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راضي الرشيدي منى اللوغاني

مديرو عموم المناطق التعليمية حائرون
بين تعاميم الرشيدي واللوغاني

للشؤون املالية راضي الرشيدي 
� أثناء تكليفه بقطاع الش���ؤون 
اإلدارية � أص���در في 28 يوليو 
املاضي التعميم رقم 12 لس���نة 
2010 بشأن االعالن عن فتح باب 
الترشيحات جلائزة اليونيسكو 
� امللك حمد بن عيسى آل خليفة 
الستخدام تكنولوجيا املعلومات 
واالتصال في مجال التعليم للعام 
2010 وحدد جلميع الراغبني في 
الترشيح لهذه اجلائزة 30 اجلاري 

للتقدم.
وفي 5 أغسطس املاضي عممت 
الوكيلة املساعدة للتعليم العام 
منى اللوغاني نشرة أكدت على 
املعلومات ذاتها الواردة في نشرة 

الرشيدي.
ويضيف املدي���ر العام: لكن 
الالفت للنظر واملثير لالستغراب 
هو التعميم الذي أصدره الرشيدي 
في 3 أغس���طس املاضي والذي 
يفيد بإلغاء الترش���يح للجائزة 
بحسب التعميم الصادر منه في 

28 يوليو.
ويتس���اءل املدي���ر العام: ال 
نعرف اآلن مباذا نلتزم هل نلتزم 
مبا ورد في تعليمات اللوغاني 
الوكيلة املختصة او  باعتبارها 
باملعلومات العكسية الواردة في 

نشرة الرشيدي؟

مساعد آخر.
وقال مدير عام احدى املناطق 
الوكيل املس���اعد  ان  التعليمية 

مريم بندق
املناطق  عّبر مديرو عم���وم 
التعليمي���ة ع���ن حيرتهم التي 
تس���ببها التعاميم والنش���رات 
املتناقضة التي يصدرها من حني 
الوكالء املساعدين  آلخر بعض 
بوزارة التربية مطالبني وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
ووكيلة الوزارة باتخاذ االجراء 
املناس���ب لوقف املزيد من هذه 
االج���راءات اخلاطئ���ة والت���ي 
تعود بالضرر عليهم شخصيا 
ف���ي حال تنفي���ذ أو عدم تنفيذ 
اح���دى النش���رات الصادرة من 
احد الوكالء املس���اعدين والتي 
تتناقض التعليمات الواردة فيها 
مع نشرة اخرى صادرة من وكيل 

الخالدي لـ »األنباء«: مواجهة العنف بسبب إصدار نشرتين متناقضتين حول جائزة اليونيسكو
الطالبي بالعنف عواقبها سيئة

»واال فس���تكون العواقب سيئة« 
وموضح���ة على اهمي���ة التعامل 
التربوي االنساني مع هذه احلاالت 
حتى ال نصل بأوالدنا الى مرحلة 
االجرام. ومس���تدركة بأن التربية 
طرق وليس طريق واحد فهي علم 
وأدب وفن واملربي الناجح من يفقه 
هذا العلم ويتقن فنونه ومهاراته 
والهدف من اصدار هذا الدليل ان 
يستقي منه املربون طرقا ووسائل 
وخططا وجتارب ليتمكن كل مربي 
في مؤسساتنا التعليمية من ممارسة 
دوره بصورة فاعلة ملواجهة ظاهرة 
العنف والتحلي باليقظة واحلزم 
وبروح املسؤولية واملواطنة لتمكني 
املتعلم من بناء شخصيته معرفيا 
ووجدانيا واشباع حاجته ومعرفة 
واجباته ومس���ؤولياته وترسيخ 
الس���لوك الس���وي لديه فان اهلل 
سائل كل راع عما استرعاه حفظ 

ام ضيع.

