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»وكالء التربية«: ميزانيات إضافية لصرف »الممتازة« للقياديين والمعلمين واإلداريين
مريم بندق

تت����رأس وزيرة التربية ووزيرة التعلي����م العالي د.موضي احلمود 
اجتماعا ملجلس الوكالء صب����اح اليوم بحضور وكيلة الوزارة متاضر 
السديراوي. ويتضمن جدول االجتماع مناقشة اعتماد امليزانية املطلوبة 
لصرف مكافآت االعمال املمتازة للقياديني بوزارة التربية والتي انفردت 
»األنباء« بنش����ر املبالغ املخصصة لكل منهم يوم اجلمعة املاضي، كما 
تتم مناقش����ة طلبات املتظلمني املقدمة الى ادارة خدمة املواطن والذين 
س����بق حتويلهم الى التحقيق ولم يثبت بشأنهم اي ادانة وذلك للعام 
الدراس����ي 2008/2007. واكدت املصادر ان مبلغ ال� 500 الف دينار الذي 
كان مخصص����ا لطلبات املتظلمني قد مت صرفه وس����يبحث املجلس عن 

تخصيص ميزانية جديدة لتغطية هذه الطلبات.
اضافة الى طلب احدى املدارس اخلاصة صرف كتب ذوي االحتياجات 
اخلاصة من ميزانية وزارة التربية الى جانب دبلوم الدراس����ات العليا 
في صعوب����ات التعلم اخلاصة. ويبحث املجلس كت����اب وزارة االعالم 
ل�»التربية« حول االحتفال باليوبيل الفضي مبرور 50 عاما على العيد 
الوطني بداية 2011 بخطاب جاء فيه: بناء على ما متت مناقشته باالجتماع 
اخلام����س للجنة الدائمة لالحتفال باالعياد واملناس����بات الوطنية نأمل 
املوافقة وااليعاز ملن يلزم تزويدنا بتصوراتكم وآرائكم حول االحتفال 
باليوبيل الفضي مبناسبة مرور خمسني عاما على العيد الوطني، وذلك 
بالس����رعة املمكنة. ويبحث ايضا كتاب رئيس جمعية املعلمني عايض 
السهلي لوزيرة التربية د.موضي احلمود حول جائزة محمد عبداحملسن 
اخلرافي للتميز واالبداع التربوي، وقال: ال يخفى عليكم االهداف التربوية 
الواسعة جلائزة محمد عبداحملسن اخلرافي للتميز واالبداع التربوي، 

والت����ي ينظمها مركز اخلرافي لرعاية التمي����ز واالبداع التربوي التابع 
للجمعية وبدع����م ورعاية كرمية من قبل رئيس مجلس االمة جاس����م 
اخلرافي وهي اجلائزة التي س����تقام للسنة الرابعة على التوالي خالل 
العام احلالي 2010 فيما حظيت على امتداد السنوات السابقة وبفضل من 
اهلل تعالى ثم اجلهود احلثيثة من قبل املركز والتعاون الكبير من قبل 
وزارتكم الغراء، بنجاحات واسعة لتحقيق اهدافها التربوية، وباتت من 

ابرز املسابقات التربوية على املستوى احمللي، وفي اطار تنظيم متكامل 
ومبشاركة تربوية واسعة اعطت الفرصة السانحة الهل امليدان واالدارات 
املدرس����ية لتقدمي مناذج وجتارب ودراس����ات ومشاريع علمية تربوية 
رائعة. ومن واقع افاقنا الواسعة ورغباتنا احلثيثة في تعزيز جناحات 
هذا النش����اط التربوي من خالل لقائنا ورئيس واعضاء اللجنة الدائمة 
للمسابقة وما ابديتموه من اهتمام، فإننا نعرض عليكم بعض املقترحات 

املني ان حتظى باهتمامكم املعهود وهي على النحو التالي:
1- ان تعتمد املس����ابقة ضمن جدول اعمال مجلس الوكالء ومديري 
عموم املناطق على ان يتم ترشيح احمد القياديني على مستوى الوكالء 
املساعدين او مديري عموم املناطق ليكون عضوا في اللجنة التحضيرية 
العليا للمسابقة وتناط به مهام التنسيق ما بني اللجنة والوزارة، وفي 

عرض املقترحات والتباحث فيما يستجد من اعمال.
2- ان تبادر الوزارة بتوجيه كتاب معهم الى جميع املدارس لدعوة 
االدارات املدرسية واالس����ر التعليمية للمشاركة في املسابقة مع شرح 

