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جانب من اجتماع مجلس إدارة جمعية املعلمني

.. واخرى خلبر رفض الوزيرة لتقليص أيام الدراسة الذي انفردت »األنباء« بنشره في 24 اجلاري صورة زنكوغرافية خلبر اطالة الدوام املدرسي الذي انفردت »األنباء« بنشره في 23 اجلاري

وزيرة التربية لـ »األنباء«: 25 دقيقة الزيادة الفعلية
في دوام االبتدائي والمتوسط والثانوي ليوم واحد لممارسة األنشطة

زيادة 10 دقائق لدوام االبتدائي يومياً لتناول الوجبة الغذائية

تخصيـص سـاعة كاملة تحسـب من الدقائـق الحاليـة بين الحصـص لليوم الدراسـي
ال تبكيـر لمواعيد االمتحانـات النهائية للعـام الدراسـي 2011/2010 للمراحل الثالث

د.موضي احلمود

تبذلها جهات االختصاص في وزارة 
التربية لالرتقاء باملستوى املادي 
للمعلم وبحثها الدائم مع اجلهات 
املعنية لدعم جميع حقوق املعلم 
مؤكدة اعتزازها باملعلم ورسالته 
السامية. وأعربت الوزارة عن ثقتها 
الكاملة في كل الكوادر التي تعمل في 
امليدان التربوي واعتزازها بجهودها 
التي توجت بعام دراسي يعتبر من 

أفضل األعوام تفانيا وعمال.
وأكدت »التربية« عبر بيانها »ان 
القرار التربوي ال يأتي فرديا بل 
مير بقنوات عديدة منها االستئناس 
ب����رأي أهل املي����دان التربوي من 
معلمني ومديري مدارس ومراقبني 
وتواجي����ه فني����ة ومديري عموم 
الى  التعليمي����ة وصوال  املناطق 
مجلس الوكالء الذي يتخذ القرار 

بعد تأن«.

احلالي وليوم واحد اسبوعيا.
وقالت احلمود في تصريحات 
خاصة ل� »األنباء« ان زيادة الدوام 
املدرسي للمرحلة االبتدائية ستكون 
10 دقائ����ق فقط لتن����اول الوجبة 
الغذائية، وذلك بزيادة مدة الفرصة 
األولى لتصبح 30 دقيقة بدال من 20 
دقيقة وذلك طوال أيام االسبوع.

على صعيد اس����تثناء الطلبة 
الوافدين للتس����جيل في جامعة 
الكويت علمت »األنباء« ان وزيرة 
التربية ستعتمد االستثناء بناء على 
معيار النسبة األعلى فقط وليس أي 
معيار آخر كاشفة عن ان االستثناء 
شمل احلاصلني حتى نسبة %98.4 
وان هناك محاوالت لزيادة املقاعد 
الى 57 مقع����دا بدال من 50 مقعدا 
على ان تعلن األس����ماء خالل أيام 
معدودة. وحسمت الوزيرة أيضا 

املوضوع الى املزيد من الدراسة«. 
وقالت الوزارة ان موافقة مجلس 
الوكالء على زيادة الدوام املدرسي 
تتعلق باستثمار 25 دقيقة فقط 
للنشاط املدرسي في يوم واحد من 
االسبوع الدراسي بناء على طلب 

قطاع األنشطة الطالبية.
وذكرت ف����ي بيان صحافي ان 
النشاط املدرسي يهدف الى »تفعيل 
مبدأ الوالء واالحساس بالشعور 
الوطن����ي ونبذ العن����ف وتعزيز 
البيان  التربوية«. وتطرق  القيم 
الى موضوع تعدي����ل اختبارات 
الفترة الرابعة للمراحل االبتدائية 
واملتوسطة والثانوية مشيرا الى 
ان الوزارة أجلته إلجراء املزيد من 
الدراس����ة مع قطاع التعليم العام 
الى  الفني����ة. ولفت  والتواجي����ه 
اجله����ود احلثيثة واملضنية التي 