التعامل معها. وخلصت اخلالدي 
طرق التعامل م���ع حاالت العنف 
موضحة اهمية ان نتفهم ظروف 
ودوافع العنف لدى كل حالة فالعنف 
قد يكون لسبب داخلي أو طريقة 
التعامل مع احلال���ة، مؤكدة على 
اهمية عدم مواجهة العنف بالعنف 

مريم بندق
اعلنت مدير عام منطقة مبارك 
التعليمية بدرية اخلالدي  الكبير 
ان فريقا برئاستها اصدر اول دليل 
علمي ارشادي تربوي ملعاجلة العنف 
في املدارس يستفيد منه املعلمون 

واالخصائيون االجتماعيون.
وقالت اخلالدي ل���� »األنباء«: 
الدليل لوزيرة  سلمت نسخة من 
التربية ووزي���رة التعليم العالي 
د.موض���ي احلمود وال���ذي حاز 
الش���ديد وطلبت عرض  اعجابها 

الدليل في مجلس الوكالء.
واوضح���ت ان الدلي���ل بداية 
يتضمن كلمات لصاحب الس���مو 
العه���د ووزيرة  األمي���ر وول���ي 
التربية عن اهمية التسلح بالعلم 
ث���م التعاريف اخلاص���ة بالعنف 
وادوار الوزارة واملنطقة واالدارة 
املدرسية واملعلمني واالخصائيني 
ومناذج حلاالت من الطلبة وكيفية 

بدرية اخلالدي

إعادة التوزيع الجغرافي لبعض اإلدارات المركزية لتهيئة المناخ المناسب للعمل

نقل مركز المعلومات إلى مبنى »هاجر« بخيطان
باملبن����ى رقم 4 املخصص لقطاع 
التربوية والذي أصبح  املنشآت 
ال يتس����ع للعاملني واملهندسني 
املنتمني للمركز، حيث  والفنيني 
أقترح تخصيص مبنى مدرس����ة 
هاجر املتوس����طة بنات س����ابقا 
مبنطق����ة خيطان كمقر بديل لهم 
والشاغر حاليا منذ فترة طويلة 
بعد رفض إدارة التطوير والتنمية 
استغالله كمقر ملركز تدريب منطقة 
الفروانية التعليمية، والى اعتماد 

وكيل الوزارة لهذا الرأي.
ل����ذا، يرجى اإليع����از ملنطقة 
الفرواني����ة التعليمية التخاذ ما 
يلزم من إجراءات عاجلة لتسليم 
املبنى ملركز املعلومات ليتسنى لهم 
البدء الفوري في إجراءات إعادة 
التأهيل والصيانة له بالتنسيق 

مع قطاع املنشآت التربوية.

بها، والى مذكرتن����ا رقم و ت/و 
ط/2659 بتاريخ 2010/8/3 والتي 
رفعت لوزيرة التربية بشأن توفير 
مقر بديل ملركز املعلومات بدال من 
مقرهم احلالي بالطابق األرضي 

مريم بندق
أبلغ الوكيل املساعد للتخطيط 
واملعلومات د.خالد الرشيد وكيلة 
اللوغاني  العام من����ى  التعلي����م 
بتخصيص مبنى مدرسة هاجر 
املتوس����طة بنات سابقا مبنطقة 
خيط����ان الس����تخدامات مرك����ز 

املعلومات.
وق����ال د.الرش����يد في خطابه 
للوغاني، باإلشارة الى توجهات 
التعليم  التربية ووزيرة  وزيرة 
العالي الرامية الى إعادة التوزيع 
اجلغرافي لبعض اإلدارات املركزية 
لتتوافق مقارها اجلديدة واملتطلبات 
التي ستخصص لها  املس����احية 
اليها  وحجم األعم����ال املوكل����ة 
وكذلك أع����داد املوظفني والفنيني 
والعاملني بها وذلك لتهيئة املناخ 
املناس����ب لتأدية األعمال املناطة 

