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تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من الزميل

مو�سى اأبو طفرة املطريي

لـــوفـــــاة املغفـــور لــها باإذن اهلل تعاىل خالته

زيرة عبداهلل اأبو متر

تغمد اهلل الفقيدة بوا�سع رحمته واأ�سكنها ف�سيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�سرب وال�سلوان

 ثامر الشمري مراقبا للموارد البشرية 
في إدارة الفروانية التعليمية

  
  فاز رئيس قسم اإلجازات والدوام مبنطقة 
حولي التعليمية ثامر موسى حسني الشمري 
بوظيفة مراقب املوارد البشرية في منطقة 

الفروانية التعليمية. 

 املديرات خالل اللقاء

 مديرو املرحلة االبتدائية مبنطقة حولي

 خالل لقاء مفتوح مع مديري ومديرات مدارس المرحلة االبتدائية في حولي أكدت ضرورة تدارك ما حدث من تناقض سابق ووقوع في فخ التضليل

 «المعلمين»: اللجنة التعليمية مطالبة بالنزول للميدان 
لمعرفة حقيقة الفشل الذريع لقرار إطالة اليوم الدراسي

 الشريف: ٤ مراحل رئيسية للخطط اإلستراتيجية
  للمؤسسات التربوية لتحقيق جودة التعليم

البيئة اخلارجية والداخلية.
  ـ مرحلة التحليل: حتليل األهداف 
اإلســــتراتيجية واإلستراتيجيات 

والبرامج واملوازنات.
  ـ مرحلة اإلعداد: جدولة التنفيذ 

والرقابة اإلستراتيجية.
التقييــــم: تقييــــم    ـ مرحلــــة 

التنفيذ.
  وحتدثت عن مراحل إعداد اخلطة 
اإلستراتيجية للمدرسة فأوضحت 

مكونات مراحل اإلعداد وهي:
  ١- تشخيص واقع املدرسة.

البيني  التحليــــل  إجــــراء   -٢  
S.w.o.t للمدرسة

  ٣- صياغة الرؤية والرســــالة 
والقيم

  ٤- صياغة األهــــداف طويلة 
األجل

  ٥- صياغة األهداف السنوية
  كما أكدت الشــــريف ان مراحل 
إعداد اخلطة اإلستراتيجية للمدرسة 
الهيئة  تتضمن عدة مجاالت هي: 
اإلداريــــة والتعليميــــة، املعلمون 
واملعلمات، البيئة واملناخ التعليمي، 
املتعلم، املناهج التعليمية، الشراكة 
مع مؤسسات املجتمع. كما أوضحت 
البنود التي تندرج حتت األهداف 
السنوية وهي: األنشطة املرتبطة 
بتحقيق األهداف السنوية ومؤشرات 
التنفيذ  قياسها واملسؤولون عن 
التنفيذ. وشددت الشريف  وفترة 
على أهمية رسم اخلطط وأهمية 
تنفيذهــــا حيث يتعني على جميع 
اإلدارات املدرســــية وضع خطط 
مناسبة ووضع رؤية واحدة من واقع 
املؤسسة التعليمية وصياغة رسالة 

تتضمن القيم املستهدفة وحتقيق 
النقاط األربع املطلوبة عند وضع 
الرؤية وهــــي: الطموح، التحفيز، 
الواقعية، االلتزام ودعت الى ربط 
الطموح مبستوى املناخ املدرسي 
أو البيئة احمللية أو العاملية وبينت 
الفرق بني اخلطة اإلســــتراتيجية 
واخلطة التشغيلية حيث ان األولى 
طويلة األمد وشاملة بينما الثانية 
قصيرة يراعى فيها مؤشرات النجاح 
والفشل وتعديلها سنة بسنة، كما 
عرضت الشريف منوذجا يوضح هذه 
اخلطط وأوضحت جميع اجلوانب 
املتعلقة بكيفية رســــمها. وبينت 
مراقب التعليم االبتدائي الشريف 
ان التخطيط والعزم على االرتقاء 
باألداء جلودة التعليم والعمل اجلاد 

والتعاون أهم أسباب التميز. 

