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يبحث الرؤى المستقبلية في مخرجات التعليم

الملتقى التربوي السابع لمنطقة 
مبارك التعليمية 11 أبريل

مريم بندق
أص���درت وزي���رة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود قرارا بتشكيل فريق عمل 
لتأهيل املطابع األهلية ومتابعة 

طباعة الكتب املدرسية.
يأتي القرار بناء على الرؤية 
اجلديدة إلدارة تطوير املناهج 
التربوية  البح���وث  في قطاع 
واملناهج ملا يكون عليه طباعة 
الكت���اب املدرس���ي وفق أعلى 
املواصفات احلديثة واملعايير 
أعداد  الى  العاملية، وبالنظ���ر 
التي ترغب  املتزاي���د  املطابع 
باملش���اركة في طباعة الكتاب 
املدرسي والتي من الضروري 
زيارتها وتصنيفه���ا، وايضا 
نتيجة التطور لألجهزة واآلالت 
واملاكينات اخلاصة بالطباعة 
في املطابع فق���د أصبح لزاما 
إعادة تأهي���ل املطابع احمللية 
إلحداث تطوير في طباعة الكتاب 

املدرسي.
جاء في القرار أوال: يتشكل 
الفريق من: مرمي الوتيد � رئيسا، 
د.سعود احلربي � نائبا للرئيس، 
وكل من: أنوار احلمدان، سعدة 
العتيبي،  العدواني، د.س���عد 
عبداخلالق عبدالدامي، علي خلف 
� أعضاء، وعائشة حسني � عضوا 

ومقررا.
ثانيا: مهام فريق العمل:

1 � االطالع على االستبانات 
املقدمة من إدارة تطوير املناهج 
باملواصفات املطلوبة للمطابع 
واعتماده���ا من قب���ل رئيس 

الفريق.
2 � قي���ام الفري���ق بزيارة 

املطابع احمللية واملعتمدة من 
قبل جلنة املناقصات املركزية، 
وكذلك املطابع املستجدة التي 
تقدمت بطلب لتأهيلها بغرض 
الكتب مع  التعامل في طباعة 
إدارة تطوير املناهج، ولتحديد 
مدى التطور الذي أحدثته املطابع 
في األجهزة واآلالت واملاكينات 

اخلاصة بالطباعة.
3 � توصيف الشروط الواجب 
توافرها لتحديد املطابع املؤهلة 
وتصنيفها للدخول في ممارسات 
ومناقص���ات طباع���ة الكتاب 

املدرسي حسب التالي:
أ � أقسام الكمبيوتر:

� حص���ر وح���دات إدخال 
البيانات وعدد الشاشات اخلاصة 
بصف املادة العلمية واإلخراج 
الفني، وكذل���ك توافر البرامج 
اخلاصة في صف بعض الرموز 
املتعلق���ة باملادة العلمية مثل: 
الرياضيات والعلوم وغيرها 

من الكتب.
الفرز اآللي  � حصر أجهزة 
املرتبطة بالكمبيوتر، وكذلك 

وحدات سحب األفالم.
ب � التجهيزات الفنية:

� حصر أجهزة »اإلس���كنر« 
اخلاصة بفرز األلوان.

� حصر ط���اوالت املونتاج 
اخلاص���ة بتحديد املس���احات 

واألسطح الطباعية.
ج � أقسام الطباعة:

� معاين���ة نوعية ماكينات 
الطباعة العاملة بخط اإلنتاج 
من حيث األل���وان )2 لون، 4 

لون، 8 لون(.
املاكينات  � معاينة حج���م 

الوكيل املساعد للشؤون املالية 
وادارة التوري���دات واملخازن، 
املناقصات  الى جلنة  إلبالغها 

املركزية.
10 � التنبي���ه عل���ى جميع 
املطابع الت���ي مت تأهيلها عند 
امكان���ات جديدة  اس���تحداث 
إلعادة تصنيفها يتم ارس���ال 
خطاب رسمي الى وزارة التربية 
ممثال في الوكيل املساعد لقطاع 
التربوي���ة واملناهج  البحوث 
لتحديد الزيارة والوقوف على 

اعادة التصنيف.
11 � يقوم الفريق بإعداد تقرير 
دوري ورفعه لوكي�����ل الوزارة 
لتوض���يح مس��توى املطابع 
التي مت���ت زيارته���ا وأعمال 

