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  مريم بندق
  خاطبــــت وكيلة التعليم العام 
منى اللوغاني مديري عموم املناطق 
التعليمية بشــــأن خطــــة الوزارة 
السنوية للعام الدراسي ٢٠١٢/٢٠١١ 
إليفاد موظفي الوزارة الى بعثات 
دراســــية للحصول على درجتي 
املاجستير والدكتوراه واالجازات 
الدراسية للحصول على املؤهالت 
اجلامعية ونصف اجلامعية.واضافت 
يرجــــى االيعاز ملراقبــــي املراحل 
التعليميــــة باملناطــــق التعليمية 
تزويدنــــا بالبيانــــات التفصيلية 

التالية: ـ كشف بأســــماء وأعداد املعلمني واملعلمات 
الكويتيات من حملة املؤهالت نصف اجلامعية موضحا 

به املرحلة التعليمية والتخصص الدراسي.
  ـ كشف بأسماء وأعداد املعلمني واملعلمات الكويتيات 
من حملة املؤهالت اجلامعية غير التربوية في جميع 

املراحل والتخصصات.
  وتضمن كتاب مديرة إدارة التطوير والتنمية عبلة 
العيسى املرفوع إلى إدارة التنسيق ان االدارة تقدم 
اعداد اخلطة السنوية للعام الدراسي ٢٠١٢/٢٠١١ اليفاد 
بعض موظفي الوزارة في بعثات دراسية للحصول 
على درجتي املاجستير والدكتوراه واجازات دراسية 
للحصول على املؤهالت اجلامعية ونصف اجلامعية 

وتتلخص االهداف املرجوة من تنفيذ 
هذه اخلطة فيما يلي: ١ـ  سد حاجة 
الوزارة مــــن التخصصات التي ال 
ميكن احلصول عليها بالتعيني أو 

النقل من جهات أخرى.
  ٢ـ  تنمية القوى العاملة الوطنية 
بالوزارة ورفع مســــتوى كفاءتهم 

االنتاجية.
  ٣ـ  احالل القوى العاملة الوطنية 
محل القوى العاملة االخرى، ورفع 
نســــبة الكويتيني الى غيرهم في 

بعض املواد والتخصصات.
  ٤ ـ اتاحــــة الفــــرص للعاملني 
بالوزارة الســــتكمال دراســــتهم وتعديل أوضاعهم 

الوظيفية.
  لذا يرجى التفضل مبوافاتنا مبا يتوفر مبا يلي: ١ 
ـ بيانات مفصلة عن احتياجات العملية التعليمية من 
التخصصات الدراسية في املواد املختلفة جلميع املراحل 
التعليمية خــــالل االعوام الثالثة التالية ٢٠١٤/٢٠١٣، 

.٢٠١٥/٢٠١٤، ٢٠١٦/٢٠١٥
  ٢ ـ اعداد املعلمني واملعلمات الكويتيني من حملة 
املؤهالت نصف اجلامعية مبينا بها املرحلة التعليمية 

والتخصص الدراسي.
  ٣ـ  اعداد املعلمني واملعلمات احلاصلني على مؤهالت 

جامعية غير تربوية في جميع املراحل التعليمية. 

  مريم بندق
التربية    ترأست وكيلة وزارة 
متاضــــر الســــديراوي اجتماعــــا 
بحضور مدير عام الهيئة العامة 
لشؤون ذوي اإلعاقة د.جاسم التمار 
ومديري عموم املناطق التعليمية 
الـ ٦ ومدير إدارة التربية اخلاصة 
دخيــــل العنزي لبحــــث القضايا 
املعاقني  الطلبة  املتعلقة بفئــــات 

وأولياء أمورهم.
  وقالت مصادر لـ «األنباء»: ركزنا 
في االجتماع على قضية تخفيف 
ساعات العمل طبقا للمادة ٤٠ من 
القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٠ في شأن 

حقوق األشــــخاص ذوي اإلعاقة، سواء للمعاقني أو 
أولياء أمورهم.

