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 فتح باب التقدم ألداء امتحانات الطلبة في الخارج ٥ الجاري

 أعلن املكتب الثقافي املصري بالكويت عن فتح باب 
التقدم ألداء امتحانات أبنائنا في اخلارج (امتحانات 
وزارة التربية والتعليم املصرية) وامتحانات أبنائنا 
في اخلارج لألزهر الشريف للعام الدراسي ٢٠١١/٢٠١٠ 
اعتبارا من األحد ٥ اجلاري طوال أيام األســـبوع في 
مواعيد العمل الرسمية ما عدا يومي اجلمعة والسبت 

وتنتهي اخلميس املوافق ١٦ اجلاري.

  وقال انه سيتم عقد امتحانات أبنائنا في اخلارج 
للصفني األول والثاني االبتدائي لهذا العام ٢٠١١/٢٠١٠ 

مع استيفاء شرط السن.
  ودعا من يرغب في التقدم لالمتحانات الى التوجه 
للمكتب الثقافي باجلابرية بالقطعة رقم ١٠ شارع ١١٢ 
ڤيال ٤٧ الســـتيفاء املســـتندات املطلوبة واستمارات 

التقدم. 

 بروتوكول تعاون لتعليم  ذوي اإلعاقة
   بين «المعرفة النموذجية» وجامعة األزهر

 يصل للكويت اليوم وفد رفيع 
املستوى من جامعة االزهر الشريف 
برئاسة نائب رئيس جامعة األزهر 
د.صــــالح صديق، وعميــــد كلية 
التربية في جامعة األزهر د.محمد 
صبري ومستشارة مجلس الوزراء 
املصري لالعتماد واجلودة االكادميي 
د.نفني عبداحلكيم ووفد  آخر ميثل 
جامعة االسكندرية برئاسة استاذ 
الصحة النفسية د.محمد حالوة، 
وذلك للمشاركة في املوسم الثقافي 
األول  الذي تقيمه شركة املعرفة 
النموذجيــــة للخدمات التعليمية 
حتت شعار «التعليم املتميز حق 
للجميع» والذي يقام حتت رعاية 
وحضور الوكيل املساعد للتعليم 
اخلــــاص فــــي وزارة التربية فهد 
الغيص االثنني املقبل على مسرح 
مدرسة كمبريدج في املنقف، صرح 
مدير قطاع االحتياجات اخلاصة في 
الشركة فيصل احلردان بأن الهدف 
من اقامة املوسم الثقافي األول يأتي 
مواكبة للتطورات املهنية والعلمية 
في مجــــال االحتياجات اخلاصة 
العاملة  الكوادر  ومن اجل تنمية 
في برامج التربية اخلاصة، وكذلك 
الى تطوير وجتويد عمليات التعليم 
والتعلم ما ينعكس ايجابا على رفع 
املستوى االكادميي والتعليمي لدى 
طلبة ذوي االحتياجات اخلاصة في 

املدارس اخلاصة.
  واضــــاف احلردان ان شــــركة 
املعرفة تســــعى دومــــا لتحقيق 
رسالتها االنسانية والتربوية عبر 
«برنامج دمج االحتياجات اخلاصة» 
من خالل استعانتها مبحاضرين من 
ارفع املستويات حيث سيتم خالل 
حفل االفتتاح توقيع بروتوكول 
التعاون لتطويــــر قطاع التعليم 
واالرتقاء باجلودة الشاملة لذوي 
االحتياجات اخلاصة بني املعرفة 

النموذجية وجامعة االزهر، مشيرا 
الى مشاركة الوفد في محاضرات 
تربوية تقام جميعها على مسرح 
مدرســــة كمبريدجـ  املنقف وتبدأ 
االحد املقبل حيث يشارك د.محمد 
صبري مبحاضــــرة حتت عنوان 
البيئة الصفية» تقام  «حتســــني 
في اخلامسة مساء، وتقام االثنني 
محاضرتان األولى في العاشــــرة 
والنصف صباحا ويشــــارك فيها 
د.صبري ود.محمد حالوة حتت 
عنــــوان «اإلدارة الصفيــــة لذوي 
االحتياجات الشخصية» والثانية 
في اخلامسة والنصف حتت عنوان 
«اســــتراتيجية تعديل السلوك» 
امــــا صباح  ويلقيهــــا د.حالوة، 
يوم الثالثاء فيشــــارك االســــتاذ 
د.صالح صديق مبحاضرة حتت 
عنوان «مناهج واســــاليب طرق 
التدريس».وأوضــــح احلردان ان 
الوفد سيقوم بزيارات مختلفة الى 
جامعة الكويت وايضا عميد كلية 
التربية في جامعة الكويت، ومقر 
منظمة املؤهــــالت املهنية التابعة 
ملجلس الوزراء وايضا زيارة الوكيل 
املســــاعد للتعليم النوعي وإدارة 

املعهد الديني في العديلية. 

 فيصل احلردان

 طفلة مشاركة 

 رسم على الوجوه

 تكرمي الشيخة شيخة العبداهللا 

 احملاضرون في الندوة  الشيخة شيخة تكرم احد املشاركني 

 بحضور شيخة العبداهللا في حفل تضمن العديد من األنشطة

 «همتنا لديرتنا» احتفلت باليوم العالمي للمعاقين
 حتت رعاية الرئيسة الفخرية للنادي الكويتي الرياضي 
للمعاقني الشيخة شـــيخة العبداهللا، أقامت مجموعة 
همتنا لديرتنا التطوعية احلفل السنوي الذي أقيم في 
مجمع كويت ماجيك التجاري مبناسبة «اليوم العاملي 
للمعاقـــني ـ واليوم العاملي للتطـــوع»، وبدأ البرنامج 
بندوة بعنوان «أهمية العمل التطوعي في مجال االعاقة» 
حاضر فيها كل من رئيســـة اجلمعية الكويتية ملتابعة 
قضايا املعاقني حتت االشهار ســـعاد الفارس، ونائب 
أمني ســـر اجلمعية الكويتية ملتابعـــة قضايا املعاقني 
حتت االشهار علي ثويني، وكان عريف الندوة االعالمي 
مبارك العنزي، وقد قامت الشـــيخة شيخة العبداهللا 
وابراهيم املشوطي بتكرمي احملاضرين للندوة، تال الندوة 
فقرة احلفل الترفيهي مبشـــاركة مقدم البرامج الفنان 
جاسم اجلاسم وفرقة شمس الكويت وديسكفري ملسرح 
العرايس ومطرب املعاقني علي خليفة والشاعر الصغير 
املعجزة عادل العبوة والفنانني الكوميديني موضي علف 
ونواف الشمري اللذين أضافا روح البسمة والبهجة على 
أبنائنا املعاقني وأولياء أمورهم وقام ابراهيم املشوطي 
رئيس املجموعة بتكرمي راشد العنزي الذي ينوب عن 
د.عدنان الصالح مدير عام مجمع كويت ماجيك، وأيضا 
الفنانون املشاركني في احلفل واالبناء املعاقون املميزون 
وأسرهم، وقد شكر املشوطي جميع املشاركني ومعهد 
برادايس وشـــركة املعوشـــرجي (ماكدونالدز) وعاهد 
املغربـــي ومجموعة عيال جابر وجميـــع العاملني في 

مجمع كويت ماجيك.


