
اخلميسالمحلية
٢٥ ديسمبر ٢٠١٠

55
 الثالثاء

  ٢  نوفمبر ٢٠١٠ 

 9 
 التربوية  التربوية  التربوية 

 Mariembondok@hotmail.com 

 إضافة الداحس الى «تنسيقية» التربية واألوقاف
 مريم بندق

  اصدرت وزيـــرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمـــود قرار وزاريـــا باضافة مدير عام 
االدارة العامة للتعليـــم اخلاص محمد الداحس الى 
اللجنة التنسيقية بني وزارة التربية واالمانة العامة 

لالوقاف.
  يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه. 

 صرف جميع رواتب المعلمين الجدد باستثناء ٤ إلعادة التعيين
 مريم بندق

  أكـــدت وكيلة وزارة التربية املســـــــاعدة للقطــاع اإلداري 
عائشـــة الروضان االنتهاء من حتويـــل رواتب جميع املعلمني 
اجلــدد الكويتـــيني والوافـــدين الى البنوك باستثناء ٤ متت 
إعادة تعيينهم ويســـتلزم لصرف رواتبــهـــم إعــادة مكــافأة 
نهايـــة اخلدمة التـــي حصلوا عليها بحســـب تعليمات ديوان 

اخلدمة املدنية. 

 د. مرزوق الغنيم

 راشد العجيل

 دخيل العنزي

 د.عبداهللا املهنا

 عمر الغرير

 يسرى العمر

 د.عبدالرحمن االحمد

 محمد الداحس

 محمد الكندري

 فهد الغيص

 أحمد املليفي

 عايض السهلي

 د.موضي احلمود  طلق الهيم

 الهيم لـ «األنباء»: طالبنا «التنسيق» بتوفير األعداد المطلوبة خصوصًا في مدارس البنات

 معلمو «اإلسالمية» في األحمدي: نصابنا ١٨ حصة 
تنخفض إلى ٩ في العاصمة

  وباالتصال مبدير عام منطقة 
الهيم  التعليميــــة طلق  األحمدي 
أفاد بأن شكوى املعلمني صحيحة 
فالنصــــاب لدى معلمــــي التربية 
اإلسالمية في مدارس املنطقة يبلغ 
١٨ حصة، وهو النصاب القانوني 
ولكن لدينا مشكلة في ذلك خصوصا 
في مدارس البنــــات، وبناء عليه 
طالبنا مدير إدارة مكتب التنسيق 
بدراسة الوضع بشكل عام وإعطائنا 
األعداد التي نحتاج اليها. وكشف 
الهيــــم عن اجتماع مت األســــبوع 
املاضي بحضــــور وكيلة التعليم 
العام منى اللوغاني ومدير إدارة 
التنسيق عبداهللا احلربي  مكتب 
حيث استعرضنا ميزانيات الهيئة 
التعليمية وعرضنــــا احتياجات 
منطقة األحمدي فأنصبة املعلمني 
في مدارس املنطقة في تخصص 
التربية اإلسالمية «حدها حدها» 
ويوجد لدينا ٩٠ معلمة في إجازة 

وضع مفاجئة. 

وعدم قــــدرة وزارة التربية ـ في 
الوقت نفســــه علــــى معاجلة هذا 
انهم  املعلمــــون  الســــوء. وأعلن 
يعتزمون تنظيــــم ندوة إليصال 
رسالة الى الوزيرة احلمود خالل 
الفترة املقبلة بهدف إقرار العدالة 
واملساواة بني املعلمني، ومعاجلة 

هذه الفوارق غير العادلة.

