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استقبل الفائزين في مسابقة الروبوت

العيسى: الكويت غنية بأبنائها املبدعني

)ساينسزبو( امر يبعث على 
الفخر واالعتزاز معربا عن 
بالغ سعادته مبا حققه ابناء 
وزارة التربية وحصول احد 
الطلبة على امليدالية الذهبية 
واملركز األول على مستوى 
العالم في مس���ابقة التتبع 

ضمن مسابقة الروبوت.
الى  العيسى اشار  وكان 
صدور قرار وزاري خالل ايام 
النظام  الى  العودة  يتضمن 
القدمي فيما يخ���ص زيادة 
رسوم املدارس اخلاصة وذلك 
بنسبة 3 % سنويا. مضيفا 
الوزارة اص���درت قرارا  ان 
بهذه الزي���ادة اال انه توقف 
في مجلس االمة للمزيد من 

الدراس���ة في جلنة شؤون 
التعليم والثقافة واالرشاد 

البرملانية.
وأوضح العيسى ان جلنة 
ش���ؤون التعلي���م والثقافة 
واالرش���اد البرملاني���ة ل���م 
الى رأي فيها على  تتوصل 
الرغم من عقد اجتماعات مع 
اولياء االمور وقطاع التعليم 
اخلاص مبينا انه حتى االن لم 
يتم التوصل الى قرار نهائي. 
وذكر ان الوزارة تتجه حاليا 
الى االخذ بالرأي االول وهو 
املدارس مبا  زيادة رس���وم 
نسبته 3% سنويا الى حني 
فتح املجال بعدها بسنة وفقا 
لعملية العرض والطلب. وقال 
ان القرار سيطبق على الطلبة 
اجلدد واملس���تمرين وليس 
على من سجلوا بالفعل للعام 
الدراسي 2016 2017 الفتا الى 
ان القرار معد للصدور خالل 

اليومني املقبلني.
من جهته، قال وكيل وزارة 
التربي���ة املس���اعد للتنمية 
التربوية واألنشطة فيصل 
املقصيد انها املرة األولى في 
تاريخ الوزارة التي يتم فيها 
تكرمي طلبة الكويت احلاصلني 
على جوائز خليجية وعربية 
وعاملية بالتعاون والتنسيق 
مع بنك الكويت الوطني الى 
جان���ب الطالبة الفائقني في 

الثانوية العامة.

هذا النجاح الى صاحب السمو 
الذي يهتم بالتعليم  األمير 
وتطويره ويحرص دائما على 
العلمية لدى  دعم اجلوانب 
النجاح نتاج  االبناء و»هذا 

توجيهاته السامية«.
ووجه حديثة للفائزتني 
قائال »انتما فخر لنا جميعا 
الكويت خاصة  وجلامع���ة 
التمي���ز وهذا  عل���ى ه���ذا 
االجناز العلمي البحثي الذي 
الى سجل اجنازات  يضاف 
الكويت خاص���ة في مجال 

االقتصاد«.
وذكر ان حصول الطالبتني 
عل���ى جائ���زة التمي���ز في 
البح���ث العلمي من جامعة 

عبدالعزيز الفضلي

أكد وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د.بدر العيسى 
حرص الوزارة على االهتمام 
العلمية وتنمية  بالنواحي 
القدرات االبداعية لدى الطلبة 
لتحقيق املزيد من النجاحات. 
جاء ذلك في تصريح للعيسى 
الطلب���ة  ل���دى اس���تقباله 
الفائزين مبسابقة الروبوت 
التي اقيمت في رومانيا اخيرا 
والطالبتني هدى آل رش���يد 
ومنيرة الرخيص من برنامج 
املاجستير في االقتصاد بكلية 
العلوم االدارية في جامعة 
الكوي���ت احلائزتني جائزة 
التميز في البحث العلمي من 
جامعة )ساينسزبو( بباريس 
ضمن املس���ابقة الس���نوية 
الختي���ار افض���ل األبحاث 
الدراس���ات  املتميزة لطلبة 
العلي���ا في مجال االقتصاد. 
وقال العيسى ان النجاحات 
املتتالية تؤك���د ان الكويت 
غنية بابنائها باملبدعني في 
التعليمية  مختلف املراحل 
العليا  الدراس���ات  مبا فيها 
مؤكدا ان���ه »ليس بالغريب 
على أبن���اء الكويت حتقيق 
مث���ل هذه االجن���ازات التي 

