
اختتم بنك الكويت الوطني 
ــــدورة الــثــالــثــة من  فــعــالــيــات الـ
ــامـــج الــــتــــدريــــب الــصــيــفــي  ــرنـ بـ
ــمـــخـــصـــص  لـ 2017، وا ــام  ــ ــعـ ــ لـ
ــدارس والـــكـــلـــيـــات  ــ ــمـ ــ لــطــلــبــة الـ
ــم  ــ ــارهـ ــ ــمـ ــ الــــــذيــــــن تـــــــتـــــــراوح أعـ
، بـــزيـــارة 

ً
ــا ــامــ بـــيـــن 14 و21 عــ

لــمــؤســســة لـــويـــاك لــلــمــشــاركــة 
ــــد األعــــــمــــــال الـــتـــطـــوعـــيـــة  ــــأحـ بـ
ــيــــح  ــتــ لــــــلــــــمــــــؤســــــســــــة، مــــــمــــــا يــ
لـــلـــطـــلـــبـــة الــــتــــعــــرف عـــــن كــثــب 
عــلــى الـــنـــشـــاطـــات الـــتـــي تــقــوم 
بها المؤسسة تجاه الشباب 
والــمــجــتــمــع الــمــدنــي، وأهــمــيــة 
الـــرســـالـــة اإلنــســانــيــة الــهــادفــة 

التي تقوم بها.
ويــــــتــــــضــــــمــــــن الــــــبــــــرنــــــامــــــج 
مــجــمــوعــة مــن مــــواد الــتــدريــب 
ــمــــدارس  والـــــدراســـــة لــطــلــبــة الــ
ــيـــب  ــالـ ــمـــل أسـ ــات تـــشـ ــيــ ــلــ ــكــ والــ
عــمــل الــفــريــق، وطـــرق التفكير 
ــل الــتــعــبــيــر  ــبــ اإلبــــــداعــــــي، وســ
ــيــــب  ــالــ الــــــذاتــــــي األمــــــثــــــل، وأســ
الــتــعــامــل مــع الــعــمــالء، إضــافــة 
ــودة  إلـــــى مـــفـــهـــوم مـــعـــايـــيـــر جــ
ــة  ــبـ ــلـ الـــــخـــــدمـــــة وتـــــأهـــــيـــــل الـــطـ
وتــمــكــيــنــهــم مـــن خـــالل الــمــواد 
ــة واألكـــــاديـــــمـــــيـــــة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ الـ
ــة الــتــي  ــثـ ــديـ ــتـــطـــورة والـــحـ ــمـ الـ
ــرهــا الــبــرنــامــج. وتــتــخــلــل 

ّ
يــوف

الــــــــــــدورات جــــــــوالت مـــيـــدانـــيـــة 
لــلــطــلــبــة الـــمـــشـــاركـــيـــن، بــهــدف 
إتاحة المجال أمامهم لالطالع 
ــلـــى عـــمـــل إدارات  عــــن كـــثـــب عـ

البنك وفروعه. 
ــك  ــنــ ــبــ ــم الــ ــ ــيـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ويــــــــأتــــــــي تـ

ــامـــج لـــلـــعـــام الــــســــادس  ــبـــرنـ ــلـ لـ
عــشــر عــلــى الــتــوالــي فـــي إطـــار 
ــة،  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــه االجــ ــتــ ــيــ مــــســــؤولــ
وحـــرصـــه عــلــى دعــــم الــشــبــاب 
ــنـــحـــهـــم فـــرصـــة  ــبــــة، ومـ ــلــ والــــطــ
صــقــل مــهــاراتــهــم، وتــأهــيــلــهــم 

لدخول سوق العمل من خالل 
برامج تدريبية مكثفة. 

وتـــــشـــــارك "لــــــويــــــاك" لـــلـــمـــرة 
األولــــى فــي هـــذا الــبــرنــامــج عن 
طريق تقديم دورات تدريبية 
للطلبة المشاركين، تركز على 

الــتــعــريــف بالمجتمع المدني 
وبـــــالـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــات تـــجـــاهـــه 
بـــمـــفـــهـــوم الـــعـــمـــل الـــتـــطـــوعـــي، 
كما تقدم حلقات عملية تركز 
عـــلـــى الـــنـــشـــاطـــات الــتــرفــيــهــيــة 
الهادفة التي تعزز روح الفريق 

والتعاون والتفكير اإليجابي 
اء ومراعاة القيم.

