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 رقية حسني  عبداهللا احلربي 
 يسرى العمر تلقي كلمتها في امللتقى 

 العمر تكرم وكيلة التربية متاضر السديراوي 

 .. وتكرمي د.حسن جوهر 

 جانب من احلضور 

 الحمود تتمسك بعدم التدوير
  وتعيّن رقية حسين للعاصمة وعبداهللا الحربي للجهراء 

 مريم بندق
  علمت «األنباء» ان وزارة التربية ستصدر اعالنا 
بشروط وضوابط شغل مدير ادارة مكتب التنسيق 
وذلك نزوال على رغبة العاملــــني في االدارة ولفتح 

املجال امامهم للترقي.
  الى ذلك، وتأكيدا ملا انفردت بنشره «األنباء» امس 
حتت: احلمود تتحفظ على اجراء تدوير بني مديري 
عموم املناطق التعليمية، متســــكت وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود بعدم اجراء 
اي تدوير واكتفت بســــد الشاغر مبنطقتي العاصمة 

واجلهراء.
  وبذلك، اصــــدرت الوزيــــرة د.احلمــــود قرارين 
بتعيني عبــــداهللا احلربي مديرا عاما ملنطقة اجلهراء 
التعليمية ورقية حسني مديرا عاما ملنطقة العاصمة 

التعليمية.
  وقالت الوزيرة د.احلمود ان نتائج اللجنة املشكلة 

الختيار مديري عموم املناطق التعليمية الشــــاغرة 
اسفرت عن حصول مدير ادارة التنيسق عبداهللا احلربي 
على املركز االول ومديرة ادارة الشــــؤون التعليمية 
مبنطقة العاصمة التعليمية رقية حسني على املركز 
الثاني ومديرة ادارة الشؤون التعليمية مبنطقة حولي 
التعليمية نوال اخلضيري على املركز الثالث وذلك وفقا 
للشواغر املوجودة. واشارت الى ان اللجنة املشكلة 
قد انهت اعمالها امس، مشيدة بتطبيق النظام اجلديد 
الختيار املناصب الشاغرة للوظائف االشرافية العليا 

«ما كان له اثر كبير وايجابيات ملموسة».
  واشادت باملرشــــحني الذين «بذلوا جهودا مميزة 
في عــــرض الرؤى واالفكار واالســــتعداد لتقدمي كل 
خبراتهم اثناء املقابالت الشخصية». ووجهت الشكر 
الى املرشحني جميعا على حسن االستعداد والتميز، 
متمنية لهم التوفيق ملا فيــــه اخلير خلدمة الوزارة 

وبلدهم الكويت. 

 «التربية» تفتح الباب للترشيح لمنصب مدير إدارة التنسيق 

دورات ملرشـــحني للوظائف 
اإلشرافية ودورتني للمعلمني 
اجلدد عدا الدورات التي تقيمها 
املدارس بنفسها ملختلف الفئات 

وورش العمل.
الباحث مســـاعد    وحتدث 
الصالح وهو مدير ثانوية مرشد 
البذال عن دراسة استطالعية 
أعدها حول الضغوط النفسية 
ملديري ومديرات مدارس منطقة 
الفروانيـــة التعليمية اظهرت 
ان ٦٦٪ من مديري ومديرات 
املدارس بجميـــع املراحل في 
منطقـــة الفروانيـــة يعانون 
ضغوطا نفسية وهي ذاتها التي 
يعاني منهـــا ٨٠٪ من مديري 
الثانوية  ومديرات املرحلـــة 

وحدها.
  وقال الصالح ان الدراســـة 
خلصـــت لنتائج عـــدة أهمها 
ضـــرورة إعطاء مركزية أكبر 
ملديري ومديرات املدارس في 
قرارتهم حتت مظلة السياسة 
العامـــة للمنطقـــة مـــع عدم 
جتاوز قرارات قياديي املدرسة 
والتنسيق بني الوزارة واملنطقة 
لئال يتم التضارب بينهما فيما 

يتعلق بالقرارات. 

