
● حدثنا عن تاريخ مدرسة دسمان ثنائية اللغة؟
ــام 1996، وكـــانـــت تــضــم 4 مــبــان  أنــشــئــت املـــدرســـة عـ
فـــقـــط، وخـــــال الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة أنـــشـــأنـــا عــــدة مــبــان 
االحتياجات  لـــذوي  خــاص  مبنى  منها  الطلبة،  تــخــدم 
الــخــاصــة، وطــورنــا املــبــانــي القديمة، والــتــي تعتبر من 
تصنيف  على  وحصلنا  الكويت،  فــي  التراثية  املباني 
الــتــي قــد تحصل  الـــذي يعد مــن أعــلــى التصنيفات   +A

عليها املدارس. 
● ما الذي يميز مدرسة دسمان ثنائية اللغة عن غيرها 

من املدارس؟
الــتــمــيــز فــــي بـــرنـــامـــجـــنـــا األكــــاديــــمــــي، لـــديـــنـــا طــلــبــة 
الصفوف العادية، وطلبة االحتياجات الخاصة أو ذوي 
برنامج  منهم  ولــكــل  التعلم،  صعوبات  وطلبة  الهمم، 
أقرانهم،  بقية  مــع  ندمجهم  طلبة  ولدينا  بــهــم،  خــاص 
حيث نضع الطالب الضعيف في مادة معينة مع أقرانه 
األقوياء باملادة ذاتها، وتولي املدرسة اهتماما خاصا 

به.
كما ان لدينا برنامجا للطلبة املهنيني، أي التدريب 
ــم أو طــبــاعــة أو تــصــويــر وهـــكـــذا،  ــواء رســ ــ الـــحـــرفـــي، سـ
ولدينا برنامج للدمج الخارجي في املجتمع، ما جعل 

هذا التنوع يجذب أولياء األمور.
● كم يبلغ عدد طالبكم لهذا العام الدراسي؟

ــالـــب، ويــلــتــحــقــون عــقــب تــخــرجــهــم بــأعــرق  3000 طـ
جامعات العالم.

● ما هي شروط قبول الطلبة الجدد في املدرسة؟
ــال، أن  ــفــ ـــروط قـــبـــول الــطــلــبــة الـــجـــدد مـــن األطــ مـــن شــ
بالنسبة  أمــا  الحضانة،  ملرحلة  مقابلة  الطفل  يجتاز 
الطالب  فيخضع  واملــتــوســطــة  االبــتــدائــيــة  للمرحلتني 
أن  وعليه  والــعــربــي،  واإلنكليزي  الرياضيات  الختبار 
يــجــتــاز جميع االخــتــبــارات كــونــهــا مـــواد أســاســيــة. أمــا 
في  الطالب  ملف  على  االطــاع  فيتم  الثانوية،  املرحلة 
مــدرســتــه الــقــديــمــة ويــحــب أن يــكــون املـــعـــدل 2 وأعــلــى، 
الجانب  ويهمنا  ذاتها،  الثاثة  لاختبارات  باإلضافة 

األخاقي كما العلمي تمامًا في الطلبة الجدد.
● متى تبدأ فترة التسجيل؟

نبدأ كل عام من شهر يناير، ويبدأ التسجيل ملرحلة 
الحضانة من عمر عامني و6 أشهر.

● ملاذا تهتم املدرسة باالعتماد األكاديمي؟ وكيف يؤثر 
ذلك على سمعتها؟

العاملية  بالجامعات  يلتحقون  الذي  الطلبة  يحتاج 
في الدول األوروبية والواليات املتحدة وأستراليا إلى 
هـــذا االعــتــمــاد، حــيــث تستطيع الــجــامــعــات مــعــرفــة ما 
يكفي عن مدرسة الطالب عن طريق رقم دولي تحصل 
عليه املــدارس املعتمدة، وتقرر قبول الطالب من عدمه 
اعــتــمــادا عــلــى مــعــلــومــات املـــدرســـة فــي مــوقــع االعــتــمــاد 
األكــــاديــــمــــي. واســتــطــعــنــا الـــحـــصـــول عــلــى اعـــتـــمـــاد من 
أوروبـــا وأي  اعتماد يخص  األولـــى CIS وهــو  جهتني، 
جامعة فيها، واعتماد الواليات املتحدة حصلنا عليه 
 NORTH ENGLAND SCHOOLS OF COLLEGES من
أقــدم جهة اعتماد في العالم منذ 1880. ويعطى  وهــي 
البرنامج األكاديمي  اعتماد هاتني الجهتني بناء على 
العاملية،  املواصفات  للتأكد من كونه يطابق  للمدرسة 
واملباني والخدمات واألمن والسامة، باإلضافة لجودة 

