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مريم بندق
تعليم����ات عاجلة ش����فهية 
ص����درت م����ن وكيل����ة التعليم 
الع����ام من����ى اللوغان����ي إل����ى 
املركزي  الكنترول  العاملني في 
البالغ املسؤولني في جلان سير 
العلمي  االمتحانات للقس����مني 
واألدبي لطلبة الصف الثاني عشر 
بنقل الطلبة من اللجان التي تقع 
في الفصول الدراسية الى املسارح 
وصاالت التربية البدنية ترشيدا 

الستهالك الكهرباء.
وفي اتص����االت هاتفية من 
املس����ؤولني ع����ن جلان س����ير 
االمتحانات تلقتها »األنباء« عبروا 
فيها عن تخوفهم من تنفيذ هذه 
التعليمات التي ميكن ان تتسبب 

مريم بندق
نفذت وزارة التربية اإلجراءات العملية لبدء 
توزيع وجبات التغذية لتالميذ املرحلة االبتدائية 

وذلك مبدرسة اسماء يزيد االنصاري.
أعلنت ذلك وكيلة الوزارة املس���اعدة للقطاع 
اإلداري عائشة الروضان مشيرة الى ان الفريق 
التنس���يقي نفذ اخلميس املاضي جتربة وهمية 
لعملية توزيع الوجبات على تالميذ مدرسة اسماء 
بن���ت يزيد األنصارية الس���تكمال التقرير الذي 
طلبته وزيرة التربية ووزي���رة التعليم العالي 
د.موضي احلمود حول استعدادات الوزارة لبدء 
التوزيع الفعلي اعتبارا من العام الدراسي اجلديد 

2011/2010 ملناقشته في مجلس الوكالء.
وقال���ت الوكيلة الروضان هدفنا من التجربة 
معرفة الوقت الذي تستغرقه عملية توزيع الوجبات 

من السيارات الى قاعات الطعام ومن ثم توزيعها على 
التالميذ إلقرار اآللية املناسبة عند التطبيق على جميع 

املدارس.
وأضافت س���يتم اطالع مراقب���ي املرحلة االبتدائية 
ومسؤولي اخلدمات العامة ومديري املدارس املساعدين 
ومشرفي التغذية على تلك اآللية من خالل جتربة عملية 
مع كل مقاول لكل منطقة تعليمية بداية سبتمبر على 
أن يش���رف على ذلك مدير إدارة اخلدمات العامة وليد 

الغيث، واستطردت وكيلة القطاع اإلداري: ستقدم لهم 
جميع االرشادات الضرورية لكيفية احملافظة على سالمة 
الوجبات وعملية الفحص األولي لها، الى جانب عملية 
اختيار عينات عش���وائية وارسالها الى وزارة الصحة 

للتأكد من سالمتها.
واشارت الى انه � حسب اخلطة � سيتم اخذ عينات 
م���ن الوجب���ات الغذائية من 4 مدارس م���ن كل منطقة 
تعليمية تختار بطريقة عشوائية وبصفة يومية للتأكد 
من س���المتها ومطابقتها للمواصفات املتفق عليها مع 

املقاولني وسيتم ذلك بشكل دوري.
وحتدث���ت الوكيلة الروض���ان قائلة ان ادارة 
اخلدمات العامة ستقوم بتخصيص سيارة لكل 
منطقة تعليمية ألخذ عينات من الوجبات وبإجمالي 
24 سيارة يوميا. وكشفت عن ان العقود تخضع اآلن 

ملرحلة التدقيق النهائي في ديوان احملاسبة.
على الصعيد ذاته توقعت وكيلة القطاع اإلداري 
عائشة الروضان ان تسفر االجتماعات التي تتم 
حاليا ب���ني وزارة التربية وبرنامج اعادة هيكلة 
القوى العاملة عن االستعانة ب� 900 كويتية للعمل 
كمجهزات اغذية يحصلن على راتب شهري 200 
دينار الى جانب عالوات دعم العمالة لتولي عملية 
توزيع الوجبات على التالميذ ثم جتميع البواقي 

