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 العمر: أهمية التحضير الجيد الختبارات الفترة األولى

 أكدت مدير عام منطقة الفروانية التعليمية يسرى العمر على 
أهمية االستعداد والتحضير اجليد الختبارات الفترة األولى والتي 
انطلقت أمس للمراحل التعليمية وسط استعداد وجهوزية اإلدارات 
املدرســـية التي تسعى لتذليل جميع العراقيل أمام أبنائنا وبناتنا 

الطلبة.
  وقالت العمر في تصريح صحافي على هامش جولة قامت بها 
على عدد من مدارس املنطقة ان نسبة انتظام حضور الطلبة عقب 

اجازة العيد عالية وطبيعية وتؤكد مدى حرص وأهمية هذه الفترة 
من العام الدراسي، مشددة على دور األسرة في توفير البيئة املناسبة 
الستعداد الطلبة من أجل استذكار الدروس ومتابعة مستوى أبنائهم 
العلمي وحثهم على التحصيل املستمر لنيل الدرجات العالية في 
املواد، مضيفة في الوقت ذاته على ضرورة ان يبذل طلبة صفوف 
احلادي والثاني عشر جهدا على وجه اخلصوص كونهم يدخلون 

ضمن املعدل التراكمي. 

 اللوغاني: إدارة األحمدي التعليمية مسؤولة
  عن الخلل في نصاب معلمي «اإلسالمية»

 الحمود: تأهيل المطابع األهلية ومتابعة طباعة الكتب
 مريم بندق

  شكلت وزيرة التربية ووزيرة 
العالي جلنـــة تأهيل  التعليـــم 
املطابع األهلية احمللية ومتابعة 
طباعة الكتب املدرسية وذلك في 
ضوء اخلطة التنموية للبرنامج 
لـــوزارة  احلكومـــي ٢٠١١/٢٠١٠ 
التربية التي من أهم مشـــاريعها 
الدراسية، حيث  املناهج  تطوير 
متثل طباعة الكتاب املدرسي أحد 
اجلوانب املهمة في عملية التطوير، 
ونظرا لتزايد أعداد املطابع الراغبة 
في املشـــاركة في طباعة الكتاب 

املدرسي.
  جاء في القرار: أوال: تشـــكيل 
جلنة العمل برئاسة: مرمي الوتيد 
الوكيل املســـاعد لقطاع البحوث 
التربويـــة واملناهـــج، وعضوية 
د.سعود احلربي مدير إدارة تطوير 
املناهج، د.أميرة احلســـن مراقب 
باإلنابة، أنوار احلمدان رئيس وحدة 
اإلنتاج، ســـعدة العدواني رئيس 
الكتـــب، عبداخلالق  إعداد  وحدة 
عبدالدامي باحث تربوي، ســـارة 
العتيبي مصمم مبتدئة، عائشـــة 

حسني مشغلة حاسب آلي.

 مريم بندق
  جلأ مجموعة من رؤســــاء 
االقســــام واملعلمني فــــي مادة 
الدراسات العملية الى «األنباء» 
لنشر التظلم املرفوع منهم الى 
وكيلة الوزارة متاضر السديراوي 
والذي جاء بعنوان: «تظلم من 
تكليــــف املعلمني بالقيام بعمل 
التوجيه الفنــــي» باالحالة الى 
العامة جلميع مدارس  النشرة 
املرحلة املتوســــطة والثانوية 
بنــــني ـ بنــــات الصــــادرة من 
مكتب الوكيل املساعد للتعليم 
العام بشــــأن توزيــــع موجهي 
وموجهات الدراســــات العملية 
(مجال الديكور) للعام الدراسي 
٢٠١١/٢٠١٠ والذي جاء بالنشرة 
تكليف جابر علي عطية (معلم 
الديكور) بالقيام بأعمال التوجيه 
في املرحلة املتوســــطة ـ بنني 
الكبير وكذلك  منطقة مبــــارك 
تكليف مدحت نور الدين (مجال 
الديكور) بالقيام بأعمال التوجيه 
منطقة حولي التعليمية للمرحلة 
املتوسطة ـ بنني وكذلك تكليف 
محمد حسنني (معلم الديكور) 
التعليمية  الفروانيــــة  منطقة 
بالقيام بأعمال التوجيه الفني 
وحيــــث ان املذكوريــــن بصدر 
التظلم يشغلون وظيفة معلم، 

