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العمر تقترح إنشاء 
المعهد الوطني لتطوير 

اإلرشاد في المدارس
مريم بندق

رفعت مدي���ر عام منطقة 
التعليمية يسرى  الفروانية 
العمر مقترحا لوزيرة التربية 
حول إنش���اء املعهد الوطني 
لتطوير آلية العمل واإلرشاد 
والنهج الوظيفي في مدارس 
التعليم العام واخلاص، جاء 
فيه: حرص���ا على تقدمي كل 
ما هو ج��ديد بشأن العملية 
التربوي���ة نفي��دك���م ع��لما 
بأننا قمنا بترجمة نسخة من 
اإلرشاد امله��ني األكادميي من 
اللغة  الى  اللغة االجنليزية 

العربية.
وفي إطار تنويع مصادر 
اللقاء  التعليم ومن خ���ال 
ال����ذي عق���د في مؤسس���ة 
»كانيدكوم« الدولية ب� »مدينة 
تورنت���و � كن���دا«، نرى ان 
نض���ع بني أيديك���م ملخصا 
اعداده من  الذي مت  للعرض 
قبل املؤسسة لوزارة التربية، 
موضح���ا اله���دف واحلاجة 
الوظيفي وآلية  الى االرشاد 
العمل في حال إقرار مثل هذا 

املشروع.
علما أننا قد سبق ان أرسلنا 
نسخة من هذا املق��ترح الى 
وزير التربية ووزير التعليم 
العالي األسبق في 2009/4/22 
ول���م يردنا رد الى اآلن، وعليه 
قد مت عقد ع���دة لقاءات مع 
ممثلي املؤسسة وكان آخرها 

في 2009/1/31.
وقد مت اس���تخاص هذا 
املقترح آملني ان يس���تحوذ 
على رضاكم ويكون قد حقق 
الهدف املنش���ود بتأس���يس 
مكتب للتوجيه واإلرش���اد 
املهن���ي واألكادمي���ي مركزه 
الترب��ي���ة ويتبع له  وزارة 
مكاتب التوج�يه واالرش���اد 
باملدارس للتنسيق وإب����داء 
ال���رأي فيما يخص توجي��ه 
الطلبة الختيار املسار املناسب 
التحصيلية  وفق قدراته���م 
وميوله���م في ظ���ل توجه 
الوزارة ال���ى تطبيق تنويع 
الثانوي، بافت��تاح  التعليم 
مدرس���ة رياضية، وأخرى 
التق��ني وامله��ني،  للتعليم 
فضا عما ه���و موجود من 
املس���ار األكادمي���ي )علمي � 
أدبي( الى جانب مدرس������ة 
للف�ائقني تعن���ى بهذه الفئة 

من الطلبة.

الكويت( الختيار  التربية بدول���ة 
احدهم ليكون ضاب���ط اتصال في 
الدولة املشاركة حيث يتم تشكيل 
جلنة ضباط االتصال من خمس���ة 
ضباط اتصال بالدول التالية: مملكة 
البحرين، دولة قطر، اململكة العربية 
السعودية، االمارات العربية املتحدة، 

سلطنة عمان.
امله���ام: � االعان عن املس���ابقة 

وتوضيح شروطها.
� متابعة بيانات املشاركني.

� التواص���ل مع جلن���ة املتابعة 
والتنفي���ذ فيم���ا يخ���ص اعم���ال 

املشاركني.

8ـ فريق التحكيم من دول مجلس 
التعاون الخليجي

يتم ترش���يح ع���دد ثاثة افراد 
م���ن كل دولة مش���اركة بالتعاون 
مع ادارة العاق���ات العامة بوزارة 
التربية بالكوي���ت الختيار احدهم 
ليكون عضوا ف���ي جلنة التحكيم 
ممثا للدولة املشاركة حيث يشارك 

هؤالء احملكمون في:
� جلان تقيي���م األعمال املقدمة 

واملستوفاة لشروط املسابقة.
� االعم���ال التنفيذي���ة للجن���ة 

التقييم.
� إب���داء ال���رأي ف���ي األعم���ال 

املتميزة.
ثالث���ا: جتتمع اللجن���ة بدعوة 
من رئيسها ملتابعة تنفيذ املشروع 
واالشراف على فرق العمل والتنسيق 
فيم���ا بينها لضمان تنفيذ خطوات 
املش���روع وفق اآللي���ة والبرنامج 

الزمني املوضوعني.

