التربوية 05

اخلميس  ٢مارس ٢٠١٧

احلويلة حضر تكرمي الفائزين مبسابقة القرآن الكرمي في مدرسة اإلبداع األميركية

تقييم مستمر لـ «العربية» و«اإلسالمية» باملدارس األجنبية
عبدالعزيز الفضلي

شدد وكيل وزارة التربية
املســاعد للتعليــم اخلــاص
والنوعــي د.عبداحملســن
احلويلــة علــى أن مادتــي
التربيــة االســامية واللغة
العربية من املواد االساسية
فــي جميــع مراحــل وأنواع
التعليــم اخلــاص مبــا فيها
املدارس األجنبيــة وثنائية
اللغة.
جاء ذلــك في تصريح له
عقب حضوره ورعايته حفل
تكرمي الطــاب الفائزين في
مسابقة تالوة القرآن الكرمي
على مستوى املدارس االجنبية
اخلاصة وثنائية اللغة والتي
نظمتهــا مدرســة االبــداع
األميركية وفاز فيها  76طالبا
وطالبة على مستوى املدارس
االجنبية وثنائية اللغة.
وقــال احلويلة ان جميع
مدارس التعليم اخلاص تهتم
وتقوم على تدريس مقرري
اللغــة العربيــة والتربيــة
االســامية وهــي تخضــع
لعمليــة التقييــم املســتمر
وهنــاك اختبــارات للطلبة
الدارســن في جميــع انواع
التعليــم اخلــاص ،الســيما
املدارس االجنبيــة وثنائية

د.عبداحملسن احلويلة مكرما احد الطلبة الفائزين في املسابقة

نعمل على تأصيل
اللغة العربية وتعزيز
اجلانب الديني
في املدارس
األجنبية

اللغــة ،مضيفــا ،ألننــا في
التعليم اخلاص نحرص على
أن يحصل الطالب الدارس في
املدارس اخلاصة على جميع
املهــارات واملــواد املطلوبــة
واالساســية ومنهــا اللغــة
العربية والتربية االسالمية
وذلك لتعزيز اجلانب الديني
واملعرفي.
وأشــار إلــى أن اللغــة
العربيــة هي اللغــة االولى
فــي مجتمعاتنــا وعلينا اال
نتخلى عنهــا ،ونحن نعمل
علــى تأصيلها فــي املدارس
االجنبية لكــي يظل الطالب
علــى درايــة بلغتهــم االم،
وهي لغة القرآن الكرمي ومن
خاللهــا يتــم تعزيــز القيم

الدينيــة اجلميلــة ،مضيفا:
تشــرفت بحضــور ورعاية
مسابقة حفظ وتالوة القرآن
الكرمي على مستوى املدارس
االجنبيــة وثنائيــة اللغــة،
وحضورنــا دعم وتشــجيع
البنائنــا الطلبة واملســابقة
هي مبدأ احلياة بالنسبة لنا
ولذلك نســعى دائمــا لزرع
القيم االسالمية والتأكيد على
تربية نــشء صالح ينطلق
من قيمنا اإلسالمية احلنيفة،
وهذه املسابقة تؤكد على اآلية
الكرمية (إنا نحن نزلنا الذكر
وإنا له حلافظون).
وزاد :كل الشكر للقائمني
على هذه االحتفالية الكرمية
من مدرسة أكادميية االبداع
األميركيــة وكذلــك موجهو
التربية االسالمية في التعليم
اخلاص وكذلك املوجه العام
للتربيــة االســامية عــادل
املسباح.
من جانبه ،قال املشــرف
العام ملدرسة االبداع األميركية
ماثيــو نيــل ،لقد تشــرفت
مدرستنا باستضافة مسابقة
التالوة للمرة العاشرة على
التوالــي وهذا شــرف كبير
لنا ،واليوم أرى الفرحة على
وجوده أولياء االمور وكذلك
الترقب فــي وجــوه ابنائنا

الطلبة ،وأقــول لهم «اليوم
يجــب أال تقلقوا فقد حققتم
النجــاح فــي هذه املســابقة
وعليكم الفخر بإجنازاتكم».
وأضاف مخاطبا الطالب
الفائزين :نحــن نفخر بكم
ألنكم حققتم النجاح والتميز
في هذه املســابقة وهذا كله
جــاء نتيجة اجلهــود التي
بذلتموها في حفظ وتالوة
القرآن الكرمي ،مشيرا إلى أنه
ينظر اليوم في عيون الطلبة
وهو متأكد أنهم سيكونون
رواد املستقبل وسيصبحون
اطباء ومهندسني وموظفني
ناجحني في شتى املجاالت.
وذكر أن مدرسة االبداع
األميركية تقوم باســتقبال
ما يقارب الـــ  5آالف طالب
وتقــوم االدارة باحلــرص
علــى تثقيف هؤالء الطالب
وتعزيــز القيم االســامية
واحمللية لديهم ،باالضافة إلى
تعليمهم وتزويدهم بالعلوم
والدراســات االساســية،
معربا عن شــكره وتقديره
للطلبــة أوال على جهودهم
التي بذلوها وكذلك الشــكر
موصول إلى قياديي وزارة
التربيــة والتوجيــه الفني
للتربية االسالمية واحلضور
الكرمي.

