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»األحمدي« تطلب عدم توزيع إداريين جدد أو قدامى الكتفاء المدارس وديوان المنطقة

مريم بندق
خاطب مدير عام منطقة األحمدي التعليمية 
طلق الهيم مدير إدارة املوارد البش���رية راش���د 

العجيل بخطاب رسمي جاء فيه:
نظرا الك��تفاء دي���وان املنط����قة ومدارسها 
من الوظائف االداري���ة يرجى عدم حت��ويل أي 
طلبات للموظفني االداريني من الراغب��ني في النقل 

او ال���ندب إل���ى من���طقة األح��مدي التعليمية 
ال���ى جان��ب ع�����دم حت���وي���ل أي موظ����فني 
اداريني )تعي����ني جدي���د( مبن��طقة األح��مدي 
التعلي����مية عل��ما انه س������بق ارس���ال كتاب 
بخصوص املوضوع بتاريخ 2009/6/23 ومازال 
يتم حتويل طلبات نقل وموظفني )تعيني جديد( 

للمنطقة.
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محمد الداحس منى اللوغاني متاضر السديراوي

بواقع 10% للعاشر و40% للحادي عشر و100% للثاني عشر لتحسين المعدل

الحمود اعتمدت آلية تقييم الطلبة في »الكبار«
و»المنازل« في »الموحد« وفق النظام التراكمي

مريم بندق
أص���درت وزي���رة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود ق���رارا وزاريا تضمن 
آلية تقييم طلبة مراكز تعليم 
الكبار وطلبة املنازل في صفوف 
املرحلة الثانوية مبدارس النظام 
املوحد بحس���ب نظام املعدل 
التراكمي تضمن قرار الوزيرة 

احلمود:
باإلشارة إلى القرار الوزاري 
رق���م )308/385( الصادر في 
2008/8/25، بشأن إقرار العمل 
بالوثيقة األساسية )املعدلة( 
لنظ���ام التعلي���م الثانوي في 

الكويت.
وباإلشارة إلى القرار الوزاري 
رق���م )2008/518( الصادر في 
2008/12/14، بشأن إقرار العمل 
بالوثيقة األساسية )املطورة( 
لنظ���ام التعلي���م الثانوي في 
مراكز تعليم الكبار في الكويت 

وتوحيدا آللي���ة تقييم طالب 
املرحل���ة الثانوية في مختلف 
النظ���م التعليمي���ة ونظرا ملا 

تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر:

أوال: يتم تقييم الطالب اجلدد 
احملولني من النظام الصباحي 
»الثان���وي املوحد« الى مراكز 
املتقدمني  أو  الكب���ار  تعلي���م 
املنازل(  لالختبارات )نظ���ام 
باستكمال آلية التقييم ومراحله 
في نظام )املعدل التراكمي( وفقا 
للمعدالت التراكمية التي حصلوا 
عليها خالل سنوات دراستهم 
في صف���وف املرحلة الثانوية 
»النظام املوح���د« على النحو 

التالي:
1 � املتقدمون للصف احلادي 
عش���ر: )ما حصلوا عليه في 
الصف العاشر + 35% أو %30 

للصف احلادي عشر(.
2 � املتقدمون للصف الثاني 

عشر أو االعادة لتحسني املعدل: 
)مجموع ما حصلوا عليه في 
العاش���ر واحلادي  الصف���ني 

عشر(.
ثانيا: طالب نظام »املقررات 
والفصلني« غير الدارسني سابقا 
لنظام التعليم الثانوي املوحد 

يتم تقييمهم كما يلي:
1 � املتقدمون للصف العاشر: 
التراكمي  املع���دل  يحتس���ب 

.)%10(
2 � املتقدمون للصف احلادي 
عشر: يحتسب املعدل التراكمي 

.)%40(
3 � املتقدمون للصف الثاني 
عشر أو لالعادة لتحسني املعدل: 
التراكمي  املع���دل  يحتس���ب 

.)%100(
ثالثا: يعمل بهذا القرار من 

تاريخه.
رابعا: على جهات االختصاص 

العلم والتنفيذ.

