
االربعاء 15 سبتمبر 2010   11محليات

يسرى العمر

نقل »إجباري« و»اختياري« للمعلمين الكويتيين داخل المناطق التعليمية
إعادة فتح سجل المعلم لمدة 15 يومًا للتنفيذ اعتبارًا من اليوم وحتى 30 الجاري

األحمدي احتياجات  غطوا  معلمًا   552 الهيم: 

مريم بندق
علمت »األنباء« ان وزارة التربية قررت إعادة فتح 
باب سجل املعلم مجددا ملدة 15 يوما اعتبارا من اليوم 
وحتى 30 اجلاري لتنفيذ عمليات نقل داخل املناطق 

التعليمية.
وقالت مصادر تربوية لـ »األنباء« ان الوزارة تهدف 
الى تلبية بعض رغبات املعلمني املتقدمني بطلبات نقل 
إضافة الى انها قـــد تضطر الى إصدار بعض قرارات 
النقل اإلجبارية تنفيذا لطلب ســـد احلاجة من بعض 
التخصصات وبشـــرط ان تكون فـــي حدود املناطق 

السكنية لهم.
الى ذلك بدأت الدورات التدريبية للمعلمني اجلدد في 
جميع املناطق التعليمية حيث أعلن مدير عام منطقة 
األحمدي التعليمية طلق الهيم ان أعداد املعلمني اجلدد 
للمنطقة كافية لتلبية متطلبات العام الدراسي اجلديد 
2010/ 2011، مؤكـــدا في كلمة ألقاها إيذانا ببدء أعمال 

الدورة التدريبية:
يطيب لنا ونحن نستهل عامنا الدراسي اجلديد ان 
نتقدم إليكم بخالص التهنئة بهذه املناســـبة، متمنيا 
لكم عاما دراسيا طيبا وأتعشم خيرا بتلك املجموعة 
الواعـــدة من املعلمني واملعلمات اجلدد الذين انضموا 
الى مجال التعليـــم هذا العام والذي بلغ عددهم 350 
معلمة و202 معلم، متمنيا لكم عطاء وافرا، كما أدعو 
اهلل ان يوفقنا ملا فيه اخلير، كل اخلير ملصلحة بناتنا 
وأبنائنا الطلبة والطالبات للرقي بهم تربويا وعلميا 

وتقنيا ليواكبوا ما يشهده العصر من تقدم.
مضيفـــا: ان العمل التربوي مجال خصب يختلف 
عن ســـائر املجاالت األخرى، فاملعلم فيه يتعامل مع 
عقول، لذا كان منظور الدولة لهذا املعلم وملجال عمله 
إكبارا وتكرميا، كما ان مهنة التعليم ليست كأي مهنة 
أخـــرى، انها مهنة ذات رســـالة حتكمها قواعد وقيم 
املعلم فيهـــا ميتهن مهنة الرســـل ويبني عمله على 
األمانة العلميـــة مع النفس والطالب الذي هو محور 

العملية التعليمية.
واختتم الهيم كلمته قائـــا: أؤكد ان حبنا لعملنا 
نترجمه الى اجلدية واإلخاص والتعاون املســـتمر 
البنـــاء وذلك بغرس القيم األصيلة في أعماق أوالدنا 
وبناتنا بحثهم على طلب العلم مبا يتواءم مع الفئة 

العمرية لهم.
أمتنى لكم االســـتفادة التامة من هذه الدورة وان 

تكون معينة لكم على بداية حياة عملية جديدة وكل 
عام وأنتم بخير.