اهدافها وشروط املشاركة فيها واالمتيازات التي متنح للفائزين.
3- ان تبادر الوزارة بتسهيل مهام اعضاء اللجان التنظيمية اخلاصة 
باملسابقة من خالل تنظيم لقاءات وندوات تعريفية للمدارس تقام على 
مستوى املناطق وباس����تضافة املدارس املرشحة من قبل املناطق، الى 
جانب منح االعضاء وبالتنس����يق والتش����اور مع اداراتهم حق التفرغ 

احملدود عند احلاجة ووفقا النشطة املسابقة.
4- ان يحظ����ى الفائزون في املس����ابقة بتك����رمي معنوي خاص من 
قبل الوزارة ومن خالل ترتيب لقاء معكم الى جانب اعتماد الش����هادات 
املمنوحة للفائزين ضمن الشهادات التي تدخل في اطار التنمية املهنية 

وتقرير الكفاءة.
5- ان يتم نش����ر دعوة املسابقة على املوقع االلكتروني للوزارة إن 

كان ذلك متاحا ودون اي تعارض مع مهام املوقع.
ختاما: فإن املنا ان حتظى هذه املقترحات باهتمامكم املعهود واتخاذ 
ما ترونه مناسبا في شأنها مجددين في الوقت نفسه تقديرنا واعتزازنا 

بتعاونكم الدائم.

يبحث اقتراح »المعلمين« بإشراك إدارات المدارس واألسر التعليمية في مسابقة محمد عبدالمحسن الخرافي للتميز

د.موضي احلمود

د.عبداهلل املهناد.عبد الرحمن األحمد

متاضر السديراوي عايض السهليالشيخ احمد العبداهلل

التربويون: تشكيل لجنة ثالثية لقبول
خريجي الجامعات الخاصة للعمل معلمين

مريم بندق
طلبت الوكيلة املساعدة للتعليم 
الع���ام منى اللوغان���ي من وزيرة 
التربية ووزي���رة التعليم العالي 
ايف���اد مراقبي  د.موضي احلمود 
االمتحانات وش���ؤون الطلبة الى 

مهمات رسمية الى اخلارج.
اللوغاني في كتابها  واقترحت 
للحمود ان يتم ترش���يح عدد من 
مراقبي االمتحانات وشؤون الطلبة 
لالطالع على جتربة سلطنة عمان 
في االمتحان���ات أو أي من الدول 

الرائدة في هذا املجال.
وع���ددت الوكيل���ة اللوغان���ي 
في كتابها للوزي���رة مبررات هذا 

املقت����رح انها بناء على رغب����ة مراقبي االمتحانات وشؤون الطلبة 
بالتعرف على نظ���م االمتحان����ات في الدول الرائدة ومتاش���يا مع 
تطبيق اجلودة الش���املة في النظ����ام التعليمي والتربوي بوزارة 
التربي����ة ونظرا ألهمية االمتحانات وش�������ؤون الطلب���ة ومه����ام 
ه���ذه املراقبات وم����ا تقوم به من أعمال تعتبر األساس في العملية 

التربوي���ة.

قرارات وزارية باستضافة تربويين 
وطلبة لحضور الملتقى الخليجي

مريم بندق
اعتمدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود عدة قرارات وزارية تتعلق بإقامة 
امللتق����ى االقليمي األول للج����ان الوطنية للتربية 
والعلوم والثقافة لدول مجلس التعاون اخلليجي 
خ����الل الفترة من 18 مايو املقبل الى 20 منه والذي 
تنظمه اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم 

والثقافة )اليونسكو(.
ون����ص القرار الص����ادر بذلك: أوال: اس����تضافة 
الش����خصيات والطلبة التالية أسماؤهم للمشاركة 
في أنشطة امللتقى وهم: آمنة بنت سالم البلوشية، 
كفاية حبيب العن����زوز، عبدالرحمن احمد الطيار، 
عبداهلل النعيمي، سهيل بن عيسى بن ناصر، منذر 
راشد، ابراهيم عبدالعزيز القاسمي، يسرى محمد 
املتروك، البراء بن صالح املغربي، محمد بن عبدالهادي 
العجمي، خالد احمد املنصور، شهرزاد السالل عون 
العرشي، محمد حسن احمد بوهندي، محمد احمد 

