
التربوية
االربعاء 8 يونيو 2016

08

لطيفة الفهد: حريصون على مساندة 
احلكومة في تطوير العملية التعليمية

»كيوبكس« رعت حفل خريجي الثانوية العامة

الشيخة لطيفة الفهد خالل تكرمي املتفوقات

بدر العتيبي ملقيا كلمته 

أكدت رئيسة جلنة شؤون املرأة الشيخة 
لطيفة الفهد حرص اللجنة على دعم ومساندة 
احلكومة في تطوي����ر العملية التعلمية في 
البالد مبا يخدم الطلبة ويصب في مصلحة 
الدولة. وقالت الشيخة لطيفة في تصريح 
صحافي على هامش احتفال اجلمعية الكويتية 
التطوعية النسائية خلدمة وتنمية املجتمع 
بتخرج طلبة وطالبات الثانوية العامة مبدرسة 
الشهيدة أسرار القبندي ثنائية اللغة: ان هناك 
اهتماما حكوميا بتطوير التعليم في البالد 
مبا يتواكب مع التطورات التعلمية احلديثة 

التي يشهدها العالم.
وأشارت الى اخلدمات التي تقدمها الدولة 
لدعم القطاع اخلاص ليكون شريكا فاعال في 
تطوير التعليم من خالل دعم ادارات التعليم 

اخلاص وتذليل كل العقبات في سبيل االرتقاء 
باملس����توى العام للطلبة وتنمية وتطوير 

وحتديث العملية التعليمية.
 وهنأت الش����يخة لطيفة الفهد الطالب 
مبناسبة تخرجهم داعية إلى ضرورة مواصلة 
الدراس����ة اجلامعية وبذل اجلهود لتحقيق 
افضل النتائج والوص����ول ألرفع املناصب 

خلدمة الكويت وأهلها.
من جانبه قال املش����رف العام للجمعية 
املستشار يحيى اخلطيب في كلمة له باحلفل 
إن العلم هو السالح املنيع الذي يعلي شأن 
األوطان واألمم ويحقق املكانة الالئقة واملرموقة 
لإلنسان في املجتمع مؤكدا أهمية إدراك قيمة 
العلم واإلبداع واالبتكار والبحث العلمي في 

بناء احلضارات.

 )CUBIX( حتت رعاية شركة كيوبكس
أقيم حف���ل خلريجي الثانوية العامة أول 
امس في فندق اجلميرا بحضور عدد من 
قيادات الشركة وأعضاء من الهيئة اإلدارية 
والتدريسية إلى جانب أولياء أمور الطلبة، 
وعدد من املدعوين. ونظمت شركة كيوبكس 
أولى حفالت التخرج لطلبة الثانوية العامة 
ملدرس���ة ماريا القبطية للبنات بحضور 

مديرة املدرسة نوال الزنكوي.
وقد تخل���ل احلفل إلقاء ع���دة كلمات 
الطالب���ات اخلريجات  تضمنت تهنئ���ة 
والتمنيات لهن مبس���تقبل مشرق حيث 

عبر رئيس مجلس إدارة شركة كيوبكس 
بدر العتيبي عن عميق سعادته حلضوره 
حف���ل تكرمي كوكبة م���ن بناته خريجات 
ثانوية ماريا القبطية، متمنيا لهن مزيدا 
من التفوق في حياتهن الدراسية والعملية 

آمال ان يحققن ما تصبو اليه نفوسهن.
وأضاف العتيبي أنه يرى أن االستثمار 
احلقيقي ليس في مشاريع التنمية، بل البد 
أن يكون في العنصر البشري، موضحا أن 
الكوي���ت بلد خير وخيرها يغطي غالبية 
دول العالم والبد من االهتمام بالش���باب 

ألنهم مستقبل الكويت.

