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لقطة جماعية في استوديو «لقاء الراي»

الطلبة في زيارة إلى مجموعة «الراي»

البنك أطلق أولى دوراته للطلبة بني  14و 21عامًا

املشاركون في برنامج «الوطني» للتدريب الصيفي:
اكتسبنا خبرات عملية واجتماعية تساعدنا في الحياة
أطلق بنك الكويت الوطني ،أولى دورات
برنامجه السنوي للتدريب الصيفي للعام
 ،2017واملخصص لطلبة املدارس والكليات،
الذين تتراوح أعمارهم بني  14و  21عامًا.
وشهدت الدورة جولة تعريفية للطلبة،
شملت القاعة املصرفية ،إضافة إلى زيارة
إلدارات البنك املختلفة ،كما زار الطلبة متحف
«الوطني» وتعرفوا من خالل املعروضات
وشاشات العرض املتطورة على تاريخ
الكويت ،وأبرز املحطات التاريخية املهمة،
باإلضافة إلى تفاصيل تأسيس البنك.
وتضمن البرنامج جملة من مواد التدريب
والدراسة ،وشملت أساليب عمل الفريق،
وطرق التفكير اإلبداعي ،وسبل التعبير الذاتي
األمثل وأساليب التعامل مع العمالء ،إضافة
إلى مفهوم جودة الخدمة ،وتأهيل وتمكني
الطلبة ،وإتاحة املجال أمامهم لالستفادة
من املواد التدريبية واألكاديمية املتطورة
والحديثة التي يوفرها ،إلى جانب حلقات
تدريب نظرية وميدانية بواقع  5ساعات
يوميًا ،تخللتها جوالت ميدانية للمشاركني ،من
أجل إتاحة املجال أمامهم لالطالع عن كثب
على عمل إدارات وفروع البنك.
واستعرض الطلبة املشاركون في البرنامج،
في لقاءات متفرقة لهم ،الخبرات واملهارات
التي اكتسبوها خالل املراحل التي مروا بها
خالل التدريب ،مؤكدين أنهم اكتسبوا خبرات
عملية واجتماعية ستساعدهم في الحياة
الشخصية.

الغانم :البرنامج أكسبنا قيمًا
تنظيمية تساعد على إدارة الحياة
قال الطالب في الصف العاشر ،عبدالعزيز
م ـ ـ ــرزوق الـ ـغ ــان ــم ،إن ت ـج ــرب ــة املـ ـش ــارك ــة فــي
بــرنــامــج «الــوط ـنــي» كــانــت إيـجــابـيــة ،بحيث
أك ـس ـب ـتــه ال ـع ــدي ــد م ــن امل ـ ـهـ ــارات وال ـخ ـب ــرات
فــي مـجــال الـبـنــوك ،بــاإلضــافــة إلــى الخبرات
االج ـت ـمــاع ـيــة وط ــري ـق ــة ال ـت ـعــامــل م ــع زم ــاء
العمل وعماء البنك.
وأض ـ ـ ــاف أن ال ـب ــرن ــام ــج أضـ ـ ــاف ل ــه قـيـمــا
تنظيمية تساعده على إدارة حياته بشكل
أفـ ـ ـض ـ ــل ،م ــوضـ ـح ــا أن اهـ ـتـ ـم ــام ــه بـ ــدراسـ ــة
الرياضيات ،جعله يسعى لالتحاق بكلية
الهندسة أو إدارة االعمال ،إال أن ما اكتسبه
خال البرنامج دفعه إلى التفكير في العمل
بالبنوك.
ون ـص ــح ال ـغ ــان ــم زمـ ـ ــاءه بــالـتـسـجـيــل في
البرامج التدريبية املختلفة ،الكتساب املزيد
مــن ال ـخ ـبــرات الـعـمـلـيــة ،ال ـتــي سيستفيدون
منها في حياتهم الخاصة والعملية.

