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 مجلس مديري العموم

  يجتمع اليوم
  

  يعقد مجلـــس مديري عموم املناطق 
التعليمية اجتماعا في التاسعة من صباح 
اليوم ملناقشـــة موضوعني هما: اعتماد 
شهادة الثانوية العامة (النموذج اجلديد) 

ومناقشة التعليم االلكتروني. 

 مناشدة لوزيرة التربية
  

  ناشدت مجموعة من معلمي احلاسوب 
باملرحلة الثانوية وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود صرف 
مكافآت التصحيح لهم اسوة ببقية املواد 
االخرى وخصوصا معلمي احلاســـوب 

باملرحلة املتوسطة. 

 Mariembondok@hotmail.com 

 معصومة المبارك: ما نشر في وسائل اإلعالم حول لجنة اختيار
  مدير الجامعة يثير عالمات االستفهام التي ترقى إلى بطالن ترشيحاتها

 أكدت أن اللجنة لم تراع السرية أو االلتزام بالمعايير العلمية والمهنية مما يجعل عملها في حكم العدم 

 الكشـف عـن معلومـات وهويـة المرشـحين عمـل غيـر أخالقـي .. وإضافـة معاييـر جديـدة انتهـاك 
هدفـه تنحيـة البعـض .. متسـائلة عـن مـدى صحـة وجـود صفقـة بيـن اثنيـن لتنفيـذ أجنـدات خاصـة؟

 عائشة الروضان

 د. عبدالعزيز الغامن  د. حبيب ابل  د. عبداهللا الشيخ  عبدالعزيز الزبن 

 منى اللوغاني 

 د. موضي احلمود  د، معصومة املبارك  د. عبداهللا الشرهان 

 هدية تذكارية 

 جانب من حضور امللتقى التربوي 

 مريم بندق
  تساءلت النائبة د.معصومة املبارك 
عن املعلومات التي تواترت من خالل 
وسائل اإلعالم حول آلية عمل جلنة 
اختيار مدير جامعة الكويت، والتي 
أثارت كثيرا من عالمات االستفهام ترقى 
لدرجة بطالن عمل اللجنة وما انتهت له 
من ترشيحات، وقد أكدت د.معصومة 
املبارك في تصريح صحافي ان عمل 
اللجنة يتعني ان يكون محاطا بالسرية 
التامــــة من ناحية وملتزما باملعايير 
العلميــــة واملهنية من ناحية أخرى، 
بيد ان ذلك لم يكن متحققا ما يجعل 
عمل ونتائج اللجنة في حكم العدم، 

فمن حيث مبدأ السرية فما نشر في 
الصحافة قبل فترة تناهز االسبوع، 
ان كان صحيحا، قبل ان يصل ملكتب 
الوزيرة ولم يصدر عنها يعتبر هدرا 
ملبدأ السرية قد عمد مروجوه للكشف 
عبر وسائل اإلعالم عن هوية املرشحني 
لغايات خاصة، األمر الذي يجب على 
الوزيرة التأكد منه واحملاسبة عليه ان 
كان ما جاء في وسائل اإلعالم صحيحا، 
كما ان احتمالية اضافة معايير جديدة 
بعد الترشيح للمنصب غير تلك التي 
أتت في الدعوة للترشيح التي على 
ضوئها تقدم العديد من األساتذة تعتبر 
انتهاكا كبيرا يقصد منه تنحية وإقصاء 

بعض املرشــــحني حلساب آخرين ما 
يعتبر انتهاكا ملبدأ الشفافية ناهيك 
عن مخالفته بشــــكل صريح ملبادئ 
العدالة وتكافــــؤ الفرص التي كفلها 
الدستور للمواطنني جميعا، وفي حالة 
صحة اضافة تلك املعايير فسيكون 
ذلك عمال باطال من شأنه ان يهدم بقية 
األعمال املترتبة عليه وقابال للطعن 
امام القضاء ما سيدخل اجلامعة في 
دوامة التبعــــات القانونية واالدارية 
والتي من شأنها ان تؤثر على العمل 
املؤسســــي في اجلامعة الذي يتطلع 
له اجلميع في ضوء متطلبات خطة 
التنمية املبنية على مدى اســــتقرار 

التعليمية  ومساهمات املؤسســــات 
والبحثية واألكادميية.