القانوني علــــى معلمي األحمدي 
بينما ينعم معلمو املناطق األخرى 
كالعاصمة بالرفاهية املطلقة التي 
تتمثل في حتميلهم ٩ حصص فقط 

أسبوعيا.
الواقع    واســــتطرد املعلمون: 
احلالــــي يدل على ســــوء توزيع 
املعلمني من جانب مكتب التنسيق 

التعليمية لنقل الزيادات املوجودة 
حاليا في بعض املناطق كالعاصمة 
الــــى املناطق األخــــرى التي يئن 
فيها املعلمون من أحمال مضاعفة 

النصاب.
  وأضــــاف املعلمــــون: صحيح 
النصاب القانوني للمعلم ١٨ حصة 
ولكن ال يجوز تطبيق هذا النصاب 

 مريم بندق
  طالبت مجموعــــة من معلمي 
مادة التربية اإلسالمية العاملني في 
مدارس منطقة األحمدي التعليمية 
وزيرة التربيــــة ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود بتطبيق 
اللوائح والقوانــــني الصادرة في 
الوزارة جلهة إقرار مبادئ العدالة 
واملساواة بني املعلمني فيما يتعلق 
باألنصبة األســــبوعية املعتمدة 
لــــكل معلم في املناطق التعليمية 

الست.
لـــــ «األنباء»:    وقال املعلمون 
«نصــــاب حصــــص األســــبوع 
املكلفون به بلغ ١٨ حصة في حني 
يتراوح نصاب املعلمني في بعض 
املناطق كالعاصمة بني ٩ و١٠ و١٢ 

حصة».
  وشدد املعلمون على أهمية ان 
تقوم الوزيرة احلمود بإصدار قرار 
وزاري بإعادة توزيع املعلمني في 
مادة التربية اإلسالمية بني املناطق 

 الحمود: وفد تربوي إلى الواليات المتحدة 
لالطالع على «الدمج التعليمي االستثنائي»

 مريم بندق
  أوفدت الوزيرة احلمود وفدا تربويا تلبية للدعوة 
املوجهة من شــــركة بوابة التدريب واالستشــــارات 
والتنمية البشــــرية والدعوة مــــن مجلس األطفال 
االستثنائيني في الواليات املتحدة األميركية لالطالع 
على تطبيق الدمج التعليمي في الواليات املتحدة خالل 

الفترة من ٣١ أكتوبر ٢٠١٠ الى ٦ نوفمبر ٢٠١٠.
  وذلك بناء على كتاب الوكيل املســــاعد للتعليم 
النوعي رقم ١٥٩٥ بتاريخ ٢٠١٠/١٠/١٤ وموافقة وكيل 

الوزارة واعتمادنا لهذه املهمة.
  جاء في القرار: أوال تكليف كل من: محمد الكندري 

الوكيل املساعد للتعليم النوعي، دخيل العنزي مدير 
إدارة مدارس التربية اخلاصة، يســــرى العمر مدير 
عام منطقة الفروانية التعليمية، محمد الرامزي مدير 

مدرسة التربية الفكرية.
  في مهمة رســــمية لالطالع علــــى تطبيق الدمج 
التعليمي فــــي الواليات املتحدة خــــالل الفترة من 
٢٠١٠/١٠/٢٩ الــــى ٢٠١٠/١١/٨ شــــاملة أيــــام الســــفر 

األربعة.
  ثانيا: تتحمل الكويت تكاليف السفر واإلقامة.

  ثالثا: على جميع جهات االختصاص العلم والعمل 
مبوجب هذا القرار. 

 مريم بندق
  ألزمت وزارة التربية املدارس اخلاصة بدعم 
املوارد املالية لصندوق األنشطة املدرسية باإلدارة 

العامة للتعليم اخلاص.
  وأصدرت وزيـــرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضــي احلمـــود قرارا وزاريـــا نص 
على أن تلــــتزم جميـــع املدارس اخلاصة مع 
بدايـــة كــــل عـــام دراســــــي بدفع مبلغ ٢٥٠ 
فلسا عن كل طالب مسجل فيها على أن يعمل 
بالقرار اعتبارا من بداية العام الدراسي احلالي 

.٢٠١١/٢٠١٠

  وبني القـــرار أن الدفع ســــــيكون بالنظر 
الى واقع السـجل املدرســـــي للصـــرف على 
مجـــاالت األنشــــــــطة املختلـــفة مبا فـــيها 
تنظيم املســـابـــــقات العلميـــة والريـاضــية 
واالجتــــماعية وتوفـــير جوائــــز للطلـــبة 
املتفــــوقني على ان تـــقوم كل مدرســة خــاصـــة 
بتقدمي شيك صالح للســـحب بإجمالي املبلغ 
املطلوب عن جمــيع الطالب املســـجلني لديها 
لصالـــح الصندوق على أن تشـــرف جلنة من 
اإلدارة العامـــة للتعليم اخلاص على صندوق 

األنشطة. 

