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خالل افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي املقدم من مكتب التربية العربي

 احلويلة: مكتب التربية العربي يعمل لتعزيز التعاون والتنسيق في مجاالت الثقافة والتربية

ريا�ض عواد 

أكد الوكيل املساعد للتعليم اخلاص والنوعي 
ــة عــلــى تــكــامــل العمل  ــل ــدا حملــســن احلــوي ــب ع
العربي من جميع اجلوانب وأن وزارة التربية 
ــة  متمثلة في الوكيل املساعد للشؤون االداري
والتطوير االداري فهد الغيص ساهمت في تذليل 
الصعوبات وتيسير األمــور من أجــل تضامن 
اجلهود لتحقيق املصالح العليا لــدول اخلليج 

العربي. 
 جاء ذلك خالل الكلمة التي ألقاها احلويله 
باالنابة عن وكيل وزارة التربية د. هيثم األثري 
في حفل افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي 

املقدم من مكتب التربية العربي صباح أمس. 
وأضــاف احلويله أن مكتب التربية العربي 
لــدول اخلليج يعتبر منظمة اقليمية حكومية 
دولــيــة تعمل فــي الـــدول االعــضــاء السبعة من 
أجــل تعزيز التعاون والتنسيق فــي مجاالت 
الثقافة والتربية والتعليم والعلوم واملعلومات 
ومايتميز به هذا املكتب من دور في املساهمة 
فــي توحيد دول املنطقة فيما بينها وتطوير 
اجلهود اجلماعية وطرق التعاون في مجاالت 
االهتمام وزيادة فاعلية أنظمتها التعليمية لتلبي 

احتياجات التنمية في املنطقة. 
وقــال احلويلة » اننا نسير على توجيهات 

سامية من قائد االنسانية أمير البالد الشيخ 
صــبــاح االحــمــد اجلــابــر الــصــبــاح حفظه الله 
ورعاه في تقدير العديد من املبادرات واملشاريع 
ــرات التي تعني بالفرد وتــهــدف الى  ــؤمت وامل

تطوير التعليم«. 
وفي اخلتام تقدم بالشكر اجلزيل للوكيل 
ــة والتطوير االداري  املساعد للشؤون االداري
فهد الغيص لتعاونه التام في قطاع التعليم 
اخلاص والنوعي باالضافة الى شركة االخالص 
الدولية القابضة لرعايتهم الرسمية لهذا احلفل 
وتعاونهم املستمر والشكر موصول ملؤسسة 

عبداحلميد الصانع التعليمية لدعمهم. 
ومــن جانبه ذكــر الوكيل املساعد للشؤون 
االدارية والتطوير االداري فهد الغيص أنه منذ 
بداية تأسيس مكتب التربية العربي عام 1975 
كان داعما للمعلمني واملختصني واخلبراء من 
خالل الدورات والورش التدريبية التي يقدمها 
لهم، كما يساهم برفع مستوى املتدربني وهذا 
ان دل يدل على انسجام دول اخلليج نحو العمل 
التربوي املوحد وتطوير آليات العمل، متمنيا 

جلميع املتدربني كل التوفيق في الورش. 
وتخلل احلفل العديد من الفقرات التي أدتها 
مجموعة من املدارس التابعة للتعليم اخلاص 

ومت تكرمي املساهمني في جناح هذا احلفل.

احلويلة والغيص في مقدمة احلضور الوكيل املساعد د. احلويلة متحدثا 

جانب من احلضور 

حتت رعاية وحضور وزير التربية والتعليم العالي 

1126 طالبا وطالبة   اجلامعة العربية املفتوحة احتفلت بتخريج 
احتفلت اجلامعة العربية املفتوحة 
ــة الكويت بتخريج 1126 طالبا  فــي دول
وطالبة مــن الدفعة الثانية عشر للعام 
اجلامعي 2017/2016 بحضور وزيــر 
ــر التعليم العالي الدكتور  التربية ووزي
محمد الفارس ورئيس اجلامعة االستاذة 
الدكتورة موضي احلمود ومدير اجلامعة 
األســتــاذ الدكتور نايف املطيري ونــواب 
رئيس اجلامعة ومساعدي مدير اجلامعة 
ــراء وأعــضــاء السلك  ــف ــس والــشــيــوخ وال

الدبلوماسي وضيوف اجلامعة.
ــاذ  ــت ــة االس ــع ــام ــر اجل ــدي ــل م ــه ــت  واس
الدكتور نايف إبجاد املطيري كلمته مرحبا 
بالضيوف الكرام مؤكدا أن هذا اليوم حتصد 
كوكبة جديدة ثمرة اجتهادها ومثابرتها 
طوال سنوات مضت فهنيئا لهم وألهاليهم 
فرحة اليوم متمنني لهم التوفيق والنجاح 
في خدمة وطننا العزيز حتت راية أميرنا 
ووالدنا صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
ــي العهد  صــبــاح االحــمــد وأخــيــه سمو ول

