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مـشــــاري العجـمــي
م���ح���م���د ال���ع���وض

التصوير
مـسلط السبـيــعــي
م��ح��م��ود ال��خ��ال��دي

العلي :أداء الموظف يرتقى به
وليس سنوات الخدمة

إدارة التدريب تقيم دورة

2

األمان��ة العام��ة تدش��ن خدمات
االخراج الفني والطباعة

جديدة في موقعها االلكتروني

للتعامل مع الجمهور للحرس

7

الكن��دري يفتتح مع��رض معرض

10

ذكرى الدستور في جامعة الخليج

12
مصلى مجلس األمة
تصوير  :مـسلط السبـيــعــي

التعليم حالة مستمرة..
“ The illiterate of the 21st
century will not be those
who cannot read and write ,
but those who cannot learn ,
“ unlearn , and relearn
Alvin Toffler

في مجال العمل في اي مؤسسة البد من التطور المستمر و عدم الجمود
و كذلك هو األمر في المؤسس��ة التشريعية الذي قد يتوهم الكثيرون ان
مجال الخلق و اإلبداع فيها محدود.
ولك��ي يتأتى ه��ذا التطور فال ب��د ان يقوم الموظف بتحس��ين مهاراته و
قدرات��ه من خالل االطالع على المج��االت الحديثة في عمله التي قد تكون
متواف��رة ف��ي الكت��ب او المجالت المتخصص��ة او حتى من خ�لال متابعة
تس��جيالت اليوتيوب المتنوعة فقد يتفاجئ الم��رء بكم المعلومات التي
ممكن ان يحصل عليه في عالم االنترنت .
قالت لي أبنتي انها تمكنت من الدراسة المتحان التفاضل والتكامل وهي
م��ادة رياضية بالغة التعقيد  -على االقل بالنس��بة ل��ي  -من خالل متابعة
حلقة على اليوتيوب قدمت لها شرح وافي عجزت عن ايصاله مدرستها .

إن األميون في القرن الواحد و
العشرون لن يكونوا الذين ال
يقروؤن ويكتبون  ،لكن الذين ال
يستطيعون التعلم و عدم التعلم
والتعلم مرة أخرى

ألفين توفلر

وهك��ذا يجب ان يك��ون االمر في حياتنا الوظيفية في س��عينا المس��تمر
للتعل��م ولك��ن قبل ذلك البد م��ن وضع اهدافنا نصب اعينن��ا كما يجب ان
نكافئ انفس��نا عند تحقيقها وكذلك يجب ان ندون المالحظات و االفكار
بش��كل مس��تمر فه��ذة االف��كار تصبح س��هلة التطبيق ف��ي وقت الحق
بمجرد تدوينها.
إل��ى ذلك ،م��ن المهم ان نس��تمتع بعملية التعلم و نتعام��ل معها على
انها رحلة ممتده بإمتداد الحياة و عملية ال تتوقف ،واالهم من هذا كله
عدم السماح لالحباط ان يتسلل الى قلبك و يسيطر عليك .
وس��أختم بقول ش��هير اخر أللفين توفل��ر مؤلف الكتاب الش��هير صدمة
المستقبل :

عليك ان تفكر في االشياء الكبيرة بينما تفعل االشياء الصغيرة حتى يتنسى لجميع
االشياء الصغيرة الذهاب في االتجاه الصحيح .

دمتم بود و تواصل

أمل المطوع
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قالت أن النظام الحالي يحقق العدالة ويمنح الموظفين الفرصة للتميز

نادية العلي:
أداء الموظف
يرتقى به وليس
سنوات الخدمة
أجرى الحوار :لمياء السمحان ومشارى العجمى
تصوير :محمود الخالدي

قالت مستشارة قطاع الشئون اإلدارية
والقانونية فى ديوان المحاسبة نادية
العلى أن النظام اإلدارى والمالى الجديد
فى األمانة العامة لمجلس األمة سيجذب
الكفاءات ويحاف��ظ عليها أطول فترة
ممكنة وسيرفع مستوى الجهة.
وأضافت العلي فى لقاء مع " تواصل "
أن النظام الجديد طبق مبدأ األجر مقابل
العمل حتى يرتقى الموظف المجتهد
ويكافأ بحسب جهوده وعملة مشيرة

< ما هى أهداف هذا النظام المالي واإلداري الجديد؟

ضمان تحرك الموظف في نظام الرواتب

والمحافظ��ة عليها ألطول فترة ممكنة مع رفع مس��توى

إلى أن النظام المالي الجديد حرص على
ألطول فترة ممكنة واالبتعاد عن الرسوب
الوظيفى.
وأوضحت العلي أن النظام فتح مسارات
وظيفي��ة لحمل��ة الش��هادات الدبلوم
والجامعي��ة بع��د أن كان��ت درجاتهم
تتوقف عند حد معين.
وفيما يلى نص اللقاء  :ـــ

أهم أه��داف النظام الجديد تش��كيل عنصر ج��ذب للكفاءات
اداء الجهة .كما عملنا على تطبيق مبدأ االجر مقابل العمل
بحيث كلما زاد جهد وكفاءة الموظف كلما زاد العائد المادى
الشهرى له والمزايا الممنوحة  ،فاألداء هو من يرتقى بمكانة
الموظف وليس سنوات الخدمة كما كان فى السابق .
وللعلم عملنا فى النظام المال��ي الجديد على ضمان تحرك
الموظف داخل نظام الرواتب ألطول فترة ممكنة واالبتعاد
عن ما يسمى بالرسوب الوظيفى عالوة على أننا أوجدنا الحلول
المناس��بة والموضوعية لحل المشكالت الحالية والمتعلقة
باألوضاع الوظيفية للموظفين وحقق العدالة الداخلية.

< من هى الجهات التى قامت بإعداده ؟

< هل من كلمة أخيرة لموظفى األمانة العامة لمجلس األمة ؟

قام فري��ق من ديوان المحاس��بة بالتعاون مع ادارة ش��ؤون

نتمنى من األخوة موظفى األمانة أن يمهلوا النظام الجديد

الموظفين فى األمانة العامة لمجلس األمة بوضع اس��س

المزيد من الوقت  ،فهذا النظام مطبق منذ  17سنة فى ديوان

النظام الجديد  ،وهذا النظام مش��ابه فى بعض جوانبه مع

المحاسبة واثبت فاعليته كما انه لم يتقدم أحد باستقالته

نظام ديوان المحاسبة  ،وهو نظام مدروس ومتكامل.

من الديوان .
ونحن اآلن نقوم بتدريب موظف إدارة الشؤون اإلدارية وتحديداً

< تكلمنا عن أهداف النظام  ،فما هى مزاياه ؟

هذا النظام فتح مسارات وظيفية للموظفين لسنوات قادمة

فمث� ً
لا " حملة الدبل��وم " فى النظام الس��ابق كان يقف عند

قسم شؤون الموظفين حتى يتم الرد على استفسارات الموظفين
بشكل كامل وواضح.

درجة  12ونهاية المربوط  1272دينار وبالتالى لن يتقدم هذا
الموظف مع أن عمره مازال يس��مح بالخدم��ة  ،لذا فإن هذا
النظام فتح مجال للدبلوم فى المسميات والدرجات ليصل إلى
الدرجة 15وهو تقدم وتغيير لألحسن وأصبح هناك مسارات
وظيفية للوظائف اإلش��رافية والجامعيين وحملة الدبلوم ،
وبالتالى أوجدنا نظام متكامل يغطى جميع شرائح الموظفين
ويحقق لهم طموحاتهم.
< ما هي فكرة التسكين؟

فكرة التسكين هى قواعد انتقالية وضعت لنقل الموظفين من
نظام الرواتب السابق إلى نظام الرواتب وفق أسس فنية عادلة
بميع��اد ثابت فهى ال تعد ترقية وال توجد لها قواعد ألفضلية
فقواعد التسكين تعتمد سنوات الخدمة االجمالية بعد المؤهل
لشغل الوظيفة والمسمى الوظيفى الحالى مع الحفاظ على
الراتب االساسى للموظف ألنة ناتج عن تراكمات تقييم األداء،
أو بعد تطبيق قواعد التسكين الجديدة نستطيع أن نرى مميزات
النظام فالموظف الممتاز سوف تتسارع ترقياته ويتجاوز الموظف
الجيد فالترقيات فيه لمن يستوفى شروط الترقية  ،وهى فى

هذا النظام للمسمى األعلى وليس الدرجة  ،حتى يصل الموظف
ألخر مسمى فتبدأ بعده الترقية بالدرجة وللعلم احتفظنا بجميع
الحقوق المادية المكتسبة للموظفين دون انتقاص .
< هل يحق للموظف تقديم تظلم حول النظام المالي واإلداري

الجديد؟

نعم يحق لهم ،وللعلم قام بعض الموظفين بتقديم تظلمات
وبحثنا فيها مع ش��ؤون الموظفين فى األمانة العامة وتم
التعديل بما رأيناه مناسبا ومطابق ًا للنظام الجديد.