هاشم السادة.
ثانيا: تتحمل الكويت تكاليف السفر درجة سياحية 
الداخلية والوجبات  اإلقامة واملواصالت  وتكاليف 
وذلك خالل الفترة من 18 حتى 20 مايو 2010 شاملة 
يومي الس����فر واملغادرة � على جهات االختصاص 

العلم والعمل مبوجبه.
وإحلاقا للق����رار الوزاري رقم 2010/102 الصادر 
بتاريخ 2010/3/4 بشأن ايفاد جلنة االختيار والتعاقد 
مع املعلمني واملعلمات في جمهورية مصر العربية 
والق����رار الالحق رق����م 2010/138 الص����ادر بتاريخ 
2010/3/18 وبناء على كت����اب رئيس جلنة التعاقد 
بالقاهرة بشأن متديد عمل اللجنة االجنليزية، وموافقة 

الوكيل املساعد للتعليم العام واعتمادنا لذلك.
تق����رر: أوال: متديد عمل جلنة اللغة االجنليزية 
وهما: سكينة علي غلوم حسني � املوجه الفني العام 
للغة االجنليزية، هدى عبدالعزيز العمار � موجهة 
أولى للغة االجنليزية مبنطقة اجلهراء التعليمية.

م����ن 3/29//2010 ال����ى 2010/3/31 ش����املة يوم 
العودة.

ثانيا: على جميع جهات االختصاص العلم والعمل 

مبوجب هذا القرار.
وحول ضم اعضاء ج����دد للجنة العليا للرقابة 
واالشراف على املقاصف املدرسية واحلاقا بالقرار 
الوزاري رقم 2009/285 بشأن تشكيل اللجنة العليا 

للرقابة واإلشراف على املقاصف املدرسية قررت:
أوال: اعفاء س����الم الراشد � مدير ادارة االنشطة 
التربوية � مبنطق����ة حولي التعليمية من عضوية 
اللجن����ة العليا للرقابة واالش����راف على املقاصف 

املدرسية.
ثانيا: ضم محمود دشتي � مراقب األنشطة املدرسية 
� مبنطقة حولي التعليمية لعضوية اللجنة العليا 

للرقابة واالشراف على املقاصف املدرسية.
ثالث����ا: متنح له مكافأة مالية وفقا للنظم املالية 

املتبعة.
رابع����ا: يعمل به����ذا القرار اعتب����ارا من تاريخ 
2010/10/14 وعلى جميع جهات االختصاص العلم 

والعمل مبوجبه.
وتلبية لدعوة املكتب االقليمي لقارة آسيا بالكويت 
للمنظمة العاملية الس����تثمار أوقات الفراغ بالعلوم 
والتكنولوجيا )ملست( للمشاركة في املؤمتر العاملي 
حول تدريس العلوم في املرحلة االبتدائية الذي يقيمه 
املركز العاملي للدراسات التربوية وذلك مبدينة سيفر 

بباريس في الفترة من 17 � 22 مايو 2010.
وبناء على كتاب الوكيل املساعد للتعليم العام 
رقم 2980 بتاريخ 2010/3/18 بشأن أسماء املرشحني 
وموافقة وكيل الوزارة بتاريخ 2010/3/21 واعتمادنا 

لهذه املهمة.
تقرر أوال: ايفاد سعاد عبدالعزيز الرشود � املوجه 
األول للعلوم مبنطقة العاصمة التعليمية، شيخة 
محمد الزعبي � موجه فني علوم مبنطقة مبارك الكبير 
التعليمية في مهمة رسمية حلضور املؤمتر العاملي 
حول تدريس العل����وم في املرحلة االبتدائية وذلك 
مبدينة سيفر بباريس خالل الفترة من 2010/5/16 

الى 2010/5/23 شاملة يومي السفر.
ثانيا: تتحمل األكادميية العاملية للعلوم بباريس 
)اجلهة املنظمة للمؤمتر( تكاليف االقامة وتتحمل 

الكويت تكاليف السفر.

