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 لجنة لمقابلة المتقدمين لرئاسة رواتب األحمدي والجهراء وحولي

 مريم بندق
  كلف وكيل القطاع املالي راضي الرشـــيدي جلنة برئاســـة مدير 
االدارة املالية انيسة الوهابي ملقابلة املتقدمني املستوفني لشغل وظيفة 
رئيس قســـم رواتب مناطق االحمدي، اجلهراء وحولي، وعضوية 
سلمى معرفي مراقب امليزانية واحلســـابات، اميان القناعي مراقب 
الرواتب، فائقة جاســـم مراقب التوريـــدات، ورجاء بوعركي مراقب 

الشؤون الوظيفية. 

 عطلة اليوبيل الذهبي الستقالل الكويت ومرور ٢٠ عامًا
  على التحرير تبدأ ١٣ أم ٢٠ فبراير والدوام ١ مارس؟

 بعد أن تركت «التربية» الباب مواربًا حول تمديد عطلة الربيع: إجازات األعياد الوطنية يقررها مجلس الوزراء واعتبار ١٧ فبراير إجازة المولد النبوي

 لوائح «الديوان» تفرض اعتبار ٢٧ و٢٨ فبراير عطلة رسمية بديلة لتصادف ٢٥ و٢٦ يومي جمعة وسبت 
 مريم بندق

  انتشرت أمس معلومات بني جميع 
األوساط االجتماعية تفيد بإجراء وزارة 
التربية تعديال على موعد عطلة منتصف 
العام الدراسي لتمتد حتى نهاية فبراير 
املقبل بدال من ١٣، حتـــى ان العاملني 
بالـــوزارة واملناطـــق التعليمية بدأوا 
يتســـاءلون وقد أكد البعض منهم ان 
الوزارة أصدرت نشرة ومت تعميمها على 
املدارس وظل اجلميع يبحث عن هذه 
النشرة التي ثبت الحقا انها «إشاعة» 
ومازالـــت الصورة غير واضحة حتى 
اآلن، حيث تركت وزارة التربية الباب 
مواربا أمام احتمـــاالت واردة بإجراء 
تعديالت على العطلة الرسمية لألعياد 
الوطنية على مســـتوى الدولة وليس 

على عطلة الربيع.
  فقد أوضحـــت الوزارة فـــي بيان 
الرسمية  ان األعياد والعطل  صحافي 
حتدد بقرار من مجلـــس الوزراء ولم 
تصلنا حتى اآلن أي تعليمات في هذا 

املوضوع.
  وتضمن البيان الصادر من مدير إدارة 

العالقات العامة باإلنابة باسل السبت ان 
ما مت تداوله بشأن إطالة اجازة منتصف 
العام الدراسي غير صحيح، مؤكدا ان 
االجازة في موعدها احملدد من ٣٠ يناير 

حتى ١٠ فبراير املقبل.
  وأكد السبت عدم صحة ما مت تداوله 
بهذا الشأن، مشيرا الى التزام الوزارة 
بقرارهـــا رقـــم ١ اخلـــاص باالجازات 

واالمتحانات ومواعيد الدوام.
  وبحسب الواقع تبدأ االجازة الفعلية 
اجلمعة ٢٨ يناير اجلاري ويســـتأنف 

الدوام االحد ١٣ فبـــراير.
  علـــى ان يكون اخلميس ١٧ فبراير 
بدل اجازة عن الثالثاء ١٥ فبراير املوافق 
عيد املولد النبوي وهذا ما سيصدر به 

تعميم من ديوان اخلدمة املدنية.
  والالفت ان يومـــي العيد الوطني 
والتحرير ســـيقعان يومـــي اجلمعة 
والســـبت وهما عطلة رسمية وراحة 
اســـبوعية، لذلك يتوقع اصدار قرار 
بإعطاء يومي ٢٧ و٢٨ فبراير بدال منهما 
على ان يســـتأنـف الـــــدوام ١ مارس. 
والرؤية املتوقعة واألقرب الى التطبيق 

من اخلدمات العامة (وســـائل النقل، 
التغذية، الهيئة التمريضية، الضيافة، 
احلراسة، النظافة، املراسلة، املناولة، 
املساكن، التصوير، صيانة آالت التصوير 

وغيرها).
  ثانيا: تضاف الى املادة الثالثة واملادة 
اخلامسة بالقرار رقم ١٩٩٣/٣٢٣ البنود 