ووضعها في االماكن املخصصة لها.
ولفتت ال���ى ان مديري املدارس املس���اعدين 
للش���ؤون اإلدارية بالتعاون مع موظفتني س���يقومون 
بعملية االش���راف على مجه���زات االغذية، حيث تنص 
العقود على ان توفر كل شركة من 6 الى 8 مجهزات لكل 
مدرسة بحسب الكثافة الطالبية. وتابعت الوكيلة عائشة 
الروضان قائلة: سيتم استدعاء الشركات االسبوع املقبل 
الس���تكمال عملية التنسيق املطلوبة خصوصا بكيفية 
اش���راك املناطق التعليمية في االشراف واملتابعة على 

تنفيذ العقود حسب الشروط املتفق عليها.

جانب من إحدى جوالت مسؤولي وزارة التربية لالطمئنان على سير جلان االمتحانات

حتت رعاية جمعية ال�صحافيني الكويتية
يقيم النــادي ال�صحـافــي JC يف االحتــاد الوطني لطلبة الكويت

بالتعاون مع نادي كيزن للتطوير والتدريب

دورات تدريبية

ر�ضوم الدورةالتاريخاملحا�ضربنود الدورةالدورة

ت�ضويق

الأفكار

پ الت�ضاق الأفكار

پ انطالق الأفكار

پ انت�ضار الأفكار

د. هاين املنيعي
الأحد

2010/6/27
20 د.ك للطلبة

30 د.ك لغري الطلبة

كيف 

اأدير

ذاتي

پ التعرف على الذات

مفاتيح النجاح

الثقة والتقدير الذاتي

املدربة

مها البالول

الثنني - الثالثاء

- 6/28
2010/6/29

40 د.ك للطلبة
50 د.ك لغري الطلبة

اأ�ضرار

العالقات

العامة

پ كيف وملاذا العالقات العامة؟

اأهمية العالقات يف احلياة

پ موا�ضفات موظف العالقات 

والتحديات التي تواجهه

الإعالمية 

�صمية امليمني

)للن�صاء فقط(

الأربعاء

2010/6/30
20 د.ك للطلبة

30 د.ك لغري الطلبة

پ تقام جميع الدورات يف جامعة الكويت - كلية الهند�ضة مبنى الحتاد 20 خ يف 

الفرتة امل�ضائية من ال�ضاعة 5 - 9 م�ضاًء.

پ تقدم حقيبة و�ضهادات اجتياز الدورة من نادي كيزن والنادي ال�ضحافـي وجمعية 

ال�ضحافيني الكويتية.

للت�ضجيل وال�ضتف�ضار الت�ضال على اخلط ال�ضاخن 65646463

تربويون لـ »األنباء«: إذا اعتبرت وزيرة التربية ملف التسريب اختصاصاً أصيالً للنيابة فعليها االضطالع بمسؤولياتها إزاء األخطاء التي تهدد مستقبل الطلبة

أخطاء أسئلة امتحانات نهاية هذا العام تستغيث بالحمود: طبّقي العقوبات

مريم بندق
وجه مسؤولون تربويون عاملون في امليدان نداء استغاثة عبر 
»األنباء« لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
لتطبيق العقوبات املنصوص عليها في اللوائح على الذين تسببوا 

في وقوع أخطاء في اسئلة االمتحانات لهذا العام.
وش���دد املس���ؤولون على ان االخطاء التي تكررت في امتحانات 
الفترة الرابعة وبش���كل الفت تس���توجب ان يكون للوزيرة موقف 
حازم ومعلن وشفاف ملعاقبة املتسببني في هذه االخطاء دون مجاملة 

أو طمطمة.
وأكدوا أنه ال يخفى ع لى احد ان هذه االخطاء تهدد بشكل مباشر 
وجسيم مستقبل الطلبة، خصوصا طلبة الثاني عشر وايضا طلبة 
احلادي عش���ر »فجزء من املائة من النس���بة كفيل بتغيير مستقبل 
الطالب وحرمانه من حتقيق رغبته في االلتحاق بإحدى الكليات«.