ولم ينسب اليهم القيام باالعمال 
االشرافية وانه على الرغم من 
ان املذكورين ال يستحقون شغل 
هذا املنصب نظرا النه يعد من 
باب التجاوز لشغل تلك املناصب 
االشــــرافية، وانه من االولى ان 
ينســــب هذا العمل الى رؤساء 
االقسام بدال من املعلم الذي لم 
يتول اي منصب اشرافي، وملا 
كان ذلك وكان قــــرار التكليف 
الصــــادر من الوكيل املســــاعد 
للتعليم العــــام قد جاء مخالفا 
للقانون والنظم والقرارات والتي 
حظرت تولي تلك املناصب اال ملن 

يشغل املنصب االشرافي، وانه 
ال يتصور ان يضع معلم تقييم 
معلم زميل له ورئيس قسم وهو 
اعلى منه في الدرجة واملنصب 
االشرافي، ومن ثم يعد ذلك من 
باب التخطي والتجازو في تولي 
الوظائف االشرافية، ومما دفع 
باملعلمني، ورؤساء االقسام الى 
التظلم من قرار تكليف املدرسني 
لشغل الوظيفة االشرافية وهي 
التوجيه الفني وباملخالفة ملا هو 

مقرر ومتبع من قبل.
  لذلك يلتمــــس مقدموه بعد 
االطالع على التظلم، واملستندات 

املرفقة باعــــادة النظر في قرار 
تكليف املعلمني املذكورين بصدر 
التظلم، واعادة تكليف املستحقني 
من رؤساء االقسام للقيام الى 
جانب عملهم بالوظيفة االشرافية 
(التوجيه الفني) وحتى ال يترتب 
على ذلك اســــاءة استخدام هذا 
املنصب، وتولي غير املستحقني 
بغير الطرق القانونية وباملخالفة 
للنظم واللوائح املتبعة بالوزارة 
وحتى ينــــال كل ذي حق حقه 
دون تخط في شــــغل الوظيفة 
االشرافية، وتخطي االدنى لالعلى 

في املنصب والدرجة. 

  ثانيا: مهام جلنة العمل:
  ١ ـ اعداد االســـتمارات (تأهيل 
املطابع) وحتديثهـــا باملواصفات 
املطلوبة للمطابع، واعتمادها من 

قبل رئيس الفريق.
  ٢ـ عمل مسح واف للمطابع التي 
شاركت في طباعة الكتب املدرسية 
من حيث قدرتها على طباعة الكميات 
الكبيرة وسرعة اجنازها مع مدى 
تطورها خالل اخلمس ســـنوات 

األخيرة.
  ٣ـ إعادة صياغة شروط الفئات 
متهيـــدا لتصنيف املطابع وإدراج 
فئات جديدة (يعتمد على بند ٢).
  ٤ـ حتديـــد نوع الغرامات على 
املطابع وفق اللوائح املعتمدة من 

قبل وزارة التربية.
  ٥ـ زيارة املطابع احمللية املعتمدة 
من قبل جلنة املناقصات املركزية، 
وكذلك املطابع التي تقدمت بطلب 
لتأهيلها بغرض التعامل في طباعة 
الكتب مـــع إدارة تطوير املناهج، 
ولتحديـــد مـــدى التطـــور الذي 
أحدثته املطابع في األجهزة واآلالت 

واملاكينات اخلاصة بالطباعة.
  ٦ـ حتديـــد الشـــروط الواجب 

  خامسا: تقوم اللجنة بأداء أعمالها 
خارج أوقات الدوام الرسمي.

