بـالـتـعــاون مـع

مـدعـوم مـن

الـجــيـــل الـثـــالـث
�صـ ـق ـ ــل املـ ـهـ ـ ــارات و�إر�سـ ـ ـ ــاء ال ـ ـقـ ـي ــم لــ�ص ـنــع ق ـ ــادة ال ـ ـ ـ ـغ ـ ــد
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املــهــمــة والــرؤيـــة
خـلـق مسـتـقـبـل أفـضـل
مـهـمــتــنـا
تدعيم �إمكانيات ال�شباب من خالل برنامج منوع من ور�ش العمل ،والأن�شطة ،وال�سفر ،واخلربات
العالية امل�ستوى والعمل اجلماعي لت�شجيعهم على:
• تو�سيع �أفقهم.
• حتفيز عقولهم.
• زياده الوعي الذاتي.
• التفكري النقدي والتحليلي.
• تق�صي وا�ستك�شاف العامل املحيط بهم.
• اكت�شاف �أنف�سهم واهتماماتهم لتدعيم م�ستقبلهم املهني.

رؤيـــتــــنــا
�أن ن�صبح الربنامج ال�شبابي القيادي يف املنطقة ،وامل�شهور بتنمية املتفوقني من ال�شباب وتخريج جيل
�شبابي متزن وناجح والذي �سي�ساهم بفاعلية يف املجتمع وي�ؤثر يف اجليل القادم خللق م�ستقبل �أف�ضل.

مـن نــحـن؟
�إن الربوتوجيز هو برنامج م�صمم لكي ي�ؤثر على ال�شباب ب�شكل �إيجابي ،وذلك من خالل برنامج
ح�صري والذي ي�ضم ال�سفر ،واملحا�ضرات ،والأن�شطة اجلماعية ،واملغامرات ،والألعاب والت�سلية،
والذي يتم قيادته من قبل فريق من املعلمني� ،إن الربوتوجيز ي�شجع على ا�ستك�شاف عواطفهم ويقدم
لهم الأدوات التي ت�ساعدهم لكي ي�صبحوا متميزين يف م�ستقبلهم املهني و�أن ي�شاركوا ب�شكل �إيجابي
يف جمتمعاتهم.

ملاذا يسمى هذا البرنامج بالبروتوجيز؟
�إن هدفنا هو اكت�شاف القوة الكامنة غري العادية يف ال�شباب والقيام بتطويرها من خالل اخلربة
التي يتم التعر�ض لها مرة واحدة يف احلياة� .إننا نقدم لتلك العقول ال�شابة امل�شرقة الفر�صة لكي
يت�سيدوا مهاراتهم والأ�ساليب ال�ضرورية لالزمة للو�صول لهذه الأهداف� .إن الربوتوجيز(الطلبة) يتم
اختيارهم من خالل عملية فح�ص دقيقة للت�أكد من �أنهم يتوافقون مع املعايري العالية للتمييز� .إن
املتقدمني لربنامج الربوتوجيز يجب �أن يفوا باملعايري الآتية:
العمر من 24-16
�أن يكون كاريزماتي ًا.
�أن يكون اجتماعي ًا.
�أن يكون منظم.
�أن يكون مت�سامح.
�أن يكون ذو خلق.
�أن يكون لديه رغبة يف التعلم.
�أن يكون من العاملني بجد.
�أن يظهر متيز عن �أقرانه من خالل الإجنازات الناجحة.
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الـمـعـلـمـيـن

مــشــــاري الـمــفــرح
مدرب معتمد وم�ست�شار يف التنمية ال�شخ�صية ،تقنيات الربجمة اللغوية الع�صبية ،مركز تامي الين
للمداواة والعالج املغناطي�سي.

ما هو دور الـمـعـلـمـيـن؟

محمد النغيمش
كـ ـ ـ ــاتـ ـ ــب يف ج ـ ــري ـ ــدة الـ ــ�ش ـ ـ ـ ـ ــرق الأو�سـ ـ ـ ـ ـ ــط  ،خ ـب ـيـ ــر ا�سـ ـ ـ ـت ـث ـم ــاري ،مـ ـ ــدرب وكـ ـ ــاتـ ـ ــب.

�إن معلمينا هم فريق من ال�شخ�صيات م�شهورين بنجاحهم و�إجنازاتهم يف جماالت متنوعة� .إن دور
املعلم هو �أن يحث الربوتوجيز (الطلبة) لكي ي�ستك�شفوا ما يرغبون فيه و�أن يقدم لهم ر�ؤى م�ستقبلية من
خالل خرباتهم ال�شخ�صية ،وذلك من خالل تقدمي الإر�شاد امل�ستمر والدعم� ،إن املعلمني والربوتوجيز
ي�شكالن عالقة دائمة مدى احلياة ،والتي ال تنتهي عندما ينتهي الربنامج� .إن هدفنا هو زيادة الت�أثري
الذي نقوم به على كل طالب والت�أثري الذي �سيقوم به كل طالب على املجتمع يف امل�ستقبل.