وطالب املسؤولون وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود باالضطالع مبسؤولياتها، مردفني: اذا كانت الوزيرة ترى ان 
معاقبة املسؤولني عن تسرب االمتحانات اختصاص اصيل للنيابة 
العامة فإن معاقبة املسؤولني عن التسبب في وقوع اخطاء في اسئلة 

االمتحانات اختصاص أصيل للوزيرة احلمود.
وشدد املس���ؤولون على القول ان اخطاء االمتحانات ال ميكن ان 
تغتفر وواجب الوزيرة تطبيق العقوبات لتالفي هذه االخطاء مستقبال 
والبدء في بحث آلية وضع االس���ئلة وه���ل تتطلب اعادة النظر في 

اختيار واضعي االسئلة؟
أم أنن���ا في حاجة الى جتديد فكرة اس���تحداث بنوك لالس���ئلة 
يضطلع بها اهل االختصاص واخلبرة واالدراك من جامعة الكويت 

ووزارة التربية؟
وتساءل املس���ؤولون في ظل غياب مبدأ تطبيق العقوبات فمن 
يتحمل اخطاء االمتحانات التي تشتت اذهان الطلبة وتربكهم وتضيع 
جهودهم؟ وعدد املسؤولون بعضا من أخطاء االمتحانات التي وقعت 
في االمتحانات النهائية للعام الدراس���ي احلالي 2010 � 2011 والتي 
شملت طلبة الثاني عشر بقس���ميه العلمي واالدبي وطلبة احلادي 
عشر ايضا. وفجر املسؤولون مفاجأة محزنة تتعلق بان آلية معاجلة 
هذه االخطاء اآلن في الكنترول الرئيسي تفتقر الى العدالة وتنحصر 

لم يتم صياغة السؤال بطريقة صحيحة وأحدث ذلك ربكة للطلبة، 
وللوزيرة ان تتصور تأثير ذلك على تش���تيت ذهن الطالب وسوء 
حالته النفسية، وتاليا مدى متكنه من االجابة بالشكل الذي يطمح 
اليه والذي اس���تعد له طوال مش���وار طويل من س���هر الليالي في 
املذاكرة واملراجعة واالستعداد لالمتحان النهائي الذي على اساسه 

يتقرر مستقبله.
واس���تدركت املصادر بان الكنترول ق���ام باالتصال على اللجان 
واعادة صياغة السؤال بالطريقة الصحيحة، والسؤال هنا: هل مينع 

ذلك التأثير السلبي على الطلبة؟
وفي الصف احلادي عش���ر لطلبة القس���م االدبي، فمن املعروف 
ان النس���بة التي يحصل عليها الطالب في امتحانات احلادي عشر 
تضاف الى النسبة التي يحصل عليها في امتحانات »الثاني عشر«، 
ووردت اخط���اء باجلملة ال ميكن ان يصدقه���ا العقل، فقد احتوى 
اختبار علم النفس لطلبة احلادي عش���ر على 5 اخطاء دفعة واحدة 

� اخطاء باجلملة.
وكشفت املصادر ان االس���ئلة جاءت من اجلزء املتعلق بالفصل 
الدراس���ي االول، والذي س���بق للطلبة ان ادوا االمتحان فيه، ومن 
املفترض ان اختبارات الفترة الدراس���ية الرابعة تشمل موضوعات 

الفترتني الدراسيتني الثالثة والرابعة فقط.
وكانت ردة فعل العاملني في الكنترول ابالغ بعض جلان س���ير 
االمتحان وليس كلها وبعضها مت ابالغه بوجود خطأين واخرى ثالثة 

اخطاء والبعض الثالث ال يعلم نهائيا عن االخطاء ال� 5.
وبالس���ؤال عن اآللية النموذجية ملعاجلة هذه االخطاء، اختصر 
املس���ؤولون في اجاباتهم احلديث عن ه���ذه اآللية التي حتتاج الى 
حس���بة دقيقة يعرفها فقط اهل االختصاص من التربويني، وقالوا 
موضحني: الغاء السؤال اخلطأ ودرجته وتوزيعها على باقي اسئلة 
ورق���ة االمتحان اجراء غير صحيح تربويا ألنه يخل بامليزان العام 
للدرجات وال يجوز بأي حال من االحوال واحلل االمثل هو املجموع 
االعتباري وهي عملية حسابية دقيقة يدركها اهل االختصاص لتالفي 
ظلم الطالب وعدم االملام مبيزان الدرجات وتستند الى الغاء االسئلة 
اخلطأ واحتساب الدرجات املخصصة لها كدرجات اعتبارية للطالب 

ضمانا حلقوقه.

