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البنك اختتم فعاليات الدورة التدريبية الثانية من البرنامج لعام ٢٠١٧

املشاركون في برنامج «الوطني» للتدريب الصيفي: 
جتربة ثرية ساعدتنا على صقل مهاراتنا الشخصية

الكويــت  بنــك  اختتــم 
الوطنــي فعاليــات الــدورة 
التدريبية الثانية من برنامج 
التدريب الصيفي لعام ٢٠١٧ 
واملخصــص لطلبة املدارس 
الذيــن تتــراوح  والكليــات 

أعمارهم بني ١٤ و٢١ عامًا. 
وشــهدت الــدورة جولة 
تعريفيــة للطلبــة شــملت 
إدارات البنك املختلفة، وزار 
خاللها الطلبة متحف الوطني 
وتعرفــوا عبــر املعروضات 
العرض املتطورة  وشاشات 
على تاريــخ الكويت، وأبرز 
احملطــات التاريخية املهمة، 
باإلضافة إلى تفاصيل تأسيس 

البنك.
 كما نظــم البنــك زيارة 
إلــى  الطلبــة  للمتدربــني 
اخلطوط اجلويــة الكويتية 
بهــدف التعــرف علــى أبرز 
التطــورات املتعلقــة بقطاع 

الطيران.
ويتضمن برنامج التدريب 
الصيفي، الذي يأتي تنظيمه 
في إطار املسؤولية االجتماعية 
لبنك الكويت الوطني لصقل 
الطلبــة وتأهيلهم  مهــارات 
لدخول سوق العمل، مجموعة 
من مواد التدريب والدراسة 
املــدارس والكليات  لطلبــة 
وأساليب عمل الفريق، وطرق 
التفكيــر اإلبداعــي، وســبل 
التعبير الذاتي األمثل وطرق 
التعامل مع العمالء، ومفهوم 
جــودة اخلدمــة، وذلــك من 
خالل ما يوفره البرنامج من 
املواد التدريبية واألكادميية 

املتطورة واحلديثة. 
البرنامج على  ويتــوّزع 
أربــع دورات، مــدة الــدورة 
الواحدة أسبوعان. وتتكون 
هــذه الــدورات مــن حلقات 
تدريب نظرية وميدانية بواقع 

٥ ساعات يوميًا.
وعلــى هامــش البرنامج 
استعرض الطلبة املشاركون، 
فــي لقــاءات متفرقــة لهــم، 
التــي  اخلبــرات واملهــارات 
اكتســبوها خــالل املراحــل 
التي مروا بها خالل التدريب، 
مؤكديــن أنها جتربــة ثرية 
وممتعــة ســاعدتهم علــى 
صقــل معارفهــم وتطويــر 
مهاراتهــم الشــخصية إلــى 
جانب استفادتهم من اجلوالت 
امليدانيــة التــي تهــدف إلى 
إتاحة املجال أمامهم لالطالع 
عــن كثب على عمــل إدارات 
وفــروع البنــك، وفيما يلي 

بعض اللقاءات مع الطلبة:
نقطة تحول

قــال الطالب فــي الصف 
احلادي عشــر خالــد فراس 
البحر: إن اشتراكه في برنامج 

الوطني شّكل نقطة حتول في 
خبراته العملية واالجتماعية 
والتنظيميــة، موضحــًا أن 
نظرته إلى احلياة الوظيفية 
اختلفت خالل البرنامج، كما 
أن معرفته بالقطاع املصرفي، 
أصبحت أكثر فهمًا باخلدمات 
التــي تقدمها البنوك وأنواع 
احلسابات، إضافة إلى اكتسابه 
ملهارات إنسانية ستساعده في 

حياته الشخصية.
ولفت إلى أنه يطمح إلى 
الدراسة في كلية الهندسة أو 
كلية إدارة األعمال، لكنه لم 
يحســم أمره في التخصص 
الذي ســيختاره، معربًا عن 
بــإدارة «اخلدمــة  إعجابــه 
الهاتفيــة» وطريقــة تعامل 
املوظفــني فــي حل مشــاكل 
العمــالء، وحتملهم الضغط 

النفسي دون ملل أو كلل.
وأشاد بآلية العمل داخل 
الوطني والتــي تعتمد على 
اجلديــة واملهــارة واخلبرة، 
ناصحًا أصدقاءه بااللتحاق 
مبثل هذه البرامج التي تقدم 
خبرات تساعدهم في حياتهم 

العملية والتعليمية.
ولفــت إلى أنــه في حال 
التحاقه بالعمل في أحد البنوك 
فإنه سيختار العمل في إدارة 
العالقات العامة بقسم وسائل 
التواصل االجتماعي، مضيفًا 
أنه اكتشف االهتمام الكبير 
للبنك الوطني بهذه الوسائل 
املتطورة والتي تظهر قدرته 
علــى اســتيعاب التطورات 
اجلديــدة، واســتخدامها في 
حتقيق أهدافه في التواصل 

