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 نظرا لقيام الوكيل املساعد للشؤون االدارية 
عائشة الروضان مبهمة رسمية اعتبارا من 
٢ اجلـــاري قررت الســـديراوي تكليف بدر 
الفريح ـ الوكيل املساعد للتنمية التربوية 
باإلضافة إلى عمله القيـــام بأعمال الوكيل 
املســـاعد للشـــؤون اإلداريــة اعتـــبارا من 

٢٠١١/١/٣ وحتى ٢٠١١/١/٢٠. 

 Mariembondok@hotmail.com 

 «األنباء» تنشر مواعيد نقل المعلمين داخليًا وخارجيًا

 مريم بندق
  اعتمدت وزيرة التربية ووزيرة 
العالي د.موضي احلمود  التعليم 
قرارا وزاريا مبواعيد نقل املعلمني 
داخليا وخارجيــــا وذلك في إطار 
االســــتعداد للعام الدراسي املقبل 
٢٠١٢/٢٠١١، وضمانا لتوفير متطلبات 
املناطــــق التعليمية مــــن الكوادر 

االشرافية والتعليمية.
  جاء في القرار:

  مادة أولى: حتديد االثنني املوافق 
املوافق  ٢٠١١/١/٣ حتــــى اخلميس 
٢٠١١/٣/٣١ موعدا لتسجيل طلبات 
النقل بني املناطق التعليمية (النقل 
اخلارجي) كذلك بني مدارس املناطق 

التعليمية (النقل الداخلي).
  مــــادة ثانية: حتديــــد االربعاء 
املوافــــق ٢٠١١/٨/٣١ موعــــدا نهائيا 
إلصدار قرارات نقل أعضاء الهيئتني 
اإلشرافية والتعليمية بني املناطق 

التعليمية.
  مادة ثالثة: حتديد األحد املوافق 
٢٠١١/١٠/٢ موعــــدا نهائيا إلصدار 
قرارات نقل اعضاء الهيئتني االشرافية 
والتعليمية بــــني مدارس ومراحل 

املنطقة التعليمية الواحدة.
  مــــادة رابعــــة: يوقــــف اصدار 
قرارات النقل بنوعيها بعد املواعيد 

املدرســــية  االدارة  الى  واشــــارت 
ودورها الرئيســــي في خلق جيل 
قادر على حتمل املسؤولية، مضيفة 
ان املدرسة تعتبر وزارة مصغرة 
داخل املنطقة وهي مسؤولية املدير.

وقالت ان الطلبة هم مستقبل البلد 
وثروته حيث تتصدر الكويت الدول 
التي تولي التعليم اهتماما كبيرا، 
لذا فإن املرحلــــة احلالية تتطلب 
االجتهاد واالتقان فيما يخص جودة 

التعليم.
  من جهتها أكدت مديرة منطقة 
الفروانية التعليمية يسرى العمر 
ضرورة وجــــود معاييــــر ضمن 
تطبيق خطة ثقافة اجلودة تعتمد 
على حتكيم دولي لقياس التطبيق 
للوصول الى قاعدة ســــليمة عند 
قيــــاس وتنفيذ معاييــــر اجلودة 
الشاملة. ومن جانبها قالت مديرة 
مدرسة ام الدحداح في مداخلة لها 
انه متت اقامة سلسلة لقاءات وخطط 
ممنهجة للتعريف باملفهوم الشامل 
ملبدأ اجلودة. ومت اثناء امللتقى فتح 
الباب أمــــام النقاش وتبادل اآلراء 
واالفكار حــــول مفهــــوم اجلودة 
وتوزيع الدليل االرشادي ملشروع 
اجلودة فــــي التعليم على مديري 

مدارس املنطقة. 