رؤية الوزارة فيما يتعلق بتبكير 
مواعيد االمتحانات النهائية للعام 
الدراسي 2011/2010 لطلبة االبتدائي 
واملتوس����ط والثانوي بالقول »ال 
تبكي����ر لالمتحان����ات ومت تأجيل 

مريم بندق
في زمن قياسي حسمت وزيرة 
التربية ووزي����رة التعليم العالي 
د.موضي احلمود قرار إطالة الدوام 
املدرسي املخصص ملمارسة األنشطة 
الثالث  التعليمية  املراحل  لطلبة 
االبتدائي واملتوس����ط والثانوي، 
وكذلك إطالة الدوام املدرسي اخلاص 
بتالميذ املرحلة االبتدائية لتناول 

الوجبة الغذائية.
فقد أعلنت الوزيرة د.موضي 
الفعلية  الزي���ادة  احلم���ود ان 
الدوام املدرس���ي للمراحل  في 
التعليمية االبتدائي واملتوسط 
والثانوي س���تكون 25 دقيقة 
فقط، وتتم زيادتها الى س���اعة 
كاملة ملمارسة األنشطة التربوية 
وتعزيز القيم االيجابية على ان 
يحسب ذلك من اليوم الدراسي 

لجان متخصصة لتطوير »اإلسالمية« و»العربية« 
في ضوء طبيعة المجتمع الكويتي

مريم بندق
رفعت وكيلة وزارة التربية املس���اعدة للتعليم العام منى 
اللوغاني مذكرة الى وكيل قطاع األنشطة املدرسية دعيج الدعيج 
الحتس���اب العام الدراسي 2010/2009 ضمن السنوات اخلمس 

املطلوبة كحد أدنى لتكرمي املعلمني في اليوم العاملي للمعلم.
وقالت الوكيلة اللوغاني ف���ي املذكرة املرفوعة لوكيل 
األنش���طة تنفيذا لتوصية مجلس مديري عموم املناطق 
التعليمية: يرجى احتس���اب العام الدراس���ي 2010/2009 
ضمن السنوات اخلمس املطلوبة لتكرمي املعلمني املتميزين 
أس���وة مبا مت تطبيقه في العام الدراسي 2009/2008 على 
ان يراعى توافر الضوابط والش���روط األخرى املقررة في 

القرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.

تقويم المناهج يشمل الوضع الراهن و»بعد التطبيق«

في مذكرة رفعتها إلى قطاع األنشطة التربوية تنفيذًا لتوصية »مديري العموم«

3 � نؤكد على انه مت تصميم 
وحتديث املناهج الدراسية مبا 
يتماشى مع املستحدثات العاملية 
املناهج ومبا يتناسب  لتطوير 
منها ف���ي ضوء قيم االس���الم 
ومبادئ���ه وطبيع���ة املجتمع 
الكويتي واحملافظة على الهوية 
الكويتي���ة وحقوقها  الثقافية 

االساسية.
4 � نفيدكم علما بأن مناهج 
اللغة االجنليزية كانت املناهج 
الوحيدة التي اخذت من االمارات 
العربية املتحدة، واآلن مت استبدال 
جميع مناهج اللغة االجنليزية 
مبناهج خاص���ة بالكويت من 
الصف االول الى الصف احلادي 
عشر، وس���يتم تطبيق املنهج 
للصف الثاني عشر املطور للعام 

الدراسي 2010 � 2011.
5 � مت تصمي���م املناه���ج 
الدراس���ية بناء على املرحلة 
العمرية للمتعلم وخصائصه 
العقلية واجلسمية والنفسية، 
املؤلف���ون للكت���ب  وراع���ى 
الدراس���ية ه���ذه اخلصائص 
عند اعداد الكتب الدراس���ية، 
خاص���ة ان هؤالء املؤلفني من 
املختصني واخلبراء التربويني، 
كما حرصت وزارة التربية على 
التنوع في املقررات الدراسية 
وقد اس���تحدثت عدة مقررات 
جديدة مثل مهارات احلياة في 
املرحلتني االبتدائية واملتوسطة 
ومق���ررات االختبار احلر في 

املرحلة الثانوية.
6 � جميع الكتب الدراس���ية 
اجلدي���دة موج���ودة حاليا في 
الصفح���ة االلكترونية لوزارة 
التربية، كما ان الوزارة بصدد 
تنفي���ذ مش���روع احلقائ���ب 
االلكترونية للطالب والتي تشتمل 
على مجموع���ة من البرمجيات 
التعليمية محملة على االقراص 

املدمجة )سي.دي(.