تنسيق بني «التربية» و«اخلدمة املدنية»
إلقرار كادر اإلخصائيني االجتماعيني
عبدالعزيز الفضلي

تعمــل وزارة التربية على حتســن راتب
األخصائي االجتماعي ،من خالل إقرار كادر له
أسوة بزمالئه املعلمني واملعلمات.
وفي هذا الصدد ،كشــفت مصــادر مطلعة
أن «التربيــة» بصدد مخاطبــة ديوان اخلدمة
املدنية لتعديل وضع األخصائي االجتماعي من
الناحية املادية ،مشــيرة الى أن وزير التربية
ووزيــر التعليم العالي د.محمد الفارس طلب

من قطاع التنمية التربوية تقريرا كامال حول
األخصائي االجتماعي ،يتضمن إحصائية ألعداد
األخصائيني االجتماعيني الكويتيني وغيرهم.
وأضافــت املصــادر أنــه مت أيضــا اطــاع
الوزير الفارس على الراتب الذي يحصل عليه
األخصائــي ،وكذلك الدور الــذي يقوم به في
املدرسة ،الفتة الى أنه وعد بأن يعرض أمرهم
على ديوان اخلدمة املدنية وبحثه ،خاصة أن
«التربية» تواجه مشــكلة العــزوف عن هذه
املهنة من قبل الكويتيني.

تلقى لوحة تذكارية من طالبات «فاطمة بنت أسد»

محافظ األحمدي :ربط الطلبة باملناسبات الوطنية
الستحضار العبر والدروس املستفادة منها

عريفة :حريصون على تنظيم مختلف األنشطة إلضفاء جو من الفرح بني الطالبات

كلية بوكسهل نظمت كرنڤال «عيّدي يا كويت» اخلامس

نظمــت كلية بوكســهل
الكويــت للبنــات احتفــاال
ترفيهيا لطالباتها وطالبات
الثانوية للســنة اخلامسة
على التوالي بعنوان «عيدي
يا كويت» كجزء من سلسلة
احتفــاالت تنظمهــا الكلية
مبناســبة األعياد الوطنية،
ضم فيه العديد من الشركات
الســياحية والترفيهية في
الكويت وذلك يومي االثنني
والثالثــاء  20و 21فبرايــر
املاضي في حرم الكلية بأبو
حليفة.
استضافت الكلية جمعا من
طالبــات الثانوية العامة من
مختلف الثانويات ،واستمتع
احلضور بنشــاطات ثقافية
وترفيهية ورياضية مختلفة
نظمتهــا الكلية وســحوبات
علــى جوائز قيمة مقدمة من

جانب من احتفاالت كلية بوكسهل باألعياد الوطنية

بنك بوبيان .هذا ،وقد أشارت
مســؤولة العالقــات العامــة
بالكليــة الســيدة كارول بيم
الى أن الهدف من هذا االحتفال
مشــاركة الكويــت احلبيبة
احتفاالتها باألعياد الوطنية
وإقامة عالقة تواصل مستدامة

بــن إدارة الكليــة وطالباتها
وموظفيها ،وتوفير فرصة أكبر
للحضور للتعرف على كلية
بوكسهل الكويت بتخصصاتها
ورؤيتها املستقبلية ،وأكثر ما
مييز كلية بوكسهل الكويت
روح التعاون والفريق الواحد
وهو ما يشــعر بــه طالباتها
وخريجاتها حيــث تتواصل
الكلية بشكل دائم معهن حتى
بعد تخرجهن عبر مواقعها في
التواصل االجتماعي ،باإلضافة
الى حرصها على مشاركتهن
في جميع املعارض واألنشطة
األكادميية.
كما استضافت الكلية نادي
الكويــت للكوميديــا بقيادة
أحمد الشمري ،وقدم النادي
العديد من الفقرات الترفيهية
للحضور.
بــدوره ،تقــدم رئيــس