  سادسا: تصرف للجنة مكافأة 
مالية شهرية يحددها وكيل الوزارة 

على بند أعمال أخرى.
  على صعيد متصل رفعت رئيس 
جلنة اإلشراف على تنفيذ مشروع 
التجهيزات املدرسية في إطار تنفيذ 
اخلطة اإلمنائية لـــوزارة التربية 
الوكيل املساعد للمناهج والبحوث 
مرمي الوتيد طلبا لوزيرة التربية 
لصـــرف املكافأة املقـــررة للجنة 
اإلشـــراف على تنفيذ مشـــروع 
التجهيزات املدرسية في إطار تنفيذ 
اخلطة اإلمنائية لـــوزارة التربية 
متوسطة املدى للسنوات (٢٠١١/٢٠١٠ 
ـ ٢٠١٤/٢٠١٣)، والتـــي تترأســـها 
الوتيد وتضم في عضويتها: براك 
براك املوجه الفني العام للعلوم، 
أحـــالم بهبهاني موجـــه فني أول 
علوم ـ منطقـــة الفروانية، فايقة 
محمد مراقب املناقصات والعقود 
بإدارة التوريدات، متاضر العرادة 
رئيس قســـم امليزانيـــة باإلدارة 
املالية، عبداخلالق عبدالدامي باحث 
تربوي إدارة تطوير املناهج، محمد 

أبوهيف باحـــث قانوني ـ منطقة 
حولي التعليمية. والتي أدت املهام 

املوكلة لها وهي:
  ـ إعـــداد قائمة باملشـــروعات 
التـــي ســـيتم تنفيذهـــا وحتديد 

أولوياتها.
  ـ إعداد تفاصيل لكل مشـــروع 
تشـــمل مدى احلاجـــة والتكلفة 

واملواصفات الفنية.
  ـ حتديد املراحل الزمنية لتنفيذ 
املشـــروعات بالتنسيق مع اجلهة 

املشرفة على املشروع.
  ـ التنسيق مع القطاعات بالوزارة 
للتعرف على ظروف املشروعات 
وإزالة أي معوقات ســـواء قبل أو 
أثناء التنفيذ مبا يحقق حسن سير 

العمل.
  ـ التأكد من توافر الربط املالي 
قبل طرح املشاريع بالتنسيق مع 

الفريق املالي.
  ثانيا: تعقد اللجنة اجتماعاتها 
بناء على طلب رئيســـها في غير 

أوقات الدوام الرسمي.
  ثالثـــا: تصرف مكافـــأة مالية 
شهرية ألعضاء اللجنة يحددها وزير 

التربية من بند أعمال أخرى.

فـــي املطابـــع املؤهلة  توافرهـــا 
وتصنيفها للدخول في ممارسات 
الكتـــاب  ومناقصـــات طباعـــة 

املدرسي.
اللجنـــة بإعداد    ثالثا: تقـــوم 
تقرير دوري ورفعه لوكيل الوزارة 
لتوضيح مستوى املطابع التي متت 

زيارتها وأعمال اللجنة.
  رابعا: لرئيس اللجنة االستعانة 
مبن يـــراه مناســـبا لتنفيذ املهام 
املشـــار إليها من داخل الوزارة او 

خارجها.

 مريم بندق
  رفعت وكيلــــة وزارة التربية 
املســــاعدة للتعليــــم العــــام منى 
التربية  اللوغاني مذكرة لوزيرة 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود حول ما نشرته «األنباء» 
بتاريــــخ ٢ نوفمبر اجلاري حتت 
عنــــوان «معلمو االســــالمية في 
االحمدي: نصابنا ١٨ حصة تخفض 

الى ٩ في العاصمة».
املذكرة  اللوغاني في    وحملت 
اسباب املشكلة الى ادارة املنطقة، 
موضحة ان ادارة املنطقة التعليمية 
ممثلة فــــي ادارتها التعليمية هي 
املسؤولة عن حتقيق التوازن في 
املعلمني بني املراحل التعليمية في 
ضوء واقــــع ميزانيتها، فالوزارة 
تتعامل مركزيا مع حاجة املنطقة 
اجماال وذلــــك بعد دمج ميزانيات 
املراقبــــات التعليمية الثالث على 
افتراض قدرة املنطقة على حتقيق 
التوازن بينها وتعمل الوزارة على 
توفير الكوادر التعليمية على هذا 
االســــاس. وجاء في املذكرة التي 
حصلت «األنباء» على نسخة منها 
بعنوان: مالحظات عامة على ما مت 
تداوله مؤخرا بشــــأن النقص في 
أعداد معلمي التربية اإلســــالمية 

