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 تأجيل مقابالت الجهراء  تعديل على التعميم موضي الحمود: إيفاد أحمد بشارة إلى تونس في مهمة رسمية

والعاصمة إلى اإلثنين المقبل  مريم بندق
  أوفدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود األمني العام 
للجنة الوطنية الستخدامات الطاقة النووية لألغراض السلمية د.أحمد عيسى 
بشــــارة في مهمة رسمية الى تونس للمشــــاركة في االجتماع الثاني للمنتدى 
االقتصادي الياباني ـ العربي الذي ســــيعقد في تونس خالل الفترة من ١٠ الى 
١٣ ديســــمبر اجلاري. يأتي قرار املهمة بناء على الدعوة املوجهة للوزيرة من 

السفارة اليابانية في البالد على ان تتحمل الكويت نفقات السفر واالقامة. 

 ارسلت مها العتيبي ملديري عموم املناطق 
التعليمية تعديال الحقــــا جاء فيه: يرجى 
التنبيه على عدم إرجاع الطلبة إلى منازلهم 
حتى لو كان عــــدد احلضور قليال وإعطاء 
املقرر الدراسي والتنبيه على املعلمني بشرح 
املادة املقررة للطلبة احلضور وعدم إعادة 

«املقرر» للطلبة «الغايبني»!! 

 مريم بندق
  علمت «األنباء» أنه مت تأجيل 
العامني  املديريـــن  مقابـــالت 
ملنطقتـــي اجلهراء والعاصمة 
الى االثنـــني املقبل املوافق ١٣ 

اجلاري. 

 محاسبة المدارس ومديري عموم المناطق في حالة عدم االلتزام بتعليمات الوزيرة!
 اللوغاني للسديراوي: الوجبات الغذائية بـ «االبتدائي» تشمل مواد محظورة مخالفة لقرارات األنشطة !

 مريم بندق
  في رسائل هاتفية S.M.S عممتها 
رئيسة قســــم السكرتارية مبكتب 
الوكيلة املساعدة للتعليم العام مها 
العتيبي على مديري عموم املناطق 
التعليمية الســــت جاء فيها: بناء 
على تعليمات معالي الوزيرة يرجى 
متابعة حالة غياب الطالب والطالبات 
عن يومي االربعاء واخلميس، كما 
يرجى التشديد على ادارات املدارس 
مبتابعة غيــــاب الطلبة علما بأنه 
ستحاســــب االدارات املدرســــية 
االلتزام  واملناطق في حالة عــــدم 

بتعليمات معالي الوزيرة.
  إلى ذلك خاطبت وكيلة وزارة 
التربية املساعدة للتعليم العام منى 
اللوغاني وكيلــــة الوزارة متاضر 
السديراوي حول موضوع الوجبات 
الغذائية للمرحلة االبتدائية جاء في 
كتابهاـ  الذي حصلت «األنباء» على 
نسخة منه: باإلشارة إلى موضوع 
الوجبات الغذائية للمرحلة االبتدائية 
وعلــــى ضوء ما تدارســــه مجلس 
مديري عمــــوم املناطق التعليمية 
بجلسته رقم ١٠ بتاريخ ٢٠١٠/١١/٢٣ 
بشأن اإلطالع على تطبيق الوجبات 
الغذائية للطلبة. نود افادتكم بأنه 
اتضح وجود مالحظات من مديري 
املدارس بشأن مخالفة بعض مكونات 
الوجبات الغذائية لبعض القرارات 
الصادرة من إدارة االنشطة حيث ان 
هذه القرارات تنص على عدم بيع 
بعض املواد احملظورة مثل (الكاكاو 
ـ الشيبس) في املقصف املدرسي.. 
الوجبات  بينما يتم تناولهــــا مع 
الغذائيــــة. هذا وأعــــادت الوزيرة 
احلمود تشــــكيل فرق عمل جائزة 
حمدان بن راشــــد آل مكتوم لالداء 
التعليمي املتميز للعام الدراســــي 

٢٠١١/٢٠١٠ للمرة الثالثة.
  وجاء في القرار املعدل:

  أوال: تشكيل فرق عمل لالشراف 
واالعداد والتنظيم وحتكيم فعاليات 
اجلائزة برئاســــة دعيج الدعيج ـ 
الوكيل املساعد لالنشطة الطالبية 

على النحو التالي:
  ١ ـ فريق التنســــيق واإلشراف 

واملتابعة ويتكون من:
  عيسى بورحمة

الفريق:  الكوحمهــــام    شــــيخة 
اإلعداد لفعاليات اجلائزة ومتطلبات 

مشاركة الكويت.
النشــــرات اخلاصــــة    اعــــداد 

باجلائزة.
اإلعالميــــة  اخلطــــة    وضــــع 

واالشــــرافية املصاحبة لفعاليات 
اجلائزة.