الكلية د.علي عريفة وباســم
كليــة بوكســهل الكويــت
ومبناسبة العيد الوطني وعيد
التحرير بأسمى آيات التهاني
والتبريكات لصاحب السمو
األمير الشــيخ صباح األحمد
وســمو ولــي العهد الشــيخ
نواف األحمد وحكومة وشعب
الكويت ،متمنيا دوام التقدم
واالزدهار للكويت.
مــن ناحيــة أخــرى ،أكد
عريفــة أن هــذه االحتفاالت
عادة ســنوية حتييها الكلية
مبشاركة واسعة من طالباتها
ومختلف األقسام اإلدارية ،كما
انهــا تدل على حــرص كلية
بوكسهل الكويت الدائم على
التفاعل مع جميع االنشــطة
التي من شأنها إضفاء جو من
الفرح والسعادة بني طالباتها
وموظفيها.

العبداهلل :التمسك بالوحدة الوطنية ونبذ اخلالفات بجميع أنواعها لنحافظ على الكويت

مدارس «التربية اخلاصة» احتفلت باألعياد الوطنية

عبدالعزيز الفضلي

ناشدت الرئيسة الفخرية
للنــادي الكويتي الرياضي
للمعاقني الشــيخة شــيخة
العبداهلل الشعب الكويتي
أن يتكاتــف ويتحد وينبذ
أي خالف يؤثر على وحدته
الوطنية ســواء كان خالفا
طائفيــا أو قبليــا أو غيره،
مؤكدة ان هذا الشعب عندما
وقــف صفــا واحــدا خالل
االحتالل العراقي الغاشم في
الثاني من أغسطس من عام
 1990واختلطت دماء شهداء
الكويت الســني والشيعي
والبــدوي واحلضــري كان
الهــدف واحدا وهــو عودة
الشــرعية لبلدنا املغتصب
وحتقق ذلك الهدف ،مطالبة
باالعتزاز بـ «خيمتنا» وعدم
التفريــط بشــبر منها ألي
خالفات ،سائلة اهلل ونحن
نحتفل في هذه األيام املباركة
بذكرى االستقالل والتحرير
أن نكون يدا واحدة.
جاء ذلك في كلمة ألقتها

الشيخة شيخة العبداهلل مع احدى طالبات «التربية اخلاصة»

الشيخة شــيخة العبداهلل
خــال حضورهــا احتفــال
إدارة مدارس التربية اخلاصة
بالعيدين الوطني والتحرير
والذي نظمه قسم األنشطة

املدرسية حتت رعاية مدير
إدارة مدارس التربية اخلاصة
عبداهلل العجمي ،وبحضور
مساعدة املدير العام بإدارة
اإلعالن والعالقــات العامة
بالبنــك التجــاري الكويت
أمانــي الــورع ومراقــب
الشــؤون التعليميــة خالد
الداحس ومراقبــة الرعاية
الطالبيــة نوريــة القــاف
ومراقب الشــؤون اإلدارية
باإلنابــة نــواف العنــزي
ورئيسة األنشطة املدرسية
دالل العسعوسي ورئيسة
الشــؤون الوظيفيــة نوال
الرامزي وجمع من مديري
ومديــرات املدارس والهيئة
اإلدارية والطالب ،حيث قدم
فقرات احلفل املدير املساعد
مبدرســة الرجاء املشتركة
بنني مقداد السبتي وتنوعت
بني األغاني الوطنية والشعر
واملسابقات.
وأشادت العبداهلل باجلهود
التي يقــوم بها مدير مدارس
التربية اخلاصة والعاملني في
هذا القطاع احليــوي والهام

فــي تعليم وتدريــب أبنائنا
في مختلف االعاقات ،وكذلك
مســاهمة البنك التجاري في
االحتفال ،مشددة على جميع
احلضور ضــرورة التعاون
والتعاضد والتكاتف حلماية
خيمــة الكويت التــي حمتنا
بجميع اطيافنا.
ومن جانبه ،أشاد مدير
إدارة التربيــة اخلاصــة
عبــداهلل العجمي باجلهود
التي تقوم بها الشيخة شيخة
العبداهلل مع أبنائها من ذوي
اإلعاقة ،ووعدت إدارة مدارس
التربية اخلاصة بأنها ستقف
إلى جانب الطالب اخلريجني
وستخاطب اجلهات املسؤولة
في البالد لتوظيف خريجي
مــدارس التربيــة اخلاصة
باإلضافة إلــى التعاون مع
وزارة اخلارجيــة إلبــراز
أنشطة طالب مدارس التربية
اخلاصــة علــى املســتوى
الدولــي خاصــة أن هنــاك
أنشطة لهذه الفئات حتتاج
الى الدعم من وزارات الدولة
إلبرازها عامليا.