ونظمت منطقة مبارك الكبير التعليمية للمعلمني 
اجلـــدد برنامجا تدريبيا مبركز تدريب مبارك الكبير 
واألحمدي وقامت بدرية اخلالدي مديرة عام املنطقة 
بإلقاء كلمة ترحيبية هنأت فيها احلضور من املعلمني 
واملعلمات اجلدد ومتنت لهم عاما دراسيا موفقا ونوهت 
بحـــرص وزارة التربية على حضـــور املعلمني لهذه 
الدورة التي يستفيد منها املعلم وحرصت على تدوين 
املعلمني جميع املاحظات من اجلانب الفني واإلداري 
واالستفادة منها وأشـــارت الى أن املعلم هو احلجر 
األساسي للطالب وســـر جناح العملية التربوية هو 
املعلم فيجب ان تكون عاقة املعلم مع الطالب عاقة 
لها تأثير إيجابـــي واالبتعاد عن وضع احلواجز بني 
املعلم والطالب وان تبنى العاقة على االحترام املتبادل 
وسلطت الضوء على ان تكون احلصة ممتعة وتترك 
أثرا إيجابيا لدى الطالب ويجب ان تكون هناك عاقة 
مبنية على التواضع واالحترام مع ادارة املدرسة وكذلك 
عاقة طيبة مع جميع األطراف التربوية في املدرسة 
وأيضا تكون هناك عاقة مبنية على التعاون واالحترام 
بني املعلم وولـــي األمر كل ذلك ملصلحة الطالب وفي 
حالة وجود أي مشـــكلة فابد من التوجه الى االدارة 
املدرســـية ورئيس القســـم أو املدرس األول ومن ثم 
املنطقة التعليمية ملراقبـــة املرحلة، ومتنت للجميع 
دوام التوفيق وحتقيق الهدف املرجو من هذه الدورة 

واالستفادة منها.
وفي منطقة اجلهراء التعليمية رحبت مديرة عام 
املنطقـــة لطيفة العجيل بانضمـــام 215 معلمة و153 
معلما وألقت كلمة في حفل افتتاح الدورة التدريبية 

قالت فيها:
يطيب لي ان أرحب بكم مع بداية العام الدراســـي 
اجلديد وأهنئكم بانضمامكم زماء في مهنة التعليم 
املهنة السامية التي متيز صاحبها متى كان أمينا فيها 
مخلصا لها واضعا نصب عينيه تقوى اهلل ومصلحة 

الوطن.
وإميانا من وزارة التربية بأهمية التدريب كأداة فعالة 
لتنمية املوارد البشرية إداريا وفنيا وعلميا قامت اإلدارة 
العامـــة للمنطقة بتنظيم البرنامج التدريبي حلديثي 
التخرج والتعيني اجلديد حيث يشتمل هذا البرنامج 
على املجاالت النفسية والتربوية والتطبيقات العلمية 

وذلك بهدف إكساب املتدربني واملتدربات املعارف العلمية 
والنظرية والتزود باملهارات والقيم اخلاصة بالبيئة 
التربوية التي تعينكم في بدء مســـيرتكم التعليمية 
ومتنحكم رؤية شـــاملة حول لوائـــح ونظم وآليات 

وطرائق العمل والتدريس في امليدان التربوي.
واضافت: ان اعداد املعلم االعداد اجليد القائم على 
أساس علمي وثقافي ومهني يعتبر من أهم ضمانات 
النجاح في مهنة التعليم وذلك نظرا للدور احلساس 
الذي يقوم به املعلم في بناء شخصية التاميذ وعلى 
الرقي مبســـتوياتهم التحصيلية، فاملعلم هو من أهم 
احملاور للعملية التعليمية فابد ان نؤكد على األسس 
والركائز التي تقوم عليها هذه املهنة في الكويت وهي 
تبدأ مبراعاة اهلل سبحانه وتعالى في أداء العمل والتحلي 
باالحترام الكامل للذات األميرية واحترام علم الدولة 
وااللتزام التام بأخاقيات املهنة واحملافظة على املمتلكات 
العامة والتعاون في مجال العمل واملشاركة الفعالة في 
األنشطة املختلفة واالهتمام بتنمية قدراتكم ومهاراتكم 
تنمية ذاتية ويجب على املعلم ان يكون على دراية كافية 
باملادة العلمية التي يدرسها مطلعا على مستجداتها قادرا 
على إيصال املعلومة بكل يسر وسهولة للمتعلم وان 
يتابع مواكبة التغيرات واملستجدات التربوية املتاحقة 
فـــي امليدان فتعتبر اجلودة في التعليم وإتقان العمل 
وحســـن إدارته هي من أهم املستجدات التربوية في 
استراتيجية املنظومة التعليمية لهذا العام حيث نسعى 
الى اجلودة الشـــاملة مبواصفات معينة وفق معايير 
واضحة حتى يعيش املعلم والطالب في مرحلة تتسم 
بغزارة املعلومة ومواكبة التقدم التكنولوجي الهائل كما 
ان تعزيز وتأصيل القيم التربوية واالجتاهات السلوكية 
الســـليمة من أهم متطلبات املنظومة التعليمية التي 