  واتفــــق علــــى ان هــــذه املادة 
الى ضوابط وشــــروط  بحاجــــة 
حلصر املستفيدين احلقيقيني منها 
«بحيث ال يترك الباب مفتوحا على 
البحري»، ملا في ذلك من تأثير سلبي 
على العمل، خاصة فيما يتعلق بفئة 
املعلمني واملعلمات، وأكدت املصادر 
ان تعاونا بني هيئة املعاقني ووزارة 
التربية لتقنني تخفيف ســــاعات 
العمل بحيث تنحصر في الفئات 
املستحقة فقط سيتم خالل الفترة 

القريبة املقبلة.
  واتفق ايضا على توحيد اجلهود 
بني الهيئة العامــــة لذوي اإلعاقة 
ووزارات الشؤون والتربية والصحة من خالل جلنة 

«تنسيقية» اتفق على استحداثها.

 الحمود ترأس اجتماع «األعلى للتعليم» 
  والمركز الوطني للتطوير اليوم

  مريم بندق
  ترأس وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود اجتماعا في التاسعة من صباح 
اليوم للمجلس األعلى للتعليم واملركز الوطني لتطوير التعليم بحضور مدير عام املركز د.رضا 
اخلياط ووكيلة الوزارة متاضر السديراوي واملستشارين مبكتب الوزيرة خالد العصفور وعبدالعزيز 

اجلاراهللا و١٤ عضوا من القيادات التربوية واالكادميية من داخل الوزارة وخارجها. 

 Mariembondok@hotmail.com 

 فاطمة دشتي لـ «األنباء»: «نبي نعرف» معايير تحقيق الجودة الشاملة 
وتدريب فرق العمل حتى نستطيع العمل على أسس موضوعية

 الخالـدي: «مبارك الكبير» سـتكون من أولى المناطق حصوًال على شـهادة االعتماد المدرسـي
  مريم بندق

  حددت مديرة ثانوية العدان مبنطقة مبارك الكبير 
التعليمية فاطمة دشتي ٤ مقومات أساسية لتحقيق 
استفادة املدارس من مشــــروع اجلودة الشاملة في 
التعليم. وقالت دشــــتي لـ «األنبــــاء»: بداية نحتاج 
الــــى ان جنتمع مع بعضنا البعض ملعرفة اجنازاتنا 

واالستفادة من اخلبرات بتبادل التجارب.
  وأضافــــت دشــــتي: نبي نعــــرف معايير حتقيق 
اجلودة الشاملة حتى نســــتطيع العمل على أسس 
موضوعية وقد وعدتنا وكيلــــة التعليم العام منى 

اللوغاني بتوفيرها لنا.
  واســــتطردت مديرة ثانوية العدان فاطمة دشتي 
قائلة: نحتاج أيضا الــــى تدريب «فرق اجلودة» من 
املعلمني على آلية تطبيق املشــــروع الى جانب اننا 
نحتاج الى ان نعرف جهة التقييم قائلة: «نبي تقييم 
أولي ومرحلي للوصول الى مرحلة التقييم النهائي 

لوضع أصابعنا على نقاط القوة والضعف».
  وعّبرت دشتي عن ســــعادتها بحضور اللوغاني 
الى املدرسة قائلة: «هذه نقطة ايجابية خصوصا انها 
طلبت االســــتماع الى افكار احلضور ووضع أيدينا 
في أيدي بعض، مشيرة الى ان هذه اخلطوة ال بأس 

بها للتعاون.
   هذا وأعلنت اللوغاني عن العمل بتنفيذ املرحلة 
الثانية من مشروع اجلودة الشاملة في التعليم والتي 
بدأت الوزارة بتطبيقه منذ العام املاضي، مشيرة الى 

ان مبدأ اجلودة يعمل على حتقيق أهداف املؤسسات 
التعليمية واملجتمع وتلبية احتياجات سوق العمل من 
حيث املواصفات واخلصائص التي يجب توافرها في 

املنتج التعليمي مبا في ذلك مدخالته وعملياته.
  جاء ذلك خالل الندوة املوسعة التي حاضرت فيها 
اللوغاني حول «اجلودة الشــــاملة للتعليم» والتي 
نظمتها منطقة مبارك الكبير التعليمية على مسرح 
ثانوية العدان بحضور مديــــري ومديرات املدارس 

