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 الحمود: التعليم يمّر بمرحلة حّساسة تتطّلب سرعة إقرار
قانون حماية المعلم واعتبار مهنته من المهن الشاقة وتدريب متدني األداء

افتتحت ملتقى المعلمة السابع الذي تنظمه جمعية المعلمين تحت شعار »القيادة التربوية.. وآفاق األلفية الثالثة«

الحديث عن تدوير الوكالء المساعدين ومديري عموم المناطق سابق ألوانه

تأجير س�يارات لنقل وتوزيع االمتحانات على المدارس والكنترول

لجنة برئاسة السديراوي إلجراء مقابالت سد الشواغر في الوزارة والمناطق

)أسامة البطراوي(قيادات تربوية وتعليمية في مقدمة احلضور 

درع تكرميية لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي

د.موضي احلمود ومتاضر السديراوي وقيادات التربية وجمعية املعلمني يفتتحون املعرض املصاحب ملؤمتر املعلمة السابع

التعليمي والتربوي.
وشددت على ان هذه املسؤولية الكبيرة في التهيؤ للمستقبل ينبغي 
ان حتشد قوى املجتمع كله بقطاعاته الرسمية واالهلية واخلاصة 
لدعم النظام التعليمي ومس����اعدته على النهوض مبسؤولياته في 
ضوء هذه املتغيرات العاملية املتالحقة السيما في ظل الظروف التي 
مير بها املجتمع الكويتي والتي تتطلب تعزيز اللحمة االجتماعية 
وترسيخ الروح الوطنية باقوى مظاهرها معربة عن سعادتها بتناول 
هذه املوضوعات احليوية ف����ي املؤمترات التي تعقدها كل اجلهات 

واملؤسسات املعنية بتطوير التعليم.
من جانبه تطرق رئيس جمعية املعلمني الكويتية عايض السهلي 
الى ش����عار امللتقى وهو »القيادة التربوية.. وآفاق األلفية الثالثة« 
ومحاوره التي ستكون محط تداول ونقاش حول جديد القيادة التربوية 
ومتطلبات االلفية الثالثة، مؤكدا ان للقيادة دورها ومس����ؤولياتها 
اجلس����ام في العملية التربوية بل وفي عملية التطوير واالصالح 
السيما ان جناحها يتوقف على مدى توافر املقومات التي يستطيع 
من خاللها القائد التربوي ان يرسخ مفاهيم العطاء والبذل للعاملني 

لديه.
واشار السهلي الى ضرورة توظيف املواد الثرية للمؤمتر وتوصياته 
علميا وعمليا وبشكل فعال في ميداننا التعليمي وفي حتقيق غايات 
التطور واالبداع والتميز داعيا الى انتهاج مبدأ الشفافية والصراحة 
واملكاشفة في جميع القضايا التربوية والتعليمية خاصة ان للجمعية 
دورا بارزا في الدفاع عن قضايا املعلمني والوقوف الى جانب الوزارة 

في تنفيذ اخلطط التعليمية.
بدورها قالت رئيسة اللجنة التحضيرية للمؤمتر مرمي املذكور: 
كلفت من قبل اجلمعية الختيار موضوع يخدم العملية التعليمية 
ومن خالل قراءتي للواقع وبعد اجراءات الدراسات االولية وجدت 
انه ال ميكن احلديث عن تقدم ونهضة تنموية في العملية التعليمية 
من دون اعداد وتأهيل القيادات التربوية التي س����يقع عليها عبء 
قيادة هذه التنمي����ة مبينة بعض اهداف امللتقى ومنها فتح قنوات 
االتصال بني املخططني والباحثني واملنفذين للوصول الى اقتراحات 

اجرائية تخدم العملية التعليمية.

الكنترول الى املناطق.
وعودة الى ملتقى املعلمة الس����ابع القت الوزيرة احلمود كلمة 
في االحتفال ال����ذي اقيم بفندق كراون بالزا تناولت فحوى امللتقى 
الذي وصفته بانه بالغ االهمية ويحتاج منا جميعا الى االحتشاد له 

بالدراسة الواعية والتحليل املستقصي جلوانبه والرؤية االستشرافية 
السديدة البعاده املستقبلية مشيرة الى انه بقدر جناحنا في سبر 
اغواره واالحاطة بجوانب����ه واتخاذ االجراءات الالزمة له يتهيأ لنا 
اجناز مشروعاتنا املس����تقبلية وحتقيق التطوير املنشود لنظامنا 

