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جلنة لتعديل منهج الرياضيات للصف العاشر
عبدالعزيز الفضلي

أعلــن وكيــل وزارة
التربية د.هيثم األثري عن
تشكيل جلنة لتعديل منهج
الرياضيات للصف العاشر
الثانــوي للعــام الدراســي
 2018/2019برئاســة املوجه

د.هيثم األثري

الفني للرياضيات مبنطقة
مبارك الكبير التعليمية هيا
محمد الرشــيدي وعضوية
عــدد مــن التربويني وذوي
االختصاص.
وحــدد األثري في قراره
الذي أصــدره بهذا الشــأن
وحصلــت «األنبــاء» علــى
نســخة منــه مهــام اللجنة
بأنــه «بنــاء علــى الوثيقة
الوطنيــة املطورة للمرحلة
الثانوية منهج الرياضيات
وعليــه يتم تعديــل كتاب
الطالب وكراســة التمارين
وكتاب املعلم للصف العاشر
الثانوي اجلزء االول واجلزء
الثاني وفق املعايير اجلديدة
للمرحلة الثانوية».
وأضاف األثري في قراره:
تقوم اللجنة بتأليف كتاب
الطالب وكراســة التمارين
وكتاب املعلــم اجلزء األول

واجلزء الثاني وفق اخلطة
الدراسية للمرحلة الثانوية،
مشددا على ضرورة أن يسلم
رئيس اللجنة إلدارة تطوير
املناهج نســختني من كتاب
الطالب وكراســة التمارين
وكتاب املعلم املعدلني ج +1ج
 2ملــادة الرياضيات للصف
العاشر الثانوي مع تضمني
اإلضافات (املادة  +الصور)
في .CD
وكلــف األثــري رئيس
اللجنة بتزويد إدارة تطوير
املناهج مبحاضر االجتماعات
ونسبة اإلجناز ورفع التقرير
النهائي بأعمال اللجنة للسيد
وكيل الــوزارة ويعمل بهذا
القــرار اعتبارا مــن تاريخ
صدوره وحتى  30سبتمبر
املقبــل ،وعلى جميع جهات
االختصــاص العلم والعمل
مبوجب هذا القرار.

للمرة الرابعة وملدة  5سنوات

اجلامعة العربية املفتوحة حتصل

على االعتماد البرامجي واملؤسسي البريطاني
آالء خليفة

أعلنت رئيســة اجلامعة
العربية املفتوحة أ.د.موضي
احلمود عن ترحيب واستعداد
جميع فروع اجلامعة الثمانية
املوجودة في عدد من الدول
العربية ومنها فرع الكويت
الستقبال الطلبة الناجحني
في الشهادة الثانوية العامة
املستوفني لشــروط القبول
املعتمــدة لــدى اجلامعــة
واشتراطات اجلهات الرسمية
في دول فروع اجلامعة.
جاء ذلك في تصريح لها
مبناسبة إعالن وزير التربية
ووزير التعليم العالي د.محمد
الفارس عن نتائج الثانوية
العامة للعام الدراسي احلالي
 2017/2016قدمت احلمود من
خالله أصــدق آيات التهاني
والتبريكات للطلبة الناجحني.
وأشــادت بجهود الطلبة
وما حققوه من نتائج ونسب
جناح وتفــوق مرضية وما
لها من دالالت ومعان كبيرة
حلصاد ثمار اجلهود الصادقة
املبذولة من كل أطراف العملية
التعليمية وما قدمه الطلبة
على مدى السنوات املاضية
من مراحل التعليم وإلى أن