 نظمت مراقب التعليم االبتدائي 
مبنطقة حولــــي التعليمية ليلى 
الشريف لقاء موسعا مع مديري 
ومديرات املرحلــــة االبتدائية في 
مدرسة اجنفة االبتدائية بنني ألخذ 
املبدعة  اخلبرة والتزود باألفكار 
من املدارس التي حــــازت التميز 
الدراسي ٢٠١٠/٢٠٠٩ وذلك  للعام 
بهدف جــــودة التعليم والنهوض 
بباقي مدارس املرحلة االبتدائية 
مبنطقــــة حولــــي التعليمية الى 
هذا التميز واإلبداع لتحقيق مبدأ 
«جودة التعليم الشاملة». وأكدت 
خالل اللقاء كيفية رســــم اخلطط 
اإلستراتيجية واخلطط التشغيلية 
التربوية بشكل عام  للمؤسسات 
ولإلدارات املدرسية بشكل خاص 
وقد كان مــــن ضمن احلضور في 
هذا اللقاء د.عماد صقر املستشار 
فــــي وزارة األوقــــاف واحلاصل 
على الدكتــــوراه في إدارة األعمال 

والدكتوراه في التخطيط.
  وبينت الشــــريف خالل اللقاء 
التخطيط اإلســــتراتيجي  مفهوم 
والعناصر الواجــــب توافرها في 
اخلطــــة االســــتراتيجية لضمان 
جناحها وهــــي «الرؤية ـ االلتزام 
ـ الوقت ـ التــــدرج ـ االحتياطات 
واملرونةـ  التغيير» وركزت الشريف 
في املؤمتر على ضرورة توافر عدة 
عناصر عند رسم خطة استراتيجية 
ونبهت الى ان اخلطة االستراتيجية 

متر مبراحل هي كاآلتي:
  ـ مرحلــــة التأســــيس: حتليل 

 لجنتان لمقابلة المتقدمين 
لوظيفتي مراقب 

االمتحانات و«المعلومات»
  

  مريم بندق
التربية  ــكلت وكيلة وزارة    ش
متاضر السديراوي جلنتني األولى 
ملقابلة املتقدمني لشغل وظيفة مراقب 
االمتحانات وشؤون الطلبة باملناطق 
التعليمية بناء على إعالن الوزارة 
رقم ٢٣٧٢ بتاريخ ٢٠١٠/٩/٢١. جاء 

فيه:
  أوال: تشكيل جلنة برئاسة منى 
اللوغانيـ  الوكيل املساعد للتعليم 
العام ملقابلة املرشحني لشغل وظيفة 
مراقب االمتحانات وشؤون الطلبة 
باملناطق التعليمية وعضوية: يسرى 
ــر مدير عام منطقة الفروانية  العم
ــم مدير عام  ــة، طلق الهي التعليمي
منطقة األحمدي التعليمية، عبداهللا 
احلربي مدير مكتب التنسيق، سامي 

الدخيل، مراقب االمتحانات.
ــة مقابل  ــى اللجن ــا: تتول   ثاني
املتقدمني املستوفني لشروط شغل 

الوظيفة املذكورة.
  والثانية ملقابلة املتقدمني لشغل 
املعلومات واملنح  ــب  وظيفة مراق
الدراسية باللجنة الوطنية للتربية 
والعلوم والثقافة وبناء على إعالن 
الوزارة رقم ٤٨٣٣٤ بتاريخ ٢٠١٠/٧/٥. 