مع عمالئه.
تجربة ممتعة 

ذكــر الطالب فــي الصف 
احلادي عشــر، بنــدر نواف 
فــي  أن جتربتــه  الالفــي، 
برنامــج  فــي  املشــاركة 
«الوطني» كانت ممتعة وثرية 
جداً، حيث أكســبته العديد 
مــن املهــارات واخلبرات في 
املجال املصرفي، باإلضافة إلى 
اخلبرات االجتماعية وطريقة 

التعامل مع العمالء.
وأضاف أنه اشــترك في 
الــدورة رغبة في اكتســاب 
مهــارات اجتماعيــة تؤهله 
لاللتحاق بكلية الشرطة التي 
يسعى إليها، موضحًا أن من 
أفضل اخلبرات املكتسبة هي 
آليــة العمل بــروح الفريق، 
حيــث رأى خــالل البرنامج 
أن لدى كل موظف في البنك 
عمًال يؤديه، يكمل من خالله 
الصورة النهائية للمنتجات 
واخلدمات املصرفية التي تقدم 

للعمالء.
الالفــي زمالءه  ونصــح 

التي يقدمها البنك لعمالئه.
ولفتــت إلى أنهــا قبل أن 
تسجل بالبرنامج كانت تفكر 
فــي االلتحــاق بكليــة إدارة 
األعمــال، األمر الــذي تعزز 
بعد البرنامج، حيث ساعدها 
في تنظيم أفكارها وأهدافها 
الختيار التخصص اجلامعي 
الذي تنوي أن تســتكمل به 
دراستها بعد انتهاء املرحلة 
الثانوية، داعية زمالءها إلى 
املشاركة في برنامج الوطني 
الذي يعد جتربة حتمل أبعاداً 
وجوانــب أساســية مهمــة 
وقيمة تضاف إلى مسيرتهم 

الدراسية والعملية.
إشادة بروح الفريق الواحد

ذكرت الطالبة في الصف 
الثانــي عشــر طيبــة عزام 
الفليج أنها تسعى إلى دراسة 
تخصــص «احملاســبة» في 
اجلامعة، وذلك بعد انتهائها 
من مرحلة الثانوية، موضحة 
أنها شــاركت فــي البرنامج 
الكويــت  التدريبــي لبنــك 
الوطني بهدف التعرف أكثر 
علــى هــذا التخصــص قبل 

االلتحاق باجلامعة.
وأشارت إلى أن البرنامج 
غيــر نظرتهــا إلــى القطاع 
زادت  بحيــث  املصرفــي، 
معرفتهــا بأســلوب العمــل 
املصرفي واإلدارات املختلفة 
به، كما تعرفت على العديد من 
اخلدمات املصرفية اجلديدة 
واملتنوعة، معربة عن إعجابها 
بــإدارة «مركــز االتصاالت» 
ملا يتمتــع العاملون بها من 
مهــارات وخبــرات، تؤهلهم 
للتعامل مع العمالء بطريقة 
بسيطة ومحترفة. وأشادت 
الواحــد  الفريــق  بــروح 
والتعــاون الذي ملســته من 
العاملــني فــي إدارات البنك 
املختلفة، داعية زمالءها إلى 
املشاركة في مثل هذه التجربة 

ألنها جديدة ومفيدة.
إثراء للثقافة

قالــت الطالبة في الصف 
العاشر بدرية حمد املرزوق، 
إنها تعرفت على برنامج بنك 
الكويت الوطنــي من أخيها 
الذي ســبقها في االشــتراك 
به خــالل إحــدى الــدورات 
علــى  إذ حثهــا  الســابقة، 
التسجيل فيه لالستفادة من 
اخلبرات واملعرفة التي يقدمها 

للمتدربني.
وأكــدت أنهــا اســتفادت 
بشــكل كبير من اشــتراكها 
في البرنامج، حيث ساعدها 
على اكتساب خبرات جديدة 
في كيفية التعامل مع العمالء 
ومعاجلة وحل املشكالت التي 

البرامــج  بالتســجيل فــي 
التدريبية املختلفة، الكتساب 
املزيد من اخلبرات العملية، 
التي سيســتفيدون منها في 
حياتهــم اخلاصة والعملية، 
مقدمــًا شــكره إلــى جميــع 
تنظيمهــا  علــى  القائمــني 
لتعاونهم واهتمامهم بالطلبة.

