
الجمعة 4 يونيو 2010 9محليات

درع تكرميية لوزيرة التربية

فقرة إنشاد ضمن أنشطة امللتقىشهادة تقدير ألحد املتقاعديند.موضي احلمود تكرم احدى املتقاعدات

لقطة تذكارية مع املكرمني 

اعتبارًا من بداية العام الدراسي 2011/2010

مجلس الجامعات الخاصة اعتمد 2.6% نسبة التحويل للطلبة بين الكليات
مريم بندق

أعلنت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود ان مجلس اجلامعات اخلاصة 
اعتمد تخفيض النسبة املطلوبة لتحويل الطلبة 
ال���ى اجلامعات والكليات اخلاصة لتكون 2.67 

بدال من 3 نق���اط على ان يعمل بها اعتبارا من 
.2011/2010

جاء اعالن الوزي���رة ردا على كتاب النائب 
د.سلوى اجلسار املرفق به كتاب الطلبة الكويتيني 

في اجلامعات اخلاصة.

من جانب آخر افادت احلمود بأنه ال يوجد في 
القانون 2000/34 ما مينع من انشاء جامعات غير 
ربحية، وان اللوائح التنفيذية تسمح بذلك حيث 
توجد حاليا اجلامعة العربية املفتوحة، وهي تقدم 
تعليما متميزا بنظام غير ربحي، وفيما يتعلق 

باالسعار فإن الدولة تساهم في دعم التعليم م���ن 
خالل البعث����ات الداخلية ونظام املن����ح التي 
تقدمه�����ا بعض اجله�����ات االهلي���ة للطلبة 

الدارس�ني على حسابه���م اخل���اص.
جاء رد الوزيرة بناء على االقتراح املقدم من 

النائبني د.وليد الطبطبائي وعس���كر العنزي 
بانشاء جامعات غير ربحية وما ورد في التقرير 
السابع والعشرين للجنة شؤون التعليم والثقافة 
واالرش���اد من موافقة املجلس عل���ى التقرير 

املذكور.

أثناء احتفال »الخاص« بتكريم المتقاعدين والمتقاعدات

الحمود: »وكالء التربية« يعتمد قريبًا شروط قبول
أبناء الوافدين »المعاقين« في مدارس التربية الخاصة

  لق�اء األس�بوع المقب�ل لتوجي�ه الطلب�ة وأولي�اء األم�ور قبي�ل ب�دء االختبارات
  »الخ�اص« والتعلي�م العام جناحان للعملي�ة التعليمية التي ال تس�تقيم دون أحدهما

العجيل: نشر ثقافة الجودة الشاملة
في الميدان التربوي من أولوياتنا

خالل انطالق ملتقى »مبدعون« الثاني في محافظة الجهراء

نشمية الشريعان تكرم بدر الفريح

لطيفة العجيلهديل الفضلي

فرج ناصر
برعاية وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلم���ود والتي أنابت عنها الوكيل 
املساعد للتنمية التربوية بدر الفريح وبحضور 
مدير عام منطقة اجلهراء التعليمية باإلنابة 
لطيفة العجيل وعدد من القياديني واملوجهني 
واملوجهات ومديري ونظار وناظرات املدارس 
انطل���ق ملتقى مبدعون الثاني والذي ينظمه 
التوجيه الفني لعلوم األسرة واملستهلك في 
التعليمية والتي تستضيفه  منطقة اجلهراء 
ثانوي���ة اجلهراء للبنات حت���ت رعاية »بنك 

اخلليج«.
واش���تمل احلفل على فقرات مختلفة مثل 
امللحمة الش���عرية بعنوان »الكويت تنادي« 
وعرض شيق ملفهوم اجلودة الشاملة »املثلث 
اإلبداعي« وأنشودة »يا معلم« وفيلم »حكاية 
إبداع« اجلزء الثاني وعرض تقدميي للمسابقات 
املطروحة باإلضافة الى توزيع اجلوائز على 

املراكز الفائزة.
وألقى الوكيل املس���اعد للتنمية التربوية 
بوزارة التربية ب���در الفريح كلمة أثنى فيها 
على األنشطة والبرامج التربوية ومدى اإلبداع 
والبرامج التنموية واألعمال التي قدمها قسم 
التوجيه الفني لعلوم األسرة واملستهلك لتطوير 

وتنمية املعلمات.
م���ن جانبها قالت مدي���رة منطقة اجلهراء 
التعليمية باإلنابة لطيفة العجيل ان االبداع 
كلمة سامية، نصف بها كل اجناز يقدمه املبدع 
ملجتمعه، في اي مجال من مجاالته، اكتشافا او 
ابتكارا، وفي مجالنا التربوي اجتهنا في منطقة 
اجله���راء التعليمية الى دعم الطاقات املبدعة 
واستثمارها، بكل جهد ومثابرة، وفق خطط 
هادفة، ومتابعة واعية متثلت في األنش���طة 
وامللتقيات وورش العمل والدروس الريادية 
وغيره���ا، التي حفلت باملنج���زات اإلبداعية 
واألعمال املتميزة مما يخدم العملية التعليمية 

