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الطلبة العاجزون عن تقديم دليل سبب القبول يستمرون حتى نهاية المرحلة الدراسية المسجلين بها فقط

أعادت تشكيل المجلس مع بداية العام الدراسي 2011/2010

 وزيرة التربية حددت أبناء 16 فئة وافدة 
للتسجيل في المدارس الحكومية

 الحمود كلفت »مديري العموم« بـ 7 اختصاصات رئيسية

مريم بندق
حددت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
ابناء 16 فئ����ة من غير الكويتيني 
للتسجيل في املدارس احلكومية 
وذلك بحس����ب الق����رار الوزاري 
رقم )504( الصادر بشأن قواعد 
الكويتيني في  الطلبة غير  قبول 
ه����ذه املدارس. وج����اء في القرار 

الوزاري:
مادة اولى: قب����ول ابناء الفئات 
التالية من الطلبة غير الكويتيني 

في املدارس احلكومية:
مواطنو مجلس التعاون لدول 

اخلليج العربي����ة، االم الكويتية 
املتزوج����ة م����ن غي����ر كويتي، 
الديبلوماسيون، االسرى والشهداء 
غير الكويتيني، املوجهون والفنيون 
واملعلم����ون واملعلمات العاملون 
التربية، اعضاء هيئة  في وزارة 
التدريس العاملون في الهيئة العامة 
التطبيق����ي والتدريب،  للتعليم 
اعضاء هيئ����ة التدريس بجامعة 
الكويت، العامل����ون في املدارس 
احلكومي����ة م����ن االختصاصيني 
االجتماعي����ني، اعض����اء هيئ����ة 
التدريس ف����ي املعاهد الفنية في 
وزارة التعليم العالي، الباحثون 

في معهد الكويت لالبحاث العلمية، 
اعضاء هيئة التدريس بأكادميية 
س����عد العبداهلل للعلوم االمنية، 
اجلالية اليمنية العربية، اعضاء 
هيئة التدريس باجلامعة العربية 
املدارس  العاملون في  املفتوحة، 
احلكومية م����ن محضري العلوم 
العاملون في  املكتب����ات،  وامناء 
التربي����ة، والعاملون في  وزارة 

وزارة التعليم العالي.
مادة ثانية: يشترط استمرار ولي 
الطلبة  االمر في وظيفته، وعلى 
املش����ار اليهم في املادة السابقة 
تق����دمي ما يثبت اس����تمرار توفر 

شرط القبول بالنسبة لكل منهم 
في بداية كل عام دراسي.

مادة ثالثـة: الطلبة املشار اليهم 
في امل����ادة االولى الذي����ن يثبت 
انتفاء سبب القبول بالنسبة لهم 
او يعج����زون عن تق����دمي الدليل 
يستمرون في الدراسة حتى نهاية 

املرحلة الدراسية املقيدين بها.
مادة رابعة: يعمل بهذا القرار من 
تاريخه ويلغى ما يتعارض معه 

من قرارات سابقة.
مـادة خامسـة: عل����ى جه����ات 
االختصاص العلم والعمل كل فيما 

يخصه على تنفيذ هذا القرار.

رفض 3 بدائل قدمتها الجمعية للتأجيل لمدة عام أو استمرار النظام الحالي أو مراعاة حقوق المعلمين المادية

»طارئة وكالء التربية«: إطالة الدوام غدًا ولجنة مع »المعلمين« للمتابعة

واملناس���بة، ومبا يحفظ حقوق 
املعلمني واملعلم���ات واالدارات 
املدرسية دون حتميلهم االعباء 
النحو  اإلضافي���ة، وهي عل���ى 