  تسلم املطبوعات واملطويات مبا 
أمانة اجلائزة  يخص اجلائزة من 
بدبــــي وتوزيعهــــا علــــى املناطق 

التعليمية واملدارس التابعة لها.
  عقد لقاءات تنويرية لتوضيح 

اهداف اجلائزة.

  تســــلم طلبات الترشــــيح من 
أمانــــة اجلائزة واعــــادة توزيعها 
على الراغبني باملشاركة والرد على 

استفسارات املشاركني.
  التنسيق واإلشراف واملتابعة 

على حتكيم فعاليات اجلائزة.
  استقبال احملكمني من إمارة دبي 

والتنسيق مبا يخص التحكيم.

  تسليم طلبات الترشيح اخلاصة 
بالكويت ألمانة اجلائزة واملشاركة 
في حفل توزيع اجلوائز في دولة 
اإلمارات العربيــــة املتحدة (إمارة 

دبي).
  فريق اإلدارة املدرسية: برئاسة 
وليد السعيدـ  مراقب التعليم الثانوي 
مبنطقة العاصمة التعليمية بصفته 

مساعد منسق اجلائزة وعضوية كل 
من: لولوة مهوس الســــعيد، هيام 

الكندري، نوال كركوه.
  مهام الفريق:

  عقد لقاءات تنويرية لتوضيح 
اهداف وثقافة اجلائزة لفئة املدرسة 

واالدارة املدرسية املتميزة.
  تسلم طلبات الترشيح من فريق 

االعداد واعادة توزيعها على الراغبني 
باملشاركة.

  تطبيق بنود اجلائزة مبا يخص 
فئة املدرســــة واالدارة املدرســــية 

املتميزة.
  الرد على استفسارات املشاركني 

من إدارات املدارس.
الترشيح    تسلم جميع طلبات 

من املدارس املشاركة.
  فرز طلبات الترشيح وتقسيمها 
حسب املناطق التعليمية ومطابقتها 

للشروط.
  االشــــراف على عملية حتكيم 
طلبات الترشيح الختيار املرشحني 
لتمثيل الكويت الفئات املستهدفة 
املدرســــية  واإلدارة  (املدرســــة 

املتميزة).
  فريق املعلم املتميز: برئاسة وفاء 
الثانوي  التعليم  ـ مراقب  االستاذ 
م.األحمدي التعليمية وعضوية كل 
من: سهام السهلي، منى الرفاعي، 

سارة العازمي.
  مهام الفريق:

  عقد لقاءات تنويرية لتوضيح 
اهداف وثقافة اجلائزة لفئة املعلم 

املتميز.
  تسلم طلبات الترشيح من فريق 
االعداد وإعادة توزيعها على الراغبني 

باملشاركة.
  تطبيق بنود اجلائزة مبا يخص 

فئة املعلم املتميز.
  الرد على استفسارات املشاركني 
مــــن املــــدارس مبا يخــــص املعلم 

املتميز.
الترشيح    تسلم جميع طلبات 
من املدارس املشــــاركة فئة املعلم 

املتميز.
  فرز طلبات الترشيح وتقسيمها 
حسب املناطق التعليمية ومطابقتها 

للشروط.
  اإلشــــراف على عملية حتكيم 
طلبات الترشيح الختيار املرشحني 
لتمثيل الكويت للفئة املســــتهدفة 

(املعلم املتميز).
  فريق الطالب املتميز: يتكون من: 

مرمي العجمي، علي اسماعيل.
  مهام الفريق:

  عقد لقاءات تنويرية لتوضيح 
أهداف وثقافة اجلائزة لفئة الطالب 

املتميز.
  تسلم طلبات الترشيح من فريق 
االعداد واعادة توزيعها على الراغبني 

باملشاركة.
  تطبيق بنود اجلائزة مبا يخص 

فئة الطالب املتميز. 