نسعى الى تطبيقها في جميع املجاالت التربوية.
وفي اخلتام أمتنى لكم االســـتفادة الكاملة من هذه 
الدورة وان تؤدوا رســـالتكم على أكمل وجه من أجل 

خلق جيل متعلم واع مفكر ومبدع.
وأتقدم بجزيل شكري وتقديري الى أعضاء اللجان 
املكلفة باالعداد والتنظيم لهذه الدورة واالشراف عليها 
والى مراقبي املراحل التعليمية وادارة املدرسة املضيفة 
املتمثلة مبديرة املدرســـة رابعة الفريح على حســـن 

التنظيم الذي ظهر بهذه الصورة املشرفة.
حفظ اهلل الكويت وشـــعبها من كل مكروه وأدام 

علينا نعمة األمن واألمان.

المهنةالخالدي: إنج�اح العالقة بين الطالب والمعلم  بأخالقيات  االلت�زام  يجب  العجيل: 

الحمود اعتمدت ضوابط التعيين
والنقل والندب للمعلمين واإلداريين

الروضان تعلن عن حاجة »التربية« لرؤساء
أقسام النقليات والتجهيز والخدمات اإلدارية

اللوغاني تطالب الحمود باتخاذ اإلجراءات
لسرعة تسلم مقر بيت الزكاة

ال تعليمات جديدة حول إعادة فتح باب
التسجيل في رياض األطفال

مريم بندق
أصدرت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
قـــرارا وزاريا تضمـــن ضوابط 
التعيني والنقل والندب للمعلمني 

واإلداريني. جاء في القرار:

أوال: أعضاء الهيئة التعليمية

1 ـ التعيـــني: يلتزم خريجو 
كلية التربية والتربية األساسية 
بالعمل فـــي وزارة التربية، وال 
نح موافقة للتعيني لدى جهة  متمُ
أخرى اال في احلالتني التاليتني:

أـ  ان يكون قد مضى على سنة 
التخرج عامان دراسيان.

ب ـ ان يكـــون قد مضى على 
تاريخ اســـتقالته من العمل في 

وزارة التربية سنتان.
2ـ  الندب والنقل: يحظر ندب 
ونقل اعضـــاء الهيئة التعليمية 
لشغل وظيفة اخرى غير تعليمية 
داخل او خارج الوزارة، اال بعد 

مضي مدة خدمة قدرها:
ـ عشر سنوات خلريجي كلية 

التربية والتربية األساسية.
ـ سنتان لذوي املؤهات غير 
التربويـــة. تســـتثنى احلاالت 

التالية:
ـ احلاصلون على توصية من 
املجلس الطبي العام تفيد بعدم 

اللياقة الصحية.
ـ احلاصلون على تقرير بتدني 
األداء صادر من التوجيه الفني 
املختـــص، معتمد مـــن الوكيل 

املساعد املختص.
ـ احلاصلـــون علـــى عقوبة 

مريم بندق
حددت وكيلة القطاع االداري 
عائشـــة الروضـــان ضوابـــط 
وشروط شغل وظيفة رئيس قسم 
النقليات بادارة اخلدمات العامة 

بقطاع الشؤون االدارية.
الواجب توافرها  الشـــروط 

لشغل الوظيفة:

اوال ـ المؤهل

ـ ان يكون حاصا على مؤهل 
جامعي تخصصي وخبرة ال تقل 
عن 6 سنوات فعلية في مجال 

العمل.
ـ او ان يكـــون حاصا على 
دبلـــوم تخصصي او ما يعادله 
او الـــدورات التدريبية التي ال 
تقـــل مدتهـــا عن ســـنتني بعد 
العامة وخبرة ال تقل  الثانوية 
عن 10 سنوات فعلية في مجال 

العمل.