 المدرسة  اليوم والتاريخ  المنطقة التعليمية 

 األحمدي ومبارك 
الكبير 

 اخلميس
  ٤ نوفمبر 

 ٢٠١٠

 عقيل بن أبي طالب 
االبتدائية للبنني

  منطقة جابر العلي ق٧ ش٤٢ 

 اجلهراء 
 األحد

  ٧ نوفمبر 
 ٢٠١٠

 اللياح االبتدائية للبنني
  منطقة سعد العبداهللا ق٧ 

 الفروانية 
 الثالثاء

  ٩ نوفمبر 
 ٢٠١٠

 رقية املتوسطة للبنات
  منطقة العمرية ق٤ الشارع 

الرئيسي 

 ندوة تعريفية الختبارات تيمز
 تقيـــم وزارة التربية ندوة 
 TIMSS تعريفية الختبارات تيمز
٢٠١١ سيحاضر فيها كل من مدير 
املركز العربي للبحوث التربوية 
ورئيس الفريق الكويتي املشارك 
 ٢٠١١ TIMSS في اختبارات تيمز
د.مرزوق الغنيم واملوجه الفني 
العام للرياضيات ابراهيم القطان 
واملوجه الفنـــي العام للعلوم 
براك البراك ملنطقتي العاصمة 
وحولي التعليميتني في العاشرة 
من صباح اليوم في مدرســـة 
سعد بن عبادة االبتدائية للبنني 

بالعديلية.
  كما ســـتكون هناك لقاءات 
التعليمية  تنويرية للمناطق 

 مريم بندق
  شكلت وكيلة وزارة التربية 
املساعدة للقطاع اإلداري عائشة 
الروضـــان جلنتني برئاســـة 
البشـــرية  املوارد  إدارة  مدير 
راشد العجيل ملقابلة املتقدمني 
لوظيفتي رئيسي قسمي إنهاء 
اخلدمة والتنقالت بإدارة املوارد 
البشرية ويدخل في عضوية 
اللجنتني رجاء بوعوكيـ  مراقب 
الشؤون الوظيفية، منال الشطي 
ـ مراقـــب االختيار، وســـعود 
اجلويســـر ـ مراقـــب ميزانية 

الوظائف. 

األخرى في املوعد نفسه حسب 
اجلدول التالي:

 وفد من «المعلمين» سيلتقي اللجنة التعليمية

 السهلي: سنبّين بالدالئل القاطعة الفشل الكامل 
لمشروع زيادة الـ ٢٥ دقيقة وتداعياته السلبية

الــــى ان رأينا فــــي اجلمعية كان 
مخالفا ملــــا مت طرحه في موقفنا 
فإننا على أمت االستعداد لالعتراف 
ـ وبشجاعةـ  بأننا أخطأنا التقدير 
ونلتمس العذر من اجلميع، وان 
كان غيــــر ذلك، فنأمل من اللجنة 
بيان املوقف النهائي بوضوح، في 
الوقت الذي نأمل فيه من الوزارة 
ايضا ان تبادر وبشــــجاعة ايضا 
لالعتراف بخطئها، علما ان ذلك 
ال يقلل من شــــأن اي طرف، وقد 
يدفعنا ذلك جميعا الى البحث عن 
بدائل جديدة ملشروع تعزيز القيم 
التربوية مبا يتوافق مع املتطلبات 

واألهداف املنشودة.
الســــهلي تصريحه    واختتم 
مجددا موقف اجلمعية في دعمها 
الكامل للوزارة في السعي اجلاد من 
أجل تفعيل وتعزيز جميع املفاهيم 
املنشــــودة  الوطنية  والتطلعات 
والقيم، مشــــيرا الى ان اجلمعية 
حرصت كل احلرص على تقدمي 
بدائل مقترحة لتحقيق األهداف 
املنشودة وملعاجلة قضية اإلطالة 
وكانت تأمل من الوزارة ان تضعها 
في موقع االهتمام والدراسة، كما 
انها ال تزايد او تكابر في مواقفها 
بقدر حرصها على ان تكون اخلطط 
التربوية مســــتوفاة  والتجارب 
وواضحة املعالــــم وآلية التنفيذ 
وان تكــــون مبنية على دراســــة 
متكاملة يؤخذ فيها بآراء جميع 
اجلهات املعنية وباألخص رأي أهل 
امليدان وان تكون أيضا متوافقة 
املتطلبات واالمكانات  مع جميع 

والواقع امليداني واالجتماعي. 