وسط إجراءات احترازية وفرتها »الصحة« و»التربية« في المدارس الحكومية ونشرة حّملت أصحاب المدارس الخاصة المسؤولية القانونية في حالة النقص

طلبة الثانوي الحكومي والمراحل التعليمية بالخاص يبدأون الدراسة غدًا

مريم بندق
تقدم مجموعة من معلمي االجتماعيات 
بش���كوى لتجاوزهم ف���ي ترتيب الترقي 

لوظيفة رئيس قسم للمواد الفلسفية.
واوض���ح ه���ؤالء املعل���مون انه متت 
ترقية معلمي تخصص فلس���فة االحدث 
في س���نوات اخلبرة والذين يأتون بعدنا 
في كش���وف ترتي���ب الترق���ي للوظائف 

االشرافية.
واكد املعلمون ان من متت ترقيته ميت 
بصلة قراب���ة الى بعض املوجهني العامني 
والفنيني في التوجيه الفني العام للمواد 

الفلسفية.
وقالوا: عندما توجهنا الى مدير التنسيق 
عبداهلل احلربي افاد بأنه متت ترقية االحدث 
من���ا في الدور بس���بب ان التوجيه العام 
طلب ان تنفذ الترقيات لهذا العام الصحاب 
تخصص الفلسفة نظرا للحاجة الشديدة 

الى هذا التخصص مقارنة بتخصص علم 
االجتماع، مستدركني بانه لم يقدم لهم ما 

يفيد رسميا ذلك.
وطالبوا من خالل »األنباء« بتوضيح 
هل متت الترق���يات التي جتاوزت حقهم 
على اس���اس صح���يح وان احلاجة فعال 
ال���ى اصحاب تخصص الفلس���فة وليس 
علم االجتماع ام ان هناك اجراءات اخرى 
حتتاج الى متابعة وزي����رة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موض�ي احلمود للتوصل 
الى احلقائ����ق كاملة ف���ي هذا املوضوع 
حتى يس���تطيع املعلم���ون العمل بنفس 
راضية وذهن صاف ال يش����تته التفكير 
في احتمالية واردة قد تكون غير صحيحة 
بانهم تعرضوا للظلم؟ خصوصا انهم تقدموا 
بطلب افادة الى عبداهلل احلربي بناء على 
طلبه ولم يتم الرد عليهم من شهر اغسطس 

املاضي.

ناشدوا وزيرة التربية التوصل إلى الحقائق كاملة

معلمو االجتماعيات: الترقيات اإلشرافية تجاوزت القانون

حسن حسني عبداهلل احلربي د. موضي احلمود

»التربية« تعم�م تعديالت تقوي�م وثيقة التعلي�م االبتدائي على مديري عم�وم المناطق
االساس����ية للمرحل����ة االبتدائية 
بالكويت )يونيو 2008( بش����أن 
نظام الغياب )الباب الرابع � نظام 
التقومي والغياب والنقل لصفوف 
االول والثاني والثالث االبتدائي( 
بشأن ما يلي: التلميذ الذي يتغيب 
عن املدرسة اكثر من فترة واحدة 
»بعذر مقبول« فإنه يبقى في صفه 
وال ينق����ل مع اقران����ه الى الصف 
ال����ذي يليه. ثاني����ا: يطبق البند 
السابق »اوال« على جميع تالميذ 
املرحلة االبتدائية للعام الدراسي 
2009/2008. ثالثا: يراعى تنظيم 
اختبارات حتديد املستوى جلميع 
الطالب املتغيب����ني عن اختبارات 
الفترة الرابعة »بعذر مقبول« للعام 
الدراس����ي 2009/2008 بصفوف 
»االول والثاني والثالث« باشراف 
التوجيهات الفنية املختصة ومن 
يجتاز االختبار، ينقل للصف التالي 

في العام الدراسي 2010/2009.