Web: www.kna.kw
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جدول المسارات للوظائف اإلشرافية والتنفيذية للموظفين المدنيين باألمانة العامة لمجلس األمة
مجموعة
الوظائف
اإلشرافية

مجموعة
الوظائف
التخصصية
(قانون/
محاسبة/
اقتصاد)

مجموعة
الوظائف
الهندسية

مدير إدارة
17/18/19/20
جامعي +
 15سنة

كبير
اختصاصي
(اقتصادي /مالي
 /قانوني)
16/17/18/19/20
جامعي  15 +سنة

كبير مهندسين
16/17/18/19/20
جامعي  15 +سنة

رئيس قسم
14/15/16/17
جامعي +
 10سنوات

اختصاصي رئيسي
15/16/17
جامعي  12 +سنة

مهندس اختصاصي
رئيسي
15/16/17
جامعي  12 +سنة

اختصاصي أول
14/15/19
جامعي  9 +سنوات

مهندس
اختصائي أول
14/15/16
جامعي  9 +سنوات

اختصاصي
13/14/15
جامعي  6 +سنوات

مهندس اختصاصي
13/14/15
جامعي  6 +سنوات

باحث أول
12/13
جامعي  3 +سنوات

مهندس أول
12/13
جامعي  3 +سنوات

باحث
11
جامعي

مهندس
11
جامعي

مجموعة
الوظائف
المهنية
المساندة

مجموعة
الوظائف
المهنية
المساعدة

(التخصصات
الجامعية
األخرى وعلوم
الكمبيوتر)

(دبلوم
سنتين بعد
الثانوية كافة
التخصصات)

كبير اختصاصيين/
كبير اختصاصيين
كمبيوتر
15/16/17
جامعي  12 +سنة

مساعد مهندس
اختصاصي أول/
مساعد فني
اختصاصي أول
13/14/15
دبلوم  15 +سنة

اختصاصي أول/
اختصاصي أول
كمبيوتر
14/15/16
جامعي
 9 +سنوات

مساعد مهندس
اختصاصي مساعد
فني اختصاصي
12/13/14
دبلوم  12 +سنة

اختصاصي/
اختصاصي كمبيوتر
13/14/15
جامعي +
 6سنوات

مساعد مهندس
رئيسي/مساعد فني
رئيسي /مساعد
مهني رئيسي
كمبيوتر /مساعد
مهني رئيسي
11/12/13
دبلوم  9 +سنوات

مهني أول/
مهني أول كمبيوتر
12/13
جامعي +
 3سنوات

مساعد مهندس
أول/مساعد فني
أول /مساعد مهني
أول كمبيوتر/
مساعد مهني أول
10/11
دبلوم  6 +سنوات

مهني /مهني
كمبيوتر
11
جامعي

مجموعة الوظائف مدراء المكاتب
والسكرتارية /مدخل بيانات

مدير مكتب أول
15/16/17
جامعي  12 +سنة

مدير مكتب
14/15/16
جامعي  12 +سنة

سكرتير تنفيذي
11/12/13/14
دبلوم  9 +سنوات

سكرتير أول
10/11
دبلوم  6 +سنوات

مساعد مهندس
ثاني/مساعد فني
ثاني /مساعد مهني
ثاني كمبيوتر/
مساعد مهني ثاني
9/10

مدخل بيانات أول
9/10/11/12
ثانوية عامة
 6سنوات

سكرتير ثاني
9/10
دبلوم  3 +سنوات

مساعد مهندس/
مساعد فني /مساعد
مهني كمبيوتر/
مساعد مهني
8/9
دبلوم

مدخل بيانات ثاني
8/9
ثانوية عامة
 3سنوات

سكرتير
8/9

مدخل بيانات
7/8
ثانوية عامة

دبلوم
طباع
7/8
ثانوية عامة

إداري مساعد رئيسي
13/14/15/16/17
جامعي  6 +سنوات

إداري مساعد أول
12/13/14
جامعي  3 +سنوات

إداري مساعد
11
دبلوم

مجموعة وظائف
الخدمات اإلدارية والفنية
والمعاونة
فني خدمات ثالث/
إداري خدمات ثالث
9/10/11
ثانوية عامة 9 +
سنوات
متوسطة  +دورة
سنتين 9 +
فني خدمات ثاني/
إداري خدمات ثاني
8/9
ثانوية عامة 6 +
سنوات
متوسطة  +دورة
سنتين  6 +سنوات
خبرة
فني خدمات أول/
إداري خدمات أول
7/8
ثانوية عامة 3 +
سنوات
متوسطة  +دورة
سنتين  3 +سنوات خبرة

فني خدمات/
إداري خدمات
6
ثانوية عامة
متوسطة  +دورة
سنتين

مأمور بدالة رئيسي/
كاتب سجل عام
رئيسي /منفذ خدمة
رئيسي/مفتش
خدمات فندقية
رئيسي /مالحظ نقليات
رئيسي 9/10/11 -
ثانوية عامة 9 +
سنوات خبرة
مأمور بدالة أول/
كاتب سجل عام
أول /منفذ خدمة
أول/مفتش خدمات
فندقية أول /مالحظ
نقليات أول 8/9 -
ثانوية عامة 6 +
سنوات خبرة
مأمور بدالة /كاتب
سجل عام /منفذ
خدمة /مفتش
خدمات فندقية/
مالحظ نقليات
7/8
ثانوية عامة 3 +
سنوات خبرة

مساعد خدمات
فندقية /مساعد
مالحظ نقليات
6/7
ثانوية عامة

سائق  /مراسل/
مندوب
4/5
 8سنوات دراسية

فراش
3/2/1
 4سنوات دراسية

مكتب المجلس ينجز التأمين الصحي الذي يشمل
الموظف وأسرته وتغطيه األمانة العامة
اعتمد مكت��ب المجلس النظام الصح��ي الخاص بموظفين
األمانة العامة لمجلس األمة ليش��مل األبناء ويتضمن دفع

قبل مكتب المجلس الفت ًا إلى دور رئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم في دعم المشروع في مراحله النهائية.

الموظف  % 10من قيمة التشخيص والعالج داخل الكويت و 15

الجدير بالذكر أنه أصبح بإمكان الموظف أن يؤمن على جميع

 %على جميع العالجات في الخارج جاء ذلك بعدما شعرت األمانة

ابنائه ما دون عمر  21بمبلغ  3000دينار لكل مؤمن كما أن

بالمزايا التي يقدمها نظام التأمين الصحي للفرد تبلورت لديها

التأمين يشمل ش��رائح مختلفة أقلها ان يدفع المؤمن عليه

فكرة التأمين على العائلة  ،جدي��راً بالذكر الدور الذى قام به

مبلغ دينار واحد شهري ًا اى ما مجموعه عشرة دنانير فى العام

نائب رئيس مجلس األمة مبارك الخرينج فى المجلس المبطل

على أن تتحمل األمانة العامة عنه باقى المبلغ .

