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  «التربية» لم تعدل بيانات طلبة الـ «١٢» .. وستتكرر أخطاء في النتائج!
 مريم بندق

  طالبــــت اإلدارات املدرســــية 
العام بالعمل على  التعليم  قطاع 
تنفيذ التعديالت اخلاصة ببيانات 
طلبة الصف الثاني عشر املتعلقة 
بالدرجات والبيانات الشخصية.

  وأوضحت املصادر ان املدارس 
قامت برفــــع التعديالت املطلوبة 
لتصحيح البيانات احلالية للطلبة 
املتعلقة باألســــماء واجلنســــية 
وغيرها الى املناطق التعليمية التي 
قامت بدورها بتزويدها الى الوزارة. 
وطالبت املصــــادر قطاع التعليم 
التخطيط  بالتنســــيق مع قطاع 
واملعلومات ممثال مبركز املعلومات 
لتنفيذ هذه التعديالت، مشــــيرة 
الى انه من األهمية إدخال درجات 
الطلبــــة في املواد العملية واملواد 
خارج اجلدول. وأكدت املصادر انه 
مت سحب املعلومات الصحيحة من 

حيث مت حتميل مديري ومديرات 
التي  املدارس مسؤولية األخطاء 
وقعت. وأهابت اإلدارات املدرسية 
الوزارة  التربية ووكيلة  بوزيرة 
بصفتها رئيســــة االمتحانات الى 
ان تبادرا بســــرعة التدخل إلنقاذ 
ما ميكــــن إنقــــاذه وإلجبار مركز 

املعلومات على القيام بدوره.
  وأحاطــــت املصــــادر الوزيرة 
والوكيلة بأن قطاع التعليم العام 
وبالتعــــاون مع مجلــــس مديري 
املناطق التعليمية تعاون الى أقصى 
درجة مع مركز املعلومات في حتديد 
املواعيد املناسبة لهم وفق ظروف 
وطبيعة العمل ومع ذلك لم يلتزموا 
بالتنفيــــذ. واختتمت املصادر: ان 
إدخال الدرجات مهم جدا الستكمال 
درجات بعض الطلبة، مشيرة الى 
ان عدم القيام بهذه اخلطوة يعني 

تكرار األخطاء.

املدارس ولم يتم حتى اآلن إدخالها 
في برنامج سجل الطالب بالرغم من 
ان امتحانات الفترة الدراسية الثانية 
لهؤالء الطلبة ستبدأ ١٢ اجلاري. 
واستغربت اإلدارات املدرسية من 
ان قطاع التعليم العام بالرغم من 

انه حدد مواعيد إلدخال وسحب 
البيانات إال ان مركز املعلومات لم 
يلتزم بها، مما أدى الى عدم إدخال 
هذه التعديالت حتى اآلن. وتساءلت 
املصادر: ما دور مركز املعلومات 
إذا ماطل في القيام بدوره الفعلي 

والذي أهم نقطــــة فيه هو ادخال 
البيانات والدرجات. وقالت  هذه 
ان هذه املماطلة ستؤدي الى إرغام 
كنترولي القسمني العلمي واألدبي 
في تنفيذ هذه اخلطوة مما ميثل 
الكنترولني  أعباء إضافية علــــى 

بشكل قد يؤدي الى وقوع أخطاء 
في البيانات نتيجة السرعة، كما 
حدث فــــي العام املاضي. وأعربت 
املصادر عن قلقها وخوفها من ان 
حتمل الوزارة اإلدارات املدرسية هذا 
اخلطأ كما حدث في العام املاضي، 

 مديرو المدارس لـ «األنباء»: امتحانات الفترة الدراسية الثانية تبدأ األربعاء المقبل وحتى اآلن لم يتم إدخال درجات المواد العملية والمواد خارج الجدول

 منى اللوغاني  متاضر السديراوي  هناء الشراح 

 بدر الفريح 

 احدى الفقرات الفنية  مدير عام منطقة مبارك الكبير بدرية اخلالدي تكرم عواطف البدر 

 د.موضي احلمود 

 تسّلم االمتحانات للصفوف ١٠ و١١ و١٢ قبل موعدها بيوم 
وُتوضع في صناديق تسّلم فجر يوم االمتحان للمندوبين