باملوقع ورفع التقارير لفرق العمل 
جميعها.

� الرد على االستفسارات الواردة 
من املشاركني.

العام���ة  العاق���ات  4� فري���ق 
واإلعام

عائشة املطر، تسنيم مصطفى، 
عبداهلل عبدالرزاق.

املهام: � التغطية االعامية.
� إعداد ميزانية امللتقى.

� تنظي���م القاع���ات واحلج���ز 
واستقبال الضيوف.

� الضياف���ة. � توفي���ر الهداي���ا 
والدروع واجلوائز.

5ـ فريق الدعم الفني والتقني

أنعام حسني، وبشاير صادق.
املهام: تقدمي الدعم للموقع.

� تصميم موقع املسابقة.
� االش���راف واملتابعة على سير 

العمل باملوقع.
� تصميم برنامج لتواصل وتسلم 

البحوث واملشاركات.
� حتديث املوقع.

6ـ الفريق المالي

ع���ذاري  اخلال���دي،  حص���ة 
الرامزي.

املهام: � وضع امليزانية التفصيلية 
للملتقى.

� متابعة صرف امليزانية.
7� فريق ضباط االتصال في دول 

مجلس التعاون اخلليجي
يتم ترش���يح ع���دد ثاثة افراد 
من كل دولة مش���اركة )بالتعاون 
مع إدارة العاق���ات العامة بوزارة 

العام من���ى اللوغاني وعضوية 
أماني مهدي وفريد محمد.

املهام: � اإلشراف العام على أعمال 
فرق العمل األخرى.

� التأكد من جودة س���ير العمل 
وتنفيذه.

التي تواجه  العقب���ات  � تذليل 
فرق العمل.

� املش���اركة في حتكيم األعمال 
الفائزة في شكلها النهائي.

ثانيا: تشكيل فرق عمل فرعية 
على النحو التالي:

1 ـ فريق المتابعة والتنفيذ

ع���ذراء العراك، من���ى ذكر اهلل 
وهديل الريس.

املهام: � متابعة آلية العمل اخلاصة 
بالتقارير الواردة.

� التواصل املس���تمر مع ضباط 
االتصال للتأكد من جودة سير العمل 

بدول مجلس التعاون اخلليجي.
� التعاون مع اجلهات املعنية 
اخلاصة بتنفيذ األعمال املدرجة 
بامللتقى )مركز املعلومات � العاقات 
العامة � جلنة االشراف العام � املالية 

� التقييم والتحكيم(.
� املش���اركة مع فري���ق التقييم 
ف���ي إبداء الرأي باالعمال الس���ابق 

ذكرها.
رابعا: تتعاون قطاعات الوزارة 
املختلفة، كل في مجال اختصاصه مع 
فريق العمل لضمان جناح املشروع 
وإجنازه مبا يحقق األهداف التربوية 

املنشودة.
خامسا: يتم اعداد تقرير ختامي 
نهائي يتضمن النتائج واإليجابيات 

مريم بندق
اعتمدت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
تشكيل جلنة جديدة للمطبعة 
السرية بحس���ب مقترح وكيلة 
التعليم العام منى اللوغاني في 
اعقاب واقعة تسريب االمتحانات 
التي حدثت باختبارات نهاية العام 

الدراسي املاضي.
تضم اللجنة وكيلة التعليم 
العام منى اللوغاني رئيسا للجنة 
وعضوية كل من عبداهلل سعود 
عمر الغري���ر، محمود مصطفى 
الس���لمان، محم���د عبداحلميد 
احلمدان، فرج نقاع فرج، جاسم 
عبدالوهاب النجار، هاني حسني 
غلوم حسني، عمار إبراهيم األمير، 
فهد خليفة الصال، وعلي حسن 

عبداهلل.
بحسب قرار الوزيرة تشكل 
اللجنة للمتابعة واالشراف على 
سرية اسئلة اختبارات الصفوف 
العاشر واحلادي عشر والثاني 
عشر للنظام املوحد والثاني عشر 
لنظام الفصلني والشهادة الثانوية 

للمعهد الديني.
شكلت الوزيرة احلمود فريق 
تنفيذ مشروع امللتقى التربوي 
االلكتروني اخلليجي األول الذي 
ينفذ حتت شعار »طموحي إبداع 

خليجي« جاء في القرار:
أوال: تشكيل جلنة االشراف 
امللتقى  العام لتنفيذ مش���روع 
التربوي االلكتروني اخلليجي 
ابداع خليجي(  االول )طموحي 
برئاسة الوكيل املساعد للتعليم 

والسلبيات.