مبراحلها املختلفة.
  وقالت ان املعلم هو األساس في عملية التعليم، 
واذا كان مســــتواه متدنيا ال نستطيع احلصول على 
تعليم متميز ويجب ان تكون شخصية قيادية وميلك 
جودة عالية، وذلك بهدف حتسني األداء، مشيرة الى 
ان حتسني اجلودة يحتاج الى دراسة الوضع الراهن 

للمجال التربوي وتشخيصه.
  وأوضحت اللوغانــــي ان اقتناع الفرد يؤدي الى 
اجتاه ايجابي نحو املوضوع، وبالتالي تبنيه ومن ثم 

ينتج فيه ويبتكره في أساليب التعامل معه.
  وذكرت مراحل تطبيــــق اجلودة وضرورة تبني 
اإلدارة العليا مبادئ التطبيق والتخطيط ودراســــة 
اجتاهات العاملني واالعداد والتهيئة داخل املؤسسة 
التعليمية، إضافة الى حصر العمليات القائمة وحتديد 
اخلطوات اإلجرائية لها، مبينة ان ضمان اجلودة يتمثل 
في جميع الترتيبات واألنشــــطة التي تهتم بحماية 

جودة التعليم واحملافظة عليها وحتسينها.

  وركزت على اإلدارة املدرســــية ودورها الرئيسي 
في خلق جيل قادر على حتمل املســــؤولية، مشيرة 
الى ان املدرســــة تعتبر وزارة مصغرة داخل املنطقة 

وهذه مسؤولية املدير.

  مبارك أولى المناطق

  من جهتهــــا، أكدت مديرة منطقــــة مبارك الكبير 
التعليمية بدرية اخلالدي ان منطقتنا ســــتكون من 
أولى املناطق التعليمية في تطبيق اجلودة ليس في 
مدرسة أو مدرستني، بل في جميع املدارس ومبراحلها 
املختلفة، مشيرة الى ان املنطقة ايضا ستكون األولى 

في احلصول على شهادة االعتماد املدرسي.
  وأشادت اخلالدي مبشروع اجلودة الذي يهدف الى 
االرتقاء بالعملية التعليمية وبطرح وكيلة التعليم 
العام منى اللوغاني للمشروع بشكل مفهوم، شاكرة 
في الوقت نفسه االدارات املدرسية على تعاونها البناء 

في هذا اجلانب.
  وكانت مديرة املدرسة فاطمة دشتي قد ألقت كلمة 
قالــــت فيها: ان احلديث عن جودة التعليم في عصر 
حتديات املعلوماتية والعوملة وثــــورة تكنولوجيا 
االتصال والتواصل، يفترض مسبقا احلديث عن جملة 
مــــن األمور املتالزمة، هي ان التعليم ســــيبقى دائما 
بوابة املســــتقبل، وان التفكير في جتديده وتطويره 
أمر الزم لوجوده واستمراره، واذا كان السياق الذي 
نعيش فيه اآلن هو سياق التحديات احمللية االقليمية 

والوطنية والعاملية، فإن احلديث عن جودة التعليم 
في هذا الســــياق املتميز وبحداثته وما بعد حداثته، 
يقتضي منا وضع مســــألة اجلــــودة في اطار جودة 
التعليــــم كمطلب أو غاية أو واقــــع، وعصر العوملة 
كشرط تتحقق فيه هذه اجلودة، ان اجلودة سواء في 
التعليم أو غيره من مناشط احلياة اإلنسانية أمر ال 

ميكن االتفاق حوله.
  ان العصر الذي نعيشه ال مكان فيه للقدرات العادية 
أو املتوسطة لدى األمم في سوق املنافسة القائمة على 
اجلودة والتمييز في اكتساب املعرفة وانتاجها، ومن 
ثم يصبح التعليم عامة، تعليما للتميز وللجميع، وال 
ميكن ان يصبح كذلك اال اذا توافرت في هذا النوع من 

التعليم معايير اجلودة وخصائصها.
  في هذا الســــياق املليء بالتحديات تسعى وزارة 
التربية الى البحث عن األفضل وحتقيق معايير نظامها 
التعليمي حتى تســــتطيع ان تدخل عالم املنافســــة 
واالستمرار فيها، ويتجسد هذا األمر في ظهور اجتاهات 
تنــــادي باجلودة في التعليم، وتبرز هذه االجتاهات 
من مصدرين متكاملني، من املجتمع ذاته، ومن داخل 
نظم التعليم ذاتها االجتهادات كثيرة وبإذنه تعالى 

وبجهودكم املخلصة ستكون ناجحة.
  واختتمت قائلة: كل الشكر والتقدير على كل اجلهود 
املبذولة من الوكيل املساعد للتعليم العام منى اللوغاني 
وفريقها على ما يقومون به من أجل نشــــر وتطبيق 

وتفعيل نظام اجلودة الشاملة في مدارسنا. 

