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بدء إجراءات سحب التابلت من طلبة الثاني عشر

افتتاح امللتقى األول للقراءة في ثانوية الربيع

عبدالعزيز الفضلي 

تأكيدا ملا نشرته »األنباء« في عدد سابق اعلنت 
مديرة مركز ادارة املعلومات في وزارة التربية 
هدى املطيري بدء تطبيق اجراءات سحب اجهزة 
التابل����ت من طلبة الصف الثاني عش����ر إلعادة 
صيانته وإعداده لطلبة الصف العاش����ر للعام 
الدراسي املقبل، الفتة الى متديد فترة التسليم 
حتى نهاية العام الدراسي بالتنسيق مع الهيئة 
اإلدارية واإلدارة املدرسية اذا كان هناك احتياج 
فعلي ورغبة من الطالب لالحتفاظ باجلهاز سواء 
للمراجعة لالختبارات او للرجوع الى احلقيبة 
اإللكترونية. ج����اء ذلك خالل حضورها امللتقى 
واملعرض التربوي الذي اقيم صباح امس مبدرسة 
القادسية املتوسطة حتت شعار: التعليم النقال 

رؤية تربوية.
ولفتت املطيري الى ان الطلبة اثبتوا تفوقهم 
في هذه املش����اريع ولديهم احلافز الس����تخدام 

التكنولوجيا في عملية املذاكرة والتدريس كما 
ملسنا تطبيق وتفعيل املش����اريع اإللكترونية. 
كالسبورة التفاعلية والتابلت اضافة الى ربط 
الشبكة بالكاميرات والسكيورتي من خالل معرض 
امللتقى في ظل وجود كفاءات من املعلمني واملوجهني 
يحرصون على تطبيق احدث وسائل التكنولوجيا 

في العملية التعليمية.
وع����ن تأثير تطبيق مش����روع التابلت على 
طلب����ة الثانوية قالت املطي����ري ان التابلت هو 
اداة لتطبيق التعليم االلكتروني وأحد اخلطوات 
املوضوعة ضمن خطة التنمية تفيد طلبتنا في 
العملية التعليمية لذلك نوجههم لكيفية تفعيل 

هذه االداة.
من جانبه، اكد املوجه االول للحاسوب مبنطقة 
العاصمة التعليمية عبداهلل االصبحي ان التطور 
التكنولوجي السريع الذي دخل في حياتنا ادى 
الى استخدام التكنولوجيا وظهر عندنا التعليم 

النقال كمصطلح جديد في التربية.

عبدالعزيز الفضلي 

افتتح مديرعام منطقة الفروانية التعليمية 
جاسم بوحمد، صباح امس، امللتقى االول للقراءة 
حتت شعار »أمة تقرأ وطن يرتقي«، والذي اقيم 
في ثانوية الربيع بنت املعوذ � بنات، بإش����راف 
املوجهة عيدة املطيري. وأكد بوحمد في تصريح 
للصحافيني ح����رص وزارة التربية على تعزيز 
ثقافة القراءة لدى جميع الطلبة مبختلف املراحل 
الدراسية، مشيرا إلى وجود اهتمام في هذا اجلانب 
من قبل املكتبات املدرسية املتوافرة من مرحلة 
رياض االطفال وصوال إلى املرحلة الثانوية وذلك 
إلميان »التربية« بأهمية القراءة في صقل خبرات 

الطلبة وتعزيز مهاراتهم في شتى املجاالت.
وأضاف أن القراءة هي غذاء الروح والعقل، 
وعلينا جميعا االهتمام بغرس حبها في نفوس 
أبنائنا الطلبة والطالبات، فال يستطيع االنسان 
التعل����م من دون القراءة، ونحن نعمل معا على 
نشر ثقافة القراءة واحياء هذه الفكرة كي ننهض 
بأفكار ابنائنا ونحميهم من ضالالت الفكر املتطرف، 
مشيرا إلى أهمية متابعة الطلبة وتقدمي الكتب 

الهادفة لهم والتي تساعدهم على بناء الوطن.