ويرتقي بجوانبها املختلفة.
وأوضحت ان نشر ثقافة اجلودة الشاملة 
في امليدان التربوي من أولوياتنا املهمة، وقد 
اتضحت مالمح هذه الثقافة في جوانب العمل 
كافة، وبدأت تترسخ بصورة إيجابية، في الفكر 
واألداء، وق���د قدمت مناذج رائعة في ذلك من 
مختلف املراحل التعليمية وحولت هذه الثقافة 
الى واقع عملي، عكس لنا اس���تعداد اجلميع 
وحرصهم على حتقيق اجلودة الش���املة في 

مراحل األداء التربوي والتعليمي.
من جهتها، قالت املمثل الراعي الرس���مي 
للملتقى »بن���ك اخلليج« هديل الفضلي على 
هامش امللتقى: يحرص بنك اخلليج دائما على 
املسؤولية االجتماعية للمؤسسات ويؤمن بأن 
لكل منا دورا يجب ان يلعبه بصورة صحيحة 
لنضيف ملجتمعنا وننعم بكويت أفضل وأكثر 
ازدهارا. ان املسؤولية االجتماعية التي يتبناها 
بن���ك اخلليج ال تقتصر عل���ى فئة أخرى بل 
يعم���ل البنك جاهدا عل���ى ان يحظى اجلميع 
بفرص الرعاية. وزادت بأن مجاالت املسؤولية 
االجتماعية في بنك اخلليج تتعدد كما أسلفت. 
ومن ضمن ه���ذه املجاالت الصحية والبيئية 
واملرأة والطفل واكتش���اف وتطوير الكوادر 
الوطنية ذوي االحتياجات اخلاصة، الرياضة. 
ومتتد القائمة ولكن بالتأكيد يأتي التعليم على 
رأس هذه القائمة حيث انه العامل األساس���ي 
لتغيير حياة الفرد وبالنهاية إحداث التغيير 

األساسي في حياة الشعوب واملجتمعات.
وتابعت: نحن نؤمن بأنه لتحدث التغيير 
يجب علي���ك ان تتخذ اخلط���وة األولى وان 
تكون القدوة التي يحتذى بها فتتبنى األفكار 
واملش���اريع التي حتقق هذا الهدف وتدعمها 
ماديا ومعنويا، لذا أوجه من مكاني هذه الدعوة 
جلميع املؤسس���ات واألفراد كي يشتركوا في 
بذل اجلهد والعط���اء لدعم مقومات التطوير 
والتعليم لنحدث العالمة الفارقة في مستقبل 
األجيال القادمة، العالمة التي ال تتحقق بشعارات 
وجهود فردية متفرقة هنا وهناك بل تتحقق 
بتضافر اجلهود وتوحيد الهدف وهو مصلحة 

الوطن.
من جانبها، قال���ت املوجهة الفنية األولى 
لعلوم األسرة واملستهلك في منطقة اجلهراء 
التعليمية نشمية الشريعان: رمبا نحقق اجنازا 
عندما نتقن ما نعمل ولكننا بالتأكيد نصنع 
ابداعا عندما نحب ما نعمل، وألن االبداع يقاس 
بتحقيق أعلى درجة من درجات سلم االتقان 
والتميز، وأرقى مستوى جلودة األداء، لذا كان 
غاية يسعى اجلميع لبلوغها وأصبح مطلبا 
حيويا، بل هدفا من األهداف الرئيس���ية التي 
رغبنا في حتقيقها وبشدة على أرض الواقع 
جلعل التوجيه الفني لعلوم األسرة واملستهلك 
في منطقة اجله���راء التعليمية منظارا آلفاق 
مستقبلية وواسعة تتحقق فيها أعلى درجات 

االبداع وأرقى مستويات اجلودة.

مريم بندق
أعلنت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
ان مجل���س الوكالء وافق على 
قبول أبن���اء الوافدين من فئة 
اإلعاقة بإدارة مدارس التربية 
اخلاصة اعتبارا من بداية العام 
الدراسي 2011/2010 على ان يصدر 

القرار املتضمن الشروط.
الوزيرة خالل  واستطردت 
احتفال تكرمي املتقاعدين الذي 
نظمته اإلدارة العامة للتعليم 
اخلاص مساء أول من امس بأن 
املجلس س����ينظر في ضوابط 
قبول هؤالء الطلبة الى جانب 
حتدي����د مدى امكاني����ة قبول 

أصحاب اإلعاقات املزدوجة.
وأش���ارت احلمود الى ان 
التعليم اخلاص رديف أساسي 
العام فهما جناحان  للتعليم 
التي ال  التعليمية  للعملي���ة 
تستقيم إال بتعاونهما، مؤكدة 
حرص الوزارة على دعم قطاع 
التعليم اخلاص أسوة بالتعليم 
العام، آخذة في االعتبار مراقبة 
التعلي���م اخلاص عن  حركة 
كثب وأهمية تطويره وتوفير 