في منطقة األحمدي.
  باإلشارة إلى ما مت طرحه مؤخرا 
وشــــكوى الكوادر التعليمية من 
وجود عجز في أعداد معلمي التربية 

اختصاصات مراقب املرحلة.
  ويالحظ وجــــود الزيادات في 
االبتدائي والثانوي، علما  مراحل 
بأنه قد مت تنظيم زيارات ميدانية 
الى منطقة األحمدي التعليمية في 
اللقاءات امليدانية  إطار سلســــلة 
للمناطــــق التعليمية، وكانت من 
أهم النتائج التي تنتهي الى هذه 
الزيارات ان تقوم املنطقة التعليمية 
بإجراء حركة نقل داخلي بني املراحل 
التعليمية، هذا وعند فحص جداول 
أنصبة املعلمني الواردة من امليدان 
التربوي ومباشــــرة من مدارس 
البنني تبني وجــــود الزيادات في 
املرحلة االبتدائيــــة، مع مالحظة 
ان أنصبــــة املعلمــــني في املرحلة 
املتوسطة تعتبر في سقفها األعلى 
ولم تتجــــاوز حدودها في غالب 
األحيان، هذا وخالل اجتماع إدارة 
العام  التعليم  التنسيق ومتابعة 
مع مسؤولي املنطقة في ٢٠١٠/١٠/١٧ 
مت التأكيد على أهمية تنفيذ حركة 
النقل فورا. مع مالحظة انه سوف 
يتم توجيه التعيينات اجلديدة الى 
منطقة األحمدي حيث مت االيعاز 
إلدارة املــــوارد البشــــرية بأهمية 
استكمال إجراءات تعيني املعلمني 
اجلدد الذين مت ايقاف تعيينهم بعد 
٢٠١٠/١٠/٢٨. وكذلك جتدر اإلشارة 
الى ان الوزارة تعمل سنويا على 
استيعاب كافة الكوادر الوطنية مبا 
يناسب مخرجات كلية الشريعة. 

وتعمل الوزارة على توفير الكوادر 
التعليمية على هذا األساس، ثم ان 
املنطقة التعليمية ممثلة في إدارتها 
التعليمية هي املسؤولة عن حتقيق 
التوازن بني املراحل التعليمية في 
ضوء واقع ميزانيتها، والتوازن بني 
مدارس املرحلة الواحدة يكون من 

الهرمي ملفهوم احلاجة،  الشــــكل 
وحتديــــد سياســــات مواجهتها، 
الوزارة مركزيا تتعامل  ان  حيث 
مع حاجة املنطقــــة إجماال، وذلك 
املراقبات  بعد دمــــج ميزانيــــات 
التعليمية الثالث على افتراض قدرة 
املنطقة على حتقيق التوازن بينهما 

اإلسالمية ذكور في منطقة األحمدي 
التعليميــــة. فإننا نود ان نفيدكم 
بالتالــــي: تنضبط إجراءات قطاع 
التعليم العام بعدد من الضوابط 
والقواعد التي حتكم عمليات توفير 
الزم مــــدارس القطاع من الكوادر 
التعليمية وتقتصر في ذلك على 

 رفعت مذكرة للوزيرة ردًا على ما نشر في «األنباء» بتاريخ ٢ الجاري

 الوتيد طلبت صرف مكافأة لجنة التجهيزات المدرسية

 يسرى العمر 

 متاضر السديراوي

 منى اللوغاني

 مرمي الوتيد 

 طلق الهيم

 راضي الرشيدي

 وزيرة التربية د.موضي احلمود

 منح مجانية للدراسة في أميركا لطالب 
«المتوسط والثانوي» بالمدارس الحكومية

 رؤساء أقسام الدراسات العملية يتظلمون لدى السديراوي

 «التربية»: استئناف ساعة النشاط ٦ ديسمبر 
وامتحانات «الموحدة» للفترة األولى اعتيادية