وضعف الدافع للعمل والنجاح 
فـــي املهنة وكذلـــك انخفاض 
مستوى الثقة بالنفس والتفكير 

بترك املهنة.
  وقالت العمر انه انطالقا من 
ذلك أصبحت الضغوط النفسية 
تشكل جزءا من حياة األفراد 
واملجتمعات نظـــرا الى كثرة 
حتديات هذا العصر اذ ال يكاد 
يخلو مجتمع منها حتى بات من 
الصعوبة تفاديها أو جتاهلها ما 
دفع املختصني الى العمل على 
مجابهتها أو محاولة التعايش 

والتكيف معها.
  من جهته، دعا مراقب التعليم 
الفروانية  الثانوي مبنطقـــة 
التعليمية رئيس مجلس مديري 
املرحلة الثانوية سعد الراجحي 
إلى حتقيق االستفادة التامة من 
القدرات املتوافرة وتوجيهها 
الوجهة السليمة خلدمة العملية 
التعليميـــة، مشـــيرا في هذا 
الشأن إلى تنظيم أكثر من ٢٥ 
دورة تدريبية منذ بداية العام 

الدراسي.
  وبني الراجحي ان الدورات 
التي مت تنظيمها حتى اآلن بلغت 
١٦ دورة ملختلف الفئات وسبع 

 انطلقت أنشـــطة امللتقى 
التربـــوي اخلامـــس ملجلس 
مديري املرحلة الثانوية الذي 
الفروانية  تنظمـــه منطقـــة 
التعليمية بعنوان «الضغوط 
التربوي  امليدان  النفسية في 

والتعليمي».
  وقالت مدير عـــام منطقة 
الفروانية التعليمية يســـرى 
العمر فـــي كلمتها في امللتقى 
املقـــام برعاية وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود وحضور وكيلة الوزارة 
متاضر السديراوي ان امللتقيات 
التربوية تعـــد مرتكزا مهما 
تنتهجه إدارة املنطقة سنويا 
لتبني القضايا التي تهم امليدان 
التربوي وتعتبر رافدا من روافد 

العملية التربوية.
  وأضافت العمـــر ان عنوان 
امللتقـــى جاء انطالقا من أهمية 
خلق بيئة تربوية ســـليمة بني 
املعلم واملتعلم خلدمة مختلف 
أطياف املجتمـــع التربوي بدءا 

بالطالب وانتهاء باملعلم ذاته.
  وذكـــرت ان املؤمترات هي 
مبنزلة الغرس التربوي الكرمي 
الـــذي توليـــه وزارة التربية 
اهتماما خاصا وجتني ثماره 
«مدارســـنا جميعا في ميدان 
التعليـــم والتعلم تســـهيال 
وتدريبـــا للمعلمـــني وتربية 
وتعليمـــا وتقوميـــا ألبنائنا 

الطلبة».
  وأكدت ان التعليم رسالة من 
بني اشرف الرساالت وأكثرها 
نبـــال تتطلب مـــن صاحبها 
استشعارا باملسؤولية جتاه ما 
يقوم به باعتبارها أمانة ينبغي 

حملها على الوجه األمثل.
ان الضغوط  الى    وأشارت 
النفسية التي يتأثر بها اإلنسان 
جراء املتغيـــرات التي حتدث 
حولـــه تظهر مـــن خالل عدم 
الرضا املهني أو الوظيفي وعدم 
القدرة على مواجهة حتديات 
املهنة وضعف مستوى األداء 
والعجز عن االبتكار واإلبداع 

 العمر: نتبنى القضايا التي تهم الميدان 
وتعتبر رافدا من روافد العملية التربوية 

 في ملتقى الفروانية لمديري الثانوي 

 إيفاد الغيص والوهابي إلى تونس في مهمة رسمية
 مريم بندق

التربية ووزيرة    أوفدت وزيرة 
التعليـــم العالي د.موضي احلمود 
الوكيل املســـاعد للتعليم اخلاص 
فهد الغيص ومديرة إدارة الشؤون 
املالية أنيســـة الوهابي الى تونس 
في مهمة رســـمية، وذلك بناء على 

الدعوة املوجهة من املنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم حلضور 
اجتماعات الدورة الثانية والتسعني 
للمجلس التنفيذي للمنظمة والتي 
ستعقد مبقر املنظمة في تونس، على 
السفر  الكويت تكاليف  ان تتحمل 

واإلقامة. 

 «مناشدة» لوزيرة التربية
 مناشدة للوزيرة د.موضي احلمود من أبنائك مجتازي 
املقابالت للوظائف اإلشرافية من أصحاب تخصص التربية 
اإلسالمية ان تفتح رئاسة قسم للمجتازين املقابالت ألن 
العـــدد بلغ فوق الـ ١٠٠ مجتاز وال أماكن شـــاغرة وصار 

لهم سنتان!
  واالقتراح هو فتح رئاسة للقرآن الكرمي يساعد رئيس 

قسم التربية اإلسالمية. 


