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البنك أطلق أولى دوراته للطلبة بني 14 و21 عامًا

املشاركون في برنامج »الوطني« للتدريب الصيفي:
اكتسبنا خبرات عملية واجتماعية تساعدنا في الحياة

لقطة جماعية في استوديو »لقاء الراي«الطلبة في زيارة إلى مجموعة »الراي«

الغانم: البرنامج أكسبنا قيمًا 
تنظيمية تساعد على إدارة الحياة 

قال الطالب في الصف العاشر، عبدالعزيز 
مـــــــرزوق الــــغــــانــــم، إن تـــجـــربـــة املــــشــــاركــــة فــي 
بــرنــامــج »الــوطــنــي« كــانــت إيــجــابــيــة، بحيث 
ــارات والـــخـــبـــرات  ــ ــهـ ــ أكــســبــتــه الـــعـــديـــد مــــن املـ
فــي مــجــال الــبــنــوك، بــاإلضــافــة إلــى الخبرات 
االجــتــمــاعــيــة وطـــريـــقـــة الــتــعــامــل مـــع زمـــاء 

العمل وعماء البنك. 
وأضـــــــاف أن الـــبـــرنـــامـــج أضــــــاف لــــه قــيــمــا 
بشكل  حياته  إدارة  على  تساعده  تنظيمية 
بــــدراســــة  ــتــــمــــامــــه  أفـــــضـــــل، مــــوضــــحــــا أن اهــ
بكلية  لالتحاق  يسعى  جعله  الرياضيات، 
الهندسة أو إدارة االعمال، إال أن ما اكتسبه 
خال البرنامج دفعه إلى التفكير في العمل 

بالبنوك.
ونـــصـــح الـــغـــانـــم زمــــــاءه بــالــتــســجــيــل في 
البرامج التدريبية املختلفة، الكتساب املزيد 
الــتــي سيستفيدون  الــعــمــلــيــة،  الــخــبــرات  مــن 

منها في حياتهم الخاصة والعملية.

الغنيم: مواصلة التعليم 
ضرورة للنجاح بالعمل

في  اشتراكه  أن  الغنيم  حمد  الطالب  أكــد 
بــرنــامــج الـــتـــدريـــب الــصــيــفــي لــبــنــك الــكــويــت 
الوطني، كشف له أن الحياة العملية تحتاج 
إلـــى مــزيــد مــن الــجــهــد املــتــواصــل واملــثــابــرة، 
ليكتسب  فــي فعالياته  اشــتــرك  أنــه  موضحا 
مــزيــدًا مــن املعلومات والــخــبــرات عــن القطاع 

املصرفي.
وأشاد الغنيم باألسلوب الذي استخدمه 
ــبــــرنــــامــــج، وخـــصـــوصـــا  املــــحــــاضــــرون فــــي الــ
عرضهم للمواد واملعلومات بطريقة مبسطة، 
التي كانت  األمــور  ساعدت على فهم بعض 

غير مفهومة له في السابق.
ولفت إلى أن البرنامج دفعه إلى التفكير 
في الدراسة بإحدى كليات إدارة االعمال أو 
كــان يخطط  أن  التسويق، بعد  أو  االقتصاد 
لـــلـــدراســـة فـــي كــلــيــة الــهــنــدســة، مــضــيــفــا أنــه 
اكتشف العديد من املميزات التي يتمتع بها 

العاملون في املجال املصرفي.
ــار إلـــى أن مــشــاركــتــه فـــي الــبــرنــامــج،  ــ وأشـ
أظـــهـــرت لـــه أن مــواصــلــة الــتــعــلــيــم ضـــروريـــة 
وهو  العملية،  الحياة  فــي  النجاح  لتحقيق 

األمر الذي سيدفعه ملواصلة الدراسة ملا بعد 
املرحلة الجامعية.

