
االربعاء 21 يوليو 2010   7محليات

تربويون لـ »األنباء«: ال ضرورة لتشكيل لجان جديدة تقيم النظام الثانوي الموحد
أكدوا أن موضي الحمود شكلت 4 لجان في أبريل الماضي لتقويم شامل للنظام 

منى الصالل

لطيفة العجيل

بدرية اخلالدي يسرى العمر

إطالة اليوم المدرسي 10 دقائق 
لتناول وجبات تغذية »االبتدائي«

حصة أسـبوعيًا لممارسة النشـاط المدرسي 
دراسـية حصـة  كل  مـن  دقائـق   5 باسـتقطاع 

موظفات لالسهام في تنفيذ املهام 
املطلوبة خصوصا فيما يتعلق 
بإج���راءات التعامل )اخلاصة( 
التالميذ املصابني بأمراض  مع 
مختلفة للتنس���يق بهذا الشأن 
م���ع وزارة الصحة وش���ركات 

التغذية.
واقترح املجلس اقرار مكافأة 
مالية مقابل اجله���ود املطلوبة 
منهن، وكان االجتماع قد تخلله 
عرض قدمه الوكيل املساعد لقطاع 
املنشآت التربوية م.محمد الصايغ 
حول التصاميم اجلديدة للمدارس 
وطرحت خالله بعض املالحظات 
واملقترحات م���ن جانب اعضاء 

مجلس مديري العموم.
وطلبت اللوغاني من االعضاء 
مقترحات حول مشروعات تطوير 
التجهيزات املدرس���ية بحسب 
مضامني اخلطة االمنائية لوزارة 
التربية للسنة املالية 2012/2011 
ورأى املجلس تأجيل ذلك حتى 
موعد دوام املوجهني االوائل في 

13 سبتمبر املقبل.

مريم بندق
تأكي���دا ملا انفردت بنش���ره 
»األنب���اء« امس حت���ت عنوان 
اليوم  التربي���ة«: اطالة  »وكالء 
الدراسي لتطبيق وجبات تغذية 

االبتدائي.
وافق مجل���س مديري عموم 
املناطق التعليمية في اجتماعه 
ام���س ال���ذي ترأس���ته وكيلة 
الوزارة املساعدة للتعليم العام 
منى اللوغاني على اطالة اليوم 
االبتدائية  املدارس  الدراسي في 
10 دقائق لينتهي عند الس���اعة 
الواحدة والنصف بعد الظهر بدال 
من الواحدة والثلث على ان يبدأ 
عند السابعة والنصف صباحا.

واك��دت مص��ادر مس��ؤول��ة 
ل� »األنباء« ان املجلس اتفق على 
ان يتم تقدمي الوجبات الغذائية 
بعد احلصة الثانية وفي اثناء 
الفرصة االولى التي تبدأ عند 
الساعة التاسعة وعشر دقائق 
صباحا وتستمر حتى التاسعة 

واربعني دقيقة.

واتفق املجل���س ايضا على 
استحداث حصة واحدة اسبوعيا 
الذي  النشاط املدرسي  ملمارسة 
يرغب فيه التلميذ على ان يتم 
توفير وقت هذه احلصة باستقطاع 

5 دقائق من كل حصة.
ت���ؤول  ان  ورأى املجل���س 
الغذائية  الوجبات  مس���ؤولية 
للمديرات املساعدات للشؤون 
االدارية على ان يتم تخصيص 4 

تقدم الوجبة بعد الحصة الثانية وأثناء الفرصة »األولى«

الروضان إلى تونس لالطالع على »الجودة اإلدارية«
مريم بندق

كلفت وزيرة التربية وكيلة الوزارة املساعدة للقطاع اإلداري 
عائش����ة الروضان برئاسة وفد للقيام مبهمة رسمية الى تونس 
لالطالع على جتربتهم في تطبيق اجلودة اإلدارية تلبية للدعوة 

املوجهة من الوكالة التونسية للتعاون الفني.
يض����م الوفد الذي يبدأ املهمة الي���������وم 21 يولي�����و وحتى 
29 منه كال من عائش����ة الروضان � الوكيل املساع�����د للشؤون 
اإلدارية، وس����الم الفيلكاوي � مدير إدارة التخطيط، وس����عود 
اجلويس����ر � مراقب ميزانية الوظائف، ورجاء بوعركي � مراقب 

الشؤون الوظيفية.
ثانيا: تتحمل الكويت مصاريف السفر واإلقامة.

