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عبداهلل  يحتف���ل 
شاهر اخلرينج بزفافه 
اليوم السبت  مس���اء 
15 اجل���اري وأل���ف 

مبروك.

زفاف اخلرينج
مساء اليوم

يوم تراثي لـ »أم هاني« بمشاركة طالبات »العربية المفتوحة«

حت���ت رعاية مراقب امل���دارس العربية في 
التعليم اخلاص د.عبدالعزيز الكندري وباشراف 
مديرة مدرسة ام هاني االهلية فوزية رمضان، 
اقامت مدرسة ام هاني االهلية التابعة لشركة 
آفاق التعليمية حفال مميزا بعيد العلم واليوم 

التراثي مبشاركة من طالبات اجلامعة العربية 
املفتوح���ة � تخصص تربية، وذلك جتس���يدا 
لتأصيل العادات الكويتية في نفوس الطلبة، 
وشهد اليوم عددا من االنشطة والفقرات التي 

ابدع فيها أبناء املدرسة.

طالبات اجلامعة العربية املفتوحة مع عدد من أساتذة اجلامعة

حبيبة احلشاش وعائشة الصالح مع عدد من الطالبات في أحد األركان التراثية

..وفقرة من تعليم أيام زمان

أقام العميد سلطان نشمي الظفيري 
حفل اس���تقبال في اجلهراء بعد عودته 
من رحلة العالج في لندن حيث تكللت 
بالنجاح، وحضر احلفل جمع من الشيوخ 
والقيادات األمني���ة واألهل واألصدقاء. 

سالمات وما تشوف شر.

الظفيري احتفل 
بعودته من رحلة العالج

العميد سلطان الظفيري والعميد محمد طنا

منى القطان تتوسط جلنة املناقشة

متابعة من األطفال للقصص املشوقة

علم ومرح

.. ومع الشخصيات الكارتونية صورة إلحدى املعلمات مع أطفال حضانة عبدالعزيز عبداحملسن الراشد

من الوسائل التعليمية لعب وترفيه

تدريب األطفال على بعض األنشطة

منى القطان

ماجستير للقطان في اإلدارة 
والتخطيط التربوي

حصلت الزميلة منى سعود القطان 
من أسرة حترير الزميلة »املعلم« على 
درجة املاجس���تير من كلية الدراسات 
العليا بجامعة الكويت في مسار االدارة 
والتخطيط التربوي، وقدمت أطروحة 
بعنوان »التحفيز وأث���ره على األداء 
الوظيفي للمعلمني« وذلك بإش���راف 
رئيس قسم االدارة والتخطيط التربوي 
د.محمد املسيليم وناقشها د.عبدالعزيز 
احمليلبي وترأست جلنة املناقشة د.زينب 

اجلبر.

أسبوع »القراءة الممتعة« في حضانة عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد

من منطلق حرص ادارة حضانة عبدالعزيز 
عبداحملسن الراشد بإدارة جنيبة اخلرافي 
املديرة العامة وهنادي الرفاعي املديرة املالية 
ودانية هالل املديرة الفنية على تش����جيع 
األطف����ال ملطالعة الكتب والقصص، احتفل 

أطفال احلضانة بأسبوع »القراءة املمتعة«، 
حيث استمع االطفال للقصص الشيقة ثم 
قاموا بتطبيق العديد من االنشطة املتعلقة 

بالقصص املقروءة.
وق����د خصصت لهذا االس����بوع قصص 

مقروءة ومغناة بشكل تعليمي شيق، فبعضها 
الديناصورات وأخرى  أنواع  علمية تسرد 
اجتماعية حتاكي مفهوم الصداقة وغيرها 
من القصص. استمع االطفال لسرد القصة 
من قبل املعلمة ثم قاموا بإعادة سردها على 

طريقته����م اخلاصة. بعد ذل����ك قام االطفال 
بتطبيق العديد من االنشطة املتعلقة بالقصة 
فقد قاموا بصناعة العرائس، التلوين، تطبيق 
بعض االلعاب احلس����ابية، وكذلك التمثيل 

وشاهدوا مسرح العرائس.

)محمد ماهر(د.عبدالعزيز الكندري ود.أحمد الكحلوت ود.عيسى الدريس وفوزية رمضان يفتتحون »اليوم التراثي«

جهاز عرض األفالم

.. وفي أحد األركان فقرة ترحيبية لطالبات روضة الوداد

مرمي احملميد أثناء ورشة العمل مديرة الروضة علية احلماد

»نزهة األطفال في عالم األفكار« 
لرياض حولي في »الوداد«

أقام التوجيه الفني لرياض األطفال في منطقة حولي التعليمية 
ورشة عمل في روضة الوداد بعنوان »نزهة األطفال في عالم األفكار« 
للموجهة الفنية مرمي احملميد التي حتدثت فيها عن أهمية تنمية أفكار 
األطفال والعمل على اكتشاف مواهبهم من خالل األنشطة واملتابعة 

املستمرة لكل ما يثير اهتمامهم.
وحتدثت مديرة روضة الوداد علية احلماد على هامش الورشة 
حيث أكدت ان األطفال لديهم العديد من املواهب التي ميكن إظهارها 
واالهتمام بها من خالل التش���جيع والتدري���ب والعمل على حتفيز 
األبناء إلظهار قدراتهم. وتخللت ورشة العمل فقرات فنية وعروض 

)فريال حماد(مديرة روضة الوداد علية احلماد تتوسط عددا من احلضورأدتها الطالبات بشكل رائع أمتع احلضور.