د.خالد الرشيد

العجيل مديرة »تعليمية الجهراء« 
اعتباراً من أول الجاري

الداحس: نحتاج إلى 26 مدير مدرسة

اللوغاني: غانم جعفر للعمل
بالتوجيه العام لـ »اإلسالمية«

2010/7/19 وحتى 2010/8/31.
ثانيا: نقل لطيفة العجيل � 
مراقب رياض األطفال مبنطقة 
التعليمية بوظيفة  العاصم���ة 
مدير إدارة الشؤون التعليمية 
مبنطقة اجلهراء التعليمية وذلك 

اعتبارا من 2010/9/1.
ثالثا: على جهات االختصاص 

العلم والعمل مبوجبه.

مريم بندق
التربية  أص���درت وزي���رة 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود قرارا وزاريا جاء فيه: بعد 
االطالع على املرسوم بالقانون 
رقم 15 لسنة 1979 بشأن اخلدمة 
املدني���ة والقوان���ني املعدلة له 
واملرسوم الصادر في 1979/4/4 
في ش���أن نظام اخلدمة املدنية 
وتعديالت���ه، وقرار الندب رقم 
2009/269 بتاريخ 2009/7/19، 
وكتاب الوكيل املساعد للتعليم 
العام رقم 1817 بتاريخ 2009/8/4 
واعتماد مراقب شؤون التوظيف 
بديوان اخلدمة املدنية بتاريخ 
2010/8/26 واعتماد وكيل وزارة 

التربية بتاريخ 2010/8/16.
قررت: أوال: متديد ندب لطيفة 
العجيل � مراقب رياض األطفال 
التعليمية  العاصم���ة  مبنطقة 
بوظيفة مدير إدارة الش���ؤون 
التعليمي���ة مبنطق���ة اجلهراء 
التعليمية وذل���ك اعتبارا من 

مريم بندق
أحاط مدير عام اإلدارة العامة للتعليم اخلاص محمد الداحس مجلس 
مديري عموم املناطق التعليمية باحلاجة الى بعض الكوادر البشرية. 
وقال الداحس: ان هناك عجزا في أعداد مديري املدارس العربية اخلاصة 

يقدر عددهم ب� 26 مدير مدرسة للمراحل التعليمية ال� 3.

مريم بندق
كلفت وكيلة التعليم العام من����ى اللوغاني املوجه الفني للتربية 
االسالمية مبنطقة مبارك الكبير التعليمية بالعمل في التوجيه الفني 
العام للتربية االسالمية باالضافة الى عمله اعتبارا من العام الدراسي 
2011/2010 وملدة عام. يأتي القرار باالش����ارة الى كتاب التوجيه الفني 
للتربية االس����المية بتاريخ 2010/8/17، وإلى قرار النقل رقم )53191( 

بتاريخ 2010/8/10، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

لطيفة العجيل

رداً على االقتراح المقدم من النائبين علي العمير وعسكر العنزي

وزيرة التربية: خطتنا لتطوير المناهج
تركز على منع أسباب انتشار المخدرات

الضوء على أن أحد اسباب انتشار 
اإليدز هو تعاطي املخدرات كذلك 
يتطرق لها منهج الصف العاشر 
من خالل فص���ل امراض القلب 
واألوعي���ة، باإلضافة إلى مقرر 
الصف احلادي عشر الذي يبني 

تأثيرها في جهاز املناعة.
 4 � التربية البيئية � اختيار 

حر:
يبني املنهج خطر هذه اآلفة من 
اجلانب الديني والوازع االخالقي 
وتأثيرها على الفرد واالس���رة 

واملجتمع.
س���وف يتم تضمني مناهج 
العلوم املطورة مفاهيم تتعلق 

باالقتراح املذكور.
وتعكف الوزارة حاليا ضمن 
خطتها املستقبلية لتطوير املناهج 
على تناول هذه اآلفة االجتماعية 
بشكل موسع وتدارس اسبابها 

واحلؤول دون تضخمها.