التالي:
أوال: يؤجل موضوع الزيادة 
ملدة ع���ام ويتم تش���كيل جلنة 
لدراس���ة املوضوع مبش���اركة 
الوزارة  ف���ي  القطاعات املعنية 
الكويتية  وجمعي���ة املعلم���ني 
بصفتها املمثل ألهل امليدان الى 
جانب االستعانة باملختصني في 
مجال القياس والتقومي على ان 
تضع اللجنة التصورات الكاملة 
التنفيذ ووفقا  لالهداف وآلي���ة 
لألهداف املنشودة وملعاجلة مسألة 

كثافة املواد الدراسية وتشعباتها 
والساعات املخصصة لها. ومن 
خالل دمج وض���م بعض املواد 

واألنشطة املتقاربة.
الفرصة للعمل  ثانيا: اعطاء 
بساعة النشاط كما هو معمول به 
في السابق مع دراسة التعديالت 
والتحس���ينات حس���ب احلاجة 
والتطلعات املنشودة ومبا يفعل 
مستوى التفاعل االيجابي للطلبة 
واملعلم���ني واملعلمات واالدارات 

املدرسية.
ثالثا: مراعاة حقوق املعلمني 
املادية خارج اوقات الدوام الرسمي 
كما كان معموال به سابقا بصرف 
مخصصات مالية نظير تكاليفهم 

خارج اوقات العمل الرسمي.
وقدم السهلي لوزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود مذكرة حول املبررات التي 
تراها اجلمعية ولرفض أي زيادة 
أخرى في ساعات الدوام املدرسي. 
والتي جاءت على النحو التالي:

أ � أوال: نؤكد على ضرورة ان 
تكون اخلطط والقرارات التربوية 
واضحة املعالم ومس���توفية في 
الدراسة والبحث، ويراعى فيها 
أخذ رأي أهل امليدان، ومدى توافقها 
مع الواق���ع امليداني مبتطلباته 
واحتياجاته، وهذا ما تتجاهله 
الوزارة في خطة االطالة ولالسف 
الشديد، بل وتبني قراراتها بشكل 

مضلل ووف���ق اجتهادات فردية 
وآلية تنفيذ مبهمة.

علما ب���أن وزارة التربية قد 
جنحت في حتقي���ق الهدف من 
مشروع اإلطالة واملتمثل في زيادة 
الدراسية للدولة  الساعات  عدد 
وفي مراحلها املختلفة بأساليب 
متنوعة بدأت من العام الدراسي 
2007/2006 وحتى العام الدراسي 
2010/2009 لتحقق املعايير الدولية 

وفق اخلطة التالية:
� زيادة مدة اليوم الدراس���ي 
في 2007/2006 خمس عش���رة 

دقيقة.
� زيادة مدة اليوم الدراس���ي 
ف���ي 2010/2009 خمس عش���رة 

دقيقة.
� زيادة ساعة دراسية في يوم 
اخلميس ليتم توحيد الدوام في 

جميع ايام االسبوع.
� تغيير نظام االختبارات من 
نظام االسابيع الى نظام الفترات 
وهذا قلص عدد مرات االختبارات 
من 6 إلى 4 مما عمل على زيادة 
الفعلية  الدراس���ية  الس���اعات 

.2010/2009
� استحداث الئحة الغياب والتي 
أدت الى الت���زام الطالب بالدوام 
املدرسي وبالتالي زيادة الساعات 

الفعلية للدراسة 2010/2009.
� زيادة مدة العام الدراس���ي 
وتقلي���ص ع���دد اي���ام العطلة 

الس���نوات املاضية تشتمل على 
وجود حصة للنشاط مستقطعة 
من اليوم الدراسي تتوقف فقط 
عند بدء االختبارات وأنه باإلمكان 
االستفادة من هذه احلصة لتحقيق 
الغايات والتطلعات الوطنية وفقا 

