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العازمي: االختبارات في املستوى الطبيعي وال تهاون بتطبيق الئحة الغش
عبدالعزيز الفضلي

فيما تنطلق اليوم األحد 
اختبارات الفترة الدراســية 
األولــى جلميــع صفــوف 
املراحل التعليمية باستثناء 
الصــف الثانــي عشــر الذي 
ســتبدأ اختباراتــه يوم ٢٩ 
مصــادر  أكــدت  اجلــاري، 
تربوية أن تعليمات صدرت 
بعدم الضغط علــى الطلبة 
أفكارهم بطريقة  وتشــتيت 
تخويف ورعب، داعية جميع 
اللجان الى التعامل مع الطلبة 
بطريقة أبوية وإفساح املجال 
أمامهم لالستفسار عن أسئلة 

االختبارات.
وشــددت على ضــرورة 

بعد مرور أكثر من ١٥ دقيقة 
علــى بدء االختبــار، كما انه 
ال يحق له اخلروج من قاعة 
االختبــارات إال بعــد مــرور 
نصف الوقت احملدد لالختبار.
وفــي هــذا الســياق، أكد 
وزير التربية ووزير التعليم 
العالي د.حامد العازمي حرص 
الوزارة علــى رعاية الطلبة 
والناشــئة واالســتثمار في 
العنصر البشري، باعتبارها 
احلاضنة األساسية لتعليمهم، 
مضيفا أن هذا احلرص انعكس 
على وضع اختبارات املرحلة 
األولى في املستوى الطبيعي 
الفروقات  املطلوب لقيــاس 
املتعلمني،  بــني  التحصيلية 
الفتا إلى أن الهدف منها قياس 

اتباع النظم واللوائح املعمول 
بهــا في الئحــة الغش وعدم 
التهاون في هذا اجلانب، الفتة 
إلــى أهمية التأكيد على عدم 
دخــول الطالب إلــى الصف 

يبذلها الطالب خالل الدراسة، 
ومقياسا لتحصيله العلمي، 
مؤكدا ضرورة ان يبذل الطلبة 
قصارى جهدهم الن يحصدوا 
ما بذلوه من جهد على التعليم 
واملذاكــرة، داعيــا إياهم الى 
التركيــز وعــدم  ضــرورة 
االستســالم للتوتر والقلق 
للتأثيــر علــى إجاباتهم في 
االختبار، مضيفا ان املراقبني 
واملشرفني متواجدون لتوفير 
البيئة املالئمة لالختبارات، 
ولن يدخــروا جهدا في الرد 

على استفسارات الطلبة.
الــى  إشــارته  وضمــن 
االستمرار في تطبيق الئحة 
السياســات  الغــش ضمــن 
والقرارات الرامية الى ضبط 

الطلبــة واختــالف رغباتهم 
الدراســية، واملهنيــة الحقا، 
مؤكدا ان مؤسسات التعليم 
العالــي املختلفة تعمل على 
وضــع خطط قبــول مالئمة 
الدولــة مــن  واحتياجــات 
الكوادر الوطنية املؤهلة خالل 
السنوات املقبلة ومؤسسات 
التعليم املختلفة تعمل لبناء 
جيل واع ملســتقبل التنمية 
وإدارة رؤية كويت جديدة.

وأشــار الى ان »التربية« 
تســعى من خالل مشاريعها 
املختلفة لالستثمار باجليل 
الشــاب إدراكا منهــا بأهمية 
بنــاء جيــل متعلــم ضمــن 
ركيزة رأسمال بشري إبداعي 
فــي خطــة التنمية، وســط 

مدى التحصيل لكل طالب.
وقال العازمي في تصريح 
له مبناســبة بدء اختبارات 
الفتــرة األولــى اليــوم، انه 
اصدر توجيهاتــه بضرورة 
تهيئة البيئة املالئمة للطلبة 
والطالبات ألداء االختبارات، 
وسط اجواء مريحة، واالبتعاد 
عن كل ما يثير القلق، مؤكدا أن 
القائمني على أداء االختبارات 
من مديري مدارس ومشرفني 
ومراقبني مدركني ألهمية هذه 
الفترة بالنسبة للطلبة، ومدى 