في رفض الزيادة التي أكدت كل 
املؤشـــرات واملعطيات والواقع 
امليداني في املدارس فشلها الكامل 
وتداعياتها السلبية كونها جاءت 
بشكل اجتهادات فردية ودون أي 
دراسة ميدانية متكاملة روعي 
فيها األخذ برأي أهل امليدان ودون 
ان تكون لها آلية تنفيذ واضحة 
املعالم تتوافق مع الواقع التربوي 

وظروفه ومتطلباته.
  وحول موقف اللجنة التعليمية 
الســــابق من قضية اإلطالة ذكر 
الســــهلي ان اللجنــــة التعليمية 
السابقة كانت متفهمة متاما ملوقف 
اجلمعية وأكدت رفضها لإلطالة 
اال ان الوزارة مارســــت ولألسف 
التضليل املعهودة منها  سياسة 
في الوقت الذي أكدنا فيه للجنة 
امكانية االحتكام الى اهل امليدان 
انفســــهم ومن خالل االستفسار 
املباشــــر إلدراك حقيقــــة املوقف 
وواقعه بشــــكل مباشر، وأشرنا 

 أشار رئيس جمعية املعلمني 
عايض السهلي الى انه سيلتقي 
ووفد من مجلس ادارة اجلمعية 
برئيس وأعضاء اللجنة التعليمية 
في مجلس األمــــة لتقدمي مذكرة 
الدقيقة  جديدة تبني بالتفاصيل 
األمــــور املتعلقة مبوقف  جميع 
اجلمعية الرافــــض لزيادة الـ ٢٥ 
دقيقة على الساعات الدراسية ليوم 
الثالثاء واخلطوات واالتصاالت 
املباشرة التي قامت بها اجلمعية 
لتوضيــــح موقفهــــا املمثل لرأي 
امليــــدان وما قامت به الوزارة في 
املقابل من محــــاوالت للتضليل 
ولفرض قرارهــــا غير املدروس 

على أرض الواقع.
  وأضاف ان وفد مجلس االدارة 
سيقدم أيضا للجنة التعليمية 
كشوفات بتواقيع ما ال يقل عن 
٨٠٠٠ معلم ومعلمة يؤكدون من 
التام لإلطالة  خاللها رفضهـــم 
غيـــر املبررة، فيما ســـيعرض 
الوفد تقريرا مفصال ومصورا 
يكشف بوضوح احلضور الكبير 
واملشاركة احلضارية ملا ال يقل 
عن ١٠٠٠ معلم ومعلمة، نيابة 
الوقفة  عن بقية زمالئهـــم في 
التضامنية املهنية التي نظمتها 
اجلمعية يوم ١٢ أكتوبر املاضي 
أمام مبنى وزارة التربية، على 
الرغم من الضغوط التي مورست 
ملنع أهل امليدان من املشاركة في 
الوقفة وفي حـــق التعبير عن 

رفضهم لإلطالة.
  وأكد ان اجلمعية ستواصل 
حتركاتها لبيان موقفها الواضح 

 لجنتان برئاسة العجيل لمقابلة
  «إنهاء الخدمة» و«التنقالت»

 وظائف شاغرة في «التربية»
 أعلنـــت وزارة التربية عن حاجتها الى الوظائـــف التالية وفق 

الشروط احملددة:

  موجه خدمة اجتماعية

  أوال: املؤهــــل: أن يكــــون حاصال على بكالوريــــوس آداب تخصص 
خدمة اجتماعية وخبرة في مجال العمل مدة ال تقل عن ١٤ سنة، ثانيا: 
شــــروط أخرى: أن يكون حاصال على تقرير كفــــاءة بدرجة ممتاز عن 
الســــنتني األخيرتني ـ  إجادة اســــتخدام احلاسب اآللي ـ احلصول على 
دورات تدريبيــــة في مجال العمل ـ فعلى الراغبني في شــــغل الوظيفة 
تعبئة النموذج املخصص لذلك وتقدمي طلباتهم ملكتب الوكيل املساعد 

للتنمية التربوية.

