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د. بدر العيسى خالل جولة في مدرسة املرقاب املتوسطة بنات                                                        )قاسم باشا(

اطلع على إستراتيجية تعليمية الفروانية

ً العيسى: هيكل اإلدارات املدرسية املطورة متوقف قانونيا
عبدالعزيز الفضلي

أكد وزي���ر التربية ووزير 
التعليم العالي د.بدر العيسى ان 
اجلوالت على املناطق التعليمية 
واإلس���تراجتيات التي عرضها 
مديرو املناطق الهدف منها متابعة 
اإلجناز في هذه اإلستراتيجيات 
على أرض الواقع ومدى إسهاماتهم 
في تطوير العملية التعليمية 
في اجلوان���ب اإلدارية والفنية 

والتعليمية والبيئة املدرسية.
وبني د.العيسى، في تصريح 
للصحافيني خالل حضوره أمس 
ملتقى منطقة الفروانية التعليمية 
لعرض إستراتيجية مشاريعها 
للعام الدراس���ي 2016/2015 في 
مدرسة املرقاب املتوسطة للبنات، 
ان هذه اإلس���تراتيجيات مهمة 
وميكن ان تعتمد عليها الوزارة 
وبعض اإلستراتيجيات نبعت 
من الوزارة وحتتاج إلى تطوير 
في املناطق التعليمية، واصفا 
املرحلة احلالية ملديري املناطق 
ب���� »التقييمي���ة« لقياس مدى 
إسهاماتهم وتعاونهم في تطوير 
التعليم. وعن استخدام اآليباد 
والتابلت في التعليم، أوضح أن 
الفكرة كانت موجودة لدى الوزارة 
قبل ان أتسلم حقيبتها ولكن قمنا 
بتفعيلها وهو االجتاه احلديث 
للتعليم وفق الزيارات التي قمنا 
بها إلى بعض الدول املتقدمة في 
التعليم حيث يعتمدون بشكل 
كبير على التعليم اإللكتروني 
داخ���ل املدارس، مؤك���دا أهمية 
هذا النوع من التعليم لالنتقال 

باملستوى التعليمي.

ولف���ت د.العيس���ى إلى أن 
إستراتيجية منطقة الفروانية 
التعليمية متوافق���ة مع رؤية 
الوزارة وهذا مينحنا االرتياح 
الكبير داخل الوزارة بأن املناطق 
التعليمية تسير وفق سياسة 
الوزارة وتعاونها في هذا االجتاه، 
شاكرا إلدارتها جهودها في حتقيق 
اإلس���تراتيجية. وعن الهيكل 
التنظيمي لإلدارات املدرس���ية 
املطورة، أكد د.العيسى أن القانون 
اعتمد من جانب الوزارة وديوان 
اخلدم���ة ولكن���ه متوقف على 
اجلانب القانوني فقط وميكن 
أن نغطيه، مبينا أن املش���كلة 
تكمن في حتديد اختصاصات 
من يقوم بهذا العمل في املدارس 
هل سيكونون من داخل الوزارة ام 

نستعني بكفاءات من خارجها.
م���ن جانبه، اوض���ح مدير 
منطقة الفرواني���ة التعليمية 

جاسم بوحمد ان االستراتيجية 
تش���مل العديد من املش���اريع 
احليوية ومن ضمنها مشاريع 
التعليم التعاوني وفصول اآليباد 
واالرشفة االلكترونية، مشيرا الى 
ان التعليم التعاوني مشروع مت 
تطبيقه عن طريق التوجيه الفني 
للحاسوب في املدارس وحقق 
نتائج رائعة سواء للمعلمني او 
املتعلمني. واضاف انه مت تطبيقه 
على اربع مراحل وجار العمل على 
تعميم ه���ذه التجربة في العام 
الدراس���ي املقبل، الفتا الى ان 
مشروع فصول اآليباد مت تطبيقه 
ف���ي املراحل التعليمية الثالث، 
مشيرة الى انه القى قبوال كبيرا 
لدى املتعلمني حيث كان لديهم 
شغف لوسيلة تعليم تكنولوجية 
جديدة بل اصبح بعض اولياء 
االمور يدفع بأبنائه لكي يلتحق 

بهذه الفصول.

د. حسني األنصاري مستقبال السفير الياباني

السفير الياباني التقى رئيس جامعة الكويت
أسامة دياب

التقى سفير اليابان لدى البالد تاكاشي أشيكي مع 
رئيس جامعة الكويت د.حسني األنصاري، حيث 

تناول اللقاء مواضيع مهمة عديدة منها تدريس اللغة 
اليابانية في جامعة الكويت، واملنح الدراسية للطلبة 
اليابانيني الدارسني للغة العربية، وعضوية الكويت 
في »ساكورا نتورك« لتوفير بيئة تعليمية مناسبة 

للراغبني في دراسة اللغة اليابانية وتطويرها، إضافة 
إلى مناقشة التعاون الثقافي في املستقبل القريب.