مريم بندق
طالب مختصون بكليات اعداد 
املعلم وبعض الوكالء املساعدين 
ومديري عموم املناطق التعليمية 
في حوارات مطولة مع »األنباء« 
نكتفي بنشر موجز لها، بضرورة 
التأني في اعتماد قبول خريجي 
اجلامعات اخلاصة للعمل معلمني 

في مدارس وزارة التربية.
وأكدوا ان هناك اعرافا ولوائح 
اكادميي����ة البد م����ن االطمئنان 
ال����ى توافره����ا وتطبيقها من 
قبل ه����ذه اجلامعات وحتديدا 
اجلامعة العربية املفتوحة قبل 
اعتم����اد خريجيها للعمل جنبا 
الى جنب م����ع خريجي كليتي 
التربية جامعة الكويت والتربية 
االساسية بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب. وأوضحوا 
أنه لو وضعن����ا جانبا قضية 
النس����بة احلاصل عليها هؤالء 
الطلب����ة في الثانوي����ة العامة 
لاللتحاق باجلامعات اخلاصة 
وهي بالتأكيد ال توازي النسبة 
التي تش����ترطها كلي����ة اعداد 
املعلمني جامعة الكويت والهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي، فان 
عدة قضايا اخرى البد ان تؤخذ 

بعني االعتبار وهي:
ع����دم تطبيق م����ادة التربية 
العملي����ة الت����ي تهي����ئ الطالب 
لالنخراط في سوق العمل بالرغم 
من اهميته����ا. غياب التخصص، 

فال يوجد تخصص محدد يدرسه 
الطالب، وعلى سبيل املثال يدرس 
»االجتماعيات« بصفة عامة وليس 
التاريخ او اجلغرافيا او علم النفس 
وهذه قنبل����ة موقوتة لتأثيرها 
السلبي. ان املناهج التي يدرسونها 
للطلبة ليس����ت معتمدة من قبل 
كليتي اعداد املعلم، فاملس����طرة 
ليس����ت واحدة بينهما ولم يتم 
اعتمادها من قبل املختصني في 
هاتني الكليتني. االختالف اجلذري 
في نسبة مواد علم النفس مقارنة 
مب����واد التخص����ص بالرغم من 
االهمية القصوى. واالخطر من ذلك 
هو اسلوب التعليم الذي يتم عن 
بعد وتواجد الطالب مرتني شهريا 
فقط، فال يوجد تفاعل او اتصال 
مباشر بني الطالب واستاذ املادة. 
عدد س����اعات الدراسة قليل جدا 

مقارنة بكليات اعداد املعلم. واكدوا 
املصادر ان ادارتي كليتي التربية 
والتربية االساسية عندما عرضت 
عليهم مس����طرة املناهج املطبقة 
مت رفضها. وطالبوا قبل اصدار 
قرار باعتماد خريجي وخريجات 
هذه الكليات للعم����ل في وزارة 
التربية باحلصول على موافقة 
واعتماد كليتي التربية والتربية 
االساس����ية على املناهج وخطط 

العمل والتأهيل والتخصص.
ونبه����وا ايضا ال����ى ضرورة 
تشكيل جلنة ثالثية من كليتي 
اعداد املعلم وقطاع التعليم العام 
بوزارة التربية واجلامعة العربية 
املفتوح����ة لتقدمي تقرير عن هذا 
املوضوع قبل اصدار القرار الذي 
ال يجب ان يتحمله قطاع التعليم 

العام منفردا.

ال يجب أن يتحمل »التعليم العام« القرار منفردًا

تضمنت 4 تكاليف بمهمات رسمية

اللوغاني تقترح إيفاد مراقبي االمتحانات 
لالطالع على تجارب الدول الرائدة

رفعت كتاباً للوزيرة عددت فيه المبررات إليفاد عدد منهم 

معّلمات »الطفولة واألمومة« ال ينّفذن تعليمات الوزارة

العجمي: معلمات »البدنية« غير مكّلفات بالمناوبة
ذكر أن التلميذات ال يخرجن بالمالبس الرياضية

الغيص يؤكد أهمية الملتقيات الخليجية التربوية

مريم بندق
أحاطت وكيلة وزارة التربية املساعدة للتعليم العام منى 
اللوغاني وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلم����ود بتطورات االوضاع في املرك����ز االقليمي للطفولة 
واالمومة بصفته من اجلهات التابعة للوزارة. وجاءت احاطة 
اللوغاني للوزيرة مبناس����بة مخاطبة االمني العام للجنة 
الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة بش����أن طلب 
املركز والتابع للجنة واملتضمن رغبتهم في تعيني مدربات 
واخصائيات اجتماعيات ونفسيات ومعلمات رياض اطفال، 
واحلاقا لكتابنا السابق اليكم في 2009/12/17 حتت رقم 36220 
بشأن املوضوع اعاله، ونظرا الهمية حتديد وتنظيم العالقة 
بني وزارة التربية واملركز في ضوء السياسات والتوجهات 
العامة للوزارة، فإننا نود افادتكم مبختصر بعض االجراءات 

التي متت مسبقا حيال املركز:
1 � في العام 1996 مت انش����اء املركز بغرض نشر الوعي 

الترب����وي واالجتماع����ي والنفس����ي والصحي ب����ني افراد 
املجتمع.