الشيخ نواف األحمد.
 وأضاف د.املطيري أنه ينبغي أن نشير 
الى أن فلسفة اجلامعة العربية املفتوحة 
منذ وجه بتأسيسها صاحب السمو امللكي 
األمير طالل بن عبدالعزيز ال سعود، رئيس 
مجلس األمــنــاء، قائمة على اتاحة فرص 
التعليم العالي في العالم العربي لكل راغب 
فيه وقــادر عليه دون أية عوائق زمنية أو 
مكانية ودون متييز على أســاس اجلنس، 
أو العرق، أو الديانة، أو اجلنسية، وذلك 
باستعمال تقنيات االتــصــال والتواصل 
احلديثة، والتعلم الــذاتــي باالضافة الى 
التفاعل املباشر بني الطالب وأعضاء هيئة 

التدريس لتعميق املعارف واخلبرات.
وذكــر د.املطيري أن اجلامعة أصبحت 
تتبوأ املكانة الالئقة بها بــني اجلامعات 
اخلــاصــة الزميلة فــي دولـــة الــكــويــت بل 
وأصــبــح املجتمع الكويتي يتقبل فكرة 
التعليم املدمج الذي تتبعه اجلامعة وسيلة 
للتعليم اجلامعي حيث تستخدم اجلامعة 
أحدث وسائل التعليم االلكتروني وأفضل 
املناهج العاملية املستمدة مــن اجلامعة 
املفتوحة فــي بريطانيا والــتــي هــي محل 
تطوير دائم من اجلامعة الزميلة مشيرا أن 
اجلامعة في طور جتديد الشراكة األكادميية 
الفاعلة مع اجلامعة الزميله وملــدة خمس 
سنوات قادمة تتطلع االن بتفاؤل كبير مبني 
على ثقتنا العالية بخريجينا ومناهجنا 
وكــادرنــا األكــادميــي املميز نتطلع ونعمل 
بجد نحو االعتماد على كوادرنا وخبراتنا 
االكادميية والتي مت ويتم االستثمار فيها 
من قبل اجلامعة بصوره مستمرة نسعى 
لتحقيق رسالة اجلامعة لتكون بيت التعلم 
العربي. بينما القت كلمة اخلريجني الطالبة 
اخلريجة لينا املقدساوي واحلاصلة على 
معدل 3.96 قائلة يسرنا نحن خريجي 
وخــريــجــات الــدفــعــِة الــثــانــيــَة عــشــرَة من 
اجلامعِة العربيِة املفتوحِة في دولِة الكويت 
للعام اجلامعي ألفني وستَة عشر وألفني 
وسبعَة عشر أن نقَف بني أيدْيكم الليلة، 
ونحن على أبواِب التخرِج وقد َحَصْدنا ثماَر 
سنواٍت مضت من اجِلدِّ واالجتهاد، محملٍة 
بذكرياٍت ستبقى عالقة في قلوِب اجلميع، 
كنا وال زلنا أســرة واحــدة نستظلُّ بظالِل 
َة بساطا، نكافُح من  ــوَّ العلْم، نفترُش األخ
أجِل رفعِة اجلامعِة العربيِة املفتوحِة، هذا 

الصرح العلمي الشامخ.
 وأشارت املقدساوي أن في حياِة كلٍّ منا 
أيــاٌم مشهودٌة تبقى في الذاكرِة ال ميحوها 
الزمن، ويأتي يــوُم التخرِج األسعَد بـنَي 
تلك األيـــام، تظلُّ ذكـــراُه مصاحبَة لرحلِة 
ــالٍق نــحــَو مستقبٍل  ــط ــاة، ونــقــطــَة ان ــي احل
مشرق، يسعدني أن أشارَكُكم هذا اليوم، 
فرحَة حصاٍد وتتويٍج جلهٍد دائٍم ومتواصٍل 
بذلناُه في سبيِل العلِم والتعلم الفته أن 
ــداُع  للنجاح والتميِز قصٌص سطَرها اإلب
ونسَج خيوَطها كلُّ متفوٍق ومتفوقٍة محملٌة 
باألمنياِت التي حملْتهم وحملوها في رحلٍة 
مليئٍة بالعناِء والصبِر لتجنَي العزائُم 

جهَدها، ويقطَف الزارُع ثماَره.
وأضــافــت حــّقــا إنــهــا ملناسبٌة بهيجة، 
ويوُم سروٍر وفرح ال تسأْلني في هذا اليوِم 