ثالث����ا: عل����ى جمي��������ع اجله����ات املعني����ة العل����م والعمل 
عائشة الروضانمبوجبه.

يتقدم 

رئي�س واأع�ضاء جمل�س الإدارة

والإدارة التنفيذية وجميع العاملني يف

�ضركة التكافل الدولية للتاأمني التكافلي

وذلك لوفاة املغفور له باإذن اهلل تعاىل

�سائلني املوىل عز وجل ان يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته

وان يلهم اأهله ال�سرب وال�سلوان

لل�ضيد املديــر املــالـــي

علي �ضيد علـي اأحمد

والـــــده

باأحر التــعـــازي

الصايغ: تصاميم هندسية جديدة لمدارس التعليم العام
المساحة اإلجمالية ألجنحة الدراسة 4590 م2

موضحا ان م���دارس املرحلة 
االبتدائي���ة ش���ملت 3 فصول 
مبساحة إجمالية لإلدارة تبلغ 
518 مت���را مربعا م���ع مراعاة 
ان تكون غرف���ة االجتماعات 
تستوعب 50 شخصا وموقع 
غرفة الناظر والوكيل ميك������ن 
من كش���ف ومراقب���ة مرافق 
املدرس���ة بقدر االمكان اضافة 
الى ان يكون مدخل املدرس���ة 

متميزا.

متطلبات تصميم المدارس 

وذكر الصايغ ان متطلبات 
برنام���ج مس���احات تصميم 
مدارس املرحلة املتوسطة والتي 
اشترطت تخصيص 24 فصال 
دراسيا بلغت املساحة االجمالية 

للهيئة االدارية 690 مترا مربعا 
شاملة املدخل وصالة االنتظار 
ومكتب الناظر، وآخر للوكيل 
والسكرتارية إضافة الى غرف 
الكنت���رول وش���ؤون الطلبة 
واإلداريني ومخزن القرطاسية 
والعيادة الطبية واالجتماعات 

واإلذاعة.
وأضاف الصايغ انه مت مراعاة 
التصاميم اجلديدة توافر  في 
صالة تتوسط مختبرات العلوم 
لعرض املجسمات والوسائل 
التعليمي���ة وكذلك س���هولة 
التوزيع واحلركة للطلبة في 
الدخول واخلروج الفتا الى انه 
مت تخصيص مساحة إجمالية 
تبلغ 4318 مترا مربعا خاصة 

بأجنحة الدراسة.

تغذية االبتدائي.
واش���ار وكي���ل املنش���آت 
التربوية الى متطلبات برنامج 
مس���احات تصمي���م املدارس 

مبارك الكبير، مش���يرا الى ان 
الفرق الهندس���ية التي نفذت 
هذه التصاميم راعت املتطلبات 
الفنية للتصميم الواحد حسب 

كل مدرسة.