نفخر بها«.
وهنأ الطالب بهذا الفوز 
والتميز العلمي قائال انه يهدي 

د. بدر العيسى ود. حسني االنصاري والطالبتان هدى آل رشيد ومنيرة الرخيص

طالب الهندسة أمام املشروع

الطالب محمد عبداهلل املال مع والديه

أحمد جمال إسماعيل مع والديه وشقيقيه

طباعة ثالثية األبعاد

الثاني على الكويتيني بنسبة %99.52

حصل على 99.43% علمي

»األسترالية« تدخل تكنولوجيا الطباعة ثالثية األبعاد في مناهجها

محمد املال: أنوي دراسة الطب في اخلارج

أحمد إسماعيل: سأدرس طب األسنان

العديد  تكنولوجي���ة ف���ي 
من القطاع���ات االقتصادية، 
باإلضافة إلى مجموعة واسعة 
من التطبيق���ات مثل املجال 
اجل���وي، الط���ب، املنتجات 
االس���تهالكية والتجاري���ة. 
التكنولوجيا  وتتيح ه���ذه 
للمصمم���ني واملعماري���ني 
والباحث���ني  واملهندس���ني 
واألطباء والكثير من أصحاب 
املهن األخرى سهولة استخدام 
التقني���ات الرقمية واملادية 
الفترة  بغ���رض اختص���ار 
الزمنية املستغرقة في عمليات 
التصميم واإلنتاج، وحتقيق 

الدق���ة وتقليل التكاليف في 
كافة تلك العمليات.

ويؤدي تدريس الطباعة 
ثالثي���ة األبعاد في الفصول 
الدراسية إلى تعريف الطالب 
التكنولوجيا احلديثة  بهذه 
الت���ي سيس���تخدمونها في 
حياتهم العملية في املستقبل، 
فهي متنحهم الفرصة للبدء في 
مواجهة حتديات الغد ويتم 
تزويدهم باملهارات الالزمة 
الستخدام هذه التكنولوجيا 
التي تشهد تطبيقات متسارعة 
وتطورا دائما في شتى مناحي 

احلياة العملية.

التخرج اخلاصة بهم، ومن 
خالل استخدام هذه التقنيات 
يتحل���ى الط���الب بالتفكير 
العلمي بهدف إيجاد احللول 
للمشكالت التي تواجههم في 
عملية التصميم، ومن شأن 
ه���ذه التكنولوجي���ا متكني 
الطالب من اختبار اخلصائص 
اجلمالية والنسبية والوظيفية 
املتعلق���ة بتصميماتهم من 
خ���الل منوذج عمل���ي، بدال 
من مجرد استخدام النموذج 

االفتراضي النظري.
وتش���هد نظ���م الطباعة 
ث���ورة  األبع���اد  ثالثي���ة 

قال الطالب محمد عبداهلل 
الكويتيني  الثاني على  املال 
في الثانوية العامة بنسبة 
99.52% من ثانوية عبداهلل 
انه ينوي دراسة  العتيبي 
الطب البشري في اخلارج.

الى  وأهدى املال جناحه 
قائد اإلنسانية صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
وس���مو ولي العهد الشيخ 
ن���واف األحم���د ولوالديه 
اللذين سانداه طوال مشواره 
الدراس���ي. وع���ن اختياره 
لدراسة الطب البشري، قال: 
أرى ان الطب مهنة انسانية، 
وم���ن املتع���ة ان يس���اهم 
اإلنسان في تخفيف معاناة 
وآالم اآلخرين، موجها جزيل 
الش���كر والتقدير ملدرسي 
ثانوية عبداهلل العتيبي على 

اجلهود احلثيثة التي بذلوها 
معه. ويرى املال ان من اهم 
اس���باب تفوقه توكله على 
اهلل عز وجل ومواظبته على 

الدراسة باالضافة الى السبب 
األكثر أهمية بالنسبة له وهو 
دع���اء جدته الدائم له اثناء 
الدراسة واالختبارات، موجها 

نصيحته للطلبة والطالبات 
باالستعانة باهلل عز وجل 
والدراسة أوال بأول وتقسيم 

الوقت.

ذكر املصري احمد جمال 
اس����ماعيل، ال����ذي تفوق في 
القسم العلمي ب� 99.43%، ان 
اهم الصعوبات التي واجهته 
كانت مادة اللغة العربية وقلة 
التركيز في فترة االختبارات. 
واشار أحمد الى انه سيدرس 
طب األس����نان، مهديا تفوقه 
الى اسرته خصوصا والدته 
التي ل����م تبخل عليه بالدعم 
الكامل ونصح احمد زمالءه 
املقبلني على دراسة الثانوية 
بحسن اإلنصات إلى معلميهم 
والتوكل على اهلل واحلرص 

على تنظيم الوقت.

الكلية األسترالية  قامت 
مؤخرا بإدخال تكنولوجيا 
طباعة ثالثية األبعاد ضمن 
مناهجها وذلك خالل تطبيق 
املنهج القائم على املشروعات 
وبصورة خاصة مت استخدام 
ه���ذه التكنولوجيا لطباعة 
الكثي���ر من األج���زاء ضمن 
مش���روع طالب���ي »القطار 

الترفيهي السريع«.
كما ق���ام طالب الس���نة 
النهائية في قس���م الهندسة 
باس���تخدام  امليكانيكي���ة 
الطباعة ثالثية  تكنولوجيا 
األبع���اد ف���ي مش���روعات 