ونصح الغنيم زماءه باملشاركة في مثل 
هـــذه الـــبـــرامـــج، الــتــي تــســاعــد عــلــى اكــتــســاب 
ــبـــرات الــعــمــلــيــة، مــنــوهــا بــأن  مـــزيـــد مـــن الـــخـ
ــــد مــن  ــزيـ ــ ــبــــاب بـــحـــاجـــة إلــــــى مـــعـــرفـــة املـ الــــشــ
املعلومات املصرفية، لاستفادة في حياتهم 
الخاصة، السيما وأن البرنامج ساعده على 
 للبنك 

ً
معرفة معلومات كثيرة بصفته عميا

الوطني ولديه حساب فيه. 

الصبيح: الجدية واملهارة 
أهم صفات عاملي البنوك

ذكر الطالب في الصف العاشر، حمد خالد 
الصبيح، أن اشتراكه في برنامج »الوطني« 
ــي خـــبـــراتـــه الــعــمــلــيــة  شـــكـــل نــقــطــة تـــحـــول فــ
أن  إلـــى  مــشــيــرًا  والتنظيمية،  واالجــتــمــاعــيــة 
أكثر  املــصــرفــي، أصــبــحــت  بــالــقــطــاع  معرفته 
فهما بالخدمات التي تقدمها البنوك وأنواع 
الحسابات، كما أكسبه قواعد التعامل بروح 

الفريق.
وأشـــار إلــى أنــه لــم يكن يتوقع اإلجـــراءات 
والــنــظــم األمــنــيــة الــتــي تــطــبــيــق فـــي الــبــنــوك، 
بــهــا، مشيدًا بآلية  أكــثــر ثقة  مــا جعله  وهــو 
العمل داخـــل »الــوطــنــي« والــتــي تعتمد على 
الجدية واملهارة والخبرة، ناصحا أصدقاءه 
بااللتحاق بمثل هذه البرامج، ملا تقدمه من 
خــبــرات ســتــســاعــدهــم فــي حــيــاتــهــم العملية 

والتعليمية.

طاهر: األسرة دعمتني للمشاركة 
واستثمار وقتي

العاشر يوسف  الــصــف  فــي  الطالب  شــدد 
ــــي الـــبـــرنـــامـــج،  ــــرك فـ ــتـ ــ ــر، عـــلـــى أنــــــه اشـ ــ ــاهـ ــ طـ
الكــتــســاب املـــزيـــد مـــن الـــخـــبـــرات عـــن الــقــطــاع 
املــصــرفــي والــتــعــرف عــلــى آلـــيـــات الــعــمــل بــه، 
ــتـــي دعـــمـــتـــه فــي  ــــى دور أســــرتــــه الـ مـــشـــيـــرًا إلـ
االستفادة  لتحقيق  البرنامج  فــي  املــشــاركــة 

واستثمار وقته بشكل مفيد.
وأوضــح طاهر أنه تعرف خال البرنامج 
عــلــى تـــاريـــخ تــأســيــس »الـــوطـــنـــي«، وتــطــوره 
خـــــال الـــعـــقـــود املـــاضـــيـــة عـــبـــر تـــوســـعـــه فــي 
أنه  إلــى  والخارجية، مشيرًا  املحلية  الــفــروع 

رغـــم قــصــر مــدتــه فــإنــه اســتــفــاد بــشــكــل كبير 
أكثر درايــة وفاعلية بالتعامل  منه، وأصبح 

مع حسابه البنكي.

الظفيري: نظرتنا أكثر إيجابية 
إلى الحياة الوظيفية 

أعـــرب الــطــالــب فــي الــصــف الــتــاســع، خالد 
الظفيري، عن سعادته باملشاركة في برنامج 
ــــي«، بـــحـــيـــث يـــعـــد تـــجـــربـــة جـــديـــدة  ــنـ ــ ــــوطـ »الـ
إلى  الخبرات، مشيرًا  من  العديد  له  أضافت 
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، 
ــامـــج، إذ حـــولـــتـــه مــن  ــرنـ ــبـ ــــال الـ اخــتــلــفــت خـ
عميل ينتظر الخدمة إلى موظف يقدم هذه 
الخدمة، وهو أمر ممتع دفعه على حد قوله 
القطاع  فــي  إمــكــانــيــة عمله  فــي  التفكير  إلـــى 

املصرفي في املستقبل.
وأشــــاد بــــروح الــفــريــق الـــواحـــد والــتــعــاون 
البنك  إدارات  فـــي  الــعــامــلــن  مـــن  الــــذي ملــســه 
املختلفة، ناصحا زماءه باملشاركة في مثل 

هذه التجربة ألنها جديدة ومفيدة لهم.