اللجنة.
رابع���ا: لرئي���س الفري���ق 
االس���تعانة مبن يراه مناسبا 
لتنفيذ املهام املش���ار اليها من 

داخل الوزارة او خارجها.
خامسا: اداء عمل الفريق بعد 

اوقات الدوام الرسمية.
سادس���ا: يصرف للفريق 
مكافأة مالية ش���هرية يحددها 

وكيل الوزارة.
القرار  س���ابعا: يعمل بهذا 
اعتب���ارا م���ن 2010/3/1 وعلى 
اجلهات املختصة العمل مبقتضاه 

وتنفيذه.

 C( الفني والعملي للمستوى 
.)– B - A

2 � حصر ومخاطبة جميع 
املطابع التي تتعامل معها الوزارة 
املدرس���ية،  الكتب  في طباعة 
وكذل���ك املطابع الت���ي طلبت 

التأهيل او اعادة تأهيلها.
3 � بعد جتميع االستبانات 
من قبل املطابع تدرس من قبل 
الفريق، لتحديد املستوى اخلاص 

.)C – B - A( لكل مطبعة
4 � عمل جدول زمني لزيارة 
هذه املطابع للتأكد من توفير 
األجه���زة واآلالت واملاكينات 
واملخ���ازن والعمال���ة التي مت 
تسجيلها من قبل املطبعة في 

االستبانة.
الزيارات  � دراسة نتائج   5
للمطابع أوال ب���أول وإدراجها 

حتت الفئة املناسبة لها.
6 � حصر املطابع املؤهلة كل 

حسب الفئة اخلاصة به.
7 � اس���تبعاد املطابع التي 
الش���روط  ال تنطب���ق عليها 

املطلوبة.
8 � يت���م اعتم���اد املطاب���ع 
الفئة من قبل  املصنفة حسب 
الفريق، ويتم ارسالها  رئيس 
م���ع تقرير الى وكي���ل وزارة 

التربية.
9 � ارسال املطابع املصنفة الى 

وكمية اإلنتاج )رول، شيت(.
.)U.V( معاينة ماكينات �

د � أقسام التجليد:
التجليد من  معاينة خ���ط 
جتميع املالزم وعدد اخلانات 
والسرعة من حيث االنتاجية، 
الدب���وس وع���دد  ماكين���ات 
الرؤوس، ماكينات غراء الكعب 
العادي والبيور PUR، ماكينات 
اللمينيشن وقياسها، وماكينات 

القص ومدى كفاءة كل منها.
ه� � املخازن والعمالة:

املتوافرة  � معاينة املخازن 
باملطاب���ع من حيث املس���احة 

وصالحيتها.
العم���ال )فني���ة  � حج���م 

ومساعدة( ومستواها الفني.
ثالثا: أسلوب عمل اللجنة:

1 � إعداد 4 استبانات، األولى 
تعبأ بواس���طة جميع املطابع 
املقيدة واملؤهلة بالتعامل مع 
ال���وزارة، وكذلك املطابع التي 
تقدمت بغرض التأهيل للتعامل 
مع الوزارة، اما باقي االستبانات 
فلتحديد موقف املطبعة طبقا 

رومي الهزاع

د.موضي احلمود

التعليم  تواص����ل مراقب����ة 
الثان����وي ف����ي منطق����ة مبارك 
التعليمية استعداداتها  الكبير 
الذي  السابع  التربوي  مللتقاها 
تعتزم إقامته حتت رعاية وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود في الفترة من 11 
وحتى 12 ابريل املقبل حتت شعار 
»مخرج����ات التعليم الثانوي.. 