  موجه نشاط/ مكتبات

  أن يكون حاصال على مؤهل جامعي تخصص مكتبات وخبرة في مجال 
العمل مدة ال تقل عن ١٤ ســــنةـ  ان يكون حاصال على دبلوم تخصصي 
وخبرة في مجال العمل مدة ال تقل عن ١٦ سنة، ثانيا: شروط أخرى: ان 
يكون حاصال على تقرير كفاءة بدرجة ممتاز عن الســــنتني األخيرتنيـ  
اجادة استخدام احلاسب اآلليـ  احلصول على دورات تدريبية في مجال 
العمل، فعلى الراغبني في شغل الوظيفة تعبئة النموذج املخصص لذلك 

وتقدمي طلباتهم ملكتب الوكيل املساعد للتنمية التربوية.

 الحمود: على كل مدرسة تقديم شيك صالح للسحب بإجمالي المبلغ  

 «التربية»: إلزام المدارس الخاصة بدفع ٢٥٠ فلسًا 
عن كل طالب لصندوق األنشطة المركزي

 الدعيج: مسابقة الروبوت تهدف إلى 
تنمية مهارات االبتكار واإلبداع لدى الطلبة

حصدوا اجلوائز الثمينة نتيجة 
اجتهادهم العلمي في املسابقات 
البطولة  املختلفـــة وآخرهـــا 
العربية الثالثة للروبوت التي 
استضافتها االردن حيث توج 
الفريق باملركزين األول والثاني 
في مسابقتي «تتبع اخلطوط 

والسومو».

التنمية واإلنتاج  الى مجاالت 
الوطني.

التربيـــة ممثلة  ان    وأكـــد 
بقيادتها تشـــجع املضي قدما 
في االهتمـــام بأبنائها املبدعني 
في جميـــع املجاالت بالتوجيه 
والرعايـــة وتذليـــل جميـــع 
الصعاب، مشـــيرا الـــى الذين 

 قال الوكيل املساعد لألنشطة 
الطالبية في وزارة التربية دعيج 
الروبوت  الدعيج ان مســـابقة 
تهدف الى تنمية مهارات االبتكار 
والقدرة على اإلبداع لدى الطلبة، 
الى حتويل اجلانب  كما تهدف 
الدراســـي النظـــري الى جانب 

عملي.
الدعيج في كلمته    وأضاف 
ممثال عن وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
في حفل تكرمي الطلبة الفائزين 
في مسابقة الروبوت السنوية 
الرابعة للعام الدراسي ٢٠١٠/٢٠٠٩ 
التي أقيمت على مسرح وزارة 
التربية امس ان املسابقة تهدف 
الى تنمية مهارات العمل اجلماعي 
وتعزيز االجتاهات العلمية لدى 

الطلبة.
الهدف منها كذلك  ان    وذكر 
توعية املجتمـــع بتكنولوجيا 
الروبوت وذلـــك خللق قاعدة 
تنافسية للمشاركة في املنافسات 
واحملافل الدولية وتوجيه معارف 
الطلبة وإبداعاتهم التكنولوجية 

 (سعود سالم)  دعيج الدعيج ود.جاسم بشارة يكرمان أحد البراعم 

 برئاسة اللوغاني وعضوية العميدين والتنسيق والمتابعة 

 استحداث «تنسيقية» بين «التربية» و«كليتي التربية»