الس��ابق من خالل دعمه لهذا المشروع ليشمل جميع األبناء

ويع��د نظام ألتامي��ن اختياري�� ًا وليس اجباري ًا وال يش��مل

دون تحديد لعدد معين منهم عالوة على الدور الذى قامت

جراح��ات التجميل ألنها تعتبر عالج��ات تكميلية كما انه ال

به نقابة العاملين بمجلس األمة خالل هذه الفترة إلقراره من

يشمل تكلفة الوالدة.
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افتتح رئيس مجلس األمة مرزوق على
الغانم معرض صور المجلس التأسيسى
والذى أقامته إدارة األعالم باألمانة العامة
لمجلس االمة على هامش االجتماع السابع
ألصحاب المعالى رؤساء مجالس الشورى والنواب
والوطنى واألمة بدول مجل��س التعاون لدول الخليج
العربية فى فندق الشيراتون .
وقد جال الرئيس الغانم مع رؤساء وأعضاء الوفود الخليجية البرلمانية
فى المعرض الذى يحكى بالصور قصة المجلس التأسيس��ى كما
أطلع زوار المعرض على مطبوعات االدارة .

إدارة التدريب :
دورة للتعامل
مع الجمهور للحرس
اقامت األمانة العام��ة بمجلس األمة ممثلة بإدارة
التدريب برنامج ًا تدريبي ًا حول ( التعامل مع الجمهور
وكبار الضيوف ) لمنتسبي حرس المجلس .
وأقيم البرنامج على مرحلتين ليشمل جميع المعنيين
بموضوع الدورة  ،بدءاً من  24سبتمبر وحتى  3أكتوبر
الماضي  ،وحاضر في البرنامج د .خالد العنزي .
< أفراد الحرس في لقطة جماعية

 ..ودورة تدريبية لسكرتارية النواب

أقام قطاع المعلومات والتطوير والتدريب ( إدارة التدريب )

تفصيلي ًا لألعمال اإلداريه والمكتبية إلدارات األمانة العامة لمجلس

دورة تدريبية لس��كرتارية أعضاء مجلس األمة تحت عنوان “

األمة وذلك بهدف رفع مستوى العمل اإلداري والوظيفي بين

برنامج إعداد وتأهيل سكرتارية أعضاء مجلس األمة “ في الفترة
من  8إلى  12سبتمبر  . 2013وتضمنت شرح ًا تفصيلي ًا لألعمال

تلك اإلدارات وبين األعمال المكتبية واإلدارية المتعلقة بعضو

المكتبية والسكرتارية لمكتب عضو المجلس  .وختمت الدورة
بلقاء تنويري لسكرتارية أعضاء المجلس قدم من خالله شرح ًا

المجلس ورفع كفاءتها والعمل على تسهيل ومرونة تلك
األعمال .
قام بتقديم وش��رح الدورة أ  .ساهره المالك  ،أ .صالح البارود .
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أمين عام مجلس األمة
يكرم ششتر
أقامت األمانة العامة بمجلس األمة حف ً
ال تكريمي ًا لمدير تحرير
األخبار السياسية وقسم البرلمان في وكالة األنباء الكويتية “كونا”
الزميلة منى ششتر وذلك بمناس��بة انتقالها للعمل مديراً لمكتب
الوكالة في القاهرة.
وقد أشاد أمين عام مجلس األمة عالم الكندري بالجهود المهنية التي
قدمتها اإلعالمية ششتر في خدمة أنشطة وأعمال مجلس األمة طوال
خمسة عشر عام ًا كانت فيها مثا ً
ال لإلعالمي المهني والذي أنعكس على نقل
صورة حقيقية لمسيرة مجلس األمة في وسائل اإلعالم المختلفة.
حضر اللقاء األمين العام المساعد لشئون األعضاء والعالقات العامة
واإلعالم سابق ًا هاشم الموسوي ،مدير إدارة اإلعالم مظفر عبداهلل
راشد ،رئيس قسم المرئي واإللكتروني والمسموع أمل المطوع،
والزميلين جمال العنزي ومشاري العجمي.
< المحتفى بها منى شـشتـر مع األمين العام

الكندري
كرم فريق
معرض الذكرى
الــ ( )51لدستور
دولة الكويت
استقبل أمين عام مجلس االمة عالم
الكندرى ف��ي مكتبه فريق معرض
إدارة اإلعالم الخاص باالحتفال بالذكرى
الـ ( )51لصدور دستور دولة الكويت
والذي شارك في جامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا ومجمع االفنيوز .
وقدم الكندري الشكر والتقدير لكل
من شارك في نجاح هذا المعرض لما
حققه من أهداف اعالمية وثقافية من
خالل المشاركة الفعاله في الجهتين
المذكورتين  ،واإلس��هام في رفع
مستوى الوعى بدور البرلمان وجوانبه
القانونيه والدستورية للجمهور من
خالل ما تقدمة االمانة العامة من
مواد تثقيفية برلمانية فى مثل هذه
المعارض لتحقيق التواصل مع كل
شرائح المجتمع الكويتى .
حضر حفل التكريم األمين العام المساعد
لشؤون األعضاء والعالقات العامة
واإلعالم سامي الشايع ومدير إدارة
اإلعالم مظفر عبد اهلل ورئيس قسم
المرئى وااللكتروني والمسموع أمل
المطوع وأعضاء الفريق .

 ..وكرم الفائزين في
مسابقة الدستور
اس��تقبل أمين عام مجلس األمة عالم علي الكن��دري الفائزين بمس��ابقة األمانة العامة
لمجلس األمة والتي تش��رف عليها إدارة اإلعالم بمناس��بة الذكرى الــ ( )51لصدور دستور
دولة الكويت .
وهم حس��ب الترتيب الفائز األول ريم عب��د الحميد أحمد نافع الجائ��زة ( )500دينار وأناب
عنها في استالم الجائزة والدها  ،والفائز الثاني ساره محمد أحمد الهذلول الجائزة ()350
دينار  ،والفائز الثالث فاطمة خالد طه االنصاري الجائزة ( )300دينار  ،والفائز الرابع عبد اهلل
ناصر خالد العصيمي الجائزة ( )250دينار  ،والفائز الخامس سهام محمد جاسم الشمري
الجائزة ( )200دينار .
وق��ال الكندري في كلمة له ان المس��ابقة الت��ي أقامتها األمانة العام��ة لمجلس األمة
ساهمت في التوعية للمواطنين من خالل نش��ر الثقافة البرلمانية مضيف ًا الى ان ارتفاع
نسبة المشاركين في هذه المسابقة تخطى العام الماضي وهذا داللة واضحة على متابعة
أنشطة وفعاليات مجلس األمة .
حضر التكريم العضو د .عبد الكريم الكندري .
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األمانة العامة ُتدشن شكل وخدمات
جديدة في موقعها االلكتروني
أعلنت األمانة العامة بمجلس األمة عن تدشين
الشكل الجديد للموقع االلكتروني لمجلس
األمة في خطوة تهدف إلى إبراز أعماله .
كما أضاف��ت األمانة العامة إلى موقعها
االلكتروني رابط�� ًا الكتروني ًا لموقع األمناء
العاميي��ن الخليجيي��ن بحيث يغط��ي أعمال
اجتماعات األمانات العامة الخليجية لمجالس
الشورى والوطن واألمة ،إضافة إلى خدمة
الحصول على الوثائق البرلمانية.
يمكن لمتصفحي موقع مجلس األمة
www.kna.kw
الدخول إلى الخدمات التي تقدمها األمانة
العامة بمجلس األمة والخاصة بـ
 @MajlesAlOmmaتويتر  
< فريق عمل تطوير الموقع اإللكتروني

 Nationalassemblyانستجرام
 NationalAssembly-Kuwaitفيس بوك
 Alommahmajlesيوتيوب .

< اجتماع مسؤولي وموظفي إدارة اإلعالم والحاسب اآللي

أقامت إدارة اإلعالم حف ً
ال تكريمي ًا للموظف مشاري مرزوق العجمي وذلك

إدارة اإلعالم
كرمت العجمي

بمناسبة حصولة على شهادة الليسانس في الحقوق من جامعة الكويت.
حضر الحفل مدير إدارة اإلعالم مظفر عبد اهلل راشد  ،ورئيس قسم المرئي
واإللكتروني والمسموع أمل المطوع  ،ورئيس قسم التصوير والمونتاج
مسلط عمر السبيعي وكل من جمال العنزي ولمياء السمحان والدكتور
حسين المطيري الموظف السابق في األمانة العامة ،وبعض من موظفي
اإلدارة  .حيث تمنى الجميع للعجمي مزيداً من التقدم والنجاح والتوفيق .