ونص القرار على:
ــة  ــكيل جلنة برئاس   أوال: تش
عبداللطيف البعجيانـ  األمني العام 
للتربية  الكويتية  الوطنية  باللجنة 
والعلوم والثقافة ملقابلة املرشحني 
ــب املعلومات  ــغل وظيفة مراق لش
ــية باللجنة الوطنية  واملنح الدراس
الكويتية للتربية والعلوم والثقافة 
الوهابي مدير  ــة  انيس وعضوية: 
اإلدارة املالية، حمود بن ثاني مدير 
إدارة التعليم الديني، غنيمة الرخيمي 
ــات االجتماعية  مدير إدارة اخلدم
ــية، ووليد بن غيث مدير  والنفس

إدارة اخلدمات العامة.
ــة مقابلة  ــى اللجن ــا: تتول   ثاني
املتقدمني املستوفني لشروط شغل 

الوظيفة املذكورة.

 أكدت جمعية املعلمني الدور الكبير واملؤثر 
ملجلس األمة بشـــكل عام فـــي دورة انعقاده 
اجلديـــدة واللجنة التعليمية بشـــكل خاص 
والتي يقع على عاتقها النظر وبجدية وفاعلية 
التعليم وقضاياه  ووضوح معاجلة همـــوم 
الشائكة واملتراكمة، وما يصاحبها من حالة عدم 
االستقرار ودعم وضوح الرؤية في املشاريع 

التربوية.
  وذكرت اجلمعية في بيانها االسبوعي ان 
اللجنة التعليمية السابقة بذلت جهودا ال ميكن 
التقليل من شـــأنها وأبـــدت نوعا مقبوال من 
االهتمام بالقضايا التربوية وتعزيز التعاون 
مع جمعية املعلمني، إال أن اآلمال املعقودة على 
اللجنة التعليمية احلالية هو استكمال املشوار 
بشكل أفضل وبجدية أكثر وباهتمام بالغ خاصة 
فيما يتعلق بالقضايا التربوية املؤثرة ومن 
أبرزها الســـعي اجلاد جلعل قضية التعليم 
أولوية في البرنامج احلكومي، ومبا يتوافق مع 
متطلبات ومسؤوليات املرحلة احلالية وأهمية 
استشراف آفاق املستقبل، لتكون على مستوى 
مواجهة التحديات وحتقيق الطموحات، خاصة 
ان طرح قضية التعليم في البرنامج احلكومي 
وخطة التنمية لم يكن ولألسف قد صيغ بالشكل 
املنشود واملأمول، ولم يكن يتوافق هذا الطرح 
مع الواقع التربوي وامليدان، وكان يشوبه نوع 
من التضليل الى حد بعيد، واالبتعاد الكامل 
عن القضايا اجلوهرية األساسية التي هي في 
صميم العملية التعليمية وكان من املفترض 

ان تعطى لها األولوية.

  وطالبت اجلمعية في بيانها اللجنة التعليمية 
بأن تنظر باهتمام الى املذكرة التي ســـبق ان 
رفعتهـــا الى مجلس الـــوزراء لتحديد ما هو 
مطلوب تربويـــا في البرنامج احلكومي، وما 
مت التأكيد عليه من ضرورة اعادة النظر في 
تشكيل املجلس األعلى للتعليم وفصل احلقيبة 
الوزارية لـــوزارة التربية عن وزارة التعليم 
العالي وتفعيـــل دور املركز الوطني لتطوير 
التعليـــم وان يكون لوزارة التربية النصيب 
األكبر في دعم ميزانيتها الســـنوية، واقرار 
القانون اخلاص بتمهني مهنة التعليم باعتبارها 
من املهن الشاقة وقانون حماية املعلم واقرار 
املشاريع املقترحة املعنية بتحسني  مستوى 
الرواتب من خالل رفع معدالت الكادر وتأمني 
البدالت واحلوافز املشـــجعة سواء للمعلمني 
الكويتيني او للمعلمني الوافدين وان توضع 
عملية التكويت في االعتبار األول، مع توفير 
احلوافز املناســـبة جلذب الكفـــاءات العلمية 
الوطنية في التخصصات التي تقل فيها نسبة 
الكويتيني واملناهج ورفض مشروع خصخصة 

