 معالي المهندس حسييييييما الحماد لتمب الوبلمع لالوعيم بلمس منيس منا
معهد الوكنلللنما الوطلمقمع،،،
 صحاب السعادة الضملف الكبا ،،،
 التمال عضيييييييا الهملع الودبمسيييييييمع لافدابمع ةي لتابة الوبلمع لالوعيم ،
لثانلمات الوكنلللنما الوطلمقمع لالثانلمات الفنمع المحوبمما،،،
بحب لك نممعا ةي المؤومب السييييييينل السيييييييادس لمعهد الوكنلللنما الوطلمقمع،
لالذ نوشيييبف هذا العا لعقده ضيييما الدلبة اىللم لميوقم الجيمل العبلي ليمعيمما،
لةي بحاب نامعع الشيييياب ع؛ هذا الصييييبت الوعيممي المهمب .لنحا ننظب لهذا الوعالا
الملابك كنت ما منظلمع الوتا لشيييباكع حقمقمع وولناهما المؤسيييسيييات الوعيمممع مع
لتابة الوبلمع لالوعيم ةي السيييييييعي الدؤلب لوطلمب نظا الوعيم ةي الدللع .ةاى م
معقلد ،لالهمع عالمع ،لالنهد ملذل  ،لوقدم كام الدع ليمعيمما ةي دللونا الحلملع؛
لمقدملا لدلبه لطاللنا ةضيييييي وعيم لأةضيييييي مقاممس افوقاا لالنلدة؛ وحقمقا آلما
مادونا البشيييييييمدة ،لطملحاوها العظممع؛ كي وكلا دللع افمابات العبلمع الموحدة ةي
عيم المباوب ما جال ثبلوها الحقمقمع المومثيع ةي الشلاب لالشالات.
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لإا مؤومبنا الذ موشبف لالشباكع مع هذا المنودى لمس إال لاحدا ما الفعالمات
الكثمبة الوي وشييييييك منظلمع موكاميع سييييييوسييييييومب ةي دع الوعيم لالمعيمما لوحقمق
اىهداف الساممع الوي بسجوها حكمع لولنمه مادونا البشمدة .ةقد الها صاحب السمل
الشيييييييم جيمفع لا تامد ن نهماا بلمس الدللع  -حفظه هللا  -لعدا لهدما (( :إا كلب
اسييييوثماب ليما هل اسييييوثمابه ةي لنا نما ما الموعيمما لالمثقفما)) .لكما مؤكدها
سييييمل الشييييم محمد لا باشييييد نالب بلمس الدللع بلمس منيس اللتبا حاك دلي -
بعاه هللا – ةي ك مناسيييييييلع؛ لأا العي لالوعيم لهما اىلللمع عيم نندة المشيييييييابمع
لاللبامل افنمالمع الوي وحقق اىهداف اللطنمع لشعلنا لىنماله الموعا لع.

لل مكا إنشيييييا معهد الوكنلللنما الوطلمقمع إال ةي إطاب هذه البسيييييالع الشييييياميع
ليدةع لالوعيم  ،لعيمه ةإنه مولنم منذ إنشيياله ل عشييب سيينلات بؤمع وعيمممع وومحلب
حل ل نا منظل مع ليوعيم الوكنلللني وؤ ه ليولظمف لةق ب م الم عاممب ال عالم مع؛
لغمع وكلما العيما لالمهندسيييييييما لالوقنمما الذما وحوا إلمه دللع افمابات العبلمع
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الموحدة لالنوقا إلم اال وصييييياد المعبةي ،ل لموممت طالله لاالسيييييوعداد الكام ليجمابما
معا :اللظمفع ل ملاصيع الدباسع.