القلق املصاحب لها.
ووجــه العازمــي حديثه 
فتــرة  ان  قائــال:  للطلبــة 
االختبــارات تعتبــر فتــرة 
التــي  حصــاد كل اجلهــود 

جودة التعليم، بني العازمي، 
ان الئحة الغش أثبتت جناحها 
وجدارتها في محاربة النجاح 
والتفــوق الوهميني، خاصة 
فــي ظل انخفــاض تدريجي 
لعــدد احلــاالت التــي كانت 
تســفر عنها االختبارات في 
السنتني املاضيتني، الفتا ان 
أبناءه الطلبة أصبحوا على 
وعي كامل بقرارات منع الغش 

وضبط جودة التعليم.
التحصيــل  ان  وذكــر 
املدرســي، مــا هــو إال بوابة 
مســار  الختيــار  للطلبــة 
حياتهم العلمية باملستقبل، 
مؤكــدا ان قطاعــات التعليم 
األخرى توفر فرصا تعليمية 
متنوعة ومتناسبة مع ميول 

مساع مســتمرة في تطوير 
التدريس  املناهــج وآليــات 
والتعليــم، واملضي قدما في 
تطبيق املشــاريع التنموية 
الطموحــة، مثمنــا جهــود 
ومساعي الهيئة التدريسية، 
ومنتسبي وزارة التربية من 
معلمني وإداريــني وغيرهم، 
في املناطق التعليمية كافة، 
والعمل لفتــرة االختبارات، 
مبينا ان اللجان املختلفة تبذل 
قصــارى جهدهــا في إجناح 
هذه الفترة، ولتوفير البيئة 
املالئمــة واملريحــة للطلبة، 
مؤكدا متابعته لكل ما يتعلق 
باالختبارات عن كثب، انطالقا 
من حرصه وقيادات الوزارة 
على سالمة سير االختبارات.

شدد على ضرورة تهيئة البيئة املالئمة للطلبة ألداء امتحانات الفترة الدراسية األولى اليوم.. و»الثاني عشر« 29 اجلاري

د.حامد العازمي

»التربية« حريصة على االستثمار في العنصر البشري و»التعليم العالي« تضع خطط قبول تالئم احتياجات الدولةال دخول للطلبة بعد مرور أكثر من 15 دقيقة على بدء االختبار وال خروج إال بعد مرور نصف الوقت

28 مشروعاً في معرض طلبة كلية الهندسة بـ »األسترالية«

ثامر السليم

نظمت الكلية األســترالية 
في الكويت املعرض ١١ ملشاريع 
تخرج طلبة كلية الهندســة، 
برعايــة جمعيــة املهندســني 
وحضور الســفير األسترالي 
جوناثــان  الكويــت  لــدى 
الكليــة  جيلبيــرت، ومديــر 
االسترالية د.عصام زعبالوي.
وصــف  البدايــة،  وفــي 
السفير األسترالي لدى الكويت 
جوناثان جيلبيرت املشاريع 
املشــاركة بالرائعــة، مؤكــدا 
ان الســفارة ودولة أستراليا 
ترتبطان ارتباطا وثيقا وطويل 
األمــد بالكلية، الفتــا الى ان 
املشــاريع مذهلــة مــن حيث 
التقنيــة والعملية  اجلوانب 
أيضا، معتبرا ان ما مييز طلبة 
الكلية األسترالية في الكويت 
هو قدرتهم واكتسابهم ملهارات 
التعلــم الفني الالزمة، والتي 
يعد اكتســابها مهمــا جدا في 

عمالنا.
من جانبه، قال مدير الكلية 
األسترالية د.عصام زعبالوي 
ان املعــرض  تناول مشــاريع 
طلبة كلية الهندســة للفصل 
الدراسي األول ٢٠١٩- ٢٠٢٠، 
حيــث قدم مناذج مبنية على 
قاعــدة نظريــة واســتخدام 

