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 «عزة بنت الحارث» و«نفط الكويت» تطلقان «كنوز مدفونة» 13 
 قامت مدرســـة عزة بنت احلارث أ بنات باالشتراك مع شركة نفط الكويت 
بإعـــداد حملة حتت عنوان «كنوز مدفونة» جلمـــع مخلفات الوجبة الغذائية 
البالستيكية إلعادة تدويرها واالســـتفادة منها ضمن مشاريع باقة الزهرات 
باملدرســـة، وكانت الفكرة من إعداد وتقدمي مدرســـة عزة بنت احلارث أ بنات 
املتمثلة مبديرتها نوال الغنام ورئيسة قسم التربية البدنية جميلة البسيس 

والقائدة املشرفة رباب صالح الدين وم.محمد طه نصار. 

 Mariembondok@hotmail.com 

 «التربية» تقّيم أول تجربة لتطبيق التعليم اإللكتروني في مدرسة حكومية
 نفذها مدير مدرسة أحمد المشاري المتوسطة باألحمدي مزهر الشمري بالتعاون مع الهيئتين التعليمية واإلدارية على مدى ٥ سنوات

 مريم بندق
  بحضور املدير العام للمركز 
الوطني لتطوير التعليم د.رضا 
اخلياط ومدير عام منطقة االحمدي 
التعليمية طلق الهيم، عرض مدير 
مدرسة احمد املشاري املتوسطة 
باملنطقة مزهر الشمري جتربة 
املدرسة في تطبيق نظام التعليم 
التي نفذت مببادرة  االلكتروني 
العاملون  ذاتية، حيث استطاع 
في الهيئتني االدارية والتعليمية 
في املدرسة بعد خمس سنوات 
من اجلهـــود احلثيثـــة حتويل 
مدرستهم من النظام التقليدي الى 
االلكتروني عبر تطبيق مفاهيم 
وأنظمة املدرســـة اإللكترونية 

الذكية.
  وقـــال مدير املدرســـة مزهر 
الشـــمري ان املدرسة استطاعت 
تنفيـــذ عـــدة افكار ومشـــاريع 
تكنولوجية أهمها برنامج املتابعة 
اإللكترونية واملوقع اإللكتروني 
اخلاص باملدرسة ونظام اجلدول 
اإللكتروني ونظام كاميرات املراقبة 
الى جانب  واملتابعة املدرســـية 

انظمة الكترونية اخرى.
  جاء ذلك التصريح عقب جولة 

اعدتها املدرسة ملديري ومديرات 
مدارس منطقة حولي التعليمية 
بحضور املدير العام للمركز الوطني 
التعليم د.رضا اخلياط  لتطوير 
ومدير منطقة االحمدي التعليمية 
طلـــق الهيم لالطالع على آخر ما 
توصلت اليه املدرسة في تنفيذها 
ملفهوم املدرســـة االلكترونية من 

خالل مشروعاتها املتواصلة.
  وذكر الشمري من خالل برنامج 
املتابعة االلكترونية انه يستطيع 
املعلمون متابعة مستوى الطلبة 
التحصيلي في املادة ومدى التزامهم 
بالنظام واللوائح املدرســـية من 
حضور وغيـــاب وتأخير وإعداد 
تقاريرهم الطبية ودرجات الطالب 
الشـــفوية وســـلوكهم في داخل 
الفصول الدراسية وذلك من خالل 
سجل الكتروني خاص يدعى سجل 

«املتابعة اليومية».
  واضـــاف ان املدرســـة قامت 
بتزويد الفصول الدراسية بأجهزة 
حاسوب مزودة ببرامج معدة لهذا 
الغرض ومتصلة باإلدارة املدرسية 
ومكتب االخصائي االجتماعي هدفها 
تقدمي واستخراج تقرير مفصل عن 
الطالب سلوكيا وعلميا لكي يكون 

مرجعا عند تقييم املتعلم او عند 
زيارة ولي االمر للمدرسة.