2 � مت ن����دب مجموعة من معلم����ات وزارة التربية الى 
املركز.

3 � وافق الديوان على ندب 20 معلمة للعمل باملركز مع 
متتعهن بالبدالت واملكافآت.

4 � على ذلك، مت نقل عدد 9 معلمات ومتتعهن بالكادر، 
ه����ذا وقد قام الديوان في 2008/6/17 باخطار الوزارة بعدم 
أحقية املنقوالت الى املركز في صرف اي كادر استنادا الى 

انهن ال ميارسن مهنة التدريس وان عملهن اداري بحت.
5 � اخذ رأي هؤالء املعلم����ات وتخييرهن ما بني البقاء 

باملركز او الغاء ندبهن والعودة ملراكز عملهن السابقة.
6 � صدرت ق����رارات من الوزارة بعودته����ن الى مراكز 

عملهن السابقة.
7 � بعض املعلم���ات لم يقمن بتنفيذ ق���رار العودة 

ملراكز عملهن.
8 � في 2010/2/17، أبدى املركز رغبته في توفير مدربات 
واخصائيات اجتماعيات ونفسيات وباحث احصائي لقسم 

الدراسات والبحوث االحصائية من قبل وزارة التربية.
ونظرا ألهمية حتديد ش����كل واط����ار التعاون املطلوب 
من قب����ل وزارة التربية وتنظيم قن����وات هذا االتصال في 
ضوء السياسات العامة للوزارة ولتتمكن قطاعات الوزارة 
املختصة م����ن اتخاذ االجراءات والقرارات املطلوبة في هذا 
االجت����اه، واآلن فإننا نعيد عرض املوضوع عليكم الفادتنا 

برؤيتكم جتاه:
1 � مستقبل العالقة مع املركز بشكل عام.

2 � وضع العامالت باملركز في ضوء القرارات املذكورة.
3 � النظرة اخلاصة برس����الة املركز ودوره االجتماعي 
وس����بل التعاون املطلوب من قبل وزارة التربية وحدوده 

مع املركز في هذا االجتاه.

افاد مراقب االع���الم التربوي بادارة العالقات العامة 
ضيدان العجمي نقال عن مدير عام منطقة حولي التعليمية 
منى الصالل حول الشكوى املنشورة في جريدة »األنباء« 
يوم االربعاء 2010/3/31 بعنوان »ش���كوى على مدرسة 

مشرف«، افاد باآلتي: 
ان معلمات التربية البدنية غير مكلفات باملناوبة وهناك 

جدول للمناوبة الصباحية وجدول للمناوبة بعد الدوام 
ملراقبة التلميذات والتأكد من س���المتهن سواء من قسم 
التربية البدنية او غيره حسب اجلدول وال توجد تلميذة 
تخرج مبالبس التربية البدنية واملعلمات حريصات كل 

احلرص على ذلك.
كما ان طاب���ور الصباح مث���ال للتنظيم، واللوحات 

اخلشبية الصغيرة مس���جل عليها ارقام الفصول وهي 
تسير بعجالت صغيرة للتنظيم فقط وتلميذات الزهرات 
يقمن بترتيبها حيث انها س���هلة االنتقال، اما مس���ألة 
الغش في االمتحانات فليس لها اس���اس من الصحة اذ 
ان رئيسة القسم ليس لها قريبة في املدرسة والكشوف 

تثبت ذلك.

أكد مسؤول تربوي ضرورة تضافر 
اجلهود من اجل إثراء امليدان التربوي 
ف���ي دول اخللي���ج العربي���ة واهمية 
اقام���ة امللتقيات العلمي���ة والتربوية 

اخلليجية.
جاء ذلك على هام���ش حفل افتتاح 
امللتق���ى االلكترون���ي اخلليجي األول 
)طموحي ابداع خليجي( الذي أقيم على 
مسرح وزارة التربية مبشاركة الوفود 

اخلليجية.
وقال الوكيل املساعد في وزارة التربية 
فهد الغيص في حفل افتتاح امللتقى الذي 