 الحمود للوتيد: حصر مشروعات وبرامج التطوير القائمة 
 مريم بندق

  خاطبت وزيرة التربية ووزيرة 
العالي د.موضي احلمود  التعليم 
الوكيلة املساعدة لقطاع البحوث 
التربوية واملناهج مرمي الوتيد حول 
برنامج املتابعة الشهرية لعناصر 

املنظومة التربوية.
الوزيرة: في    وجاء في خطاب 
ظل التطور التربوي الذي تشهده 
املنظومة التربوية، وحرصا على 
متابعة العناصر التربوية عن قرب 
والتأكـــد من مضي آلية العمل في 
مسارها الصحيح، ودعما ملفردات 
التطوير والتواصل املباشـــر مع 
الصفني األول والثانـــي لقيادات 
الـــوزارة ومتابعتهـــم متابعـــة 

منتظمة.
  وحيث ان الوزارة قامت بإعداد 
مشروعات لتطوير العمل، نهوضا 
مبنظومة العمل في البيئة املدرسية 

وسعيا لتكوين بيئة جاذبة.
  ورغبة منا في االطالع على جهود 
التربويني في تنفيذ مشـــروعات 
التطوير، واالســـتماع  وبرامـــج 
ملالحظاتهم ومقترحاتهم واملعوقات 
إن وجدت. لذا يرجى اإليعاز إلدارة 
البحوث التربوية باتخاذ اإلجراءات 

الالزمة نحو اآلتي بيانه:
  ١- حصر مشـــروعات وبرامج 
التطوير القائمة، وعناصر العمل 
التربوي داخل البيئة املدرســـية، 
واملسؤولني املعنيني القائمني على 

التنفيذ حسب النموذج املرفق.
التحضير والترتيب لعقد   -٢  
اجتماع شـــهري لنا مع القطاعات 
املسؤولة عن تنفيذ كل مشروع أو 

برنامج تطويري على حدة.
  ٣- تســـجيل مـــا يتـــم فـــي 
االجتماعات وعرضه علينا، لتسهيل 
عملية املتابعة. وعلى الصعيد ذاته 

حددت الوزيرة: 

 الموضوعات المقترحة للمناقشة في االجتماع الشهري
  مع القيادات التربوية المعنية بحسب الجدول المنشور: 

 األطراف المقترح مشاركتها  الموضوعات المقترحة  م 

 ١ 

 االنشطة الطالبية في املدارس:
  ـ احلركة الكشفية.

  ـ النظام الطالبي في الطابور 
واملقصف واحلصص. 

 < الوكيل املساعد للشؤون الطالبية.
  < مديرو االدارات املركزية التابعة للقطاع.

  < الوكيل املساعد للتعليم العام.
  < مديرو عموم املناطق التعليمية

  < مديرو االدارات التربوية والشؤون التعليمية.
  < التوجيه الفني املختص. 

 ٢ 

 اإلدارة املدرسية:
  ـ تطويرها.

  ـ املعوقات التي تواجهها وسبل 
معاجلتها. 

 < الوكيل املساعد للتعليم العام.
  < مديرو عموم املناطق التعليمية.

  < مديرو االدارات باملناطق التعليمية.
  < ادارة التطوير والتنمية 

 ٣ 

 الهيئة التعليمية:
  ـ الرضا الوظيفي.
  ـ التنمية املهنية.

  ـ الكفاءة الوظيفية. 

 < الوكيل املساعد للتعليم العام.
  < مديرو عموم املناطق التعليمية.

  < مديرو االدارات التربوية والشؤون التعليمية.
  < التوجيه الفني العام للمواد الدراسية.

  < ادارة التطوير والتنمية. 

 ٤ 

 اخلدمات التعليمية (املكتبات + 
التقنيات التربوية + اخلدمات 

االجتماعية والنفسية):
  ـ مدى فاعليتها.

  ـ املعوقات التي تواجهها.
  ـ مقترحات تطويرها. 

 < الوكيل املساعد للتنمية التربوية.
  < مديرو االدارات املركزية التابعة للقطاع.

  < الوكيل املساعد للتعليم العام.
  < مديرو عموم املناطق التعليمية.

  < مديرو االدارات التربوية والشؤون التعليمية.
  < التوجيه الفني املختص. 