ثانيا ـ شروط أخرى

ـ ان يكون حاصا على تقرير 
كفاءة بدرجة ممتاز عن السنتني 

مريم بندق
احاطت وكيلة وزارة التربية املســــاعدة للتعليم العام منى 
اللوغاني وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
بأنه لم يتم حتى اآلن تسليم مقر بيت الزكاة الذي يشغله اآلن 

في مدرسة سافة بنت البراء الى وزارة التربية.
وطالبــــت اللوغاني الوزيرة باتخاذ اإلجراءات املطلوبة نحو 
سرعة تســــليم املبنى حلاجة منطقة حولي التعليمية الشديدة 
إليــــه. يذكر ان مجلس الــــوزراء كان قد اصدر قرارا بتخصيص 
ميزانية تأجير مبنيني متكاملني في محافظتي حولي واالحمدي 
وادراجها في ميزانية بيت الزكاة على ان يقوم بتســــليم املبنى 
الذي يشغله في مدرسة ســــافة بنت البراء الى وزارة التربية 
خال 3 اشــــهر بحسب ما نشــــرته »األنباء« في 30 مارس 2010 
وذلــــك بعد ان انتهى الترخيص احلاصل عليه بحق اســــتغال 

املدرسة في 2009/3/31.

مريم بندق
أفادت مصادر تربوية مســــؤولة بانه حتى اآلن 
لم تصدر أي تعليمــــات بخصوص إعادة فتح باب 

التسجيل في رياض األطفال. وكانت الوزارة أكدت 
أكثر من مرة انها لن تعيد فتح باب التسجيل مجددا 

بعد انتهاء فترة التسجيل االعتيادية.

تأديبية نتيجة حتقيق قانوني 
يوصي باعتمـــاد النقل لوظيفة 
أخرى تقتضيها مصلحة العمل.

يجب مراعاة اآلتي:
ـ عدم جواز حتويلهم لشغل 

وظائف أخرى داخل املدارس.
ـ يتعني عرض جميع طلبات 
اللجنة املختصة  التحويل على 

بذلك قبل اصدار القرارات.
ـ يجـــوز عودتهم لوظيفتهم 
السابقة كمعلمني شريطة مضي 
عامني دراسيني على قرار نقلهم 

للعمل بوظيفة أخرى.

ثانيا: الوظائف األخرى

ـ حظر نـــدب او نقل حديثي 
التعيني من مراكز عملهم الى مراكز 
عمل داخل او خارج الوزارة قبل 
مضي ثاث سنوات على تاريخ 
تعيينهم. يســـتثنى مـــن ذلك 

احلالتان التاليتان:
1 ـ شـــاغلي وظائف اخلدمة 

االخيرتني.
ـ اجادة اســـتخدام احلاسب 

اآللي.
ـ احلصـــول علـــى دورات 

تدريبية في مجال العمل.
فعلـــي جميـــع الراغبني في 
النموذج  الوظيفة تعبئة  شغل 
املخصص لذلك وتقدمي طلباتهم 
ملكتب مدير ادارة املوارد البشرية 
خـــال اســـبوعني مـــن تاريخ 

االعان.

االجتماعية والنفسية واملكتبات 
والتقنيات والوظائف الهندسية 

أو ذات الطابع الهندسي.
2 ـ الصادرة توصية بنقلهم 
انتهى  نتيجة حتقيـــق قانوني 

بإدانتهم.

ثالثا: النقل والندب إلى خارج 
الوزارة

يســـتثنى من ذلك في حالتا 
إلـــى اجلهات  النقل  أو  النـــدب 

التالية:
1 ـ الديـــوان األميري، ديوان 
ســـمو ولي العهد، ديوان سمو 
رئيس مجلس الوزراء، الديوان 
العام للمحافظـــات، جهاز األمن 

الوطني.
2 ـ املنتدبـــون أو املنقولون 

للجهات التعليمية التالية:
ـ جامعة الكويت.

ـ الهيئـــة العامـــة للتعليـــم 
التطبيقي والتدريب.