احملددة.
  مــــادة خامســــة: علــــى جهات 

االختصاص العلم والتنفيذ.
  وعلى صعيد متصل، اكدت الوكيل 
املساعد للتعليم العام منى اللوغاني 
اهمية تطبيق مبدأ ادارة اجلودة في 
حتقيق أهداف املؤسسات التعليمية 
واملجتمع وتلبية احتياجات سوق 
العمل واخلصائص الواجب توافرها 
فــــي املنتج التعليمــــي ومدخالته 

وعملياته.
  وقالت اللوغاني في كلمة أمام 
ملتقى ملديــــري املدارس اقيم على 
مسرح مدرسة ابن العميد مبنطقة 

الفروانية التعليمية ان مبدأ ادارة 
اجلــــودة يعتبر حتديا بالنســــبة 
للمدير باعتباره قياديا في املؤسسة 
التربوية ولذا البد أن يضع رؤية 
وطموحــــا وصوال الــــى مخرجات 

متميزة.
  واضافت ان ادارات خاصة مبفهوم 
االرتقاء باجلودة موجودة في معظم 
الدول حيث يتم قياس مســــتوى 
االدارات فيها ملعرفة منهاج العمل ما 
يعني ضرورة االرتقاء باألداء والعمل 
وصــــوال الى مخرجــــات متميزة. 
الوكيلة املساعدة للتعليم  وحثت 
العام مديري املدارس على ايصال 

املعلومة للعاملني وأولياء االمور 
واقامة ورشــــة للتعريف باجلودة 
الشاملة ومعاييرهاـ  مديرو املدارس 
يطالبون مبعرفة معايير اجلودة 
الشــــاملة ـ انطالقا مــــن ان املعلم 
أساس العملية التعليمية والبد من 
وجود الرضا الوظيفي للوصول الى 
العمل املطلوب. وذكرت ان مراحل 
تطبيق اجلودة تتم عبر تبني االدارة 
العليا مبادئ التطبيق والتخطيط 
ودراسة اجتاهات العاملني واالعداد 
والتهيئة داخل املؤسسة التعليمية 
فضال عن حصر العمليات القائمة 
وحتديد اخلطوات االجرائية لها. 

 الوزيرة الحمود اعتمدت القرار لتوفير متطلبات المناطق والمدارس استعدادًا للعام الدراسي ٢٠١٢/٢٠١١

 العمـر: ضـرورة وجود معاييـر لتطبيق ثقافـة الجودة تعتمـد على التحكيـم الدولي اللوغاني: تطبيق مبدأ الجودة لتوفير احتياجات سوق العمل وضمان مخرجات متميزة

 منى اللوغاني يسرى العمر

 مرمي الوتيد 

 دعيج الدعيج 

 د.موضي احلمود

 اللوغاني أثناء احملاضرة في ثانوية ابن العميد

 طلبة مدرسة عبداهللا مشاري الروضان اثناء انشطة احلملة التوعوية 

 الوتيد: نعمل على الوصول إلى توصيات لتطوير 
«جودة المناهج» وفق أحدث المعايير

 أبو تمام المتوسطة للبنين بالرميثية
  تكرم الطالب حسين عبدالحسين

 مريم بندق
  يقيم مدير مدرســـة ابو متام املتوسطة للبنني 
عباس عبداجلليل إسماعيل بالتعاون مع التوجيه 
الفني للعلوم ممثال في املوجه األول للعلوم طارق 
العبداهللا ومراقبة األنشطة املدرسية مبنطقة حولي 
التعليميـــة في الثامنة والنصف من صباح اليوم 
حفل تكرمي للطالب حسني علي عبداحلسني مبدرسة 

أبو متام املتوسطة مبنطقة الرميثية حيث ساهم 
هذا الطالب في رفع شأن الكويت في احملفل الدولي 
بحصوله على امليدالية البرونزية في أوملبياد العلوم 
الدولي على مستوى العالم ويحضر هذا احلفل حشد 
كبير من كبار شخصيات املنطقة التعليمية، وكبار 
املسؤولني، وتنطلق املدرسة في اقامة هذا احلفل 

من شعارها «بناء جيل بالقيم والتعليم». 

 مريم بندق
  أعلنــــت الوكيل املســــاعد 
التربوية واملناهج  للبحوث 
في وزارة التربية مرمي الوتيد 
الى صياغة  الوزارة  ســــعي 
معايير وطنية تكفل ارتقاءها 
بجميــــع خدماتهــــا التربوية 
والتعليمية بهــــدف حتقيق 
اجلودة الشاملة في التعليم.