إا ما مممت جبمني معهد الوكنلللنما الوطلمقمع هل ا ما ويقله ما عي ةي هذه
المؤسيييييسيييييع العيممع العبمقع؛ د ا وبا لعم وبكت عيم إننات ملادبات و طبحها ةي
لنا شجصمع الطالب افماباوي المثالي ،لإا ويك الملادبات ومثيت ةي لبامل لمشابمع
عدمدة ،منها لبنامل (سيييييييند) الملنه ليعم الوطلعي ،لما جال هذا اللبنامل م عد
معهد الوكنلللنما الوطلمقمع ل مؤسيييييييسيييييييع وعيمممع وطبت العم الوطلعي كموطيب
وجب ضما مناهنها .لمنها مشبلع الوعيم افلكوبلني (نل لاحد لـ ي لاحد) ،الذ و
اعوميياده لنييا عيم إمميياننييا لضيييييييبلبة ولةمب لملييع وعيممييع وعيمممييع كثب موعييع لإثييابة
لوحفمتا ،حبصا عيم ملاكلع المسوندات العيممع لالوقنمع ةي هذا المنا  ،لمنها كذلك
وهملع مناهل لمجولبات ليعيل المهنمع ما ن الودبمب العميي ةي المؤسيييييييسييييييييات
الصييييييناعمع ،داج الدللع لجابنها ،ما ن وأسييييييمس عيمي لمهني موما لمولاتا،
لكذلك مناهل ليدباسييييييات الصييييييحمع ،مع بلط ك ذلك لأةضيييييي المقاممس العالممع ةي
الوقلممات ،لال ننسم ا نضمف لبامل الوبلمع العسكبمع الوي نحبص ما جاللها عيم
غبس االنوما اللطني لتبع الثقع ةي نفلس طاللنا.
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إا هذه الملادبات لضييييعت ةي وناغ وا  ،لحمم مكم لعضييييها لعضييييا لوعم مع
النانب الوبلل لاىكادممي عيم صيييييييق شيييييييجصيييييييمع الطالب افماباوي لووكلا ةمه
الشييييجصييييمع الموكاميع؛ الوي لها محم ةي نفسييييه عنلاا اللةا ليلطا لالقالد ،لحب
العطا لألمع لالشعب.
لةي هذا السيما ةالمعهد ةي لحم دال لسيعي حثمم لوعتمت الفبص المواحع لدى
الطالب؛ لف عداده إعدادا مؤهيه لوطلمق ما وعيمله ةي عال اللا ع الذ محوا إلم
المعبةع العميمع لنانب العي النظب  .لما المؤكد ا الوحدمات لجيق ا وصيييييياد معبةي
مممت ولنب وطلبا ةي طب وعيم العيل لالوكنلللنما لالهندسييع لالفا لالبماضييمات،
ل ميا معبف لنظيا  STEAMفعيداد لة عيامييع مليدعيع مياهبة يادبة عيم وطلمق
المعابف وطلم قا إلداعما موممتا .ل د بكت المؤومب ال جامس لمع هد الوكنلللنما ا لذ
عقد ةي العا المنصييييييب عيم المفاهم اىسيييييياسييييييمع الموعيقع لنظا  STEMالموعيقع
لالمناهل لطب الودبمس.
لحمم إا ( االلوكاب ) ضحم حد اىلللمات اللطنمع لدللونا ،لةي ضل ما سلق،
ةإا المؤومب لهذا العا سمكلا وحت عنلاا ( ما لعد  - STEAMطب نحل االلوكاب)
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حمم سمكلا وبكمته من صلًّا عيم إلبات حدم المماب سات الوعيمممع الوي وثمب الف ضل
لالوسيييييياؤ لافلداع ةي مقاعد الدباسييييييع ةي القبا الحاد لالعشييييييبما؛ لذا كاا ةي
لبنامل المؤومب ودبمب لوطلمب مهني ليمدبسيييييييما العاميما ةي نظا المدابس الوالع
ليمعهد إضييييييياةع لتمالله ةي مدابس لتابة الوبلمع لالوعيم  ،مع اهوما جاص لملاد
( )STEAMالوي وعني العيل لالوكنلللنما لالهندسع لالفا لالبماضمات ،لسمشابك
جلبا ما دل عدة لمعابةه لمهاباوه لجلباوه لعبض ةضييييي الممابسيييييات الوي
ثلوت نناحها ةي دةع وعي الطالب إلم اىما لبةع إنناتاوه .ل موشيييييييبف المؤومب
لمشييييابكع لدع مؤسييييسييييات وعيمممع بالدة مث  :لمبسييييلا لكاملبد ل،All Prints
إضاةع إلم ممثيما عا لبنامل المدبس الموممت لـ( ل ).
