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حتت شعار »لغتي أمسي ويومي وغدي«

تعديل في مواعيد اختبارات »التربية اخلاصة«

مدارس التربية اخلاصة تقيم مهرجان اللغة العربية
حت���ت رعاية مدير إدارة 
م���دارس التربي���ة اخلاصة 
باإلنابة عبداهلل العجمي، تنظم 
مدرسة النور املشتركة بنات 
قسم اللغة العربية للمرحلتني 
االبتدائية واملتوسطة مهرجان 

اللغة العربية حتت ش���عار 
»لغتي أمسي ويومي وغدي«، 
وذلك يوم غد الثالثاء، الساعة 

التاسعة صباحا.
 يقوم باالشراف العام على 
املهرجان كل من مديرة املدرسة 

بيبي الصايغ، ورئيسة قسم 
املرحل���ة االبتدائي���ة جناح 
أبوالبنات، رئيس���ة قس���م 
املرحلة املتوس���طة بدرية 
الفني زيد  العتيبي، املوجه 

املوسوي.

 هذا وتعتزم املدرس���ة 
التعليم  إدارة  بالتعاون مع 
اخلاص بإقامة عدة أنشطة 
وفعالي���ات وطنية وثقافية 
وعلمية خالل الفترة القليلة 

املقبلة.

عبدالعزيز الفضلي

أص���در الوكيل املس���اعد 
للتعليم اخل���اص والنوعي 
التربية  ف���ي وزارة  باإلنابة 
د.سعود احلربي قرارا يتضمن 
تعديل مواعي���د االمتحانات 
واإلجازات في مدارس التربية 
اخلاص���ة احلكومي���ة للعام 

الدراسي 2016/2015. 
ونص القرار على ان يكون 
موعد ب���دء اختبارات الفترة 
الدراسية الثانية في السادس 
من ديسمبر واختبارات الفترة 
الدراسة الثالثة في 6 مارس 
املقبل، فيما تكون اختبارات 
الرابعة في  الدراسية  الفترة 

17 ابريل املقبل. 
كما نص القرار على إضافة 
الدبل���وم ملدارس  اختبارات 
الورش التعليمية وتأهيل األمل 
للصف السادس على ان يكون 
13 ديسمبر موعد بدء اختبارات 
الثانية  الدراس���ية  الفت���رة 
التعليمية  الورش  ملدرس���ة 
وتأهيل األمل و6 مارس املقبل 
موعد ب���دء اختبارات الفترة 
الدراس���ية الثالثة ملدرس���ة 
التعليمية وتأهيل  ال���ورش 
األمل، واألول من مايو موعد 
بدء اختبارات الفترة الدراسية 
الرابع���ة ملدرس���ة ال���ورش 

التعليمية وتأهيل األمل. 
وأوضح الق���رار انه فيما 
يخص مدارس تأهيل التربية 
التعليمية  الفكرية والورش 
الس���ادس فسيكون  مرحلة 
األول من ديسمبر موعد بدء 
اختبارات الفترة الدراس���ية 
الثاني���ة مل���دارس ال���ورش 
التعليمي���ة )عمل���ي( ويوم 
السادس من ديسمبر موعد 
الفترة  االختبارات لنهاي���ة 
الدراس���ية الثاني���ة ملدارس 

التأهيل الفكرية )نظري(. 
ونص القرار على ان يكون 
األول من مارس املقبل موعدا 
لبدء اختبارات الفترة الثالثة 
مبدرس���ة الورش التعليمية 
)عمل���ي( وي���وم 12 ابري���ل 

املقبل موعدا لبدء اختبارات 
الفترة الرابعة ملدرسة الورش 
التعليمية )عملي( ويوم 17 
ابريل املقبل موعدا الختبارات 
نهاية الفترة الدراسية الرابعة 

لفصول النقل )نظري(.

مواعيد االمتحانات اجلديدة ملدارس التربية اخلاصة

البياناليوم والتاريخ

من االحد املوافق 2015/12/6
الى اخلميس املواقف 2015/12/10

بدء اختبارات الفترة الدراسية الثانية

من االحد املواقف 2016/3/6
الى اخلميس املوافق 2016/3/10

بدء اختبارات الفترة الدراسية الثالثة

من االحد املوافق 2016/4/17
الى اخلميس املوافق 2016/4/21

بدء اختبارات الفترة الدراسية الرابعة

جدول تأهيل التربية الفكرية والورش التعليمية )بنني/بنات( مرحلة السادس

البياناليوم والتاريخ

من االحد املوافق 2015/12/1
الى الثالثاء املواقف 2015/12/3

بدء اختبارات الفترة الدراسية الثانية ملدارس الورش التعليمية )عملي(

من االربعاء املوافق 2015/12/6
الى اخلميس املوافق 2015/12/10

اختبارات نهاية الفترة الدراسية الثانية ملدارس التأهيل الفكري )نظري(

استخراج النتائج وتسليم بطاقات املتابعةاخلميس املوافق 2015/12/17
من الثالثاء املوافق 2016/3/1