التالية:
  ـ توفيـــر احتياجات الـــوزارة من 

خدمات الهيئة التمريضية.
  ـ اإلشـــراف واملتابعـــة على تنفيذ 

العقود اخلاصة بالهيئة التمريضية.
  ـ اتخاذ ما يلزم نحو تزويد وجتهيز 
املدارس واملعـــدات املطلوبة للعيادة 

املدرسية.
  ثالثا: تضاف الى املادة السادســـة 
بالقرار الوزاري رقم ١٩٩٣/٣٢٣ البنود 
التاليـــة وتلحق باختصاصات قســـم 

متابعة شركات اخلدمات:
  ـ اإلشـــراف واملتابعة على العقود 
التي تبرمها الوزارة في مجال الهيئة 

التمريضية.
  ـ تقدير احتياجات املدارس املختلفة 

للتعليم العام من األثاث واملفروشات 
واألجهزة اخلاصة بالعيادات املدرسية 
فـــي هذا  الوزارة  وإعـــداد ميزانيـــة 

الشأن.
  ـ التنسيق مع اجلهات املعنية لتوفير 
األجهزة واملفروشات املطلوبة للعيادة 

املدرسية.
  رابعا: يعمل بهذا القرار من تاريخ 
صـــدوره ويلغى ما يتعارض معه من 

قرارات سابقة.
  ـ بعد االطالع على املرسوم بقانون 
رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن اخلدمة املدنية 
وعلى املرسوم في نظام اخلدمة املدنية 
لســـنة ١٩٧٩ وتعديالتها استندت إلى 
القرارات الوزارية أرقــــــام: ١٧٨ لسنة 
١٩٩٣ بشأن البناء التنــــظيمي للوزارة 
وتعديالته، و٣٢٣ لســـنة ٢٠٠٢ بشأن 
تعديل مسمى إدارة املنشآت واخلدمات 
العامة وإعادة تنظيمها، و٤٧٦ لســـنة 
٢٠٠٣ بشأن إلغاء قطاع الشؤون املالية 
واإلدارية وإنشاء قطاع الشؤون اإلدارية، 
وقرار جلنة التنظيم في اجتماعها رقم 

٢٠١٠/٨ بتاريخ ٢٠١٠/١٢/١. 

اآلن ان يكون الـ ٥ أيام الواقعة من ٢٠ 
فبراير وحتى ٢٤ منه عطلة رسمية على 
ان تتواصل االجازة من ١٧ فبراير (عطلة 

املولد النبوي) وحتى ٢٨ منه.
  والرؤية األقـــرب الى الصواب في 
األعوام املقبلة ان تعدل وزارة التربية 
موعد اجازة (منتصف العام الدراسي) 

لتبدأ في النصف الثانـــي من فبراير 
وليس من بدايته حتى ال حتدث الربكة 
التي حدثت اآلن ولالســـتفادة من أيام 

العام الدراسي الفعلية.
الدارة  جديـــدة    اختصاصـــات 

اخلدمات
  إلـــى ذلك عدلـــت وزيـــرة التربية 

ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
اختصاصات إدارة اخلدمــــــات العامة 

وجاء في القرار املعدل:
  أوال: يستبدل بنص الفقرة األولى في 
املادة الثالثة من القرار رقم ١٩٩٣/٣٢٣ 

النص التالي:
  ـ توفير احتياجات أجهزة الوزارة 

 عبدالعزيز الزبن

 دعيج الدعيج 

 بنات «سبيكة العنجري» في لوحة معبرة ضمن جهود املدرسة في احملافظة 
على البيئة بالتعاون مع جلنة ازالة التعديات 

 منى اللوغاني 

 متاضر السديراوي

 مدير عام منطقة الفروانية التعليمية يسرى العمر اثناء املناقشات مع ممثل البنك الدولي 

 د.موضي احلمود

بفصول خاصة كما استعرض 
جتربة ســــلطنة عمان وعملية 
تطوير التعليــــم منذ عام ١٩٧٠ 
وحتى عامنا احلالي وذلك لوضع 
اولويات العمل ورؤية لالهداف 
وحتديد املعوقات خالل تطبيق 
اخلطة االمنائيــــة للوزارة التي 
تأتي ضمن مهام جلنة االرتقاء 
فــــي حتليل نتائــــج التحصيل 

 اشاد فريق من خبراء البنك 
الدولي بخطوات اصالح التعليم 
في الكويت املتمثلة في استمرار 
القائمني على املنظومة  ســــعي 
التعليمية للوصول الى اجلودة 
الشاملة في محاور العمل التربوي 
والذي يأتي ضمن برنامج عمل 
احلكومة واخلطة االمنائية لوزارة 
التربية للسنوات ٢٠١٠ – ٢٠١٤.