 الرشيدي لـ «األنباء»: إيصال كتب
  الفصل الثاني للمدارس قبل ديسمبر

 مريم بندق
  أعلن وكيل القطاع املالي راضي الرشيدي ان توزيع الكتب الدراسية 
اخلاصة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي احلالي ٢٠١١/٢٠١٠ بدأ 
جلميع املراحل الدراسية. وقال الرشيدي لـ «األنباء» بدأنا في توزيع 
األعداد التي حتتاجها كل مدرسة بحسب اإلحصاءات الواردة الى إدارة 
التوريدات واملخازن على ان ننتهي متاما من تغطية احتياجات مدارس 
املناطق التعليمية الـ ٦ قبل نهاية شــــهر ديســــمبر املقبل وقبل وقت 

طويل من بدء دوام الطلبة للفصل الدراسي الثاني.

 مريم بندق
  حددت وزارة التربية ٦ ديسمبر املقبل الستئناف 
ساعة النشــــاط لطلبة املراحل التعليمية الـ ٣ بعد 
ان ينتهــــي الطلبة من امتحانات الفترة الدراســــية 
األولى املوحدة التي بدأت أمس على مستوى املناطق 
التعليمية، جاء ذلك في نشــــرة عممها وكيل قطاع 
األنشطة الطالبية دعيج الدعيج على مديري عموم 

املناطق أمس.
  وعلى مستوى املناطق جاءت االمتحانات اعتيادية 
وخالية من املفاجآت بحســــب تصريحات متفرقة 

للمسؤولني.
  وعلى صعيد متصل بدأت فرق مشكلة من مختصني 

في متابعة بيانات طلبة الصف الثاني عشر املقدمة 
منهم والتي اشــــترطت الوزارة اعتمادها من أولياء 
األمور درءا لألخطاء التي حدثت نهاية العام الدراسي 
٢٠١٠/٢٠٠٩. وأكدت املصادر ان الفرق كلفت مبراجعة 
هذه البيانات للتأكد من صحتها ودقتها قبل إرسالها 

الى الكنترول.
  هذا، واجتمعت فرق برنامج عمل احلكومة لقطاع 
التعليم العام أمس ملتابعــــة إجنازات الفرق البالغ 

عددها ٥ وإعداد تقارير دورية مطلوبة منهم.
  وفي الســــياق ذاته، علمــــت «األنباء» ان وزيرة 
التربية ووزيــــرة التعليم العالي د.موضي احلمود 

تستأنف دوامها األحد املقبل ٢٨ اجلاري. 

  ٢- يوفر منحا دراسية ممولة 
بالكامل لنيل درجة البكالوريوس 
وفرصا للتدريب باجلامعة األميركية 
في بيــــروت واجلامعة األميركية 
بالقاهرة، للطالب املستحقني من 
الشرق األوســــط وشمال أفريقيا 
الذين يتمتعون بإمكانيات قيادية 
ألن يصبحــــوا قــــادة املســــتقبل 

باملنطقة.
  ٣- يرشح لهذا البرنامج الطلبة 
الذين حصلوا على معدل تراكمي (٣ 

نقاط) في الصف احلادي عشر.
  ٤- يتم االختيــــار عن طريق 
جلنة متخصصة من اإلميديست.

  ٥- يتم اختيــــار الطلبة وفق 
معايير محــــددة ومقننة من قبل 

هذه اللجنة.
  ٦- علــــى كل طالــــب وطالبة 
تسليم االستمارة بعد تعبئتها الى 
مركز اإلميديست مباشرة مع إرفاق 
تقرير للدرجــــات النهائية للعام 
الدراسي ٢٠٠٩-٢٠١٠ باإلضافة الى 
نسخة من جواز السفر والبطاقة 
املدنية، في موعد أقصاه اخلميس 

.٢٠١٠/١٢/٩
  في حالة وجود أي استفسار 
يرجى االتصال باإلميديســــت ت: 

.٢٥٧٥٠٦٧٠
  أو مبمثل وزارة التربية يسرى 
العمر (مدير عام منطقة الفروانية 

التعليمية).
  علما بأنه لن ينظر في أي طلب 

يصل بعد هذا التاريخ.
  عنوان االميديست: الساملية ـ 
قطعة (٣) تقاطع الشارع الرابع مع 

شارع يوسف القناعي بناية ٧٥.