المساحة اإلجمالية

وكش���ف الصاي���غ عن ان 
املس���احة االجمالية ألجنحة 
الدراس���ة بلغ���ت 4590 مترا 
مربعا شاملة الفصول الدراسية 
ومختبرات العلوم واحلاسوب 
والتقني���ات وغ���رف املعلمني 
التعليمية وغرفة  واألندي���ة 
التحكم واملشرفني ودورات املياه 
للمعلمني والطلبة إضافة الى 
توفير غرف للندوات والتدريب 
وصاالت خاصة لتقدمي وجبات 

مريم بندق
انته���ت وزارة التربية من 
اس���تحداث تصاميم هندسية 
العام  التعليم  جديدة ملدارس 
توفر متطلب���ات واحتياجات 
التعليمي���ة وتلبي  العملي���ة 
العامل���ني ف���ي  احتياج���ات 
ه��������ذه املدارس م���ن طلبة 
ومعلم�����ني وإداريني وهيئ��ات 

اشرافي����ة.
اعلن ذلك الوكيل املس���اعد 
التربوية م.محمد  للمنش���آت 
الصايغ موضحا االنتهاء من 
وضع التصاميم النهائية لبناء 
أربع مدارس جديدة هي علي بن 
أبي طالب االبتدائية في الشعب، 
قرطبة املتوسطة للبنات، اإلمام 
الش���افعي االبتدائية بنني في 

مريم بندق
تنش����ر »األنب����اء« ن����ص املذكرة 
املرفوعة من����ى اللوغاني الى متاضر 
الس����ديراوي في 13 اجلاري بعنوان 
»تطوير وحتديث الوثيقة األساسية 
لنظام التعليم الثانوي املوحد« والتي 
تقترح فيها تشكيل جلنة إلعادة تدارس 
وثيقة النظام الثانوي وإعداد مشروع 
وثيقة معدلة تتالفى السلبيات احلالية 

بامليدان:
تقول اللوغاني في بداية املقترح: 

نود اإلفادة مبا يلي:
1- صدرت الوثيقة األساسية للنظام 

الثانوي املوحد )2006(.
التطبيق  2- مت تقيي����م نتائ����ج 
بامليدان.. ومن ثم ص����درت الوثيقة 
املعدل����ة )2008( والتي  األساس����ية 

تضمنت تعديالتها األساسية:
� إلغاء أس����لوب الوزن النس����بي، 
العظمى  النهاي����ات  وإع����ادة توزيع 
للمجاالت الدراس����ية مبا يتالءم مع 

)اخلطة الدراسية لكل مجال بالنسبة 
للخطة الدراسية اإلجمالية(.

� تعديل محدود في اخلطة الدراسية 
وبصف����ة خاص����ة ف����روع )العلوم � 

االجتماعيات(.
� تصنيف مقررات االختيار احلر 
بني مواد )خطتها حصة واحدة( ومواد 

)خطتها حصتان(.
� تعديل آلية تنفيذ اختبارات بعض 
املجاالت الدراسية )خارج اجلدول(.

� إع����ادة توزيع درج����ات التقومي 
)األعمال � نهاية الفترات(.

3- على ضوء ما مت رصده ميدانيا 
بعد تخريج الدفعة الثانية )2009-
2010( وفقا لوثيقة )2006(، ونظرا 
لوجود نفس آلية التقومي في وثيقة 
2008 لذا تبني وجود مالحظات تتطلب 
ضرورة إعادة النظر فيما تضمنته هذه 
الوثيقة وتوضيح بعض ما احتوته 
من بنود ملصلحة الطلبة ومصلحة 

العمل التربوي بصفة عامة.

وأهم هذه املالحظات على البنود 
على سبيل املثال وليس على سبيل 

احلصر:
� البند )9( � املادة اخلامسة � نظام 

التقومي � صفحة )34(
»يتم احتساب معدل تراكمي للسنة 
الدراس����ية الثانية التي رس����ب فيها 
الطالب في أي من الصفوف العاشر 

واحلادي عشر والثاني عشر«.
يحتاج هذا البند إلعادة دراس����ة 

ملصلحة الطلبة.
� تفعيل مق����ررات االختيار احلر 
وتوحيد خطط املقررات وأسلوب وآلية 
تنفيذها مبا يضمن حتقيق األهداف 

التربوية املنشودة.
� توزي����ع درج����ات التقومي خالل 
الفترات التقوميي����ة األربع )األعمال 
� نهاي����ة الفترات( لضمان  الفصلية 
ش����فافية وعدالة التقومي والتأكد من 
مصداقيتها في التعبير عن املستوى 

احلقيقي للطالب.