املعلومات التي تناسب مرحلته 
العمرية.

6 � وضع املقررات الدراسية 
في »سي.دي« حتى يتسنى لكل 

طالب مراجعتها في البيت.
وأوضحت د.احلمود النقاط 

التالية:
1 � تعتب���ر عملية املراجعة 
وتقومي املناه���ج من العمليات 
املهم���ة والضرورية  التربوية 
التي يؤكد عليها قطاع البحوث 
التربوية واملناهج، وتقوم ادارة 
التقومي وضبط اجلودة بصورة 
دورية بتق���ومي الوضع الراهن 
للمناهج الدراسية وكذلك تقومي 
الدراسية عند  املناهج والكتب 

تطبيقها.
ومرفق كشف مبا مت تقوميه 
من مناهج واخلطة املستقبلية 
عملي���ات  ف���ي  لالس���تمرار 

التقومي.
2 � هذان املنهجان من املناهج 
التربية  الت���ي توليه���ا وزارة 
اهتماما خاصا نظرا ألنهما ميثالن 
ركيزة اساسية في بناء شخصية 
الطالب وهوية املجتمع الكويتي، 
وقد ش���كلت جلان اشرافية من 
املتخصصني في هذين املجالني 
لتطوي���ر مناهج اللغة العربية 
والتربية االسالمية. ومرفق ما مت 
تطويره في مناهج اللغة العربية 

والتربية االسالمية.

مريم بندق
كشفت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
عن تشكيل جلان اشرافية من 
املتخصص���ني تتول���ى تطوير 
التربية االس���المية  منهج���ي 
واللغ���ة العربية في ضوء قيم 
االسالم ومبادئه وطبيعة املجتمع 

الكويتي.
واكدت الوزيرة د.احلمود ان 
هذين املنهجني من املناهج التي 
الوزارة اهتماما خاصا  توليها 
ألنهما ميثالن ركيزة اساس���ية 
في بناء شخصية الطالب وهوية 

املجتمع الكويتي.
جاء ذلك في الكتاب املرفوع 
من الوزيرة د.احلمود الى رئيس 
مجلس االمة جاسم اخلرافي ردا 
على االقتراح برغبة املقدم من 
النائب د.محمد احلويلة بشأن:

1 � ضرورة تفعيل مراجعة 
وتقومي املناهج بش���كل دوري 
اآلراء  ليتضم���ن  ومس���تمر 
واملقترحات من قبل املش���رفني 
واملدرسني واالدارات املدرسية 
لتصحيح مسار املنهج من خالل 

طرق التدريس.
اللغة  � االهتمام مبنهجي   2
العربية والتربية االسالمية ملا 
لهما من اهمية كبرى حيث انهما 
ميثالن ركيزة اساسية في بناء 

املجتمع الكويتي.
3 � تطوير املناهج مبا يخدم 
املناهج  املجتم���ع ومعايش���ة 
ومتاشيها مع الواقع ومع تطور 

متطلبات العصر.
4 � عدم االعتماد على مناهج 
اي دولة، حيث ان بعض املناهج 
مثل اللغة االجنليزية تعتمد على 
ع���ادات وتقاليد ومعالم بعض 

الدول االخرى.
5 � مراعاة املناهج التي تركز 
على شخصية الطالب وميوله 
ومرحلته العمرية فتكون املواد 
التي يدرسها محببة اليه بحيث 
يكون شغوفا مبعرفة املزيد من 

مرمي الوتيد

الحمود: الربط المالي شرط لتنفيذ المشاريع اإلنمائية القمالس مشرفا بلجنة استقبال المعلمين الجدد والهندي عضواً
مريم بندق