الشيخ فواز اخلالد يتلقى هدية تذكارية من طالبات مدرسة فاطمة بنت أسد الثانوية

أكد محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد على
أهمية ربط بناتنا وأبنائنا باملناسبات الوطنية
الستحضار معانيها والدروس والعبر املستفادة
منها والتعبير عها مبختلف وســائل االبداع،
مثمنــا جهــود القائمني على الشــأن التربوي
والتعليمي باحملافظة في هذا الصدد.
جاء ذلك خــال اســتقبال احملافظ اخلالد
وفــدا من مدرســة فاطمة بنت أســد الثانوية
بنات باألحمدي.
وأشارت معلمة الرسم والتصوير في املدرسة
اجلود احلربي الى ان الطالبتني فاطمة الهاجري

ودالل العبيدان قمن بالنيابة عن زمالئهن بإهداء
احملافظ الشــيخ فواز اخلالــد ،لوحة فخارية
مبناسبة األعياد الوطنية ،الفتة إلى ان اللوحة
صممتها املعلمة منال السعيد ،ونفذها عدد من
طالبات الصف الثاني عشر علمي باملدرسة.
وأوضحــت احلربي ان الطالبتني الهاجري
والعبيدان قدمتا شرحا للمحافظ حول خطوات
تنفيــذ اللوحة بدءا مــن مرحلة التكوين عبر
الطني الى احلرق ثم اخلزف والتلوين ،وصوال
الى شكلها النهائي ،مشيرة إلى إعجاب احملافظ
بقدرات الطالبات وإشادته بإبداعهن.

ألول مرة في الكويت واملنطقة

كلية القانون ترعى مسابقة «جيسوب الدولية
لدول التعاون اخلليجي »٢٠١٧
آالء خليفة

ترعــى كليــة القانــون الكويتيــة العامليــة
« »KILAWوللمــرة األولى ،اجلولــة التمهيدية
ملسابقة جيسوب « »Jessupحتت عنوان «جيسوب
الدولية لــدول التعاون اخلليجي  ،»2017وتعد
هذه املسابقة واحدة من أكبر املسابقات العاملية،
والتي تتركز موضوعاتها حول القضايا والنزاعات
املثــارة بني الدول في نطاق اختصاص محكمة
العدل الدولية .وشــاركت الكلية منذ تأسيسها
في مسابقة جيسوب ،حرصا على االرتقاء بروح
العمــل اجلماعــي والبحث القانونــي ومهارات
املرافعة املكتوبة والشفوية لطالبها وتزويدهم
بفرص املشاركة في مسابقات وفعاليات عاملية
جنبا إلى جنب مع طالب أرقى جامعات وكليات
القانون في العالم.
اجلدير بالذكر أن اجلوالت التمهيدية ملسابقة
جيسوب تقام عادة في دول أوروبية ،إال أن كلية

القانون الكويتية العاملية قد تقدمت بفكرة إقامة
هذه اجلولة التمهيدية للمرة األولى على أرض
الكويــت وحتــت رعاية الكلية بــن اجلامعات
والكليات املشاركة في املسابقة من دول مجلس
التعاون اخلليجي لتكون سابقة في تاريخ التعليم
القانوني في الكويت واملنطقة ،ولهذا فإن اجلولة
التمهيدية التي ترعاها الكلية ستكون بديال عن
اجلولة التمهيديــة املقامة في أوروبا ،ومؤهلة
للجوالت النهائيــة التي تقام عاما بعد عام في
العاصمة األميركية واشنطن ،تشارك فيها الدول
املسجلة باملسابقة األم في واشنطن.
ومن هنا فقــد قامت إدارة التطوير الطالبي
واملسابقات في كلية القانون الكويتية العاملية
باحتضان هذا احلدث واستقبال الوفد املشارك
في هذه اجلولة من اجلامعة األميركية بالشارقة
منافسا لفريق الكلية في مسابقة الترافع الدولي
لنزاعات محكمة العدل الدولية مبنية على تسوية
جيسوب  ،2017وذلك بغد غد في مبنى الكلية.