2ـ فريق التقييم والتحكيم من 
الكويت

فريد ربيع، عائشة العلي، نادية 
عبدالقادر، وسميرة ماتقي.

املهام: � تقيي���م األعمال املقدمة 
واملستوفاة لشروط املسابقة.

� تقدير الدرجات املخصصة لكل 
جوانب التقارير املقدمة.

� ترشيح االعمال املتميزة للجائزة 
من كل دولة وكذلك ترشيح افضل 
تقرير من اجلان���ب الفني وافضل 
تقرير من اجلان���ب التقني وكذلك 

اجلانب املادي.
� رفع ما توصل إليه الفريق من 

نتائج الى جلنة االشراف العام.

3ـ فريق مراقبة الموقع

عايدة حسن، اسراء رمضان، هبة 
اجلساس، انوار االمير.

العمل  � مراقبة س���ير  امله���ام: 

منى اللوغاني

شعار برنامج »يال شباب« محمد ابراهيم

اعتمدت فرق تنفيذ الملتقى التربوي اإللكتروني األول تحت شعار »طموحي إبداع خليجي«

الحمود شّكلت لجنة جديدة للمطبعة السّرية لالمتحانات برئاسة اللوغاني

دراسة تظّلم مديري المدارس الخاصة من ضوابط النقل بعد 4 سنوات
مريم بندق

تدرس وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود التظلم املرفوع 
من مديري مدارس اإلدارة العامة للتعليم 
اخلاص بخصوص ضوابط النقل املعتمدة 
من الوزيرة مؤخرا والتي تنص على نقلهم 
من مدارسهم احلالية الى مدارس اخرى 

بعد مضي 4 سنوات متصلة على العمل 
فيها مع بداية ش���هر سبتمبر من كل عام 

دراسي.
وقالت املصادر ان التظلم يستند الى 
ان قرار نقل مدي���ري املدارس احلكومية 
يرتك���ز على تنفيذ النق���ل بعد مضي 10 

سنوات وليس 4 سنوات فقط.

وكشفت املصادر عن التوجه الستمرار 
العمل بالقرار الصادر حفاظا على املصلحة 
العامة ومصلحة العملية التعليمية، هذا 
ويتضمن القرار الصادر من د.احلمود على: 
يجوز ملدير ع���ام اإلدارة العامة للتعليم 
اخلاص نقل مدير املدرسة الى مدرسة اخرى 
قبل )انتهاء او استكمال السنوات احملددة( 

في البند السابق وفقا ملا تقتضيه مصلحة 
العمل، ويحق ملدير املدرسة التقدم بطلب 
نقل الى مدرسة أخرى بعد اي فترة وفقا 
لآللية املتبعة واملواعيد احملددة سنويا، 
ويتم إصدار قرارات نقل مديري املدارس 
في نهاية العام الدراس���ي ما لم تتطلب 

مصلحة العمل غير ذلك.

إنجاز صيانة تكييف مدارس جنوب السرة
اجن���ز مقاول���و وزارة التربي���ة صي���انة 
اجهزة تكييف مدارس جنوب الس���رة العاملة 
بنظام تكييف احملطات فيما ع���دا مدرس����تني 
تخ���ضعان حاليا لنقل احملطات اخلاصة بهما 

الى مناطق بعيدة عن البيوت السكنية تنفيذا 
حلكم قضائي صدر لصالح قاطني هذه البيوت 
الذين تضرروا من االصوات الصادرة عن هذه 

احملطات.