الشيخ عبداهلل األحمد ود.أحمد األثري خالل توقيع االتفاقية         )محمد هاشم(

د.أحمد األثري مع املهنئني 

رمي السنني 

دارين العلي

وقع���ت الهيئ���ة العامة 
العامة  للبيئ���ة والهيئ���ة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
مذكرة تفاهم، أمس، بهدف 
تعزيز سبل التعاون العلمي 
والبحث ف���ي كل ما يخص 

العمل البيئي بالكويت.
وقال مدي���ر عام الهيئة 
العامة للبيئة الشيخ عبداهلل 
األحمد ان هذه املذكرة تأتي 
لتنسيق وتوحيد اجلهود 
املبذولة في جميع املجاالت 
البيئية من خالل املشاركة في 
فرق العمل لتحديد األولويات 
في القضايا البيئية لوضع 
برامج عمل مشتركة تساهم 
في تبادل اخلبرات وتقدمي 
االستشارات الفنية والتقنية 
وتنظيم األنشطة التوعوية، 
بدوره، قال مدير عام الهيئة 
العام���ة للتعليم التطبيقي 

بحضور مدير عام الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د. أحمد األثري، 
ونائب املدير العام للتعليم 
التطبيق���ي والبحوث د. 
عيسى املش���يعي، ونائب 
الع���ام للخدمات  املدي���ر 
األكادميي���ة املس���اندة د. 
محمود فخرا، وعميد شؤون 
الطلبة د.حسني املكيمي، 
ومدير مكت���ب العالقات 
أ. فاطمة  العامة واالعالم 
العازمي، ورئيس رابطة 
التدريس  أعضاء هيئ���ة 
ال���ذروة، وعدد  د.مبارك 

أميرة عزام

الكبيرة  ب����ني فرحته����ا 
بحصوله����ا عل����ى نس����بة 
99.26% واملركز األول علمي 
على مستوى ثانوية فاطمة 
الصرعاوي، والعاش����ر على 
مستوى الكويت، وبني أحالمها 
ب����رد اجلميل  املس����تقبلية 
لوطنها وإعالء رايته عاليا، 
الس����نني  الطالبة رمي  لفتت 
ل����� »األنباء«  خالل حديثها 
الى توقعها للنسبة وان لم 
العشر  تتوقع ان تكون بني 
األوائل على مستوى وطنها 
الكويت، مم����ا جعلها تهدي 
جناحه����ا لبلدها، مش����يرة 
الى إهداء جناحها كذلك الى 
والدتها التي ش����جعتها منذ 
الطفولة ووفرت لها األجواء 
الهادئة والكلمات الداعمة، اما 
والدها فقد منحها الثقة بل كان 
يحاول ان مينحها املزيد من 

والتدريب د.أحمد األثري ان 
هذه االتفاقية متت بناء على 
دراسة استغرقت أكثر من عام 
لتشمل جميع اجلوانب التي 
تخدم اجلهتني في مختلف 
املجاالت، حيث تشمل بحوث 
التدريس في  أعضاء هيئة 
املجال البيئي التي تسهم في 
توعية الطالب على ضرورة 

احلفاظ على البيئة.

من قياديي الهيئة وأعض�اء 
الهيئة التدريسية، نظم�ت 
رابط���ة أعض����اء ه�يئ�ة 
ال�تدري���س ف����ي ال�هيئ�ة 

الراحة في أوقات لم تنفصل 
فيها ع����ن مراجع����ة كتبها 
ودفاترها. وأوضحت السنني 
انها لم تتلق درسا خصوصيا 
واحدا، مبينة كيف اعتمدت 
على مدرستها احلكومية التي 
تثق بقدراتها، مش����يرة الى 

ولفت إلى ان هذه االتفاقية 
تعط���ي األولوية خلريجي 
كلي���ة العلوم الصحية في 
التطبيق���ي للتوظيف في 
الهيئ���ة والتدريب امليداني 
لديها، مش���يرا إلى ان هذه 
االتفاقية سيكون لها مردود 
إيجابي على الطرفني، الفتا 
إلى ان مدتها 5 سنوات قابلة 

للتجديد تلقائيا.
ولف���ت إل���ى ان الهيئة 
تلتزم التزاما كليا بتطبيق 
البيئي في جميع  القانون 
الهيئة، وكشف عن  مباني 
افتت���اح املبنى الرئيس���ي 
للمختبرات، حيث انه سيتم 
جتهيزه بأحدث اإلمكانيات 
التي تخدم مختلف اجلهات 
ف���ي املجتمع باإلضافة الى 
شركات النفط، الفتا الى ان 
أبواب هذا املختبر مفتوحة 
جلميع مؤسس���ات الدولة 

لالستفادة من خدماته.

