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أكدت أن القرار رقم »1« سيناقش في مجلس الوكالء

السديراوي: افتتاح 3 مدارس جديدة في الفروانية
و11في »سعد العبداهلل« و8 في »جابر األحمد«

مريم بندق
أكدت وكيلة وزارة التربية متاضر الس���ديراوي ان 
القرار رقم واحد اخلاص مبواعيد االمتحانات واالجازات 
للعام الدراسي املقبل سيناقش في مجلس الوكالء مشيرة 
الى ان االستعدادات تشمل افتتاح 3 مدارس جديدة في 
منطقة الفروانية و11مدرسة في مدينة سعد العبداهلل و8 
مدارس اخرى في جابر االحمد الفتة الى ان وزارة التربية 
تتبنى لهذا العام شعار اجلودة الشاملة في التعليم حيث 
بدأ العام احلالي بإقامة املؤمتر العام للجودة الش���املة 
ف���ي التعليم العام ومن بعدها قامت املناطق التعليمية 
بعمل ورش عمل وملتقيات لتقوم بإعدادها على شكل 
مشاريع ودراسات وتقدمها للجهات املسؤولة ليتم النظر 
فيها واالس���تفادة منها في حال تطبيق معايير اجلودة 

الشاملة في مدارس التعليم العام.
كان ه���ذا ما صرحت به الس���ديراوي خالل حفل 
افتتاح امللتقى الثالث إلستراتيجية التخطيط واجلودة 
الشاملة ملديري ومديرات املرحلة املتوسطة في منطقة 
العاصمة التعليمية واملقام حتت رعاية وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود في مدرسة 

ابن األثير.م بنني.
وذكرت الس���ديراوي أنه متت االستعانة في امللتقى 
بعدد من اخلبرات املتواجدة في امليدان التربوي والقطاع 
اخلاص وجامع���ة الكويت ليتم تعريف امليدان مباهية 

اجلودة الشاملة في املجال التربوي.
وقالت السديراوي ان مفهوم اجلودة الشاملة يدخل 
ضمن برنامج احلكومة مبينة أن هناك عدة مشاريع منها 

ما يتبع التعليم العام ومنها ما يتبع قطاع املناهج.
ومن جانبها أثنت مدير عام منطقة العاصمة التعليمية 
باإلنابة رقية غلوم على اجلهود املبذولة من قبل مديري 
ومديرات املرحلة املتوسطة إلقامة امللتقى اخلاص للجودة 
الشاملة للتعليم وذكرت أن للملتقى الثقافي أثرا إيجابيا 
على جميع عناصر العملية التربوية من طالب ومعلم 
واإلدارة املدرسية مؤكدة أن طرح مفهوم اجلودة الشاملة 
في امللتقيات الثقافية يأتي إلزالة أمية مفاهيم اجلودة 
الشاملة في امليدان التربوي والتعريف باملفاهيم الواجب 
تداولها ليكون امليدان مستعدا لهذه املفاهيم عند تطبيقها 
وفهم هذه املصطلحات والتي سيكون لزاما عليه تنفيذها 

لقياس مستوى األداء.

وفي نفس الس���ياق قال نائب مدير مجلس مديري 
املرحلة املتوسطة في منطقة العاصمة التعليمية ومدير 
مدرس���ة عبداللطيف النصف املتوس���طة بنني محمود 
القالف ان االبتكار والتجديد في طرائق التعليم من قبل 
املعلمني واكتس���اب العلوم واملعارف من قبل املتعلمني 
يؤديان إل���ى جودة التعليم مضيفا أن املناهج املطورة 
التي تشبع حاجات املتعلمني وتنمي مواهبهم هدف سام 

ونبيل نسعى إليه جميعا.
واجلدير بالذكر أن امللتقى ضم العديد من الفقرات منها 
محاضرة للدكتور جاسم ملك حول اخلطوط العريضة 
إلس���تراتيجية التخطيط وفقرة خاصة حول املشاكل 
األسرية وأثرها الس���لبي على التحصيل الدراسي من 
إعداد مديرة مدرسة بوبيان املتوسطة بنات بتول العومي 
بالتعاون مع مراقب اخلدمات االجتماعية والنفس���ية 
فيصل األستاذ وكذلك اطروحة اللجنة التعليمية ملديرة 

مدرسة هيا اجلاسم عائشة احلساوي.
وقام د. عب���داهلل النوفل بعرض أهم التجارب التي 
متت في مدارس املرحلة املتوس���طة للجودة الش���املة 

وكيفية االستفادة منها. 