»األنباء« ترعى معرض »يال شباب« إعالميًا في مايو المقبل
يتقدم مدير برنامج »يا ش���باب« محمد 
ابراهيم بجزيل الش���كر جلري���دة »األنباء« 
لرعايتها ملعرض »يا شباب« لدعم املشاريع 
والطاقات الشبابية للمرة الثالثة، حيث تأتي 
هذه الرعاية حلرص »األنباء« على ابراز دور 
الشباب في تنمية اقتصاد الكويت، حيث ميلك 
الشباب طاقة ابداع ومبادرة هائلة ومن جانبه 

قال مدير احلملة االعامية ملعرض »يا شباب« 
القادم يوسف الفارس: »األنباء« اول من قام 
بدعمنا في بداية طريقنا وهي اآلن تستمر في 
دعمنا النها على وعي تام مبقدرات ومواهب 
الشباب وكان ل� »األنباء« تأثير كبير بحماتنا 
االعامية ونتطلع دائما ملش���اركة »األنباء« 

بهذه االنشطة الشبابية الوطنية.

مريم بندق
رفعت وكيلة وزارة التربية املس����اعدة للتعليم 
العام منى اللوغان����ي رؤيتها لوكيلة الوزارة حول 
املشروعات الواردة في برنامج عمل احلكومة التي 
تستهدف التوافق مع املعايير الدولية اخلاصة بعدد 
ساعات الدراسة مبراحل التعليم املختلفة وهي 805 
ساعات للمرحلة االبتدائية و718 ساعة للمرحلتني 

املتوسطة والثانوية.
وأفادت اللوغاني في الورقة التي تسلمتها وكيلة 
الوزارة بان هناك معوقات كثيرة لتنفيذ مشروع إعادة 
النظر في الفترة الزمنية للعملية التعليمية باملراحل 

املختلفة مبا يتوافق واملعايير الدولية.
وأوضحت ان هناك معوقات كثيرة ترتبط بالبيئة 
املدرسية والظروف االجتماعية وطبيعة املناخ جتعل 
من فكرة إطالة ساعات الدوام املدرسي غير مقبولة 

شعبيا.
واستدركت: انه ميكن حتقيق املعايير الدولية لعدد 
الساعات دون إطالة الدوام املدرسي اليومي او عدد 
ايام السنة الدراسية من خال التركيز على مجموعة 
املجاالت الدراسية املدرجة في اخلطة الدراسية )عدد 
احلصص( وزيادة زمن احلصة الدراسية ويتطلب 
ذلك استبعاد مجاالت دراسية او تخفيفها من اخلطة 
ونقلها الى اخلطط الدراسية املقترحة ملسارات التعليم 
االخرى وهي )الدراسات العملية والفنية والبدنية.. 
الخ(. وهذا يتطلب اإلسراع في إقرار تنوع مسارات 
التعلي����م الثانوي وحتديد ضواب����ط االلتحاق بكل 
مس����ار من خال تنس����يق نتائج الطلبة في نهاية 

الصف التاسع.
الى ذلك، خاطبت اللوغاني مديري عموم املناطق 
التعليمية حول تفعيل آليات تنفيذ مشروع تخفيف 

احلقيبة املدرس����ية بخطاب جاء فيه: باالشارة الى 
املوض����وع أعاه، وعل����ى ضوء الكت����اب رقم 222 
املؤرخ 2009/12/1 الوارد من الوكيل املساعد لقطاع 
البحوث التربوية واملناهج )رئيس جلنة املشاريع 

التطويرية(.
يرجى اتخاذ ما يلزم للتعميم على اإلدارات املدرسية 
ف����ي مختلف املراحل التعليمي����ة لتوعية املتعلمني 
وأولياء أمورهم بوجود محتويات الكتب الدراسية 
على موقع الوزارة اإللكتروني، تيسيرا لتمكينهم من 
االطاع عليها دون احلاجة الى حمل الكتاب )ذهابا 
وإيابا( مبا يسهم في حتقيق أهداف مشروع تخفيف 

احلقيبة املدرسية.
وكانت الوكيلة املساعدة لقطاع البحوث التربوية 
واملناهج مرمي الوتيد ق����د خاطبت اللوغاني حول 
مشروع للمساهمة في حتقيق اهداف تخفيف احلقيبة 
املدرسية في املرحلة االبتدائية، جاء فيه: باالشارة الى 
املوضوع أعاه والى CD املقدم من منطقة العاصمة 
التعليمية مدرسة بحرة االبتدائية � بنات بهذا الشأن 
نفيدكم باآلتي: تبني للجنة بعد دراسة املشروع انه 
موجود مبشروع احلقيبة اإللكترونية مع التدريبات، 
كما انه من املمكن للمعلمني والطاب الدخول على 

موقع الوزارة واملوجود بها الكتب.
كما ان اللجنة تتقدم بجزيل الشكر والثناء على 
املجهود املبذول من قبل ادارة املدرسة لصالح  العملية 

التربوية.
على صعيد آخر، خاطبت اللوغاني موجهي عموم 
املواد الدراسية حول تأجيل العمل بآلية متابعة املعلم 
متدني األداء اجلديدة، موضحة عطفا على املوضوع 
املذكور أعاه، فقد تقرر تأجيل العمل بآلية متابعة 
املعلم متدني األداء اجلديدة واتباع اآللية السابقة.