< موظفو إدارة اإلعالم يحتفون بالزميل العجمي
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الكندري يفتتح
معرض الدستور
بمناسبة الذكرى
الــ (  ) 51لصدوره
<

< الكندري وكلمة في سجل المعرض

د .صباح قدومي وعالم الكندري يفتتحان معرض الدستور

< الكندري يقدم هدية لنائب مدير جامعة الخليج د .القدومي

أفتتح امين عام مجلس االمة عالم الكندرى

< كلمة د .القدومي في سجل المعرض

ال��ذى يزيد عمرة على نصف ق��رن  .وقال بأن

الختياره��ا جامعة الخلي��ج لالحتفال بذكرى

معرض األمانة العامة األعالمى الخاص بالذكرى

المشاركات تساهم في رفع مستوى الوعى

الــ (  ) 51لصدور الدستور .

الـ ( )51لصدور دس��تور دولة الكويت والذي

بدور البرلمان وجوانبه القانونيه والدستورية

حضر حفل االفتتاح نائب رئيس الجامعة للشؤون

أقيم فى جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا

للجمهور من خالل ما تقدمة االمانة العامة

االدارية د .غس��ان عواد ومن األمانة العامة

 .وذلك بحضور نائب رئيس الجامعه د .صباح

من مواد تثقيفية فى مثل هذه المعارض

لمجلس األمة كل من األمين العام المساعد

القدومي .

السنوية.

لشؤون األعضاء والعالقات العامة واإلعالم

وأكد الكندري فى تصريح صحافى أن االحتفال
بهذه المناسبة الهامه يجري سنوي ًا إذ تقوم

على صعيد أخر ش��كر نائب رئي��س الجامعة

سامي الشايع واألمين العام المساعد لقطاع

د .صباح القدومي أمي��ن عام مجلس األمة

المعلومات والتطوير والتدريب سليمان السبيعي

األمانة العامة بالتواجد من خالل موظفيها

عالم علي الكندري على هذا النشاط االعالمي
والثقافي المميز الذي سيكون مفيداً لطلبه

واألمين العام المساعد لقطاع الجلسات جمعه
الشطي واألمين العام المساعد للشؤون المالية

والخاصة والمجمعات التجارية ذات الكثافة

الجامعة مضيف ًا بأن مناسبة االحتفال بذكرى

د .فالح العازمي واألمين العام المساعد لقطاع

البشرية لتحقيق التواصل مع شرائح مختلفة

صدور الدستور تعد من المناسبات التي يجب

الشؤون اإلدارية والخدمات هاشم الموسوي

من المجتمع الكويتى .
وأوضح الكندري أن هناك مس��ابقة ثقافية

أن يتم االهتمام بما يليق بها  ،ويأتي معرض
إدارة اإلعالم في مجلس األمة محقق ًا لمثل

ومدير إدارة اإلعالم مظف��ر عبد اهلل ومدير
إدارة مكتب األمين الع��ام ناصر العبد الجادر

جرى اطالقها للجمهور تتضمن أسئلة حول

هذا االهتمام.

ورئيس قسم المرئي واإللكتروني والمسموع

الديمقراطية والدس��تور والعمل البرلمانى

وش��كر د .القدوم��ي أمان��ة مجل��س األمة

أمل المطوع .

فى اماكن مختلفة كالجامعات الحكومية

لقطات من معرض الدستور

< معرض إدارة اإلعالم الخاص بيوم الدستور

< المطوع تتحدث عن مقتنيات المعرض

< مدير إدارة اإلعالم يقدم شرح ًا لمطبوعات المعرض
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المطوع:
تصميم
معرض
الدستور
الجديد
مستوحى
من قاعة
عبد اهلل
السالم

< تصوير :محمود الخالدي

< معرض الدستور في جراند أفنيوز

قالت رئيس قس��م المرئى واإللكترونى

المتركزة فى منصة الرئاسة وهو يختلف

ليعكس جوانب متعددة لمبنى المجلس

والمسموع مشرفة معرض الدستور أمل

عن المعرض السابق الذى استخدم لسنوات

ومحتوياته الداخلية للجمهور الزائر خاصة وأن

المطوع أن ش��كل معرض إدارة األعالم

سابقة وكان يعبر عن روح المظهر الخارجى

مشاركة اإلدارة تشمل موقعين مختلفين

لالحتفال بالذكرى السنوية لصدور دستور

لمبنى مجلس األمة.

من حيث حجم ونوعية الجمهور الزائر  ،األول

دولة الكويت مستوحى من بعض تفاصيل

وأضافت المطوع أن التغيير أجرى بغرض

فى جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا

قاعة الشيخ عبدا هلل السالم وخاصة األجزاء

التنويع واستغالل شكل الديكور إعالميا

( )Gustوالثانى فى مجمع األفنيوز.

< مطبوعات المعرض

< الوسائل اإلعالمية المرئية في المعرض

قسم الترجمة ينهي برنامج
جامعة مينسوتا للترجمة الفورية
أنهى المترجمان الفوريان بدر قمبر ومنير البقش��ي من قسم الترجمة
برنامج الترجمة التحريرية الفورية في جامعة «مينسوتا» في الواليات
المتحدة األمريكية والتي نظمتها إدارة التدريب باألمانة العامة لمجلس
األم��ة ،وقد حضروا أثناء تواجدهما في الجامعة محاضرات عن القانون
والتجارة الدولية واالقتصاد والتعليم والثقافة األمريكية واللغويات.
من جهته قام د .يروسي داوننغ المدير السابق لبرنامج التجربة التحريرية
والفورية والبروفس��ور الحائز على وس��ام التفوق في اللغويات برعاية
مراسم اختتام الدورة.

طالبات (الحقوق) في جولة
تعريفية بمجلس األمة

العوضي والكندري التقيا
طالبات (الصوابر المشتركة)

قام وفد طالبي يمثل عدد من طالبات كلية الحقوق في

التقى العضوان كامل العوض��ي وعبدالكريم الكندري بطالبات

جامعة الكويت بزي��ارة مجلس األمة ،وق��د عقدت إدارة

مدرسة الصوابر المشتركة أثناء تفقد الوفد الطالبي مبنى مجلس

التدريب في األمانة العامة لمجلس األمة للوفد الطالبي

األمة ف��ي جولة تعريفي��ة اطلعوا فيها عل��ى مرافق المجلس

جلسة نقاش تضمنت ش��رح لآللية المتبعة والمنظومة

المختلفة .وقامت إدارة العالق��ات العامة بمرافقة الوفد حيث
قدموا شرح ًا ومعلومات عن مهام مجلس األمة وآلية العمل

مبنى المجلس.

في إدارات األمانة العامة.

المتكاملة حول عمل اإلدارات التابعة لألمانة العامة ولمرافق
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ومضات من دستور بالدي

«إن دستور الكويت أحدث دستور في البالد
العربية فيجب أن يكون دس��توراً مثالي ًا
تقتدي به البالد العربية  ،ويجب أن نستفيد
من جميع األخطاء التي حدثت ونتالفاها
ليكون هذا الدستور فع ً
ال دستوراً مثالي ًا
مع مراعاة ظروف الكويت الخاصة والبيئة
االجتماعية المحلية» .
حمود الزيد الخالد
 17/3/1962الجلس��ة األولى الجتماعات لجنة الدستور

لقد اقتبست هذه العبارة وجعلتها وميض ًا

الدستور واالستقرار

أستنير به في إعداد المادة العلمية التي

وضع الدس��تور وإن كان من المقومات

سأطرحها في هذه الذكرى الخاصة التي

األساسية للدولة إال أنه في دولة الكويت

إن لم يحتفل به��ا كل مواطن فحريٌّ به

بصف��ة خاص��ة كان يرم��ي إل��ى تحقيق

أن يفخر بها ويرفع رأس��ه النتمائه لبلدٍ

االستقرار والتعاون بين السلطات وتقدم
البالد ؛ وتأكيداً لذلك أورد عبارة د.عثمان

األب الراحل الشيخ عبداهلل السالم –طيب

خلي��ل عثمان « :لقد اتفقن��ا منذ البداية
على جعل هذا الدستور مثا ً
ال للتعاون بين

سام كالكويت ،أال وهي ذكرى تصديق
ٍ
اهلل ثراه -على وثيقة الدستور  ،في قصر
السيف العامر بتاريخ  ، 1962/11/11وبحلول

السلطات في سبيل االستقرار وخدمة البلد»

ذات التاريخ من الع��ام  2013يعني بلوغ

الجلسة العاشرة الجتماعات لجنة الدستور

الدستور عامه األول بعد الخمسين .