 «التربية» تشترط مُؤهال جامعيًا أو دبلومًا وخبرة 
  تتراوح بين ٦ و١٠ سنوات لشغل رئيس السكرتارية 

 اعلنت وزارة التربية قطاع التنمية التربوية 
عـــن حاجتهـــا لشـــغل وظيفة رئيس قســـم 
الســـكرتارية بادارة التقنيات التربوية بقطاع 
التنميـــة التربوية على ان تتوافــر في املقــدم 

الشــروط التاليــة:

  أوال: المؤهل

  ـ ان يكون حاصال على مؤهل جامعي تخصصي 
وخبرة في مجال العمل مدة ال تقل عن ٦ سنوات 

في مجال العمل.
  ـ او ان يكون حاصال على دبلوم تخصصي 
او ما يعادله او الدورات التدريبية التي ال تقل 

مدتها عن سنتني بعد الثانوية العامة وخبرة ال 
تقل عن ١٠ سنوات فعلية في مجال العمل.

  ثانيا: شروط أخرى

  ـ ان يكون حاصال على تقرير كفاءة بدرجة 
ممتاز عن السنتني االخيرتني.

  ـ اجادة استخدام احلاسب اآللي.
  ـ احلصول علـــى دورات تدريبية في مجال 

العمل.
  فعلى الراغبني لشغل الوظيفة تعبئة النموذج 
املخصص لذلك وتقدمي طلباتهم ملكتب الوكيل 

املساعد للتنمية التربوية. 

 مريم بندق
  عممت وكيلة التعليم العام منى 
اللوغاني على مديري عموم املناطق 
التعليمية آلية تسليم االمتحانات 
ومناذج االجابة من املطبعة السرية 
بديوان عام الوزارة للفترة الدراسية 
الثانية العام الدراسي ٢٠١١/٢٠١٠، 
وجاء في التعميم: يرجى العلم انه 
سيتم تسليم االمتحانات اخلاصة 
بالفترة الدراســــية الثانية للعام 
الدراسي ٢٠١١/٢٠١٠ للصف العاشر 
والصفني احلادي عشــــر والثاني 
عشر بقســــميهما العلمي واالدبي 

على النحو التالي:

  ـ التسليم سيكون قبل االمتحان 
بيوم، الفترة املسائية (حسب الوقت 

املخصص لكل منطقة).
  ـ لــــكل مدرســــة صنــــدوق أو 
صندوقــــان حســــب احصائيــــة 
املدرسة، مبينا اسم املدرسة على 

الصندوق.
  ـ تعبــــأ الصناديق باملظاريف 
مبعرفة مندوبي املناطق حســــب 
الكشــــوف وترصص وتبقى في 
الوزارة كأمانة حتى يوم االمتحان 
ـ تســــلم االمانات يــــوم االمتحان 

 وقت تواجد المندوبين في المطبعة  المناطق التعليمية 
 الفترة المسائية  الفترة الصباحية 

 ٤٫٣٠  ٨٫٣٠  االحمدي ـ اجلهراء ـ مبارك الكبير 
 ٧٫٣٠  ١١٫٣٠  حولي ـ العاصمة ـ الفروانية 

  مالحظة: مواعيد الفترة الصباحية خاصة بيوم السبت فقط. 

الساعة ٥٫٣٠ فجرا ملندوبي املناطق 
التعليمية ـ تسلم مناذج االجابة 
يوم االمتحــــان بعد مرور نصف 
الوقت من االمتحان ـ على جميع 
املناطق التعليمية إرســــال كشف 
املندوبني املخولني  بأسماء جميع 
باستالم االمتحانات على الفاكس 
رقم ٢٤٨٣٨٦٣١ بأسرع وقت ممكن 
ـ على جميع املناطق االلتزام التام 
باملواعيد احملددة، كما يرجى إحضار 
صناديق بعدد كاف موضحة عليها 
أســــماء املدارس ـ مواعيد تسليم 
االمتحانــــات للمناطق التعليمية 

وفق اجلدول املنشور. 

