
االحد 18 اكتوبر 2009   5محليات
مناشدة عاجلة لوزيرة التربية لصرف 1000 دينار للمدارس االبتدائية و1500 للمتوسط لتجهيز مختبرات العلوم

مواجهة »الخنازير« دفعت »التربية« لتجاهل استعدادات العام الدراسي الجديد
 مريم بندق

في ظل تأه����ب وزارة التربية 
ملواجهة وب����اء انفلونزا اخلنازير 
واتخاذها العدي����د من االجراءات 
االحترازي����ة لتجهي����ز امل����دارس 
الس����تقبال الطلبة قب����ل دوامهم 
الفعلي وجناح الوزارة حتى اآلن 
الدراسة  في ضمان اس����تمرارية 
والسيطرة الى حد كبير على انتشار 
الوباء وحاجتها في الوقت نفسه 
الى تفعيل التوعية بني اوس����اط 
الطلب����ة والهيئ����ات التعليمي����ة 
واالدارية للسيطرة على مشاعر 
اخلوف والذعر في حالة اكتشاف 
حاالت مصابة ف����ي املدارس، في 
هذه االجواء االستثنائية جتاهلت 
بعض القطاعات في الوزارة الدور 
املطلوب منها الستكمال استعدادات 
العام الدراسي اجلديد 2010/2009 
الذي يبدأ اليوم لتالميذ الصفوف 

االبتدائية الثالثة االولى.
فبحسب افادة مصدر مطلع في 
قطاع التعليم العام لم يقم القطاع 
املالي حتى اآلن بتجهيز مختبرات 
االبتدائي����ة  للم����دارس  العل����وم 

واملتوسطة اجلديدة.
وأوضح املصدر ان مختبرات 

العلوم في ه����ذه املدارس بحاجة 
ماس����ة ال����ى تزويدها ب����االدوات 
والوس����ائل واملواد والتجهيزات 
بشكل كلي وشامل لتستطيع القيام 
بدورها بحسب اخلطط الدراسية 

املوضوعة.
وتساءل املصدر: كيف نشجع 
طلبتنا على االلتحاق بالتخصصات 
العلمية ومدارسنا تفتقر الى اهم 
عنصر جاذب لهذه التخصصات 
الفه����م  الطال����ب م����ن  بتمك����ني 
واالس����تيعاب عن طريق الشرح 

العملي وهو االساس للمواد العلمية 
والذي يتم ف����ي املختبرات، وفي 
مراحل تعليمية تش����كل االساس 
في تشكيل توجهات الطلبة وهما 

مرحلتا االبتدائي واملتوسط.
وناشد املصدر وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلم����ود تلبية متطلب����ات هذه 
امل����دارس واعط����اء اوامر بصرف 
ابتدائية  1000 دينار لكل مدرسة 
و1500 دينار لكل مدرسة متوسطة 
ليتسنى توفير متطلبات املختبرات، 

مشيرا الى ان رؤية القطاع املالي 
واملتمثل����ة في مناقص����ة خاصة 
للمدارس االبتدائية واملتوس����طة 
اجلديدة ال ميكن االعتداد بها نظرا 
لطول االجراءات والوقت املطلوب 

لتنفيذها.
واضاف املصدر: نناشد الوزيرة 
تنفيذ ذلك بصورة عاجلة، حيث انه 
متت مخاطبة القطاع املالي منذ اكثر 
من 6 اشهر ولم تتم االستجابة حتى 
اآلن على الرغم من ان دوام الطلبة 

بدأ منذ اوائل اكتوبر اجلاري.

منى اللوغاني متاضر السديراوي د.موضي احلمود

في رد على طلب السفارة التونسية تنويع االستفادة من كوادرهم التعليمية

لجنة برئاسة اللوغاني لمقابلة المتقدمين لوظيفة مراقب االمتحانات وشؤون الطلبة بالمناطق التعليمية