افتتاح امللتقى الطالبي للمرحلة الثانوية في «الفروانية»

بوحمد :مواكبة جميع املستجدات التربوية

تنسيق لتبادل اخلبرات بني اجلامعة املفتوحة و«الغرف السعودية»
آالء خليفة

اســتقبل مديــر مركــز
اجلامعــة العربيــة املفتوحة
للتدريــب د.ســامي خليفــة
فــي مكتبه وفدا مــن اللجنة
الوطنيــة للتدريب مبجلس
الغرف الســعودية برئاســة
رئيس اللجنة د.أحمد الناصر
والوفد املرافق له.
ورحــب خليفــة برئيس
وأعضاء الوفــد وأعرب عن
سعادته بهذه الزيارة وتقديره
للجهود التي تقوم بها اللجنة
في مجــال التدريب وتنمية
املــوارد البشــرية ،وقــدم
للوفــد عرضا عــن اجلامعة
ورسالتها وأهدافها وما تقدمه
من برامج من خالل فروعها

د .سامي خليفة مستقبال وفد مجلس الغرف السعودية

الثمانيــة املوجودة في عدد
من الدول العربية ،إضافة إلى
مــا يقدمه املركز من خدمات
وبرامج تدريبية واستشارية
االتفاقيــات
وسلســلة
وبروتوكوالت التعاون التي

وقعها مع العديد من اجلهات
العربية والدولية.
وبــدوره ،شــكر رئيــس
الوفــد د.خليفة على حســن
االستقبال واحلفاوة ،وأشاد
باجلهود املميــزة التي تقوم
بهــا اجلامعة ومــا تقدمه من
تخصصات وبرامج تدريبية
وبحثية.
وأشــار إلــى أن زيارتــه
وأعضاء الوفد إلــى الكويت
تأتــي ضمــن سلســلة مــن
الزيارات التي قام بها مؤخرا
إلــى عــدد مــن دول اخلليج
العربي بهــدف االطالع على
أفضل املمارســات في مجال
التدريب والتأهيل وإمكانية
التوصل إلى اتفاق وشراكات
استراتيجية تدريبية تخدم

سوق العمل ومسارات التنمية
في الدول اخلليجية.
وجرى خالل اللقاء تبادل
عــدد مــن األفكار حــول أهم
القضايا املتعلقــة بالتدريب
والتطوير ،وإمكانية التعاون
والتنسيق وتبادل اخلبرات
من أجــل املســاهمة الفاعلة
واملشــتركة بتحقيق أهداف
املركــز واللجنة ،وحتســن
بيئــة إدارة األعمــال وبرامج
التدريــب والتطويــر علــى
املستوى اخلليجي والعربي،
وفي نهاية اللقاء أبدى الطرفان
استعدادهما ملد جسور التعاون
فيما بينهمــا خدمة للصالح
العام وبرامج خطط التنمية
املستدامة في الدول اخلليجية
ودول الوطن العربي.

جاسم بوحمد في جولة باملعرض املصاحب للملتقى
عبدالعزيز الفضلي

أكد مدير منطقة الفروانية التعليمية جاسم
بوحمد ضرورة السعي ملواكبة كل ما هو جديد
على ارض امليدان والعمل على االرتقاء بالعملية
التعليمية ،مشيرا الى ان العام الدراسي بدأ في
العد التنازلي وعلينا تكثيف اجلهود وتوفير
افضل األجواء للمعلمني واملتعلمني.
جــاء ذلــك في تصريــح له خــال رعايته
وحضوره امللتقى الطالبي للمرحلة الثانوية،
مشــيرا الى ان فكرة هذا امللتقى تعتبر فريدة
مــن نوعها ومتميزة ولها أثر طيب ومباشــر
في تطوير صقل مواهب الطلبة ،الفتا الى انه
يجب اعطاء الفرصة لهم كي يبدعوا ويبرزوا
ما لديهم من مواهب مما يكسبهم اخلبرة.
وأضاف بوحمد ان هذه الفكرة تتميز ايضا

بنقل اخلبرات من القيادات الى الطالبات خلدمة
املسيرة التربوية والتي تظهر مدى تفاعلها مع
مستجدات العصر احلديث من حولنا ،مشيرا
الى ان مواهب الطلبة ميكن اكتشافها في مثل
هذه اللقاءات واالعتناء بها وصقلها .وأعرب عن
بالغ شكره وتقديره إلدارة األنشطة التربوية
في املنطقة واملدارس الثانوية والى جميع من
شارك وساهم في إجناح هذا امللتقى.
من جانبه ،قال مدير األنشــطة التربوية د
مبارك العتيبي ان مدارســنا زاخرة باملواهب
الطالبيــة التي نعمل علــى صقلها واالهتمام
بهــا ،الفتا الــى ان امللتقى طالبي شــارك فيه
جميــع مدارس املرحلة الثانويــة في املنطقة
والذين قدموا ما لديهم من مواهب حازت إعجاب
احلضور ،متمنيا لهم دوام التوفيق وحتقيق
افضل االجنازات على املستويني احمللي والدولي.