اجلميِل عن مشاعِر اخلريجني، قد تتلعثُم 
الكلمات، وتتسابُق األحـــرُف فــي وصــِف 
البهجِة والــســرور، ناهيَك عن فخِر اآلبــاِء 
وفرِح األمهاِت واألزواِج و األبناِء والبنات 
لــذا نحَمُد الــلــَه عــز وجــل على توفيِقنا ملا 
وصْلنا إليه، ونتوجه بالشكِر اجلزيل، 
وطــيــِب الــعــرفــاِن آلبــاِئــنــا على الــرعــايــِة 
والعناية، و التوجيِه وحــســِن التربية، 
أجزَل اللُه لهُم املثوبَة واألجر، وجزاهم عنا 
خيَر اجلزاء وال ننسى أولئك الذيَن حملوا 
على عاتِقهم مسؤوليَة البناِء واإلعداد، إنهم 
أساتيُذنا، ولهم نقول: منحتمونا العلَم 
والثقة..... فلكم منا حقُّ الشكِر والعرفان 
والشكُر موصوٌل لكلِّ من ساهَم وشارَك في 
إجناِح هذا احلفل وفَق اللُه اجلميَع ملا فيه 
خيُر بالِدهم و خيُر هذا البلِد املعطاِء في ظلِّ 

قيادِتِه احلكيمة.
وكان ختامها مسك مع رئيس اجلامعة 
ــاذة الدكتورة  ــت العربية املفتوحة االس
موضي احلمود التي بصفتها أعلنت رسميا 
طلبة الــدفــعــة الثانية عشر خريجيني 
رسميني بعد إكمال متطلبات التخرج من 
إدارة اجلامعة ومــن مجلس اجلامعات 
اخلاصة في دولة الكويت قائلة: بصفتي 
رئيس اجلامعة العربية املفتوحة أعتمد 
هؤالء الطالب خريجي من اجلامعة العربية 
املفتوحة فــي الكويت حيث قــرر مجلس 
اجلامعة وبناء على التوصيات الصادرة 
مــن الــعــمــادات فــي مختلف التخصصات 
منحكم درجــة البكالوريوس بعد انتهاء 
كافة متطلبات التخرج.. فمبروك تخرجكم 

اليوم رسميا من اجلامعة.

الفارس واملطيري يقدمان درعا للحمودد. الفارس واحلمود يتقدمان احلضور

لقطة جماعية للخريجاتاملطيري متحدثا خالل احلفل

د. الفارس مكرما إحدى اخلريجات
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وزارة التربية تفتتح باب الترشح 
للمشاركة في جائزة الكويت للتميز 
واإلبداع الشبابي في مجال التعليم

ر
يا�ض عواد 

أعلن الوكيل املساعد للتنمية التربوية واألنشطة فيصل 
املقصيد عن فتح باب الترشح للمشاركة في جائزة الكويت 
للتميز واإلبــداع الشبابي في مجال التعليم ملعلمي ومعلمات 
وزارة التربية مبختلف املراحل التعليمية ورياض األطفال في 

قطاعي التعليم العام واخلاص.
وقال املقصيد أن وزارة التربية بالتعاون مع وزارة الدولة 
لــشــؤون الشباب فتح بــاب الترشح لهذه اجلــائــزة انطالقا 
من حــرص الدولة على دعــم الشباب ومشروعاتهم وإعطاء 
طموحاتهم األولوية في عمل احلكومة ودعم الشباب لتنمية 
طاقاتهم وإمكاناتهم باعتبارهم مستقبل الــبــالد وثروتها 
احلقيقية ورغبة في تشجيع الشباب الكويتي على اإلبــداع 
واالبــتــكــار فــي مختلف املــجــاالت واستثمار طاقاته لإلبداع 
في شتى املجاالت. وتعد اجلائزة األولــى في الوطن العربي 
ــداع واالبتكار  املخصصة للشباب وتهدف لنشر التميز واإلب
وتعزيز اجلوانب الوطنية لدى الشباب واحلفاظ على الهوية 
الكويتية. وأضاف املقصيد أنه سيتم إغالق باب الترشح بنهاية 
يوم 14 يناير 2018، والتسجيل يكون على موقع وزارة الدولة 
لشئون الشباب www.youth.gov.kw   وللتعرف على 

الدليل التفسيري ملعايير املسابقة الدخول على الرابط التالي

 تعطيل الدراسة في بعض املدارس اليوم 
كما أعلنت وزارة التربية عن تعطيل الدراسة في بعض 
املدارس بالبالد اليوم الثالثاء، مبناسبة انعقاد مؤمتر القمة 
اخلليجي الثامن والثالثون والذي يحضره قادة دول مجلس 

التعاون اخلليجي. 
واشارت الــوزارة الى أن قرار التعطيل اجلزئي يشمل 3 
مناطق تعليمية، وهم منطقة الفروانية التعليمية ) تعطيل 
كافة مدارس الفروانية وخيطان (، ومنطقة حولي التعليمية 
ــدارس بيان وجنوب السرة واجلابرية  ) تعطيل كافة م
ومشرف وغــرب مشرف(، ومنطقة العاصمة التعليمية ) 
تعطيل كافة مدارس قرطبة واليرموك والسرة ( باالضافة 

الى معهد التعليم الديني  في منطقة قرطبة. 
ونـــوهـــت الـــــــوزارة ان الــعــطــلــة مــدتــهــا يــــوم واحـــد 
فقط  »الثالثاء« جلميع أعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية 
والطلبة في املدارس املشار اليها وذلك تفاديا لالزدحامات 

املرورية نتيجة اغالق بعض الشوارع.