احملافظة عليه وما يكفله االسالم 
من حرية وعمل وحماية التباعه، 
ويلقي منهج »الثاني عش���ر« 
الضوء على هذه املش���كلة من 
خالل عرض املشكالت الفكرية 
والسلوكية في املجتمع اليوم.

2 � العلوم االجتماعية:
يتناول كتاب الصف التاسع 
دولة الكوي���ت بالفصل الثالث 
حتت عنوان املشكالت االجتماعية 
مشكلة املخدرات وطرق مواجهتها 

)ص 121 � ص 134(.
3 � العلوم:

الدراسية  العلوم  إن مناهج 
احلالي���ة تتضم���ن العديد من 
املفاهيم العلمي���ة التي تتعلق 
باالقتراح املذكور حيث يتضمن 
منهج الصف السادس دروسا عن 
جتنب التبغ والكحول والعقاقير 
االخرى وبيان تأثيرها على صحة 
الفرد، ويلقي منهج الصف الثامن 

مريم بندق
أفادت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
بشأن االقتراح برغبة املقدم من 
النائب���ني د.علي صالح العمير 
وعسكر العنزي واخلاص بالعمل 
إبراز االض���رار الصحية  على 
واالجتماعية آلفة املخدرات في 
مناهج التعليم وتكثيف البرامج 
االعالمية املتخصصة في محاربة 
هذه اآلفة أفادت بأنه مت تناول 
املواد  موضوع املخ���درات في 

الدراسية التالية:
1 � التربية اإلسالمية:

التربية  تناول���ت مناه���ج 
اإلس���المية هذه اآلفة اخلطيرة 
من زوايا مختلفة حيث تتعرض 
لها مناهج املرحلة املتوس���طة 
من خالل نظرة موسعة للشباب 
ودور اعمال اخلير في اجتناب 
الشرور واالثام وما ال يحل من 
الشراب، وأهمية الوقت في حياة 
املسلم وماهية العبادة احلقيقية 
التي تقوي الوازع الديني وتوجه 
النفس  السلوك وكذلك حماية 
وتقويتها بالوسائل املشروعة، 
كذل���ك يتعرض منهجا الصفني 
العاشر واحلادي عشر لها عبر 
منظ���ور االس���س االجتماعية 
الت���ي يق���وم  واالقتصادي���ة 
عليها املجتمع املس���لم والقيم 
والسلوكيات املخالفة للسلوك 
االسالمي ومكانة العقل وضرورة 

عسكر العنزيد.علي العمير

لجنة برئاسة الحمود لمقابلة المرشحين لمنصبي المديرين العامين 
للجهراء والعاصمة وأخرى الختيار مدير التقنيات

تشكيل جلنة ملقابلة املتقدمني لشغل 
وظيفة مدير ادارة التقنيات التربوية 
– قطاع التنمية التربوية وذلك بناء 
على القرارات الوزارية رقم 1999/196 
بشأن قواعد الترقي لبعض الوظائف 
القيادية ورقم )2000/13372( بشأن 
حتديد االجراءات التنفيذية للقرار 
)1999/196(، ورقم )2005/147( بشأن 
شغل الوظائف االشرافية الى جانب 
الوزارة رقم 44387 بتاريخ  اعالن 
2010/6/14 بشأن شغل وظيفة مدير 
ادارة التقني����ات التربوية – قطاع 
التنمية التربوية. وجاء في القرار: 
أوال: تشكيل جلنة برئاسة متاضر 
السديراوي – وكيل وزارة التربية 
ملقابلة املرشحني لشغل وظيفة مدير 
ادارة التقنيات التربوية وعضوية كل 
من: بدر حمد الفريح – الوكيل املساعد 
للتنمية التربوية، راضي الرشيدي – 
الوكيل املساعد للشؤون املالية، منى 
اللوغاني- الوكيل املساعد للتعليم 
الع����ام ودعيج الدعي����ج – الوكيل 

املساعد لالنشطة الطالبية.
ثاني���ا: تتولى اللجن���ة مقابلة 
املتقدمني املستوفني لشروط شغل 

الوظيفة املذكورة.
ثالث���ا: عل���ى جمي���ع جه���ات 
والعم���ل  العل���م  االختص���اص 

مبوجبه.