جمع من احلضور تتقدمهم الوكيلة السديراوي خالل افتتاح امللتقى الثالث الستراتيحية التخطيط

االختصاصية النفسية منتهى احلمد تتحدث حول صعوبات التعلم

 )اسامة البطراوي(انشطة ترفيهية خالل امللتقىمتاضر السديراوي تقدم درعا تذكارية النشطة الكشافة

طلق الهيم

نظمت منطق���ة األحمدي 
التعليمية اليوم احتفاال بذكرى 
الوطنية حتت شعار  األعياد 
»مسيرة العطاء« على الطريق 
الساحلي في منطقة ابوحليفة 

برعاية الشيخ طالل الفهد.
وقال مدير منطقة األحمدي 
التعليمية طلق الهيم في كلمة 
ل���ه ان العي���د الوطني وعيد 
التحرير »يتطلبان منا جميعا 
مزيدا من االهتمام مبا ميثالنه 
من رمز للحرية واالس���تقالل 

وعزة وكرامة للوطن«.
واضاف الهيم ان هذا احلشد 
»من ابنائنا الطلبة والطالبات 
وكذلك من املش���اركني من كل 
فئات املجتمع امنا هو للتعبير 
عن ال���والء واالنتماء لوطننا 
الغال���ي« مؤكدا ان هذا احلفل 
نهج ملنطقة االحمدي التعليمية 
كل عام ويستهدف فن العطاء 
»ويستثير في نفوس ابنائنا 
الطلب���ة والطالب���ات ح���ب 

الوطن«.
من جانبه قال مدير العالقات 

في منطقة االحمدي التعليمية 
الهامور فقالت ل� »كونا«  هيا 
ان: »من أهم أعمالنا املشاركة 
في املناسبات الوطنية تقدمي 
م���ا يليق بهذه املناس���بة من 

أنشطة«.
وأضافت ان االحتفال باألعياد 
الوطنية اختلف هذا العام عن 
السنوات السابقة بتقدمي مسيرة 
طالبية شارك فيها 50 مدرسة 
و700 طالب وطالبة من أبناء 

منطقة األحمدي التعليمية.
وأك���دت الهام���ور ان هذه 
املس���يرة »ت���زرع في نفوس 
الطلبة ح���ب الوالء واالنتماء 
لهذه األرض الطيبة فهم الباقون 
لها«، مش���يرة الى ان املسيرة 

ستستمر سنويا.
يذكر ان املس���يرة تخللها 
تقدمي عدد من البرامج ومنها 
قصيدة ملدرس���ة حمد اخلالد 
وفقرة عرضة وفقرة شعبية 
ملدرس���ة عزة بن���ت احلارث 
ومدرسة ام امين وفي اخلتام 

مت تكرمي اجلهات املشاركة.

العام���ة في ش���ركة البترول 
الكويتي���ة محمد  الوطني���ة 
منصور العجمي في كلمته ان 
الشركة ال تألو جهدا في مساندة 
وتبني »قدرات ابنائنا ومهاراتهم 
وتفعيل دورهم في خدمة الوطن 

وبناء املجتمع«.
العجم���ي »لقد  واض���اف 
منحتنا الكويت ومازالت فكانت 
خير ارض احتضنتنا وأمطرت 

علينا بكافة اشكال العطاء«.
اما مراقبة االنشطة الطالبية 

منطقة األحمدي التعليمية تنظم 
»مسيرة العطاء« احتفااًل باألعياد الوطنية

دعيج الخليفة: مهرجان »أزماتنا وحدتنا«
يوّثق لمسيرة الكويت منذ تأسيسها

)كرم دياب(الشيخ دعيج اخلليفة وكبار احلضور خالل جولة في مدرسة جويرية بنت احلارث

 ندى أبونصر
أكد الش���اعر واإلعالمي الشيخ دعيج اخلليفة 
ان مهرجان »أزماتنا وحدتنا« رائع وهو توثيق 
ملسيرة الكويت منذ تأسست، وشكر جميع القائمني 
على املهرجان من مدرسات وطالب على جهودهم 
في توثيق األزمات التي مرت بها الكويت والتي 