في اجراءات غير تربوية بس���بب عدم االستعانة بأهل االختصاص 
من التربويني الذين يزدح���م بهم امليدان التربوي وطالبوا الوزيرة 
بالتدخل فورا العادة االمور الى نصابها، بحيث ال يظلم الطلبة وال 

يخل مبيزان الدرجات.
وقدم املسؤولون بعضا من االمثلة لهذه االخطاء وعلى الوزيرة 
ان تب���ادر بزيارات تفقدية الى جلان التصحيح الصالح االمور قبل 
اعالن النتائج وان كان ذلك مستحيال بعد االنتهاء من تصحيح ورصد 

درجات الطلبة في بعض املواد التي وردت بها اخطاء.
وعن هذه االمثلة لالخطاء الواردة في االمتحانات، قال املسؤولون: 
في اليوم االول المتحانات »الثاني عشر« لطلبة القسم االدبي، ورد 
خطأ في سؤال مربع ارسطو ولم يتم تبليغ الطلبة، واثناء عمليات 
التصحيح الغوا السؤال وقاموا بتوزيع الدرجة املخصصة له على 

باقي االسئلة.
ولطلبة القسم العلمي، ورد خطأ في امتحان مادة االحياء، حيث 

  ورد خطأ في س�ؤال »مربع أرسطو« للثاني عشر وتعليمات صدرت في أثناء عمليات التصحيح بإلغاء السؤال وتوزيع درجته على باقي األسئلة
  في القس�م العلمي تمت صياغة س�ؤال في امتحان األحياء خطأ وأحدث ذلك ربكة في لجان س�ير االمتحان وتش�تيت أذهان الطلبة

  5 أخطاء دفعة واحدة في اختبار علم النفس لطلبة ال� 11 الذي جاء من الفصل األول المنتهي ولم يشتمل على موضوعات الفترتين ال� 3و4!
  آلي�ة المعالج�ة الت�ي تم�ت اآلن ف�ي الكنت�رول المرك�زي غي�ر 
صحيح�ة تربوي�ًا وتظل�م الطلب�ة وتخ�ّل بالمي�زان الع�ام للدرجات

  ضرورة تدّخل الوزيرة الحتس�اب درجات األسئلة الخطأ كدرجات 
اعتبارية بعد إجراء العملية الحس�ابية الدقيق�ة للطلبة ضماناً لحقوقهم

وليد الغيثعائشة الروضان

أجرينا تجربة عملية إليصال الوجبة لتالميذ مدرسة أسماء بنت يزيد األنصارية

لذوي االحتياجات الخاصة

الروضان ل� »األنباء«: 900 كويتية من »الهيكلة« للعمل مجهزات 
أغذية في توزيع الوجبات على »االبتدائي« بداية العام الدراسي

أسماء المكلفين الجدد والذين تم إعفاؤهم من العمل
في األندية المدرسية المسائية للبنين والبنات

منى اللوغاني

اللوغاني لمسؤولي اللجان: انقلوا الطلبة
من الفصول للمسارح لترشيد الكهرباء

في ربك����ة للطلب����ة واملراقبني 
خصوصا انه لم يتبق على انتهاء 
االمتحانات اال اليوم وغدا وبعد 
غد فقط و»يتعذر جتهيز املسارح 

والص����االت ونقل ارقام جلوس 
الطلبة اليها، الى جانب ان بحث 
الطالب عن مكانه اجلديد سيسبب 

له نوعا من التوتر«.
واضاف املسؤولون: هذا إلى 
جانب أن هذه اخلطوة لن تكون 
مجدية بشكل فعال في تخفيض 
الكهرباء بل  حقيقي في احمال 
على العكس فاملسارح وصاالت 
التربي���ة البدني���ة املغلقة اآلن 
إل���ى احم���ال اضافية  حتتاج 
لتجهيزها وتبريدها فضال عن 
انها حتتاج إلى أحمال كهربائية 
مضاعفة التساعها، آملني متكينهم 
من اكم���ال املس���ؤولية امللقاة 
على عاتقهم دون مفاجآت غير 

مدروسة!

