
محلياتاالربعاء  7  ابريل  2010   20

منى اللوغاني تتحدث للحضور

فقرة شعرية للمربية أماني اجلندل

 اللجنة املنظمة في لقطة جماعية ليلى الشريف وسالم الراشد ومنى الراشد واملربية املكرمة أسمة املستكيمنى اللوغاني تكرم املربية نادية املهيني

خالد الشراكي ود.عادل الرفاعي خالل انعقاد الورشة

 تكرمي املربية وفاء احلاجتكرمي عبداللطيف الوشمي

ليلى الشريف تلقي كلمتها )أنور الكندري( حضور ملتقاعدي منطقة حولي التعليمية 

اللوغاني كّرمت متقاعدي »حولي التعليمية«: ال تقدم وال إنجاز إال بتقدير  اإلنسان

بالفضل ألصحاب الفضل وتشجيع 
الس���ائرين على دربهم إخالصا 
وإحسانا للعمل، مشددة على انه 
ال تقدم وال إجناز بغير إتقان للعمل 
واحترام وتقدير لقيمة اإلنسان.

واضافت اننا في هذه املناسبة 
جند بلقائنا ه����ذا قيما عظيمة 
ومبادئ إسالمية رائعة حتتاج 

اللوغاني القائمني على تنظيم 
احلفل وكل من يعترف ألصحاب 
الفضل بفضله����م ويعمل على 

إعالء القيم النبيلة«.
وم���ن جانبها أف���ادت مراقبة 
التعليم االبتدائي ليلى الشريف بأن 
التكرمي هو لنخبة حتملت أعباء 
املهنة الكثيرة، فما كلت وال ملت 

سعيدة بقدر ما أسعدونا وأقروا 
عيوننا بعطائهم«.

وتخلل احلفل فقرة ش���عرية 
ألقته���ا املربية أمان���ي اجلندل – 
رئيسة قس���م اللغة العربية في 
مدرسة جاس���م أحمد اإلبراهيم 
كرمت في أبيات قصيدتها نخبة 
املتقاعدين تلتها كلمة املتقاعدين 

منا دائما الى املزيد من التأكيد 
عليها والعمل على التمسك بها 
في مجتمعنا وترس����يخها في 
وج����دان أبنائنا عب����ر األجيال 
املتعاقب����ة وف����ي طليعة هذه 
القيم العظيمة إحس����ان العمل 
واإلخالص في أدائه واالعتراف 
لذوي الفضل بفضلهم، وشكرت 

وسعت قدر استطاعتها لتنهض مبا 
عليها من مسؤوليات، فكانت على 
قدر ما كلفت به، وقطعت مشوارا 
طويال في درب التعليم لتعطي بال 
مقابل، كما شكرت النخبة املتقاعدة 
في نهاي���ة كلمتها بكل ما حتمله 
الكلمة من معاني احلب والعرفان 
والتقدير متمنية لهم حياة هنيئة 

ألقتها املربية نادية املهيني وفقرة 
غنائية للطالب عبدالعزيز فوزي 
الراشد واختتم احلفل بتكرمي نخبة 
املتقاعدين متمنني لهم من خالل 
هذا احلفل بداية حياة جديدة حيث 
ان الغروب لن يحول دون شروق 

صبح يوم جديد.
وألقت املربية الفاضلة نادية 

لميس بالل
حتت رعاية الوكيل املساعد 
للتعليم الع����ام منى اللوغاني 
أقام مجل����س مديري ومديرات 
املرحلة االبتدائية مبنطقة حولي 
التعليمي����ة وبرئاس����ة مراقبة 
االبتدائي ورئيس����ة  التعلي����م 
الش����ريف حفل  املجلس ليلى 
تكرمي متقاعدي املرحلة االبتدائية 
2008/ 2009 مساء أول من أمس 
بفندق راديسون ساس بقاعة 

دسمان.
وافتت����ح احلفل بالس����الم 
الوطن����ي تلت����ه آي����ات عطرة 
من الذكر احلكي����م رتلها على 
املربي محمد  مسامع احلضور 
الثويني رئيس قس����م التربية 
اإلسالمية مبدرسة ناصر سعود 

الصباح.
وألق����ت الوكي����ل املس����اعد 
للتعليم الع����ام منى اللوغاني 
كلمة بهذه املناسبة قالت فيها 
املتقاعدين تركوا بصمات  »ان 
واضحة في العملية التعليمية 
والتربوية تس����تحق االشادة 
والعرف����ان داعية اآلخرين الى 
السير على نفس الدرب في خدمة 
الوطن واعالء شأنه احلضاري 