الى اخلميس املوافق 2016/3/3
بدء اختبارات الفترة الرابعة ملدرسة الورش التعليمية )عملي(

من الثالثاء املوافق 2016/4/12
الى اخلميس املوافق 2016/4/14

بدء اختبارات الفترة الرابعة ملدرسة الورش التعليمية )عملي(

من االحد املوافق 2016/4/17
الى اخلميس املوافق 2016/4/21

اختبارات نهاية الفترة الدراسية الرابعة لفصول النقل )نظري(

اختبارات الدبلوم ملدارس الورش التعليمية وتأهيل األمل للصف السادس بنني /بنات

البياناليوم والتاريخ

من االحد املوافق 2015/12/13
الى اخلميس املواقف 2015/12/17

بدء اختبارات الفترة الدراسية الثانية ملدرسة الورش التعليمية وتأهيل 
األمل

من االحد املواقف 2016/3/6
الى اخلميس املوافق 2016/3/10

بدء اختبارات الفترة الدراسية الثالثة ملدرسة الورش التعليمية وتأهيل 
االمل

من االحد املوافق 2016/5/1
الى اخلميس املوافق 2016/5/5

بدء اختبارات الفترة الدراسية الرابعة ملدرسة الورش التعليمية وتأهيل 
االمل

د.احلربي أكد العمل على تنشئة شباب وسطي بعيداً عن التفرقة والتعصب

»التربية« تبدأ بتعزيز الوسطية من معلمي »اإلسالمية«
عبدالعزيز الفضلي 

أكد الوكيل املساعد لقطاع 
املناهج والبح����وث التربوية 
د.س����عود احلرب����ي اهمي����ة 
تعزيز الوس����طية وتنش����ئة 
ش����بابنا ومجتمعنا بش����كل 
س����ليم ووس����طي وأال يقوم 
التفرق����ة وينبذ جميع  على 
التعصب وما يضر بوحدتنا 
وحلمتنا الوطنية سواء طائفية 
أو قبلية أو مناطقية وغيرها 
من املسميات التي استشعرنا 
اثرها العميق، مشيرا الى اننا 
التي  اكثر اجلهات  كتربويني 
تتحمل هذه املسؤولية والتي 

نسأل اهلل ان يوفقنا في هذا 
اجلانب.

جاء ذلك في تصريح أدلى 
به د.احلربي للصحافيني خالل 
افتتاحه صباح امس البرنامج 
التدريبي الذي تقيمه اللجنة 
العلي���ا لتعزيز الوس���طية 
بوزارة األوقاف بثانوية لبيد 
بن ربيعة بالتعاون مع التربية 
وموجه ملعلم���ي ومعلمات 
التربي���ة اإلس���المية بهدف 
تزويدهم مبفاهيم الوسطية 
وتعزيزها في ممارس���اتهم 
وتطوير مهاراتهم وإكسابهم 
اخلب���رات الالزمة في العمل 

التوجيهي التربوي.

وأش���ار احلرب���ي الى ان 
هذا البرنام���ج هو جزء من 
مش���روع متكامل ينظم في 
إطار االستراتيجية الوطنية 
لتعزيز الوسطية في الكويت 
وتش���ارك به اكثر من وزارة 
يتول���ى العمل فيه���ا وزارة 
االوقاف والشؤون اإلسالمية، 
الفتا الى اننا بدأنا اليوم اول 
خطوة لنشر الوعي وتعزيز 
الوسطية ملوجهي ومعلمي 
التربية اإلس���المية من اجل 
تعريفهم مببادئ الوسطية 
وأهدافه���ا وأهميتها وربطها 
بواقع املناهج الدراسية وكيف 

أن نعزز هذه املناهج.

واضاف ان قضية تثبيت 
الوس���طية وتعزيزها تأتي 
في اكثر من جانب ونأخذها 
الدراسية  املناهج  في جانب 
ونقص���د هن���ا ف���ي املنهج 
لي���س فقط ما ه���و موجود 
في الكتاب ولكن عن طريق 
التربوية مبعنى  اخلب���رات 
إقامة املسابقات والفعاليات 
واألنش���طة وأيضا ان يكون 
بالتوجي���ه غي���ر املباش���ر 
خصوص���ا لألطفال الصغار 
ووضعهم في أسلوب احملاكات 
أو اسلوب التمثيل لبيان أثر 
العنف والغلو والتطرف على 

املجتمعات.