  وعن مشروع كاميرات املتابعة 
املدرسية، اشار الشمري الى قيام 
ادارة املدرسة في بداية شهر اكتوبر 
٢٠٠٧ بتركيب نظـــام الكاميرات 
في جميع انحاء املدرسة واماكن 
جتمع الطالب والساحات واالجنحة 
واملقصف املدرسي ودورات املياه 
الكاميـــرات ١٦  حيث بلغ عـــدد 

كاميرا.
  وقال ان هذا املشـــروع ساهم 
في انضباط الطالب ومنعهم من 
انحاء  او  التجول في األجنحـــة 
املدرســـة دون سبب واضح، كما 
ساعد في انخفاض نسبة املدخنني 
واملشـــاجرات بني الطلبة مشيرا 
الى انخفاض حاالت االعتداء على 
املمتلكات العامة واملرافق احليوية 
من خالل مراقبة االدارة املدرسية 
لألحداث اجلارية والتدخل السريع 
حلـــل ما يحـــدث من مشـــكالت 
وتســـجيلها للرجوع إليها وقت 

احلاجة.
  وقـــدم الشـــمري للحضور 
شـــرحا مفصـــال عـــن برنامج 
اجلـــدول االلكتروني الذي يعمل 

عبر الشـــبكة الداخلية للمدرسة 
قائال انه مبجرد دخول املعلم الى 
فصله يقوم بإدخال رقمه اخلاص 
لفتح جهاز احلاسوب وتسجيل 
الغياب حيث يظهر لدى االدارة ان 
الفصل مشغول وفي حال تغيب 
املعلم عن الفصل تظهر لدى االدارة 
عالمة حمراء فتقوم باتخاذ الالزم 
وااليعاز ملدرس آخر لشغل احلصة 

الدراسية.
  وأوضح ان املدرسة قامت كذلك 
باالستغناء عن سجالت احلضور 
واالنصـــراف والتأخير اخلاصة 
التعليميـــة واإلدارية  بالهيئتني 
عن طريق استخدام جهاز البطاقة 
املمغنطـــة والبطاقـــات اخلاصة 
باملوظفني حيث يقوم احلاسوب 
بإصدار كشـــف يومي لســـاعات 
احلضور واالنصراف والتأخير 

جلميع املوظفني.
الى املشاريع اجلديدة    وأشار 
التي نفذتها املدرســـة في سبيل 
توفير السجالت الورقية اخلاصة 
باجتماعات مجلس اإلدارة واألقسام 
والزيـــارات وغيرها من األوراق 
املســـتخدمة للطباعة اضافة الى 
مشروع الســـجالت االلكترونية 

الذي تهدف املدرســـة من خالله 
الى توفير اجلهد املبذول في اعداد 
السجالت والســـرعة والدقة في 

ايصال املطلوب الى املسؤولني.
  وذكر ان االدارة اســـتطاعت 
من خالل تنفيذها ألفكار بسيطة 
توفير ما نسبته ٨٣٪ من تكلفة 
مختبرات احلاســـوب و٩٠٪ من 
نقاط الشبكة و٩٢٪ من الكهرباء 
و٩٢٪ مـــن ميزانيـــة الصيانـــة 
اخلاصة باإلجهزة وذلك عن طريق 
استخدام اجهزة «نظام الســطح 
االفتراضي» او ما يسمى جهــاز 

«ان كومبيوتنق».
  وأوضح ان هذا اجلهاز يعتبر 
جهازا طرفيـــا شـــبكيا متعددا 
يستطيع ربط ٢٦ مستخدما عن 
طريق استخدام جهازي حاسوب 
فقط، مضيفا ان هـــذا اجلهاز ال 

يتجاوز سعره ٢٥٠ دينارا.
  ودعا الشمري املهتمني واملعنيني 
الى زيارة املدرسة واالطالع على 
جتربتها في تطبيق احدث النظم 
التي تســـعى من  التكنولوجية 
خاللها خلدمة اجلانب التعليمي 
والتربـــوي للوصـــول إلى أعلى 

مستويات املعرفة احلديثة. 