وبناء جيل واعد يخدم بلده.
كما أك���دت ضرورة االعتراف 

املتقاعدين نيابة  املهيني كلمة 
عنهم قالت فيها: يسعدني باسمي 
واسم اخواني املتقاعدين ان أقف 
أمامكم باعتزاز وفخر أمام هذا 
اجلمع الرائع املميز وفيه أبحث 
في اآلفاق عن كلمة شكر وتقدير 
تليق مب����ن كان على رأس هذا 
العم����ل املميز كلمة حب ووفاء 
ملن حرص عل����ى وجودنا في 
هذا اليوم مع م����ن أحبنا ومع 
من عش����نا أعواما وأعواما في 
حضنهم الدافئ وسورهم املنيع، 
وتابعت: اننا وبعد ان استخرنا 
وعلى اهلل توكلنا اخترنا بإرادتنا 
سلوك طريق التقاعد فهذا هو 
»قانون الدنيا« وان احلياة طرق 
ودروب لسلوك طريق لنهايته 
ليبدأ طريق آخر أنواره تضيء 
من بعيد لنا نسير فيه لوجهة 
أخرى، ان احلياة التي اختارها 
لنا اهلل بتقديره وتدبيره تسير 
حس����ب منهاج واض����ح »أخذ 
وعطاء« عطاؤنا دام واس����تمر 
لسنوات فيها حققنا ما نصبو 
إليه قدمنا فيها »نصحا وإرشادا 
تدريبا وتعليما« ليأتي بعدها 
دور قيادات أخرى ناجحة تدير 
الذي  اليوم  العمل وليأتي  دفة 
فيه تستريح فيه السفينة في 

مينائها.

الشريف: المتقاعدون نخبة تحملت أعباء المهنة دون كلل وال ملل

الشراكي: نعمل على تطبيق معايير الجودة الشاملة في التعليم

جديدة على العملية التعليمية داخل 
الكويت فالبد من تقييم تلك التجربة 
وخصوصا ان كل الورش التي عقدت 
من قبل لم تتطرق بش����كل عميق الى 

هذا املوضوع.
واحملور الثاني ان هناك سلوكيات 
سلبية دخيلة على املجتمع الكويتي 
والعربي مثل »التحرش اجلنس����ي« 

الى جانب االشراف االداري واملهارات 
اخلاصة، مشيرا الى ان الورشة ليست 
فقط من اجل الطال����ب ولكن لتدعيم 
املنظوم����ة التعليمية ككل فمن داخل 
املدرسة يعود النفع على الطالب واملعلم 
ومن خارج املدرسة النفع يعود على 
ولي االمر، فمهارات التعامل مع املشاكل 
السلوكية هي الشغل الشاغل واملوضوع 

الرئيسي املطروح خالل الورشة ذلك ان 
السلوكيات وكيفية ضبطها والسيطرة 
عليها من اهم املعايير التي يصنف على 

اساسها املشرف باملدرسة.
الرفاعي  من جهته اوضح د.عادل 
ان املدرس����ة اعتمدت خالل تنظيمها 
للورشة على محورين االول هو تقييم 
جتربة االشراف االداري وهي جتربة 

و»االميو« ومن هنا تتجلى اهمية وجود 
مشرف متمرس وواع للتعامل مع كل 
هذه الظواهر مما دفعنا القامة ورشة 
نشرح فيها للحضور اسس ومبادئ 
االش����راف االداري واهميته في تربية 
النشء من منظور جديد وهو منظور 

اجلودة الشاملة والتعليم النشط.
واكد الرفاعي انه خالل حتضيرنا 
للورشة اعتمدنا على منظورين االول من 
الناحية التنفيذية والتكتيكية للمشرف 
االداري على املراجع التي تناقش علم 
النف����س االجتماعي وس����يكولوجية 
االتصال مع الطالب املراهق واملنظور 
الثاني وهي اجلودة الشاملة للتعليم 
النش����ط وهو مطروح على الس����احة 
العاملية والعربية وهو كيفية اعطاء 
التعليم بطريق����ة جيدة  مخرج����ات 
ومتميزة في االداء، وكان تفاعل احلضور 
متميزا وآراؤهم بناءة وموضوعية من 
خالل القضايا التي طرحت للمناقشة 
وتضمنت املشكالت السلوكية االكثر 
انتش����ارا وطرق املواجهة واحلل من 

منظور اجلودة الشاملة للتعليم.
وفي اخلتام توجه الشراكي بالشكر 
لكل من ش����ارك في الن����دوة وخص 
بالشكر الباحث النفسي واالجتماعي 
واملديرين املساعدين يوسف الدوسري 
العتيبي مقدم  وبدر خرجي وخال����د 

الورشة.