  وتعجبت د.معصومة املبارك من 
نشر بعض األخبار واملعلومات اخلاصة 
في وسائل اإلعالم عن بعض املرشحني 
بغرض القدح في مهنيتهم ومكانتهم 
العلمية األمر الذي وصفته بأنه «غير 
أخالقي» ويتعني على الوزيرة الكشف 
عن مالبساته ملعرفة مصدر تسريبها، 
خاصة ان تلك املعلومات قد استخلصت 
من ملفات املرشحني للمنصب، وتابعت 
املبارك تساؤالتها حول  د.معصومة 
مدى صحة وجود صفقات بني بعض 
املرشحني الذين وردت اسماؤهم في 

القائمة املنشورة في الصحافة وأحد 
أعضاء اللجنة بغرض تولي هذا األخير 
منصبا قياديا باجلامعة او خارجها 
فور االنتهاء من الترشيح! وهو األمر 
الذي ان صح فسيعتبر طامة عظمى 
يســــلب املوضوعية في عمل اللجنة 
ويصبغها بالشــــخصانية وتغليب 
املصالح اخلاصة على املصلحة العامة 
عالوة على تبييت نوايا وأجندات خفية 
ســــتلقي بظاللها على أداء املؤسسة 
أكادمييا وعلميا، «ما يجعلنا نراقب 
بحيطة وحرص بغية تصحيح هذا 
النهج اخلطير»، وانتهت د.معصومة 
في ختام تصريحاتها للتحذير من ان 

يتولى ادارة اجلامعة من لهم اي صلة 
مباشرة باجلامعات اخلاصة، وأخيرا 
فإن د.معصومة قد أكدت ان ما أبدته 
من مالحظات بهذا الشأن يستند الى 
اتصاالت واسعة قد تلقتها من أعضاء 
هيئة التدريس باجلامعة والذين أبدوا 
مالحظاتهم حول مسار عمل اللجنة 
األمر الذي ترتب عليه هدر لســــمعة 
اجلامعة واملنتمني لها خاصة من الذين 
قدموا خدمات أكادميية وعلمية وإدارية 
للجامعة لسنوات طويلة وفي مقابلها 
قد حصلوا على التهميش لكونهم لم 
يتعاطوا مــــع القضايا اجلامعية من 
خالل منطلقات سياسية، وعلى ذلك 

فإن د.معصومة لتهيب بسمو رئيس 
الوزراء والوزيرة د.موضي  مجلس 
احلمود العمل على تصحيح مســــار 
اللجنة حتى ال ينبعــــث اليأس بني 
أعضاء هيئة التدريس الذين كما عّبر 
عنهم ســــمو الرئيــــس بأعمدة خطة 
التنميــــة التي ينطلــــق منها كل من 
التشريعية والتعليمية  املؤسستني 

في نهج تعزيز التعاون بينهما.
  اجلدير بالذكــــر ان اللجنة كانت 
مشــــّكلة من: د.عبدالعزيــــز الغامن، 
أبل،  الشــــيخ، د.حبيــــب  د.عبداهللا 
الشــــرهان وعبدالعزيز  د.عبــــداهللا 

الزبن. 