مريم بندق
شددت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود على 
دور القيادات التربوية في رفع كفاءة العملية التعليمية والتربوية 
ملواجهة التحديات املتمثلة في الثورة املعلوماتية املتفجرة في العالم، 
مؤكدة على سعي الوزارة لتطوير وصقل خبرات الهيئتني التعليمية 
واالدارية من خالل الدورات التدريبية والورش التعليمية بالتعاون 

بني الوزارة وجمعية املعلمني وتقدير العاملني فيها.
واس����تطردت الوزيرة احلمود في تصريحات للصحافيني عقب 
افتتاحها صباح امس ملتقى املعلمة الس����ابع الذي تنظمه اجلمعية 
حتت شعار القيادة التربوية، وآفاق األلفية الثالثة قائلة: ان العملية 
التربوية والتعليمية في الكويت متر اآلن مبرحلة حساسة ودقيقة 
تتطلب سرعة اقرار قانون حماية املعلم الذي تتوق الوزارة بجميع 
كوادرها الى رؤيته واقعا ملموسا وحقيقيا حلفظ حقوق املعلم وتوفير 
البيئة التربوية املناسبة له مبا يسهم في املضي قدما لتحقيق كفاءة 
املنظومة التعليمية بشكل ينعكس ايجابا على الطالب الذي يعتبر 
احملور الرئيس����ي في هذه املنظومة، الى جانب جعل مهنة التعليم 
من املهن الشاقة باعتبارها مهنة الوقوف في مواجهة التحديات من 
خالل متابعة العمل اليومي والسعي نحو التطوير والتدريب املستمر 
ومالحقة جميع القضايا واالحداث ذات الصلة مبهنة التعليم، داعية 

الى االعتراف بطبيعة املهنة وتقدير العاملني فيها.
واعربت الوزيرة عن قناعتها بضرورة اعادة تأهيل املعلمني متدني 

االداء قبل اعتماد قرارات حتويلهم الى العمل االداري.
واش����ارت الوزيرة احلمود الى اهمية ان تتم اعادة تأهيلهم من 
خالل الدورات التدريبية وال����ورش التعليمية بالتعاون بني ادارة 

التطوير بالوزارة وجمعية املعلمني الكويتية.
وردا على سؤال حول ما يتردد من توجه الوزارة لتدوير الوكالء 
املساعدين ومديري عموم املناطق التعليمية اكدت الوزيرة في اجابتها 
ان احلديث عن التدوير س����ابق الوانه، كاش����فة عن تشكيل جلنة 
برئاس����ة وكيل الوزارة الجراء مقابالت تسكني الشواغر الوظيفية 
في مناص����ب مديري عموم املناطق وديوان ع����ام الوزارة ومؤكدة 
ان الوزارة س����تقوم بتأجير سيارات لنقل وتوزيع االمتحانات من 

 »التربية«: تقديم طلبات النقل داخل
وخارج المناطق 4 يناير وحتى 31 مارس

»المعلمين«: تكريم 447 معلمًا ومعلمة في مهرجان
»شكرًا معلمي« 5 يناير المقبل

مريم بندق 
كش���ف رئيس جمعية المعلمين عايض الس���هلي عن تقدم 4 
مؤسسات خاصة لدعم مهرجان »شكرا معلمي« المزمع عقده في 
الخامس من يناير المقبل تحت رعاية وحضور صاحب الس���مو 
األمير الذي اعتاد سنويا على رعاية هذه المناسبة وتقديم جميع 

انواع الدعم للمعلم والمسيرة التعليمية في البالد.
وأشار الس���هلي في مؤت�مر صحافي نظمته الج�معية مساء 
امس األول الى أنشطة م�هرج�انها السنوي »ش��كرا معلمي« الى 
ان التكريم س�يشمل 447 معلما ومع�لمة تم اختيارهم من مختلف 
المناطق التعليمية وذلك وفق الش��روط التي حددتها الجمعية 
مسبقا مبينا حرص جم��يع الجهات المعن��ية على تعزيز مكانة 
المعلم في المجتمع والوصول بها الى أع��لى الم�راتب سواء على 
الصعيد المحلي أو العالم��ي مثم��نا تكريم سموه للمعلمين الذي 
يعتبر بمث�ابة الدع�م االكبر واالهم ف�ي مس�يرة ورث�ة االن�بي�اء. 
وأكدت رئيسة اللجنة العليا للمهرجان فاطمة الزير رغبة الجمعية 
في الوصول الى العالمية من خالل التعريف بالمهرجان في موسوعة 
غينيس التي س���يدخلها المهرجان بنصب تذكاري قوامه مليون 