التعليم واطالة اليوم املدرسي.
  وطالبت اجلمعية أيضا اللجنة التعليمية بأن 
تكون واضحة في سياستها وآرائها، خصوصا 
فيما يتعلق بالقضايا واخلطط املطروحة من 
الوزارة، ومن ضمنها خطة االطالة غير املبررة، 
التي جاء اقرارها بشـــكل غير مدروس ودون 
األخذ برأي أهل امليدان وضرب عرض احلائط 
بكل املفاهيم واملتطلبات التربوية الى جانب 
ما مورس فيهـــا من تضليل وخداع وتزييف 

احلقائق وبشكل غير مسبوق لم تشهده الوزارة 
من قبل.

  كمـــا طالبت اجلمعية اللجنـــة التعليمية 
بالنزول الى أهل امليدان للتعرف على حقيقة 
الفشل الكبير الذي جاء بعد تطبيق القرار وما 
يحدث حاليا في املدارس من فوضى وتخبطات 
بسبب عدم وضوح الرؤية وعدم وجود آلية 
عمل تتوافق مع الغاية من مشـــروع االطالة 
واضافت قائلة: ان رأي اللجنة التعليمية السابقة 
ومع تقديرنا البالغ لها كان ولألسف الشديد 
متناقضا ومتذبذبا، وغير واضح وال ندري رمبا 
تكون وقعت في فخ التضليل، الذي مارسته 
الوزارة كالعادة في مبرراتها املزعومة لالطالة، 
في الوقت الذي أكدنا فيه من موقفنا الرافض 
لالطالة اننا ال نريد ســـوى إدراك االمور على 
حقيقتها ووفق الواقـــع، واالخذ بها من أهل 

امليدان ومن ميثلهم في جمعيتهم.
  واختتمت اجلمعية بيانها مؤكدة حرصها 
الكامل على تعزيز مجاالت التعاون والتنسيق 
والتشاور والتفاهم مع جميع االطراف املعنية 
بالعمليـــة التربوية مبا فيهـــا وزارة التربية 
بقيادييها األفاضل، واعضاء اللجنة التعليمية 
وجميع نواب األمة، ولتذليل جميع التحديات 
التي تقف في طريق خطط التنمية واإلصالح 
التربوي وللســـعي اجلـــاد والفعال من أجل 
النهوض واالرتقاء مبسيرتنا التربوية والتعامل 
مع متطلباتها واحتياجاتها بالواقع واملنطق 
والشعور باملسؤولية دون تضليل او تزييف 

او ارجتالية في اتخاذ القرار. 

 اتفاقية بين الجامعة و«األشغال» حول محطة مشرف
  فرج ناصر

  أكــــد رئيس فريق إعــــادة تأهيل محطة 
مشرف م.علي أبوالبنات ان جامعة الكويت 
أبرمت اتفاقية مع وزارة األشغال للتحقيق في 
أسباب تعطل األجهزة الكهربائية في محطة 
مشرف، مشــــيرا الى ان التحقيق سيتواله 
أساتذة متخصصون من اجلامعة بالتعاون مع 

الشركة السويسرية املصنعة ملعدات احملطة 
(A.B.B) ووزارة األشغال. وقال أبوالبنات 
في تصريح خاص لـ «األنباء» جار جتهيز 
املســــتندات اخلاصة بهذه االتفاقية والتي 
تتضمن شروطا حقيقية حتفظ حقوق جميع 
األطراف املعنية خصوصا ما سيسفر عنه 
التقرير النهائي من جامعة الكويت والذي 

سيوضح أسباب العطل الذي أصاب احملطة 
ومدى مسؤولية األطراف عنه، موضحا ان 
جلنة التحقيق جاءت بطلب من قبل مجلس 

الوزراء.
  ولفــــت الى ان تكلفة هذه االتفاقية تبلغ 
١٠٠ ألف دينار شــــاملة كل األعمال املدرجة 

على بنودها على مدار عام واحد. 