لألهداف املنشودة.
5� كم���ا أوضحن���ا ان هناك 
مشاريع وأنش���طة معتمدة من 
الوزارة تعم���ل في هذا الغرض 
ومنها مش���روع تأصي���ل القيم 
املطبق من خالل طابور الصباح 
واحلصص واملناهج املدرس���ية 
الى جانب  واألنشطة املدرسية، 
الفنية  وجود انشطة للتواجيه 
متعلق���ة باملناس���بات الوطنية 
املختلفة، كما اوضحنا ان معظم 
املواد األساسية تشتمل خططها 
عل���ى تفعيل اجلان���ب الوطني 
والقي���م التربوي���ة م���ن خالل 
مقرراتها املعتمدة عالوة على ان 
مادة املهارات احلياتية تدخل في 
إطار التخصص باجلانب الوطني 

وبجانب تعزيز القيم.
6� اش���رنا ايضا في مذكرتنا 
الى ان جميع املعطيات ومبوجب 
التجارب الس���ابقة اكدت ان اي 
انشطة او ساعات اضافية تأتي 
على حس���اب املواد الدراس���ية 
األساسية ودون ان تكون جاذبة 
بالشكل املنشود للطلبة من شأنها 
ان تفس���ح املجال بشكل واسع 
لتزايد حاالت الغياب واالستئذان، 
وبش���كل قد ينعكس سلبا على 
مس���توى التفاعل اإليجابي من 
قبل املعلمني واملعلمات واإلدارات 

املدرسية.
7� وتأكيدا ملا اشرنا إليه في 
مبرراتنا هذه فإن واقعنا التعليمي 
يعاني بشكل مؤثر من كثافة املواد 
الدراسية وتشعباتها والساعات 
املخصصة لها، مما كان له تأثيره 
املباش���ر في ضعف اس���تيعاب 
الطلبة من جانب وحتميل االسر 
التعليمية االعباء االضافية من 
جانب آخر في الوقت الذي يتطلب 
فيه األمر التقليل من هذه الكثافة 
ودمج وضم بعض املواد واألنشطة 

املتقاربة.

الصيفية لتكون شهرين ونصف 
الش���هر تقريبا للطالب بدال من 
ثالثة اشهر ونصف الشهر تقريبا 

.2009/2008
� وكل ما سبق ادى الى زيادة 
فعلية في عدد الساعات الدراسية 
لتصل الى 920 س���اعة دراسية 
تقريبا وهو ما يؤكد حتقيق االطالة 
والزيادة الفعلية وأنه آن األوان 
ان يتوقف مشروع االطالة وان 
يتم االلتفات الى املناهج ومحاولة 
اصالح اخللل الذي تعانيه فهي 
املناهج االكثر كثافة وحشوا على 

مستوى العالم.
2� لقد حرصنا كل احلرص على 
توضيح موقفنا لوزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلم���ود حول اس���باب رفضنا 
لإلطالة وقمن���ا برفع مذكرة في 
هذا الشأن أكدنا من خاللها موقفنا 
الرافض ألي زيادة غير مبررة او 
غير مدروسة في ساعات اليوم 
الدراسي ما لم ينظر إليها بنظرة 
شمولية واسعة وتكون قادرة على 
تهيئة األجواء التربوية املناسبة 
والبيئة املدرسية اجلاذبة، عالوة 
على احلاجة املاسة لوجود حالة 
من االستقرار ووضوح الرؤى في 
اخلطط والبرامج التربوية وفي 
القضايا واملعوقات  معاجلة كم 

املتراكمة.
3� أوضحنا ايضا في مذكرتنا 
اننا نقف الى جانب الوزارة في 
الس���عي اجلاد م���ن اجل تفعيل 
وتعزيز جميع املفاهيم والتطلعات 
املنش���ودة والقي���م  الوطني���ة 
الزيادة  إال ان فك���رة  التربوية، 
إلضافة ساعة واحدة في االسبوع 
للنشاط املدرسي يوم الثالثاء ومما 
يجعل مجموع الساعات الدراسية 
ليوم الثالثاء ست ساعات ونصف 
الساعة، ال ميكن ان يكون لها قيمة 
فعلية وتفاعل منشود ما لم تكن 
مبينة على خطط واضحة وآلية 
تنفيذ تتوافق وتراعي بالدرجة 
األولى جعل احلصة محل اهتمام 