 جانب من احلضور 

 احدى الفقرات الفنية 

 يسرى العمر  د.موضي احلمود رقية حسني  متاضر السديراوي  عائشة الروضان عبداهللا احلربي  منى اللوغاني

 د. رضا اخلياط مدير عام مركز تطوير التعليم يتابع التجربة 

 ٨٠ ألف الب توب لطلبة «الثانوي» توزع في يناير 
ونموذج جديد لشهادة الثاني عشر هذا العام

 في اجتماع حضره المديران العامان للعاصمة والجهراء بحسب تعليمات الوزيرة

 مريم بندق
  عقــــد مجلس مديــــري عموم 
املناطق التعليمية اجتماعا صباح 
أمس برئاسة وكيلة التعليم العام 
املديران  اللوغاني حضــــره  منى 
العاصمة رقية  العامان ملنطقــــة 
حسني ومنطقة اجلهراء عبداهللا 
احلربي حســــب تعليمات وزيرة 
التربية ووزيــــرة التعليم العالي 
د.موضي احلمــــود التي اعتمدت 
قرارين بندبهما للعمل بوظيفة مدير 
عام منطقة وملدة سنة اعتبارا من 
٢٨ اجلاري. ناقش االجتماع الذي 
حضره جزء منه املوجهون العامون 
للمواد األساســــية الـــــ ٦ تصميم 
الثانوية  منوذج جديد لشــــهادة 
العامة يشــــمل درجات الصفوف 
الثالثة (العاشــــر، احلادي عشر، 
الثاني عشر) واملعدل التراكمي الذي 
يطبق اآلن (١٠، ٣٠، ٦٠) والنهايات 
املواد  الصغرى والكبرى جلميع 
الدراسية على ان يطبق النموذج 
اجلديد اعتبارا من العام الدراسي 

احلالي ٢٠١١/٢٠١٠.
  وقالت مصادر لـ «األنباء» ان 
اللوغاني اعتمدت النموذج املقدم 
من مدير عام منطقــــة الفروانية 
التعليمية يســــرى العمر على ان 
تقوم مديرة مركز املعلومات باإلنابة 
النموذج  هناء الشراح بدراســــة 

 تسليم رقية حسين وعبداهللا الحربي
  قرار الترقية أثناء اجتماع المجلس

 قدما طلب توفير سيارة وخط تلفون 

 قام مراقب السجل العام فهد احليان بتسليم القرار الوزاري 
اخلاص بترقية كل من رقية حسني وعبداهللا احلربي لهما 

اثناء اجتماع مجلس مديري املناطق امس.
  وبدورهما قام كل من رقية حسني وعبداهللا احلربي بعمل 
طلبات توفير ســــيارة لهما مع خط التلفون وهما امليزتان 

املقررتان للمديرين العامني. 

 أوال: معلمون 
                                             البيان

                          التخصص 
 اإلجمالي العام  غير كويتي  اإلجمالي  خليجي  كويتي 

 النسبة المئوية 

 المرحلة 
 غ.ك  ك+خليجي 

 م+ث  ٨٤٫٦٪  ١٥٫٤٪  ١٧٨٨  ١٥١٣  ٢٧٥  ٧١  ٢٠٤  اللغة العربية 

 أ+م+ث  ٩٦٫٤٪  ٣٫٦٪  ١٧١٠  ١٦٥٠  ٦٠  ٤  ٥٦  اللغة اإلجنليزية 

 م+ث  ٨٧٫٦٪  ١٣٫٣٪  ١٧٨  ١٥٦  ٢٢  -  ٢٢  اللغة الفرنسية 

 ث  ٨٧٫٦٪  ١٢٫٤٪  ١٥١٨  ١٣٣٠  ١٨٨  ١٩  ١٦٩  الرياضيات 

 م  ٨٤٫٢٪  ١٥٫٨٪  ٧٥٢  ٦٣٣  ١١٩  ٤  ١١٥  العلوم 

 ث  ٩٩٫٢٪  ٠٫٨٪  ٢٨٤  ٢٨٣  ٢  -  ٢  الفيزياء 

 ث  ٩٥٫٥٪  ٤٫٥٪  ٢٦٥  ٢٥٣  ١٢  ٣  ٩  الكيمياء 

 ث  ٨٥٫٣٪  ١٤٫٧٪  ٢٢٤  ١٩١  ٣٣  ٢  ٣١  األحياء 

 ث  ٨١٫٨٪  ١٨٫٢٪  ١٠٤  ٨٥  ١٩  ١  ١٨  اجليولوجيا 

 م+ث  ٧٨٫٦٪  ٢١٫٤٪  ٨٢٠  ٦٤٥  ١٧٥  ١٠  ١٦٥  احلاسب اآللي 

  

