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أقدم لكم السيد CFA, MBA, CPA, CRM, CMA, ACA........ إلخ...
 »يا حب« مديري إدارات املوارد البشرية لهذه االختصارات ومن يحملها، حيث انها أصبحت مبثابة 

»كلمة السر« التي تستخدم لفك »قفل« التوظيف املوجود لدى بعض الشركات.
»ال تفهمونا غلط« نحن لسنا ضد االجتهاد وتطوير الذات عبر احلصول على مؤهالت مهنية متنحك 
األفضلية، إال أنه هنالك خط فاصل بني تطوير الذات وجتميع األلقاب بهدف »تس���طيرها على البزنس 
كارد«، كم���ا أن تخصيص الوقت واجلهد املطلوب للحصول على هذه املؤهالت يأتي في أغلب األحيان 
على حس���اب العمل نفسه. وبالتالي فإن الس���ؤال الطبيعي هو... هل في احلصول على هذه املؤهالت 

فائدة حقيقية حلاملها أم »مضيعة« للوقت؟
ال نستطيع أن جنيب عن هذا السؤال بنعم أو ال، فاملوضوع متشعب ولكل منا رؤيته في أهمية هذه 
املؤهالت، إال أننا نرغب أن نعرض عليكم رؤيتنا لنوعية وخصائص املؤهالت املتاحة في مجال العمل 

املهني ونستعرض معكم، ولكم في النهاية القرار...
النوع األول: التأهيل املهني اإللزامي

تتطلب بعض املهن التخصصي���ة من املتقدمني للعمل في هذا املجال احلصول على مؤهالت مهنية 
للسماح لهم مبزاولة املهنة، وهي في الغالب تكون مؤهالت مهنية خاضعة لرقابة جهة اإلشراف واملراقبة 
على املهنة، حيث تكون هذه اجلهة هي املسؤولة عن احملافظة على خصوصية املهنة واملعايير املهنية 
الالزم���ة لتأديته���ا، وبالتالي »ما لك حل« إن رغبت في مزاولة ه���ذه املهنة فعليك اخلضوع ملتطلباتها 

واحلصول على التأهيل الالزم لذلك.
النوع الثاني: التأهيل املهني االختياري

وهو نفس النوعية السابق ذكرها من املؤهالت إال أنه غير إلزامي فمن املمكن للموظف مزاولة املهنة 
م���ن دون احلصول على تأهيل إلزامي معني، وغالبا ما تكون هذه املؤهالت تقنية في طبيعتها، وتوفر 
فرصة جيدة للموظف لتحسني أدائه وتطوير قدراته في بيئة تدريبية، وبالتالي فإن أخطأ املوظف في 
التدريب فذلك ال يترتب عليه نتائج س���لبية في العمل، وذلك على عكس ما قد يحدث إن أخطأ املوظف 
وه���و يقوم بأداء مهامه الوظيفية، إال أنه يتعني علينا التنويه أنه ال ميكن للبيئة التدريبية أن حتضر 
املوظ���ف لكل ما ميكن أن يتعرض له في نطاق أدائه لوظيفته، وبالتالي فإن أفضل أنواع التدريب هو 
ما يكتس���ب من اخلبرة أثناء مزاولة املهنة، أي ما يس���مى »On-the-Job Training« وهذا ماله اختصار 

ينحط على البزنس كارد«.
النوع الثالت: التأهيل األكادميي االختياري

تتواف���ر لدى مختلف املؤسس���ات التعليمية احمللية واإلقليمية والعاملية برامج الدراس���ات العليا 
والدراس���ات التخصصية، وهي برامج تتطلب في أغل���ب احلاالت أن يكون لدى املتقدم عليها حد أدنى 
من س���نوات اخلبرة املهنية امليدانية وذلك لقبوله، حيث ان هذه البرامج موجهة ملن تقدموا في السلم 
الوظيفي وأصبح عليهم حتمل مسؤوليات إشرافية وإدارية وقيادية، وبالتالي فإن من املفيد لهؤالء أن 
تتوافر لهم فرص���ة لتطوير قدراتهم اإلدارية والقيادية والتعرف على كل ما هو جديد في علم اإلدارة، 
وذل���ك لتحضيره���م للقيام باملهام املطلوبة منهم في إطار عملهم اجلدي���د، وبالتالي فإن هذا النوع من 
التأهيل ال يصلح للجميع كما أنه قد يتطلب من املوظف )وذلك حسب طبيعة البرنامج( ترك الوظيفة 

لفترة والتفرغ التام للقيام به.
 وفي النهاية...