تأجيل آلية متابعة المعلم متدني األداء الجديدة واتباع اآللية السابقة

إمكانية زيادة زمن الحصة
دون إطالة اليوم المدرسي

تدريب الطلبة على أداء فقرات »األعياد«
مريم بندق

التربية  ش���كلت وكيلة وزارة 
متاضر السديراوي جلنة االشراف 
والتنظيم واالعداد للحفل الغنائي 
مبناس���بة العيد الوطني التاس���ع 
التحرير  ي���وم  واالربعني وذكرى 

التاسع عشر لسنة 2010.
نص القرار:

أوال: تشكل جلنة االشراف على 
تنفي���ذ االحتفال بالعي���د الوطني 
ويوم التحرير 2010 برئاسة الوكيل 
املساعد لانشطة الطابية، دعيج 
حمد الدعيج، باعتباره املشرف العام 
على التنفيذ ع���ن وزارة التربية، 

وعضوية كل من:
1 � املوجهة العامة للتربية البدنية 

بنات � نائب املشرف العام.
2 � مدير إدارة اخلدمات العامة 

� عضوا.
3 � مدير إدارة العاقات العامة 

واإلعام التربوي � عضوا.
 � املالي���ة  اإلدارة  مدي���ر   �  4

عضوا.
ثانيا: تختص اللجنة مبا يلي:

� اتخاذ اإلجراءات الازمة لتنفيذ 
خطة تدريب الطلبة، وفقا للخطة 
املقدمة من الش���ركة املتعاقدة مع 

وزارة اإلعام.
� إعداد خطة توفير احتياجات 
الطلبة املشاركني في االحتفال من 
»تدريبات/نق���ل الطلبة/ التغذية/ 
املال���ي« وعرضها على  واالعتماد 

اللجنة الرئيسية لاعتماد.
� واإلعان عن االحتفال وتسهيل 
الطلبة واملشرفني  اجراءات دخول 
واملدعوي���ن الى مواق���ع االحتفال 
وتك���ون مس���ؤولية مدي���ر إدارة 

العاقات العامة.
� التعاون مع اجلهة التي حددتها 
وزارة اإلعام لاشراف على اخراج 
احلفل وتنفيذ خطة التدريبات واعداد 
البروڤات والعرض النهائي للحفل 
وتكون مس���ؤولية التوجيه الفني 

للتربية البدنية.
� اختي���ار الط���اب والطالبات 
املشاركني في احلفل وفقا لشروط 
الس���ن املعتم���دة، وموافقة اولياء 

األمور.

� اعداد جتهيزات االكسسوارات 
ومابس الط���اب والطالبات وفق 
امليزاني���ة املعتم���دة م���ن اللجنة 
الرئيسية لاحتفال وتكون مسؤولية 

مديرة اإلدارة املالية.
� تشكيل اللجان الفرعية الجناز 
املهام وعرضها على اللجنة الرئيسية 

العتمادها.
� اعداد التقارير الدورية للعرض 
الرئيسية وعرض ما  اللجنة  على 
يواجه التنفيذ من صعوبات ليتسنى 

وضع احللول لها.
� اتخ���اذ م���ا ت���راه اللجنة من 
اجراءات لوضع االحتفال في صورته 
الائق���ة بعد االعتم���اد من اللجنة 

الرئيسية.
.� لرئيس جلنة االشراف حتديد 

اسم مقرر اللجنة الحقا.
� ما يسند إليها من أعمال وفقا ملا 

حتيله اليها اللجنة الرئيسية.
ثالثا: تصرف للمذكورين مكافأة 

مالية حسب النظم املتبعة.
رابعا: على جميع اجلهات املعنية 

العلم والعمل مبوجبه.