 في الوقت الذي أعلنت فيه منى اللوغاني عن العمل بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الجودة في التعليم والذي بدأت الوزارة تطبيقه منذ العام الماضي

 جانب من مديري املدارس 

 فاطمة دشتي مديرة ثانوية العدان للبنات 

 احلضور اثناء عزف السالم الوطني 

 «التربية» و«المعاقين»: ضوابط جديدة لتقنين
  الحصول على تخفيض ساعات العمل

 تطبق على الموظفين بصفة عامة والمعلمين والمعلمات بصفة خاصة

 عبلة العيسى 

 بنود جدول األعمال
 ١ـ  إدارة اخلدمة النفسية واالجتماعية (مادة 

٤ ـ بند ٢).
ــع  ــة بطيء التعلم الى الصف التاس   ٢ـ  طلب
ــع؟ وما هو  ــاذا بعد ذلك؟ وملاذا الصف التاس م

القانون؟
  ٣ـ  ما البرامج واملشاريع املوجودة في خطة 
التنمية لذوي االحتياجات اخلاصة حتى ٢٠١٤؟ 

(خطة التنمية األولى).
  ٤ ـ وزارة التربية (مدارس التربية اخلاصة) 
األشخاص ذوو اإلعاقة (حركيةـ  سمعيةـ  بصرية 
ــوع البرامج؟  ــة) ماذا يعمل لهم؟ موض ـ ذهني

برامج التدخل املبكر.
ــة اخلاصة + املدارس  ــدارس العربي   ٥ ـ امل
األجنبية اخلاصة (فصول خاصة لذوي اإلعاقة) ما 
برامجهمـ  أعداد معلميهمـ  مناهجهمـ  تقوميهم 

ـ دمجهم ـ شهاداتهم؟
ــوزارة في دمج طلبة بطيء    ٦ ـ ما خطط ال

التعلم + صعوبات التعلم؟ قانون ٨ لسنة ٢٠١٠ 
الفصل الثالث (مادة ٩).

  ٧ ـ إعداد املعلمني للتعامل مع ذوي اإلعاقة؟ 
ــة املتخصصة ورفع  ــوادر التربوية واملهني الك
كفاءتهم؟ وما هي اخلدمات الصحية املقدمة في 

هذه املدارس مادة «٨» الفصل الثالث.
  ٨ـ  السكن الداخلي (اإليواء) لذوي اإلعاقة، ما 
هو الوضع احلالي؟ وما هي اخلطة املستقبلية؟ 

وإلى متى؟
  ٩ ـ البعثات واخلطة املتبعة (مادة ١١)؟
  ١٠ ـ تخفيف ساعات العمل (مادة ٤٠).

  مادة ٤٠: يستحق املوظف واملوظفة من ذوي 
ــة أو املوظف أو املوظفة ممن يرعى ولدا  اإلعاق
او زوجا من ذوي اإلعاقة املتوسطة او الشديدة 
ــاعتني يوميا  ــاعات العمل بواقع س تخفيض س
مدفوعة األجر، وذلك وفقا للشروط والضوابط 

التي يصدر بها قرار من الهيئة. 

 «التربية» بدأت في وضع خطة اإليفاد إلى بعثات دراسية

 وفد كويتي لحضور اجتماعات
  اللجنة المشرفة على اختبارات بيرلز وتيمز

  مريم بندق
  بناء على الدعوة املوجهة من 
مكتب التربية العربي لدول اخلليج 
للمشاركة في حضور االجتماع 
احلادي عشر للجنة املشرفة على 
برامج الختبارات واسعة النطاق 
مثــــل TIMSS و PIRLS واملقــــرر 
عقده في مدينــــة عمان ـ اململكة 
االردنية الهاشمية خالل الفترة من 

