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مـهـمــتــنـا 

واخلربات  وال�صفر،  والأن�صطة،  العمل،  ور�ش  من  منوع  برنامج  خالل  من  ال�صباب  اإمكانيات  تدعيم 

العالية امل�صتوى والعمل اجلماعي لت�صجيعهم على: 

اأفقهم.  • تو�صيع 
عقولهم.  • حتفيز 

الذاتي.  الوعي  • زياده 
والتحليلي.   النقدي  • التفكري 

بهم.  املحيط  العامل  وا�صتك�صاف  • تق�صي 
املهني. م�صتقبلهم  لتدعيم  واهتماماتهم  اأنف�صهم  • اكت�صاف 

رؤيـــتــــنــا

اأن ن�صبح الربنامج ال�صبابي القيادي يف املنطقة، وامل�صهور بتنمية املتفوقني من ال�صباب وتخريج جيل 

�صبابي متزن وناجح والذي �صي�صاهم بفاعلية يف املجتمع ويوؤثر يف اجليل القادم خللق م�صتقبل اأف�صل.  

مـن نــحـن؟ 

برنامج  خالل  من  وذلك  اإيجابي،  ب�صكل  ال�صباب  على  يوؤثر  لكي  م�صمم  برنامج  هو  الربوتوجيز  اإن 

والت�صلية،  والألعاب  واملغامرات،  اجلماعية،  والأن�صطة  واملحا�صرات،  ال�صفر،  ي�صم  والذي  ح�صري 

والذي يتم قيادته من قبل فريق من املعلمني، اإن الربوتوجيز ي�صجع على ا�صتك�صاف عواطفهم ويقدم 

لهم الأدوات التي ت�صاعدهم لكي ي�صبحوا متميزين يف م�صتقبلهم املهني واأن ي�صاركوا ب�صكل اإيجابي 

يف جمتمعاتهم. 

ملاذا يسمى هذا البرنامج بالبروتوجيز؟ 

اخلربة  خالل  من  بتطويرها  والقيام  ال�صباب  يف  العادية  غري  الكامنة  القوة  اكت�صاف  هو  هدفنا  اإن 

لكي  الفر�صة  امل�صرقة  ال�صابة  العقول  لتلك  نقدم  اإننا  احلياة.  يف  واحدة  مرة  لها  التعر�ش  يتم  التي 

يت�صيدوا مهاراتهم والأ�صاليب ال�صرورية لالزمة للو�صول لهذه الأهداف. اإن الربوتوجيز)الطلبة( يتم 

اإن  للتمييز.  العالية  املعايري  مع  يتوافقون  اأنهم  للتاأكد من  دقيقة  اختيارهم من خالل عملية فح�ش 

املتقدمني لربنامج الربوتوجيز يجب اأن يفوا باملعايري الآتية: 

العمر من 24-16 

اأن يكون كاريزماتيًا. 

اأن يكون اجتماعيًا. 

اأن يكون منظم. 

اأن يكون مت�صامح. 

اأن يكون ذو خلق. 

اأن يكون لديه رغبة يف التعلم. 

اأن يكون من العاملني بجد. 

اأن يظهر متيز عن اأقرانه من خالل الإجنازات الناجحة. 

املــهــمــة والــرؤيـــة
خـلـق مسـتـقـبـل أفـضـل
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ما هو دور الـمـعـلـمـيـن؟ 

اإن معلمينا هم فريق من ال�صخ�صيات م�صهورين بنجاحهم واإجنازاتهم يف جمالت متنوعة. اإن دور 

املعلم هو اأن يحث الربوتوجيز )الطلبة( لكي ي�صتك�صفوا ما يرغبون فيه واأن يقدم لهم روؤى م�صتقبلية من 

خالل خرباتهم ال�صخ�صية، وذلك من خالل تقدمي الإر�صاد امل�صتمر والدعم، اإن املعلمني والربوتوجيز 

ي�صكالن عالقة دائمة مدى احلياة، والتي ل تنتهي عندما ينتهي الربنامج. اإن هدفنا هو زيادة التاأثري 

الذي نقوم به على كل طالب والتاأثري الذي �صيقوم به كل طالب على املجتمع يف امل�صتقبل. 

مــشــــاري الـمــفــرح
تامي لين  الع�صبية، مركز  اللغوية  الربجمة  تقنيات  ال�صخ�صية،  التنمية  وم�صت�صار يف  مدرب معتمد 

للمداواة والعالج املغناطي�صي.

محمد النغيمش
كــــــــاتــــــب يف جـــــريـــــدة الــــ�صـــــــــــرق الأو�صــــــــــــط ، خــبــيــــر ا�صـــــــتــثــمـــاري، مــــــدرب وكــــــاتــــــب.

بــدور الـــشــــــبــلــي
عـاملة حـا�صــوب، باحثـة، مـطورة برامج، ا�صــتـ�صــاري تكـنـولوجـيـا معلومـات ومبـرمـج برجميـات متقـدم. 

عـبد العـزيـز اللـوغـانـي
نـائـب الـرئــيـــــ�ش يف مــجــمــوعـــــة الــ�صــــــوؤون املــالــيــة الـخــــا�صـــة يف بــيــت ال�صـــــتــثــمـار الــعــــاملـــي. 