اكدت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
على ضرورة توافر الربط املالي قبل 
طرح املشاريع الواردة في البرنامج 
احلكومي الذي يأتي في اطار اخلطة 
االمنائية للسنة األولى 2011/2010. 
واوردت الوزيرة احلمود في قرارها 
تشكيل جلنة االشراف على تنفيذ 
مشروع التجهيزات املدرسية في 
اطار تنفيذ اخلطة االمنائية لوزارة 
التربية متوسطة املدى للسنوات 

.)2014/2013�2011/2010(
وجاء في القرار: اوال تشكيل 
جلنة االش����راف على مش����روع 

التجهيزات املدرسية على النحو 
التالي: مرمي محمد فراج الوتيد – 
الوكيل املساعد للبحوث التربوية 
واملناهج، د.ب����راك مهدي براك – 
املوجه الفني العام للعلوم، احالم 
محمد بهبهاني – موجه فني اول 
علوم – منطق����ة الفرواية، فايقة 
جاسم محمد – مراقب املناقصات 
والعق����ود ب����ادارة التوري����دات، 
متاضر محمد الع����رادة – رئيس 
قس����م امليزانية – االدارة املالية، 
عبداخلال����ق رش����يدي عبدالدامي 
– باحث ترب����وي – ادارة تطوير 
املناهج، محمد عاش����ور – باحث 
قانوني – منطقة حولي التعليمية. 

وتتحدد مهام اللجنة في اآلتي:
- اعداد قائمة باملش����روعات 
التي س����يتم تنفيذه����ا وحتديد 

أولوياتها.
 - اعداد تفاصيل لكل مشروع 
تش����مل مدى احلاج����ة والتكلفة 

واملواصفات الفنية.
- حتدي����د املراح����ل الزمنية 
لتنفيذ املشروعات بالتنسيق مع 

اجلهة املشرفة على املشروع.
- التنس����يق م����ع القطاعات 
بالوزارة للتع����رف على ظروف 
املش����روعات وازالة أي معوقات 
س����واء قبل او اثناء التنفيذ مبا 

يحقق حسن سير العمل.

- التأكد من توافر الرابط املالي 
قبل طرح املشاريع بالتنسيق مع 

الفريق املالي.
ثانيا – تعقد اللجنة اجتماعاتها 
بناء على طلب رئيس����ها في غير 

اوقات الدوام الرسمي.
ثالثا: تص����رف مكافأة مالية 
اللجنة يحددها  شهرية العضاء 
وزي����ر التربي����ة من بن����د أعمال 

أخرى.
رابع����ا: على جمي����ع اجلهات 
العل����م والعمل مبوجبه  املعنية 
اعتبارا من ش����هر اغسطس 2010 
العمل به حتى نهاية  ويس����تمر 

مارس 2011.

مريم بندق
أصدرت وزيرة التربي����ة ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود قرارا وزاريا بإضافة 
أعضاء جدد الى فريق عمل استقبال املعلمني 

واملعلمات اجلدد للعام الدراسي 2011/2010.
نص القرار الوزاري:

أوال: اضافة كل من: شيخة أحمد القمالس 
� مراقب مبكت����ب الوزير )مش����رف(، عذاري 
حس����ني الهندي � باحث اعالمي مبكتب الوزير 

)عضوا(.
ثاني����ا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 

مزاولة العمل مع الفريق.
وجاء القرار بعد االطالع على قانون ونظام 
اخلدمة املدنية لسنة 1979 وتعديالتهما، وإحلاقا 

بالقرار الوزاري رقم )2010/425( بشأن تشكيل 
فريق عمل الستقبال املعلمني واملعلمات اجلدد 

للعام الدراسي 2011/2010.
وتلبي����ة للدع����وة املوجه����ة للوزيرة من 
اليونسكو للمشاركة في أعمال الدورة ال� 185 
للمجلس التنفيذي للمنظمة الذي سيعقد في 