»التربية«: الكفاءة المهنية تحدد أعداد التعاقدات من البالد العربية

الروضان: االنتهاء من تحديث سجل الطالب بـ»المتوسطة«

 مريم بندق
اوضح قطاع التعليم العام ان الكفاءة املهنية للمعلمني واملعلمات 
في التخصصات التي يتم التعاقد معها سنويا من اخلارج حتدد 
االع����داد املطلوبة. ج����اء ذلك ردا على الكتاب الوارد من س����فارة 
اجلمهورية التونسية في البالد واملتضمن: طلب تفعيل مجاالت 
التعاون التربوي وتطويره في مجال تنويع االستفادة من الكوادر 
التعليمي����ة في تخصص����ات متعددة »لغة عربية، حاس����ب آلي، 
فيزياء، علوم، رياضيات، تربية اس����المية، تربية فنية، تاريخ، 
جغرافيا، احياء واحتياجات خاصة«، باالضافة الى مهندسني في 
صيانة املنشآت.وافادت املصادر باآلتي: 1 - وزارة التربية تلبي 
احتياجاتها السنوية من الكوادر التعليمية في مختلف التخصصات 

وفق االولويات التالية:
أ - خريج����ي وخريج����ات كليات اعداد املعل����م وباقي كليات 

جامعة الكويت.
ب - اخلريجني واخلريجات من الكوادر اخلليجية.

ت - الوافدي����ن املؤهلني للعمل بوظائ����ف الهيئة التعليمية 
املتواجدين في البالد »التعاقد احمللي«.

ث - التعاقدات اخلارجية من الدول العربية الشقيقة في اطار 
تفعيل اتفاقيات التعاون الثقافي والتربوي.

2 - التخصصات املطلوبة التعاقد معها »خارجيا« من الدول 
العربية الشقيقة يتم حتديدها وكذا االعداد املطلوبة وفقا للمتوافر 
م����ن طلبات هذه الكوادر ومواصف����ات الكفاءة املهنية على ضوء 

تقييم التجربة السابقة في مجال االستعانة بهم.
3 - في حال وجود مستجدات تربوية ال يوجد ما يحول دون 
توسيع مجاالت التعاون التربوي مع جميع الدول العربية الشقيقة 

ومن ضمنها اجلمهورية التونسية.

 مريم بندق
اصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود قرارا بتمديد فترة 
عمل فريق استقبال املعلمني واملعلمات 
اجلدد املكلف باستقبال املعلمني واملعلمات 
اجلدد حتى 30 سبتمبر املاضي بناء على 
طلب وكيلة الوزارة املس���اعدة للقطاع 
االداري عائشة الروضان واعتماد وكيلة 
الس���ديراوي. وشكلت  الوزارة متاضر 
وكيلة الوزارة متاضر السديراوي جلنة 

برئاس���ة الوكيل املساعد للتعليم العام 
منى اللوغاني ملقابلة املتقدمني لش���غل 
وظيفة مراقب االمتحانات وشؤون الطلبة 
باملناطق التعليمي���ة وعضوية مديري 
عموم الفروانية يس���رى العمر وحولي 
منى الصالل واألحمدي طلق الهيم ومدير 
ادارة التنس���يق ومتابعة التعليم العام 
عبداهلل احلربي. ه���ذا وأفادت الوكيلة 
املساعدة للتخطيط واملعلومات باالنابة 
عائش���ة الروضان بإمتام تطوير نظام 

سجل الطالب بآخر التحديثات الواردة 
في الئحة املرحلة املتوس���طة اجلديدة 
وبناء على ذلك طلبت الوكيلة املساعدة 
للتعليم العام منى اللوغاني من مديري 
عموم املناطق التعليمية تعميم نش���رة 
على مدارس املرحلة املتوسطة لتجربة 
النظام وخاصة شاشة »قائمة  شاشات 
الدرجات« للتأكد من توافقها وصالحيتها 
قبل بدء رصد درجات الفترة التقوميية 

األولى.

تتضاعف الرسوم بنهاية يناير 2010

فتح باب التسجيل لطالب نظام المنازل 
لصفوف النقل والثانوية العامة

مريم بندق
أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل لطالب 
نظام املنازل بصفوف النقل الثانوي والثانوية العامة 
للعام الدراس����ي 2010/2009 وذلك حتى نهاية يناير 

.2010
وبحسب قرار الوزارة س����تتم مضاعفة الرسوم 
لفترة التسجيل املتأخر على ان مينع نهائيا تسجيل 