 ثانيا: معلمات 
                                            البيان

                             التخصص 
 اإلجمالي العام  غير كويتي  اإلجمالي  خليجي  كويتي 

 النسبة المئوية 
 المرحلة 

 غ.ك  ك+خليجي 
 ث  ٩١٫٧٪  ٨٫٣٪  ٢٣١  ٢١٢  ١٩  -  ١٩  اللغة الفرنسية 

 ث  ٧٧٫٧٪  ٢٫٢٪  ٢٩٥  ٢٢٩  ٦٦  ١٣  ٥٣  الفيزياء 

اجلديد، ثم إعادة طرحه للنقاش 
الثالثاء املقبل. هذا واســــتعرض 
االجتماع أفكار ومقترحات املوجهني 
العامني حول مشروعات التعليم 
التحتية،  اإللكترونــــي (البنيــــة 
الفصل املتكامل، احملتوى العلمي 

اإللكتروني) امييل الطلبة.
  وكشفت املصادر انه متت إحاطة 
احلضور بتوزيع ٨٠ ألف الب توب 
بواقع جهــــاز لكل طالب باملرحلة 
الثانوية اعتبارا من الفصل الدراسي 
الثاني للعام احلالي ٢٠١١/٢٠١٠ أو 
اعتبارا من العام الدراسي اجلديد 
٢٠١٢/٢٠١١، مشــــيرة الى ان تكلفة 

املناقصة تبلغ ٧٧ مليون دينار. 

 «األنباء» تنفرد بنشر التخصصات النادرة للعام 
الدراسي ٢٠١١/٢٠١٠

 مريم بندق
  تنفرد «األنباء» بنشر التخصصات النادرة للعام الدراسي ٢٠١١/٢٠١٠ 
والتي تســـتحق عالوة خاصة طبقا لقرارات ديوان اخلدمة املدنية 
ووزارة التربية للمعلمني واملعلمات الكويتيني ودول مجلس التعاون 

اخلليجي.
  وقـــد خاطبت وكيلة التعليم العام منى اللوغاني وكيلة الوزارة 
متاضر السديراوي بهذه التخصصات التي اعتمدتها الوكيلة السديراوي، 
وجـــاء في كتاب اللوغاني: بعد مراجعة مكونات املشـــغول الفعلي 
ألعضاء الهيئة اإلشـــرافية التدريســـية بجميع املناطق التعليمية 
حسب املراحل التعليمية مع مراعاة احتياجات الوزارة املستقبلية 

من تلك التخصصات.
  يتبني ان التخصصـــات التالية ميكن تســـميتها «التخصصات 
النادرة» للعام الدراسي احلالي ٢٠١١/٢٠١٠، حيث ميثل فيها العنصر 
الوطنـــي الكويتي باإلضافة الى املعلمـــني من مواطني دول مجلس 
التعاون اخلليجي ما نسبته ٣٠٪ فأقل من إجمالي مكونات املشغول 
الفعلي للتخصص الواحد، وذلك حســـب املشغول الفعلي ملكونات 
أعضاء الهيئة التعليمية في ٢٠١٠/١٠/٢٨ الواردة من املناطق، وذلك 
باإلشـــارة الى القرار رقم ٢٩٠١ بشـــأن منح بدل التخصص النادر 

ألعضاء الهيئة التعليمية.