 دعوة من آيديليتي للتوفيق في اختيار ما ترونه مناسبا لكم. 

زاوية أسبوعية هادفة تقدمها كل اثنني شركة آيديليتي لالستشارات في إطار تشجيعها على إنشاء 
وتطوير واحتضان ورعاية املشاريع التجارية املجدية واقتناص الفرص أو معاجلة القصور في األسواق 

الكويتية واخلليجية والسعي لتطويرها.

*

أقدم لكم ...

Info@idealiti.com
www.idealiti.com

البريد اإللكتروني:
الموقع :

125 ألف دينار من جوهرة »الوطني« لعقيل حبيب
أعلن ب�نك الكويت الوطني 
عن اجراء س���حب حس���اب 
اجلوهرة لش���هر اغس���طس 
2010 حيث فاز باجلائزة األولى 
وقدرها 125 ألف دينار عقيل 
ناصر حبيب، وفاز عبدالرزاق 
س���ند الش�������مري باجلائزة 
الثانية وقدرها 7500 دينار، 
فيما فازت حصة محمد عبداهلل 
باجلائزة الثالثة وقدرها 3000 
دينار، كما حص���ل الفائزون 
اآلخ���رون عل���ى 97 جائ���زة 
نقدية أخرى قيم���ة كل منها 

400 دينار.
الذي  وقد تس���لم حبيب، 
يعمل مدير خزينة في إحدى 
الشركات، جائزته من مديرة 
املنطق���ة في البن���ك الوطني 
خديجة عنب���ر، حيث أعرب 
عن ش�����كره وامتنانه لبنك 
انه  الوطن���ي، وقال  الكويت 
يعت���ز كثي���را بعالقت���ه مع 
بنك الكوي���ت الوطني، البنك 
الذي يلبي جميع احتياجاته 
املصرفية بكل سهولة ويسر، 
خاصة خدمة الوطني اونالين 
االلكترونية، وكشف أنه ينوي 
تسديد التزاماته املالية بجزء 
من املبلغ واستثمار ما تبقى 

منه.
ويتميز حساب اجلوهرة من 
الوطني بالعديد من املزايا، وإلى 
جانب كونه حسابا بدون فوائد، 
فإنه متاح للمواطنني واملقيمني 
على حد سواء ويؤهل جميع 
عمالئه تلقائي���ا للدخول في 
السحب الشهري واحلصول على 
فرصة للفوز بإحدى اجلوائز 
املائة املخصصة لكل س���حب 
شهري، ويجري إيداع اجلوائز 
تلقائيا في حسابات الفائزين 
في اليوم التالي للسحب، وكلما 
ازداد رصيد العميل مبقدار 50 
دينارا إضافية، ازدادت فرصه 

بالفوز.
 اجلدير بالذكر أن حساب 
اجلوهرة يتيح للعميل إجراء 
عمليات السحب واإليداع في 
أي وق���ت ولدى أي من فروع 

الوطني العديدة.

 كما فاز ب� 400 دينار كل من: 
حصة محمد حسني عبداهلل، 
رقي���ة عبداهلل حي���در علي، 
عبداحلميد عبداحملسن هاشم 
الدين،  العلي، س���كينة فخر 
ابتسام جبار سدخان، وجدي 
عثمان عبداملجيد، جنم عبداهلل 
عبدالرحمن الشراح، فهد راهي 
حسني الفضلي، عرفان احمد 
ن���ور احم���د، يوس���ف احمد 
علي الكندري، باس���ل حسني 
القلعاوي، اس���يل احمد علي 
اخلالد، ابراهيم فرج ابراهيم عبد 
املسيح، فطومة صالح حمود، 
فارس ضيدان مناور العنزي، 
ش���يخ محمد حس���ني صادق 