املدرسني وخبراتهم، ومعايير أخرى.
● وماذا عن الحرم الدراسي؟

املدرسة مكونة من 7 مبان، لدينا مسرح يسع 580 
ــه، حــيــث نولي  شــخــصــا، ولــكــل مــبــنــى عــيــادة خــاصــة بـ
ــة بــالــغــة مـــن األهــمــيــة.  ـــن والــســامــة درجــ مـــوضـــوع األمـ
ولدينا أيضا غرف تعرف باسم الحياة اليومية، يتعلم 
فيها الطالب كيفية تدبير األمور الحياتية اليومية من 
الترتيب والتنظيف والطهي، باإلضافة ملسابح للطلبة. 
وتــعــتــبــر مـــدرســـة دســـمـــان مـــن أكـــبـــر مــــــدارس الــكــويــت 
بمساحة ماعبها، لدينا ملعبا كرة قدم وملعب متعدد 
االستخدامات، باإلضافة لكافتيريا يستخدمها الطلبة 

وحتى أعضاء هيئة التدريس.
● ما خطط تطوير املدرسة؟

لدينا مسؤولة عن تطوير وترتيب وتنظيم املناهج 
لــلــطــالــب الــــذي ينتقل مــن مــرحــلــة دراســـيـــة إلـــى أخـــرى، 
بعمل مشاريع  يقوم  كيف  الطالب  يعلم  نظاما  ونتبع 
أن صفوفنا  إلــى  باإلضافة  نظريا،  تعلمه  ملا  تطبيقية 
ال تتعدى 25 طالبا للصف الــواحــد، حيث إنها مــزودة 

بكاميرات لتسجيل كل ما يدور ويحدث.
ونــهــتــم كــثــيــرا بــتــدريــس الــلــغــة الــعــربــيــة إلـــى جــانــب 
والتربية  العربي  مادتي  على  ونركز  اإلنكليزية،  اللغة 
ــركـــي. وتــعــد  ــيـ ــى املــنــهــج األمـ ــة، بـــاإلضـــافـــة إلــ ــيـ اإلســـامـ
التقنيات  بأحدث  املجهزة  املـــدارس  أكثر  من  مدرستنا 
فــي الــكــويــت، إضــافــة لــوجــود )الـــــواي فــــاي( فــي جميع 

أنحاء املدرسة.
● ما سياستكم املتبعة لتشجيع الكوادر الوطنية؟

استخدام  يخص  ما  في  املقررة  النسبة  متجاوزون 
العمالة الوطنية، املطلوب منا 5 في املئة، وصلنا إلى 

7.5 في املئة، لدينا 26 مدرسا من الكادر الوطني.

حازت اعتمادين أكاديميني من أوروبا والواليات املتحدة وبرامجها التعليمية تخدم جميع الفئات بما فيها فئة ذوي االحتياجات وصعوبات التعلم

مدرسة دسمان ثنائية اللغة...
برامج تعليم متنوعة بأعلى تصنيف

| كتبت شهد المحاميد |

تعد مدرسة دسمان ثنائية اللغة من أقدم وأعرق مدارس الكويت، وحاصلة على تصنيف A+ وهو من أعلى 
التصنيفات التي قد تحصل عليها أي مدرسة، حيث تتميز ببرامج التعليم املتنوعة التي تخدم جميع الفئات، 

بما فيها فئة ذوي االحتياجات الخاصة وصعوبات التعلم.
وتحتوي مدرسة دسمان على أكبر مساحات املالعب والساحات في الكويت، باإلضافة إلى احتوائها على 7 
مباٍن لكل وظيفته، ويتعلم فيها الطالب كل ما يلزم ابتداء من حياته اليومية، إلى التحصيل العلمي وحتى 

الترفيه النفسي والجسدي. وحصلت املدرسة على اعتمادين أكاديميني من جهتني، األولى CIS وهو 
 NORTH ENGLAND اعتماد يخص أوروبا وأي جامعة فيها، واعتماد الواليات املتحدة حصلت عليه من