 مع تحديد المسؤولين المعنيين القائمين على التنفيذ لتسهيل عملية المتابعة اللوغاني: تعديل اآللية لضمان عدم تسريب األسئلة وطالبت مديري العموم بااللتزام التام بالمواعيد المحددة

 «مبارك الكبير»: مسرح الطفل أهم الوسائط التعليمية
  لغرس القيم والسلوكيات في رياض األطفال

 نظمت منطقة مبارك الكبير ورشـــة عمل 
بعنوان «مسرح الطفل» الذي يعد أهم الوسائط 
التعليميـــة احملببة للطفل الذي يتقبل القيم 
والسلوكيات من املسرح اعتمادا على خياله 
الواسع وذلك في روضة النماء بحضور مدير 
عام منطقة مبارك الكبيـــر التعليمية بدرية 
اخلالدي، واملوجهة االولى سلوى العميري، 
واملوجهة الفنية ســـلوى الوتيـــد، ود.علي 
حبيب من كلية التربية املتخصص في رياض 
االطفال بجامعـــة الكويت، والكاتبة عواطف 
البدر ومجموعة من مديرات ومعلمات رياض 

االطفال.
  ألقت املوجهة الفنية منيرة العازمي كلمة 
رحبت من خاللهـــا باحلضور وحتدثت فيها 
عن اهمية القصص ومدى عالقتها بالطفل مثل 

القصص القرآنية وغيرها من القصص.
  واشارت الى أن القصة يجب ان تكون مالئمة 
لطفل الرياض، فهناك غايات تربوية للقصة 
مثل غرس روح التعاون والصدق والتسامح 

واالمانة والعطف في الطفل.
  كما تطرقت في حديثها عن املسرح واشارت 
الى أن املسرح عبارة عن مدرسة الشعوب حيث 
تطرح فيه اســـمى االفكار والقيم والقضايا، 

فاملســـرح يختلـــط فيه الصمـــت بالصوت، 
علما بأن مســـرح الطفل يتنـــاول العديد من 
املوضوعات مثل القصص الشعبية والتراث 

العربي والقصص اخليالية.
  وبعد ذلك بدأت كل روضة من رياض االطفال 
بتقدمي مسرحية تتناول قيمة من القيم، فبدأت 
روضة النماء بتقدمي مسرحية بعنوان «قصة 
من التراث العربي»، تلتها روضة النجوم بقصة 
دينية، ثم روضة النجباء قدمت قصة سندريال، 
اما القصة التعليمية باللغة االجنليزية فقدمتها 
روضة الكويت، ومتيزت روضة الندى بتقدمي 

القصص الوطنية عن الوحدة الوطنية.
  اختتمت ورشـــة العمل بكلمة من مديرة 
منطقة مبارك الكبير التعليمية بدرية اخلالدي 
شـــكرت فيها كل احلضـــور وجميع من بذل 
مجهودا البراز القيم والسلوكيات التي يجب 
ان يتحلى بها كل منا، مشيرة الى ان الوزارة 
تركز على اهمية زرع وترســـيخ قيمة الوالء 
واالنتماء والصـــدق واالمانة في ذهن الطفل 
والتمســـك بها. ومن ثم قامت بتكرمي د.علي 
حبيب والكاتبة عواطف البدر ومديرات رياض 
االطفال واملشـــرفات الفنيات املشاركات في 

هذا العمل. 

 نظمت ورشة عمل في روضة النماء بحضور بدرية الخالدي وعواطف البدر

 امتحانات الصفين ١٠ و١١ اليوم 
 تبـــدأ امتحانات طلبة الصفني العاشـــر 
واحلادي عشـــر اليوم في جميـــع املناطق 
التعليميـــة للفترة الدراســـية الثانية التي 
ستكون موحدة على مستوى الوزارة وتنتهي 
٢٠ اجلاري، على ان تسلم الشهادات للطلبة 

يوم ٢٤ من الشهر. 

 امتحانات الصف الـ ١٢ األربعاء 

 إعفاء خان من لجنة «الثانوي»

 تبدأ امتحانات الفترة الدراسية الثانية لطلبة الصف الثاني عشر 
١٢ اجلاري وتستمر حتى ٢٤ منه، على ان تسلم شهادات الطلبة الى 

املدارس يوم ٢٧ من الشهر. 

 أصدرت احلمود قرارا جاء فيه: باالشارة الى القرار الوزاري رقم 
٢٠١٠/٥١٧ بشأن تشكيل جلنة «استحداث التعليم الفني التقني بالتعليم 

الثانوي». وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، تقرر:
  أوال: إعفاء عزيزة فاضل علي خان من اللجنة املذكورة أعاله.

  ثانيا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه. على جهات االختصاص 
العلم والعمل مبوجبه. 