الرمضاني���ة  »غبقته���ا« 
وذلك مبناسبة حلول شهر 
املبارك، وأقيمت  رمضان 
»الغبقة« مبقر الرابطة في 

منطقة العديلية.
س���ادت  وق���د  ه���ذا 
غبق���ة رابط���ة أعض���اء 
التدريس األجواء  هيئ���ة 
الرمضانية احتفاال بالشهر 
الك���رمي وتبادل احلضور 
التهنئة في إطار من الود 
بني أعضاء األسرة الواحدة 
اللقاءات  الذي مييز كافة 
التي جتمع أبناء الهيئة في 

مثل هذه املناسبات.

مساعدة املعلمات للطالبات 
وال����ى كفاءتهن ف����ي اإليفاء 
بالش����رح والط����رح، مؤكدة 
اجلانب االيجابي لزميالتها 
الالتي قمن بتشجيعها لتفوقها 
الدائ����م خاصة في معضالت 
الرياضي����ات، مبينة انها لم 
تكن تنام القيلولة خالل األيام 
املدرسية، وإمنا تسهر للفجر 
في أيام االمتحانات إلجادتها 
التركيز ليال. وعن طموحاتها 
واحالمها املستقبلية، قالت: 
س����أدرس الطب في املرحلة 
القريبة القادمة ولكنني أحلم 
بأن أؤس����س جمعية عربية 
جتمع ش����باب كليات الطب 
من الوطن العربي للمزيد من 
التفاع����ل حول آخر األبحاث 
واملستجدات العلمية، اضافة 
للعمل على محاربة األمراض 
والع����الج املجاني للمرضى 
خاصة األطف����ال في الوطن 

العربي.

الهيئة وقّعت مذكرة تفاهم مع »التطبيقي« ملدة 5 سنوات

حصلت على املرتبة العاشرة على الكويتيني بالقسم العلمي

إعطاء األولوية خلريجي العلوم الصحية
 في التوظيف والتدريب لدى »البيئة«

رابطة أعضاء هيئة التدريس بـ »التطبيقي« نظمت »غبقتها«

رمي السنني: أهدي تفوقي للكويت ووالدّي وأحلم 
بجمعية عربية لشباب الطب تعالج املرضى مجاناً

خطة وطنية لسد احتياجات الدولة من »التمريض«
عبدالكريم العبداهلل

أعل���ن رئي���س جمعية 
التمريض بندر العنزي عن 
تنسيق بني اجلمعية والهيئة 
العام���ة للتعليم التطبيقي 
والتدريب ووزارة الصحة 
لوضع خطة وطنية لس���د 
احتياجات الدولة من الكفاءات 
الوطني���ة ف���ي تخص���ص 
»التمريض« من خالل تشكيل 

جلنة من اجلهات الثالث.

ج���اء هذا ف���ي تصريح 
صحافي على هامش اجتماع 
جمعية التمريض الكويتية 
برئاسة بندر نشمي العنزي 
مبدير الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب د.احمد 
أن  العنزي  االثري. وذك���ر 
هذه اخلط���ة الوطنية التي 
مت مناقشتها خالل االجتماع 
تهدف الى حل مش���كلة قلة 
إقبال الطلب���ة على برنامج 
علوم التمريض على مستوى 

الدبلوم والبكالوريوس.
العن���زي  وكش���ف 
عن مناقش���ة زي���ادة عدد 
الطلبة لاللتح���اق بكليات 
التمريض من خالل تبسيط 
القبول، مش���يرا  اجراءات 
التوج���ه هو قبول  ان  الى 
م���ا يق���ارب 1000 ممرض 
س���نويا. وقال ان االجتماع 
ناقش ايضا مرور عدد من 
أعضاء الهيئة التدريس���ية 
الى  التمريض  من كلي���ات 

م���دارس الثانوي���ة العامة 
لتحفيز الطلبة وتشجيعهم 
وتوعيتهم لاللتحاق مبهنة 
التمريض. وأكد العنزي انه 
مت خالل االجتماع مناقشة 
تش���كيل جلنة بني جمعية 
التمريض وديوان اخلدمة 
العامة  املدني���ة والهيئ���ة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
لزي���ادة احلوافز املادية في 
تخصص التمريض لتصبح 

مهنة جاذبة ال طاردة.

بوحمد: 3 مشاريع 
حيوية ضمن 

إستراتيجية
املنطقة

املتفوق مصطفى رزق عبد البر مع والده وخاله مصطفى رزق        )فريال حماد(

أهدى الطالب مصطفى رزق 
عبد البر من مدرسة الكويت 

األهلية احلديثة والذي حصل 
على نسبة 99% علمي تفوقه 
وجناحه إلى والديه وإخوته 

وخاله. مشيرا إلى أن من 
الصعوبات التي واجهته أثناء 

العام الدراسي بعد املدرسة 
عن بيته. متمنيا دراسة 

طب األسنان. وتوجه محمد 
بنصيحة للطلبة بحسن إدارة 
الوقت وتنظيمه وعدم تأجيل 

عمل اليوم إلى الغد.

حصل على نسبة 99% علمي

مصطفى رزق: أمتنى دراسة طب األسنان