ترعاه وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود ان »شعار امللتقى 
هو األساس في كيفية التعامل مع لغة 
العصر احلديثة والتعامل مع التعليم 
االلكتروني لتطوي���ر وحتقيق أهداف 

وطموح أبنائنا املتعلمني«.
وأوض���ح ان التوجيه الفني لعلوم 
األسرة واملستهلك كان سباقا باحتضان 
تلك األعمال وتطبيقها على مستوى دول 
اخلليج بحيث تواكب متطلبات التعليم 

االلكتروني احلديث.
وأشاد الغيص بالتفاعل الذي ملسه 

من خالل هذا امللتقى مبش���اركة فئات 
مختلفة من دول اخلليج في املسابقات 
والبحوث والدراسات الهادفة التي تسعى 
الى عملية تطوير التعليم مبادة علوم 
األسرة واملستهلك من حيث كيفية ادارة 
املنزل من ناحية االس���تهالك والتطلع 
الن يكون املعلم والطالب لديهما القدرة 
على اختيار نوعية التعليم مبجال ادارة 
امل���وارد والغ���ذاء والتصميم الداخلي 
والتربي���ة األس���رية وادارة الضيافة 

والسياحة.
واض���اف أن مش���اركة دول مجلس 

التع���اون اخلليج���ي ال تقتص���ر فقط 
على مقيمني ومحكمني لتلك املس���ابقة 
بل يأتي دورهم أيضا بتقدمي التقارير 
التي ستحظى بتقدير الفائزين الثالثة 
األوائل لتحفيزهم وتشجيعهم وتشجيع 
اآلخرين على املساهمة العلمية لتطوير 

هذا املجال واملجاالت األخرى.
ومتنى الغيص أن تستمر هذه امللتقيات 
لتكون سنوية وتؤخذ بتوصياتها كما 
متنى للوفود اخلليجية طيب االقامة في 
الثاني الكويت وحتقيق أهداف  بلدهم 

امللتقى واالرتقاء به.

في تقرير رفع للوزيرة من »التعليم العام«

الوتيد: لجنة إلعداد 
دليل المعلمة لرياض األطفال

مريم بندق
أص���درت وكيل���ة وزارة 
التربي���ة باإلنابة مرمي الوتيد 
قرارا بتشكيل جلنة إلعداد دليل 
املعلمة املطور للمستوى الثاني 
اللغة  ضمن مش���روع ادخال 
العربية والرياضيات واللغة 
االجنليزية في رياض االطفال 
والذي يأتي تنفيذا لسياس���ة 
الى تطوير  الرامي���ة  الوزارة 
املناهج الدراسية للوصول إلى 
حتقيق االهداف العامة للتربية 
في الكويت والتي جاءت انطالقا 
السياسية  القيادات  من إميان 

والتربوية والتنموية بأن طفل اليوم هو دعامة 
املستقبل لكل بناء حضاري، واشارة إلى القرار 
الوزاري رقم )2007/453( بشأن تشكيل فريق عمل 
لدراس���ة مقترح تدريس بعض املواد في رياض 
األطفال، والقرار الوزاري رقم )2008/47065( بشأن 
تشكيل جلان وفرق عمل تنفيذ مشروع وإدخال 
اللغة العربي���ة والرياضيات واللغة اإلجنليزية 

في رياض االطفال.

أوال: تتكون اللجنة من:
ضياء العصف���ور، منيرة 
البكر، مه���ا اإلبراهيم، ومحمد 

عوض.
ثانيا: مهام الفريق:

� إعداد فلسفة دليل املعلمة 
املذكور.

البنائية  الهياكل  � تضمني 
لدلي���ل املعلم���ة للمس���توى 

الثاني.
ثالثا: أسلوب عمل اللجنة:

� تبدأ اللجن���ة اعمالها من 
القرار وتنتهي  تاريخ صدور 

بتاريخ 2010/7/15.
� تعقد اللجنة اجتماعاتها خارج أوقات الدوام 

الرسمي.
� تس���ليم اللجنة نس���ختني مطبوعتني على 
احلاس���وب إلى إدارة تطوير املناهج فور انتهاء 

املدة احملددة.
رابعا:

تصرف مكافأة مالية ألعضاء اللجنة حسب 
اللوائح والنظم املعمول بها في هذا الشأن.

مرمي الوتيد

منى اللوغاني

مناقش�ة تص�ورات »التربي�ة« لالحتف�ال باليوبي�ل الفض�ي ألعياد االس�تقالل