مريم بندق
يبدأ ط����الب وطالبات املرحلة 
الثانوي����ة بامل����دارس احلكومية 
واملراحل التعليمية الثالث مبدارس 
التعليم اخلاص العام الدراس����ي 
اجلدي����د 2010/2009 غدا وس����ط 
اجراءات ملحوظة ملواجهة انفلونزا 
اخلنازير اتخذتها وزارتا التربية 
املدارس احلكومية،  والصحة في 
وفي املدارس اخلاصة الزمت نشرة 
صادرة عن االدارة العامة للتعليم 
اخلاص اصح����اب املدارس توفير 
املتطلبات واالجراءات الوقائية حتى 
ال يتعرضوا للمساءلة القانونية.
ه����ذا وتب����دأ قي����ادات وزارة 
التربية جوالت ميدانية صباح غد 
لالطمئنان ال����ى توافر املتطلبات 
وتنفيذ تعليمات الوزارة في املدارس 

حفاظا على سالمة الطلبة.
ال����ى ذل����ك اص����درت الوكيلة 
املس����اعدة للتعلي����م الع����ام منى 

مت اقراره بشأن اختبارات حتديد 
املستوى للمتغيبني »بعذر مقبول« 
الدراس����ية  الفترة  عن اختبارات 
الرابعة بصفوف »األول � الثاني � 
الثالث« ونظرا ملا  تقتضيه مصلحة 

العمل يراعى ما يلي:
الغاء م����ا ورد بالوثيقة  اوال: 

بأعذار مقبولة وإحلاقا بتعميمنا 
رقم 6721 املؤرخ 2009/6/24 بشأن 
نظام الغياب في املرحلة االبتدائية 
وتقديرا لظروف الطلبة املتغيبني 
»بأعذار مقبولة« وتوافقا مع مفهوم 
التقومي وآلية النقل بصفوف املرحلة 
االبتدائية »من االول الى الرابع« وما 

ال����ى مديري  اللوغان����ي تعميما 
التعليمية حول  املناط����ق  عموم 
نظام الغياب في املرحلة االبتدائية 
للصفوف االول والثاني والثالث 
جاء فيه: احلاقا بتعميمنا رقم 6670 
املؤرخ 2009/6/18 بش����أن تقومي 
تالميذ املرحلة االبتدائية املتغيبني 

مريم بندق
رفض ديوان اخلدمة املدنية اعتماد معادلة شهادات 
الدكتوراه التي قدمها بعض القياديني املرموقني العاملني 

حاليا في بعض وزارات الدولة.
وقالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة ل� »األنباء« 

ان سبب الرفض هو ان هؤالء القياديني لم يكملوا متطلبات 
احلصول على الشهادة بل ان بعضهم لم يغادر الكويت 

الى الدولة التي حصل منها على درجة الدكتوراه.
وعن الدول التي امتنع الديوان عن اعتماد ش���هادات 
الدكت���وراه الصادرة منها قالت املص���ادر: منها بلغاريا 

اضافة الى بعض اجلامعات اخلاصة في مصر والبحرين 
ولدى سؤال املصدر عن سبب اعتماد شهادة الليسانس 
في الهندسة التي حصل عليها احد الطلبة بعد مرور 9 
اشهر فقط، اجاب املصدر باختصار اضطررنا العتمادها 

بعد اعتماد وزارة التعليم العالي للشهادة.

اضطررنا العتماد شهادة الليسانس في الهندسة الصادرة بعد دراسة 9 أشهر فقط

عممت مقترحًا على الموجهين العامين إلبداء رأيهم

»الخدمة المدنية« يمتنع عن معادلة شهادات
الدكتوراه الصادرة لقياديين في الوزارات

اللوغاني تدرس تدوير رؤساء األقسام
الذين خدموا 10 سنوات في مدرسة واحدة

»افتح يا سمسم« يفتح أبوابه التربوية من جديد

مريم بندق
عممت وكيلة التعليم العام منى اللوغاني مقترحا لتدوير 
رؤس����اء اقسام املجاالت العلمية الذين امتوا 10 سنوات في 