د.موضي احلمود

توجت اليــوم بهذه النتائج
التي تدعونا لالعتزاز والفخر.
ودعت الطلبة الناجحني إلى
حسن اختيار التخصصات
التــي سيدرســونها فــي
اجلامعات واملعاهد وأهمية أن
يكون اختيارهم يتماشى مع
قدراتهم وميولهم ورغباتهم
ومتطلبــات ســوق العمــل
وخطــط التطوير والتنمية
الشــاملة في الكويت وباقي
دول فروع اجلامعة.
وأكــدت علــى أن نظــام
التعليم الذي تقدمه اجلامعة
مــن خــال جميــع فروعها
مبوجب اتفاقية شراكتها مع
اجلامعة املفتوحة في اململكة
املتحدة على مستوى عال من
التنوع واجلودة ومستوى
مناهجــه ومخرجاتــه تلبي
احتياجــات أســواق العمل
العربي والدولي ويقوم على
أسس دمج التعليم التقليدي
والتعليم الذاتــي والتعليم
االلكتروني مبا يناسب ظروف
الطلبة وقدراتهم ويســمح
لهم بحضــور محاضراتهم
طبقا جلداول دراسية مرنة
ورســوم تناســب أصحاب
الدخل احملدود وفي متناول
اجلميع إضافة إلى أن الدرجة
العلمية التي متنحها اجلامعة
مــن خــال جميــع فروعها
معادلة ملثيالتهــا املمنوحة
مــن اجلامعــات العربيــة
والعاملية ومعتمدة من قبل
جهات االعتماد الرسمية في
دول فروع اجلامعة واجلهات
العاملية لالعتماد املؤسسي
والبرامجي ،مشيرة في ذلك
إلــى ما أعلنت عنه اجلامعة
قبــل أيــام بحصولهــا على
االعتماد البرامجي واالعتماد
املؤسسي الذاتي للمرة الرابعة
وملدة خمس سنوات وما أكدت
عليه مــن أنها تعمــل وفق
خطط متكاملة وبرامج زمنية

مدروسة وأنها اكتسبت خالل
مسيرتها التعليمية القصيرة
مكانة مرموقة بني اجلامعات
العربية وتلعب اليوم دورا
مهمــا في حتمل مســؤولية
إعــداد وتأهيــل الطلبــة
اجلامعيــن والقوى العاملة
لقيادة دفة التنمية والتطور
واالزدهار .وأفادت بأن برامج
الدراسة التي تقدمها اجلامعة
بكالوريــوس فــي اللغــة
اإلجنليزية وآدابها ومساراته:
مسار اللغة اإلجنليزية وآدابها
ومسار الترجمة إضافة إلى
برنامج بكالوريوس تقنية
املعلومــات واحلوســبة
مبساراته :تقنية املعلومات
واحلوسبة ،احلوسبة ،تقنية
املعلومــات واالتصــاالت،
احلوسبة مع إدارة األعمال،
تطوير البرمجيات ،الشبكات
وأمــن املعلومــات وبرنامج
بكالوريــوس إدارة األعمال
ومســاراته فــي اإلدارة،
احملاسبة ،االقتصاد ،تطبيقات
األنظمة ،إدارة املوارد البشرية
 ،HRالتمويــل والتمويــل
األصغر ،حيث تدرس جميعها
في اللغة اإلجنليزية واخلريج
في مجمل هذه البرامج يحصل
على شــهادتني واحــدة من
اجلامعــة العربية املفتوحة
وأخرى من اجلامعة املفتوحة
فــي اململكــة املتحــدة ،كما
تقــدم اجلامعة فــي عدد من
فروعها في الــدول العربية
مجموعة أخــرى من برامج
البكالوريــوس والدبلــوم
العالي في التربية تدرس في
اللغة العربية وغير ذلك عدد
آخر من برامج بكالوريوس
التصميــم اجلرافيكــي
والوسائط املتعددة واإلعالم
واحملاسبة ،وأيضا عدد من
برامج املاجســتير في إدارة
األعمال  MBAواحلوسبة MSc
واللغات.