خبرات نظرية وعملية 

الطالــب اجلامعــي  أكــد 
حمد طالل اجلسار أنه سعى 
لالشــتراك فــي برنامج بنك 
الكويــت الوطنــي التدريبي 
الكتساب مزيد من اخلبرات 
النظرية والعملية عن القطاع 
املصرفي، والتي ســينعكس 
تأثيرها اإليجابي على دراسته 

في كلية إدارة األعمال.
 وأوضح أنه لم يســتفد 
من البرنامج على مســتوى 
الوظيفيــة فقط،  اخلبــرات 
ولكنــه أضــاف لــه خبرات 
ومهارات شخصية سيستفيد 
منها في حياته العملية، مشيداً 
باألســلوب الذي اســتخدمه 
احملاضــرون فــي البرنامج، 
وخصوصــًا عرضهم للمواد 
واملعلومات بطريقة مبسطة، 
وباملميــزات التي يتمتع بها 
العاملون في املجال املصرفي.

وأبــدى إعجابه بــاإلدارة 
اإلعالمية ألنها إدارة تفاعلية 
ومتجددة وبعيدة عن الروتني، 
الفتًا إلى أنه تعرف على املزيد 
من املعلومات املصرفية التي 
سيســتفيد منها فــي حياته 
اخلاصة، السيما أن البرنامج 
ساعده على معرفة معلومات 
كثيــرة بصفته عميًال للبنك 

الوطني.
فائدة كاملة

أكدت الطالبة في الصف 
احلادي عشــر فايــزة خالد 
الغــامن أن البرنامــج حقــق 
لها االســتفادة الكاملة خالل 
فــي  وســاعدها  الصيــف، 
التعرف على آليات العمل في 
القطاع املصرفي، وأضاف لها 
معلومات عن البنك الوطني 
وتاريخ تأسيسه، مشيرة إلى 
أن األسرة دعمتها لالشتراك 
في البرنامج الكتساب خبرات 
جديــدة. وأضافــت أنهــا لم 
تكــن تتوقع كــم املعلومات 
واخلبــرات التي اكتســبتها 
خالل البرنامج، سواء كانت 
عملية أو اجتماعية، موضحة 
أن البرنامــج ســاعدها فــي 
التعرف على معلومات جديدة 
عن احلسابات املصرفية التي 
لم تكن تعرفها رغم امتالكها 
حلســاب زينة املصرفي منذ 
الطفولــة، كمــا تعرفت على 
البرامج واملميزات املختلفة 

املــال، إن جتربــة املشــاركة 
فــي برنامج الوطنــي فاقت 
توقعاتهــا، إذ مدتها بالكثير 
من املعرفــة والثقة بقدرتها 
وبخبــرات التواصــل التــي 
تدعم توجهاتها ومســيرتها 
املستقبلية، مشيرة إلى دور 
أسرتها في دعم مشاركتها في 
البرنامج لتحقيق االستفادة 
واستثمار وقتها بشكل مفيد.
وأضافــت أنها اشــتركت 
فــي البرنامج رغبة منها في 
اكتساب املزيد من اخلبرات 
عن القطاع املصرفي والتعرف 
على آليات العمل به، السيما 
أنها كانت تفكر في االلتحاق 
بالعمــل بأحــد البنوك عقب 

إنهائها لدراستها.
وأعربــت عــن إعجابهــا 
بالعديد من اإلدارات املصرفية 
التي زارتها خالل البرنامج، 
موضحة أن ما لفت انتباهها 
اجلدية واملهارة واالحترافية 
التي يتعامل بها موظفو البنك، 
داعيه زمالءها إلى املشاركة 
في مثل هــذه البرامج، التي 
تساعدهم على اكتساب مزيد 

من اخلبرات العملية.
العمل الميداني.. مختلف

أفادت الطالبة في الصف 
الثانــي عشــر، رنــاد حيدر 
فيــروز، بأنها اشــتركت في 
البرنامــج التدريبــي لبنــك 
الكويــت الوطني رغبة منها 
في زيــادة معرفتها بالقطاع 
املصرفي، والكتساب خبرات 
عملية جديدة، مشيرة إلى أنها 
كانت لديها صورة عن وجود 
إدارات مختلفة بالبنوك، لكنها 
بعد البرنامج تعرفت عن كثب 
علــى آلية عمل هذه اإلدارات 
والتخصصات املختلفة التي 
تضمهــا، وعلــى الكثير من 
اخلدمات املصرفية اجلديدة 

واملتنوعة.
وأعربــت عــن إعجابهــا 
التســويق وإدارة  بــإدارات 
اجلودة في الوطني، وبآليات 
العمل في هذه اإلدارات، بسبب 
اجلدية واملهارة التي شاهدتها 
مــن العاملني فيها، مشــيرة 
إلــى أن البرنامــج أعطاهــا 
دافعًا للعمل في أحد البنوك 

مستقبًال.
وأشارت إلى أنها تعرفت 
علــى البرنامــج مــن خالل 
مواقع التواصل االجتماعي 
وهو ما دفعها لالشتراك به، 
ناصحة زمالءها بالتسجيل 
البرنامــج، لتحقيــق  فــي 
االســتفادة التي ملستها من 
اشــتراكها به، الســيما أنها 
اكتشفت خالل البرنامج أن 
العمل امليداني يختلف عن 

القراءة واالطالع النظري.

