THE PROTEGES
Generation 8
Kuwait 24 June - 19 July
UK 22 July - 1 August

مـا هـو الـبـروتـيـجـيـز؟
في كل عام يتم اختيار  ٢٥شخص لتشكيل مجموعة متميزة من الشباب تتراوح أعمارهم بني

What is The Proteges
?program

 ١٦و  ٢٤عام لخوض تجربة جوهرية في حياتهم .بعد مزيج مكثف ومثير من الدورات،
املحاضرات واألنشطة املمنهجة التي تدار داخل وخارج الكويت ،وتهدف إلنماء جميع
مهاراتهم الشخصية ،اإلدارية ،التحليلية ،املهنية والجماعية .ستختار وتقود هذه املجموعة
الصغيرة مشروعا فعليا ً متعدد األوجه يهدف لخدمة ،بناء وتقدم املجتمع من خالل التأثير على
شبابه ودفعهم باتجاه
التغيير اإليجابي في محيطهم
يهدف البروتيجيز إلى دفع أبنائه الكتشاف الذات والوعي بكل أشكاله ،ولبناء وتقوية مهاراتهم
في اإلدارة والعمل الجماعي لتمكنهم من اكتشاف واستغالل طاقاتهم وإمكاناتهم الكامنة
التي يصعب معرفتها قبل البرنامج .الهدف النهائي ،هو ليس فقط تهيئة البروتيجيز لنجاح
أكبر في وظائفهم املستقبلية ،بل هو تخريج جيل من الشباب الواعي ،ذو عقل راجح وتفكير
عميق ،لديه نظرة مستقبلية مشرقة ،ويمتلك املهارات الفعلية التي تمكنه من تحقيق تأثير
إيجابي وملموس في مجتمعه وتحسني العالم الذي نسكنه حيث يتم الوصول لهذا الهدف من
خالل املنهج املصمم بعناية فائقة.
يتضمن املنهج سلسلة متنوعة ومركزة من املحاضرات العميقة والنشاطات والتحديات املثرية،
التي يتم تكديسها في وقت قياسي ،وتقام في عدة مواقع داخل وخارج الكويت .وتبقى وجهة
البلد الخارجي لغزا ً متغيرا ً كل عام ،حيث تكون كل خطوة يخطيها جيل البروتيجيز في رحلته
إلى خارج الستكشاف حضارة البلد وتاريخه ومعامله ومخابئه واختبار ثقافته ،مفاجأة تامة ،ال
يتم التعرف عليها إال أثناء أو قبل الرحلة .حيث مغامرة الجيل السادس إلى بوسطن
ماساتشوستس ،لم يتم اإلعالن عن البلد أو النشاطات قبل لحظة الوصول إليه ،وال حتى بيوم
واحد.

The Proteges is a non-profit mentorship program
designed to assist the youth in tapping into their
extraordinary potential, to provide them with the tools to
further enhance their careers while sharing a common
goal of contributing positively to their communities.
Founded in 2010, we catered to over 175 young people
in which we have created a strong network of Alumni
that are connected to this day where we provide and
receive support simultaneously. Our mentorship
program has a team of experienced professionals in
different fields such as education, psychology, creative
leadership and business who dedicate their time and
effort to empower the youth. Each year every part of
the program is carefully designed in a manner which
seems random but is rather purposeful and is very
organic in a way that takes participants by surprise.
Following the 6 weeks program, participants engage in
a 96 day graduation project designed to positively
impact the local, regional, or global community and they
work entirely on delivering it with the mentor's
guidance.

Dignity
الكرامه
Diversity
التعدد
Integrity
النزاهه

CORE VALUES
قيم البرنامج

Tolerance
االحترام
Humanity
االنسانيه
Giving
العطاء

Commitment
االلتزام

املرشدين
Mentors

مرشد زائر

مرشد زائر

د .اماني البداح
دكتوراه في الفلسفه و نائب
املدير العام للبرامج السانده
في مؤسسه الكويت للتقدم
العلمي

مرشد زائر

ايمان الرشيد
حاصلة بكالوريوس العلوم في
نظم املعلومات الحاسوبية من
جامعة بنتلي ،وتشغل إيمان االن
منصب املدير التنفيذي ملنظمة
البروتيجيز .وهي املؤسس
املشارك لبرنامج سما نماء الذي
يدعم ريادة األعمال االجتماعية
في قطر

محمد املنيخ
املؤسس املشارك لتطبيق غنوة
الحاصلة على املركز األول في
مسابقة  .٢٠١٦ MITوقبل
غنوة ،عمل محمد في الصندوق
الوطني لرعاية وتنمية املشروعات
الصغيرة واملتوسطة.