 في رسائل هاتفية S.M.S عممتها رئيسة قسم السكرتارية بمكتب وكيلة التعليم العام مها العتيبي

 د. موضي احلمود  بدرية اخلالدي  طلق الهيم  منى اللوغاني  يسرى العمر  منى الصالل 

 صورة ضوئية لكتاب منى اللوغاني إلى الوكيلة متاضر السديراوي حول وجود مواد محظورة في الوجبات الغذائية لتالميذ املرحلة األبتدائية 

 الصايغ لـ «األنباء»: ترشيد الطاقة الكهربائية
   في ١٠٤ مدارس بمبارك الكبير

 مطابقة المسميات الوظيفية 
  مع االختصاصات للعاملين في «التربية»

 مريم بندق
  شـــكلت وزيـــرة التربية 
جلنة برئاسة الوكيل املساعد 
التربوية م.محمد  للمنشآت 
الصايـــغ للتمهيـــد لتوقيع 
مشـــروع ترشـــيد الطاقـــة 
الكهربائية فـــي ١٠٤ مدارس 

مببارك الكبير.
لــــ «األنباء»    اعلن ذلـــك 
الوكيل الصايغ، مشـــيرا الى 
ان اللجنة تضم مسؤولني من 
وزارة التربية ومعهد الكويت 

لالبحاث العلمية.
  هذا ونص القرار الوزاري 
اللجنة  اخلـــاص بتشـــكيل 
على: تشكيل جلنة مشتركة 
العاملني بقطاع املنشآت  من 
الكويت  التربويـــة ومعهـــد 
لألبحـــاث العلمية برئاســـة 
الوكيل املســـاعد للمنشـــآت 
م.محمـــد الصايغ وعضوية 
د.احمد املال، د.اسامة الصايغ، 
م.خالد غلوم، م.وحيد هاشم 
وم.ماجدة عبداهللا والعاملني 

في املعهد والقطاع.
  مهام اللجنة:

 مريم بندق
  استنادا الى مالحظات وقرارات 
ديـــوان اخلدمة املدنية، شـــكلت 
د.موضي احلمـــود جلنة االعداد 
النهائي لبطاقات الوصف الوظيفي 
التربية  العاملني بوزارة  جلميع 
واالدارات املتعلقة بها برئاســـة 
د.خالد الرشـــيد الوكيل املساعد 
للتخطيط واملعلومات وعضوية 
كل من عبلة العيســـى وســـعاد 
ابومرزوق وسعاد جاسم وتهاني 
الفارس وندى النعمة وعبداملنعم 
ابوالغيط ونورة العنزي وشيخة 

ماجد.
  وحتـــدد مهـــام اللجنـــة في 

اآلتي:
  ١ـ التدقيق على بطاقات الوصف 
الوظيفـــي وحتديـــث بياناتهـــا 
ومطابقـــة املســـميات الوظيفية 

مبوجب االختصاصات واملهام.
  ٢ـ اعداد خطة زمنية وجدولة 

االجراءات على ثالث مراحل:
  ـ املرحلـــة االولـــى: بطاقات 
الوصف الوظيفـــي للعاملني في 

املدارس خالل ثالثة اشهر.
  ـ املرحلة الثانية: بطاقات الوصف 
الوظيفــــي للعاملني فــــي املناطق 

التعليمية خالل ثالثة اشهر.

  ٥- تذليل املعوقات لتسهيل 
وتسريع توقيع االتفاقية.

  ٦- االشـــراف على اعداد 
التقارير الفنية ومراجعتها.

  ٧- التأكد مـــن الضوابط 
واملواصفـــات  والشـــروط 
الطلب  ادارة  ملشـــروع نظم 

على الطاقة.
اللجنـــة في غير    جتتمع 
أوقات العمل الرسمية – وذلك 
في املوعد واملكان الذي يحدده 
رئيس اللجنة وفقا ملتطلبات 

ومصلحة العمل.
اللجنة    يحـــق لرئيـــس  
االستعانة مبن يراه مناسبا.

