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أدى اليمني القانونية أمام رئيس 
املجلس األعل����ى للقضاء رئيس 
محكمة التمييز واحملكمة الدستورية 
املستشار يوسف الرشيد وبحضور 
رئيس محكمة االستئناف املستشار 
فيصل املرش����د 17 مستشارا متت 
ترقيتهم من وكالء للمحكمة الكلية 
الى مستشار مبحكمة االستئناف، 
كما أدى اليمني القانونية ايضا أمام 
املستشار الرشيد وبحضور رئيس 
احملكمة الكلية املستشار خالد سالم 
17 قاضيا مت نقلهم من النيابة العامة 
الى قضاة باحملكمة الكلية. وأدى 
اليمني القانونية أيضا 76 مستشارا 
وقاضيا مصري����ا معارين للعمل 

باحملاكم الكويتية.

110 مستشارين وقضاة أدوا اليمين القانونية 
أمام رئيس المجلس األعلى للقضاء

املستشار عبدالهادي النويف املستشار سعد العجمي املستشار طالل املعجل

د.موضي احلمود

املستشارون عقب أداء اليمني الدستورية

»التربية«: إعالن موعد ومكان تسليم الـ 500 دينار 
للمعلمين المكرمين بالتنسيق بين »األنشطة« و»المالية«

»التربية«: استحداث التعليم الفني التقني بـ »الثانوي«
مريم بندق

ش��كلت وزيرة التربية ووزي��رة التعليم العالي 
د.موضي احلم��ود جلنة اس��تحداث التعليم الفني 
التقن��ي بالتعلي��م الثان��وي، جاء في الق��رار: أوال: 
اجلهات التي ميكن االستعانة بها: د.شافي فهد شافي 
محبوب � كلية التربية األساسية � رئيسا، وعضوية 
كل من: خالد إبراهيم الدريعي � إدارة تطوير املناهج 
بالهيئة العامة للتعلي��م التطبيقي والتدريب، عزيزة 
فاضل علي خان � الدراسات العليا � جامعة الكويت � 
رأفت سمير زكي � التوجيه العام للدراسات العملية، 
تهاني محمد األس��تاذ � توجيه الدراسات العملية � 
منطقة مب��ارك الكبير التعليمية � عدنان علي جمال 
� إدارة البحوث والتطوير التربوي � غصون محمد 
الورد � إدارة البحوث والتطوير التربوي ورمي فهد 
بخيت � إدارة البحوث والتطوير التربوي � مقررا.

ثاني��ا: مهام اللجن��ة: 1 � االط��الع على أهداف 
البرنام��ج احلكومي رقم 12 � املرحل��ة الثالثة، التي 
تن��ص عل��ى: االرتق��اء بالتعليم الفن��ي التقني في 

الكويت الى مستويات أفضل ومواكبة التقدم العاملي 
في هذا املج��ال، وتوفير فرص تعليمية متنوعة في 
التعليم الثانوي وإع��داد املتعلم للعمل املهني إعدادا 
تقنيا مناس��با، ورفع مستوى املش��اركة املجتمعية 
واعتماد التدريب داخل املدرس��ة وفي مواقع العمل 
مبش��اركة القطاعني اخلاص واحلكومي، وإكس��اب 
املتعلم املعارف واملهارات والقيم التي تس��اعده على 

مسايرة املتغيرات العاملية.
2 � إجراء دراس��ة حول استحداث التعليم الفني 
التقني بالتعليم الثان��وي، تهدف الى: حتديد اإلطار 
الع��ام للمدرس��ة التقنية الفنية، وحتديد الش��روط 
اخلاصة بااللتحاق باملدرس��ة، وكذلك وضع املالمح 
األساس��ية للمناه��ج وحتديد املتطلبات الرئيس��ية 
املرتبطة باملدرس��ة التقني��ة، وذلك في ضوء أهداف 

البرنامج احلكومي رقم 12 � املرحلة الثالثة.
ثالثا: أس��لوب العمل: تعق��د اللجنة أول اجتماع 
لها بناء على دعوة من رئيس��ها خالل أس��بوع من 

صدور القرار.

مريم بندق
أعلنت مصادر تربوية رفيعة 
ل� »األنباء« ان حتديد موعد ومكان 
البالغ  تسليم املعلمني املكرمني 
عددهم 331 معلما ومعلمة مكافأة 
ال� 500 دينار سيتم بالتنسيق 
بني قطاعي األنش���طة التربوية 

واملالية.
وأوضحت املصادر ان امليزانية 
املطلوبة معتمدة ومتوافرة، إال 
ان الص���رف مرتب���ط بوصول 
الدروع املخصص���ة للمكرمني 
والتي حتتاج الى 15 يوما اخرى 
بحسب العقد املوقع بني الوزارة 

والشركة املوردة.
واضاف���ت املص���ادر ان من 
املقترح���ات املطروح���ة ان يتم 
الص���رف ملعلم���ي كل منطق���ة 
تعليمية على ح���دة او قد يتم 
حتديد فترة زمنية يس���تطيع 
اي معلم مكرم احلضور لتسلم 
املكافأة املخصصة له، مش���يرة 
الى انه حتى اآلن لم يتم االتفاق 

على مقترح معني.
وأشارت املصادر الى ان املكافأة 
املتميزة  املخصصة للم���دارس 
والبالغة 1000 دينار سيتم إيداعها 

في حسابات املدارس مباشرة.