املشاركون في البرنامج التدريبي الصيفي

بدرية املرزوقرناد فيروزطيبة الفليجفايزة الغامننورة املالريان الرويح

البحر: البرنامج 
أكسبنا مهارات 
غيرت نظرتنا 

إلى احلياة 
الوظيفية

الالفي: جتربة 
ممتعة وثرية 

أكسبتنا العديد 
من املهارات 

واخلبرات

اجلسار: مشاركتي 
في البرنامج 

ستنعكس إيجابيًا 
على دراستي 
في كلية إدارة 

األعمال

املال: جتربة 
فاقت توقعاتي 

وأمدتني مبعرفة 
وخبرات تدعم 

مسيرتي 
املستقبلية

قد تواجههــم، وهي خبرات 
عمليــة ستســتفيد منها في 
حياتها الشخصية، كما أسهم 
في زيــادة خبراتها العملية 
وترتيــب أفكارهــا وأهدافها 

املستقبلية.
وأضافت أنها تعرفت أيضًا 
على تاريخ تأسيس الوطني، 
وتطوره خالل العقود املاضية 
عبر توسعه محليًا وعامليًا، 
الفتة إلى أنه رغم قصر مدته 
فإنها اســتفادت بشكل كبير 
منه، وأصبحــت أكثر دراية 
وفاعلية بالتعامل مع حسابها 
البنكــي. وأضافــت أنهــا لم 
تتوقــع ما شــاهدته من أداء 
وتنظيم وأسلوب العمل في 
البنك، مشــيدة بــدور إدارة 
املاليــة وآليــة عملها واألداء 
االحترافــي للعاملــني بهــا، 
مشــيرة إلى أنها إذا التحقت 
بالعمل في أحد البنوك فإنها 

ستختار هذا القسم.
 رؤية متكاملة عن العمل 

المصرفي

عّبرت الطالبة في الصف 
احلادي عشر، ريان الرويح، 
عن ســعادتها باملشاركة في 
برنامــج الوطنــي التدريبي 
الــذي أضــاف لهــا الكثيــر، 
سواء على مستوى اخلبرات 
العمليــة، أو على مســتوى 
اخلبرات االجتماعية، موضحة 
أنهــا كانت تعتقد أن البنوك 
فقط لسحب وإيداع األموال، 
لكنها اكتشفت خالل البرنامج 
أن الوطنــي يضــم العديــد 
مــن اإلدارات والتخصصات 

املختلفة.
وأشــارت إلى أن التنوع 
الكبيــر الذي شــهدته خالل 
جولتهــا فــي إدارات البنــك 
أعطاهــا رؤيــة متكاملة عن 
آلية العمل املصرفي، والذي 
يتميــز فــي التخصصــات 
املختلفة، مبينة أن البرنامج 
أضاف لهــا معلومات كثيرة 
عن احلسابات وبرامج الوالء 
واجلوائز واخلدمات املصرفية 
املختلفة التي يقدمها البنك، 
وهو ما مينحها خبرة أفضل 
فــي التعامــل مــع حســابها 

املصرفي في املستقبل.
وأضافــت أنهــا تعّرفــت 
خالل البرنامج على أشخاص 
مميزيــن وميتلكون طموحًا 
كبيراً، مشــيرة إلى االهتمام 
الكبير لبنك الكويت الوطني 
إيصــال  علــى  وحرصــه 
املعلومات املهمة والتأكد من 

تلقينا لها بشكل صحيح.
تجربة فاقت التوقعات

قالــت الطالبة في الصف 
آدم  احلــادي عشــر نــورة 

الفليج: روح الفريق 
الواحد والتعاون 

بني العاملني من 
أفضل ما تعلمته 

من «الوطني»

املرزوق: البرنامج 
ساهم في إثراء 
ثقافتنا العملية 

واالجتماعية

الرويح: البرنامج 
أعطاني رؤية 

متكاملة عن آلية 
العمل املصرفي

الغامن: البرنامج 
حقق لي 

االستفادة الكاملة 
خالل الصيف

فيروز: البرنامج 
كشف أن العمل 
امليداني يختلف 

عن القراءة 
واالطالع النظري