وأضــاف زعبالوي: نثمن 
اجلهود التي يقوم بها أعضاء 
هيئــة التدريس والطلبة مما 
يعكس هذا األمر جزءا أساسيا 
من رسالة الكلية األسترالية، 
الفتا الــى ان هذه املشــاريع 
الطلبــة  املقدمــة مــن قبــل 
والطالبــات غيــر مســبوقة 
والبعــض منهــا مأخــوذ من 
جتارب عاملية في أماكن عدة 
ومت أخذهــا وتطبيقهــا وفق 

معطيات الكويت.
 بــدوره، قال عميــد كلية 
الهندسة في الكلية األسترالية 
في الكويت د.محمد عبدالنبي 
نفتخر بوجود ٢8 مشــروعا 

األثر للطلبة واألساتذة.
 وتوجه بالشكر الى أعضاء 
الهيئــة التدريســية في كلية 
الهندســة بالكلية األسترالية 
الكلية املســاعدين  وموظفي 
للطلبة في مشاريعهم واإلدارة 
الالمحدود،  العليــا لدعمهــم 
الفتــا الــى انه فــي كل فصل 
دراســي جديــد يتــم تقــدمي 
مشــاريع طالبية جديده من 
قبــل الطلبــة والطالبات في 
الكلية األسترالية والكثير منها 
يتحول الى مشاريع جتارية 
وميكــن تقدميهــا كبــراءات 
االختراع إضافــة الى بحوث 

علمية في مجالت عاملية.

هندســيا قدمت مــن قبل ١٠8 
طالب  وهذه املشــاريع تظهر 
طلبتنــا  إمكانيــات  جليــا 
الهندســية ومهارتهم،  وهذه 
املشــاريع هي بذور ســتنير 
الكويت  وتســاهم  مســتقبل 
بشكل فاعل في  بناء وتطوير 
الكويــت اجلديــدة، مشــيرا 
إلــى أن هذا املعــرض برعاية 
جمعيــة املهندســني ودعــم 
التقــدم  الكويــت  مؤسســة 
العلمي  واخلليج االستشارية 
و الســفارة األســترالية فــي 
الكويــت،  مثمنــا دورهم في 
دعم املشاريع الطالبية للكلية 
األسترالية  التي يكون لها كبير 

السفير األسترالي: املشاريع مذهلة من الناحية التقنية والطلبة قادرون على اكتساب املهارات الفنية املختلفة

صورة جماعية للحضور والطلبة املشاركني في املعرض 

تكنولوجيات مختلفة ومتت 
جتربتها في املختبرات سواء 
او علــى مســتوى  بالكليــة 
الكويت، مشــيرا الى ان هذه 
املشاريع يتم تطويرها بشكل 
دائم ومستمر من خالل إشراف 
أعضاء هيئة التدريس، وبعض 
املشــاريع متــت جتربتهــا 
علــى أرض الواقــع وأثبتت 
فاعليتها ونعمل على توثيق 
هذه املشاريع ومدى إمكانية 
تســويقها واســتخدامها في 
املجاالت املختلفة في الكويت 
وسيتم نشــر نتائج عدد من 
هذه املشــاريع في املؤمترات 

الدولية.

)متني غوزال( طالبة أمام مشروعها السفير األسترالي جوناثان جيلبيرت ود.عصام زعبالوي خالل قص شريط افتتاح املعرض  

ملشاهدة الڤيديو

300 مشارك في ماراثون كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا

عبداهلل الراكان

نظمــت كليــة الكويــت للعلــوم 
والتكنولوجيا في الدوحة »ماراثون« 
رياضيا ناجحا حتت عنوان »خطواتك 
إجناز« مبشاركة مجموعة من الطالب 
وأعضاء هيئــة التدريس واملوظفني 