و25 ألف قلم رصاص يشارك في تشييده طلبة المدارس جميعا 
من مرحلة رياض االطفال إلى المرحلة الثانوية وذلك تحت رعاية 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود وضمن 

الرعاية الشاملة لصاحب السمو األمير للمهرجان.
وبينت الزير ان المهرجان سيتم على مدى 3 أيام األول تكريم 
صاحب الس���مو األمير للكوكبة المتميزة من المعلمين والذين 
جميعهم من دفعة عام 1987 فيما س���يكون اليوم الثاني للنصب 
التذكاري مبينة أن انش���طة الختام للمهرجان ستكون في يومه 
الثالث تحت عنوان »معلم وأفتخر« السيما انها ستتم بمشاركة 
ممثلين عن لجنة الشؤون التعليمية بمجلس األمة وممثلين عن 
دي���وان الخدمة المدنية ووزارة التربية وذلك لمعرفة ما إذا كان 

يحق للمعلم في الكويت أن يفتخر أم ال.
بدوره أكد ممثل الشركة الوطنية لالتصاالت عبدالعزيز البالون 
دعم الش���ركة للمعلم والنهوض بمكانت���ه االجتماعية والمهنية 
مش���ددا على أهمية تشجيعه ومعلنا في الوقت نفسه عن تقديم 
الشركة هدايا رمزية للمكرمين عبارة عن خطوط مجانية واشتراك 

انترنت لمدة 6 أشهر »ايغو«.

مريم بندق
حددت وزارة التربية ضوابط ومواعيد 
نقل المعلمين ومديري المدارس ورؤساء 
األقسام ومحضري العلوم داخل وخارج 

المناطق التعليمية.
جاء ذلك في نشرة عامة لجميع مدارس 
المراحل التعليمية الثالث ورياض األطفال 
للعام الدراسي 2011/2010، جاء فيها: حرصا 
من وزارة التربية على انتظام العمل التربوي 
وتحقيق االستقرار بين المناطق التعليمية 

والمدارس.
يرج���ى العلم والتعمي���م على جميع 

العاملين بالمدرسة بما يلي:
1 � سيتم بدء تلقي طلبات النقل الخارجي 
)بين المناطق التعليمية( وكذلك طلبات 
النق���ل الداخلي )بين م���دارس المنطقة 
التعليمي���ة الواحدة( اعتبارا من االثنين 
الموافق 2010/1/4 حتى األربعاء الموافق 
2010/3/31، وذل���ك للفئ���ات اآلتية )مدير 
مدرس���ة، مدير مدرسة مس���اعد، رئيس 
قسم، مشرف فني، معلم، محضر علوم(، 
حيث لن يتم قبول اي طلب نقل بعد هذا 

التاريخ.
2 � يس���جل طالب النقل رغبته بالنقل 
)الداخلي والخارجي( شخصيا ببرنامج 
النقل حسب نوع طلب النقل المقدم، حيث 
يتم تس���جيل اسماء المدارس او المراحل 
التعليمية المراد النقل إليها في حال النقل 
الداخلي، والمناط���ق التعليمية او ادارة 
التربية الخاصة او ادارة التعليم الديني 

في حال طلب النقل الخارجي.
3 � يمكن للراغبين في النقل بطلب نقل 
داخلي )بين م���دارس المنطقة التعليمية 
الواح���دة او بي���ن مراحله���ا التعليمية( 
وخارجي )بي���ن المناطق التعليمية( في 

آن واحد.
4 � يتم س���حب وطباعة نموذج طلب 

النقل من نسختين، وتراجع بياناتهما من 
قبل صاحب طلب النقل شخصيا، ثم يتم 
توقيعه على نسخة ويسلمها لسكرتارية 
المدرسة، ويتم االحتفاظ بنسخة اخرى 
لديه بعد التأكد من البيانات التي احتواها 
نم���وذج طلب النقل، علما ان طالب النقل 
سيكون مسؤوال عن صحة بيانات النقل 
المسجلة بالنموذج ولن يتم تعديلها من 
قبل المنطقة التعليمية او ادارة التنسيق 

ومتابعة التعليم العام.
5 � في نهاية دوام يوم االربعاء الموافق 
2010/3/31 تطبع سكرتارية المدرسة كشفا 
الداخلي  النقل  جماعيا يتضمن طلب���ات 
والنقل الخارجي كال على حدة وترفق به 
النماذج الفردية لطلب���ات النقل ويعتمد 
من مدير المدرس���ة، ثم يرسل الى ادارة 
الشؤون التعليمية في المنطقة التعليمية 
يوم الخميس الموافق 2010/4/1 ليتم التدقيق 
عليها ومراجعة بيانات الطلبات الفردية 
مع البيانات المس���جلة ببرنامجي النقل 
الداخلي والخارج���ي، والتأكد من وجود 
الخارجي،  النقل  جميع األسماء ببرنامج 
وذلك ليتس���نى إلدارة التنسيق ومتابعة 
التعليم العام عمل الالزم في الفترة المحددة 