آالء خليفة

االثنني  ٥يونيو ٢٠١٧

اجلامعة األمريكية تكرّم طلبتها املتفوقني

أقامــت اجلامعة األمريكية
في الكويت حفل تكرمي طلبتها
املتفوقــن حيث حضر احلفل
أولياء األمور وأساتذة اجلامعة،
وعمــداء الكليــات وعــدد من
الطالب .كما حضر احلفل بعض
أعضاء مجلس أمناء اجلامعة
لتشجيع الطلبة احملتفى بهم.
أقيم احلفل في مسرح اجلامعة
األمريكية في الكويت ،حيث دعا
رئيس اجلامعة د.تيم سوليفان
وعمداء الكليات الطلبة لتسلم
شهادات التقدير.
واســتهل احلفــل بكلمــة
افتتاحية ألقاها رئيس اجلامعة
د.تيــم ســوليفان ،عبــر فيها
عــن فخره بإجنــازات الطلبة
االكادميية قائال «نهنئ اليوم
 140طالبــا علــى جناحاتهــم
االكادميية ونفتخر بإجنازاتهم.
بعد ســنوات قليلــة ،او رمبا
اشهر ،سوف تبدأ هذه املجموعة
من الطالب حياتهم املهنية .وأنا
على ثقة بأنهم سوف يحافظون
على مراتبهم العالية في مجاالت
احلياة املختلفة النهم يريدون
حقا ان يحدثوا فرقا».
ومت دعــوة الطــاب الــى
املســرح على التوالي لتســلم
شهادات التقدير من قبل رئيس
اجلامعة وعمداء الكليات.
وقد ضمت الئحــة «قائمة
رئيــس اجلامعــة»  27طالبــا
حاصلني على متوسط درجات
تراكمي  4.0ومت تكرميهم من
قبــل رئيــس اجلامعــة ،كمــا
تضمنت «قائمة عمداء الكليات»
 140طالبا حاصلني على متوسط
درجات تراكمي  3.7كحد أدنى،
ومت تكرميهم مــن قبل عمداء
الكليات ،وقام بتكرميهم كل من
د.روضة عواد ،نائب الشؤون
االكادمييــة ود .علي شــرارة،
عميــد كليــة االداب والعلــوم
باإلنابة ،ود.رالف باليم ،عميد
كلية ادارة االعمال واالقتصاد.
وتتشرف اجلامعة األمريكية
فــي الكويت فيما يلي بنشــر
أسماء طلبتها املتميزين:
اوال« :قائمــة رئيــس
اجلامعة» :بالواشا شيخ تاال،
فحــص ميامــة عبيــد ،بــاوال
شيتكات ســيداس ،لني غادر،
روان عبدالرحمــن ،داريــن
قبــاوي ،عبدالعزيز احملميد،
ليال بولس ،مبارك املشــوت،

د.تيم سوليفان

د.رالف باليم

د.علي شرارة

صورة جماعية للطلبة املتفوقني املكرمني

صورة عامة للحضور

سوليفان :سنفتخر
بإجنازات خريجينا
بعد سنوات أو
أشهر قليلة

رافيــة طبع ،بدور االنصاري،
بهجة القزويني ،ريهام قبالوي،
علي اخلريبيط ،لولوة الرشود،
هبة خليل ،فينســيت بويات،
دانية مفتــاح ،رانيا الصباغ،
فرح مبيض ،أروج مدسر ،نور
بوكا ،اسماعيل الطحان ،فرح
نبعة.
ثانيا« :قائمة عمداء الكليات»
 كلية اآلداب والعلوم :روانعبدالرحمــن ،فاطمــة املزيد،
عالية بهبهاني ،علي كياكاوي،
احمد عبدالغفار ،عال املســلم،
ليان بن العيسى ،لبنى خاضر،
سلمى عبدالعزيز ،عبدالوهاب

املســيليم ،ريان بوهلي ،فرح
خضر ،بشاير عبدالهادي ،هديل
العتيبــي ،ليال بولــس ،دانة
خربيط ،رغدة عبدالسالم ،سارة
العتيبي ،اميانويــل كابيلدو،
مــرمي قطــب ،مــرمي عبداهلل،
بهجة القزويني ،كوثر شبلي،
نهى محمــود ،نور ابوصالح،
شيماء القالف ،ناصر دشتي،
باسيل مطر ،اريج أحمد ،يارا
القرشي ،لينا الهواري ،جمانة
محمد ،عالء الرفاعي ،يوسف
الرشــيدي ،ربــى االمني ،مرمي
محمد ،عالء العجمي ،وسمية
الرشيدي ،ندى اجلمل ،حسان