� إعادة تدارس مناذج الش����هادات 
وضمان وضوحها لولي األمر والطالب 

وضمان دقة بياناتها.
لذا نقترح تش����كيل جلنة إلعادة 
تدارس وثيقة النظام الثانوي وإعداد 
مشروع وثيقة معدلة تتالفى السلبيات 

احلالية بامليدان.
وكان االجتماع قد تخلله عرض قدمه 
الوكيل املساعد لقطاع املنشآت التربوية 
م.محم����د الصايغ ح����ول التصاميم 
للم����دارس وطرحت خالله  اجلديدة 
بعض املالحظات واملقترحات من جانب 

أعضاء مجلس مديري العموم.
وطلب����ت اللوغاني م����ن األعضاء 
مقترحات حول مش����روعات تطوير 
التجهيزات املدرسية بحسب مضامني 
اخلطة اإلمنائية لوزارة التربية للسنة 
املالية 2011-2012 ورأى املجلس تأجيل 
ذلك حتى موعد دوام املوجهني األوائل 

في 13 سبتمبر املقبل.

رفعت المذكرة إلى وكيلة »التربية« في 13 الجاري

اللوغاني تقترح تشكيل لجنة إلعادة تدارس النظام الثانوي  
وإعداد مشروع وثيقة معدلة تتالفى السلبيات

ه�������دى العميري � موجه عام 
اللغة العربية، سكينة حسني 
� موجه عام اللغة االجنليزية، 
اميان املنص���ور � موجه فني 
الفروانية  � منطقة  رياضيات 
التعليمية، وليد املوسى � مراقب 
التعليم الثانوي � منطقة حولي 
التعليمية، حميد جراح � مدير 
ثانوية اجلهراء � منطقة اجلهراء 
 � التعليمية، منصور الشطي 
إدارة تطوي���ر املناهج، فاطمة 
غل���وم � باحث � إدارة التقومي 
وضبط ج���ودة التعليم، دالل 
املطيري � إدارة التقومي وضبط 

جودة التعليم.
مهام اللجنة الفرعية:

تق���ومي اخلطة الدراس���ية 
للنظ���ام املوحد ف���ي املرحلة 
الثانوي���ة، حتدي���د معوقات 
تنفيذ اخلطة الدراسية للنظام 
املوحد، وضع توصيات لتطوير 
اخلطة الدراسية النظام املوحد 
في املرحل���ة الثانوية، واعداد 
تقرير ختامي ورفعه الى اللجنة 

الرئيسية.
سير عمل اللجنة:

1 � جتتمع اللجنة الرئيسية 
فور صدور قرار تشكيلها بطلب 

من رئيسها.
2 � تض���ع كل جلنة خطة 

مبرمجة الجناز مهامها.
3 � تكون اجتماعات اللجان 

خارج أوقات الدوام الرسمي.
4 � ميكن للجنة الرئيسية 
ان تستعني مبن تراه مناسبا 
الجناز مهامه���ا ومهام اللجان 

الفرعية.
5 � تنه���ي اللجان الفرعية 
أعماله���ا وتس���لم تقاريرها 
اخلتامية في موعد أقصاه نهاية 

شهر مايو 2010.
6 � تنهي اللجنة الرئيسية 
أعمالها وتسلم تقريرها اخلتامي 
في موعد أقصاه نهاية ش���هر 

يونيو 2010.
رابع���ا: تص���رف ألعضاء 
اللجان مكافأة مالية حس���ب 
النظ���م املعمول به���ا في هذا 

الشأن.
خامسا: على جميع اجلهات 
املعنية العلم والعمل مبوجبه 
وتوفير جميع التسهيالت لعمل 

اللجنة.