  تصرف مكافأة مالية لرئيس 
واعضـــاء اللجنة مـــن الفئة 
األولى مبوجب مزاولة شهرية 
معتمدة من رئيس اللجنة وفق 
النظم املتبعة على بند نظام 

جلسات جلان.
القرار اعتبارا    يعمل بهذا 
من ٢٠١٠/٨/٢٦ وحتى انتهاء 
االعمال املناطة بهذه اللجنة، 
وعلى جميع جهات االختصاص 

العلم والعمل مبوجبه. 

امليدانيـــة  الزيـــارات   -١  
للمواقع املعنية باملشـــروع 

وجتميع البيانات املطلوبة.
  ٢- توفيـــر البيانات التي 
يحتاجها املشروع من اجلهات 

ذات العالقة.
الرد علـــى مالحظات   -٣  
اجلهـــات  واستفســـارات 

الرقابية.
  ٤- التنســـيق بني وزارة 
التربيـــة ومعهـــد الكويـــت 
لألبحاث العلمية وحلني توقيع 

االتفاقية.

  ـ املرحلـــة الثالثـــة: بطاقات 
الوصـــف الوظيفـــي للعاملـــني 
الـــوزارة خالل ثالثة  في ديوان 

اشهر.
  ٣ـ مراجعـــة االختصاصـــات 
الواردة واملهام الوظيفية مبا يتوافق 

مع املستجدات التربوية.
  ٤ـ توحيد املسميات في بطاقات 
الوصف الوظيفي وفق مسميات 
ديـــوان اخلدمة املدنيـــة بالنظم 

املتكاملة.
  ٥ـ اعـــداد االصـــدارات علـــى 

مستوى القطاعات.

  ٦ـ اعداد تقرير شهري مبا مت 
اجنازه.

  تعقد اللجنة اجتماعها بدعوة 
من رئيسها او من ينوب عنه خارج 
اوقات الدوام الرسمي مبا فيها ايام 

اجلمع والسبت.
  يبدأ عمل اللجنة من ٢٠١٠/١٠/٣ 

حتى ٢٠١١/٩/٣٠.
  تصرف مكافأة مالية لرئيس 
واعضاء اللجنة وفق قرار مجلس 

اخلدمة املدنية رقم ١٩٨٣/١.
  وعلى جهاز االختصاص العلم 

والعمل مبوجبه. 

 تالفيًا لمالحظات «الديوان» و٣ مراحل زمنية لالنتهاء منها الوزيرة شكلت لجنة مشتركة بين المنشآت التربوية و«األبحاث» للتمهيد للتنفيذ

 م. محمد الصايغ 
 عبلة العيسى  د. خالد الرشيد 

 مساعد الشيخ 

 اعتماد مكافآت
   الباحثين االجتماعيين

 مريم بندق
  اعتمـــدت وزيرة التربية ووزيـــرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود صرف املستحقات املالية ألعضاء جلنة املقابالت للباحثني 
والباحثات االجتماعيني. وخاطبت الزبن: باإلشارة الى املوضوع 
أعاله وكتابكم رقم (٩٤٥٧) بتاريخ ٢٠٠٦/٣/٢١ والقرار رقم (٣٤٨٢٨) 
بتاريخ ٢٠١٠/٤/٦ بشأن تشكيل اللجنة املشار اليها. يرجى املوافقة 
على صرف املستحقات املالية ألعضاء اللجنة  فقا ملا ورد بكتابكم 
رقم (٩٤٥٧) بتاريخ ٢٠٠٦/٣/٢١ واملزاولة الفعلية اعتبارا من شهر 

٢٠٠٩/١٠ حتى تاريخه واملبينة باجلدول التالي:
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 عبداهللا 
 ١٠  ٧٧  عضوا البركة 

  غياب عدد كبير من طلبة مدارس وزارة التربية 
قبل أو بعد العطالت الرسمية بات يشكل مشكلة 

تؤرق مسؤولي الوزارة واإلدارات املدرسية.
  كما أصبحت لهـــذه الظاهرة وخصوصا في 
األعـــوام األخيرة انعكاســـات كبيرة على تأخر 
التحصيل العلمي للطلبة مما يضطر املعلمني الى 
اإلسراع أكثر في املنهج دون التأكد من وصول 
املعلومات واملفاهيم الدراسية إلى جميع تالميذهم 
وخصوصا الضعاف منهم في ظل عام دراســـي 