املدرسة نفسها.
وقالت اللوغاني، في التعميم املوجه للموجهني العامني 
للمجاالت الدراس����ية:  نرفق لكم املقترح املعنون »لتطوير 
االداء التربوي« املقدم من نادية عبداهلل العريفان املوجهة 

االولى الفنية لالجتماعيات واملتضمن تدوير رؤساء االقسام 
العلمي����ة باملدارس الذين امتوا 10 س����نوات مبراكز عملهم 
نفس����ها، متضمنا االيجابيات التي تراه����ا مقدمة االقتراح 
لتطوير االداء الترب����وي. ويرجى تدارس املقترح وحتديد 
ايجابياته وسلبياته وابداء الرأي بوضوح ليتسنى اتخاذ 

القرار املالئم ملصلحة العمل التربوي وافادتنا.
وجاء في مقترح لتطوي����ر االداء التربوي: اصدار قرار 

بشأن حتديد احلد االقصى ملدة بقاء رئيس القسم في املدرسة 
الواحدة بحد اقصى 10 سنوات وذلك لالسباب التالية:

1 � نقل اخلبرات وتبادلها بني املدارس.
2 � حتديد بيئة العمل التعليمية.

3 � االستفادة من رؤساء االقسام املتميزين.
4 � تنشيط قدرات رؤس����اء االقسام االبتكارية بدال من 

الركود والروتني.

محمد هالل الخالدي
»افتح يا سمسم أبوابك نحن 
األطفال«... أنشودة عشقها أطفال 
اخلليج منذ ثالثني عاما ورددوها 
كثي���را أثناء متابعتهم بش���غف 
التعليمي  التلفزيوني  للبرنامج 
والتربوي الرائد »افتح يا سمسم« 
والذي أنتجته مؤسسة اإلنتاج 
البرامجي املشترك ملجلس التعاون 
ل���دول اخلليج العربي���ة، فكان 

انتشارا نظرا  البرنامج األوسع 
ملا يتضمنه من قيم دينية وتربوية 
وأخالقية تق���دم كلها في قوالب 
ترفيهية ومواقف مضحكة محببة 
للصغار، وقد جذب البرنامج انتباه 
األطفال في سن من 3-6 سنوات أي 
فترة ما قبل املدرسة، فتعلقوا به 
وحفظوا كل ما يقدمه من معلومات 
وقيم قدمها لهم البرنامج بشكل 
مبسط وسلس ومفيد لكل جوانب 

النمو املعرفي عند الطفل، وبسبب 
النجاح الكبير الذي حققه برنامج 
افتح يا سمس���م قررت مؤسسة 
اإلنتاج البرامجي املشترك لدول 
اخلليج إعادة إنتاجه ولكن بحلة 
جديدة ومطورة تناس���ب تطور 
الطفل العربي في األلفية الثالثة، 
وألن املؤسس���ة تس���عى إلى أن 
يسير البرنامج على نفس نهجه 
الترب���وي والتعليمي قررت أن 
تنظم مؤمت���را بعنوان »اخلطة 
التربوية والتعليمية لبرنامج افتح 
يا سمسم بحلته اجلديدة« والذي 
سيقام في الكويت في الفترة من 
11-13 أكتوبر املقبل حتت رعاية 
وزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل 
ومبشاركة عدد كبير من املؤسسات 
والهيئات التربوية واالجتماعية 
واإلعالمية الت���ي تعنى بالطفل 
على صعيد دول مجلس التعاون 
اخلليجي والدول العربية، إضافة 
إلى مؤسس���ات تربوي���ة عاملية 
ومتحدثني من اخلبراء التربويني 
املتخصصني، كما سيفتح املجال 
للراغبني في املشاركة بأوراق عمل 
أو بح���وث علمية في هذا املجال 
وذلك س���عيا من املؤسسة لبناء 
محت���وى البرنامج على أس���س 
وقواعد علمية وتربوية سليمة 
تلبي طموحات دول اخلليج في 
إعادة صياغة البرامج التربوية.