. 2/6/1962

المقومات األساسية للمجتمع
الكويتي
لقد زخر الباب الثاني من الدستور المعنون
بالمقومات األساسية للمجتمع الكويتي
بروائع العادات والتقاليد الحميدة والتعاليم
اإلسالمية الراقية التي تحث على التكافل
والتع��اون والعدال��ة وغيره��ا في صيغة
قانوني��ة محكم��ة تجعل منها أساس�� ًا
ونبراس ًا للمجتمع ؛ ومن مواد ذلك الباب
على سبيل المثال :
(م��ادة « : )7العدل والحرية والمس��اواة
دعامات لمجتم��ع  ،والتع��اون والتراحم
صلة وثقى بين المواطنين» .
(مادة « : )8تصون الدولة دعامات المجتمع
وتكفل األمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص
للمواطنين» .
(مادة « : )9األسرة أساس المجتمع  ،قوامها
الدين واألخالق وحب الوطن  ،يحفظ القانون
كيانها  ،ويقوي أواصرها  ،ويحمي في
ظلها األمومة والطفولة» .
(مادة « : )10ترعى الدولة النشء وتحميه
من االس��تغالل وتقي��ه اإلهم��ال األدبي
والجسماني والروحي» .
(مادة « : )11تكفل الدولة المعونة للمواطنين
في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن
العمل  ،كما توفر لهم خدمات التأمين
االجتماعي والمعونة االجتماعية والرعاية
الصحية» .
(مادة « : )12تصون الدولة التراث اإلسالمي
والعرب��ي  ،وتس��هم في رك��ب الحضارة
اإلنسانية» .
(مادة « : )13التعليم ركن أساسي لتقدم
المجتمع  ،تكفله الدولة وترعاه» .
(مادة « : )14ترعى الدولة العلوم واآلداب
والفنون وتشجع البحث العلمي» .
(مادة « : )15تعنى الدولة بالصحة العامة
وبوس��ائل الوقاية والعالج من األمراض
واألوبئة» .

لمسات إنسانية
كما تضمن الدستور لمسات إنسانية فنص
في مادته رقم  25على أنه « :تكفل الدولة
تضامن المجتمع في تحمل األعباء الناجمة
عن الكوارث والمح��ن العامة  ،وتعويض
المصابي��ن بأضرار الحرب أو بس��بب تأدية
واجباتهم العسكرية « وفي ذلك تأكيد
على أهمية التعاضد والتكاتف والوقوف
إلى جانب المنكوبين ومساعدتـهم  ،وهي
من األمور التي حث عليها ديننا اإلسالمي
الحنيف ورسختها كذلك األعراف اإلنسانية
والمعاهدات الدولية .
الوظيفة العامة خدمة وطنية
وأكد المشرع الدستوري على الدور الذي
يضطلع به الموظف العام وأهميته في
خدمة الدولة ونص على ذلك في المادة
 26من الدستور « :الوظائف العامة خدمة
وطنية تناط بالقائمين بها  ،ويستهدف
موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة
العامة « .
الشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي
للتشريع
ولقد كان للخبير الدستوري د.عثمان خليل
عثمان رأي خاص فيما يتعلق بالخالف حول
نص المادة الثانية من الدستور «دين الدولة
اإلسالم والشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي
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للتشريع» طرحه خالل مناقشات لجنة الدستور
إذ ذكر ما يلي« :إننا في العصر الحديث وهذا
العصر له متطلبات ال يمكن إنكارها وال
االنعزال عنها  ،والكثير منها ليست الشريعة
مصدره وفي الشريعة اإلسالمية نظرية
المصالح المرسلة واالستحسان وما ذلك
إال لمواجهة التطور ولعدم االنعزال عنه .
واعتبار الشريعة اإلسالمية المصدر الرئيسي
قد يقتضي إلغاء قانون الجزاء مث ً
ال أو إلغاء
البنوك ونظام التأمين وكثير عداها من
النظم الحديثة التي لم تؤخذ عن الشريعة
اإلسالمية بل وأحيان ًا تخالفها في شئون
الدنيا ال ش��ئون الدين « الجلسة التاسعة
الجتماعات لجنة الدستور . 1962/5/31
حق الفرد في مخاطبة السلطات العامة
وأخيراً فإن من روائع الدستور الكويتي ومما
يؤكد النظرة الثاقبة الحكيمة لواضعيه
اعترافهم للمواطن بحق مخاطبة السلطات
العامة وباسمه وتوقيعه ولم يحظر ذلك األمر
فكان وال يزال تالحم الحكام والمحكومين
من السمات الرئيسية التي تميز المجتمع
الكويتي ؛ فتنص المادة  45من الدستور
على أنه  « :لكل فرد أن يخاطب السلطات
العامة كتابة وبتوقيعه  ،وال تكون مخاطبة
الس��لطات باس��م الجماعات إال للهيئات
النظامية واألشخاص المعنوية « .
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فن إدارة الوقت

كيف تنجز اكثر في وقت أقل

خالد سعد بو صليب
مدير إدارة التوثيق والمعلومات
يعتبر موضوع فن إدارة الوقت من أرقى المهارات اإلدارية في
علم اإلدارة الحديث عل��ي االطالق .ويرى علماء اإلدارة أن افضل
طريقة لزيادة فعالية وإنتاجية الموظف هي قدرته علي تحسين

 استغل ذروة طاقتك في االعمال المهمة ذات األولوية وأنجزها
في الساعات األولي من وقت العمل .

مهارات اس��تغالل وقت العمل وتبس��يط إجراءاته وجعله أكثر

 اح��رص علي قراءة أحداث وأجواء بيئة العمل بش��كل س��ليم
يومي ًا وكن مستعدا لما يطلب منك .

فاعلية  .ومن هذا المنطلق اجته��دت بصياغة هذا الموضوع

 اعرف مواهبك وأعمل علي استغاللها بشكل سليم  ،واعرف

رغبة من��ي بعرض بعض النصائح واإلج��راءات إلخواني وأخواتي

نقاط ضعفك وعالجها بالتدريب.

موظفي األمانة العامة األعزاء لكي يتم تطبيقها واالستفادة

 قلل من االجتماعات واجعلها اقصر م��ا يمكن زمني ًا  ،وضع

منها قدر المس��تطاع وتحقيق هدف االستغالل األمثل لوقت

س��اعة الحائط خلفك ليراها من يزروك فال يتس��بب بإضاعة

العمل ومعرفة فن إدارة الوقت وكيفية إنجاز الكثير من األعمال

وقتك.

في القليل من الوقت ولنصل إلي التميز بأداء العمل في مجلس
األمة وذلك بإتباع االجراءات التالية -:
 احرص علي معرفة اختصاصاتك الوظيفية في بطاقة الوصف
الوظيفي لك .
 يجب عليك معرفة ودراسة استراتيجية المؤسسة وخطة عمل
اإلدارة واأله��داف المطلوب تحقيقه��ا بحيث تكون واضحة
ومحددة لك.
 أب��دا بالتخطيط الس��ليم ألداء األعمال وق��در الزمن الواقعي
والفعلي النجازها والتزم بتنفيذ ما خططت له .
 حلل مراحل العمل المطلوب انجازه بوضع جدول زمني لكل
مرحلة علي حده دون تداخل مع المهام األخرى .