ّ
والبن

ــلــــى هــــامــــش الـــبـــرنـــامـــج،  وعــ
استعرض الطلبة المشاركون، 
ــة لـــهـــم،  ــرقــ ــفــ ــتــ ات مــ فــــــي لـــــــقـــــــاء
الــــخــــبــــرات والـــــمـــــهـــــارات الـــتـــي 

اكتسبوها خالل المراحل التي 
مروا بها في التدريب، مؤكدين 
أنـــهـــا تـــجـــربـــة ثـــريـــة ومــمــتــعــة 
ساعدتهم على صقل معارفهم 
وتطوير مهاراتهم الشخصية، 
إلـــــى جــــانــــب اســـتـــفـــادتـــهـــم مــن 

الجوالت الميدانية التي تهدف 
ــة الـــمـــجـــال أمــامــهــم،  ــاحـ إلــــى إتـ
ــــالع عـــلـــى عـــمـــل إدارات  ــــالطـ لـ
ــنــــك، وفـــيـــمـــا يــلــي  ــبــ وفـــــــــروع الــ

ات مع الطلبة: بعض اللقاء

قــــال الــطــالــب فـــي الــصــف الــثــانــي عــشــر، ســلــمــان 
الــخــالــدي، إن اشــتــراكــه فــي بــرنــامــج البنك الوطني 
شكل نقطة تحول في خبراته العملية واالجتماعية 
 أنـــه شـــارك فــي الــعــديــد من 

ً
والتنظيمية، مــوضــحــا

البرامج التدريبية مع مؤسسات وشركات مختلفة، 
إال أن برنامج الوطني من أفضل الفرص التدريبية 
الــتــي حــصــل عــلــيــهــا، إذ أســهــم فـــي زيـــــادة خــبــراتــه 

العملية وفي ترتيب أفكاره وأهدافه المستقبلية.
وأكـــد الــخــالــدي اســتــعــداده لتكرار هــذه التجربة 
 
ً
مــرة أخــرى، السيما أن نظرته أصبحت أكثر فهما
بالخدمات التي تقدمها البنوك وأنواع الحسابات، 
إضافة إلــى اكتسابه لمهارات إنسانية ستساعده 

فــي حــيــاتــه الــشــخــصــيــة.وأشــاد بــآلــيــة الــعــمــل داخــل 
«الــوطــنــي»، والــتــي تعتمد عــلــى الــجــديــة والــمــهــارة 
ه بااللتحاق بمثل هذه   أصدقاء

ً
والخبرة، ناصحا

البرامج، التي تقدم خبرات تساعدهم في حياتهم 
العملية والتعليمية.

ولفت إلى أنه في حال التحاقه بالعمل في أحد 
الــبــنــوك فــإنــه ســيــخــتــار الــعــمــل فــي إدارة الــعــالقــات 
 
ً
العامة بقسم وسائل التواصل االجتماعي، مضيفا
أنــه اكتشف االهــتــمــام الكبير للبنك الوطني بهذه 
ــه عــلــى  ــتــــي تــظــهــر قــــدرتــ الـــوســـائـــل الـــمـــتـــطـــورة والــ
اســتــيــعــاب الــتــطــورات الــجــديــدة، واســتــخــدامــهــا في 

تحقيق أهدافه في التواصل مع عمالئه.

أشـــــــار الــــطــــالــــب فــــي الــــصــــف الـــــحـــــادي عــشــر، 
عبدالوهاب العبدال، إلى أن تجربته في برنامج 
، حيث أكسبته 

ً
«الوطني» كانت ممتعة وثرية جدا

ــبـــرات فـــي الــمــجــال  الــعــديــد مـــن الـــمـــهـــارات والـــخـ
المصرفي، باإلضافة إلى الخبرات االجتماعية 

وطريقة التعامل مع العمالء.
وبّين العبدال أنه اشترك في الدورة رغبة في 
اكتساب مهارات اجتماعية تؤهله لاللتحاق بكلية 
 أن من أفضل 

ً
الشرطة التي يرغب فيها، موضحا

الــخــبــرات المكتسبة آلــيــة الــعــمــل بـــروح الــفــريــق، 
حــيــث رأى خـــالل الــبــرنــامــج أن لـــدى كــل موظف 
 يؤديه، يكمل من خالله الصورة 

ً
في البنك عمال

النهائية للمنتجات والخدمات المصرفية التي 
تقدم للعمالء.