اإلمكاني���ات بقدر اإلمكان من 
خالل تقدمي الدعم واملساندة 
للقطاع احلي���وي املهم الذي 
يضم شريحة كبيرة من أبنائنا 
وبناتنا الطلبة من املواطنني 

والوافدين.
وذكرت احلم���ود حرص 
القطاع  احلكومة عل���ى دعم 
اخل���اص س���واء باإلمكانات 
الفني���ة أو بتوفير األراضي، 
مبين���ة التنس���يق مع بلدية 
الكويت لتوفير أكبر عدد من 
األراضي في سبيل ان يؤدي 
القطاع مهمته على أكمل وجه 
وذلك ألهمي���ة املبنى املثالي 
للمدرسة الذي بالتأكيد يعود 
بالنفع على العملية التعليمية 

والطلبة.
وفيما يتعلق بتقييم جتربة 
بث الدروس التعليمية في قناة 
»إثراء« قالت احلمود: انه من 
املبكر جدا ان نقيم هذه التجربة 
التي متت خالل شهر واحد فقط، 
ولكن ردة الفعل األولى كانت 
مطمئنة خاص����ة ان اخلطوة 
األولى عملية وتهدف حملاربة 
الدروس اخلصوصية، مؤكدة 

انه سيتبعها خطوات عملية 
اخ����رى وتوفير م����ادة علمية 
بشكل مبسط جدا ومركز من 
قبل أساتذة أوائل، مشيرة الى 
انه مت التوسع فيها وبث دروس 
التقوية بش����كل يومي الى ان 
تتطور وتصبح قنوات تعليمية 

متخصصة في املستقبل.

صعوبات وعراقيل

وقالت: ان »العام الدراسي 
احلال����ي واجهتنا فيه صعاب 
وعراقيل كبي����رة ولكن كانت 
حتدياتن����ا أكب����ر وقابلنا تلك 
املعضالت بكل ق����وة وحققنا 
قفزات نوعية وتطورات واضحة 
أمام العيان على الرغم من كل 
التي واجهتنا في  املش����كالت 

احلقل التربوي«.
وأش����ارت الى انها سيكون 
لها لقاء خاص خالل االسبوع 
الطلبة قبل  املقبل لتوصي����ة 
بدء االختبارات وكذلك اولياء 
أمورهم لتهيئة االجواء املناسبة 

لفلذات اكبادنا.
وفي كلمة القتها خالل حفل 
التكرمي قالت احلمود: »اليوم 

لالحتفاء بإخوة كرام من الذين 
انهوا مهم����ة عملهم في قطاع 
التعليم اخل����اص واجنزوا ما 
أنيط بهم من مهمات على النحو 
املرجو منهم، مؤكدة انهم كانوا 
اهال لالضطالع مبس����ؤوليات 
كبيرة والوفاء مبطالب رسالة 
جليلة حتملوا اعباءها اجلسيمة 
ونهضوا بتبعات عظيمة االثر 
في مجتمعهم وتقدم وطنهم على 
امتداد سنوات طويلة من العمر 
هي أزهى الس����نوات وأكثرها 

حيوية وعطاء.

تكريم وتقدير

واضاف����ت: »احملتف����ى بهم 
جديرون ب����أن يحظوا بتكرمي 
اخوانهم وتقدير املس����ؤولني 
والقياديني في وطنهم العزيز 
اعترافا بفضلهم واقرارا بدورهم 

في نهضة وطنهم وتقدمه«.
وقالت: »لطاملا عبرت لالخوة 
واالخوات في االحتفاالت املماثلة 
ف����ي املناط����ق التعليمية عن 
سعادتي باملش����اركة في مثل 
هذه االحتفاالت التي ترس����خ 
قيم����ا اصيلة طامل����ا اعتز بها 

ابناء هذا البلد جيال بعد جيل 
وتوارثوها من اجدادهم وآبائهم 
وفي طليعتها االعتراف بالفضل 
لذويه والوف����اء وتقدير قيمة 
العمل املخلص الذي يسهم في 

تقدم املجتمع الكويتي«.
القيم  وأكدت على أن تظل 
االصيلة عنوانا مشرقا للمجتمع 
الكويتي وان نعمل جميعا على 
أن نتواصى وان يتمسك ابناؤنا 

بها.
م����ن جانبه أك����د مدير عام 
االدارة العامة للتعليم اخلاص 
محمد الداحس ان االدارة تقوم 
بدور فعال في مسيرة التعليم 
في الكويت، مش����يرة الى انها 
ترعى ما يق����ارب ال� 200 الف 
طالب وطالبة وتتابع 12 ألف 

معلم ومعلمة.
وقال الداحس ان تلك االعداد 
مستمرة في التزايد في ظل الدعم 
التربية  الذي يبديه مسؤولو 
والوزيرة احلم����ود الهتمامها 
احلالي بالقطاع اخلاص، آمال 
ان يستمر هذا الدعم لتحقيق 
ما يصبون اليه من حفاظ على 

اجلودة.

)قاسم باشا(تكرمي إحدى املتقاعدات