علي، عبدالعزيز عبداحملسن 
اسماعيل الفهد، سالم شويرب 
محمد العجمي، سالم عبداهلل 
عيد الرش���يدي، افنان عباس 
سيد طالب مصطفوي، ايهاب 
فك���ري عزي���ز باس���ليوس، 
الش���يخ عبدالعزي���ز س���الم 
املالك الصباح، رش���ا ابراهيم 
يوسف العبدالرزاق، سنهالثا 
جويل، اروى يوس���ف حسني 
شعت، جميل محمد اسماعيل 
الفودري، دعاء جعفر درويش 
العرادي، حص���ة عبدالعزيز 
عبداهلل املعجل، فدوي عادل 
درويش، جاس���م عل���ي باقر 
اشكناني، فارس محمد حفيظ 

العجمي، ابراهيم السيد عباس 
السيد يوسف هاشم، دوست 
محمد كل محمد، باسمة فاضل 
رحمان رحيم، س���الم مطلق 
خلف نهيراملطيري، صاحب 
عبداللطيف عيس���ى سليم، 
حذيفة يوسف الشيخ صالح، 
منى بدر حس���ن الياس، علي 
محمد علي الصالح، نورة مطلق 
العازمي، عبدالرحمن  س���عد 
مبارك عيد العازمي، محمد يزن 
األنصاري، عبداهلل عبدالعزيز 
س���الم، القاصر لولوة جاسم 
محمد البديوي، نسرين يوسف 
محمد حس���ني خربيط، خالد 
س���عد علي العازمي، القاصر 

الدوخي،  امنة وليد حس���ني 
رقي���ة احمد يوس���ف املؤمن، 
رائد وصفي عبدالغني خليل، 
مشعل عويضة معجب املانع، 
هيثم عبد الكرمي يعقوب ابو 
غيث، ناهدة حسن حجي سلمان 
البقصمي، القاصر سعد محمد 
التواجر، خليفة احمد  صالح 
صالح الق���الف، عبداهلل علي 
عبداهلل اليحيا، فاطمة حسني 
اكبر علوان، محمد عبداهلل علي 
العبهول اجلريسي، هالة محمد 
يوسف املهتدي، احمد عيسى 
محمد القعود، دينا مسعد محمد 
فت���ح اهلل، فوزي محمد احمد 
املنصور، عبدالهادي عبداهلل 
محمد، صالح القاس���م، خالد 
سعد محمد العجمي، عبداهلل 
محمد س���لطان نايف، اسماء 
محمد محمد علي عبدالرازق، 
صادق حسن كرم حسني، نزار 
عبدالقادر موسى ال ابراهيم، 
حميدة فاخر سيد نور الشماع، 
أمية عبداهلل مكي الصيرفي، 
عبد املتني حاجي نور محمد، 
روماني عزوز عزمي فلسطني، 
محمد جمال مصطفى القباني، 
عادل عبداهلل حس���ن سويد، 
حياة احمد يوس���ف زعيتر، 
مش���اعل خلف ذيب العنزي، 
ليلى سالم ضو، احمد حسني 
عبداهلل تقي، رميا احمد مصباح 
منيمنه، سميرة صبحي احمد 
ابو جالله، فاطمة علي مسعود، 
جمال وديع طي بودرغم، رندة 
بكري، عزت بس���يوني محمد 
بشت، دالل حسن احمد ابراهيم، 
العميره،  احمد خلف مس���لم 
عباس علي عباس خاجه، امل 
عبدالنعيم راضي مصطفى، علي 
حسني عباس عبداهلل، غسان 
عبداهلل عبداللطيف العثمان، 
القاصرمحمد بدر عبداحلميد 
بوعباس، صقر علي ش���اهني 
الغامن، شيريل زوروك، حسني 
علي محمد اجب���اره، ضيدان 
محمد خالد السبيعي، خيري 
محمد عباس، مشعل عبداهلل 
محمد جابر جاسم وجميل محمد 

كارولوسي.

في سحب أغسطس الجاري

خديجة عنبر تسلم الفائز باجلائزة األولى الشيك