٩ ـ ١٣ يناير ٢٠١١. قررت الوزيرة 
اوال: تكليف: جاســــر اجلويسر 
رئيس قســــم دعم املســــتفيدين 
مبركز املعلومات، هدى شــــويرد 
املوجه الفني العام للغة العربية، 
ابراهيم القطان املوجه الفني العام 
للرياضيات، براك البراك املوجه 
الفنــــي العام للعلــــوم. في مهمة 
رسمية حلضور االجتماع احلادي 

عشر للجنة املشرفة على برامج 
الختبارات واســــعة النطاق مثل 
TIMSS و PIRLS واملقــــرر عقده 
في مدينة عمانـ  اململكة االردنية 
الهاشمية خالل الفترة من ٢٠١١/١/٨ 
الى ٢٠١١/١/١٤ شاملة يومي السفر.

ثانيا: يتحمل مكتب التربية العربي 
لدول اخلليــــج االقامة، وتتحمل 

الكويت تكاليف السفر. 

 إعادة تشكيل لجنة تسمية المدارس 
  مريم بندق

  أعادت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
تشـــكيل جلنة وضع ضوابط إلطالق أســـماء بعض الشخصيات 

البارزة على املدارس.
  وجاء في القرار:

  أوال: إعادة تشكيل اللجنة برئاسة وكيل وزارة التربية وعضوية 
د.مرزوق الغنيـــم مدير مركز البحوث التربويـــة لدول اخلليج، 
ود.عبداحملسن اخلرافي عضو هيئة التدريس بكلية التربية األساسية 
الهيئة العامة للتعليـــم التطبيقي والتدريب، والوكيل املســـاعد 
للتعليم العام، والوكيل املســـاعد للتخطيط واملعلومات، وخولة 

العمر سكرتير اول مبكتب وكيل الوزارة مقررا.
  ثانيا: مهام اللجنة:

  ١ـ تسمية املدارس والرياض واملرافق التربوية.
  ٢ـ حصر سمات التميز للشخصيات واألماكن واألحداث البارزة 

املرشحة إلطالق اسمائها على بعض املدارس ومرافق الوزارة.
  ٣ـ تطبيق الضوابط اخلاصة بالتسميات الواردة بالقرار الوزاري 

رقم ٢٠٠٩/٣١٥ على األسماء املقترحة.
  ٤ـ يرفع تقرير اللجنة الى وزير التربية ووزير التعليم العالي 

لالعتماد.
  ثالثا: تصرف لرئيس اللجنة وأعضائها مكافآت مالية حســـب 

قرار اخلدمة املدنية ١٩٨٣/١.
  رابعا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويلغى ما يتعارض 

معه من قرارات.
  خامسا: على جميع جهات االختصاص العلم والعمل مبوجبه.

  ضوابط تسمية المدارس

  حددت الوزارة الضوابط في اآلتي:
  أوال: يكون اختيار اسماء املدارس وفق ما يلي:

  ١ـ املواقـــع الكويتية القدمية واألحداث التاريخية واالســـالمية 
واملناسبات الوطنية.

  ٢ـ الشخصيات الكويتية والتاريخية واالسالمية.
  ٣ـ أســـماء التربويني املتميزين والبارزين في املجال التعليمي 

واحلقل التربوي.
  ٤ـ أسماء املتبرعني لبناء مدرسة على نفقتهم اخلاصة.

  ٥ـ ما يوصي به الديوان األميري ومجلس الوزراء.
  ثانيا: تعدد ضوابط االختيار بالبنود التالية:

  ١ـ ان يكون للشـــخصية الكويتية املختارة دور بارز في مجال 
التربية وبصمة واضحة في احلقل التربوي.

  ٢ـ ان تكون مســـميات رياض االطفال ميســـورة النطق للطفل 
ليسهل تداولها.

  ٣ـ عدم تسمية مدارس بأسماء سبق اطالقها على الشوارع.
  ٤ـ اســـتبعاد األســـماء التي تكتـــب بطريقة وتقـــرأ بأكثر من 

معنى.
  ٥ـ عدم تكرار اطالق اســـماء األشخاص من عائلة واحدة ماعدا 

االسرة احلاكمة. 

 لتوفير احتياجاتها حتى العام الدراسي ٢٠١٦/٢٠١٥

 متاضر السديراوي 