وأشــــــار إلــــى أنــــه فـــي حــــال عــمــلــه فـــي الــقــطــاع 
المصرفي فإنه سيعمل في إدارة الفروع، حيث 
يــراه أكثر جاذبية لمنحه فرصة التعامل أكثر 
 
ً
مع العمالء، واكتساب مزيد من الخبرات، داعيا

ه إلـــى الــتــســجــيــل فــي الــبــرامــج الــتــدريــبــيــة  زمــــالء
المختلفة، الكتساب مزيد من الخبرات العملية، 
الــتــي سيستفيدون منها فــي حياتهم الخاصة 
 شكره إلى جميع القائمين على 

ً
والعملية، مقدما

تنظيمها لتعاونهم واهتمامهم بالطلبة.
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المشاركون في برنامج «الوطني» للتدريب الصيفي: اكتسبنا 
 على دراستنا وحياتنا العملية

ً
مهارات ستنعكس إيجابيا

يأتي تنظيم بنك الكويت 
الوطني لبرنامج التدريب 
الصيفي للعام السادس 

عشر على التوالي، في إطار 
المسؤولية االجتماعية للبنك، 

وحرصه على دعم الشباب 
والطلبة، ومنحهم فرصة صقل 
مهاراتهم وتأهيلهم لدخول 

سوق العمل من خالل برامج 
تدريبية مكثفة. 

ذكــرت الطالبة فــي المرحلة الجامعية، أوراد 
الــمــتــروك، أنها سعت إلــى االشــتــراك فــي برنامج 
بنك الكويت الوطني التدريبي الكتساب مزيد من 
الخبرات النظرية والعملية عن القطاع المصرفي، 
والتي سينعكس تأثيرها اإليجابي على دراستها 

في كلية إدارة األعمال.
ــــى أنـــهـــا لــــم تــســتــفــد مــن   ولـــفـــتـــت الـــمـــتـــروك إلـ
البرنامج على مستوى الخبرات الوظيفية فقط، 
ــارات شخصية  ــهــ ــبـــرات ومــ ــاف إلــيــهــا خـ ــ بـــل أضـ
ستستفيد منها في حياتها العملية، كما ساعدها 
في التعرف على معلومات جديدة عن الحسابات 
المصرفية، وتــعــرفــت على الــبــرامــج والمميزات 

المختلفة التي يقدمها البنك إلى عمالئه.

وأوضحت أن ثقتها بإجراءات ونظم األمان 
الــمــصــرفــي الــتــي يطبقها الــبــنــك تــعــززت بعد 
البرنامج بشكل كبير، حيث لم تكن تعلم مدى 
االهتمام البالغ الذي يحرص عليه في تطبيق 

.
ً
أعلى معايير األمان التي تطبق عالميا

ــــوب الــــــــذي اســـتـــخـــدمـــه  ــلـ ــ ــــاألسـ وأشـــــــــــادت بـ
 طريقة 

ً
المحاضرون في البرنامج، خصوصا

عرضهم للمواد والمعلومات بشكل مبسط، 
وبـــالـــمـــمـــيـــزات الـــتـــي يــتــمــتــع بـــهـــا الــعــامــلــون 
فــي الــمــجــال الــمــصــرفــي، داعــيــة زمـــالءهـــا إلــى 
المشاركة في مثل هذه التجربة ألنها جديدة 

ومفيدة.

عّبرت الطالبة في الصف الثاني عشر الزين الصباح عن سعادتها بالمشاركة 
في برنامج البنك الــذي أضــاف لها الكثير، ســواء على مستوى الخبرات العملية، 
أو على مستوى الخبرات االجتماعية، مضيفة أنها لم تتوقع ما شاهدته من أداء 
وتنظيم وأسلوب العمل في البنك، مشيدة بدور اإلدارة المالية وآلية عملها وباألداء 

االحترافي للعاملين فيها.
 ولفتت الزين إلى أن التنوع الكبير الذي شهدته خالل جولتها في إدارات البنك 
أعطاها رؤية متكاملة عن آلية العمل المصرفي، والذي يتميز بتخصصات مختلفة، 
مبينة أن البرنامج أضاف لها معلومات كثيرة عن الحسابات وبرامج الوالء والجوائز 
والخدمات المصرفية المختلفة التي يقدمها البنك، وهو ما يمنحها خبرة أفضل 

في التعامل مع حسابها المصرفي في المستقبل.
وذكرت أنها كانت تنوي االلتحاق بكلية إدارة أعمال، وعزز البرنامج هذا التوجه، 
حيث ساعدها في تنظيم أفكارها وأهدافها الختيار التخصص الجامعي، داعية 
ها إلى المشاركة في برنامج «الوطني»، الذي يعد تجربة ثرية تضاف إلى  زمالء

مسيرتهم الدراسية والعملية.