ومجموعة من األطفال.
وقال مدير كلية الكويت للعلوم 
والتكنولوجيــا البروفيســور خالد 
البقاعــني لـــ »األنباء« ان النشــاط 
الرياضي جزء مهم من رسالة اجلامعة، 
الفتا إلى ان احلياة اجلامعية ال تعتمد 
فقط علــى احملاضــرات واحلصص 
الصفية، مبينا انها جزء أساسي في 
بناء شخصية الطالب، معربا عن بالغ 

سعادته وشكره للمشاركني باملاراثون 
واملساهمني في جناح هذا النشاط املهم.
مــن جانبــه، أكــد رئيس قســم 
الرياضــة في كليــة الكويت للعلوم 
والتكنولوجيا محمد السنعوسي ان 
عدد املشــاركني في املاراثون جتاوز 
3٠٠ مشــارك ومشاركة، والهدف من 
تعزيز مفاهيم اللياقة والوعي الصحي 
في قلوب وعقول املشاركني، مشيرا 
الى اننا قمنا بتقســيم املاراثون إلى 
4 فئات مشاركة من الشباب والبنات 
واملوظفــني الذكور واإلنــاث، وقطع 
املشــاركون في املاراثون مســافة 4 
كيلومترات بنجاح، متوجها بالشكر 
الــى مجموعــات العالقــات العامــة 

والتصوير والنادي الرياضي.

البقاعني لـ »األنباء«: النشاط الرياضي جزء مهم من رسالة اجلامعة وبناء شخصية الطالب

البقاعني مكرما الفائز باملركز األول

)زين عالم(  البروفيسور خالد البقاعني متحدثاحلظة انطالق املاراثون الرياضي في الكلية  

بندي: »بريق« و»النوير« ينشران اإليجابية

أسامة أبوالسعود

أكــد رئيــس اجلمعية 
العموميــة لــأمم املتحدة 
تيجاني محمد بندي عمق 
العالقة بني الكويت واألمم 
الدعــم  املتحــدة، مثمنــا 
الكويتــي لــأمم املتحــدة 

ومنظماتها.
وقال باندي في تصريح 
صحافي على هامش الزيارة 
التي قام بها الى مؤسستي 
»بريق« و»النوير« والتي 
ترأسهما الشيخة انتصار 

ســالم العلي ان الكويــت تدعم االمم املتحدة 
في مشاريع كثيرة مبا فيها الدعم الذي تقدمه 
ألنشطتها في الكويت، معربا عن سعادته ملا 
يقدمه برنامج بريق والنوير من أجل نشــر 

اإليجابية في صفوف الطلبة.
وأضاف: أشكر الشيخة انتصار سالم العلي 
على إتاحة الفرصة لزيارة هذه املؤسســات 
غيــر احلكومية والتي تقــوم بعمل رائع في 
مجال التعليم ومهم في محاولة مساعدة الذين 
يواجهــون صعوبة في التعلم، أعتقد انه امر 
مهــم جدا ان يطبق هذا النظام بنجاح في كل 

مدارس الكويت.
وأوضح ان الكويت واألمم املتحدة يتبادالن 
األفكار حول املســائل التي تهم األمم املتحدة 
واملتعلقة بالســالم واألمن وحقوق اإلنسان 
والتنمية واملتعلقة أيضا بالدعم الذي تقدمه 
الكويت لبلدان أخرى ، مبينا ان الكويت لم تكن 
قائدة للقضايا اإلنسانية في العالم فحسب بل 
كانت ايضا مستعدة ملواصلة االنخراط اإليجابي 
مع منظومة االمم املتحدة وخصوصا في قضايا 
املنطقة وبالطبع في العالم اإلسالمي ايضا.