الغنيم :مواصلة التعليم
ضرورة للنجاح بالعمل
أكــد الطالب حمد الغنيم أن اشتراكه في
بــرنــامــج ال ـت ــدري ــب الـصـيـفــي لـبـنــك الـكــويــت
الوطني ،كشف له أن الحياة العملية تحتاج
إل ــى مــزيــد مــن الـجـهــد امل ـتــواصــل وامل ـثــابــرة،
موضحا أنــه اشـتــرك فــي فعالياته ليكتسب
مــزيـدًا مــن املعلومات والـخـبــرات عــن القطاع
املصرفي.
وأشاد الغنيم باألسلوب الذي استخدمه
امل ـ ـحـ ــاضـ ــرون فـ ــي الـ ـب ــرن ــام ــج ،وخ ـص ــوص ــا
عرضهم للمواد واملعلومات بطريقة مبسطة،
ساعدت على فهم بعض األمــور التي كانت
غير مفهومة له في السابق.
ولفت إلى أن البرنامج دفعه إلى التفكير
في الدراسة بإحدى كليات إدارة االعمال أو
االقتصاد أو التسويق ،بعد أن كــان يخطط
ل ـل ــدراس ــة ف ــي كـلـيــة ال ـه ـنــدســة ،مـضـيـفــا أنــه
اكتشف العديد من املميزات التي يتمتع بها
العاملون في املجال املصرفي.
وأش ـ ــار إل ــى أن مـشــاركـتــه ف ــي الـبــرنــامــج،
أظ ـه ــرت ل ــه أن مــواص ـلــة الـتـعـلـيــم ض ــروري ــة
لتحقيق النجاح فــي الحياة العملية ،وهو

عبدالعزيز مرزوق الغانم

حمد الصبيح

خالد الظفيري

حمد الغنيم

يوسف مؤيد طاهر

نورة عبداملحسن الخرافي

لطيفة املطوع

جوري العبدالسالم

هند الخترش

فادية الرفاعي

األمر الذي سيدفعه ملواصلة الدراسة ملا بعد
املرحلة الجامعية.
ونصح الغنيم زماءه باملشاركة في مثل
ه ــذه ال ـب ــرام ــج ،ال ـتــي تـســاعــد عـلــى اكـتـســاب
م ــزي ــد م ــن ال ـخ ـب ــرات ال ـع ـم ـل ـيــة ،م ـنــوهــا بــأن
الـ ـشـ ـب ــاب بـ ـح ــاج ــة إلـ ـ ــى مـ ـع ــرف ــة املـ ــزيـ ــد مــن
املعلومات املصرفية ،لاستفادة في حياتهم
الخاصة ،السيما وأن البرنامج ساعده على
ً
معرفة معلومات كثيرة بصفته عميا للبنك
الوطني ولديه حساب فيه.

رغ ــم قـصــر مــدتــه فــإنــه اسـتـفــاد بـشـكــل كبير
منه ،وأصبح أكثر درايــة وفاعلية بالتعامل
مع حسابه البنكي.

وال ـخــدمــات املـصــرفـيــة ال ـتــي ت ـقــدم للعماء،
مشيرة إلى أن هذا األمر أثار إعجابها ببيئة
العمل داخله.
وأش ــادت الـخــرافــي ب ــدور إدارة التسويق
وآل ـيــة عملها واألداء االح ـتــرافــي للعاملن
بها ،مشيرة إلى أنها إذا التحقت بالعمل في
أحد البنوك فإنها ستختار قسم التسويق.
وأك ـ ــدت أن ال ـبــرنــامــج م ــن أف ـضــل الـفــرص
الـتــدريـبـيــة ال ـتــي حـصـلــت عـلـيـهــا ،إذ أسـهــم
ف ــي زي ـ ــادة خ ـبــرات ـهــا الـعـمـلـيــة وف ــي تــرتـيــب
أفـكــارهــا وأهــدافـهــا املستقبلية ،مشيرة إلى
أن ـه ــا م ـس ـت ـعــدة ل ـت ـك ــرار هـ ــذه ال ـت ـجــربــة مــرة
أخـ ــرى ،ونــاصـحــة زم ــاء ه ــا بالتسجيل في
البرنامج ،لتحقيق االستفادة التي ملستها
من اشتراكها به.

ذلـ ــك ع ـل ــى ت ـح ــدي ــد أول ــوي ــات ـه ــم الــوظ ـي ـف ـيــة،
وسيسهم في نجاحهم بحياتهم العملية.

أن «ال ــوطـ ـن ــي» ي ـضــم ال ـع ــدي ــد م ــن اإلدارات
والـتـخـصـصــات املختلفة ،كـمــا تـعــرفــت على
ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـخ ــدم ــات امل ـصــرف ـيــة ال ـجــديــدة
واملتنوعة.
وأشـ ــارت امل ـطــوع إل ــى أن الـبــرنــامــج أظهر
لها مدى حرص البنوك وسعيها ،للمحافظة
ع ـلــى أم ـ ــوال ال ـع ـم ــاء ،م ـعــربــة ع ــن إعـجــابـهــا
ب ـ ــإدارات الـتـســويــق ،وال ـت ــدري ــب ،والـتــواصــل
والـعــاقــات العامة فــي «الــوطـنــي» ،موضحة
أنها أعجبت بآليات العمل في هذه اإلدارات،
بسبب الجدية واملـهــارة التي شاهدتها من
العاملن فيها.
ولفتت إلى أنها في حال عملها في القطاع
املـصــرفــي ،فإنها ستعمل فــي إدارة الـفــروع،
بـحـيــث ت ــراه األك ـثــر جــاذبـيــة ملنحها فرصة
التعامل أكثر مع العماء واكتساب مزيد من
الخبرات.