إل���ى وضع  يه���دف املؤمتر 
تصور ع���ام للمنهج واحملتوى 
املتكامل لبيان األهداف التربوية 
والتعليمي���ة لبرنام���ج افتح يا 
سمس���م بحلته اجلدي���دة التي 
تناسب الطفل العربي في األلفية 

الثالثة، وسيناقش املؤمتر عدة 
مح���اور أولها بحث ومناقش���ة 
العوامل املؤثرة في حتقيق النمو 
السليم للطفل في سن من 6-3 
س���نوات من مختلف اجلوانب 
العقلي���ة واملعرفي���ة واللغوية 
والرياضية والصحية والغذائية 
واحلركية والنفسية والروحية 
واالجتماعية واملوسيقية، ولذلك 
سينبثق عن هذا احملور األساسي 
عدة محاور فرعي���ة منها فنون 
اختي���ار األس���اليب املثل���ى في 
تقدمي املعلومات للطفل بش���كل 
النمو والتطور  جاذب لالنتباه، 
في اكتس���اب اللغ���ة والتواصل 
ل���دى األطفال، النمو احلس���ابي 
والرياضي والهندس���ي، تطور 
ومنو املوهب���ة والذكاء وحتفيز 
التفكير في املستويات  عمليات 
الطفل للتعامل  العليا وتهيئ���ة 
م���ع العلوم املختلفة ووس���ائل 
التكنولوجيا احلديثة كاحلاسوب 

والبرمجيات وغيرها. 

شروط المشاركة

القائمون على املؤمتر  وضع 
بعض الشروط للمشاركة بأوراق 
عمل أو دراسات في املؤمتر حول 
برنامج افتح يا سمس���م املزمع 
إع���ادة إنتاجه م���ن جديد أهمها 
أن يك���ون موض���وع البحث أو 
الدراس���ة أو ورقة العمل ضمن 
أهداف ومحاور املؤمتر وتتوافق 
مع احملتوى املنش���ود للبرنامج 
وتسهم في بناء املنهج التربوي 
البرنامج،  والتعليمي حللق���ات 
البحوث والدراس���ات  علما بأن 

املقدمة س���تخضع للتحكيم من 
التعليمية للمؤمتر  اللجنة  قبل 
والتي ترأسها د.غادة عيد أستاذة 
التربية بجامعة الكويت وسترصد 
مكافآت مالي���ة مجزية للبحوث 
التي سيتم قبولها للمشاركة في 
املؤمتر مبا يؤكد الرغبة الصادقة 
البرامجي  لدى مؤسسة اإلنتاج 
املش���ترك لدول اخلليج في دعم 
اجلهود املخلصة والبناءة خلدمة 

مجتمع اخلليج.
يذك����ر أن املدي����ر التنفيذي 
البرامجي  ملؤسس����ة اإلنت����اج 
ل����دول اخلليج عبد  املش����ترك 
احملس����ن البن����اي ق����د خاطب 
مؤسس����ات التعليم العالي في 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
لدعوتهم للمشاركة في هذا املؤمتر 
متهي����دا إلنتاج اجل����زء الرابع 
من برنامج »افتح يا سمس����م« 
الذي كان بحق أحد أهم األعمال 
اإلنتاجي����ة املش����تركة والتزال 
كثير من ش����خصياته ومواقفه 
التعليمية والتربوية عالقة في 
أذه����ان ووجدان ذلك اجليل من 
أبناء اخلليج والوطن العربي ممن 
شاهدوه، فمن يستطيع أن ينسى 
»نعمان وملسون والضفدع كامل 
وكعكي«، كما جتدر اإلشارة إلى أن 
اجلزء األول من البرنامج قد أنتج 
عام 1979 واجلزء الثاني أنتج عام 
1982، أما اجلزء الثالث فقد واجه 
مشكلة في إنتاجه بسبب االحتالل 
العراقي للكويت عام 1990 وها 
هي املؤسسة تعمل جاهدة إلنتاج 
اجلزء الرابع ليضاف إلى رصيد 
االجنازات اخلليجية املشتركة.