فــــي تصريح    جاء ذلــــك 
للصحافيني على هامش ترؤس 
الوتيد احللقة النقاشية الثالثة 
حول «جودة املناهج التربوية» 
والتي ينظمها قطاع البحوث 
التربوية واملناهج ضمن اخلطة 
التنموية للبرنامج احلكومي 
مبشاركة نخبة من األكادمييني 
التربويني واملوجهني الفنيني 

من داخل الوزارة وخارجها.
الوتيــــد ان هذه    وقالــــت 
املعايير الوطنية تشمل تطوير 
عمليــــة التقــــومي اضافة الى 
التربوية والتعليم  األنشطة 
االلكتروني واملناهج التربوية 
وكل ما يدخل ضمن العمليتني 

التربوية والتعليمية.
الــــى حــــرص    وأشــــارت 
املشــــاركني علــــى اخلــــروج 
مــــن احللقــــة مبجموعة من 
االقتراحات والتوصيات تصب 
فــــي تطوير معاييــــر جودة 
املناهــــج وحتديث أســــاليب 
الى  تقوميها بهدف الوصول 
مناهــــج متطورة وفق احدث 

املعايير.
  وذكرت ان احللقة ستناقش 
٥ محاور هــــي مفهوم جودة 
املنهــــج املدرســــي والتقومي 
كمدخل رئيسي لضمان جودة 
املناهــــج وادوات وأســــاليب 
تقومي جودة املناهج املدرسية 
ومعايير تقومي جودة املناهج 
املناســــب لتقومي  والتوقيت 

جودة املناهج املدرسية.
  أما املشاركون في احللقة 
فدعوا الى النظر في احتياجات 
املتعلم واهتماماته مع إخضاع 
املناهج ملعايير محددة وعملية 
تقييم دوريــــة وربطها وفق 
نظرية حتليل النظم بوحداتها 
الثالث وهي املدخالت وتعني 
الطالــــب واملعلم، والعمليات 
وهي التخطيط والبرمجيات، 
واملخرجات وهي تقومي وحتليل 

وتعديل املسارات.
  من جهته قال عضو هيئة 
التربية  التدريس في كليــــة 
األساســــية في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
العجمي على هامش  د.عمار 
اللقــــاء، ان أهم مــــا يجب ان 
تركــــز عليــــه الــــوزارة هو 
االعتماد األكادميي واالعتدال 

في اجلودة.
  واضــــاف العجمي انه في 
اآلونــــة االخيرة بــــدأ اهتمام 
املؤسسات التعليمية باالعتماد 
االكادميي للمدارس بوصفه أداة 
من خاللها تستطيع الوزارة 
واملنطقة التعليمية واملدرسة 
على حد سواء ان حتقق اجلودة 

الشاملة في التعليم.
  وأوضح ان االعتماد يساعد 

هذه اجلهات في االرتقاء بجودة 
املناهــــج وجــــودة املعلمني 
ومخرجات التعليم، مبينا ان 
عملية اجلودة التزال في طور 
منوها وغير واضحة املعايير 
والتي ميكن من خاللها احلكم 
على ان هذه املدرسة قد حققت 

اجلودة الشاملة أم ال.
  وذكر ان هنــــاك منظمات 
اعتماد اكادميي متخصصة في 
تقييم املدارس تفوق خبرتها 
الـــــ ١٠٠ عام حيث من املمكن 
االستفادة من خبرائها في تقدمي 
النصائح واالرشادات للمدارس 

ومنها منظمة «سيتا».
  وبني ان اجلودة الشــــاملة 
هي فلســــفة اداريــــة ظهرت 
أساســــا في املصانع وتعتبر 
مفهوما اداريا بحتا وال تأخذ 
الفنية  في االعتبار اجلوانب 
بينما االعتماد االكادميي هو 
مزيج من الفلســــفة االدارية 
والفنية ويركز على املؤسسات 
التعليمية واإلجراءات االدارية 
الالزمة فيها، مشــــيرا الى ان 
لالعتماد االكادميي مستويات 
عدة ســــواء في املدرســــة او 
النظام  التعليمية او  املنطقة 

التعليمي عموما.
  وأفاد العجمــــي في ختام 
حديثه بــــأن عملية االعتماد 
االكادميي «ستجنبنا ممارسة 
خاطئة وهــــي ان احلكم هو 
اخلصم نفســــه فــــي عملية 
التقـــييــــم ممــــا يتــطلــــب 
التقييم»  اســــــتقاللية جهة 
مضيفــــا ان هــــذه اجلهــــات 
موضوعية في حكمها وستعمل 
على اختصار جزء كبير من 
الوقت، كما انها ستساعد في 
النهائي وهو  الهدف  حتقيق 
التعليمي  االرتقاء باملستوى 

في البالد. 