رؤى مستقبلية«.
وأشار مراقب التعليم الثانوي 
العام للملتقى رومي  واملنسق 
الهزاع الى ان من ابرز األهداف 
العامة للملتقى إلقاء الضوء على 
مراحل تطور التعليم في الكويت 
الس����لبيات  للوقوف على أهم 
واإليجابيات، وإلى تفعيل اخلطط 
الى  التي تهدف  االستراتيجية 
تطوير املناهج الدراسية، والعمل 
على تفعي����ل مواصفات البيئة 
اجلاذبة كمطلب أساسي ورئيسي 
من مطالب اجلودة ودعامة مهمة 
من دعام����ات جودة املنتج، الى 
جانب إبراز دور التش����ريعات 
والسلطة التشريعية في اإلصالح 
التعليم����ي، والعمل على إيجاد 
احللول واملقترحات التي تسهم 
في جتويد نظام التعليم الثانوي 
بصفة عامة ومخرجاته بصفة 
خاصة، مبا يالئم حاجة سوق 
العمل بالكوي����ت ومبا يضمن 
حتس����ني مخرجات التعليم من 
معل����م ومتعلم. وأض����اف ان 
امللتقى اخلاصة تتمثل  أهداف 
في تس����ليط الضوء على أهم 
س����لبيات وإيجابي����ات النظام 
الثانوي احلالي، وإثراء املناهج 
الدراسية مبا يتالءم مع مجتمعنا 
الكويتي ومتطلب����ات العصر، 
وإل����ى تبادل األف����كار والرؤى 
املختلفة بني أهل امليدان وذوي 

ليس بالضرورة أن يكون مسؤواًل عنها الوكالء المساعدون »النشغالهم« وتكليف خالد الرشيد بالتنسيق العام

وزيرة التربية: تحويل مشاريع الوزارة إلى برامج
وإسناد مسؤولياتها ألشخاص من داخل الوزارة أو خارجها

مريم بندق
في خط���وة جوهرية إلجناز 
مشاريع تطوير التعليم الواردة 
في برنامج عمل احلكومة أحاطت 
التعليم  التربية ووزيرة  وزيرة 
العالي د.موضي احلمود مجلس 
ال���وكالء ف���ي اجتماع���ه األخير 
بقراره���ا حتويل املش���اريع الى 
برامج عمل وإسناد مسؤولياتها 
الى أشخاص قد يكونون من داخل 
ال���وزارة او خارجها، مؤكدة انه 
ليس بالضرورة ان يكون املسؤول 
عن التنفيذ وكيال مساعدا فاملجال 

مفتوح لتكليف مديري إدارات او 
مديري عموم.

وأف����ادت الوزيرة املجلس بأن 
الس����رعة مطلوبة الجن����از هذه 
املش����اريع حيث قد مينع انشغال 
ال����وكالء املس����اعدين من حتقيق 

اخلطوات املطلوبة.
وأضافت: وسيتم تكليف الوكيل 
املساعد لقطاع التخطيط واملعلومات 
د.خالد الرشيد بالتنسيق العام بني 

املكلفني بتنفيذ هذه البرامج.
إلى ذلك شكلت الوزيرة جلنة 
مقابلة املرشحني/ املرشحات للترقي 

لشغل الوظائف التعليمية االشرافية 
لوظيفة »موجه فني عام« و»رياض 
االطفال« برئاسة متاضر السديراوي 

وكيل الوزارة وعضوية كل من:
اللوغاني، منى الصالل،  منى 

طلق الهيم، بدرية اخلالدي.
وش����كلت ايضا جلنة تطبيق 
الوثيقة اجلديدة للمرحلة الثانوية 
على مدارس التعليم الديني برئاسة 
الوكيل املس����اعد  الكندري  محمد 
للتعلي����م النوع����ي وعضوية كل 

من:
حمود بن ثاني، محمد الزهمون، 

ان����ور العبدالغفور، د.مفيد عيد، 
السديراوي،  حسني احلامت، ملياء 

د.سميرة املعصب، مها العمران.
وتتولى اللجنة إعداد دراس����ة 
الوثيقة األساس����ية  متكاملة عن 
للمرحلة الثانوية بالتعليم الديني، 
ويعم����ل بهذا الق����رار اعتبارا من 
2010/3/21 وحتى 2010/9/20 على 
أن تباش����ر اللجنة أعمالها خارج 

اوقات الدوام الرسمي.
ه����ذا ويرع����ى س����مو رئيس 
الش����يخ ناص����ر احملمد  الوزراء 
املؤمتر واملعرض الدولي العاشر 

الطاقة في  لتحس����ني اس����تخدام 
املباني والذي سيعقد في الكويت 
خالل الفترة من 26 الى 28 اكتوبر 
املقبل والذي ينظمه معهد الكويت 
العلمي����ة بالتعاون مع  لألبحاث 
مختبر أنظمة الطاقة التابع جلامعة 
تكساس االميركية ومبشاركة عدد 
من املنظمات واملؤسسات ومراكز 
البحث العاملية ونخبة من اخلبراء 

واملختصني الدوليني.
كم����ا يرع����ى س����موه امللتقى 
العلمي اآلسيوي االول الذي تعقده 

»التربية« في شهر ابريل املقبل.