ــالــــب الـــجـــامـــعـــي،  أكــــــد الــــطــ
يــوســف الــعــطــار، أنـــه اشــتــرك 
ــي الــــبــــرنــــامــــج الــــتــــدريــــبــــي  ــ فــ
لــلــبــنــك رغــبــة مــنــه فـــي زيــــادة 
معرفته بالقطاع المصرفي، 
ــرات عــمــلــيــة  ــبــ والكــــتــــســــاب خــ
 أن 

ً
جــــــــــــديــــــــــــدة، مــــــــوضــــــــحــــــــا

ــامـــج عـــرفـــه عـــلـــى آلــيــة  ــرنـ ــبـ الـ
عمل اإلدارات والتخصصات 
المختلفة للبنوك، باإلضافة 
 مــن 

ً
ــرا ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــه كـ ــابــ ــســ ــتــ ـــى اكــ ــ ــ إلـ

الخدمات المصرفية الجديدة 
والمتنوعة.

ــار بـــــــإدارات  ــعـــطـ وأشـــــــاد الـ
التسويق وإدارة الجودة في 
الوطني، وبآليات العمل في 
هذه اإلدارات، بسبب الجدية 
والــمــهــارة التي شاهدها من 
 إلى أن 

ً
العاملين فيها، مشيرا

 للعمل 
ً
البرنامج أعطاه دافعا

 ،
ً
ــد الـــبـــنـــوك مــســتــقــبــال فـــي أحــ

السيما أنه يــدرس تخصص 
التسويق في الجامعة.

ولفت إلــى أنــه تعرف على 
الـــبـــرنـــامـــج مـــن خــــالل مــواقــع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، وهــو 
 
ً
ما دفعه لالشتراك به، ناصحا

ــل فـــي  ــيــ ــجــ ــتــــســ ــالــ ه بــ زمــــــــــــــالء
البرنامج، لتحقيق االستفادة 
التي لمسها من اشتراكه به، 
السيما أنه اكتشف خالله أن 
العمل الميداني يختلف عن 

القراءة واالطالع النظري.

ــة فـــي  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ذكـــــــــــرت الـ
الـــــصـــــف الـــــثـــــانـــــي عــــشــــر، 
شــيــخــة أســامــة الــخــلــفــان، 
إنها تشارك في البرنامج 
ــيـــة، نــتــيــجــة  ــانـ ــثـ لـــلـــمـــرة الـ
االســتــفــادة الــكــامــلــة التي 
حققتها خــالل المشاركة 
األولــــــى، حــيــث أرادت أن 
تـــشـــارك فـــي دورة الـــعـــام 
الحالي للتعرف أكثر على 
ــبــــرات عــن  مــعــلــومــات وخــ
القطاع المصرفي، مشيرة 
إلـــى أن أســرتــهــا دعمتها 
لــالشــتــراك فــي الــبــرنــامــج 
الكــــــــــتــــــــــســــــــــاب خـــــــــبـــــــــرات 
ــفـــادة من  ــتـ جـــديـــدة واالسـ
وقــــت فــراغــهــا فـــي إجــــازة 

الصيف.
ــــان  ــفـ ــ ــلـ ــ ــــخـ وأعــــــــــربــــــــــت الـ
ــا بــــــــاإلدارة  ــهـ ــابـ ــجـ عــــن إعـ
اإلعــــالمــــيــــة ألنــــهــــا إدارة 
تـــــفـــــاعـــــلـــــيـــــة ومــــــتــــــجــــــددة 
ــيــــن،  ــن الــــروتــ ــ ــيــــدة عـ ــعــ وبــ

ــا تــعــرفــت  ــهـ ــة إلــــى أنـ ــتـ الفـ
على مزيد من المعلومات 
الــــــــمــــــــصــــــــرفــــــــيــــــــة، الــــــتــــــي 
ســــتــــســــتــــفــــيــــد مــــنــــهــــا فـــي 
حياتها الخاصة، السيما 
أن الـــبـــرنـــامـــج ســـاعـــدهـــا 
ــلـــى مـــعـــرفـــة مــعــلــومــات  عـ
كـــثـــيـــرة بــصــفــتــهــا عــمــيــلــة 

للبنك الوطني.