بدورها، رحبت الشيخة انتصار سالم العلي 

باملسؤول األممي، مؤكدة ان مؤسسات املجتمع 
املدني تعمل الى جانب احلكومة الكويتية في 
إبراز صورة الكويت احلضارية واإلنسانية، 
وقدمــت عرضا عن برنامــج بريق، موضحة 
انه حقق جناحا بفضل التعاون مع فريق من 
التربويني على رأسهم مديرة البرنامج رقية 
حسني، بهدف نشر وتعزيز التفكير اإليجابي 
النافع والرفاه النفسي املتكامل للطلبة والقضاء 
على الظواهر الســلبية من خــالل مجموعة 
من األنشــطة التفاعلية القصيرة والبسيطة 
والسهلة التنفيذ واملبنية باألساس على نتائج 

األبحاث العلمية.
وأشارت الى ان ثمار البرنامج بدت واضحة 
في النجاح الكبير الذي حققه في أكثر من 3٩ 
مدرســة من مدارس وزارة التربية حتى اآلن 
يشمل ما يقارب الـ ٥٠٠ معلم ومعلمة واكثر 
من ١١ ألف طالب، وخالل متابعة أعضاء فريق 
البرنامج للنتائج رصدنا تغييرا كبيرا لدى 
الطلبة وزيادة اإلقبال على احلياة وانخفاض 
كبير في التوتر لديهم وتعزيز قوة الشخصية 
والقدرة على التحدث أمام اجلمهور، الفتة إلى 
أن بعض مديرات املدارس أبلغنها بأن البرنامج 

له تأثير السحر على الطالبات.

رئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة اطلع على أنشطة املؤسستني

الشيخة انتصار سالم العلي وتيجاني محمد بندي خالل الزيارة

الشيخة انتصار سالم العلي وتيجاني بندي ود.سامر حدادين ورقية حسني

نتائج مشرفة لوفدنا الطالبي
املشارك في أوملبياد العلوم بقطر

عبدالعزيز الفضلي

أكــدت املوجهة الفنية العام للعلوم منى 
االنصاري انــه مت تدريب الطلبة الكويتيني 
املشاركني في اوملبياد الناشئني الـ ١6 للعلوم 
والتي اقيمت في دولة قطر بدعم مؤسســة 
الكويــت للتقدم العلمــي وجامعة اخلليج، 
جاء ذلك خالل حفل اسقبال الطلبة الفائزين 
واملشاركني في هذه االوملبياد في مطار الكويت.

وأضافت االنصاري ان فوز الطالب طالل 
العلــي بامليدالية البرونزية على مســتوى 
العالم مبشاركة ٧٠ دولة اجناز عظيم ينعكس 
على جهود الطلبة املشاركني واولياء االمور 
واملعلمني في املدرســة واملوجهــني الفنيني 
ووزارة التربية ومؤسســة الكويت للتقدم 
العلمي، حيث قام الطلبة املشاركون بثالثة 
اختبارت، وكانت االسئلة في مستوى طلبة 

الدكتوراه.
واعربت عن سعادتها وفخرها ملا قدموه 

الطلبة الكويتيون باملشاركة في هذه االوملبياد 
وحصول الطالب طالل العلي على امليدالية 
البرونزية، مشيرة إلى ان املشاركة بحد ذاتها 
في هذه املســابقة العلميــة ومتثيل الكويت 
ورفع علمها فخر بحد ذاته، متمنية البنائها 
الطلبة التقدم والنجاح.بدوره، اعرب الطالب 
طالل العلي عن مدى سعادته حلصوله على 
امليدالية البرونزية، موضحا ان سقف املنافسة 
كان عاليا بني الطلبة املشاركني من مختلف 
دول العالــم، موضحا ان هــذا االجناز ليس 
فرديا بل جماعيا ساهم فيه الزمالء واملعلمون 
واملوجهــون الفنيون واولياء االمور، مهديا 

هذا االجناز للكويت.
من جانبه، ذكر الطالب عبداهلل املنيخ من 
اكادميية املوهبة ان هذه هي التجربة االولى 
له في املشــاركة مبسابقة علمية دولية ومت 
االستعداد لها ببرنامج تدريبي مكثف على مدى 
ثالثة اشهر، حيث انها مبنزلة حتد بالنسبة 

لنا لتزامنها مع فترة االختبارات النهائية.

صورة جماعية للوفد املشارك في األوملبياد