فيصل مقصيدد.بدر العيسى

عددهم 145 متفوقاً ومتفوقة.. واحلفل سيشمل الفائزين مبسابقتي حمدان و»حتدي القراءة«

املقصيد لـ »األنباء«: تكرمي أوائل الثانوية األحد املقبل
الثانوية، وتقديرا وتشجيعا 
لهم عل����ى مواصلة التفوق، 
الوزارة احتفالية  س����تقيم 
كبيرة تكرم م����ن خاللها ما 
يقارب 145 طالبا وطالبة«، 
مشيرا إلى انه سيتم تكرمي 
العشرة األوائل من القسمني 
العلمي واألدب����ي، كويتيني 

وغير كويتيني.
وأضاف املقصيد أن احلفل 
سيش����مل تكرمي اخلمسني 
األوائل الكويتيني من القسمني 
العلمي واألدبي، مشيرا إلى أن 
جميع املكرمني ال تقل نسبتهم 

املئوية عن %90.
وذكر املقصيد أنه سيكرم 

أيضا العشرة األوائل كويتيني 
التعليم  وغير كويتيني في 
إلى اخلمسة  الديني إضافة 
األوائل من الكويتيني بحيث 

ال تقل نسبتهم عن %90.
ولفت مقصيد إلى أنه أيضا 
سيتم تكرمي اخلمسة األوائل 
في مدارس التربية اخلاصة 
من القسمني العلمي واألدبي 
كويتيني وغي����ر كويتيني، 
موضحا أن احلفل سيشهد 
الفائزين في مسابقة  تكرمي 
حم����دان ب����ن راش����د لألداء 
التعليمي املتميز ، كما سيتم 
تكرمي احلاصلني على جائزة 

حتدي القراءة.

حلملة الثانوية العامة أدبي.
وأضافت: »أما بالنس���بة 
للطلبة الراغبني بالدراسة على 
نفقتهم اخلاصة في مرحلتي 
البكالوريوس واملاجس���تير، 
فإن التس���جيل مستمر وذلك 
وفقا للنسب احملددة لاللتحاق 
بالكلي���ة وه���ي 70% للعلمي 
واألدبي لطلبة البكالوريوس، 

و2.67 لطلبة املاجستير«.

أبنائها  التربية في تك����رمي 
املتفوقني م����ن طلبة الصف 
الثاني عش����ر م����ن املرحلة 

بالدراسة وفقا لنظام البعثات 
الداخلي���ة، قد ب���دأ في األول 
من يونيو اجلاري ومس���تمر 
املوافق  الثالث���اء  لغاية يوم 
الثانوية  14 يونيو خلريجي 
العامة والطلبة الذين تنطبق 
الش���روط اخلاصة  عليه���م 
بالبعثات الداخلية، علما بأن 
نسبة القبول هي 70% حلملة 
الثانوية العامة علمي، و%78 

آالء خليفة

أعلنت رئيس���ة الشؤون 
الطالبية والقب���ول في كلية 
العاملية،  الكويتي���ة  القانون 
فوزية الش���هاب، عن أن باب 
اس���تقبال طلب���ات االلتحاق 
الدراس���ي  بالكلي���ة للفصل 
األول للع���ام اجلامعي املقبل 
2016 - 2017، للطلبة الراغبني 

عبدالعزيز الفضلي 

أعلن����ت وزارة التربي����ة 
الطلبة  أوائ����ل  عن تك����رمي 
املتفوقني في الثانوية العامة 
للعام الدراس����ي 2016/2015 
ف����ي احتفالية كب����رى تقام 
املقبل بفندق  مس����اء األحد 
شيراتون الكويت حتت رعاية 
وبحضور وزير التربية د.بدر 

العيسى.
الوكيل  ق����ال  من جهته، 
املس����اعد للتنمية التربوية 
واألنشطة فيصل املقصيد في 
ل� »األنباء«  تصريح خاص 
إنه »جريا على عادة وزارة 

د.موضي احلمود

احلمود هنأت الناجحني وبينت أن »التعليم املدمج« على مستوى عالٍ من التنوع واجلودة

AOU تفتح أبوابها جلميع خريجي الثانوية العامة
التنوع واجلودة ويقوم على 
أسس دمج التعليم التقليدي 
والتعلي���م الذات���ي والتعليم 
اإللكتروني مبا يناسب ظروف 
الطلبة وقدراتهم ويسمح لهم 
بحض���ور محاضراتهم طبقا 
جلداول دراسية مرنة ورسوم 
تناسب أصحاب الدخل احملدود 
وال ميك���ن مقارنتها بأي حال 
برس���وم الدراسة بالعديد من 
املدارس  اجلامعات أو حت���ى 
اخلاص���ة ملراح���ل التعلي���م 