م����ن جانبه، ق����ال رئيس جمعي����ة املكتبات 
د.عبدالعزيز السويط، إن املكتبات رافد أساسي 
ومهم في عملية التعليم، وهي التي تهتم باجلانب 
املعرفي والثقافي لدى الطلبة، حيث إن املكتبات 
توفر للطالب الكتب واملواد الوثائقية التي تنمي 
لديهم الكثير من املعارف واخلبرات، الفتا إلى ان 
موجهي وأمناء املكتبات يعملون بكل جد واخالص 

من أجل تطوير العمل في هذه املكتبات.
وأش����ار السويط إلى أن عملية نقل املكتبات 
العام����ة إلى املجلس الوطن����ي للثقافة والفنون 
والتي جاءت بقرار من مجلس الوزراء دخلت حيز 
التنفيذ في االول من الشهر اجلاري، ونأمل من 
املجلس التعاون معنا في سبيل تطوير العمل 
في املكتبات العامة وادخال املكتبة الرقمية حيز 
التنفيذ إلتاح����ة الفرصة للجميع للدخول اليها 
واحلصول على املعلومة في أي وقت من أوقات 
الي����وم دون االلتزام مبوعي����د دوام ملا فيها من 

مصحلة عامة للجميع.
ولفت إلى أن التنسيق مستمر مع وزارة التربية 
وديوان اخلدم����ة املدنية لتوفير بعض احلوافز 
لفئة للعاملني في املكتبات املدرسية واملكتبات 

العامة للمساهمة في تطوير العمل فيها.

هدى املطيري وجولة في معرض امللتقى 

جاسم بوحمد خالل تكرمي الطالبات في امللتقى 

العجمي: ضرورة تضافر اجلهود لتذليل املعوقات والصعوبات أمام طلبة التربية اخلاصة

 املطيري خالل تكرمي طالبات مدرسة الوفاء: 
الوزارة تولي التربية اخلاصة جل اهتمامها

والصعوبات أمام الطلبة من 
ذوي االحتياجات اخلاصة.
العجم����ي  وأش����ادت 
باالهتم����ام ال����ذي تولي����ه 
وزارة التربي����ة بهذه الفئة 
من خالل تخصيص مدارس 
متخصص����ة لها بإش����راف 

موجهات ومدرسات ومديرات 
يقمن بدور األمهات لهن. 

وعن طالبات مدرس���ة 
العجم���ي  الوف���اء قال���ت 
ان طالباته���ا ش���اركن في 
مس���ابقات عديدة وحققن 
فيها مراك���ز متقدمة ومن 

الطالب���ة مرمي  ذلك ف���وز 
الذهبي  احلسيني باملركز 
في مسابقة مبجال التربية 
الفنية في البحرين وغيرها 
من مسابقات القرآن والتربية 
البدنية واملس���ابقات التي 

تتناسب مع قدراتهن.

رندى مرعي

الوفاء  احتفلت مدرسة 
� بنات بتك����رمي كوكبة من 
طالباتها صباح أمس بحضور 
الش����ؤون اإلدارية  مدي����ر 
واملالية في التعليم اخلاص 
ومدي����ر التربي����ة اخلاصة 
باإلنابة سند املطيري الذي 
أكد أن وزارة التربية تولي 
التربية اخلاصة جل االهتمام 
إلى توفير كافة  وتس����عى 
سبل الراحة لهم من خالل 
املدارس والورش، متمنيا 
أن تتوافر لهم سبل مماثلة 
بعد التخرج لالستفادة من 

قدراتهم وتعليمهم.
بدوره����ا قال����ت مديرة 
املدرسة فريدة العجمي ان 
التربية اخلاصة تأخذ حيزا 
كبيرا من االهتمام، مشيرة 
إلى ضرورة تضافر اجلهود 
في سبيل تزليل املعوقات 

سند املطيري وفريدة العجمي  

احدى فقرات احلفل                                                                                                                                                                                               )محمد هاشم(

فقرة موسيقية من اداء الطالبات العجمي مكرمة احدى الطالبات 

فريدة العجمي مكرمة دالل العسعوسي 

تضمن العديد من الفقرات التمثيلية والغنائية

»التربية الفكرية« نظمت حفالً لتخريج كوكبة من طالباتها

الطالب في املدارس بالتعليم 
العام الخذ فرصهم بش���كل 
اكبر في املجتمع مثلهم مثل 
اي فرد وليثبتوا ان لديهم 
قدرات ومواهب كثيرة بحاجة 