الفريق خالل    واســــتعرض 
ورشــــة عمل مع فريق االرتقاء 
بعناصر الكفاءة الداخلية للعملية 
التعليمية وتطوير طرق التدريس 
فــــي ظل نظام مــــرن للتجريب 
التعليم بحضور  انواع  بكفاءة 
رئيسة جلنة االشراف واملتابعة 
وكيل التعليم العام منى اللوغاني 
ورئيس جلنة االرتقاء مدير عام 
منطقة الفروانية يسرى العمر 
ورؤساء اللجان املديرين العامني 
منى الصالل وطلق الهيم، ومدير 
ادارة تطوير املناهج د.ســــعود 
احلربي باالضافة لعدد من اعضاء 
اللجان حيث استعرض جتربة 
الواليات املتحدة االميركية التي 
توضح مدى التغير املنهجي في 
نظام اجلامعات ومتييز الطلبة 
الفائقني واملجتهدين واحلاقهم 

 البنك الدولي لقيادات «التربية»: المنهجية األميركية 
  في إصالح التعليم اعتمدت تمييز الفائقين في فصول خاصة

 «سبيكة العنجري».. لوحات وطنية معبرة   سجل سعي القائمين على المنظومة التعليمية للوصول إلى الجودة الشاملة
وسلوكيات إيجابية للمحافظة على البيئة

 مريم بندق
  ضمن جهود وزارة التربية باالشتراك 
مع جلنة إزالة التعديات وحتت شــــعار 
«بيئتنا حياتنا» أقامت مدرســــة سبيكة 
العنجري حتت اشــــراف قســــم التربية 
البدنية اليوم الرياضي بهدف القضاء على 
السلوكيات السلبية وتعزيز االيجابيات 
وتفعيل القيم واملفاهيم الوطنية، عرضت 
الطالبات لوحات وطنية معبرة عن بعض 
إزالة  السلوكيات، وشــــارك ممثل جلنة 
التعديالت على امالك الدولة العقيد ظافر 
الصايغ الطالبات في رسم لوحات تساهم 
في تعزيز الســــلوكيات اإليجابية جتاه 
الوطــــن والبيئة ومتت مســــاعدتهن في 
الزراعة وإزالة الرســــومات على احلائط 

بإعادة صبغها. 

التنسيق    تشــــكيل فرق عمل 
واملتابعــــة والتدريب على النحو 
إدارة  التالي: تشــــكيل فرق عمل 
األنشــــطة املدرســــية للتنسيق 
واملتابعة: وحيد خضير وغنيمة 

دشتي وبتول العلي.

  مهام فريق عمل إدارة األنشطة 
المدرسية للتنسيق والمتابعة:

  وضع آلية للتواصل بني الفرق، 

 مريم بندق
  شكلت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
الرئيس وفرق عمل  العمل  فريق 
التنســــيق واملتابعــــة ملشــــروع 
مكافحة الســــمنة للعام الدراسي 
٢٠١١/٢٠١٠ برئاسة دعيج الدعيج 
الوكيل املساعد لألنشطة الطالبية 
وعضوية منى الفريح وعبدالكرمي 
عبدالرضا ومنى احلشاش وأماني 

مهدي.

  مهام الفريق

العمل لفرق    رسم سياســــات 
التنسيق واملتابعة والتدريب، وضع 
خطة العمل ومتابعة سيرها، وضع 
برامج خاصة بالتنفيذ وبرمجتها 
زمنيا، توفير االحتياجات الالزمة 
لتنفيذ برامج العمل من قبل فرق 
العمل الفرعية املشــــكلة، االطالع 
التقاريــــر الفترية املرفوعة  على 
من فرق عمل التنسيق واملتابعة 

والتدريب.

جتميع األعمال اخلاصة باملشروع 
من اللجان الفرعية العاملة لوضع 
امداد فرق  تقارير متتابعة عنها، 
العمل العاملة باملعلومات املطلوبة 
حول املشــــروع وجتــــارب الدول 
األخرى، ربط فرق العمل واللجان 
الفرعية بامليــــدان من خالل نقل 
املعلومــــات والبيانات أوال بأول، 
توثيــــق األعمال مــــن اجتماعات 
وندوات وزيارات لعمل أرشــــيف 

دائم. فريق عمل التربية البدنية 
(بنني) للتنسيق واملتابعة والتدريب 
يوسف اخلضير وعصام يوسف 

واسماعيل توفيق وفتحي هالل.
  فريــــق عمل التربيــــة البدنية 
(بنــــات) للتنســــيق واملتابعــــة 
والتدريــــب: ســــبيكة علي وناهد 
التونسي وسامية احمد وفتحية 

عوض.
  فريــــق عمــــل علوم األســــرة 
واملســــتهلك (بنات) للتنســــيق 
واملتابعــــة والتدريــــب: فوزيــــة 
اجلميعــــان ونادية أحمد وعفيفة 

محمد وتهاني بو ارحمة.