وتشجيع الطلبة.
4� أوضحنا ايضا ان اخلطة 
الدراس���ية املعتمدة على امتداد 

مريم بندق
ق���رر مجل���س وكالء وزارة 
التربية في اجتماع طارئ أمس 
تفعيل تطبيق القرار الذي سبق 
ان أصدره املجلس واخلاص ببدء 
النشاط املدرسي اعتبارا  ساعة 
من غد وحت���ى 31 مارس املقبل 
على ان حتسب الساعة بإطالة 25 
دقيقة على موعد الدوام احلالي 
وتستكمل باس���تقطاع 5 دقائق 
من كل حصة دراس���ية على ان 
يطبق ذلك يوم الثالثاء فقط من 
كل اس���بوع للمراحل التعليمية 

الثالث.
وإميانا من »مجلس الوكالء« 
بدور جمعية املعلمني كشريك في 
العملي���ة التعليمية مع الوزارة 
تضمن القرار بندا ينص على ان يتم 
تشكيل فريق عمل مشترك ملتابعة 
التجربة التي تطبقها الوزارة ألول 
مرة لتالفي اي صعوبات قد تظهر 

مع التطبيق.
وعلمت »األنباء« ان االجتماع 
مت بناء على طلب وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود � التي لم حتضره الرتباط 
مس���بق لها � وترأس���ته وكيلة 
الوتيد،  الوزارة باإلنابة م���رمي 
حيث تقوم وكيلة الوزارة متاضر 
السديراوي مبهمة رسمية اآلن في 

اململكة العربية السعودية.
هذا وحضر االجتماع الطارئ 9 
وكالء مساعدين مبن فيهم الوكيلة 

باإلنابة مرمي الوتيد.
وكان االجتماع قد عقد لدراسة 
موضوع البدائل املقترحة ملعاجلة 
قضية إطالة الدوام املدرسي وزيادة 
العمل بحسب املذكرة  س���اعات 
املقدمة من رئيس جمعية املعلمني 
عايض السهلي والتي تضمنت: 
نضع ب���ني أيديكم مجموعة من 
البدائل املقترحة ملعاجلة قضية 
الدوام املدرس���ي وزيادة  إطالة 
س���اعات العمل رغب���ة منا في 
معاجلة هذه القضية مبا يحقق 
االه���داف املرجوة وفي رس���م 
اخلطط وآلية التنفيذ الواضحة 
واملدروسة واملستوفية، ولضمان 
تأمني االجواء التربوية املستقرة 

منى الصالل بدرية اخلالدي يسرى العمر طلق الهيم

دعيج الدعيج منى اللوغاني مرمي الوتيدعايض السهلي د.موضي احلمود

الدعيج أحدث تضاربًا إلبالغه مديري األنشطة بالمناطق 
بتأجيل التطبيق إلى نوفمبر

وكيلة التربية تشارك في اجتماعات تنفيذية دول الخليج

الوتيد تقوم بأعمال السديراوي
مريم بندق

أحدث وكيل وزارة التربية لقطاع االنشطة 
دعيج الدعيج بعض���ا من التضارب نتيجة 
غموض الرؤية حول القرار الذي سبق ملجلس 
الوكالء اعتماده والقاضي بتطبيق س���اعة 
االنشطة اعتبارا من 5 اكتوبر وحتى 31 مارس 
املقبل وال���ذي ابلغت به املدارس واكد عليه 
مجلس مديري عموم املناطق التعليمية في 
اجتماعه الثالثاء املاضي والذي حضره دعيج 
الدعيج فالذي حدث ان اجتمع دعيج الدعيج 

مبديري ادارات االنشطة اخلميس املاضي بعد 
يومني من اجتماع مجل���س مديري العموم 
والذي حضره الدعيج وابلغهم بأن مجلس 
الوكالء اتخذ القرار اثناء اجازته في الصيف 
ولم يعلم به اال من الصحف وليس صحيحا 
ان تبدأ االنشطة للطلبة في الصيف واملفترض 
ان تبدأ بداية نوفمبر وانه سيتقدم مبقترح 
لتأهيل التطبيق على ان تصدر وكيلة الوزارة 
نشرة بالتأجيل تعمم على املدارس، وحدث 

التضارب في امليدان التربوي.