الصبيح :الجدية واملهارة
أهم صفات عاملي البنوك
ذكر الطالب في الصف العاشر ،حمد خالد
الصبيح ،أن اشتراكه في برنامج «الوطني»
ش ـك ــل ن ـق ـطــة تـ ـح ــول فـ ــي خـ ـب ــرات ــه الـعـمـلـيــة
واالجـتـمــاعـيــة والتنظيمية ،مـشـيـرًا إل ــى أن
معرفته بــالـقـطــاع املـصــرفــي ،أصـبـحــت أكثر
فهما بالخدمات التي تقدمها البنوك وأنواع
الحسابات ،كما أكسبه قواعد التعامل بروح
الفريق.
وأش ــار إلــى أنــه لــم يكن يتوقع اإلج ــراءات
وال ـن ـظــم األم ـن ـيــة ال ـتــي تـطـبـيــق ف ــي الـبـنــوك،
وهــو مــا جعله أكـثــر ثقة بـهــا ،مشيدًا بآلية
العمل داخ ــل «الــوطـنــي» والـتــي تعتمد على
الجدية واملهارة والخبرة ،ناصحا أصدقاءه
بااللتحاق بمثل هذه البرامج ،ملا تقدمه من
خ ـبــرات سـتـســاعــدهــم فــي حـيــاتـهــم العملية
والتعليمية.

طاهر :األسرة دعمتني للمشاركة
واستثمار وقتي
شــدد الطالب فــي الـصــف العاشر يوسف
طـ ــاهـ ــر ،عـ ـل ــى أنـ ـ ــه اش ـ ـتـ ــرك فـ ــي الـ ـب ــرن ــام ــج،
الك ـت ـســاب امل ــزي ــد م ــن ال ـخ ـب ــرات ع ــن الـقـطــاع
امل ـصــرفــي وال ـت ـعــرف عـلــى آل ـي ــات الـعـمــل بــه،
م ـش ـي ـرًا إلـ ــى دور أس ــرت ــه ال ـت ــي دع ـم ـت ــه فــي
املـشــاركــة فــي البرنامج لتحقيق االستفادة
واستثمار وقته بشكل مفيد.
وأوضــح طاهر أنه تعرف خال البرنامج
عـلــى ت ــاري ــخ تــأسـيــس «ال ــوط ـن ــي» ،وت ـطــوره
خ ـ ــال الـ ـعـ ـق ــود امل ــاضـ ـي ــة ع ـب ــر ت ــوس ـع ــه فــي
الـفــروع املحلية والخارجية ،مشيرًا إلــى أنه

الظفيري :نظرتنا أكثر إيجابية
إلى الحياة الوظيفية
أع ــرب الـطــالــب فــي الـصــف الـتــاســع ،خالد
الظفيري ،عن سعادته باملشاركة في برنامج
«الـ ــوط ـ ـنـ ــي» ،ب ـح ـي ــث ي ـع ــد ت ـج ــرب ــة ج ــدي ــدة
أضافت له العديد من الخبرات ،مشيرًا إلى
أن البرنامج عرفه على مختلف اإلدارات في
البنك ،وهو ما منحه رؤية متكاملة عن آلية
العمل املصرفي.
وأبدى إعجابه بإدارة «مركز االتصاالت»،
ملا يتمتع العاملون بها من مهارات وخبرات،
تؤهلهم للتعامل مع العماء بطريقة بسيطة
ومحترفة.
وأشار إلى أن نظرته إلى الحياة الوظيفية،
اخ ـت ـل ـفــت خ ـ ــال الـ ـب ــرن ــام ــج ،إذ ح ــول ـت ــه مــن
عميل ينتظر الخدمة إلى موظف يقدم هذه
الخدمة ،وهو أمر ممتع دفعه على حد قوله
إل ــى التفكير فــي إمـكــانـيــة عمله فــي القطاع
املصرفي في املستقبل.
وأشـ ــاد ب ــروح الـفــريــق ال ــواح ــد والـتـعــاون
الـ ــذي ملـســه م ــن الـعــامـلــن ف ــي إدارات البنك
املختلفة ،ناصحا زماءه باملشاركة في مثل
هذه التجربة ألنها جديدة ومفيدة لهم.