مصادر وزارية لـ »األنباء«: الحكومة تدخل جلسة تجديد الثقة بالعبداهلل وهي »مرتاحة« 

رئيس الوزراء يدشن اليوم
بدء تطبيق برنامج عمل الحكومة

اللوغاني:  إنجاز معايير الجودة الشاملة

26 شخصية عالمية تحضر الملتقى اآلسيوي األول

مريم بندق
تأكيدا ملا انفردت بنشره »األنباء« امس 
ان احلكومة مستمرة ولن يكون هناك اي 
تدوير او اقالة او استقالة، قالت مصادر 
وزارية رفيعة ل���� »األنباء« ان احلكومة 
ستدخل جلسة 25 اجلاري لتجديد الثقة 
بوزير االعالم الش���يخ احم���د العبداهلل 
وهي »مرتاحة«، موضح���ة: لدينا العدد 
النيابي لتجديد الثقة بالوزير بفارق كبير 

وملحوظ.
واضافت املصادر: تسعى احلكومة اآلن 
للتفرغ للتقدم الى االمام بخطة التنمية 
ولينصرف اعضاء الس���لطة التشريعية 
الى العمل التشريعي الذي حتتاجه هذه 

اخلطة للتنفيذ.
وكشفت املصادر ان سمو رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد سيترأس صباح اليوم 

اجتماعا موس���عا في مسرح قصر بيان 
ملجلس الوزراء يحضره وكالء الوزارات 
والوكالء املس���اعدون جلمي���ع الوزارات 
واجلهات واملؤسسات املسؤولة عن تنفيذ 
خطة التنمية لتدشني مرحلة جديدة لتنفيذ 
برنامج عمل احلكومة كخطوة رئيسية من 

خطة التنمية االستراتيجية للدولة.
واوضحت املصادر: سيتم عرض آليات 
متابعة تنفيذ مشروعات خطة عمل احلكومة 
السنوية وما يتعلق بها من سياسات اخلطة 

االمنائية متوسطة اآلجل.
وشددت املصادر على القول ان احلكومة 
تأمل ان يلتقط اجلميع االنفاس وتسود 
اجواء الهدوء والعمل لصالح حتقيق خطة 
التنمية التي ستحقق رغبة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد بتحويل الكويت 

الى مركز مالي وجتاري في املنطقة.

مريم بندق
أكدت الوكيلة املساعدة للتعليم العام منى 
اللوغاني انتهاء القطاع من وضع معايير اجلودة 
الشاملة للتعليم، وقالت اللوغاني في تصريح 
افتتاح مشروع  للصحافيني عقب حضورها 
تطبي����ق جودة التعليم ف����ي ثانوية اجلزائر 
صباح امس، ان تطبيق نظام اجلودة الشاملة 
سيجرب في 36 مدرسة، مشددة على ان تقييم 
املشروع سيكون مع نهاية العام الدراسي املقبل 

2011/2010، فيما سيعمم على شتى املدارس في 
العام الذي يليه في حال جناحه.

ولفتت الى س����عي الوزارة لتوفير أفضل 
النظم التعليمية به����دف االرتقاء مبخرجات 
التعليم التي تعتمد عليها نهضة البالد، مشيرة 
الى اجلودة الشاملة ترتكز على مجموعة من 
القيم وتس����تمد طاقة حركتها من املعلومات 
التي نتمكن ف����ي إطارها من توظيف مواهب 

التنظيم.