د. عبـد العزيز العـدوانـي
مــمـــار�ش طــــــبـــــي عــــــــــــام يف مـــ�صــــــــتــــ�صــــــــفــى مــــبـــــــارك، مــو�صــــــــيــقــي، ر�صــــــــام وفـــنـــــــــان. 

ريـم أحـمـد الهـنـيـدي
مـــــــــــــديـــــــــــــــــر اإداري ملــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــز احلـــــــــلــــــــــول املـــــ�صــــــــــــــتــقــبــلـــيــــة والــخــــــــدمــــــــات. 

شــــــمـالن الـبـحــر
حمرتف ت�صــويق، مدير تنفيذي ل�صـــــركة بيــنك كويف للعـــالقـــات العــــامــــة والت�صـــــويق، حملــة موتبتب 

ل�صـــمنة الأطفـــال، اإي�صكيبيد لل�صــــياحة املبتكــرة، ومقهى �صمداي. 

يــعــرب بورحمه 
مدير، كاتب ومنتج تلفزيوين، واأفالم، ووثائق. م�صت�صاري اإعالمي ملركز التوحد الكويتي وع�صو موؤ�ص�ش 

و�صريك �صابق ملركز زوايا للوعي العام. 

رانــــــا اخلـــالـــــد
نا�صط، وم�صت�صار وموؤ�ص�ش ومدير ملركز زوايا. ع�صو موؤ�ص�ش للمجموعة ال�صت�صارية يف بيت ال�صتثمار 

العاملي. م�صاعد باحث اقت�صادي يف املعهد الكويتي لالأبحاث العلمية. 

عــبــد اهلل العيـسى
مالك. موؤ�ص�ش ل�صركة جمموعة لوفات و مدير التطوير املايل ل�صركة اأوت اأوف ذا بوك�ش

الـمـعـلـمـيـن
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يـــوم ميثـل غــــد  كـــــل  اإن 

جــــديــد بالـنـ�صــبـة للجيـل 

الأول من الربوتوجيز.

لـقــد قــــام الـبــروتوجـيز بتـقدمي 

مـ�صــروعـهـم الـنهــائـي اإىل �صــمو 

ال�صـيخ �صبـاح الأحـمد ال�صـبـاح، 

اأمري دولة الكويت. 

1. زيارة اإىل دار العجزة. 2.  مع ال�صيف عادلة �صرهان و�صيخة النفي�صي. 3. يقوم الربوتوجيز بت�صجيل اأغنية وطنية  يف 
�صتوديو رومكو. 4. اأداء خا�ش وحما�صرة حول املو�صيقى الكويتية. 

1. الــــبــروتـــــوجـــيــز يـحـــ�صــرون مـــحــــا�صــرة يف بــيــت ال�صــــتــثــمـار الــعــــاملــي. 
2. جـــــولــة للــبـروتـوجـــيــز يف دبـــي. 3. اأحـــد الـبـروتـوجـــيـز اأمـــام بـــــرج خــلــيــفــة. 

4. الـربوتوجـــيـز يف اأحــدى رحـــالت ال�صــــفـاري. 
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الـــبــــروتـــوجــيــــز يف 

كامتاندو نيبال. 

اجليل الثاين من الربوتوجيز، 

خربة ل تن�صى. 

1. حما�صرة حول الإعالم والإدراك من قبل املعلم يعرب بورحمة. 2. مناق�صة خا�صة مع النا�صط احلقوقي، د. غامن النجار.
3. جتربة املكفوفني للربوتوجيز. 4. ق�صاء يوم يف مول 360 
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أغسطس
 2013 ،31-11

11-17 الكويت
18-31 اململكة املتحدة 

املعرفة

امل�صداقية

املغامرة

الهتمام 

حب ال�صتطالع

املتعة. 

الإثارة

الطموح

تغري احلياة

ال�صداقة 

التعليم 

التنظيم

التحفيز

التاريخ

اخلربة

ل تن�صى

التحدي

ال�صتقاللية

الثقافة

التوا�صل

العمل اجلاد

الــجـــيــــــل
الــــثـــــالــث
النسخة البريطانية

أهدافنا 

درا�صة مقارنة فيما بني بريطانيا وال�صرق الأو�صط. • 

اإظهار اأهمية التكيف مع البيئات املختلفة والتعاي�ش مع الثقافات املختلفة. • 

درا�صة مناذج الأعمال الربيطانية وكيفية تطبيقها يف ال�صرق الأو�صط. • 

منهجنا 

الأ�صبوع الأول- الكويت:

مقدمة للربنامج، بناء الفرق، ور�ش العمل. 

الأ�صبوع الثاين- لندن: 

الندوات اليومية يف كلية كينغز اللندنية للتدريب على الأعمال واخلربات الثقافية القيادية، وامل�صاعدة 

الإن�صانية، والوعي الجتماعي.

الأ�صبوع الثالث- �صرتادفورد ابون ايفون

حما�صرات اأ�صا�صية يف التطور ال�صخ�صي والعمل اجلماعي بالإ�صافة اإىل الأن�صطة اخلارجية.

1011



T 965.22.24.87.07 | www.theproteges.org | E info@theproteges.org       @the_proteges       TheProteges

شـريـك اســتـراتـيـجي

الــراعــي البــالتـيـنـي