العاصمة رقية  التعليمية مبنطقة 
حسني ومنطقة اجلهراء ملدير ادارة 
التنسيق عبداهلل احلربي. واعتمدت 
الوزيرة القرار رقم 2010/460 بشأن 

التعليمية. وتوقعت املصادر حسب 
املؤشرات احلالية ان تكون نتائج 
مقابالت املرش����حني لتولي منطقة 
االحمدي لصالح مديرة ادارة الشؤون 

منطقة الفروانية التعليمية يسرى 
العمر على ان يتم تلبية رغبة مدير 
عام منطقة االحمدي التعليمية طلق 
الهيم بالنقل الى منطقة الفروانية 

مريم بندق
شكلت وزيرة التربية ووزيرة 
التعلي���م العالي د.موضي احلمود 
جلنة برئاس���تها ملقابلة املرشحني 
ملنصبي املديرين العامني ملنطقتي 

العاصمة واجلهراء التعليميتني.
وبحسب القرار الوزاري الصادر 
في هذا الش����أن تض����م اللجنة في 
عضويتها وكيل����ة الوزارة متاضر 
الس����ديراوي والوكيلة املس����اعدة 
للتعليم العام منى اللوغاني وبعض 
الوكالء املساعدين ولم يتم االستعانة 
بأي من الكوادر االكادميية من جامعة 
الكوي����ت أو الهيئة العامة للتعليم 
التطبيق����ي والتدري����ب وتقتصر 
عضوية اللجنة – بحس����ب قناعة 
ورؤي����ة الوزيرة احلم����ود – على 
القيادات التربوية – التي فيها اخلير 
والبرك����ة وتكن لها كل الثقة – هذا 
وس����يتم ابالغ املرش����حني – الذين 
تنطب����ق عليهم الش����روط – خالل 
االسبوع املقبل مبوعد املقابالت التي 
ستتم للجميع خالل يوم واحد على 
ان تعل����ن النتائج في اليوم التالي 
مباشرة على ان يتزامن معها اعالن 
حركة تدوي����ر مصغرة بني بعض 
املديرين احلاليني للمناطق التعليمية. 
واكدت املصادر ان منطقة العاصمة 
التعليمية حسمت لصالح مدير عام 

مؤشرات النتائج: رقية حسين لألحمدي وعبداهلل الحربي للجهراء

طلق الهيم يسرى العمر د.موضي احلمود

اعدت الوزي��رة احلمود »منوذجاً« يتضمن 
املعايير الواجب توافرها الختيار املرشح املتقدم 
لش��غل وظيفة مدي��ر عام منطق��ة ومت توزيع 

الدرج��ات على هذه املعايي��ر بحيث تخصص 
درجة معينة لكل معي��ار على حدة والتي منها 

معايير فنية وادارية وشخصية وغيرها.

الوزيرة أعدت »نموذجًا« يتضمن المعايير
الواجب توافرها في المرشح

تدويـر مصغر بين مديري عمـوم المناطق: يسـرى العمر للعاصمة وطلق الهيـم للفروانية

الحمود: »الوكالء« يعتمد خطة وآلية تنفيذ األنشطة الالصفية لتعزيز القيم
مريم بندق

كلفت وزيرة التربي���ة ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود وكيلة الوزارة متاضر السديراوي 
بإصدار نش���رة تفصيلية خاصة بكل مرحلة من 
املراحل التعليمية ال� 3، تتضمن آلية تنفيذ األنشطة 
الالصفي���ة اعتبارا من 3 أكتوب���ر املقبل وحتى 31 