تحويل الـ 1000 دينار إلى حسابات المدارس المتميزة

الغيص لـ »األنباء«: تسجيل جميع الطلبة غير محددي الجنسية 
على نفقة الصندوق الخيري بصرف النظر عن »الميالدية« و»األمنية«

االعتداد بـ »بالغ الوالدة« بعد اجتماع مع اللجنة المختصة بالتعليم الخاص وإبالغ ذلك إلى اللجنة التعليمية

طلبنا من أمانة األوقاف وبيت الزكاة والهيئات الخيرية زيادة الدعم ومن مجلس الوزراء مليون دينار

فهد الغيص

الوزراء  المعتمدة من مجلس 
البالغة 4 ماليين دينار اجاب 
الغيص تم االت��فاق ايضا على 
مخاطبة االمان��ة ال�عامة لالوقاف 
الهيئات  الزكاة وبعض  وبيت 
الخيرية لتف��عيل قراراتها لدعم 
الصندوق كما كان في السابق 
الى جانب رفع كتاب لمجلس 
الوزراء لزيادة دعم الصندوق 

بمبلغ مليون دينار.
ومن جانبه قال مدير ادارة 
التعليم الخاص انه سيتم اعادة 
فتح باب تقديم طلبات الطلبة 

بحسب القرار الجديد.

مريم بندق
أعلن وكي���ل وزارة التربية 
المساعد للتعليم الخاص فهد 
الغي���ص االتفاق عل���ى قبول 
تس���جيل جمي���ع الطلبة غير 
محددي الجنسية )البدون( على 
نفقة الصندوق الخيري لدعم 
التعليم الذي استحدثه مجلس 
الوزراء في وقت سابق بميزانية 
اجمالية قدرها 4 ماليين دينار 
خدمة لهؤالء الطلبة والمساعدة 

في تعليمهم.
وق���ال الوكي���ل الغيص ل� 
»األنب���اء« اتفقنا م���ع اللجنة 
المختصة بذل�ك باالدارة العامة 
الخ��اص وس�����يتم  للتعل�يم 
قبول تس���جي�لهم بع�د تقديم 
بالغ ال���والدة فق��ط وبصرف 
النظر عن اشتراط سابق بتقديم 
المي�����الد وتح�ديث  ش���هادة 
البطاق���ة االمنية ألولياء أمور 

الطلبة.
وردا على سؤال هل يشمل 
القدامى  الطلب���ة  الق���رار  هذا 
الغيص  والمستجدين؟ اجاب 
نعم سيتم االكتفاء فقط ببالغ 

الوالدة للقدامى والجدد.
الميزانية  وعن مدى كفاية 

فريق لدراسة ظاهرة الدروس الخصوصية
مريم بندق

كلفت وزي��رة التربية ووزي��رة التعليم العالي 
د.موضي احلمود فريق عمل حول ظاهرة الدروس 
اخلصوصية أسبابها وعالجها: جاء في القرار أوال 
تشكيل جلنة باالستعانة بكل من: د.بدر محمد ملك 
� كلية التربية األساس��ية � الهيئ��ة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب، د.عبدالرحيم عبدالهادي محمد 
� كلية التربية األساس��ية � الهيئ��ة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب، د.محمد محمد املغربي � كلية 
التربية األساسية � الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب، حسني علي عبداهلل � توجيه الرياضيات 
� التعلي��م اخلاص، الس��يد عبداحلمي��د عبداهلل � 
توجيه اللغة العربية مبنطق��ة الفروانية التعليمية، 
عفيفي حس��ن عفيف��ي � توجيه العل��وم مبنطقة 
الفرواني��ة التعليمية، صفاء احم��د الوراق � إدارة 
البحوث والتطوير التربوي، عائشة سعود العنزي 

� إدارة البحوث والتطوير التربوي.
ثانيا: مهام اللجنة: إجراء دراس��ة حول ظاهرة 
الدروس اخلصوصية: أس��بابها وعالجها، وتهدف 
ه��ذه الدراس��ة الى: التع��رف على مدى انتش��ار 
ظاه��رة ال��دروس اخلصوصية، والتع��رف على 
أس��باب انتش��ار الدروس اخلصوصية، وحتديد 
س��بل العالج املقترحة ملواجهة انتش��ار الدروس 

اخلصوصية.