 على هامش ترؤسها الحلقة النقاشية الثالثة حول جودة المناهج التربوية  

 لحصوله على الميدالية البرونزية في أولمبياد العلوم الدولي

 الدعيج: تشكيل اللجان العاملة في مخيم السالم السنوي الـ ١٤

 «ال للتدخين» في «تعليمية» مبارك الكبير
 مريم بندق

  حتت رعاية مديرة منطقة مبارك 
الكبيـــر التعليمية بدرية اخلالدي 
أقامت مدرســـة عبداهللا مشـــاري 
الروضانـ  بنني حملة توعوية حتت 
شعار «ال للتدخني» لنشر التوعية 
الصحية لدى الطلبة واملجتمع ككل 
من خالل اطالعهم على مضار التدخني 
وخطورته على صحة املدخن ومن 

حوله.
  أشرف قسما الدراسات العملية 
واالجتماعيات علـــى هذه احلملة 
العطاء الطالب الفرصة ليتعلم كيفية 
االنخراط في املجتمع والتعامل مع 

اآلخرين وتقدمي النصيحة لهم.
  بدأت هذه احلملة داخل اســـوار 
املدرسة حيث القت جناحا وصدى 
كبيرا لدى الطلبة وأولياء األمور. 
النجـــاح واصل اعضاء  وبعد هذا 
احلملة نشاطهم خارج اسوار املدرسة 
التعليمية  متوجهني إلى املنطقـــة 

ملشـــاركة املســـؤولني واملوظفني 
واملراجعني باملنطقة، حيث قام الطلبة 
بتوزيع البروشـــورات واإلعالنات 
والتحدث الى املوظفني واملراجعني 
التدخني  باملنطقـــة عـــن مضـــار 
وسلبياتها على الصحة واملجتمع 
الطلبة  والبيئة. ومن خالل سؤال 
عن هذه احلملة وأهدافها قالوا: ان 
حملتنا تهدف الى نشر التوعية عند 
الطلبة وافـــراد املجتمع عن مضار 
التدخني، واشـــاروا الى أن السبب 
في نقل هذه احلملة من املدرسة الى 
املنطقة لتوصيل الفكرة والنصيحة 
ألكبر عدد من املجتمع وهم املوظفون 
واملراجعون، وفي ختام هذه احلملة 
تقدم الطلبة بالشكر اجلزيل ملدير 
املدرسة عدنان دشتي ورئيس قسم 
العملية ورئيس قسم  الدراســـات 
االجتماعيات وللمدرسني األفاضل 
ولكل من ســـاهم وســـاعد في هذه 

احلملة الصحية. 

  مها الشمري
  زينب حسني
  في العجمي

  عهود العنزي
  التقنيات التربوية

  خالدة الياسني
  داود محمد

  باسل شهاب
  حمزة الهزمي
  مكية القالف
  مرمي املياس

  أسماء الكندري
  نوف شاهني

  الفنية واخلدمات العامة
  م.محمود أشكناني
  نشمية الضويحي

  نوف العنزي
  عواطف الدوسري

  رمي املطيري
  أبرار الهاجري

  علياء الغنام
  فهد احليان
  عادل جاسم

  مليحة عيدان
  عمار البغلي

  صباح عيسى
  سعاد الرشيدي

  وليد عبداهللا
  رابعا: تصـــرف للمكلفني 
مكافأة مالية حســـب املزاولة 
الفعلية لكل منهم طبقا للنظم 

املتبعة.
  خامسا: على جميع جهات 
االختصـــاص العلـــم والعمل 
مبوجبه والتعاون مع التوجيه 
العـــام للزهرات واملرشـــدات 
الكويتية  وجمعية املرشدات 

في التنفيذ كل فيما يخصه. 