د.روضة عواد

محيــي الديــن ،أنور أســعد،
منيرة الرشــود ،أنس الغبرا،
روان نواب ،زهراء أســداهلل،
لولوة الرشود ،يوسف القاضي،
كــرمي نور الدين ،آية التوكي،
غاليــة الرومي ،آن شــارلوت
إستراغوس ،ميامة عبيد ،مرمي
الوزان ،هيا الصباح ،هال غريب،
مــارك رياض ،دارين قبالوي،
اجلوهرة الصباح ،بيرال حيدر،
سارة سعد ،سارة بابزادة ،رانيا
الصبــاغ ،بتول حســن ،باوال
شيتكات سيداس ،دميا جدايل،
ســالم السيف ،جمانة حسني،
بالواشا شيخ ،ريهام قبالوي،
هانية الطبع ،سلمى ابراهيم،
رافية طبع ،حبيب بدران ،مروة
قنديــل ،عبير إمدوخ ،بســمة
تيبي ،نايا قسيس ،نورا زاهر.
ثالثــا :كليــة إدارة االعمال
واالقتصاد :منيرة محمد ،مالك
فارس ،إسالم عبدالهادي ،روعة
محمد ،شحادة فرحانني ،ياسمني
عبدالنعيم ،أروج مدسر ،ندمي
غلدر ،ســيد محمود ،عبداهلل
ماضي ،فرح نبعة ،لني غادر،
جودي اخلياط ،ميرنا عوينه،
مالك غريب ،شــيخة املوسى،
فنســت بويات ،مــي حمودة،
فاطمــة املوســوي ،نازيــش
قريشي ،مرمي حسنني ،مشاعل
العنزي ،خالد سرحان ،محمد
عادل حطاحط ،نور الغنيم ،نهلة
يعقوب ،فــرح حميدان ،جنى
احلديدي ،نور بوكا حسنية،
أسبير مبارك املشوت ،يوسف
بورسلي ،ماسو إيسي ،غدير
العتيبي ،تسنيم دارخباني ،الرا
جدايل ،فاطمة السرحان ،علي
ديب ،هبة خليل ،فرح الشايع،
نوران الســيد ،عامر خصلة،
اسماعيل الطحان ،اميان الدين،
فرح مبيــض ،دانيا عمار ،رنا
الســباعي ،دانيا مفتح ،أحمد
عربي ،تاال فحص ،أجنان سثي.

«بوكسهل» حتتفل باخلريجني مبناسبة مرور  10سنوات من النجاح
نظمت كلية بوكسهل للبنات
جتمــع خريجاتهــا الســنوي
مبناسبة مرور عشر سنوات
من النجاح على تأسيس الكلية
فــي أجــواء اجتماعية مميزة
بحضور رئيس مجلس امناء
الكلية د.عبدالرحمن الشايجي
ورئيس الكلية د.علي عريفة
وعــدد مــن خريجــات الكلية
وأعضــاء هيئــة التدريــس
واملوظفات والطالبات مببنى
الكليــة فــي أبوحليفــة ،كما
عقــد على هامــش االحتفالية
مؤمتــر صحافــي خلريجات
الكلية لاللتقاء بهن والتواصل
معهن واحلديث عن جتربتهن
في الدراسة بالكلية وما قمن
به بعد التخرج.
من جانبــه ،رحب رئيس

رباب فيصل

جانب من احلفل

مجلس األمناء د.عبدالرحمن
الشــايجي بخريجــات الكلية
وهنأهن على اإلجنازات التي
قمن بها سواء باستكمال دراسة
البكالوريــوس فــي جامعات
أخرى بعد التخرج من بوكسهل

او بااللتحاق مباشرة بسوق
العمل.
وأكد أن رؤيــة الكلية هي
أن تكــون مؤسســة تعليمية
رائدة في مجال التعليم العالي
للمــرأة في الكويــت ،ومبا أن