دعيج الدعيج

مريم بندق
التربي����ة  اعتم����دت وزارة 
ق����رارات اعفاء وتكليف للعمل 
باالندية املدرسية املسائية بنادي 
ذوي االحتياجات اخلاصة بنني 

وبنات.
ونص قرار الوكيل املساعد 
لالنشطة الطالبية دعيج الدعيج 
على اعفاء 14 من التكليف بالعمل 
في االندي����ة اعتبارا من تاريخ 

االنقطاع، وهم:
محمد علي رمضان  ٭

هشام عبدالرزاق العطار  ٭
خليل ابراهيم احلمر  ٭

عبدالرحمن اسعد خريبط  ٭
صالح رمضان قطب جمعة  ٭
يوس����ف  عبدالرحم����ن   ٭

الشويب

بدر عبداللطيف الدوخي  ٭
عباس علي حسني العطية  ٭

علي ثويني العلي  ٭
محمد ابراهيم العيسى  ٭

اسماعيل سيد مرتضى السيد   ٭
علي

سمير عباس طه  ٭
خالد فتحي محمد احمد  ٭

احمد عبدربه محمود  ٭
وتضمن القرار اسماء املكلفني 

بالعمل وهم:
مصطفى حسن حسني  ٭
احمد حيدر علي احمد  ٭

ف����ارس مصطفى  مصطفى   ٭
حنون

علي محمد حسني غلوم  ٭
احمد حسني سيد محمد  ٭

محم����د فكري ج����اد الكرمي   ٭

سعيد
محمود عيس����ى سيد علي   ٭

احلسيني
طارق عبدالفتاح مصطفى  ٭

محمد عبدالرحمن حسني  ٭
احمد مبروك فهمي اجلندي  ٭

عبداخلال����ق عبدالس����تار   ٭
عبدالرحمن

مدحت سيد حنفي محمود  ٭
رضا محمد احمد سالم  ٭

عطا حسن عطا  ٭
واشار قرار الدعيج الى اعفاء 

12 من العمل باألندية وهن:
سهام غازي ناصر حمادي  ٭

احم����د  مصطف����ى  دالل   ٭
املرزوق

خلود عبداهلل الفضالة  ٭
هنادي مبارك التركي  ٭

ألطاف حامد يوسف املال  ٭
تسنيم عبدالعزيز الشطي  ٭

سامية محمد محمود  ٭
احالم محمد حسن بركات  ٭

أمل محمد عباس شطا  ٭
فاطمة حسن محمد علي  ٭

ابتسام ابراهيم اجلدي  ٭
نانسي عبداللطيف القالف  ٭

ومت تكليف كل من:
فجر عبدالسالم عبداحلميد   ٭

البسام
محم����د  مجب����ل  خي����ال   ٭

الرشدان
عب����اس  مط����ر  فاطم����ة   ٭

الظفيري
فاطمة محمد احمد صالح  ٭

حصة عبدالعزيز مش����اري   ٭
الدخيل

سلوى سالمة صالح  ٭
الس����ي���د  نيفي������ن عل����ي   ٭

دس��وقي
عبير محجوب الباج��وري  ٭

الحمود تعقد مؤتمرًا 
صحافيًا حول مهمة 
سنغافورة الناجحة

التربية  تعق��د وزي��رة 
العالي  التعلي��م  ووزي��رة 
د.موض��ي احلمود مؤمترا 
صحافيا في العاش��رة من 
اليوم الس��تعراض  صباح 
اجلولة الرسمية الناجحة التي 
قامت بها االسبوع املاضي في 
سنغافورة. يحضر املؤمتر 
اعضاء الوف��د وهم: وكيلة 
الوزارة متاضر السديراوي 
والوكيالن املساعدان لقطاع 
التخطيط واملعلومات د.خالد 
الرشيد والبحوث التربوية 
واملناهج مرمي الوتيد واملديرة 
العامة ملركز املعلومات هناء 
ادارة  ومدي��رة  الش��راح 

التطوير عبلة العيسى.