 � الطلبة  االمتحانات وشؤون 
التعليمية،  الفروانية  منطقة 
د.عبداحملسن العازمي � ادارة 
التقومي وضبط جودة التعليم، 
شفيقة البعيجان � رئيس قسم 
 � الطلبة  االمتحانات وشؤون 
منطقة حولي التعليمية، طارق 
العنزي � موجه أول لغة عربية 
الثانوي���ة � منطقة  املرحل���ة 
الفروانية التعليمية، مرضية 
حس���ن � مدير مدرسة ثانوية 
أم الهيم���ان � منطقة األحمدي 
 � العيس���ى  التعليمية، جناة 
التقومي  ادارة   � باحث تربوي 
وضبط ج���ودة التعليم، دالل 
اجلابر � ادارة التقومي وضبط 

جودة التعليم.
مهام اللجنة الفرعية:

تق���ومي الئح���ة التق���ومي 
النظ���ام املوحد  والغياب في 
الثانوية، ومستوى  للمرحلة 
الدراسي ملخرجات  التحصيل 
النظام املوحد، الى جانب وضع 
توصيات لتطوير الئحة نظام 
التقومي والغياب للنظام املوحد، 
مع وضع توصيات لتحس���ني 
مس���توى التحصيل الدراسي 
النظ���ام املوحد،  ملخرج���ات 
وإع���داد تقرير ختامي ألعمال 
اللجنة  الى  اللجن�����ة ورفعه 

الرئيسي���ة.
الفرعية  اللجن���ة  وجاءت 
الثالثة لتقومي اخلطة الدراسية 
وترأسها د.معصومة املطيري 
� قس���م علم النفس التربوي 
� جامع���ة الكويت، وتض������م 
في عضويتها: فتحي ه������الل 
� ادارة التقوي�����م  � مستشار 
التعلي���م،  وضب���ط ج���ودة 

العطوان � باحث تربوي � ادارة 
التقومي وضبط جودة التعليم، 
حمد جمع���ان � ادارة التقومي 

وضبط جودة التعليم.
مهام اللجنة الفرعية:

التوافق بني  تقومي م���دى 
فلسفة وأهداف النظام املوحد، 
مدى توافق أهداف النظام املوحد 
مع األهداف العامة للتعليم في 
الكوي���ت، مدى مواكبة أهداف 
النظ���ام املوح���د للتطورات 
املعاصرة، مدى توافق أهداف 
النظام املوحد مع مستوى نضج 
الثانوية،  املتعلم في املرحلة 
مع وضع اقتراحات وتوصيات 
تطوير أهداف النظام املوحد، 
وإع���داد تقرير ختامي ألعمال 
اللجن���ة ورفعه ال���ى اللجنة 

الرئيسية.
وحدد القرار الوزاري اللجنة 
الفرعية الثانية لتقومي الئحة 
التقومي والتحصيل الدراسي، 
وترأس���ها د.غادة عيد � قسم 
علم النفس التربوي � جامعة 
الكويت، وتضم في عضويتها: 
د.باسمة الشايجي � مراقب ادارة 
التقومي وضبط جودة التعليم، 
د.فتحية عوض � مستش���ار 
ادارة التق���ومي وضبط جودة 
التعليم، ابراهيم القطان � موجه 
الرياضيات، رقية حسني  عام 
� مدير ادارة الشؤون التعليمية 
� منطقة العاصمة التعليمية، 
أنور العنج���ري � مدير ادارة 
الش���ؤون التعليمية � منطقة 
الفرواني���ة التعليمية، رومي 
الهزاع � مراقب التعليم الثانوي � 
منطقة مبارك الكبير التعليمية، 
عوي���د الس���عيدي � مراق���ب 