باريس في 6 أكتوبر 2010 قررت:
أوال: تكليف د.محمد الرميحي للمش����اركة 
في أعمال الدورة وذلك خالل الفترة من 5 الى 

7 أكتوبر 2010 شاملة يومي السفر.
ثاني����ا: تتحم����ل الكويت تكاليف الس����فر 

واإلقامة.
ومن جانبها، اعتمدت وكيلة الوزارة املساعدة 
للقطاع اإلداري عائشة الروضان قرارا بناء على 

القرار رقم 2010/425 بشأن تشكيل فريق عمل 
الستقبال املعلمني واملعلمات اجلدد للعام الدراسي 
2011/2010 وما جاء خامسا في القرار املذكور، 
واستنادا الى البند خامسا بالقرار الوزاري رقم 
2010/425 بشأن اضافة اعضاء للفريق، وبناء 

على ما تقتضيه مصلحة العمل.
وجاء في الق���رار: ضم كل م���ن التالية 
اسماؤهم الى عضوية الفريق: فيصل سليمان 
اجلطيلي � مكتب الوكيل اإلداري، عبداخلالق 
عبدالس���تار أحمد � مكتب الوكيل اإلداري، 
جميلة فرج النويعم � مكتب الوكيل اإلداري، 
خديجة العبدالرزاق العبدالرزاق � إدارة املوارد 
البش���رية، أحمد ابوالفتوح سلمان � مركز 

املعلومات.

شكلت لجنة تنفيذ مشروع التجهيزات المدرسية ضم 5 أعضاء جدد من القطاع اإلداري والموارد و»المعلومات« إلى اللجنة

منى اللوغاني

اللوغاني: احتساب العام الدراسي 2010/2009 
ضمن سنوات الخبرة الخمس لتكريم المعلم

تكليف الرشيد بأعمال الصايغ
كلفت وكيلة وزارة التربية متاضر السديراوي 
د.خالد الرشيد الوكيل املساعد للتخطيط واملعلومات 
باالضافة الى عمله القيام بأعمال الوكيل املساعد 

للمنش���آت التربوية م.محمد الصايغ اعتبارا من 
2010/8/22 وحتى عودته من اجازته الدورية في 

9 سبتمبر املقبل.

»المعلمين« ترفض إطالة الدوام المدرسي وتطالب
بتحسين أوضاع المعلمين وضمان صرف مستحقاتهم

في اجتماع طارئ لمجلس إدارتها شددت فيه على ضرورة حسم قضية الوظائف القيادية الشاغرة

وواضحة وملزمة ملراقبي املراحل 
ومديري املدارس.

� وضع آلية مح����ددة لضمان 
صرف املستحقات املالية للمعلمني 
واملعلمات املكلفني مبهام مختلفة 
ومبا يتوافق مع اللوائح واملعايير 
املعتمدة من قب����ل ديوان اخلدمة 
املدني����ة ومب����ا يراع����ي ضرورة 
ع����دم التأخي����ر في ص����رف هذه 

املستحقات.
� أن تراعي الوزارة عدم االخالل 
بساعة النش����اط املدرسي لتكون 
ضمن ساعات اليوم املدرسي كما 

هو معمول به في السابق.
� ضرورة حسم مسألة الوظائف 
القيادية الشاغرة في أسرع وقت 
ممكن ومبا يتواف����ق مع املعايير 
املناسبة لالختيار وما تؤول إليه 

نتائج املقابالت الشخصية.
من جانب آخر، وفي تصريح 
صحافي اكد رئيس جمعية املعلمني 
عايض الس����هلي حرص اجلمعية 
الكامل على الوق����وف الى جانب 
الوزارة ولتعزيز مجاالت التنسيق 
القضايا  والتعاون معها ملعاجلة 
واملسائل التربوية مشيرا الى ان 
اجلمعي����ة يهمها جدا االس����تقرار 
التربوي من خالل وضوح الرؤى 
واخلط����ط التعليمية، ومن خالل 
الس����عي اجلاد لتحسني االوضاع 
التعليمية بش����كل عام واوضاع 

املعلمني بشكل خاص.