مارس 2011.
هذا وعلمت »األنباء« ان مجلس الوكالء سيناقش 
في أول اجتماع يعقده بعد العطلة خطة وآلية تنفيذ 
األنشطة التي اقرت لتنفيذها زيادة فعلية في الساعات 

الدراسية تبلغ 25 دقيقة ليوم الثالثاء فقط.
وسيعكف الوكالء املساعدون لقطاعات األنشطة 
املدرس���ية، واملناهج والتعليم العام خالل الفترة 

املقبلة على الصياغة النهائية للمشاريع واألنشطة 
واخلطط التي تس���هم في حتقيق الهدف األسمى 
للوزارة وهو تعزيز وتفعيل وتدعيم القيم التربوية 
واملفاهيم الوطنية والسلوكيات اإليجابية احلميدة 

في نفوس الناشئة.
وبحث الوكالء اآللية التي سيتم تطبيقها بالتنسيق 
والتعاون بني مختلف التواجيه الفنية العامة بحسب 
اخلطط الدراسية واملسابقات واملشاريع واألنشطة 
واملهارات احلياتية املتوافرة اآلن في املناهج املختلفة 
الى جانب مش���روع تأصيل القي���م التربوية وهو 

املشروع املطبق اآلن.
إلى ذلك، ش���كلت احلمود فريقا برئاسة وكيلة 
القطاع اإلداري عائشة الروضان لتطبيق معايير 

اجلودة اإلدارية لوزارة التربية.
ويض���م الفريق ف���ي عضويته كال من: س���الم 
الفيلكاوي، أنيسة الوهابي، نبيل املعجل، أبوالفتوح 

ساملان، سعود اجلويسر.
وتتحدد مهام الفريق في اآلتي:

� دراسة معايير اجلودة اإلدارية التي تتناسب 
مع العمل اإلداري.

والوضع الراهن ملكونات العمل اإلداري بقطاعات 
الوزارة )هيكل تنظيمي � توصيف وظيفي � إجراءات 

عمل(.
العمل اإلداري  وحتديد االحتياجات لتطوي���ر 
ووضع خطة تنفيذ التطوي���ر اإلداري للقطاعات 
واملناطق التعليمي���ة واألجهزة املختلفة بالوزارة 

الى جانب التنسيق مع اجلهات املعنية في استكمال 
املكون���ات اإلداري���ة الالزمة من هي���اكل تنظيمية 
وتبسيط اإلجراءات وأدلة توصيف وظيفي وإجراءات 

العمل.
مع تزويد فرق املتابعة بالتقارير الدورية املطلوبة 

حول تقدم العمل في تنفيذ املشروع.
على ان يعقد الفريق اجتماعاته بناء على طلب 

رئيس الفريق في غير أوقات الدوام الرسمي.
هذا ويحق للفريق تش���كيل ف���رق عمل فرعية 

أخرى لتنفيذ بعض املهام ملدة محددة.
وتص���رف مكافأة مالية ش���هرية ألعضاء فرق 
العمل التي تستمر حتى مارس املقبل يحددها وزير 

التربية من بند أعمال أخرى.

تنفيذاً لقرار الزيادة الفعلية في الساعات الدراسية 25 دقيقة ليوم الثالثاء للمراحل التعليمية الـ 3 اعتباراً من 3 أكتوبر المقبل

مرمي الوتيد دعيج الدعيج

�إعـــــــــالن

جمعية مبارك الكبري والقرين التعاونية

تعلن جمعية مبارك الكبري والقرين التعاونية عن 

التي مت طرحها بتاريخ 2010/8/29م

االجتماعية  ال�ش�ؤون  وزارة  م�افقة  على  بناء  وذلك 

والعمل ليك�ن اآخر م�عد ال�شتقبال الطلبات نهاية دوام 

ي�م االثنني امل�افق: 2010/9/20م.

واهلل ويل الت�فيق،،،

تنــــ�يه

املدير املعني

متديد فرتة اإغالق

ا�شتقبال طلبات املحالت امل�شتثمرة