الى صقل وتنمية.
من جانبها قالت مديرة 
املدرسة نعيمة العتيبي اننا 
في مدرس���ة التاهيل عملنا 
طوال سنوات مضت برؤية 
واضحة ورس���الة صاحلة 
هدفنا منها تربية فتاة واعية 
تس���تطيع ان تدير شؤون 

بيتها محافظة على هويتها 
كمسلمة وانتماءها ككويتية 

عربية املنشأ.
 وهنات جميع الطالبات 
متمنية لهن مستقبل باهر 
كما شكرت املعلمات ورؤساء 
األقسام واللجان العاملة في 
املدرسة التي عملت كلها يد 
واح���دة للمض���ي قدما في 
توصيل االفكار واملعلومات 
وتخريج طالبات قادرات على 
حتمل املس���ؤولية واثبات 

أنفسهن في املجتمع.

التربوي���ة واولي���اء امور 
الطالبات.

وتضمن احلفل العديد من 
الفقرات الشعرية والتمثيلية 
والغنائيه، وأعرب املطيري 
ع���ن س���عادته بحضوره 
تخريج وتتويج كوكبة من 
بنات التربية الفكرية متمنيا 
تطوير العمل بش���كل اكبر 
وزيادة القدرات وإعطاء هذه 
الفئة فرص اكبر في سوق 

العمل.
انه يجب دمج  وأضاف 

ندى أبو نصر

اقامت مدرس���ة التربية 
الفكرية بنات حفل تخريج 
لطالباتها بحض���ور مدير 
الش���ؤون اإلدارية واملالية 
في التعليم اخلاص س���ند 
التربية  املطيري، ومدي���ر 
اخلاصة باإلنابة عن عبداهلل 
العجمي ومراقب الشؤون 
العتيبي،  التعليمية عل���ى 
ومدي���رة املدرس���ة نعيمة 
العبيد، وحشد من الكوادر 

فقرة من تقدمي الطالبات 

عرض طابور اخلريجات سند املطيري وعلي العتيبي ونعيمة العبيد يكرمون احدى الطالبات                                  )محمد هاشم(

»النجاة االبتدائية« األولى في القرآن الكرمي

أعلن مدير مدارس النجاة د. عبداهلل الكندري 
فوز مدرسة النجاة االبتدائية بنني »الساملية« 
باملركز األول في مسابقة القرآن الكرمي واحلديث 
الشريف والتالوة، التي أقيمت على مستوى 
التعليم اخلاص، وحق���ق فيها طالب النجاة 
الفوز بجدارة.موضحا أن املسابقة أقيمت حتت 
رعاية اإلدارة العامة للتعليم اخلاص في مدرسة 
السيف والسفر مبحافظة الفروانية، بينما أقيمت 
مسابقة التالوة باألكادميية الكويتية العربية 
مبنطقة »الرقعي« حتت رعاية التوجيه العام 

للتربية اإلسالمية.
وقال الكندري ان مدارس النجاة تس���عى 
لتربي���ة الطالب عل���ى مائدة الذك���ر احلكيم 
وعلومه، فهو احلصن احلصني الذي يحميهم 
من اآلفات املجتمعية، ونعقد لهم بشكل يومي 

حلقة مخصصة للقرآن الكرمي نستهل بها اليوم 
الدراسي، فنبدأ يومنا بالقرآن الكرمي فتكون 
خير بداية، كون القرآن يهذب نفوس الطالب 

ويشجعهم على طلب العلم.
وقال ان حفظ القرآن الكرمي يساعد الطالب 
على القراءة والبحث واالطالع والتفكر، فنالحظ 
أن الطالب الذي يحفظ القرآن الكرمي ميتاز عن 

أقرانه بخصال حميدة 
واختتم الكندري تصريحه مقدما التهاني 
والتبريكات للط���الب الفائزين وهم الطالب 
عبدالرحمن س���بتي األول ف���ي القرآن الكرمي 
ومحمد رفعت في احلديث الشريف، ومحمد 
صالح في التالوة وخص بالشكر إدارة مدرسة 
النجاة االبتدائية »الساملية« خاصة ومدارس 

النجاة عامة، مشيدا بجهودهم البارزة.

جانب من تكرمي الطلبة الفائزين في املسابقة

املطيري: نتمنى 
تنمية القدرات 

وإعطاء هذه الفئة 
فرص أكبر في 

سوق العمل