فريق »بوكسهل« املشارك في دوري املناظرات

كلية بوكسهل كرّمت فريقها املشارك في دوري املناظرات
كرمت كلية بوكسهل الكويت 
للبنات طالباتها الالتي شاركن 
في مناظرات جامعة الكويت، 
وقد هنأتهن على املس���توى 
الذي قدمن���ه بحضور رئيس 
الكلية د.عل���ي عريفة، ومدير 
شؤون الطلبة ومدراء أقسام 
األكادميية. وفي هذه املناسبة، 
اثنى د.عل���ي عريفة، رئيس 
كلية بوكس���هل الكويت على 
فك���رة دوري املناظرات على 
التعليم  مستوى مؤسس���ات 
العالي بالكويت، مشيرا الى أن 
الكلية حترص على املشاركة في 
مثل هذه املناظرات ألنها تساهم 
في صقل الشخصية وتنمية 
مهارات احلوار لدى الطالبات. 
كما أن الكلية لديها ناديا لفن 
ال���ذي ينظم بدوره  اخلطابة 
مناظ���رات وورش عمل على 
مستوى الكلية تساعد الطالبات 
وتؤهلهن للمشاركة في مثل تلك 
املسابقات. كما أن هناك مادة 
تدرس لطالبات ادارة األعمال 
وهي مادة فن اخلطابة تساعد 
التفكير  الطالبات على تنمية 
النقدي وإقام���ة احلجة على 
اآلخرين وتقدمي الدليل. وبدوره 
شكر عريفة ادارة شؤون الطلبة 
في جامعة الكويت لتنظيم مثل 
تلك املناظ���رات كونها جتمع 
املؤسسات التعليمية اخلاصة 
واحلكومية في الكويت بهدف 
واحد وهو حتسني مخرجات 

جودة عالي���ه للطالبات تليق 
مبستواهن األكادميي وترقى 
الكلية. كما تساعد  مبستوى 
هذه املشاركات الطالبات على 
تنمية قدراتهن وتطوير مهارات 
االتصال لديهن. فعلى الصعيد 
املهني، تبني املناظرات قدرة 
الطالبة على التواصل واحلوار 
القائم على تقبل الرأي والرأي 
اآلخر واالقناع باحلجج والبراهني 
القدرة  املنطقية. كما ت���ورث 
على احل���وار لديهن بطريقة 
معبرة تؤهلهن للتواصل في 
مكان العم���ل. كما للمناظرات 
دور مه���م عل���ى الصعيدين 
الشخصي واالجتماعي ملا لها 
من أهمية في بناء الثقة بالنفس 
والكف���اءة في بناء اجلس���ور 
االجتماعي���ة. كما علقت ناديا 
كعوش مسؤولة شؤون الطلبة 
بكلية بوكسهل على جتربتها 

التعليم العال���ي. تعتبر هذه 
الثانية لكلية  املش���اركة هي 
بوكس���هل الكوي���ت وتق���وم 
الطالبات الالتي ش���اركن في 
املس���ابقة األول���ى بتدري���ب 
زميالتهن على املناظرات التي 
س���تنطلق في ش���هر نوفمبر 
املقبل. تشارك الكلية بفريقني 
مكونني من ثماني طالبات، أربع 
مشاركات في كل فريق. وأشادت 
مدير ش���ؤون الطلبة باإلنابة 
ف���ي الكلية س���مر احلموري 
بهذه املبادرة، مبينة أن االدارة 
مهتمة دائما بتلبية احتياجات 
الطالبات األكادميية وتطوير 
مه���ارات االتص���ال والقيادة 
لديهن وذلك لبناء شخصياتهن 
وصقل مواهبه���ن وتوظيف 
طاقتهن فيما هو مثمر ونافع، 
الكلية  ويقع بذلك على عاتق 
تقدمي خدم���ات متميزة وذات 

للمرة االولى كعضو من اعضاء 
هيئة التحكيم بدوري مناظرات 
جامع���ة الكويت، وأش���ادت 
بدور الكلية في تعزيز عالقة 
موظفيها مع نخبة من اداريي 
ومسؤولي مؤسسات التعليم 
العالي وتعزيز الصالت ملا فيه 
من خدمة للمجتمع والتعليم. 
وأشادت باجلهود املبذولة في 
ورش العمل لصقل مهارات جلنة 
التحكيم ملا ف���ي ذلك من دور 
كبير ف���ي اجناح هذه الدورة، 
حيث كانت على مستوى عال 
من االحترافي���ة التي اضافت 
خبرات كبيرة ملوظفي وموظفات 
الكليات واجلامعات االخرى، 
كما ش���كرت جامعة الكويت 
الرائع  على حس���ن تنظيمها 
وعلى اجلهود املبذولة إلجناح 
دوري املناظرات. وما مييز كلية 
بوكسهل الكويت، وهي الكلية 
الوحيدة اخلاصة للبنات في 
الكويت، هو تشجيعها الدائم 
لطالباته���ا ودعمها املس���تمر 
بتلبية احتياجاتهن األكادميية 
والقيادية لديهن وأيضا بناء 
شخصياتهن وصقل مواهبهن 
وتوظيف طاقتهن فيما هو مثمر 
وناف���ع، ويقع ذلك على عاتق 
مسؤولية الكلية لتقدمي خدمات 
متمي���زة وذات ج���ودة عالية 
للطالبات تليق مبس���تواهن 
األكادميي وترقى مبس���توى 

الكلية.