مريم بندق
اعتمدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود اسماء 26 شخصية 
تستضيفهم الكويت حلضور امللتقى العلمي 
اآلسيوي االول الذي يعقد برعاية سمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد 2 ابريل املقبل 

والذي متتد اعماله حتي 8 منه.
ينظم امللتقى قطاع االنش���طة الطالبية 
بالتعاون مع اللجنة الوطنية الكويتية للتربية 
والعلوم والثقافة )اليونسكو( ومكتب امللست 
االقليمي لقارة آسيا في الكويت والشخصيات 

التي سيتم استضافتها هي:
عبدالعزيز البابطني االمني العام املساعد 
للجنة الوطنية السعودية للتربية والعلوم 
والثقافة، د.حمد الهمامي مدير مكتب اليونسكو 
االقليمي، صالح سرور االمني العام املساعد 
للجن���ة الوطنية القطرية للتربية والعلوم 
والثقافة، عيسى النشيط االمني العام للجنة 
الوطنية البحرينية لليونس���كو، د.مديحة 
الش���يبانية االمني العام للجن���ة الوطنية 
العمانية للتربية والعلوم والثقافة، سلوى 
بعاصي���ري االمني العام للجن���ة الوطنية 
اللبنانية للتربية والعلوم والثقافة، خولة 
املعال االمني العام للجنة الوطنية االماراتية 
للتربية والعلوم والثقافة، د.احمد املعمري 
االمني العام للجنة الوطنية اليمنية للتربية 
والعلوم والثقاف���ة، د.عبيد الهاجري مدير 
املكتب االقليمي لالسيسكو، روبرتو هيديدجو 

رئيس املنظمة العاملية ملست، جون جيرادون 
الرئيس الفخري للمنظمة العلمية ملست، 
نور الدين الش���وارقي مدير اندية الشطار 
الصغار للعلوم، حس���ن العكروت رئيس 
اجلمعية التونسية الشبان والعلم، املنصف 
اجلندوبي امني الصندوق مبنظمة امللست 
العاملية، انطوان بروويك رئيس مكتب ملست 
أوروبا، جوزيف ريتس���فاج رئيس اللجنة 
العليا املنظمة للملتقى العلمي العاملي 2011 
محمد اليحياوي االمني العام لالحتاد العربي 
لنوادي العلوم للشباب، حسام بلكور منسق 
انشطة الروبورت والفلك، احمد الشبل عضو 
مجلس ادارة ملست آسيا، مريانا فوجن عضو 
مجلس ادارة ملس���ت آس���يا، د.عماد الدين 
ندا املنسق العام للش���بكة العربية للبيئة 
والتنمي���ة، صوفيا جي بون رئيس قس���م 
االنش���طة العلمية باملركز الكوري للعلوم، 
محمد عبدالنبي رئيس االحتاد العاملي للشطار 
الصغار، اسماعيل حسن رئيس املكتب العربي 
للروبوت، خالد اسحاق عضو مجلس ادارة 
ملست آسيا، الكسندر ليونوفيتش رئيس 
الروس���ية لالبحاث واالبتكارات  اجلمعية 

العلمية.
وتتحمل الكويت تكاليف الس���فر درجة 
رجال اعم���ال وتكاليف االقامة واملواصالت 
الداخلي���ة والوجبات وذلك خ���الل الفترة 
من 2 حتى 8 ابريل ش���املة يومي الس���فر 

واملغادرة.

اخلبرة مبا يحقق االستفادة في 
عمليتي التطوير والتجويد، كما 
يهدف امللتقى الى تفعيل الدور 
التربوي للمؤسسات التعليمية 
وللقياديني بها، وإلى إلقاء الضوء 
امليدانية  على بعض املشكالت 
التي تعت����ري املرحلة الثانوية 
ملعاجلتها ووضع احللول للتغلب 
عليها، وتشجيع التربويني على 
االستفادة من جتارب اآلخرين 
ع����ن طريق عرض ومناقش����ة 
تلك التجارب مبا يحقق الثراء 
واملنفعة في العملية التربوية.

وذكر الهزاع ان من األهداف 
اخلاصة للملتقى ايضا استنهاض 
همم كل املؤسسات املجتمعية 
ذات الصل���ة الوثيقة بالتربية 
للعمل وفق رؤية تربوية سليمة، 
واالستفادة من جتارب اآلخرين 
عن طريق إبراز أهم االجتاهات 
التربوية احلديثة واملعاصرة 
مبا يسهم في جتويد مخرجات 
الى إكساب  التعليم، باالضافة 
أهل امليدان بعضا من املهارات 
واالجتاه���ات واملع���ارف التي 
تضمن حتس���ني األداء وجودة 

املخرج.

العتماد المؤهلة واستبعاد التي ال تنطبق عليها الشروط المطلوبة ورفع تقرير لوكيل الوزارة

فريق لتأهيل المطابع األهلية
ومتابعة تطوير وطباعة الكتب الدراسية