 رتب مكتبك للوصول لألشياء المطلوبة بدون اضاعة الوقت
وال تزعج نفسك بكثرة األوراق من حولك
 استخدم اشارات يومية لتبين لزمالئك أهمية العمل والوقت
لديك ومنها علي س��بيل المثال اغالق ب��اب مكتبك حيث أن
حوالي  % 70من الناس يحترمون اشارات من هذا النوع
 اح��رص عل��ي توثي��ق انجازاتك حتي تس��تطيع الع��ودة لها
واالستفادة منها مستقبال وعدم اضاعة وقتك بعملها
مرة اخرى .
وفي النهاية أرجو من اهلل أن
اكون ق��د وفقت بهذه
المساهمة المتواضعة

 رتب االولويات المتفق عليها وحدد مواعيد اساسية النجازها
بتوزيع وقت العمل وفق ًا لترتيبها .

أخواني وأخواتي االعزاء

 ضع قائمة مكتوبة باألهداف اليومية في مكان أمامك بحيث

القب��ول واالس��تفادة

تستطيع رؤيتها طوال اليوم.
 ال تهدر وقت العمل بالمجامالت وكن حازم ًا مع من يتسبب
بإضاعة وقتك.

وعسى أن تلقي لديكم

وفقكم اهلل لما فيه
الخير لبلدنا ،،

إعداد :محمد العوض

( حياة فى اإلدارة )
 المؤلف  :غازى عبد الرحمن القصيبىالناشر :المؤسسه العربية
للدراسات والنشر 2011
 سيرة ذاتيه وظيفية للمؤلف يؤكد فيهاعلى تجربته الطويلة فى اإلدارة تضمنت
اتخاذ الكثير من القرارات المؤلمه والصعبة
التى حاول فيها أن ال تكون هذه القرارات

القانون الدولي
اإلنساني واإلسالم

مبنية على اعتبارات شخصيه.

 العنوان  :سيكولوجية الجماهير.جمعها ورتبها وراجعها

د .عامر الزمالي

 -المؤلف  :غوستاف لوبون.

الناشر :اللجنة الدولية للصليب األحمر

الناشر :دار الساقى – .1991

 -مجموعة مقاالت من تأليف متخصصين

 يركز الكتاب على فكرت أن الجماهيرال تعقل فهى ترفض األفكار أو
تتقبلها ك ً
ال واحدا من أن تتحمل

مسلمين وحقوقيين غربيين.
وتتجلى في مجموع المقاالت وجهات نظر

مناقشتها  ،وما يقوله لها الزعماء
يغزو عقلها سريع ًا فتتجه الى أن

علم الشريعة اإلسالمية وعلم القانون الدولي
الحديث  ،والخبره العسكريه الحقوقية .

تحوله حركه وعم ً
ال.
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كيفية تجنب

هفوات المنصب اإلداري

مقال يتهم بالتطوير االداري للمسئولين في اي جهاز اداري

كن متنبها لهذه

الهفوات

التي قد تقع فيها

وضع األهداف الضعيفة

إلستراتجية مرنة سيوجه فريقهم نحو النجاح

يطلب من الشخص الذي يش��غل منصب إداري

الباهر الذي ال يؤدي له إتباع الطريقة التقليدية في

وضع مجوعة معينة من األهداف لموظفيه حتى

اإلدارة .يعمل أفضل المدراء و أكثرهم براعة على

يعملوا على تحقيقها و عليه ضمان ذلك.يضع

مشاركة رؤيتهم مع موظفيهم حتى يزيدوا

المدارء الناجحون أهداف تنم عن ذكاء أصحابها

من حماسهم و إعطائهم الدافع الذي يحثهم

موضوعة بناء على مقاييس و دراسات دقيقة

على رفع إنتاجيتهم األمر الذي يجعلهم راغبين

تتس��م بإمكانية تحقيقها خ�لال مدة معينة

في تحقيق هذه الرؤية بشكل أكثر من ذي قبل.

من الزمن ال تتسم بالطول .أيضا ،يتمتع المدراء

كما يعمل المدير الناجح أيضا على فتح مجال

الناجحون بمهارة عالية ف��ي توصيل مرادهم

للموظفين يشجعهم على إبتكار حلول جديدة

بوضوح و إيجاز إلى موظفيهم بأس��لوب يخلو

للمشاكل التي تواجهم .تتم تلك العملية من

من الغموض .ننصح كل مدي��ر آال يهاب وضع

خالل إطالع الموظفين على أهم أهداف الشركة

أهداف كبيرة ،لكنه بنفس الوقت عليه أن يزود

و مشاركة مخطط سير العمليات المقترح و ترك

و من هذه الصف��ات التحلي برؤية

موظفيه ب��األدوات التي تلزمهم لتحقيق تلك

المجال لهم ليضعوا إستراتيجياتهم الخاصة التي

األهداف خ�لال فت��رة تدريبه��م و متابعة آداء

يحبوا أن يتبعوها ليحققوا تلك األهداف بعد تدريب

عميقة و اإللت��زام و العمل بجد و

الموظفين بحس��ب الج��دول الزمني الموضوع

الموظفين بشكل جيد و التأكد من قابليتهم

و كذلك من خالل تبنيه��م المرونة المصاحبة

لذلك .يستوعب المدراء الفاعلين أهمية المتابعة

لمنحهم الحرية التي تتيح الفرصة للموظفين

و إصدار توجيه اإلنتقادات و اآلراء و التي تعد من

كت��ب الكثي��ر ع��ن مي��زات اإلدراة
الناجحة و أس��رارها و عن الصفات
الحميدة التي يج��ب أن يتحلى بها

تحفيز الناس اآلخرين على العمل و
إعطاء األفضل ما عندهم كما تضم

العمل براحتهم دون أية ضغوطات أما إذا إتبع مدير

عناصر اإلستراتيجيات التقليدية لإلدارة ،لكنهم

هذه الصفات أيضا النزاهة و القيادة

ما نهج معاكس للذي ذكر هنا ،سيكون مصيره

بنفس الوقت يبذل��ون أقصى جهدهم حتى ال

و أهدافه و موظفيه عرضة إلى الخطر.

يضغطو موظفيهم أو يتدخلوا في شؤونهم

و الحس السليم .إذا ما هي الجوانب

بشكل زائد عن حده .يعمل المدراء الفاعلين وفق

التي يقع فيها المدراء في هفوات

المتابعة الحثية واإلبتعاد عن إلهام اآلخرين

قاعدة ذهبية واحدة ال غير و هي إطالع الموظفين

تؤدي إلى فشلهم؟ في هذا المقال

يدرك جميع المدراء الفاعلي��ن ضرورة تبنيهم

عن نوعية العمل االزم إجارئه و النتائج المترتبة

إلستراتجيات إدارية مرنة و ذلك ألثرها اإليجابي

عليه دون إطالعهم على طريقة إنجاز ذلك العمل

بمجموع��ة من ه��ذه الهفوات و

المتروك عليهم من جهة زيادة خبراتهم و توسيع

عبر دفنهم تحت أكوام من كتيبات اإلرشادات

أفاقه��م اإلدارية و من جهة مضاعفة إنتاجية

أو إجبارهم على إتباع سلسلة من القوانين التي

كيفة تجنبها.

فريقهم كم��ا يدرك هؤالء الم��دراء إتباعهم

تحجم اإلبداع و تقلله.

يزودم خب��راء بيت.كوم المهنين

الخوف من توظيف المتميزين

آخرى مختلفة عن تلك الصادرة عن وجهة نظر

من معالجة العمليات بطريقة أفضل أو الخروج

يتمتع المدير الناجح بثقة عالية في نفسه و

مديرهم.