إدارة جمعية  اعتمد مجل����س 
املعلم����ني الكويتية خالل اجتماع 
طارئ عقده مساء يوم امس االول 
السهلي رئيس  برئاس����ة عايض 
اجلمعي����ة ع����ددا م����ن املطالبات 
والتوصيات التي سيتم رفعها الى 
وزيرة التربي����ة ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود لتدارك 
ومعاجلة بعض القضايا واملسائل 
التربوية املستجدة واملهمة املتعلقة 
مبوقف اجلمعية الرامي الى حتسني 
اوضاع املعلمني والرافض إلطالة 
الدوام املدرسي وللتأكيد على اهمية 
وضرورة ان يوضع القرار التربوي 
في اطاره الصحيح الذي يتوافق 
ويتالءم مع متطلبات واحتياجات 

الواقع امليداني.
وقد خلص املجلس في اجتماعه 
التأكيد على موقف اجلمعية الرافض 
إلطال����ة الدوام املدرس����ي في ظل 
األوضاع التربوية احلالية وفي ظل 
وجود كم هائل مع القضايا والهموم 
واملعوقات املتراكمة التي يعاني منها 
امليدان التربوي، والوزارة نفسها، 
واحلاجة املاسة الى تهيئة جميع 
املستلزمات واإلمكانات املناسبة، 
واخلطط القادرة على توفير األجواء 
التربوية املناسبة والبيئة اجلاذبة، 
وان ينظر الى مسألة االطالة مبفهوم 
اتن توضع  واسع وش����امل على 
في موقعه����ا الصحيح واملنطقي 
ومبا يتوافق مع الواقع التعليمي 

الدوام املدرسي املعتمد.
التربوية  وفي شأن املس����ائل 
األخرى التي نوقشت في االجتماع 
الطارئ أقر مجلس ادارة اجلمعية 

مطالباته وتوصياته التالية:
� العمل على حتس����ني اوضاع 
املعلمني ودعم حقوقهم املشروعة 
في صرف البدالت واملكافآت وفي 
الكادر الوظيفي  حتسني مستوى 
ومكافأة ب����دل التدريس والعالوة 
الوظيفي  التشجيعية واملستوى 

اسوة ببقية الوظائف األخرى.
� تفعيل دور القسم اإلداري في 
املدارس لتخفيف األعباء اإلدارية 
على املعلمني ووفق آلية عمل محددة 

وميدانية تشير الى ان اخللل في 
الدوام املدرسي ليس في قلة ساعات 
الدراسة الرسمية وال في قلة عدد 
اسابيع الدراسة الرسمية، بل في 
عدد الس����اعات الفعلية التي يتم 
فيها التدري����س وهو اخللل الذي 
يحدثه عدم االلتزام بتطبيق اخلطة 
املوضوعة. وأوضح مجلس اإلدارة 
ال����ى ان ربط االطال����ة مبوضوع 
التغذي����ة هو أمر مرفوض قطعيا 
مش����يرا الى ان خطط التغذية ال 
تنظر إليه����ا اجلمعية كقضية أو 
خالف بينها وبني الوزارة، بل إن 
اجلمعية تتفق في شأنها مع الوزارة 
مادامت فترة التغذية تتم في اطار 

واحتياجاته، وحاجتها الى املزيد 
من البحث والدراسة والتمحيص 

واالخذ برأي اهل امليدان.
وجدد املجلس موقفه السابق 
من ضرورة ان تدرك وزيرة التربية 
د.موضي احلمود اسباب حتذيرها 
من فخ االطالة الذي وضع جلميع 
الوزراء الس����ابقني بغايات واهية 
وحجج مزعومة األمر الذي تداركه 
هؤالء الوزراء في رفضهم القاطع 
ملبدأ االطالة فيما اكد املجلس على 
ضرورة االخذ باملذكرة التفسيرية 
التي س����بق رفعها ال����ى الوزيرة 
د.احلمود في مارس املاضي والتي 
مت فيها االستناد على معايير علمية 