  أو مبمثل وزارة التربية يسرى 
العمر (مدير عام منطقة الفروانية 

التعليمية).
  علما بأنه لن ينظر في أي طلب 

يصل بعد هذا التاريخ.
  عنوان االميديست: الساملية ـ 
قطعة (٣) تقاطع الشارع الرابع مع 

شارع يوسف القناعي بناية ٧٥.
  وعممــــت اللوغانــــي نشــــرة 
أخرى خاصــــة باملرحلة الثانوية 
بعنوان «برنامج قادة الغد منحة 
دراســــية كاملة للحصــــول على 
درجة البكالوريوس» والتي تأتي 
استكماال للبرنامج التنسيقي بني 

وزارة التربية واإلميديست.
  حيــــث مت االتفــــاق على طرح 
«برنامج قادة الغد منحة دراسية 
كاملة في درجــــة البكالوريوس» 
لطالب وخريجي املرحلة الثانوية 

كالتالي:
البرنامج طلبات    ١- يستقبل 

االلتحاق لعام ٢٠١١.

 مريم بندق
العام  التعليم    عممت وكيلــــة 
منى اللوغاني نشرة عامة بعنوان 
«برنامج تبادل الدراسة في الواليات 
املتحــــدة األميركية» على مديري 
مــــدارس املرحلتــــني  ومديــــرات 

املتوسطة والثانوية جاء فيها:
  نحيطكم بأن هنــــاك برنامجا 
الدراسة مخصصا لطلبة  لتبادل 
املرحلتني املتوســــطة والثانوية 
(بننيـ  بنات) للدراسة في الواليات 
املتحدة للعام الدراسي املقبل ٢٠١١-
٢٠١٢ مرفق اإلعالن وفقا للشروط 

التالية:
  ١- ان يكون الطالب في الصف 
التاســــع (املرحلة املتوسطة) في 

العام الدراسي ٢٠١٠-٢٠١١.
  ٢- أن يكون الطالب في الصف 
العاشر (املرحلة الثانوية) في العام 

الدراسي ٢٠١٠-٢٠١١.
  ٣- أال يتجــــاوز عمر الطالب 
(١٧ سنة) في بداية العام الدراسي 

.٢٠١١-٢٠١٢
  ٤- على الراغبني تعبئة النموذج 
املرفق مع إرفاق توصية من معلم 

اللغة اإلجنليزية عن الطالب.
  ٥- على كل طالب وطالبة تسليم 
االستمارة بعد تعبئتها الى مركز 
إرفاق  «اإلميديست» مباشرة مع 
تقرير للدرجــــات النهائية للعام 
الدراســــي ٢٠٠٩-٢٠١٠ باإلضافة 
الى نســــخة مــــن جواز الســــفر 
والبطاقة املدنية في موعد أقصاه 
اخلميــــس ٢٠١٠/١٢/١٦. في حالة 
وجود أي استفسار يرجى االتصال 

باإلميديست ت: ٢٥٧٥٠٦٧٠.

 ميزانية معلمي التربية اإلسالمية في منطقة األحمدي 
 البيـان

  المرحـلة 

 الالزم من الهيئة 

التعليمية 
 النمو  المشغول الفعلي 

 +١٩  ٦٧  ٤٨  ابتدائي 
 -١٧  ١٢٤  ١٤١  متوسط 
 +٧  ٦٧  ٦٠  ثانوي 

 +٩  ٢٥٨  ٢٤٩  اإلجمالي 

 (قاسم باشا)  الطلبة التزموا بالدوام في أول يوم بعد عطلة  العيد 