  فاطمة عوضني
  حسنات الرديني

  خزنة العجمي
  شيماء الفريح

  معصومة عبدالرسول
  التغذية

  ماجدة مكي
  يسرى الصادق

  مرمي جواد
  اخلدمات

  ميرفت عبدالرحمن
  ابتسام العيد

  تنفيذ البرامج
  د.أمل خليفة

  غنيمة الريش
  رقية نصر

  إحسان عبدالسالم
  أمينة عطا اهللا
  شيماء أبوزيد
  رحاب محمد
  سعاد البيه

  شيماء عاشور
  هالة مصطفى

  هدى فرج
  جميلة العجمي

  الفنية
  أشرف عياد

  عادل يوسف
  حسام حجازي
  ابراهيم سالم

  العالقات العامة
  د.أمل العوضي
  صبيحة سعدي

  وفاء الشريدة
  التقنيـات التربوية مراقبـة التلفزيون 

التعليمي
  مجدي الهزاع

  سعيد الدحيلب

الرســـمي فقط فيما عـــدا أيام 
التجـــارب وأيضا خـــالل فترة 
اقامـــة املخيـــم ٢٠١١/١/٢٧ حتى 

.٢٠١١/٢/٢
  ثالثا: تشكيل اللجان العاملة 
باملخيم الســـنوي الرابع عشر 
ملرشـــدات الكويت على النحو 

التالي:
  قائد عام املخيم

  ليلى البعيجان
  اإلشراف

  هند الهولي
  اإلعداد املسبق

  جناة عبداهللا
  د.ساجدة الهولي

  ضياء بوغيث
  عزيزة املطوع

  ماجدة علي
  ميثة العجمي
  بدرية البديح

  إعداد الدليل
  ليلى اجليماز
  لولوة الشطي

  الفنية للحفل
  نوال ابراهيم
  نادية عوض
  سعاد قنديل
  مرفت سالم

  شيرين عبداحلليم
  أميمة محمد

  دعاء عبداحلميد
  ياسمني خلف

  ثناء املال
  املالية

  سهير حسنني
  نبيلة بلند

  املوسيقى
  زينب الكندري

 مريم بندق
  اعتمد وكيل الوزارة املساعد 
لألنشطة الطالبية دعيج الدعيج 
العاملة مبخيم  اللجان  تشكيل 
السالم الســـنوي الرابع عشر، 
وذلك باالشـــارة الى القرار رقم 
(و ت/و/١١٥٤٦) الصادر بتاريخ 
اقامة مخيم  ٢٠١٠/١٢/٨ بشـــأن 
السالم الرابع عشر حتت شعار 
«شاركي.. واصلي.. غّيري احلياة 
من حولك» وذلك مبركز تدريب 
الزهرات واملرشـــدات مبنطقة 
الرميثية قطعة ١١ التابع ملدرسة 
أروى االبتدائية بنات خالل الفترة 
من ٢٠١١/١/٢٧ الى ٢٠١١/٢/٢ والذي 
يستمر ملدة ٧ ايام يتخللها املبيت 
في املخيم ملدة ٦ ليالي وما يسبق 
ذلك من فترة اعداد واســـتعداد 

للمخيم.
  وجاء في القرار: أوال: تكليف 
الفنيـــات للزهرات  املوجهـــات 
واملرشدات وقائدات الفرق وبعض 
من العاملني من املختصني والفنيني 
في وزارة التربية وغيرها وفقا 
العمل واملشـــاركة  الحتياجات 
في االشراف واالعداد والتنظيم 
والتدريـــب ومتابعة االجنازات 
املسندة لهم اعتبارا من ٢٠١٠/١٢/١٥ 
الى ٢٠١٠/٢/١٠ مبا في ذلك ايام 
اجلمعـــة والعطالت الرســـمية 
الـــدوام علـــى فترتني  ويكون 
صباحا خالل الدوام الرســـمي، 
ومساء من اخلامسة حتى التاسعة 
مساء واملبيت اثناء املخيم وفقا 

للكشوف املنشورة.
  ثانيـــا: بالنســـبة للمكلفني 
واملكلفات من املعلمني واملعلمات 
تكون فترة التكليف بعد الدوام 

 يبدأ ٢٧ الجاري وحتى ٢ فبراير يتخللها المبيت في المخيم ٦ لياٍل