أي طالب بعد 24 فبراير املقبل.
وتضمن قرار الوزارة فتح باب التسجيل لطالب 
وطالبات نظام املنازل املتقدمني من املنازل المتحان 
شهادة الدراسة الثانوية العامة وثانوية املعهد الديني 
وصفوف النقل الثانوي واملعهد الديني، فعلى الراغبني 
والراغبات في دخول االمتحان ان يتقدموا شخصيا 
الى املناطق التعليمية - قسم االمتحانات التي يتبعها 
سكنهم أو ادارة التعليم الديني لتعبئة النموذج اخلاص 

بهذا االمتحان.
أوال: موعد التسجيل:

يبدأ التسجيل اعتبارا من 2009/10/1م وينتهي مع 
نهاية دوام 2010/1/31م.

ثانيا: املستندات املطلوبة:
ش����هادة النجاح من آخر صف مصدقة من اجلهة 
املختصة، اجلنسية والبطاقة املدنية وصورة عنهما، 
جواز السفر وعليه تأشيرة االقامة )لغير الكويتي(، 
شهادة امليالد أو صورة عنها، 3 صور شخصية مقاس 

4 × 6 حديثة.
ثالثا: رسوم التسجيل

1– ثالثون دينارا رسم التسجيل.
2– ستون دينارا لفترة التسجيل املتأخر والذي يبدأ 

يوم االثنني 2010/2/1م وحتى نهاية 2010/2/24م.
3 –ال يس����مح بالتس����جيل نهائي����ا بع����د ي����وم 

2010/2/24م.
رابعا: شروط التسجيل

1 – يش����ترط أال يكون الطالب مقيدا بأي مدرسة 
حكومية أو خاصة أو مركز مسائي )ويؤخذ عليه إقرار 
بذلك( وان يقدم ش����هادة ترك دراسة للعام الدراسي 

2010/2009م.
2 – يسمح بالتسجيل لكل من:

أ – أبناء الكويتيات.
ب – زوجات الكويتيني.

ج – أبناء وزوجات الشهداء واألسرى.
د – مواطن����ي مجل����س التعاون ل����دول اخلليج 

العربي.
ه� - العسكريني املتقاعدين وزوجاتهم وأبنائهم بشرط 

إحضار ما يثبت ذلك من التأمينات االجتماعية.
و – العسكريني من أفراد اجليش والشرطة واحلرس 
الوطني ورجال اإلطفاء من فئة )غير كويتي( وزوجاتهم 
وأبنائهم بش����رط إحضار شهادة من اجلهة الرسمية 

التابعني لها تفيد بأنهم مستمرون بالعمل لديها.
3 – احلاصلون على شهادة الدراسة الثانوية العامة 
للقسمني )العلمي، األدبي( الراغبون في الدراسة باملعاهد 
الدينية يسجلون بالصف احلادي عشر الثانوي للمعهد 

الديني.
4 – احلاصل����ون على الش����هادة الثانوية للمعهد 
الديني والراغبون في الدراسة بالتعليم العام يسجلون 
بالصف احلادي عش����ر الثانوي )القسم األدبي( فقط 

بالتعليم العام.

لجنة عليا و5 لجان فرعية لتنفيذ مؤتمر الجودة الشاملة في التعليم
 مريم بندق

برعاية وحضور وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود يعق����د قط����اع البحوث 
التربوية واملناهج مؤمترا تربويا 
حول اجلودة الشاملة في التعليم 
خ����الل الفت����رة م����ن 5 � 7 يناير 

املقبل.
يركز املؤمتر عل����ى 5 أهداف 
رئيس����ية من خالل مناقش����ة 4 
محاور متنوعة وتستقبل الوزارة 
اآلن األوراق العلمية للراغبني في 
املشاركة في انشطة املؤمتر سواء 
من داخل الكويت او خارجها على 
البريد االلكتروني املوجود على 
موقع الوزارة وينتهي اليوم موعد 

تقدمي طلبات املشاركة بالوزارة.
وتتلخ����ص أهداف املؤمتر في 
تنمية الوعي والتبصير مبفهوم 
وأهمية اجلودة الشاملة، االطالع 
عل����ى جت����ارب ال����دول العربية 
واالجنبية في هذا املجال ووضع 
معايي����ر وآلية تطبي����ق اجلودة 
الش����املة في ض����وء االجتاهات 
العاملية املعاصرة مبا يساهم في 
رفع كفاءة النظام التربوي وجودة 