ـ املعاهد العليا التابعة لوزارة 
التعليم العالي.

ـ أكادمييـــة ســـعد العبداهلل 
بـــوزارة  األمنيـــة  للعلـــوم 

الداخلية.
ـ كلية علي الصباح العسكرية 

بوزارة الدفاع.

رابعا: يسري هذا القرار اعتبارا من 
تاريخه، وُيلغى ما يتعارض معه 

من قرارات سابقة.

خامســـا: على جميع جهات 
االختصـــاص العلـــم والعمـــل 

مبوجبه.

واعلنـــت ايضا عـــن حاجة 
الوزارة لشغل الوظائف التالية: 
رئيس قسم التجهيز والتجليد 
ورئيس قسم اخلدمات االدارية 
التنمية  املكتبات بقطاع  بادارة 
التربوية وذلك وفق الشـــروط 

التالية:
ان يكون حاصا على مؤهل 
جامعي تخصصي وخبرة ال تقل 
عن 6 ســـنوات في مجال العمل 
او ان يكون حاصا على دبلوم 
تخصصي او ما يعادله او الدورات 
التدريبيـــة التـــي ال تقل مدتها 
عن سنتني بعد الثانوية العامة 
وخبرة ال تقل عن 10 ســـنوات 
فعلية في مجال العمل. واحلصول 
على تقرير كفاءة بدرجة ممتاز 
عن السنتني االخيرتني واجادة 
اســـتخدام احلاســـب اآللي مع 
احلصول على دورات تدريبية 
في مجال العمـــل، فعلى جميع 
الراغبني في شغل الوظائف تقدمي 
طلباتهم ملكتب الوكيل املساعد 
للتنمية التربوية خال اسبوعني 

من تاريخ االعان.

في قرار وزاري يعمل به من تاريخ صدوره وتستثنى منه 5 جهات عمل

لحاجة منطقة حولي الشديدة إلى مبنى سالفة بنت البراء

د.موضي احلمود 

طلق الهيم

)قاسم باشا(جانب من احلضور معلمون يستمعون إلى احملاضرين

لطيفة العجيل محاضران في الدورات التدريبية بالفحيحيل بدرية اخلالدي

عائشة الروضان

منى اللوغاني

العمر: 9274 معلمًا ومعلمة باشروا دوامهم في الفروانية
أكـــدت مدير عـــام منطقة 
التعليمية يســـرى  الفروانية 
العمر ان 9274 معلما ومعلمة 
مـــن الهيئات التدريســـية في 
املنطقة باشروا دوامهم صباح 
أمس في أول يوم للعام الدراسي 
اجلديـــد مبختلـــف املراحـــل 
التعليمية، الفتة الى جهوزية 
املنطقة الستقبال طلبتها للعام 
إذ  الدراسي اجلديد 2011/2010 
قامت املنطقة مبخاطبة اإلدارات 
املدرســـية من أجل حصر كل 
احتياجاتها املدرسية من مختلف 
اجلوانب ســـواء في الكتب أو 
األثاث أو الصيانة أو املعلمني 
الى  ورفع تقرير مباشـــر بها 
املنطقة التعليمية متهيدا لسد 
املدارس  أي نواقص حتتاجها 
قبل بـــدء دوام الطلبة وقد مت 
تسخير كل اإلمكانات لتهيئة 
أفضل السبل الستقرار العمل 
التربوي، وتكثيف اجلهود لسد 
أي نواقص في العام الدراسي 

اجلديد.
وأشارت العمر في تصريح 
الدورة  للصحافيـــني خـــال 
التدريبية التي أقامتها منطقة 
التعليمية صباح  الفروانيـــة 

وتوفيـــر كل متطلباتهـــم من 
وسائل تعليمية وتشجيعهم 
على حتسني وتطوير مستواهم 
في سياق خطة دراسية تعالج 

اخللل.
وأضافت العمر ان الدورات 
التدريبية للمعلمني اجلدد تقام 
مطلع كل عام دراســـي جديد 
الطـــاع املعلمني على اللوائح 
والقوانني والقرارات املعمول 
بها في الوزارة وآلية االجازات 
ومواعيد الدوام الرسمي وكيفية 
التواصل مع اهل امليدان سواء 
في املنطقة أو املدرســـة أو مع 