أكــــد الـــطـــالـــب فـــي الـــصـــف الــعــاشــر 
محمد المتروك، إن تجربة المشاركة 
في برنامج «الوطني» كانت ممتازة، 
إذ ذودتــه بكثير من المعرفة والثقة 
ــم تـــوجـــهـــاتـــه ومـــســـيـــرتـــه  ــدعــ ــي تــ ــتــ الــ
 أن مــشــاركــتــه 

ً
الــمــســتــقــبــلــيــة، مــضــيــفــا

في البرنامج أظهرت له أن مواصلة 
التعليم ضرورية لتحقيق النجاح في 

الحياة العملية.
وبين المتروك أنــه رغــم أنــه يرغب 
فــي االلــتــحــاق بــكــلــيــة الــطــيــران، فــإنــه 
سعى لــالشــتــراك فــي البرنامج رغبة 

منه فــي اكتساب مــزيــد مــن الخبرات 
عن القطاع المصرفي والتعرف على 
 عن إعجابه 

ً
آليات العمل فيه، معربا

باإلدارات المصرفية التي زارها خالل 
البرنامج، وبروح العمل التي لمسها 
من العاملين في البنك، خصوصا مع 
تمتعهم بالعديد مــن الصفات التي 
لفتت انتباهه مثل الجدية والمهارة 

واالحترافية.
ــار إلـــى دور أســرتــه فــي دعــم   وأشــ
ــامـــج لــتــحــقــيــق  ــرنـ ــبـ ــي الـ مـــشـــاركـــتـــه فــ
االســـتـــفـــادة واســتــثــمــار وقــتــه بشكل 

ه إلــى الــمــشــاركــة   زمـــالء
ً
مــفــيــد، داعــيــا

فــي مــثــل هـــذه الــبــرامــج الــتــي تساعد 
ــاب مـــزيـــد مــــن الـــخـــبـــرات  ــتـــسـ عـــلـــى اكـ
العملية، فالشباب بحاجة إلى معرفة 
الــمــعــلــومــات الــمــصــرفــيــة ليستفيدوا 
منها في حياتهم الخاصة، السيما أن 
البرنامج ساعده في معرفة معلومات 
 للبنك الوطني.

ً
كثيرة بصفته عميال

قالت الطالبة في الصف الثاني عشر، مريم 
جـــان نــثــار، إنــهــا اســتــفــادت بشكل كبير من 
اشتراكها في البرنامج، حيث ساعدها على 
اكتساب خبرات جديدة في كيفية التعامل 
مــع الــعــمــالء، ومــعــالــجــة الــمــشــكــالت الــتــي قد 
تــواجــهــهــم، وهــي خــبــرات عملية ستستفيد 
منها في حياتها الشخصية، كما أسهم في 
ــادة خــبــراتــهــا العملية وتــرتــيــب أفــكــارهــا  زيــ

وأهدافها المستقبلية.
 على تاريخ 

ً
وزادت نثار أنها تعرفت أيضا

تأسيس البنك الوطني، وتطوره خالل العقود 
 ،

ً
 وعــالــمــيــا

ً
الــمــاضــيــة عــبــر تــوســعــه مــحــلــيــا

مشيرة إلى أنه رغم قصر مدة البرنامج فإنها 

استفادت بشكل كبير منه، وأصبحت أكثر 
دراية وفاعلية بالتعامل مع حسابها البنكي.
ولفتت إلــى أنــهــا تــعــّرفــت خــالل البرنامج 
 
ً
عــلــى أشــخــاص مــمــيــزيــن يمتلكون طموحا

، مشيرة إلى االهتمام الكبير من مدربي 
ً
كبيرا

الــبــنــك وحــرصــهــم عــلــى إيــصــال المعلومات 
المهمة والتأكد من تلقينا لها بشكل صحيح.
ــمــــام الـــبـــنـــك بـــوســـائـــل  ــتــ وأضـــــافـــــت أن اهــ
ــا إلـــى  ــفـــت نـــظـــرهـ ــل االجـــتـــمـــاعـــي لـ ــتــــواصــ الــ
مـــدى الــتــطــور والــمــواكــبــة الــتــي يتمتع بها، 
وقــدرتــه على استيعاب التطورات الجديدة 
واستخدامها في تحقيق أهدافه في التواصل 

مع عمالئه.
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