بأفكار جديدة تستطيع الشركة استخدامها و

لديه و يعمل على غرس جميع القيم التي تجعل

تجنب تطوير مهارتهم و ذاتهم

في جميع اآلراء الصادرة عن فريقه و ينصت لها

منهم قياديين محنكين في المس��تقبل .أما

أصبحت المعرفة ف��ي يومنا هذا هي العنصر

بحيوية كما يش��جع أفراده على المبادرة في

بالنس��بة للمدير الغير محن��ك و الغير الفاعل،

الحيوي الوحيد الذي يمنح شركة ما األفضلية

تحمل مس��ؤوليات أكثر .أما بالنسبة للمدراء

فهو ال يوظف أفضل األش��خاص المتقدمين

في المنافسة عن نظريتها في السوق ،األمر

الغير فاعلين ،فهم يظنون نفسهم أرقى من

للوظيفية ألن��ه يكتفي بتوظيف األش��خاص

الذي يدفع المدير الفاعل إلى العمل على تطوير

متبعي سياسة الباب المفتوح و ال ينصتوا إلى

العاديين الغير مميزين خشية من قدوم شخص

نفسه و مهارته حتى ال تغدو عديمة الفائدة

موظفيه��م و ال يهتمون ألرائهم فهم غير

آخر أفضل منه يس��لبه اإلمتيازات التي يتمتع

لقدمها بس��ب ع��دم مجاراته لرك��ب التطور

مدركين إلى األثر السلبي المترتب على إتباعهم

بها ،و بإتباعه هذا األسلوب يعمل على تكرار

المعلوماتي الذي يطرأ على المفاهيم اإلدارية.

لهذه الممارسات الكائن في قتل روح المبادرة

نفسه بشكل غير مباشر .يتميز المدراء الفاعلين

بينما ال يتحلى المدراء الواثقين بشكل زائد عن

و اإلبداع لدى موظفيهم.

عن غيرهم بقدرتهم عل��ى تحفيز طاقمهم

اللزوم بأنفس��هم بحب و ال برغبة في تطوير

الوظيفي حتى يحسن آدائه و يعطي أفضل ما

أنفسهم و اإلكتساب المزيد من الخبرات ،يتحلى

توظيفها .يبدي المدير الفاعل اهتماما صادق

يسعى دائما إلى تعين أفضل األشخاص للعمل

لوم اآلخرين و عدم تحمل المسؤولية

عنده من خالل إرشاده و تدريبه و توجيه النقد

المدير الناجح بالصدق تجاه نفسه فهو مدرك

ارتكاب األخطاء أمر ش��ائع جدا بين الناس و ال

البناء له مما يش��جعه على اإلبتكار و التطور،

لضرورة بقائه على إتصال مع ما هو جديد في

يوجد مخلوق في هذه الدنيا معصوم عنه و

األمر الذي يعمل من أعضائه مدراء ناجحين و

عال��م اإلدراة من جميع النواحي و هو بالتالي

هذه حقيقة يدركها المدير الناجح و يعلم من

فاعلين في المستقبل.

لديه أهتمام كبير في تطوير كوادره الوظيفية

أنها وس��يلة جيدة للتعلم و إكتساب الخبرات

و يش��جعهم على ذلك من خالل وضع خطط

الجدي��دة كما لدي��ه اإلس��تعدادية أن يتحمل

إهانة طاقم الوظيفي

واضحة لتطوير مهارات الموظفين و تصميم

مس��ؤولية خطأ إرتكب��ه أحد عناص��ر فريقه.

يؤدي األسلوب الهمجي و القاسي الذي يتبعه

برامج تقيم لآلداء الوظيفي تركز على تطوير

كذلك ،يعلم المدير الناجح أن أكثر األش��خاص

المدراء الذين يفتقرون للخبرة و الذي يكثر فيه

الموظفين الذاتي ألنفسهم.

وعودا عنده في الفريق سينمو و يتطور مهنيا
نتيجة لألخطاء التي إرتكبها و سيرتكبها في

توجيه النقد الهدام للموظفين الذي تندر فيه
اإليجابية إلى درجة انعدامها إلى فشل المدير

اإلفتقار إلى مهارة اإلتصال الجيدة

المستقبل كما يعلم أيضا أن ذلك الشخص لن

الذي ينتهج هذا األس��لوب في كسب إحترام

يحرص المدير الناجح عل��ى فتح قنوات إتصال

يعمل على إرتكاب أخطائه السابقة مجددا .يقدر

موظفي��ه .بالمقاب��ل ،يحترم المدي��ر الفاعل

متبادلة بينه و بين فريقه و األقس��ام اآلخري

المدير الجيد أعضاء فريقه و يحترمهم ،فهو

موظفيه و يوجه لهم النقد اإليجابي إليهم

في الش��ركة و التي يتم تب��ادل النقد البناء و

ال يقوم بإحراج أي موظف أرتكب خطأ ما أمام

على نحو مستمر و علني و أما إذا كان لديه تعليق

األفكار من خاللها باإلضافة إلى توجيه اآلراء

زمالئه و يصنع منه عبرة لآلخرين و ال يلجأ إلى

سلبي فيوجهه إليهم في مكان خاص ال يوجد

منه و إليه عن بعض المشاريع التي يتم العمل

التملص من تحمل مسؤولية أخطائه و تأشير

فيه غيرهم ،هذا النوع م��ن النقد يرتكز على

عليها .تمكن تلك القنوات المدير الناجح من

أصابع اإلتهام إلى غيره من الذين يعملون لديه

الجانب المهني للموظف فقط و ال يتخطاه إلى

اإلس��تماع إلى هموم و إقتراحات الموظفين

عند إشتداد الظروف.

الجوانب الشخصية .يعتبر المدير المحنك مصدر

بعقل منفتح كما يستغل تلك القنوات لتذكير

إلهام لموظفيه و يحثهم على إعطاء أفضل

موظفيه بمهمة و رؤية و أهداف الش��ركة

ما عندهم من خالل مكافأتهم على اإلنجازات

التي يعمل على إدارتها .يمكن اعتبار إي مدير

التي حققوها .يضاعف هذا األسلوب حماس

ناجح من مناصري سياسة الباب المفتوح التي

الموظفين على العمل مثلما يزيد احترامهم و

يتقبل من خاللها اآلراء و االقتراحات الصادرة عن

والئهم لمديرهم لما يعطيهم هذا األسلوب

موظفيه  ،األمر الذي يفتح المجال للموظفين

الثقة الكاملة عند توجيهم أي��ة أفكار و آراء

لكي يبدعوا في الخروج بأساليب جديدة تمكنهم

Web: www.kna.kw
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إشراف  :مسلط السبيعي

صور أرشيفية نادرة تنشر للمرة األولى وتبين حجم الدمار الـي لحق في
مبنى المجلس جراء الغزو العراقي لدولة الكويت عام .1990
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االسم:
على عبدا هلل الكندرى

المسمى الوظيفي:
مصنف وثائق ومعلومات
سنة التعيين:
2008
طبيعة العمل:
 تحديد االحتياج��ات التدريبية لمختلفقطاعات المجلس.
 المساهمة في إعداد الخطط التدريبيةباإلضافة إلى عمل اإلحصائيات الخاصة
بالتدريب .
 -اإلشراف على طلبة التدريب الميدانى.

ماهي طموحاتك الوظيفية؟
 أطم��ع أن أتمي��ز ف��ى أداء مه��اموظيفتى الحالية.
 إنشاء مركز التدريب البرلمانى.ماهي طموحاتك لتحسين األداء
الوظيفي بعملك؟
نحتاج الى نظام تراسل الكترونى يربط
جميع إدارات وقطاعات المجلس.

سنة التعيين:
2008

االسم:
مريم عبدا هلل تقى

المسمى الوظيفي:
سكرتيره

طبيعة العمل:
 استالم الكتب الواردة من الجهات الحكوميهسواء وزارات او هيئات او مؤسسات إضافة إلى
الكتب الواردة عن ادارات المجلس وأقسامها
العتمادها من قبل االمي��ن العام وإعادة
إرسالها للجهة المعنية التخاذ الالزم.

ماهي طموحاتك الوظيفية؟
 اطمع بأن اتمييز بأداء عملى. -وأنجز الكتب الواردة والصادرة الكترونيا.