SCHOOLS OF COLLEGES وهي أقدم جهة اعتماد في العالم منذ 1880.
»الراي« تجولت مع املدير التنفيذي للمدرسة عادل الصانع في أروقة وباحات املدرسة، حيث تحدث إلينا عن 

تاريخها ومميزاتها وأسباب تفضيل أولياء األمور دسمان ثنائية اللغة لتعليم أطفالهم. 
وفي ما يلي نص الحوار:

تتميز »دسمان« بمساحات املالعب الشاسعة                                       

مسابح للطلبة والدورات الصيفية الترفيهية

روضة األطفال                                          )تصوير نايف العقلة(

الزميلة شهد املحاميد ترافق املدير في جولة داخل املدرسة 

املدرسة مزودة بأحدث التقنيات

عادل الصانع:

 +A حصلنا على تصنيف
ويعد من أعلى التصنيفات للمدارس

لدينا طلبة الصفوف العادية 
وطلبة االحتياجات الخاصة 

وطلبة صعوبات التعلم 

صفوفنا ال يتعدى العدد فيها 
25 طالبًا للصف الواحد

مدرستنا من أكثر املدارس املجهزة 
بأحدث التقنيات في الكويت

عادل الصانع
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قـــرارًا في  الــدكــتــور ســعــود الحربي  أصـــدر وكــيــل وزارة التربية 
شأن إغاق مبنى مدرسة مهلهل املضف املتوسطة بنني التابعة 
من  اعتبارا  الشعب،  بمنطقة  والكائنة  التعليمية،  حولي  ملنطقة 

بداية الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي.
وتضمن القرار أن تتولى منطقة حولي التعليمية، بالتعاون مع 
إعــادة إصــدار نشرة تسجيل وقبول  التعليمية،  العاصمة  منطقة 
الطاب في ضوء هذا القرار، كما تتولى منطقة حولي التعليمية 
نقل وإعادة توزيع أعضاء الهيئة اإلشرافية والتعليمية واإلدارية 

على بقية مدارس املرحلة، في ضوء هذا القرار. 
كــمــا أصــــدر الــحــربــي قــــرارا فــي شـــأن تسمية وافــتــتــاح مــدرســة 
الحباب بن املنذر االبتدائية الجديدة بنني ذات معلمات، والتابعة 
ملنطقة العاصمة التعليمية والكائنة في منطقة القيروان السكنية، 
اعــتــبــارا مــن بــدايــة الــفــصــل الـــدراســـي الــثــانــي مــن الــعــام الــدراســي 
الحالي، على أن تتولى منطقة العاصمة التعليمية تعديل وإعادة 

إصدار نشرة تسجيل وقبول الطلبة في ضوء هذا القرار.

الــتــربــويــة واألنــشــطــة فيصل  املــســاعــد للتنمية  الــوكــيــل  ــدر  أصــ
املــقــصــيــد، نــشــرة عــامــة لــجــمــيــع مـــــدارس الــتــعــلــيــم الـــعـــام والــديــنــي 
والخاص والنوعي )بنني وبنات(، بشأن اعتماد البرنامج الزمني 
ملشروع تحدي القراءة العربي للعام الدراسي -2018 2019 بنسخته 
الجديدة، والذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتشجيع 

حب القراءة لدى الطاب في العالم العربي.
ويشمل البرنامج اختيار بطل التحدي على مستوى املدرسة في 
األسبوع األخير من فبراير املقبل، وعلى مستوى املناطق واإلدارات 

من 10 - 21 مارس، وعلى مستوى الدولة من -1 3 أبريل املقبل.
أمـــا اخــتــيــار أفــضــل مــدرســة فــقــد حـــدد الــبــرنــامــج تــاريــخ تسليم 
أعمال  فــي 10 / 3، وتــاريــخ تسليم  املنطقة  املــــدارس ملنسق  أعــمــال 
املــدارس لفريق تحكيم الــوزارة في 14 / 3، وتسليم أعمال املدارس 
لفريق تحكيم دولة اإلمارات في 23 / 3 لخمس مدارس على مستوى 

الدولة.

»التربية«: إغالق متوسطة 
وافتتاح ابتدائية

اعتماد البرنامج الزمني 
ملشروع تحدي القراءة