الخرافي: روح الفريق 
أفضل نتائج البرنامج

أوضحت الطالبة في الصف الحادي عشر، 
نــــورة عــبــد املــحــســن الــخــرافــي، أن الــبــرنــامــج 
الــتــدريــبــي لــبــنــك الـــكـــويـــت الـــوطـــنـــي جعلها 
تــحــصــر خــيــارتــهــا بـــن كــلــيــة إدارة األعــمــال 
وكلية الهندسة، مشيرة إلى أن التنوع الكبير 
فــي إدارات  الـــذي شهدته مــن خــال جولتها 
البنك أعطاها رؤية متكاملة عن آلية العمل 
التخصصات  فــي  يتميز  والــــذي  املــصــرفــي، 

املختلفة.
ــن خــــال  ــ ــا اكــــتــــشــــفــــت مــ ــ ــهـ ــ ــت أنـ ــ ــ ــحـ ــ ــ وأوضـ
البرنامج طريقة العمل بروح الفريق، بحيث 
لدى كل موظف في البنك عمل يؤديه، يكمل 
مـــن خـــالـــه الــــصــــورة الــنــهــائــيــة لــلــمــنــتــجــات 

والــخــدمــات املــصــرفــيــة الــتــي تــقــدم للعماء، 
مشيرة إلى أن هذا األمر أثار إعجابها ببيئة 

العمل داخله.
التسويق  إدارة  بـــدور  الــخــرافــي  ــادت  وأشــ
للعاملن  االحــتــرافــي  واألداء  عملها  وآلــيــة 
بها، مشيرة إلى أنها إذا التحقت بالعمل في 

أحد البنوك فإنها ستختار قسم التسويق.
ــدت أن الــبــرنــامــج مـــن أفــضــل الــفــرص  ــ وأكـ
الــتــدريــبــيــة الــتــي حــصــلــت عــلــيــهــا، إذ أســهــم 
فـــي زيـــــادة خــبــراتــهــا الــعــمــلــيــة وفــــي تــرتــيــب 
إلى  مشيرة  املستقبلية،  وأهــدافــهــا  أفــكــارهــا 
أنـــهـــا مــســتــعــدة لـــتـــكـــرار هــــذه الــتــجــربــة مــرة 
في  بالتسجيل  زمـــاءهـــا  ونــاصــحــة  أخــــرى، 
ملستها  التي  االستفادة  لتحقيق  البرنامج، 

من اشتراكها به.

الخترش: ملعرفة بيئة العمل 
قبل الجامعة

أكـــدت الطالبة فــي الــصــف الــحــادي عشر، 
ــز الــــخــــتــــرش، ســـعـــادتـــهـــا  ــزيــ ــعــ هـــنـــد عـــبـــد الــ
بــاملــشــاركــة فــي بــرنــامــج »الــوطــنــي«، السيما 
أفكارها وأهدافها  وأنه ساعدها في تنظيم 
تنوي  الــذي  الجامعي،  التخصص  الختيار 
أن تستكمل به دراستها بعد انتهاء املرحلة 
الــثــانــويــة، بــحــيــث تــســعــى لــالــتــحــاق بكلية 

إدارة األعمال.
ــم تـــكـــن تـــتـــوقـــع كــم  وأشـــــــــارت إلـــــى أنـــهـــا لــ
خال  اكتسبتها  التي  والخبرات  املعلومات 
أو اجتماعية،  البرنامج، ســواء كانت عملية 
مــعــربــة عـــن إعــجــابــهــا بــآلــيــات عــمــل إدارات 
أداء  وطريقة  البنك،  فــي  واإلعـــان  التسويق 