املخرجات.
وتدور مح����اور املؤمتر حول 
مفهوم وفلس����فة وأسس وأهمية 
اجلودة الشاملة في التعليم العام 
ودورها في حتقيق متيز املدارس 
ودور التقومي التربوي في حتقيق 
هذه اجلودة، الى جانب متطلبات 

اجلودة الشاملة من أساليب حديثة 
في التخطيط االستراتيجي وآلية 
ومعوق����ات التطبي����ق فضال عن 
جتارب الدول اخلليجية والعربية 
واألجنبي����ة في مجاالت التطبيق 
واملشكالت واحللول وايضا تتضمن 
احملاور النماذج التجريبية لتطبيق 
معايير اجلودة في مجاالت العمل 
التربوي ونظ����م اعتماد اجلودة 
الشاملة في مدارس التعليم العام 

في ضوء املعايير الدولية.
هذا واعتمدت الوزيرة احلمود 
قرارا وزاريا بتشكيل جلان املؤمتر، 

والذي جاء فيه:
أوال: تش����كيل اللجن����ة العليا 
برئاس����ة الوكيل املساعد لقطاع 
البحوث التربوية واملناهج مرمي 
الوتيد، وعضوية سميحة الشريدة، 
د.سعود احلربي، د.حميد الصراف، 
فتحي هالل، سلمى العكاري، رائد 
احلس����ن، ألطاف املوسى، حنان 

العلي.
مه����ام اللجنة العلي����ا: وضع 

التص����ور العام لتنفي����ذ املؤمتر، 
وضع تصور تفصيلي آلليات العمل 
لإلعداد للمؤمت����ر، إعداد برنامج 
املؤمتر، اختيار اجلهات واألفراد 

املشاركني في املؤمتر.
ثانيا: تشكيل اللجنة العلمية 
برئاس����ة د.فتحي����ة عبدالرؤوف 
وعضوية د.باسمة احلاج، د.باسمة 
الش����ايجي، د.تهاني ب����و أرحمة، 

د.مرمي مرزوق، د.خالد املهندي.
مهام اللجنة العلمية: وضع 
خطة مبرمج���ة ألعمال اللجنة 
وتنفيذها بالتنسيق مع اللجنة 
العلي���ا، حتدي���د املوضوعات 
من خ���الل احمل���اور املطروحة 

للمؤمتر.
ثالثا: تشكيل جلنة العالقات 
العامة واإلعالم برئاس����ة سلمى 
العكاري، وعضوية باسل السبت، 
ضيدان العجمي، عبداملجيد حسني، 
أروى العيار، فايز املطيري، حبيب 
احلمد، فاطمة غلوم، جناة العيسى، 
مال اهلل علي، سعاد العطوان، انوار 

احلم����دان، فاطمة القالف، جملية 
سيار، رمي البخيت، عائشة العنزي، 

مرمي يوسف.
العامة  مهام جلنة العالق����ات 
واإلعالم: وضع خط����ة مبرمجة 
ألعمال اللجنة وتنفيذها بالتنسيق 
مع اللجن����ة العليا، متابعة اعداد 
وجتهيز مكان عقد املؤمتر، توفير 
البيانات واملعلومات الالزمة عن 
املش����اركني بالتنسيق مع اللجنة 
العليا، اصدار تأشيرات الدخول 
الالزمة للمش����اركني م����ن خارج 
الكويت، اس����تقبال وفود املؤمتر 
واجراء الترتيبات الالزمة إلقامتهم 
ومغادرتهم، مرافقة وفود املؤمتر 
وتنظيم الزيارات الداخلية لهم مع 
توفير وسائل النقل الالزمة، توزيع 
بطاقات الدعوة وتوفير احلقائب 
والهدايا التذكارية، استقبال وتوجيه 
اجلمهور داخل مكان انعقاد املؤمتر 
)تنظيم(، متابعة توفير مستلزمات 

الضيافة واالشراف عليها، .
رابعا: تش����كيل اللجنة املالية 

برئاسة علي اسماعيل وعضوية 
علي الصالح وياسر عثمان.