يعرب بورحمه
أكثر من  ١٥سنة خبرة في
مجال اإلخراج واإلنتاج  .ومن
أحدث إنجازات يعرب هو أوبريت
“مذكرات بحار” الذي أقيم في
مركز الشيخ جابر األحمد
الثقافي

شمالن البحر
أكثر من  ١٨عاما ً من الخبرة
في مجال األعمال التجارية
والقطاع الخاص ،ويعرف
شمالن بإبداعه ،فقد صرحت
عنه مجلة "ماري كلير" بأنه من
رائد البادرات االول في
الكويت.

عبدالعزيز اللوغاني
هو املؤسس املشارك والشريك
اإلداري في فيث كابيتال ،وهو
املدير الشريك في طلبات حتى
أواخر عام  ٢٠١٠وشغل
عبدالعزيز منصب نائب رئيس
مجلس اإلدارة واملدير التنفيذي
للصندوق الوطني لرعاية وتنمية
املشروعات الصغيرة واملتوسطة.

د .منار الجزاف
تحمل شهاده الدكتوراه من
جامعه هارفرد في مجال
الصحه العامه و استاذ
مساعد في جامعه الكويت

رنا الخالد
فاطمة القدفان
د .بسام الفيلي
تحمل رنا بكالوريوس في
فاطمة لديها خلفية في
يحمل شهاده الدكتوراه من
االقتصاد والعالقات الدولية.
األنثروبولوجيا والشغف للمسرح
جامعه فرجينيا تك و حاليا يشغل
وهي ناشطة ومدربة في الوعي
في مجال فريد من العالج
منصب مدير االبتكار في
مؤسسه الكويت للتقدم العلمي االجتماعي ،والحمالت التي تركز
الدرامي .وهي أول كويتية
على القيم اإلنسانية والعمل
تحصل على منحة “Fulbright
التطوعي.
 ”Languageمن جامعة والية
جاكسون.

ناشط اجتماعي و رحاله

مرشد زائر

مرشد زائر

مرشد زائر

مرشد زائر

د .سمر باقر
تحمل شهاده الدكتوراه في
التسويق و استاذ في جامعه
الكويت كليه العلوم االداريه

عمر العثمان

مرشد زائر

املرشدين
Mentors

سليمان البسام

د .إبتهال الخطيب

أ .بسام الجزاف

مخرج مسرحي و كاتب ،
حاصل على ماجستير في
الفلسفه و اآلداب

استاذه االدب االنجليزي في
جامعه الكويت و ناشطه
حقوقيه

محاضر اعالمي و مذيع
باحث دكتوراه

املحاضرين
Speakers
د .احمد الصالحي
موسيقي و باحث في
املوسيقى االثنيه

محمد الشايع
رئيس مجلس االداره
التنفيذي لشركه محمد حمود
الشايع

يوسف املرزوق
رئيس تحرير جريده االنباء

جاسم الدعيج
شريك مؤسس و الرئيس
التنفيذي ل )بيك(

فرح الوقيان
محاميه و شاعره و لها
اصدارات شعريه

فيصل النشمي
شيف كويتي

محمد جعفر
الرئيس التنفيذي لشركه فيث
كابيتال القابضه

جاسم يعقوب
اسطوره كره القدم الكويتيه

عادله الشرهان
شيف كويتيه حاصله على
عده جوائز

د .عادل اليوسفي
رجل اعمال و العضو املنتدب
لشركه عيسى حسني
اليوسفي

بدر السميط
مستشار في مجال االستثمار

جاسم النبهان
فنان كويتي

فيصل العيار
نائب رئيس مجلس اإلدارة
في شركة املشاريع الكويت
القابضة  -كيبكو

علي ابوالحسن
٬مؤسس تاب للدفع
االلكتروني

عبداهلل بوفتني
ناشط و مبادر كويتي

KUWAIT

املحاضرين
Speakers
علي ابو الحسن سليمان
محافظ بنك نيجارا

خالد البريكي
من أبرز املمثلني في الخليج
حاز على درجة البكالوريوس
في التمثيل واﻹخراج

نزار بيضون
مدرب في االداره و مهارات
القياده

الشيخ محمد بن عبداهلل ال
ثاني
الرئيس التنفيذي لشركه
اوريدو لالتصاالت

نبيل شعيل
فنان عربي كويتي حائز على
كثير من الجوائز

السيد آدم عبد املولى
املدير القطري لبرنامج األمم
املتحدة في العراق

أ .ابراهيم الرمحي
مهاجر فلسطيني

محمد بوشناق
رجل اعمال سعودي

د .حمد الدعيج
سفير دولة الكويت في األردن

د .جيلبيرت دوميط
شريك مؤسس لشركه بيوند
ريفورم

أ.سامر خنشت
الرئيس التنفيذي لعمليات
شركه مشاريع الكويت
القابضه

والء املحيطيب
مؤسسة شركة تجارية على
االنترنت تجمع بني اليوغا،
وتقنيات معالجة باأللوان

د .فتحي الخميسي
استاذ املوسيقى حاصل على
الدكتوراه من االتحاد
السوفيتي

د .غانم النجار
دكتور العلوم السياسية في
جامعة الكويت وخبير دولي
معتمد لدى املنظمات الدولية