أمس للمعلمــني اجلــدد البالــغ 
عددهـــم 252 معلمــا ومعلمة 
الـــى ان كــل التجهيزات للعام 
الدراســـي اســـتكملت ما عدا 
التجهيزات بعهد والتي تخص 
التقنيات وأجهزة احلاســـوب 
والكتب اخلاصـــة باملكتبات، 
كما ان املنطقة ستعقد اجتماعا 
مع مدراء املـــدارس االبتدائية 
إلطاعهـــم على آليـــة توزيع 
الوجبـــات الغذائية إلى جانب 
قيام كل مراقـــب مرحلة بعقد 
اجتماع مع مدراء املدارس كل 
حسب مرحلته من اجل اطاعهم 
التربوية  علـــى املســـتجدات 

والتعليمية.
العمر على أهمية  وشددت 
تطويــر املعلمني ألدائهم عبر 
املشاركــة في الورش التعليمية 
التي  التدريبيــة  والـــــدورات 
الـــى جانب  الوزارة  تقيمهـــا 
متابعـــة كل ما هـــو جديد في 
التربـــوي والتعليمي  املجال 
ومحاولـــة اســـتحداث طرق 
تدريســـية مبســـطة للمنهج 
إليصال املعلومة للطالب وان 
تكون اإلدارات املدرسية متفهمة 
التدريس  جلهود املعلمني في 

الفنية، موضحة ان  التواجيه 
هذه الدورات تستمر على مدى 
أسبوع بدءا من اليوم وخصصت 
لها املنطقة مركزين للتدريب 
في مدرســـتني احداهما لإلناث 

واألخرى للذكور.
وذكرت ان اإلدارات املركزية 
في املنطقة ستقوم عبر مديري 
التعليمية واإلدارية  الشؤون 
واألنشطة الطابية بشرح دور 
املعلم وحقوقه وآلية التعامل 
معها سواء في املنطقة التعليمية 
او في املدرسة، مشيرة الى ان 
التوجيه الفنية ستقوم بشرح 
آلية تطبيق املناهج الدراسية 
وطبيعة كل مادة دراسية خال 
العام الدراسي والفترات املعمول 

بها.
واردفـــت قائلة ان الدورات 
التدريبية ستوضح للمعلمني 
الوافديـــن طبيعـــة املجتمع 
الكويتي واملستجدات التربوية 
التـــي تتيح لهـــم التكيف مع 
املجتمع املدرسي عبر تعريفهم 
بواجباتهم واللوائح والقرارات 
الـــى جانب  املنظمـــة للعمل 
تعريفهم بحقوقهم كمعلمني، 
التدريس  وتعريفهم بطـــرق 

والتقومي مبختلف أنواعه، الى 
جانب التطـــرق خال الدورة 
الـــى ميثاق املعلم والتمســـك 

بأخاقيات املهنة.
ومضـــت قائلـــة: انـــه من 
الضـــروري ان يتعرف املعلم 
على لوائح االختبارات في كل 
مرحلة تعليمية وشـــرح آلية 
امللـــف االجنازي فـــي املرحلة 
االبتدائيـــة وتوضيح وثيقة 
املرحلة املتوسطة والثانوية. 

من جانبه قال مدير الشؤون 
الفروانيـــة  فـــي  التعليميـــة 
التعليميـــة انور العنجري ان 
ميثاق املعلم يضم العديد من 
اجلوانب التي يســـتفيد منها 
املعلـــم اجلديـــد للتعامل مع 
العديد من  الطالب وإيضـــاح 
القيم التي حتث على التمسك 
بأخاقيات املهنة، مشـــيرا الى 
التعليمية  ان اإلملام بالشؤون 
وكيفية تعامل املعلم مع القرارات 
واللوائح التي تصدر من املنطقة 
له ضرورة كبيرة في إيضاح 
الرسالة املراد إيصالها للمعلم 
سواء في اجلانب التعليمي أو 
في كيفية تنفيذ اخلطة الدراسية 

على مدار العام.