 مريم بندق
  أعلنت وكيلة وزارة التربية 
املساعدة للقطاع اإلداري عائشة 
الروضان ان تقدمي طلبات العمل 
للمعلمني الوافدين مفتوح حتى 

إشعار آخر.
  وقالــــت الوكيلة الروضان 
الوزارة قررت  ان  لـ «األنباء» 
إعفاء بعض التخصصات من 
شرط اخلبرة وهي التخاطب، 
املوســــيقى، احلاســــب اآللي، 
التربية البدنية، اإللكترونيات 
والديكور، موضحة ان االحتياج 
الى معلمني ومعلمات في هذه 
التخصصات مــــا عدا التربية 
الى  البدنيــــة فاحلاجــــة فيه 

معلمات فقط.
  وأضافت ان التعيني للناجحني 
في املقابالت التي متت خـــالل الـ 
١٠ أيام ستكـــون للعام الدراسي 

اجلديــد ٢٠١٢/٢٠١١.
  وردا علـــى ســـؤال حول 
التي ســـيتم  التخصصـــات 
تعيينهـــا اعتبارا من النصف 
الدراســـي  العام  الثاني مـــن 
احلالي قالت الروضان: بحسب 

 برعاية وحضور املديرة العامة ملنطقة مبارك 
الكبير التعليمية بدرية اخلالدي ومديرة الشؤون 
التعليم  الكندري ومراقــــب  التعليمية فاطمــــة 
الثانوي رومي الهزاع وعدد من مديري ومديرات 
املرحلة الثانوية افتتحت ثانوية الشرقية امللتقى 
التربوي الثاني حتت شعار «اصداء تربوية في 

آفاق شرقية».
  واكدت مديرة ثانوية الشرقية وسمية املناعي 
ان امللتقيات تواكب مسيرة االرتقاء اميانا بأهمية 
التطوير والتجديد في مسيرة العملية التعليمية 
من اجل جيل مفعم بالعلم ومسلح باخللق والقيم 
النبيلــــة، ليكون دائما دعامة احلاضر وجســــر 
املستقبل لنزهو بوطننا احلبيب الزاخر بالبذل 
واخلير البنائــــه واملقيمني على ارضه، جاء ذلك 
خالل الكلمــــة التي القتها امــــام احلضور خالل 

افتتاح امللتقى.

  من جانبها عبرت بدرية اخلالدي عن سعادتها 
حلضورها هذا امللتقى كما شكرت جهود املعلمات 
املخلصات وتوجيهاتهن احلكيمة حتى ظهر هذا 
امللتقى بصورته الطيبة التي ملسناها، وليس ذلك 
اال نتيجة حرصهن على اثراء العملية التعليمية 

والرقي بها الى طريق التقدم واالزدهار.
  ويستمر هذا امللتقى اسبوعا تتخلله محاضرات 
وورش عمل ودروس تشــــارك فيها معلمات من 
مختلف املواد الدراسية، كما تشارك املديرة املتقاعدة 
هناء السليمي بالقاء محاضرة للمديرات واملديرين 
املساعدين ورؤساء االقسام واملعلمني واملعلمات 
بعنوان «القيادة واالبــــداع ضمن محور القيادة 
الفعالة في ضوء ادارة اجلودة الشــــاملة» وفي 
السياق نفسه يشــــارك جالل الطبطبائي بإلقاء 
محاضرة لفريق اجلودة في مدارس املرحلة الثانوية 

بعنوان «اجلودة الشاملة في التعليم». 

احتياجات التعليم العام التي 
ســـتتم مخاطبتنا بها سيتم 
التعيني «وحتى اآلن لم نبلغ 

بهـــا».
  وحول الكويتيني أوضحت: 
التعيني مســــتمر اآلن والذي 
يستكمل أوراقه يعني، وحول 
موعد إغالق البـــاب، أجابـــت: 
حتى اآلن ال تعليمات جديدة فقد 
مت حتديد ٣٠ نوفمبر كتاريخ 
أقصـــى ولكن متـــت إعادة فتح 

باب التعيـــني مجـــددا.