ماهي طموحاتك لتحسين األداء الوظيفي بعملك؟
منح الموظفين دورات تدريبيه خارجية وداخليه وذلك
لتنميه مهاراتهم وتطوير االداء الوظيفى.

الدكتور
محمود فريد زمزم

(يا �أيتها النف�س املطمئنة ارجعي �إىل ربك را�ضية مر�ضية
فادخلي يف عبادي وادخلي جنتي)
( وب�رش ال�صابرين الذين �إذا �أ�صابتهم م�صيبة قالوا �إنا هلل و�إنا �إليه راجعون �أولئك
عليهم �صلوات من ربهم ورحمة و�أولئك هم املهتدون )
تتقدم أسرة مجلة تواصل بقلوب يملؤها الحزن واألسى وخالص العزاء نيابة عن األمانة
العامة والعاملين في مجلس األمة ألسر كل من المستشار  /محمد عبد الحميد البحر
في إدارة اللجان والزميل الدكتور  /محمود فريد زمزم الموظف بقسم الترجمة
التحريرية  -إدارة شؤون المنظمات سائلين الباري عز وجل أن يتغمدهما برحمته
الواسعة ويسكنهما فسيح جنـاته ويلهم عائلتيهما الصبر والسلوان

(�إنا هلل و�إنا اليه راجعون)
Web: www.kna.kw
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عبدالجليل :أرشفة أعمال
النواب واستخراجها آلي ًا

محمد عبدالعظيم:
مهامي تتركز في المطار
وتوزيع الدعوات

قال محمد عبدالجليل لـ (تواصل) أنه عمله

عبدالرحيم أحمد :
المعاملة الطيبة لكل
من عمل معهم هي ما
يحتفظ به في ذاكرته

بقطاع الش��ئون البرلماني��ة واللجان يعتمد

أوض��ح محم��د عبدالعظي��م ف��ي حديثه لـ

على طباعة األس��ئلة واالقتراح��ات بقوانين

“تواصل” أن طبيعة عمله كمندوب مطار

قال عبدالرحيم أحمد محمد لـ “تواصل”

واالقتراحات برغبة وكل م��ا يتعلق بأعمال

تتطلب تواجده ف��ي مطار الكويت الدولي
في أي وقت ،وذل��ك تبع ًا لمواعيد الطائرات

أنه عمل في مكتب أمين س��ر مجلس

من رئيس المجلس لرئي��س مجلس الوزراء

وذلك إلنهاء إجراءات وصول أو مغادرة وفود

لمجلس األمة  ،وأن من أهم س��مات

والوزير المستجوب وتسجيل وأرشفة أسئلة

الشعبة البرلمانية وأعضاء مجلس األمة أو

العم��ل في ه��ذا المكان ه��و االلتزام

واقتراحات األعضاء في ملفات كل عضو على
حده ،وتسجيل الردود التي يرسلها الوزراء رداً

أعضاء الوفود الزائرة للمجلس ،باإلضافة إلى

والهدوء وحس��ن اللباقة في العمل ،
نظراً لطبيعة العمل مع مكتب أمين السر

السادة األعضاء ،وكتب االستجوابات الموجه

على أسئلة األعضاء وحفظها في ملف العضو،
وأرشفة وحفظ تقارير اللجان ،وأيض ًا الكتب

وفود األمانة العامة للمجلس.
وأشار عبدالعظيم إلى أنه يؤدي أعما ً
ال أخرى أثناء

ومع ضيوفه ،مشيراً إلى أن المعاملة

حفل افتتاح دورات االنعقاد للمجلس من خالل

الطيبة لكل من عمل معهم هي ما

المحالة إلى اللجان كل لجنة على حده.

توزيع الدعوات على كافة الوزارات والهيئات

وأضاف عبدالجليل أن حس��ن سير العمل هو

والمؤسسات باإلضافة إلى الوزراء واألعضاء

ما يسهم في استخراج أي ملف متى طلب،

السابقين ووجهاء البالد وكبار رجال الدولة

وذلك عبر حفظ وأرشفة ردود الوزراء كل وزير

والش��خصيات العامة والجمعيات التعاونية

على حده في ملف خاص به وحفظ وأرشفة

وجمعيات النفع العام والسفارات.

أسئلة كل وزير وبالتالي معرفة كل وزير كم
سؤال وجه إليه.

األمة منذ تاريخ تعيينه في األمانة العامة

يحتفظ به في ذاكرته.

< الزميل أحمد السهو

جوائز

أسماء الفائزين في العدد السابق لـ « تواصل »
الجائزة األولى  :أحمد غازي السهو  -ميني ايباد .
الجائزة الثانية  :حسين علي النكاس – تلفزيون .
الجائزة الثالثة  :أحمد سمير محمد – كاميرا .
الجائزة الرابعة  :محمد عواض عثمان – طابعه .
الجائزة الخامسة  :رجائي عبد اهلل محمد – طابعه .

< السكرتير أحمد سمير

< المهندس حسين النكاس
Web: www.kna.kw
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مسابقة تواصل
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كوبون المشاركة في مسابقة «

»

إسم الموظف .................................................................................................................................................................... :اإلدارة ................................................................................................ :الرقم داخلي:

........................................

السؤال األول :من هو رئيس اللجنة البرلمانية المكلفه بالتحقيق في االيداعات المليونية والتي جرى تشكيلها في الفصل التشريعي
الرابع عشر من دور االنعقاد الثاني .؟
.............................................................................................................................................................................
السؤال الثاني :أذكر رقم المرسوم بقانون الخاص بإنشاء هيئة مكافحة الفساد في دولة الكويت ؟
.............................................................................................................................................................................
 .3السؤال الثالث  :ما هو رقم المادة من الالئحة الداخلية لمجلس األمة التي تنص على “ ليس للرئيس أن يشترك في المناقشات
إال إذا تخلى عن كرسيه وال يعود إليه إال بعد أن تنتهي المناقشة التي اشترك فيها “ ؟
.............................................................................................................................................................................
 .4السؤال الرابع  :عدد أسماء القطاعات اإلدارية التي يتكون منها جهاز األمانة العامة لمجلس األمة ؟
....................................................................... - 2 .......................................................................
				
-1
....................................................................... - 4 .......................................................................
				
-3
....................................................................... - 6 .......................................................................
				
-5

إجابة العدد 15
الجواب األول 3 -

شروط المسابقة
 أو ًال :ال يجوز المشاركة بأكثر من كوبون واحد للمسابقة الواحدة.
 -ثانيا :ال يحق ألسرة مجلة «

الجواب الثاني 1 -
الجواب الثالث 1 -
الجواب الرابع 1 -

» المشاركة في المسابقة.

 ثالثا :لكل سؤال إجابة واحدة فقط صحيحة. رابعا :يتم تعبئة النموذج المخصص لالجابة ،وترسل االجابات إلى سكرتارية ادارة االعالم. خامسا :سوف يكون هناك خمسة فائزين فقط لكل مسابقة ويتم اختيارهم عن طريق السحب،ويعلن عن أسماء الفائزين في المسابقة في العدد التالي لمجلة «

».
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TAWA S U L M A G

أسرة التحرير

محتويات العدد

أمـــل حمــد المطـوع
ل��م��ي��اء ال��س��م��ح��ان
مـشــــاري العجـمــي
م���ح���م���د ال���ع���وض

التصوير
مـسلط السبـيــعــي
م��ح��م��ود ال��خ��ال��دي

العلي :أداء الموظف يرتقى به
وليس سنوات الخدمة

إدارة التدريب تقيم دورة

2

األمان��ة العام��ة تدش��ن خدمات
االخراج الفني والطباعة

جديدة في موقعها االلكتروني

للتعامل مع الجمهور للحرس

7

الكن��دري يفتتح مع��رض معرض

10

ذكرى الدستور في جامعة الخليج

12
مصلى مجلس األمة
تصوير  :مـسلط السبـيــعــي

جولة رئيس مجلس األمة
ورؤساء المجالس الخليجية في معرض
صور واصدارات ادارة االعالم

لتواصلكم ومشاركاتكم  .ت22022854 .
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