العاملن في هاتن اإلدارتن.
ساعدها  البرنامج  أن  الخترش  وأضافت 
ــــد مــن  ــزيـ ــ ــة املـ ــرفـ ــعـ ــلـــى مـ كــعــمــيــلــة لـــلـــبـــنـــك، عـ
ــرامـــج الـــوالء  املــعــلــومــات عـــن الــحــســابــات وبـ
والجوائز والخدمات املصرفية التي يقدمها، 
وهــو مــا يمنحها خــبــرة أفــضــل فــي التعامل 
مع حسابها املصرفي في املستقبل، مشيرة 
اكتسبتها ساعدتها  الــتــي  الــخــبــرات  أن  إلــى 
عـــلـــى الــــــرد عـــلـــى االســـتـــفـــســـارات املــصــرفــيــة 

ألصدقائها واملقربن لها.
املصرفي  القطاع  عــن  إن خبراتها  وقــالــت 
محدودة،  كانت  البرنامج  في  املشاركة  قبل 
نــاصــحــة زمـــاءهـــا بـــضـــرورة الــتــعــرف على 
العمل  الــذي ينوون  للتخصص  العمل  بيئة 
به قبل أن يلتحقوا بالكلية، إذ سيساعدهم 

ــاتـــهـــم الــوظــيــفــيــة،  ــــك عـــلـــى تـــحـــديـــد أولـــويـ ذلـ
وسيسهم في نجاحهم بحياتهم العملية.

الرفاعي: ثقتي زادت 
بنظم أمان البنوك

عّبرت الطالبة في الصف العاشر، فادية 
ــاعــــي، عــــن ســعــادتــهــا  ــرفــ طـــالـــب مـــحـــمـــود الــ
التدريبي  باملشاركة في برنامج »الوطني« 
ــيــــر، ســـــــــواء عــلــى  ــثــ ــكــ ــا الــ الـــــــــذي أضـــــــــاف لــــهــ
مستوى الخبرات العملية، أو على مستوى 
ــى أنــهــا  الـــخـــبـــرات االجــتــمــاعــيــة، مــشــيــرة إلــ
كما  العماء،  مع  التعامل  خبرات  اكتسبت 
املــعــلــومــات  بــالــعــديــد مـــن  زادت مــعــرفــتــهــا 

االقتصادية واملصرفية.
وأوضـــحـــت أن ثــقــتــهــا بــــإجــــراءات ونــظــم 
األمـــان املــصــرفــي، الــتــي يطبقها »الــوطــنــي« 
بحيث  كبير،  بشكل  البرنامج  بعد  تــعــززت 
لـــم تــكــن تــعــلــم مـــدى االهــتــمــام الــبــالــغ الـــذي 
يــحــرص عــلــيــه، فـــي تــطــبــيــق أعــلــى معايير 

األمان التي تطبق عامليا.
وبينت أن البرنامج ساعدها في التعرف 
ــن الـــحـــســـابـــات  ــدة عــ ــديــ عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات جــ
املصرفية، التي لم تكن تعرفها رغم امتاكها 
لحساب »زينة« املصرفي منذ الطفولة، كما 
تــعــرفــت عــلــى الــبــرامــج واملــمــيــزات املختلفة 

التي يقدمها البنك لعمائه.
ــرت أنـــهـــا تــخــطــط لــالــتــحــاق بكلية  ــ وذكــ
الــحــقــوق، وأنــهــا تــســعــى فــي املــســتــقــبــل إلــى 
األمـــة، موضحة  لعضوية مجلس  الــتــرشــح 
التدريبي  البرنامج  في  اشتراكها  بعد  أنــه 
ــمـــال، إذ ساهم  إدارة األعـ فــي دراســــة  تــفــكــر 
ــــى هـــذا  ــــذب اهــتــمــامــهــا إلـ الـــبـــرنـــامـــج فــــي جـ

املجال.