ثالثا: أس��لوب العمل: تعقد اللجنة أول اجتماع 
لها بناء على دعوة من رئيس��ها خالل أسبوع من 
صدور القرار، ويضع رئيس اللجنة خطة مبرمجة 
مقترحة للدراس��ة وفق الفترة الزمنية احملددة لها 
)ستة اش��هر( توضح: طبيعة الدراس��ة، واهداف 
الدراس��ة، واخلطوات االجرائية لتنفيذ الدراس��ة، 
ومتطلب��ات الدراس��ة، وتناقش اخلط��ة املقترحة 
م��ن قبل اللجنة ومن ثم يق��وم الرئيس باعتمادها 
وتوزيع املهام على االعضاء، وإجراء الدراسة وفق 
اخلطة الزمنية املبرمجة، وتعقد اللجنة اجتماعاتها 
خارج اوقات العمل الرسمي اال اذا دعت الضرورة 
الى غير ذلك، ويتم تزويد إدارة البحوث والتطوير 
الترب��وي مبحاضر اجتماعات اللجن��ة أوال بأول، 
وتقدم اللجنة تقريرا فتريا ش��هريا عن إجنازاتها 

الى إدارة البحوث والتطوير التربوي.
رابعا: للجنة احلق االس��تعانة مبن تراه مناسبا 
كلما دع��ت الضرورة الى ذلك بع��د موافقة ادارة 

البحوث والتطوير التربوي.
خامس��ا: تسلم اللجنة الدراس��ة التي اجنزتها 
بالوق��ت احملدد لها، مرفق معه��ا التقرير اخلتامي 

إلدارة البحوث والتطوير التربوي.
سادس��ا: حتتسب ألعضاء اللجنة مكافأة مالية 
حس��ب قرار مجلس اخلدمة املدنية رقم 1 لس��نة 
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الوتيد لـ »األنباء«: آلية ساعة األنشطة طبقت »بسهالة«
أكدت أن »التربية« لم تصدر قرارًا بالتأجيل ثم تراجعت عنه وأصدرت قرارًا بالتطبيق

إجراء تعديالت على المناهج بما فيها التربية اإلسالمية يحتاج إلى مسح شامل لتبين مدى الحاجة

مرمي الوتيد

مريم بندق
اكدت وكيل���ة وزارة التربية 
باإلنابة مرمي الوتيد ان آلية ساعة 
االنشطة طبقت »بسهالة« خلبرة 
مديري ومديرات املدارس الكبيرة 

في هذا املوضوع.
وقال���ت الوكيل���ة الوتيد ل� 
»األنب���اء«: احلم���د هلل لم ترد 
الين���ا اي صعوب���ات واجه���ت 
ادارات امل���دارس وطبقت اآللية 
التي اعتمدتها وعممتها الوزارة 
التطبيق مس���تدركة بان  قبيل 
ابلغت بقرار  االدارات املدرسية 
التطبيق في وقت س���ابق وكان 
كافيا الس���تكمال االستعدادات 

الوزارة اصدرت  ان  ولم يحدث 
قرارا بالتأجيل ثم تراجعت عنه 

واصدرت قرارا بالتطبيق.
واستطردت: حتى اآللية التي 
مت تعميمها معروفة وهدفنا من 
التذكي���ر بها واحاطة  تعميمها 

املديرين اجلدد.
البحوث  الى ذلك عقد قطاع 
واملناهج الدراسية حلقة نقاشية 
الدراسية  املناهج  حول تطوير 
التربوية  كجزء من املش���اريع 

خلطة التنمية الشاملة.
شارك في احللقة التي دعت 
اليها الوكيلة املس���اعدة لقطاع 
البحوث واملناهج الدراسية مرمي 

الوتيد كل من د.حس���ن جوهر، 
د.جاسم بشارة د.خالد الرشيدي، 
مديري ادارات الشؤون التعليمية 
العامني  باملناطق، واملوجه���ني 

وسارة الدويسان.
وقال���ت الوتي���د ان احللقة 
ناقشت مالمح املجتمع الكويتي 
في ظل حتويل الكويت الى مركز 
مالي وجتاري ودور املناهج في 
حتقيق هذا الهدف وهل املناهج 
احلالية حتتاج الى تغيير وتطوير 

ام استحداث مناهج جديدة؟
واش���ارت الى ان االجابة عن 
هذه التساؤالت حتتاج الى اجراء 
دراسة ومس���ح كامل للمناهج 

احلالية ملعرفة هل ستؤدي الهدف 
ام حتت���اج الى وضع تصورات 
جديدة لدعم املتعلمني مبهارات 
وقدرات جديدة واي األولويات 

التي حتتاج الى تنفيذها.
واضافت ان هذا املسح يشمل 
جميع املناهج الدراسية مبا فيها 
التربية االس���المية ويهدف الى 
حتقي���ق التوافق احلضاري مع 
الثقافات والعمل لتهيئة  بعض 
العقليات واالفراد الستقبال االفكار 
واآلراء االخرى بحيث ندعم مبادئ 
الفكري واحترام  التعصب  عدم 
رأي اآلخري���ن وع���دم التمييز 

واملساواة بني اجلميع.