املختلفة«.
وأكدت أن الدرجات العلمية 

التي متنحها اجلامعة معادلة 
ملثيالتها املمنوحة من اجلامعات 
العربية والعاملية ومعتمدة من 
الرسمية  قبل جهات االعتماد 
ف���روع اجلامع���ة  ف���ي دول 
العاملي���ة لالعتماد  واجلهات 
املؤسسي والبرامجي، مشيرة 
إلى أن البرام���ج التي تقدمها 
اجلامعة والتي تدرس في اللغة 
اإلجنليزية هي: بكالوريوس 
اللغ���ة اإلجنليزي���ة وآدابها، 
إدارة األعمال،  بكالوري���وس 
بكالوريوس تقنية املعلومات 

واحلاسوب.

ربحي ولها ف���روع في ثماني 
دول عربي���ة ومنها فرعها في 
الكويت على أمت االس���تعداد 
لقبول جميع الطلبة احلاصلني 
على الشهادة الثانوية العامة 
أو ما يعادلها شريطة استيفاء 
الشروط التي حتددها اجلهات 
الرسمية في الكويت وباقي دول 

فروع اجلامعة.
التعليم  وقالت: »إن نظام 
املدمج ال���ذي تتبنى اجلامعة 
تقدميه مبوجب اتفاقية شراكتها 
مع اجلامعة املفتوحة في اململكة 
املتحدة على مستوى عال من 

آالء خليفة

هن���أت رئيس���ة اجلامعة 
العربي���ة املفتوحة د.موضي 
الناجحني  الطلب���ة  احلم���ود 
م���ن أبنائه���ا ف���ي امتح���ان 
الثانوية العامة للعام  شهادة 
 ،2016  -  2015 الدراس���ي 
ومتنت لهم جميعا املزيد من 
التقدم والنجاح والتوفيق في 
املقبلة،  التعليمية  مسيرتهم 
مشيرة إلى أن اجلامعة العربية 
املفتوحة وبصفتها مشروعا 
عربيا تعليميا وتنمويا غير 

القبول في »القانون العاملية« مستمر حتى 14 اجلاري

كريم طارق 

أكدت الطالبة املتفوقة هاجر أشرف زايد احلاصلة على 
نسبة 99.2 في القسم العلمي مبدرسة األكادميية العربية 
احلديثة أن التوكل على اهلل عز وجل وأداء الصلوات في وقتها 
وإرضاء الوالدين، واالعتماد على اهلل قبل كل شيء، والثقة 
بالنفس، إلى جانب الدراسة بانتظام واالجتهاد منذ اليوم 
األول في الدراسة هي العناصر األساسية للنجاح والتفوق 
الدراسي، الفتة إلى أن االمتحانات كانت جيدة بشكل عام، 
ولكن هناك بعض األس���ئلة التي كانت في مستوى الطالب 

املتميز وحتتاج إلى املزيد من الذكاء والتركيز. 
كما أهدت جناحها بعد فضل من اهلل س���بحانه وتعالى 
إلى بلدها الثاني الكويت، وإلى صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد، وس���مو ولي العهد الش���يخ نواف االحمد، 
باإلضافة إلى والدتها ووالدها وعمها وخالها وإلى كافة أفراد 
أسرتها ومعلماتها الفضليات وصديقاتها املقربات، متمنية 
أن تلتحق بكلية الطب البش���ري وأن تتخصص في قسم 

األطفال، مثمنة دور أسرتها في دعمها وتفوقها.