إلصدار قرارات النقل الخارجي.
6 � ال يعتد بأي طلب نقل غير مسجل 
ببرنامج س���جل الطالب بالمدارس خالل 
المح���ددة لتس���جيل طلبات  المواعي���د 

النقل.
7 � في حال وجود طلبين نقل للمعلم 
)داخلي وخارجي(، فإنه بعد إصدار قرار 
النقل الخارجي له سيتم إلغاء طلب النقل 

الداخلي له تلقائيا.
8 � يتعين على معلمي ومعلمات )بطيئي 
التعلم/ متالزم���ة داون( الراغبين بالنقل 
الخارجي من منطقة تعليمية الى منطقة 
تعليمية اخرى، ضرورة إحضار موافقة 

خطية غير مشروطة بتوفير البديل من قبل 
المنطقة التعليمية المنقول منها، وموافقة 
خطية من قبل المنطقة التعليمية المطلوب 
النقل إليها بالحاج���ة للتخصص، وذلك 
الى ادارة التنسيق ومتابعة التعليم العام 

ليتسنى إصدار قرار النقل.
9 � ف���ي حال العدول ع���ن طلب النقل 
الخارجي، يتعين على طالب النقل الحضور 
)ش���خصيا( الى ادارة التنسيق ومتابعة 
التعليم العام بالوزارة لتقديم طلب إلغاء 
النقل، علما انه لن يتم قبول اي طلب إلغاء 

نقل صادر من اي جهة اخرى.
10 � آخر موع���د لتقديم طلبات )إلغاء 
النقل الخارجي( الخميس الموافق 2010/5/13 
ولن يتم تس���لم اي طلب إلغاء نقل بعد 

هذا التاريخ.
11 � يلتزم المدير المس���اعد بالمدرسة 
بتعميم هذه النشرة على الكوادر التعليمية 
بالمدرسة )بما في ذلك المتمتعون بإجازات( 
والحصول على تواقيعهم بالعلم في كشف 
ترسل نسخة منه الى المراقبة التعليمية 
المختص���ة بالمنطق���ة التعليمية لتأكيد 
اطالعهم على اآللي���ة والمواعيد المحددة 
لطلبات النقل بنوعيها، حيث لن يعتد بأي 

عذر بعدم العلم بفحوى هذه النشرة.
12 � على جميع مديرات ومديري المدارس 
السماح للمعلمين بطلب النقل وعدم منعهم 
من ذلك، كذلك إبالغهم ان هذه النشرة )للعلم 
بالمواعيد فقط(، علما انه سيتم السماح 
بتسجيل طلبات النقل عن طريق برنامج 

سجل الطالب اعتبارا من 2010/1/4.
13 � يتعين على الجميع عدم مراجعة 
المنطق���ة التعليمية او ادارة التنس���يق 
ومتابعة التعليم العام لالستفس���ار عن 
طلب النقل او قرار النقل، حيث سيتم نشر 
اسماء المنقولين لمناطق تعليمية اخرى 

من خالل الصحف اليومية.

للمعلمين ومديري المدارس ورؤساء األقسام والمشرفين الفنيين ومحضري العلوم تم اختيارهم من مختلف المناطق التعليمية

عايض السهلي وفاطمة الزير خالل املؤمتر الصحافي

 وزيرة التربية تترأس
اجتماع الوكالء اليوم

مريم بندق
تترأس وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 

د.موضي احلمود اليوم اجتماع مجلس الوكالء.
يناقش االجتماع عدة قضايا وموضوعات هي: 
املطوي��ة والكتاب التعريفي بدراس��ة متيز ملكتب 
التربية العربي، والتكلفة التقديرية لدراس��ة نقل 

طالب املراحل التعليمية الثالث ملدة 3 سنوات.
اقامة املؤمتر اخلليج��ي الثاني حول الظواهر 

السلوكية املستجدة.
ف��رص عمل خلريج��ات ال��دورات التدريبية 

تخصص تربية طفل.
الطل��ب املقدم م��ن احد املعني��ني بخصوص 

االستغناء عن شهادة البكالوريوس.
طل��ب نق��ل خدم��ات مق��دم م��ن اح��دى 

املوظفات.