كليــة بوكســهل هــي الكلية
اخلاصة الوحيدة لتعليم املرأة
فــي الكويت ،فنحن ملتزمون
بتوفير بيئة تعليمية متميزة
توفر لطالباتنا الفرصة لكسب
املعرفة واملهارات الضرورية
للتفوق في سوق العمل احمللية
او ملتابعة دراستهن اجلامعية.
وأشاد عدد من اخلريجات
باجلو األســري الــذي توفره
كلية بوكسهل الكويت للبنات
لطالباتهــا ،وقالــت فاطمــة
اســد خريجة تخصص ادارة
أعمال أنها استكملت دراستها
للبكالوريــوس فــي الكليــة
األســترالية وحاليــا التحقت
للدراســة في جامعة مبملكة
بالبحرين ،مشيدة بتجربتها
في كلية بوكسهل.

التسجيل بـ «اجلونكوين  -الكندية» مستمر حتى  15اجلاري
أعلنت كليــة اجلونكوين
الكندية في الكويت فتح باب
التســجيل للعــام الدراســي
 2018 /2017فــي برنامــج
البعثــات الداخليــة مــن 25
مايــو إلــى 15يونيــو 2017
خلريجي الثانوية اإلجنليزية
وخريجي الثانوية العامة في
التخصصــات التاليــة :إدارة
وريادة األعمال ،التســويق،
برمجة الكمبيوتر ،احملاسبة،
تطبيقات اإلنترنت وتطوير
الشبكات والتصميم الوسائط
التفاعليــة .داعيــة املقدمــن
إلى سرعة التسجيل في مقر
الكليــة في منطقــة اجلهراء،
النسيم قطعة  3على الدائري
الســادس بجوار مدينة سعد
العبــداهلل ،حلجــز مقعد في
برنامــج البعثــات الداخلية،
علما أن نسب القبول خلريجي
الثانوية العامة تبدأ من %65
وما فوق.
كليــة اجلونكويــن فــي
الكويت هي فرع أصيل لكلية
اجلونكوين في كندا ،وأن ذلك
يؤكد توفيرها ألفضل اخلدمات
التعليمية أسوه بتلك املقدمة
في كندا ،وأن الكلية تعد من
أحــدث اإلضافــات للتعليــم
العالــي فــي الكويــت وأنها
توفــر الدراســات األكادميية
األكثر طلبا في احلياة املهنية
احلالية.

كليــة اجلونكويــن األم
مــن أكبــر وأعــرق الكليــات
الكندية في مســتوى مرحلة
ما بعد الثانوية ،ويقع املركز
الرئيسي لها بالعاصمة الكندية
أوتاوا -أونتاريــو .كما أنها
ســتحتفل بالذكرى السنوية
اخلمسني لتأسيسها في عام
 .2017كما أنها تقدم أكثر من
 270برنامجا دراسيا ويقوم
بالتسجيل للدراسة بها سنويا
مــا يربو على  50ألف طالب.
وتتمتع الكلية بسمعة طيبة
كمؤسســة أكادمييــة متنــح
دبلومات مرموقــة في مجال
تقنية املعلومات وإدارة األعمال
ولها أفرع في العديد من الدول
منها الصني والهند وجمهورية
اجلبل األسود والكويت وقريبا،
في اإلمارات العربية املتحدة.
جدير بالذكــر أن الطالب في
كلية اجلونكوين الكندية في
الكويت سيتمتع باالستفادة
من اخلبرات الدولية للطاقم
األكادميي وميكن له استكمال
دراســته ما بعــد الدبلوم في
العديد من األماكن في العالم،
حيث ان الطالب سيحصل على
شــهادتي دبلوم معترف بها
أحدهما من الكويت واألخرى
من كندا.
وتسعى كلية اجلونكوين
فــي الكويت دائما إلى توفير
جميــع الفــرص األكادمييــة

املالئمة للطلبة من اتفاقيات
مع جامعات خاصة في الكويت
وخارجهــا ومنهــا اجلامعــة
األميركية في الكويت وجامعة
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا،
ومتكن هذه االتفاقيات خريجن
الكلية من استكمال دراستهم
في برنامج البكالوريوس.