بــدور الـــشــــــبــلــي
عـاملة حـا�ســوب ،باحثـة ،مـطورة برامج ،ا�س ـتـ�شــاري تكـنـولوجـيـا معلومـات ومبـرمـج برجميـات متقـدم.
عـبد العـزيـز اللـوغـانـي
نـائـب الـرئ ـي ـ ــ�س يف م ـج ـمــوع ـ ــة الــ�ش ـ ـ ـ�ؤون املــال ـيــة الـخـ ــا�ص ــة يف ب ـيــت اال�سـ ـ ـت ـث ـمـار ال ـعـ ــامل ــي.
د .عبـد العزيز العـدوانـي
م ـم ــار�س ط ـ ـ ـب ـ ــي عـ ـ ـ ـ ـ ــام يف م ــ�س ـ ـ ـ ـتـ ــ�ش ـ ـ ـ ـفــى م ـ ـب ـ ـ ــارك ،مــو�س ـ ـ ـ ـي ـقــي ،ر�سـ ـ ـ ــام وفـ ـن ـ ـ ـ ــان.
ريـم أحـمـد الهـنـيـدي
م ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر �إداري ملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز احلـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــول امل ـ ــ�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـق ـب ـلـ ـيـ ــة وال ـخـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــات.
شــــــمـالن الـبـحــر
حمرتف ت�ســويق ،مدير تنفيذي ل�ش ـ ــركة بيــنك كويف للع ــالق ــات العـ ــامـ ــة والت�س ـ ــويق ،حملــة موتبتب
ل�س ــمنة الأطف ــال� ،إي�سكيبيد لل�سـ ــياحة املبتكــرة ،ومقهى �سمداي.
يــعــرب بورحمه
مدير ،كاتب ومنتج تلفزيوين ،و�أفالم ،ووثائق .م�ست�شاري �إعالمي ملركز التوحد الكويتي وع�ضو م�ؤ�س�س
و�شريك �سابق ملركز زوايا للوعي العام.
رانــــــا اخلـــالـــــد
نا�شط ،وم�ست�شار وم�ؤ�س�س ومدير ملركز زوايا .ع�ضو م�ؤ�س�س للمجموعة اال�ست�شارية يف بيت اال�ستثمار
العاملي .م�ساعد باحث اقت�صادي يف املعهد الكويتي للأبحاث العلمية.
عــبــد اهلل العيـسى
مالك .م�ؤ�س�س ل�شركة جمموعة لوفات و مدير التطوير املايل ل�شركة �أوت �أوف ذا بوك�س
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لـقــد قـ ــام الـبــروتوجـيز بتـقدمي
مـ�شــروعـهـم الـنهــائـي �إىل �ســمو
ال�شـيخ �صبـاح الأحـمد ال�صـبـاح،
�أمري دولة الكويت.

الـــجـــيــــل األول
2010

1

 .1زيارة �إىل دار العجزة .2 .مع ال�شيف عادلة �شرهان و�شيخة النفي�سي .3 .يقوم الربوتوجيز بت�سجيل �أغنية وطنية يف
�ستوديو رومكو� .4 .أداء خا�ص وحما�ضرة حول املو�سيقى الكويتية.

�إن ك ـ ــل ي ــوم ميثـل غـ ــد
جـ ــديــد بالـنـ�س ـبـة للجيـل
الأول من الربوتوجيز.
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 .1ال ـ ـبــروت ـ ــوجـ ـيــز يـح ــ�ضــرون مـ ـحـ ــا�ضــرة يف ب ـيــت اال�س ـ ـت ـث ـمـار ال ـعـ ــاملــي.
 .2ج ـ ــولــة لل ـبـروتـوجـ ـيــز يف دب ــي� .3 .أح ــد الـبـروتـوجـ ـيـز �أم ــام ب ـ ــرج خ ـل ـي ـفــة.
 .4الـربوتوجـ ـيـز يف �أحــدى رح ــالت ال�س ـ ـفـاري.
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الـجــيــل الـثـانـي
2011

3

 .1حما�ضرة حول الإعالم والإدراك من قبل املعلم يعرب بورحمة .2 .مناق�شة خا�صة مع النا�شط احلقوقي ،د .غامن النجار.
 .3جتربة املكفوفني للربوتوجيز .4 .ق�ضاء يوم يف مول 360
4

الـ ـبـ ــروت ــوج ـيـ ــز يف
كامتاندو نيبال.

اجليل الثاين من الربوتوجيز،
خربة ال تن�سى.
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الــجـــيــــــل
الــــثـــــالــث
النسخة البريطانية
أغسطس
2013 ،31-11
 17-11الكويت
 31-18اململكة املتحدة
التعليم
التنظيم
التحفيز
التاريخ
اخلربة
ال تن�سى
التحدي
اال�ستقاللية
الثقافة
التوا�صل
العمل اجلاد

املعرفة
امل�صداقية
املغامرة
االهتمام
حب اال�ستطالع
املتعة.
الإثارة
الطموح
تغري احلياة
ال�صداقة

أهدافنا
	•درا�سة مقارنة فيما بني بريطانيا وال�شرق الأو�سط.
	•�إظهار �أهمية التكيف مع البيئات املختلفة والتعاي�ش مع الثقافات املختلفة.
	•درا�سة مناذج الأعمال الربيطانية وكيفية تطبيقها يف ال�شرق الأو�سط.

منهجنا
الأ�سبوع الأول -الكويت:
مقدمة للربنامج ،بناء الفرق ،ور�ش العمل.
الأ�سبوع الثاين -لندن:
الندوات اليومية يف كلية كينغز اللندنية للتدريب على الأعمال واخلربات الثقافية القيادية ،وامل�ساعدة
الإن�سانية ،والوعي االجتماعي.
الأ�سبوع الثالث� -سرتادفورد ابون ايفون
حما�ضرات �أ�سا�سية يف التطور ال�شخ�صي والعمل اجلماعي بالإ�ضافة �إىل الأن�شطة اخلارجية.

شـريـك اســتـراتـيـجي

الــراعــي البــالتـيـنـي
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