الخرافي :روح الفريق
أفضل نتائج البرنامج
أوضحت الطالبة في الصف الحادي عشر،
ن ــورة عـبــد املـحـســن ال ـخــرافــي ،أن الـبــرنــامــج
ال ـتــدري ـبــي لـبـنــك ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي جعلها
تـحـصــر خـيــارتـهــا ب ــن كـلـيــة إدارة األع ـمــال
وكلية الهندسة ،مشيرة إلى أن التنوع الكبير
ال ــذي شهدته مــن خــال جولتها فــي إدارات
البنك أعطاها رؤية متكاملة عن آلية العمل
امل ـصــرفــي ،والـ ــذي يتميز فــي التخصصات
املختلفة.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت أنـ ـ ـه ـ ــا اكـ ـتـ ـشـ ـف ــت مـ ـ ــن خ ــال
البرنامج طريقة العمل بروح الفريق ،بحيث
لدى كل موظف في البنك عمل يؤديه ،يكمل
م ــن خ ــال ــه الـ ـص ــورة ال ـن ـهــائ ـيــة لـلـمـنـتـجــات

الخترش :ملعرفة بيئة العمل
قبل الجامعة
أك ــدت الطالبة فــي الـصــف ال ـحــادي عشر،
هـ ـن ــد عـ ـب ــد الـ ـع ــزي ــز ال ـ ـخ ـ ـتـ ــرش ،س ـع ــادت ـه ــا
بــاملـشــاركــة فــي بــرنــامــج «الــوط ـنــي» ،السيما
وأنه ساعدها في تنظيم أفكارها وأهدافها
الختيار التخصص الجامعي ،الــذي تنوي
أن تستكمل به دراستها بعد انتهاء املرحلة
ال ـثــانــويــة ،بـحـيــث تـسـعــى لــالـتـحــاق بكلية
إدارة األعمال.
وأش ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أنـ ـه ــا لـ ــم ت ـك ــن ت ـت ــوق ــع كــم
املعلومات والخبرات التي اكتسبتها خال
البرنامج ،ســواء كانت عملية أو اجتماعية،
م ـعــربــة ع ــن إع ـجــاب ـهــا بــآل ـيــات ع ـمــل إدارات
التسويق واإلع ــان فــي البنك ،وطريقة أداء
العاملن في هاتن اإلدارتن.
وأضافت الخترش أن البرنامج ساعدها
ك ـع ـم ـي ـلــة ل ـل ـب ـن ــك ،عـ ـل ــى مـ ـع ــرف ــة املـ ــزيـ ــد مــن
امل ـع ـلــومــات ع ــن ال ـح ـســابــات وب ــرام ــج ال ــوالء
والجوائز والخدمات املصرفية التي يقدمها،
وهــو مــا يمنحها خـبــرة أفـضــل فــي التعامل
مع حسابها املصرفي في املستقبل ،مشيرة
إلــى أن الـخـبــرات الـتــي اكتسبتها ساعدتها
ع ـل ــى الـ ـ ــرد ع ـل ــى االسـ ـتـ ـفـ ـس ــارات امل ـصــرف ـيــة
ألصدقائها واملقربن لها.
وقــالــت إن خبراتها عــن القطاع املصرفي
قبل املشاركة في البرنامج كانت محدودة،
نــاص ـحــة زم ــاء ه ــا بـ ـض ــرورة ال ـت ـعــرف على
بيئة العمل للتخصص الــذي ينوون العمل
به قبل أن يلتحقوا بالكلية ،إذ سيساعدهم