  وباإلشارة الى القرار رقم ٢٦١٦٣ بشأن اعتبار التخصص النادر 
هو كل تخصص دراســـي تكون مســـاهمة أعضاء الهيئة التعليمية 
الكويتية فيه ٢٠٪ فأقل، والنشـــرة العامة رقـــم ٢٣٢ الصادرة في 
٢٠٠٦/٦/٧، وكتاب ديوان اخلدمة املدنية رقم ١٠٥٦٦ في ٢٠٠٨/٣/٢٥، 
بشأن استحقاق املعلمني من مواطني دول مجلس التعاون اخلليجي 
لعـــالوة التخصص النادر، والقرار الوزاري رقم ٢٠٠٨/٤٥٦ بشـــأن 

إجراءات حتديد التخصصات النادرة.
  وخاطبت اللوغاني الوكيل املســـاعد للشـــؤون اإلدارية عائشة 
الروضان بشـــأن التخصصات النادرة بكتاب جاء فيه: باإلشـــارة 
الى القرار الوزاري رقم ٤٥٦ بشـــأن إجـــراءات حتديد التخصصات 
النادرة، وبناء على اعتماد وكيل الوزارة ملذكرة قطاع التعليم العام 
رقم ٤١١ في ٢٠١٠/١٢/٢ بشأن املوضوع أعاله. مرفق لكم جدول بيان 

التخصصات النادرة.
  للتفضـــل باالطالع واإليعاز ملن يلزم نحو اســـتكمال اإلجراءات 
الالزمة لتسمية هذه التخصصات (تخصصات نادرة للعام الدراسي 
٢٠١١/٢٠١٠) وإصدار القرارات واملوافقة الالزمة، مع مالحظة عدم وجود 
اختـــالف عن العام املاضي ٢٠١٠/٢٠٠٩ في التخصصات النادرة، في 
ظل استبعاد تخصص الفلســـفة بنني من اإلضافة هذا العام لبلوغ 

النسبة ٢٩٫٦٪ واحتمال تغيير ألقل التغييرات. 

 عدم وجود اختالف عن العام الماضي في ظل استبعاد تخصص الفلسفة بنين لبلوغ النسبة ٢٩٫٦٪

 االحتفال بمرور ٥٠ عامًا على انضمام الكويت 
لليونسكو تحت عنوان «الحوار الثقافي والتراث»

 حتت رعايـــة مدير عام منطقة مبارك الكبير 
التعليميـــة بدرية اخلالدي واألمني العام للجنة 
الوطنيـــة الكويتيـــة لليونســـكو عبداللطيف 
البعيجان احتفلت ثانوية برقان مبرور ٥٠ عاما 
علـــى انضمام الكويت لليونســـكو وذلك حتت 
عنوان «احلوار الثقافي والتراث» مبشاركة مدارس 
املنطقة املنتسبة لليونسكو، وافتتح احلفل بكلمة 
مديرة املدرسة ماجدة احلداد مرحبة باحلضور 
بتفعيـــل هذا امللتقى الـــذي يعبر عن حضارات 

الدول العربية.
  تخللت البرنامج مســــرحية بعنوان «رحلة 
عبر الزمن» قدمتهــــا طالبات ثانوية برقان ومت 
عرض حــــوار لبعض احلضــــارات القدمية بني 
الطالبات ومعلمات مثلن دوال مختلفة ومن خالل 
هذا العرض تطرقن إلــــى احلضارات اخلليجية 
واملصرية والهندية والتونسية والفرنسية وبعد 
ذلك مت عرض فيلم من خالل داتا شــــو لكل بلد 

على حدة.
   وقامت مدرسة حفصة املتوسطة بتقدمي أغنية 
وطنية كما قامت طالبات ثانوية برقان بتقدمي بعض 
قصائد الشعر، وفي ختام احلفل مت تكرمي ممثلي 
السفارات املشاركة في هذا امللتقى وتكرمي ناظرات 
املدارس واألقسام املشاركة بثانوية برقان، وبعد 
التكرمي مت التجول في معرض أقيم ممثال لتراث كل 
سفارات الدول التالية: اململكة العربية السعودية، 
جمهورية مصر العربية، اجلمهورية التونسية، 

اإلمارات العربية املتحدة، عمان، والهند. 


