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أعزائي أعضاء مجتمع البيان،
في إطار جهودنا الرامية إلى وضع خطط سلسة تتسم بالشفافية فيما يتعلق بتعاقب املناصب القيادية باملدرسة ،نود أن نطلعكم على آخر
التطورات الهامة املتعلقة بمنصب مدير املدرسة للعام الدراس ي القادم  ،2020-2019فقد قرر السيد /جوستاف جروب بعد عطاء مميز منذ
أكتوبر  2016متابعة مسيرته املهنية في مكان آخر وذلك بعد إتمام عقده مع مدرسة البيان ثنائية اللغة في يونيو .2019
أثرا ً
ترك السيد جوستاف خالل فترة إدارته ً
كبيرا على املدرسة من خالل تطبيق أفضل املمارسات التعليمية ،مثل تطبيق برنامج مستوحى من
نهج ريجيو إميليا في مرحلة الروضة األولى والروضة الثانية ،وتطبيق سياسة جديدة في التقييم ووضع الدرجات على مستوى املدرسة ،كما
كان له دور فاعل في وضع إطار ألهداف الطالب على مستوى املدرسة واألهداف االستراتيجية الحالية .كان للسيد جوستاف تأثير إيجابي
كذلك على هيكل فريق القيادة من خالل تقديم برنامج إرشاد الزمالء وتطبيق أداة قيادة منظمة للتوجيه والتقييم وكانت له نظرة شاملة
للتعليم نتج عنها إنشاء قسم الحياة الطالبية في البيان .إضافة إلى ذلك ،رصد أهمية وجود نظام دعم أقوى للطالب وأسس برنامج الدمج.
نشكر السيد/جوستاف على مساهماته في مدرسة البيان ثنائية اللغة خالل السنوات الثالث املاضية ونتمنى له التوفيق والسداد في مساعيه
القادمة.
وقد قام مجلس الدارة بترشيح السيدة /مها قدورة ،التي تشغل منصب نائب املدير ً
حاليا ،للعمل كمدير دائم للمدرسة ا ً
بتداء من العام
الدراس ي املقبل  .2020-2019خدمت السيدة /مها مدرسة البيان ثنائية اللغة على مدار ً 22
عاما في العديد من املناصب منذ عام  1997مما
ً
أتاح لها ً
متعمقا للمدرسة ومجتمعها .عملت السيدة /مها كتربوية منذ عام  1980وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في اللغة
فهما
النجليزية ،ودبلوم تعليم ،ودرجة املاجستير في القيادة التربوية ،وقد عملت في لبنان واململكة العربية السعودية قبل املجيء إلى الكويت
كمعلمة ملدة عشر سنوات قبل أن تدخل مجال الدارة التربوية .خالل فترة عملها الداري تولت أدوار ومسؤوليات قيادية مختلفة مثل:
مرشدة تعليمية ،ومشرفة ،ووكيلة ،وناظرة ،ونائب مدير ،ومدير بالنيابة .السيدة مها طالبة علم مدى الحياة وقد حضرت العديد من
املؤتمرات املحلية والقليمية والدولية ،وهي على دراية بأجهزة اعتمادنا حيث عملت كعضو في فرق اعتماد املدارس في قطر واألردن .تملك
ً
ً
كبيرا للمدرسة وطالبها ،وهو ما يتجلى في عالقاتها وتواصلها مع الطالب واملعلمين والقادة .نتطلع ً
قدما للعمل بقيادة
السيدة /مها شغفا
السيدة /مها قدورة لتعزيز وإنماء مجتمع البيان التعلمي.
تحياتي،،،
حصة أمين
نائب الرئيس التنفيذي
شركة فوزك التعليمية