مريم بندق
كلف��ت وزيرة التربية ووزي��رة التعليم العالي د.موضي 
احلمود الوكيلة املساعدة لقطاع املناهج والبحوث الدراسية 
مرمي الوتيد بأعمال وكيلة الوزارة متاضر السديراوي خالل 
فترة املهمة الرس��مية التي تقوم بها اآلن في اململكة العربية 

السعودية.
وكانت الوزيرة قد كلفت السديراوي حلضور اجتماعات 
الدورة السبعني للمجلس التنفيذي التي تعقد باململكة العربية 
الس��عودية خالل الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر اجلاري على ان 

تبدأ املهمة في 3 وحتى 7 اجلاري.

مريم بندق
اعادت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود تشكيل مجلس مديري عموم 
املناطق التعليمية للعام الدراسي 2011/2010.

وجاء في القرار الوزاري:
اوال: يتم تش����كيل مجل����س مديري عموم 
املناطق التعليمية برئاس����ة الوكيل املساعد 
للتعليم العام وعضوية مديري عموم املناطق 

التعليمية.
ثانيا: يختص املجلس باملهام التالية:

1 � وضع تفصيالت السياس����ات التربوية 
والتعليمية ومتطلبات تنفيذها على مستوى 

املناطق التعليمية واملدارس التابعة لها.
2 � ت����دارس واع����داد القوان����ني والقواعد 
العامة اخلاصة بش����ؤون العملية التعليمية 
والقائمني عليها ومتابعة تنفيذها وذلك ضمانا 

لتوحيد السياسات واساليب العمل باملناطق 
املختلفة.

3 � ت����دارس انظم����ة التق����ومي الدراس����ي 
واالمتحان����ات واع����داد املقترح����ات اخلاصة 
بتطويره����ا ومتابع����ة تنفيذها مب����ا يحقق 
اهداف العملية التعليمية في اطارها التربوي 

املنشود.
4 � تدارس احتياجات املدارس من العنصر 
البشري في مجاالت التعليم والتوجيه وذلك 
في ضوء املناهج الدراس����ية والئحة القبول 
وكثافة الفصول والشواغر املتوقعة واحتماالت 

النمو.
5 � تدارس واعداد اخلطط واالنشطة الالزمة 
لتعليم الكبار ومحو االمية مبا يضمن االرتقاء 

مبستوى تقدمي اخلدمات التعليمية.
6 � املتابعة الدورية إلجنازات املناطق في 

املجاالت التربوية والتعليمية وتدارس تقارير 
التوجيهات الفنية العامة حول السلبيات التي 
يكشف عنها التطبيق امليداني واتخاذ االجراءات 

املناسبة جتاهها.
7 � تدارس املشكالت واملعوقات التي تعوق 
سير العمل باملناطق التعليمية واملدارس التابعة 
لها واالتف����اق على كيفية مواجهتها مبا يرفع 

من كفاءة اداء العملية التعليمية.
ثالثا: يعقد املجلس اجتماعاته بدعوة من 

رئيسه خارج الدوام الرسمي.
رابع����ا: تصرف مكاف����أة لرئيس وأعضاء 

املجلس وفقا للنظم املتبعة.
خامسا: يسري القرار اعتبارا من بداية العام 

الدراسي 2011/210.
سادس����ا: على جه����ات االختصاص العلم 

والتنفيذ.