جعلته اكثر متاسكا ووحدة.
جاء ذل���ك خالل مهرج���ان »أزماتنا وحدتنا« 
في مدرس���ة جويري���ة بنت احل���ارث االبتدائية 
بحضور مديرة املدرس���ة نادية الرش���يد وحشد 
من الكوادر التربوية والتعليمية في منطقة حولي 

التعليمية.
ومن جهتها قالت مديرة املدرسة نادية الرشيد 
خالل احلف���ل: ان الوطن نعمة غالية من اهلل عز 
وجل وقد جعل اهلل سبحانه وتعالى حب الوطن 
فطرة في قلب كل انس���ان، فما بالنا اذا كان هذا 

الوطن هو الكوي���ت األم التي ال ينقطع عطاؤها 
ألبنائها أبدا.

واشارت خالل كلمتها الى األزمات التي تعرضت 
لها الكويت والتي كان لها اثر عظيم في تاريخها 
وانه���ا لم تضعف الش���عب الكويتي بل أدت الى 
متاسكه ووحدته وحتديه لكل ما ميكن ان يؤثر 
على وطن���ه، وانه صنع من ه���ذه األزمات رمزا 

لشموخ الكويت وعزتها وصالبتها.
وأضافت ان هذا املهرجان هو الستذكار األزمات 
التي مرت بها الكويت وللتعريف بعظمة الكويت 
وثباتها لتبقى على مر الزمان شامخة عالية مستقلة. 
كما تضمن احلفل العديد من الفقرات الش���عبية 

واألناشيد التي تتغنى بحب الكويت.
وفي اخلتام جال اجلمي���ع في املعرض الذي 
احتوى على األجنحة التراثية واألسواق الشعبية 

القدمية.
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من ال�ساعة 5 م�ساًء حتى ال�ساعة 11 لياًل

الدكتور/ ر�شيد جبارة

سن الرابعة الى 18 سنة واحيانا 
فوق ذلك. وبينت احلمد ان دور 
وحدة التشخيص في املركز هو 
تشخيص احلاالت التي ترد الى 

الوحدة نفسيا وتربويا.
واوضحت ان هناك فرقا بني 
التشخيص والقياس والتقومي 
حيث ان القياس هو حتويل النوع 
او اخلاصية الى معايير محددة، 
والتقومي هو عملية اصدار قرار او 
حكم في ضوء معطيات البيانات 
املتواف���رة واملعايي���ر املعتمدة، 
والتشخيص هو شكل من اشكال 
التقييم وهو مصطلح مستعار 

من العلوم الطبية.
وقالت ان التشخيص يستخدم 
بشكل خاص في ميدان التربية 
اخلاصة الغ���راض احلكم على 
السلوك وفيه يتم جمع البيانات 
التي مت حتليلها وتفسيرها بهدف 
القوة والضعف  حتديد جوانب 
لكي تقدم الحقا االستراتيجيات 
التعليمية املناسبة ملساعدة الفرد 
على التعويض عن صعوبته او 
التخفيف منها. واضافت ان على 
ولي االمر فتح ملف البنه باملركز 
وعند استكمال االوراق املطلوبة 
يدرج الطفل على الئحة االنتظار 
ويت���م حتويل���ه لالختصاصي 
املناسب لبدء عملية التشخيص 
والتقييم، مضيفة ان االختصاصي 
هو الشخص الوحيد الذي يقرر 
االجراءات املناسبة للطفل اذا كان 

يكتفى باالختبارات النفسية .

أكدت مسؤولة تربوية في مركز 
تقومي وتعليم الطفل اهتمام املركز 
باالطفال الذين يعانون من صعوبات 
التعل���م بالعمل على تش���خيص 
احلاالت تشخيصا دقيقا بعد موافقة 

اولياء االمور.
النفسية  وقالت االختصاصية 

بوحدة التشخيص في مركز تقومي 
وتعليم الطفل منتهى احلمد لوكالة 
االنباء الكويتي���ة )كونا( ان دور 
املركز يتمثل في تشخيص احلاالت 
التي ترد الي���ه حيث تتم عمليات 
التش���خيص والتقيي���م الي حالة 
حتول الى املركز ويتراوح عمرها من 

مسؤولة تربوية تؤكد أهمية
 التشخيص لدى حاالت صعوبة التعلم