قصير نسبيا مقارنة بدول العالم.
  واستطلعت «كونا» آراء عدد من املسؤولني 
واألكادمييني التربويـــني وكذلك من أهل امليدان 
حول هذه الظاهرة وهل اســـتمرارها يعود إلى 
تقصير من اإلدارات املدرسية في تطبيق القوانني 

الالزمة ام هو إهمال من أولياء أمور الطلبة الذين 
يشـــجعون أبناءهم على هذا السلوك سواء عن 

قصد أو غير قصد؟
  ومن جانبها حملت مدير عام منطقة الفروانية 
التعليمية يسرى العمر أولياء أمور الطلبة اجلزء 
األكبر في تفشي هذه الظاهرة بتشجيعهم ألبنائهم 
على هذا الســـلوك اخلاطئ عن طريق التجاوب 
لرغباتهم بالغياب بل واخذ تقارير طبية لهم تفاديا 
التخاذ إجراءات قانونية من اإلدارات املدرسية 
رغم عدم مرضهم، إضافة الى تصديقهم ادعاءاتهم 
بعدم وجود طلبة في املدرسة في تلك األيام دون 
تكليف أنفســـهم عناء التأكد من صحتها والتي 

غالبا ما تكون غير صحيحة.
  وأضافت العمر أن هناك طلبة يتفق بعضهم مع 

بعض على الغياب اجلماعي قبل أو بعد العطالت 
الرسمية «لفرض أمر واقع في املدرسة» ما يؤدي 
إلى تدني مستوى التحصيل العلمي لهم والذي 
يتحمل ولي األمر كل املســـؤولية عنه لتجاوبه 

الالمسؤول معهم.
  وعن إيجاد حلول لهذه املعضلة أجابت العمر 
بأن هناك تعليمات واضحـــة صدرت لإلدارات 
املدرسية بعدم إعادة شرح احلصص التي يتغيب 
عنها الطالب وكذلك االختبـــارات حتى لو كان 
عدد احلضور في الفصل طالبا واحدا فقط كما 
ان وزارة التربيـــة خاطبت نظيرتها «الصحة» 
للتدقيق في منح التقاريـــر الطبية للطالب أو 

العامل في املدرسة بشكل متكرر.
  من جانبه حدد عضو هيئة التدريس في قسم 

اإلدارة التعليمية في كلية التربية بجامعة الكويت 
د.عبدالعزيز احمليلبي جوانب هذه الظاهرة بثالثة 

أمور تتعلق بالطالب واملعلم وولي األمر.
  وقال احمليلبي ان فئة من الطلبة لم تعد جتد 
في املدرسة بيئة جاذبة ويقابلها فئة من املعلمني 
ال يهمهـــا غياب أو حضـــور الطلبة بينما يبقى 
السبب الرئيسي لهذه املشكلة هو إهمال بعض 
أولياء األمور وعدم حـــث أبنائهم على االلتزام 

بالدوام املدرسي.
  وأضاف أن مفتاح احلل يكمن في قيام وزارة 
التربية بإعالم أولياء أمور الطلبة بخطورة تهاونهم 
في هذا املجال من خـــالل حملة إعالمية منظمة 
تشـــارك فيها جميع وسائل اإلعالم، إضافة الى 
تشديد قوانينها حيال هذا التسيب من قبل البعض 

والذي له تأثيرات سيئة على املدى الطويل.
  بدوره أكد مدير مدرسة محمد ناهض العتيبي 
املتوســـطة مساعد الشيخ ان اإلدارات املدرسية 
تعمل بـــكل ما لديها من طاقة للحد من نســـب 
الغياب العالية في األيام الواقعة بني العطالت من 
خالل إرسال رسائل واضحة لولي األمر تشرح 
خطورة هذه التصرفات على مســـتقبل أبنائهم 

التعليمي.
  وقال الشـــيخ ان إدارته عمدت الى استخدام 
التقنيـــات احلديثة حلث الطلبـــة على االلتزام 
بالدوام املدرسي عبر الهاتف اجلوال او على موقع 
املدرســـة االلكتروني مشيرا الى جتاوب بعض 
أوليـــاء األمور في هذا اجلانـــب وإغفال آخرين 

لهذه النداءات. 

 غياب الطلبة بعد العطالت الرسمية تقصير إداري أم إهمال من أولياء األمور؟