الطالب محمد عبداهلل املال

احمد اسماعيل

احتاد أصحاب املدارس اخلاصة كرّم أوائل الطلبة

عبدالعزيز الفضلي

أعلن الوكيل املس���اعد للمناهج والبحوث 
بوزارة التربية د.س���عود احلربي ان عملية 
التطوير في املناهج الدراسية مستمرة وفق 
اخلط���ة املوضوعة لها، مش���يرا الى ان العام 
الدراسي املقبل سيش���هد تطوير املناهج في 
الكفايات،  الثاني والس���ادس بنظام  الصفني 
كما س���يتم ادخال مقرر تاري���خ الكويت في 
الصف العاشر اضافة الى مقرر علم االقتصاد 

والفلسفة.
جاء ذلك في تصري���ح ادلى به د.احلربي 
للصحافيني خالل حضوره حفل تكرمي اوائل 
الطلبة الفائقني في املدارس العربية اخلاصة 
الذي نظمه احت���اد اصحاب املدارس اخلاصة 
واملعاهد الثقافية على مسرح جمعية الكشافة 
الكويتية. وكش���ف عن مشروع كبير خاص 
بالتدريب وتنمية املعلمني لتدريبهم على هذه 
املقررات قبل تطبيقها، مشيرا الى ان ذلك ستتم 
مبتابعة من الوزير د.بدر العيس���ى والوكيل 

د.هيثم االثري.
وفيم���ا يتعل���ق بالتكنولوجي���ا، اوضح 
د.احلربي انها جزء م���ن املنظومة التربوية، 
مؤكدا ان���ه ال ميكن احلديث عن املناهج دون 
ادخال التكنولوجيا التي اصبحت امرا ضروريا 
في عالم التعلي���م، والدليل على ذلك انطالق 
مشروع التابلت الذي القى استحسان املتعلمني 

واملعلمني وكذلك اولياء االمور.
وهنأ د.احلربي الطلب���ة الفائقني، متمنيا 
لهم التوفيق في حياته���م العلمية والعملية 

املقبلة.
من جانبه، اكد رئيس احتاد اصحاب املدارس 
اخلاص���ة واملعاهد الثقافي���ة عمر الغرير: ان 
احتفالنا هو ثمرة للجهود املخلصة واملساعي 
احلثيث���ة التي بذلت من قب���ل وزارة التربية 
واالدارة العامة للتعليم اخلاص واحتاد اصحاب 
املدارس اخلاصة واملعاهد الثقافية واصحاب هذه 
املدارس وادارات هذه املدارس واالسر التعليمية 
واولياء االمور، مشيرا الى ان هذا التفوق يأتي 
استكماال للمشوار احلافل بالعطاء الذي متيزت 
به هذه املدارس على امتداد السنوات املاضية، 
مؤك���دا انه ملا حظيت به م���ن ثقة اجلميع ملا 
تفردت به من خدمات تعليمية متطورة يشهد 

لها اجلميع بالثناء والتقدير.
واضاف الغرير ان التعليم اخلاص بات يشكل 
رافدا اساس���يا في تعزيز مسيرة التعليم في 
الكويت، مهنئا الطلبة الفائقني واولياء امورهم 
على تفوقهم واجتهادهم، الفتا الى انهم كانوا 

وراء هذا التفوق الذي نفتخر به جميعا.
واعرب الغرير عن بالغ ش���كره وتقديره 
لوزارة التربية وقيادييها وادارة التعليم اخلاص 
واملدارس االهلية اخلاص���ة التي تخطت كل 
التحديات والعقبات لتأمني افضل سبل التعليم 
من اجل ان تكون محل ثقة وتقدير واعتزاز.

جانب من الطلبة املكرمني

د.سعود احلربي مكرما املتفوقة لبنى عادل )السادسة على األدبي(

د. عبداهلل الطريجي وعبداهلل البصري وعمر الغرير ود. سعود احلربي

احلربي: مستمرون في تطوير املناهج الدراسية

زيادة رسوم 
املدارس اخلاصة

سيطبق على 
الطلبة اجلدد
واملستمرين 

نهاد الفريح تفوقت بـ %99.38:
أهدي جناحي لعائلتي

ندى أبو نصر

ذكرت الطالبة الكويتي���ة نهاد طارق فهد 
الفريح، والتي تفوقت في مدرسة منيرة األحمد 
بالقسم علمي بحصولها على 99.38%، أن أكثر 
الصعوبات التي واجهتها متثلت في ضيق الوقت 
خالل فترة االمتحان���ات وبعض الصعوبات 

في مادتي الفيزي���اء واألحياء. ووجهت نهاد 
نصيحة للطالب املقبلني على دراسة الثانوية 
بض���رورة بذل اجلهد املطلوب والتركيز على 
نقاط الضعف والتحضير جيدا لالمتحانات، 
وقال���ت انها تطمح ف���ي االلتحاق بكليه طب 
األسنان، وأهدت جناحها لوالدتها في املرتبة 

األولى وجلميع أفراد عائلتها.

)يوسف كرمي(نهاد طارق الفريح الطالبه نهاد طارق الفريح مع عائلتها 

التكنولوجيا 
احلديثة متنح 
الطلبة الفرصة 

ملواجهة حتديات 
الغد