الرفاعي :ثقتي زادت
بنظم أمان البنوك
ّ
عبرت الطالبة في الصف العاشر ،فادية
ط ــال ــب م ـح ـم ــود ال ــرف ــاع ــي ،ع ــن س ـعــادت ـهــا
باملشاركة في برنامج «الوطني» التدريبي
ال ـ ـ ـ ــذي أض ـ ـ ـ ــاف لـ ـه ــا الـ ـكـ ـثـ ـي ــر ،س ـ ـ ـ ــواء ع ـلــى
مستوى الخبرات العملية ،أو على مستوى
ال ـخ ـب ــرات االج ـت ـمــاع ـيــة ،م ـش ـيــرة إلـ ــى أنـهــا
اكتسبت خبرات التعامل مع العماء ،كما
زادت م ـعــرف ـت ـهــا بــال ـعــديــد م ــن امل ـع ـلــومــات
االقتصادية واملصرفية.
وأوضـ ـح ــت أن ثـقـتـهــا بـ ــإجـ ــراءات ونـظــم
األم ــان املـصــرفــي ،الـتــي يطبقها «الــوطـنــي»
تـعــززت بعد البرنامج بشكل كبير ،بحيث
ل ــم تـكــن تـعـلــم م ــدى االه ـت ـمــام ال ـبــالــغ ال ــذي
ي ـحــرص ع ـل ـيــه ،ف ــي تـطـبـيــق أع ـلــى معايير
األمان التي تطبق عامليا.
وبينت أن البرنامج ساعدها في التعرف
ع ـل ــى م ـع ـل ــوم ــات جـ ــديـ ــدة عـ ــن ال ـح ـس ــاب ــات
املصرفية ،التي لم تكن تعرفها رغم امتاكها
لحساب «زينة» املصرفي منذ الطفولة ،كما
تـعــرفــت عـلــى ال ـبــرامــج وامل ـم ـيــزات املختلفة
التي يقدمها البنك لعمائه.
وذكـ ـ ــرت أن ـه ــا تـخـطــط لــال ـت ـحــاق بكلية
ال ـح ـقــوق ،وأن ـهــا تـسـعــى فــي املـسـتـقـبــل إلــى
الـتــرشــح لعضوية مجلس األم ــة ،موضحة
أنــه بعد اشتراكها في البرنامج التدريبي
تـفـكــر فــي دراسـ ــة إدارة األع ـم ــال ،إذ ساهم
ال ـب ــرن ــام ــج ف ــي جـ ــذب اه ـت ـمــام ـهــا إلـ ــى ه ــذا
املجال.

املطوع :إدارة الفروع
األكثر جاذبية ...مصرفيًا
قــالــت الطالبة فــي الـصــف الـعــاشــر لطيفة
ع ـب ــدال ـل ـط ـي ــف املـ ـ ـط ـ ــوع ،إن ت ـس ـج ـي ـل ـهــا فــي
ال ـبــرنــامــج ،ج ــاء بـسـبــب رغـبـتـهــا ف ــي زي ــادة
مـعــرفـتـهــا بــال ـق ـطــاع امل ـص ــرف ــي ،والك ـت ـســاب
خـ ـب ــرات عـمـلـيــة ج ــدي ــدة ،م ـش ـيــرة إلـ ــى أنـهــا
كانت تعتقد أن البنوك فقط لسحب وإيــداع
األمـ ـ ـ ــوال ،لـكـنـهــا اك ـت ـش ـفــت خـ ــال ال ـبــرنــامــج

عبدالسالم :التواصل االجتماعي
في خدمة العمالء
ذك ــرت الطالبة فــي الـصــف الـحــادي عشر،
جوري شعيب عبدالسام ،أن مشاركتها في
البرنامج التدريبي لبنك الكويت الوطني،
شـجـعـهــا ع ـلــى دراس ـ ــة م ـج ــال األعـ ـم ــال بعد
الدراسة الجامعية.
وأوضـحــت أنها حصلت على العديد من
ال ــدورات في مجال الهندسة ،داخــل الكويت
أو خارجها ،وهو األمر الذي أعطاها صورة
متكاملة للعمل في هــذا املـجــال ،مبينة أنها
سـتــواصــل االش ـتــراك فــي الـ ــدورات والـبــرامــج
التدريبية في مختلف املجاالت ،لكي تكتمل
رؤيتها قبل االلتحاق بالجامعة.
وأش ــارت إلــى أن البرنامج يشكل الخبرة
األول ـ ـ ــى ل ـه ــا ف ــي م ـج ــال ال ـق ـط ــاع امل ـص ــرف ــي،
ب ـح ـي ــث زادت م ـعــرف ـت ـهــا ب ــأسـ ـل ــوب ال ـع ـمــل
املـصــرفــي واإلدارات املختلفة ب ــه ،كـمــا أنها
تعرفت على العديد من الخدمات املصرفية
الـجــديــدة واملـتـنــوعــة ،مبينة أنـهــا كــانــت في
ال ـســابــق تـعـتـقــد أن ال ـب ـنــوك لـسـحــب وإي ــداع
األموال فقط.
وأض ـ ــاف ـ ــت أن اهـ ـتـ ـم ــام الـ ـبـ ـن ــك ب ــوس ــائ ــل
الـ ـت ــواص ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،ل ـف ــت ن ـظ ــره ــا إل ــى
م ــدى ال ـت ـطــور ،واملــواك ـبــة ال ـتــي يتمتع بها،
وقدرته على استيعاب التطورات الجديدة،
واس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ـ ـهـ ــا ف ـ ــي ت ـح ـق ـي ــق أهـ ـ ــدافـ ـ ــه فــي
التواصل مع عمائه.