املالي����ة: إعداد  اللجنة  مه����ام 
امليزانية اخلاصة باملؤمتر بالتنسيق 
مع اللجنة العلي����ا، اصدار تذاكر 
الس����فر لضيوف املؤمتر، متابعة 
الفواتير وعروض االسعار اخلاصة 
باحتياجات املؤمتر وتسوية السلف 
وكل م����ا يتعلق باألم����ور املالية 

اخلاصة باملؤمتر.
جلن����ة  تش����كيل  خامس����ا: 
السكرتارية برئاسة حصة البرازي، 
س����هام الراش����د، نواف العجمي، 
دالل اجلابر، حمد جمعان وغالية 

العتيبي.
مهام جلنة السكرتارية: طباعة 
املكاتب����ات والتقاري����ر والوثائق 
املتعلقة باملؤمتر، تسجيل أسماء 
وبيانات املش����اركني في املؤمتر، 
تنفيذ أعمال التصوير والتجليد، 
اعداد وتوزيع هويات املشاركني في 
املؤمتر، توفير االعداد الالزمة من 
الوثائق التي يتم توزيعها خالل 

املؤمتر.
سادسا: جتتمع اللجان في الوقت 

الذي يحدده رئيس كل جلنة.
س����ابعا: تصرف مكافأة مالية 
اليها بهذا  اللجان املشار  ألعضاء 
القرار في اطار امليزانية املعتمدة 

للمؤمتر.
ثامنا: يعمل بهذا القرار اعتبارا 
من اول اكتوبر اجلاري حتى نهاية 

انشطة املؤمتر.

العمر: انتظام باقي صفوف المرحلة االبتدائية انطالقة فعلية للعام الدراسي
أكدت مدير عام منطقة الفروانية التعليمية 
يسرى العمر استكمال كل االستعدادات الستقبال 
طلبة وطالبات باقي صفوف املرحلة االبتدائية 

والذين يلتحقون اليوم بزمالئهم.
موضحة ان االستقبال اجليد واحتواءهم في 
اليوم االول ومتابعتهم يعد اولى مهام االدارات 
املدرسية، وقد مت التنبيه على ذلك خالل اللقاءات 
املتكررة مع مس����ؤولي املنطقة لضمان توفير 

افضل السبل للعام الدراسي.

وقالت ان منطقة الفروانية سعت لتذليل كل 
العراقيل لتوفير افضل االجواء الدراسية، السيما 
التي جاءت هذا العام مصاحبة لظروف التدرج 
في بدء العام الدراس����ي بسبب مرض انفلونزا 
اخلنازير، حيث حرص����ت االدارة على العمل 
وفق توجيهات وزارتي الصحة والتربية عبر 
تطبيق كل التعليمات الوقائية، مشيدة بتفهم 
اولياء االمور ومساهمتهم في التواصل املستمر 
مع االدارات املدرس����ية لتخط����ي تلك الظروف 

لتهيئة اسباب النجاح والعمل بجد وتعاون على 
خدمة العملية التعليمية وفق توجهات وحرص 

القيادات العليا بوزارة التربية.
واضافت العمر ان انتظام باقي صفوف املرحلة 
االبتدائية يعد انطالقة فعلية للعام الدراس����ي 
احلالي، ويؤكد مدى فاعلية االستعدادات التي 
متت عبر جهود مش����تركة ل����الدارات املختلفة 
باملنطق����ة، موضحة انه يجب ع����دم اهمال اي 

مشكلة مهما كانت صغيرة.

 اعتماد مقرين للتدريب لمبارك واألحمدي والفروانية
 مريم بندق

اعتمدت وكيلة وزارة التربية متاضر السديراوي 
ق����رارا بتخصيص مبنى روضة مكة س����ابقا الكائن 
بالقطعة رقم 6 ش����ارع رقم 9 مبنطقة مبارك الكبير 
الس����كنية كمقر دائم ملركز التدري����ب التابع إلدارة 

التطوير والتنمية لتق����دمي اخلدمة ملنطقتي مبارك 
الكبير واألحمدي التعليميتني ومبنى مدرسة هاجر 
املتوسطة بنات سابقا الكائن مبنطقة خيطان السكنية 
كمقر دائم ملركز التدريب التابع إلدارة التطوير والتنمية 

لتقدمي اخلدمة ملنطقة الفروانية التعليمية.