نظمت ادارة مدرسة »الشيخ احمد 
الفارسي املتوسطة بنني« ورشة فنية 
هي االولى من نوعها على مس���توى 
الكويت تتناول معايير اجلودة الشاملة 
في التعليم واالشراف االداري واملهارات 
اخلاصة، وذلك حتت عنوان »تطبيق 
مهارات االشراف االداري من منظور 
اجلهود الشاملة للتعليم« والتي تعقد 
ملدة يوم واحد بحضور مدير االنشطة 
التربوية عائشة البحر ومراقب اخلدمة 
االجتماعية والنفسية بيبي رمضان 
واملوجه الفن���ي للخدمة االجتماعية 
سميرة القناعي ورعاية مراقب التعليم 

املتوسط سالم حسن.
وحول الورشة وانشطتها قال مدير 
مدرسة احمد الفارسي خالد الشراكي 
ان الس���بب وراء انعقاد هذه الورشة 
يعود لتوحد وزارة التربية حول تقييم 
التعليم  الشاملة في  معايير اجلودة 
واملدرس���ة اخذت اجلان���ب اخلاص 
باملتعل���م وهو اجلان���ب التحصيلي 
والس���لوكي، فالورش���ة تعقد وفق 
منظومة اشترك فيها عدد من اجلهات 
التعليمية بالتعاون مع مكتب اخلدمة 

االجتماعية باملدرسة.
واضاف اننا ومن خالل الورش����ة 
نطرح ونتناول مقارنة بني املدرسة قدميا 
وحديثا وكيفية تطبيق معايير اجلودة 
الش����املة في التعليم ونتطرق ايضا 

مدرسة أحمد الفارسي عقدت ورشة فنية عن مهارات اإلشراف اإلداري من منظور الجودة الشاملة والتعليم النشط

الباز: امتحانات »أبناؤنا في الخارج« 
السبت المقبل

قال رئي����س املكتب الثقافي 
في الس����فارة املصرية د.عمرو 
الباز: تب����دأ امتحانات »ابناؤنا 
التربية  في اخل����ارج« )وزارة 
والتعليم العالي املصرية واألزهر 
الش����ريف( اعتبارا من السبت 
املقبل 10 ابريل اجلاري في متام 
الساعة الرابعة عصرا مبشيئة 
اهلل تعال����ى وذلك في املدارس 

التالية:
1 � ثانوي����ة فه����د الدويري 
للبنني »مخصصة للجان البنات« 
المتحانات »ابناؤنا في اخلارج«، 
وزارة التربية والتعليم املصرية 
واألزهر الشريف )بنني � بنات(، 
وتقع املدرسة في منطقة اجلابرية 
قطعة 2 خل����ف محطة بنزين 
اجلابرية مقابل مركز التدريب 

التابع لوزارة التربية.
2 � ثانوي����ة جاب����ر األحمد 
للبن����ني »مخصص����ة للج����ان 
البنني« المتحانات »ابناؤنا في 
اخلارج«، وزارة التربية والتعليم 
املصري����ة، وتقع املدرس����ة في 
منطقة اجلابرية قطعة 8 خلف 
مستش����فى الهادي. وقال: على 
التوجه للمكتب  اولياء االمور 
الثقافي باجلابري����ة قطعة 10 

شارع 112 ڤيال 47 لتسلم جداول 
االمتحانات وأرقام اجللوس.

الباز بأولياء األمور  وأهاب 
الى جلان  ابنائه����م  إلحض����ار 
االمتحانات خصوصا في اليوم 
األول من ايام االمتحانات في متام 
الساعة الثالثة عصرا للتعرف 
على جلانه����م ونطمئن اولياء 
االمور بتوفي����ر اجلو املطمئن 
ألداء االمتحان بسهولة ويسر 
فضال ع����ن توفير وحدة طبية 
بكل مدرسة حرصا على سالمة 

الطالب.

دعا أولياء األمور لتسلم جداول االمتحانات وأرقام الجلوس

د.عمرو الباز