بشأن تشكيل اللجنة التنسيقية 
القائمـــة بني الـــوزارة وكليتي 
التربية والتربية االساســـية، 
القرار الوزاري رقم (٢٠٠٢/١٣٣) 
الصادر بتاريخ ٢٠٠٢/٤/١، والقرار 
الوزاري رقم (٢٠٠٤/٤١٧) الصادر 
بتاريخ ٢٠٠٤/٧/١١ بشأن تشكيل 
جلنة التنسيق بني برامج كلية 
التربية باجلامعة وكلية التربية 
االساسية وحاجة وزارة التربية، 
القرار الوزاري رقم (٢٠٠٥/٤١٧) 
الصـــادر بتاريـــخ ٢٠٠٥/٧/٣، 
بشـــأن اعادة تشـــكيل اللجنة 
التربية  التنســـيقية بني كلية 
(جامعة الكويت) وكلية التربية 
االساسية (الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريـــب، وزارة 
التربية)، والقرار الوزاري رقم 
(٢٠٠٢/٧١) بتاريخ ٢٠٠٧/٢/١٧ 
بشـــأن اعادة تشـــكيل اللجنة 
التنســـيقية  بني كلية التربية 
التربية  الكويت وكلية  جامعة 
االساسية «الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب» ووزارة 
التربية واستكماال لقيام اللجنة 

باملهام  املنوطة بها. 

العملية والتأكيد على ان يكون 
في اطار التخصص الرئيســـي 

وليس التخصص املساند.
  للجنة ان تستعني مبن تراه 
مناســـبا الجناز مهامها، تقدم 
اللجنة تقارير دورية بأعمالها، 
اللجنة  حتدد مكافآت اعضـــاء 
حسب قرار اخلدمة املدنية رقم 

(٢٠٠٠/١) من الفئة االولى.
  يسري هذا القرار اعتبارا من 
تاريخه، علـــى اجلهات املعنية 
التربية  التربية وكلية  بوزارة 

وكلية التربية االساسية.
  توفير جميع املعلومات للجنة 

ضمانا حلسن سير العمل.
  على جميع جهات االختصاص 

العلم والعمل مبوجبه.
الـــى  الوزيـــرة    اســـتندت 
املرســـوم رقـــم (١٩٨٤/٤) في 
شأن التعليم العام، وباالشارة 
التربية  الـــى اجتمـــاع وزارة 
وجامعة الكويت والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب في 
مكتب مديري اجلامعة بتاريخ 
١٩٩٩/١٢/٢٠، القرارات الوزارية 
ارقـــام (٢٠٠٠/٨٠، ٢٠٠١/١١٩،٩) 

 مريم بندق
التربية    اســـتحدثت وزيرة 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود جلنة تنسيقية بني كليتي 
التربيةـ  جامعة الكويت والتربية 
االساسية بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقـــي والتدريب ووزارة 
ان  القـــرار على  التربية، نص 
ترأس اللجنـــة: منى اللوغاني 
العام  الوكيل املساعد للتعليم 
التربية، د.عبدالرحمن  بوزارة 
االحمـــد عميد كليـــة التربية ـ 
جامعة الكويت، د. عبداهللا املهنا 
عميد كلية التربية االساسية ـ 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب،  عبداهللا احلربي مدير 
ادارة التنسيق ومتابعة التعليم 
التربية، يوسف  ـ وزارة  العام 
العنزي رئيس قســـم املتابعة 

الفنية ـ وزارة التربية.
  مهام اللجنة: التنســـيق بني 
كليتي اعـــداد املعلم في مجال 
صحائف التخرج، فصل برنامجي 
املرحلـــة املتوســـطة واملرحلة 
الثانوية في كلية التربية بجامعة 
الكويت، متابعة ظاهرة العزوف 
عن التخصصات النادرة، وتنفيذ 
التوصيات اخلاصة بها، متابعة 
احتياجـــات التعليـــم اخلاص 
والنوعي عن الهيئة التعليمية، 
متابعـــة موضـــوع احتياجات 
وزارة التربية من االختصاصيني 
االجتماعيني والنفسيني، متابعة 
البرامج اجلديدة، مناقشة نظام 
السنوات اخلمس العداد املعلم، 
مناقشة موضوع رخصة التعليم، 
اعداد كتيب حول اجنازات جلنة 
التنســـيق، دراسة ما يطرأ من 
ظواهـــر تربوية خـــالل العام 
الدراسي، دراسة برنامج التربية 