  مهام فرق عمل التنسيق والمتابعة 
والتدريب

اللجان    رسم سياســــات عمل 
الفرعية بناء على خطة عمل الفريق 
الرئيس، وضع آلية العمل ومتابعة 
الفرعية،  اللجان  سيرها، تدريب 
متابعة الدراسة العملية والبرامج 
اخلاصة بالتنفيــــذ وتطبيقها مع 

اخلطــــة الزمنيــــة، متابعة تنفيذ 
العمل والتنســــيق مع  برنامــــج 
اللجــــان الفرعيــــة إلجناز اخلطة 
املوضوعة، االطالع على التقارير 
الفترية املرفوعة من اللجان الفرعية 
املشكلة، رفع تقارير فترية للفريق 

الرئيس.

  مهام اخصائي تحليل البيانات

  تســــلم وجتميع االستبيانات 
وعمل التحليل االحصائي لها.

  اسلوب عمل الفرق

  ١ ـ تعقــــد اللجــــان الفرعيــــة 
اجتماعاتها خــــارج أوقات الدوام 

الرسمي.
  ٢ـ  تقدم اللجان الفرعية تقريرا 
فتريا عن اعمالها للرئيس (الوكيل 

املساعد لألنشطة الطالبية).
  يصرف لرئيس وأعضاء الفرق 

مكافأة مالية حتددها الوزيرة.
  يعمل بهــــذا القرار اعتبارا من 

يناير ٢٠١١ وحتى ديسمبر ٢٠١١. 

 الحمود: ٥ فرق لمكافحة سمنة «التربية»
  وتنفيذ برامج العمل العلمية والميدانية خالل ٢٠١١

 Mariembondok@hotmail.com 

النقل  للمتعلمني في صفــــوف 
باملراحل التعليمية بالبالد.

التي  الفريق االهداف    وحدد 
تعمق مفهوم جودة التعليم في 
املنظومة التعليمية ووضع نظم 
اجلودة والسياسات واملمارسات 
من اجــــل املقاربــــة التحويلية 
لتحســــني التعليم وعمل رؤية 
مشتركة محددة بوضوح ومطورة 

بالعمل اجلماعي من اجل التحول 
من التوسع والصيانة الى فلسفة 
القيــــادة واجلودة خللق بيئات 
جيدة وممارسات افضل لتخريج 
طــــالب ذوي اداء عال جلعلهم 
مواطنني جيدين على مستوى 

الوطن.
  وتطــــرق القائمــــون علــــى 
الورشة الى حتديد ٥ خصائص 

للمنظمات التي تتســــم باالداء 
العالي والتــــي تتمحور حول 
االتقان الشــــخصي للمؤسسة 
الفكريــــة والرؤية  والنمــــاذج 
املشــــتركة والتعليم اجلماعي 
والتفكير بالنظــــم، موضحني 
ان اكثر تلــــك اجلوانب اهمية 
الفكرية والتفكير  النماذج  هي 
بالنظم، ومت عرض امثلة على 
ذلك لتوضيح الرؤية التي يود 
البنــــك عرضها علــــى اعضاء 
الفرق، وان اي نظام مير بعدة 
مراحل وهي املدخالت والعمليات 

واملخرجات ومن ثم النتائج.
  من جانبــــه بــــني د.ايان ان 
ماكليالن ان كل مــــا مت اجنازه 
في الورشة هو متهيد للعمل في 
املرحلة املقبلة لكي تتضح الرؤى 
وخطــــط العمل عن طريق ربط 
اجلزئيات مع بعضها من خالل 
حتديد احتياجات كل فريق من 
االخر من معلومات واحتياجات. 
مبينا أنه مت توزيع خبراء البنك 
الدولي على فرق املشروع وحتديد 
د.توم كاسيدي لفريق االنشطة 
املدرسية ود.شهرام بيكما لفريقي 
الكفاءة الداخلية وتنويع التعليم 

الثانوي. 