� جامعة الكويت، د.معصومة 
سهيل املطيري من قسم علم 
النفس التربوي � جامعة الكويت، 
س���ميحة ش���ريدة الشريدة 
التقومي وضبط  إدارة  مدي���ر 
التعليم، عبداهلل هالل  جودة 
احلربي مدير إدارة التسويق، 
أحمد سعد املنيفي موجه عام 
التربية اإلسالمية، وفاء صادق 
االستاذ مراقب التعليم الثانوي � 
منطقة األحمدي التعليمية، ملياء 
عبدالعزيز السديراوي مدير 
مدرسة ثانوية النهضة � منطقة 
الفروانية التعليمية، فايز باني 
املطيري رئيس وحدة التحصيل 
الدراس���ي � إدارة التقوي�������م 
وضبط ج���ودة التعليم، علي 
عبدالرس���ول إسماعيل باحث 
� إدارة التقومي وضبط جودة 
التعليم، نواف أحمد العجمي 
إدارة التق���ومي وضبط جودة 

التعليم.
هذا ونص قرار الوزيرة على 
انه ينبثق من اللجنة الرئيسية 

ثالث جلان فرعية هي:
1 � جلنة فرعية لتقومي فلسفة 
وأهداف النظام املوحد ويرأسها: 
د.أحمد اللوغاني � قس���م علم 
النفس � الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي وعضوية: د.سعود 
احلربي � مدي���ر ادارة تطوير 
املناهج، عبدالعزيز العصفور 
� موجه عام اجتماعيات، رمي 
دش���تي � رئيس قسم مدرسة 
ثانوية الرقة � منطقة األحمدي 
التعليمية، د.مرمي سلطان علي 
� رئي���س وح���دة االختبارات 
واملقايي���س � ادارة التق���ومي 
وضبط جودة التعليم، سعاد 

مريم بندق
دعا مس���ؤولون تربويون 
التربية متاضر  وكيلة وزارة 
الس���ديراوي ووكيلة الوزارة 
املس���اعدة للتعليم العام منى 
اللوغاني إلى التأني في اعتماد 
تش���كيل جلان جديدة لتقومي 
النظام الثانوي املوحد بحسب 
املقترح الذي رفعته اللوغاني 

إلى السديراوي.
التربوي���ون ف���ي  وق���ال 
تصريحات خاصة ل� »األنباء« 
ان وزي���رة التربي���ة ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
شكلت في 22 أبريل املاضي 4 
الثانوي  النظام  جلان لتقومي 
املوحد، وان هذه اللجان توشك 
على االنتهاء من التقارير التي 

طلبتها الوزيرة.
واستطرد التربويون قائلني: 
ليس من األجدى تربويا ان يتم 
تشكيل جلنة جديدة بحسب 
اللوغاني  املقدم م���ن  املقترح 
ف���ي 13 يوليو  للس���ديراوي 
اجلاري، مس���تدركني بالقول 
انتظار نتائج  علينا جميع���ا 

عمل هذه اللجان.
ومن ثم االطالع على التقارير 
التي سترفع الى وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 

احلمود.
التربويون على ان  وشدد 
التي ش���كلتها  اللجان األربع 
الوزيرة تغطي جميع اجلوانب 
ال���ى تقوميها  التي حتت���اج 
وبحسب قرار احلمود حددت 
مهمة اللجنة الرئيسية بوضع 
تصور عام آللية تقومي النظام 
الثانوية  املوح���د للمرحل���ة 
بالتنسيق مع اللجان الفرعية، 
اعتماد اخلطط املبرمجة للجان 
الفرعي���ة، متابع���ة  الث���الث 
اإلجنازات واعتم���اد التقارير 
اخلتامية لهذه اللجان وإعداد 
تقرير ختامي ألعمال اللجنة.

الرئيسية  اللجنة  ويرأس 
د.محمد املغربي من قسم علم 
النفس � الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي، وتضم في عضويتها 
د.أحمد اللوغاني من قسم علم 
النفس � الهيئة العامة للتعليم 
التطبيق���ي، د.غادة خالد عيد 
من قسم علم النفس التربوي 

منى اللوغاني متاضر السديراوي د.موضي احلمود

م.محمد الصايغ