)فريال حماد( املتفوقة هاجر أشرف زايد مع والدها  

هاجر أشرف )99.2 علمي(: 
التنظيم أهم مفاتيح النجاح

كرّمت طالبات ثانوية أسرار القبندي

املتفوق شريف عامر

شريف عامر تفوق في العلمي بـ%99.81 
نصح الطالب ش����ريف أمجد عامر والذي حل في املرتبة ال� 11 
على القسم العلمي ب� 99.81% من ثانوية املباركية، نصح زمالءه 
بتعزي����ز عالقتهم مع اهلل عبر االلت����زام بتعاليم الدين واألخالق 
احلميدة والبر بالوالدين والتعامل احلسن مع املعلمني، الفتا إلى 
أن ذلك كان سالحه في التغلب على التحديات باإلضافة إلى التحلي 

بالثقة في النفس وعدم القلق أو اخلوف.
وتوجه شريف بالشكر واالمتنان إلى الكويت قيادة وحكومة 
وشعبا، مؤكدا أن لها الفضل الكبير عليه وعلى الكثير من زمالئه، 
مضيفا أنه سيدرس الطب البش����ري في وطنه مصر - بجامعة 

املنصورة.

 ي�ش��ر جمل�س اإدارة ال�ش��ركة ال�ش��رقية املتحدة 

للخ�����دم�������ات النفطي������ة )�س.م.ك.م( دعــوة  

م�ضاهميها حل�ضور اجتماع اجلمعية العامة العادية 

واملقـــــــرر عقدها يف متـــــــام ال�ضاعة احلاديـــــــة ع�ضرة من 

�ضباح يوم اخلمي�س املوافق 2016/6/16 وذلك مبقر 

وزارة التجارة وال�ضناعة - دور 2 قاعة 1211.

جمل�س الإدارة

اجتماع اجلمعية العامة العادية لل�شنة 

املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015

إعـــــــالن تـــــذگيـــــــــري

دعــــــــــــــــــــــوة

ال�شركة ال�شرقية املتحدة

للخدمات النفطية )�س.م.ك.م(

مع حتيات جمل�س الإدارة

جمعية النسيـم التعاونـيـة
 تشگـــيـــل مجـــلس اإلدارة

لعام 2017/2016
يوم  ال�شابعة ع�شرة  العمومية  وتوفيقه عقد اجلمعية  اهلل  مت بحمد 

الأحــــد املــوافــــق 2016/6/5 والت�شديــــق على التقرير املايل والإداري 

املوافق  الأحـــــد  يـــوم  املــنــعــقــدة  جــلــ�ــشــتــه  الإدارة يف  وتــ�ــشــكــيــل جمــلــ�ــس 

2016/6/5 بح�شور ال�شيــد/با�شــل ر�شــيــد العــازمي املــراقــب املــالـي عن 
وزارة ال�شوؤون الجتماعية والعمل. 

ومت توزيع املنا�شب بالتزكية كالآتي:

وي�شـــر جمـــل�س الإدارة اأن يتقـــدم بخالـ�س ال�شكـــر والتقــديــر جلمــيــع 

م�شاهمــي اجلمعيــة على الثقــة الغـاليــة التي منحــوها اإيــاهم موؤكدين 

للجميع بـــذل املــزيــد مــن اجلهــد والإخـــال�س يف العـمــل ملا فـيـه التـقــدم 

والزدهــار.

ون�شاأل اهلل التوفيق وال�شداد

رئي�س جمل�س الدارةال�شيد/ عــــادل ب�شيــت ملــيــح اجلمــيلــي

نائب رئي�س جمل�س الدارةال�شيد/ علــي جــابــر املخــلــف الظفـيـري

اأمينًا لل�شرال�شيد/ �شعـــود لفـي �شلــيـمـان املطـيــري

اأمينًا لل�شندوقال�شيد/ �شعود فرحـان اجلنفاوي ال�شمـري

رئي�شًا للجنة املالية والإداريةال�شيد/ اإبــراهيم فالـح العويـهـان الـعنـزي

رئي�شًا للجنة امل�شرتياتال�شيد/ يعقوب يو�شف ال�شكران الظفريي

رئي�شًا للجنة الجتماعيةال�شيد/ رغيالن م�شيعيد �شامل ال�شليماين

ع�شو جمل�س الإدارةال�شيد/ خـــالــد خـلـيف �شـمـران الــعنـزي

ع�شو جمل�س الإدارةال�شيد/ نا�شــــر �شبــاح مـدلــول ال�شــمـري