أ .امل البنعلي
نائب رئيس القبول و
العالقات العامه في الجامعه
االمريكيه

MIDDLE
EAST

املحاضرين
Speakers

ايرين غراهام
كاتبة ابداعية من ايرلندا

ا .ناندين ميدين
ماجستير في اآلداب
والبروتوكول

إيدي لينهان
مؤلف إيرلندي وراوي قصص

د .دونا هيكس
دكتورة في جامعة هارفرد
ومؤلفة كتاب "الكرامة"

كيلني ميرفي
ممثل

شني بايرن
مصمم أزياء حاصل على
جوائز في دبلن

د .كاول روود
دكتور في معالجة الصور
في كينجز كولج

جت هاردينق
ممثل واملؤسس املشارك
والرئيس التنفيذي في مركز
االرتجال في بوسطن

د .سوزان جاستسن
دكتوره في إدارة االبتكار في
كلية كوبنهاجن إلدارة
األعمال

جوهان نيلسن
مغامر ورحالة في أكثر من
 30بعثة استكشافية في
 145دولة

غريغوري ستولر
محاضر في االستراتيجية
واالبتكار وحاصل على
املاجستير من جامعة هارفارد

د .جورج وينر
دكتور في بوسطن حاصل على
درجة الدكتوراه من معهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا

د .مازك الندي
دكتور العلوم السياسية في
كلية بوسطن وحاصل علي
الدكتوراه من جامعة هارفرد.

آنكي ايرتنر
كاتبة ومنتجة ومخرجة أفالم
املانيه

د .مايكل برات
مدير قسم اإلدارة والتنظيم
في كلية بوسطن وحاصل
على دكتوراه في دراسة
املنظمات

INTERNATIONAL

عناصر البرنامج
WHAT TO
EXPECT

MENTORSHIP

CLASSES

ADVENTURES

UNIQUE
SPEAKERS

Challenges

teamwork

Travel

ارشاد

محاضرات

مغامرات

اساتذه مميزون

تحديات

عمل جماعي

سفر

Leadership

site visits

Project management

community

Self discovery

Networking

Activities

مهارات قياديه

زيارات ميدانيه

اداره مشاريع

مجتمع مصغر

اكتشاف الذات

تواصل اجتماعي

انشطه

يوم واحد في برنامج البروتيجيز
A Day in the Proteges program

6AM

8AM

Rising to 6 am workout club conducted by
Chancellors Mohammed Al Asfour and
Abdulwahab bu Haimed who tought the
students all about the essentials of a healthy
regimen .

التمرين الصباحي ليساعد املنتسبني على بدايه اليوم بشاط كامل

12PM
Head to An abandoned shipyard turned to a
bootcamp. The students walked around the
site camp. That had metal barrings ropes,
helmets and safety belts at the ready.

انشطه و تحديات

10AM

The students headed back for a
philosophical yet creative session that now
put their minds on a workout, a session of
Outside of the Box Thinking,

quick walk and hop to a Scandinavian
museum that showcased Nordic and
excavations. Meandering through Danish
archives they were thrusted with Danish
history and culture.

محاضره عن االبتكار و التفكير النقدي

زياره املتاحف و املواقع التراثيه

8PM

4PM
he students meet with locals and store
owners managers and got a glance on the
risks and they took and the day to day
requirements of keeping the business
running.

محاضرات عمليه مكثفه

They had been given the privilege to focus
on and learn the key modalities of they all
had taken turns to share their personal
stories and struggles under the glowing
ember night sky, and they grew closer as a
family because of it

انشطه جماعيه

تواريخ مهمه
important dates

تواريخ مهمه:

•

آخر موعد للتسجيل لغير الكويتيني ٥ :مايو ٢٠١٨

•

آخر موعد للتسجيل للكويتيني ٢٥ :مايو ٢٠١٨

•

االعالن الرسمي ألسماء الجيل الثامن ٧ :يونيو ٢٠١٨

•

برنامج البروتيجيز الجيل الثامن ٢٤ :يونيو  ٢٠١٨إلى  ١أغسطس ٢٠١٨

سوانزي
إحدى مدن ويلز في اململكة املتحدة ،وهي إحدى املقاطعات التاريخية في غالمورغان .تعداد سكانها سنة 2004م كان نحو 170
ألف نسمة.
هي ثاني مدن ويلز سكانا ،بعد العاصمة كاردف .نمت إلى حجمها الحالي خالل القرنني الثامن عشر والتاسع عشر )ميالدي(،
لتصبح مركزا للصناعات الثقيلة.
كان  ٪ 13،4من سكان املدينة يتحدثون الويلزية وفق تعداد سنة 2001م.

السكن

الرحله

سجل اآلن
WWW.THEPROTEGES.ORG
22248707 :لالستفسار
info@theproteges.org