املطوع: إدارة الفروع 
األكثر جاذبية... مصرفيًا

الــعــاشــر لطيفة  قــالــت الطالبة فــي الــصــف 
عـــبـــدالـــلـــطـــيـــف املـــــطـــــوع، إن تــســجــيــلــهــا فــي 
الــبــرنــامــج، جــــاء بــســبــب رغــبــتــهــا فـــي زيــــادة 
مــعــرفــتــهــا بــالــقــطــاع املـــصـــرفـــي، والكــتــســاب 
خـــبـــرات عــمــلــيــة جــــديــــدة، مــشــيــرة إلــــى أنــهــا 
كانت تعتقد أن البنوك فقط لسحب وإيــداع 
األمــــــــوال، لــكــنــهــا اكــتــشــفــت خــــال الــبــرنــامــج 

اإلدارات  مـــن  الـــعـــديـــد  يــضــم  »الـــوطـــنـــي«  أن 
تــعــرفــت على  كــمــا  املختلفة،  والــتــخــصــصــات 
الــكــثــيــر مـــن الـــخـــدمـــات املــصــرفــيــة الــجــديــدة 

واملتنوعة.
وأشــــارت املــطــوع إلـــى أن الــبــرنــامــج أظهر 
لها مدى حرص البنوك وسعيها، للمحافظة 
عــلــى أمـــــوال الـــعـــمـــاء، مــعــربــة عـــن إعــجــابــهــا 
ــإدارات الــتــســويــق، والـــتـــدريـــب، والــتــواصــل  ــ بــ
والــعــاقــات العامة فــي »الــوطــنــي«، موضحة 
أنها أعجبت بآليات العمل في هذه اإلدارات، 
من  التي شاهدتها  واملــهــارة  الجدية  بسبب 

العاملن فيها.
ولفتت إلى أنها في حال عملها في القطاع 
الــفــروع،  إدارة  فــي  فإنها ستعمل  املــصــرفــي، 
تــــراه األكــثــر جــاذبــيــة ملنحها فرصة  بــحــيــث 
التعامل أكثر مع العماء واكتساب مزيد من 

الخبرات.

عبدالسالم: التواصل االجتماعي 
في خدمة العمالء 

ذكـــرت الطالبة فــي الــصــف الــحــادي عشر، 
جوري شعيب عبدالسام، أن مشاركتها في 
الوطني،  الكويت  لبنك  التدريبي  البرنامج 
ــة مـــجـــال األعـــمـــال بعد  ــ شــجــعــهــا عــلــى دراســ

الدراسة الجامعية.
العديد من  أنها حصلت على  وأوضــحــت 
الكويت  الهندسة، داخــل  الـــدورات في مجال 
أو خارجها، وهو األمر الذي أعطاها صورة 
املــجــال، مبينة أنها  متكاملة للعمل في هــذا 
ــدورات والــبــرامــج  ســتــواصــل االشــتــراك فــي الــ
التدريبية في مختلف املجاالت، لكي تكتمل 

رؤيتها قبل االلتحاق بالجامعة.
الخبرة  البرنامج يشكل  أن  إلــى  وأشـــارت 
ــال الـــقـــطـــاع املـــصـــرفـــي،  األولـــــــى لـــهـــا فــــي مـــجـ
الــعــمــل  بـــأســـلـــوب  مــعــرفــتــهــا  زادت  بـــحـــيـــث 
أنها  كــمــا  بـــه،  املختلفة  واإلدارات  املــصــرفــي 
املصرفية  الخدمات  العديد من  تعرفت على 
الــجــديــدة واملــتــنــوعــة، مبينة أنــهــا كــانــت في 
ــداع  الــســابــق تــعــتــقــد أن الــبــنــوك لــســحــب وإيــ

األموال فقط.
ــك بـــوســـائـــل  ــنـ ــبـ ــتــــمــــام الـ وأضـــــافـــــت أن اهــ
الــــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي، لـــفـــت نـــظـــرهـــا إلـــى 
الــتــي يتمتع بها،  الــتــطــور، واملــواكــبــة  مـــدى 
الجديدة،  التطورات  استيعاب  على  وقدرته 
ــا فـــــي تـــحـــقـــيـــق أهــــــدافــــــه فــي  ــهــ ــدامــ ــخــ ــتــ واســ

التواصل مع عمائه.
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فادية الرفاعي

أطلق بنك الكويت الوطني، أولى دورات 
برنامجه السنوي للتدريب الصيفي للعام 

2017، واملخصص لطلبة املدارس والكليات، 
الذين تتراوح أعمارهم بني 14 و 21 عامًا.

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 5 ساعات 

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.