لسييييييمقد الموحدثلا البلمسييييييملا لهذا العا ةبصييييييع ةبمدة لعبض ةكاب عميمع،
لونابب نانحع ،لبؤى مسوقليمع اسوشباةمع ليعال ع لما نظا  STEAMلااللوكاب،
لمس ةقط ةي إطاب وحدمات لموطيلات القبا الحالي؛ ل مضيييا ما جال افمكانات الوي
وومحها الوكنلللنما لاىلحام الموعيقع لالوعيم  .كما سيييييييوقا هناك محاضيييييييبات وهو
لالوقلم كنت سييييياسيييييي ما العميمع الوعيمممع ،ل جبى وهو لدلب اىسيييييبة كشيييييبمك
ساسي لوطلمب الوعيم .
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لل قد و اجو ماب لبشييييييييات الع م  ،لالعبلض ل هذا ال عا لع نا مع؛ لوو ماشيييييييم مع
احومييانييات المعيمما الوييدبملمييع ،لالوي وعنم لييالعييدمييد ما النلانييب الوي وبلط االلوكياب
لمنظلميييع  ،STEAMلالوي وهيييدف ليييدلبهيييا إلم بةع دا الطالب لطب وعيممميييع
إلداعمع ،لإلم مسيياعدوه لمصييلحلا ملاطنما عالممما ،لإلم إكسيياب ادة الغد  -الذما
سوؤل إلمه تما اىملب ةي اللالد  -مهابات القبا اللاحد لالعشبما.
لبغ ا المؤومب معني لييالييدبنييع اىللم لملاد  STEAMإال ا معيمي اليغييع
العبلمع لافننيمتمع سيييييييمكلا له نصيييييييمب لاةب لمقابلع االلوكاب لطبالقه ما جال
لبشات عم لعبلض؛ عدت جصمصا له ةي إطاب وفاعيي وطلمقي.
هذا لسمقد مجوصلا ما الـييي  College Boardلبشات عم مطللع لمكثفع
لمقابلع كثب الطب ةعالمع ةي ودبمس البماضيييييييمات لالعيل ؛ فمصييييييييا الطالب إلم
مسييييولمات وؤهيه لجلض االموحانات الدللمع عالمع المسييييولى؛ مث Advanced :
 Placement APلغمبها .لندمب لالذكب ا نجلع ما طيلع ثانلمات الوكنلللنما
الوطلمقمع الوالعع ليمعهد سموقدملا هذا العا الموحانات الـيييييييي  APمما سمؤهيه لإذا
هللا ليحصيييييييل عيم لل موقييد ةي النييامعييات المحيمييع لالييدللمييع معفمه ما لعض
المسا ات النامعمع.
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لإضيياةع لك ما سييلق ما ةعالمات ،سييمكلا عيم هامم المؤومب معبض وقد ةمه
منملعع ما الشيييبكات المعنمع لاللسيييال الوعيمممع حدم إنوانها ةي هذا المنا  .كما
سمو وقدم مشابكات لأنشطع إلداعمع لدبلس موممتة و وصمممها لونفمذها سالقا ةي
الصف.
إننا ننظب ةي معهد الوكنلللنما الوطلمقمع إلم مؤومبنا السيينل السييادس هذا العا
لكثمب ما االعوتات ،لمس ةقط لينهلد الكلمبة الوي ييامييت لهييا هملو يه الونظمممييع ما
تماللك ةي المعهد فجبانه لأةضيييي حيع ،ل مضييييا ىنه ممث مناسييييلع ةبمدة ليحلاب
لولاد الجلبات لما الهملع الودبمسيييييييمع ةي مدابس الوكنلللنما الوطلمقمع لالثانلمات
الفنمع؛ لتمالله ةي لتابة الوبلمع لالوعيم ةي سيييييلم الوطلمب لافلداع ةي سيييييالمب
الوعيم .
جواما ،،ك الشكب لفبمق العم  ،للك نممعا عيم المشابكع الوي نبنل منها ةلالد
نمع ،نميما ا وحميلا إلم ةصييييللك لطيلوك ةكابا ندمدة وعنمنا نممعا ليلصييييل إلم
هدةنا المنشلد لنكلا ةي مصاف ةض المؤسسات ةي العي لالوعيم لالوعي .
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