 الروضان لـ «األنباء»: استثناء المعلمين الوافدين
  في بعض التخصصات من شرط الخبرة

 تعيين الناجحين للعام الدراسي ٢٠١٢/٢٠١١ ولم نبلغ باحتياجات الفصل الثاني

 وكيلة «اإلداري»: توفير احتياجات
  الوزارة من وظائف الخدمات

 تبدأ مهمة رسمية لمصر األسبوع المقبل  

 تبـــدأ الوكيلة الروضان مهمة رســـمية الى جمهورية مصر 
العربية األسبوع املقبل للتعاقد مع ٢٠٠٠ مساعدة منفذة خدمة، 
وقالت الروضان لـ «األنباء» ان اللجنة يستمر عملها أسبوعني 
الختيار األعداد التي حتتاج اليها املدارس للعام الدراسي اجلديد 

.٢٠١١-٢٠١٢
  وأضافت ان القطـــاع يعكف اآلن على االنتهاء من متطلبات 
جتهيـــز أول مبنى في منطقة صبحـــان حلفظ ملفات املنتهية 
خدماتهم وســـتقوم الوزيرة بافتتاح املبنى رسميا حيث يتم 

جتهيزه اآلن بخزائن آلية.
  إلى ذلك، علمت «األنباء» ان جلنة التعاقدات مع مســـاعدي 
منفذي خدمة من الهند أمتـــت عملها وعادت الى البالد بعد ان 

تعاقدت مع بعض األعداد التي حتتاج لها الوزارة.
  ومن املقرر ان تقوم جلنة ثالثة بالتعاقد مع بقية احتياجات 

الوزارة بعد عودة الروضان من القاهرة. 

 ثانوية الشرقية تقيم أنشطة الملتقى التربوي 
الثاني تحت شعار «أصداء تربوية في آفاق شرقية»

 إحصائية بأعداد المتقدمين للعمل بالهيئة التعليمية 
  من المقيمين والوافدين للعام الدراسي ٢٠١٢/٢٠١١

  خالل الفترة من ٢٠١٠/١١/٢١ حتى ٢٠١٠/١٢/٢٢ 

 التخصصات 

 أعداد المتقدمين 
 اإلجمالي 

 الخليجيين 
 الوافدين والمقيمين 

 إعادة تعيين  تقديم جديد 
 إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور 

 ٠  ٠  علوم شرعية 
 ٣٠  ٣٨  ١٥  ٣٨  ١٥  تربية إسالمية 

 ٧٨  ١٠٩  ٥٨  ١٠٥  ٢٠  ٤  لغة عربية 
 ١  ١  ١  ١  لغة عربية (التربية اخلاصة) 

 ٨٠  ٨٠  ٢  ٧٦  ٨٠  ٢  لغة إجنليزية 
 ٨  ٢٤  ٢  ٦  ٢٤  لغة فرنسية 
 ٢٢  ٢٥  ١  ١٢  ٢٤  ٩  ١  رياضيات 
 ١٢٩  ٢٠٠  ١  ١  ١٢٣  ١٩١  ٥  ٨  حاسوب 

 ٩  ٩  ٩  ٩  إلكترونيات 
 ٠  ٠  ديكور 

 ١٦  ٠  ٧  ٩  علوم عامة 
 ٤  ٥  ١  ٥  ٣  كيمياء 
 ٠  ٦  ٦  فيزياء 
 ٣  ٤  ١  ٤  ٢  أحياء 

 ٢  ٠  ٢  جيولوجيا 
 ١  ٠  ١  اجتماعيات 

 ٠  ٠  تاريخ 
 ٠  ٠  جغرافيا 
 ٠  ٠  علم نفس 

 ٠  ٠  علم اجتماع 
 ٠  ٠  فلسفة 

 ٠  ٠  تربية فنية 
 ٤٥  ٠  ٤٥  تربية بدنية 

 ٨  ٣  ٧  ٣  ١  تربية موسيقية 
 ٠  ٠  علوم األسرة واملستهلك 

 ٦  ٠  ٦  تخاطب (التربية اخلاصة) 
 ١٣٣  ١٣٨  ١٣٣  ١٣٨  خدمة اجتماعية 
 ٣٤  ١٢  ٣٤  ١١  ١  خدمة نفسية 

 ٠  ٠  تربية خاصة / صعوبات التعلم 
 ٦٠٩  ٦٥٤  ٦  ١  ٥٣٦  ٦٣٨  ٦٧  ١٥  اإلجمالي 


