
اخلميسالمحلية
٢٥ ديسمبر ٢٠١٠

55
 االثنين التربوية  التربوية  التربوية  التربوية 

  ١٤  مارس ٢٠١١ 

 7 

 مريم بندق
  أصدرت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
قرارا بإضافة عضوين الى جلنة 
تقييم احلالة اإلنشائية ملظالت 
املدارس استنادا الى القرار الوزاري 
رقم ٣٠٢ الصادر بتاريخ ٢٠٠٩/٩/١٤ 
بشأن تشكيل جلنة من فريق فني 
لتقييم احلالة اإلنشائية للمظالت 
املوجــــودة مبحافظتي األحمدي 
والعاصمة. والقرار الوزاري رقم 
٣٩٦ الصادر بتاريخ ٢٠٠٩/١١/١٢. 

وجاء في القرار:
  أوال: إضافة التالي اســــماهما 

الى عضوية اللجنة املشــــكلة من فريق فني لتقييم احلالة اإلنشائية 
للمظالت املوجودة باملدارس:

  ١- م.هشام فارس ـ مهندس استشاري معماري.
  ٢- عبدالعليم عبدالوهاب ـ مساعد مهندس معماري.

  ثانيا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسي ٢٠١٠-٢٠١١.
  ثالثا: على جميع اجلهات بالوزارة العلم والعمل مبوجبه.

  وكان مجلس الوزراء أقر في ١٣ يوليو املاضي مذكرة الوزيرة احلمود 
املتضمنة طلب ميزانية لبحث سالمة ساحات العلم في جميع املدارس 
على ان يتم التنفيذ باألمر املباشــــر مع استثناء األعمال املطلوبة من 
الدورة املستندية املتمثلة في الرجوع الى جلنة البيوت االستشارية، 
جلنة املناقصات املركزية وديوان احملاسبة. وهدف قرار املجلس الى 
التعامل مع األمر بالسرعة املطلوبة مبا يتناسب مع عوامل اخلطورة 

الكامنة به وضرورة تذليل املعوقات ألهميته. 

 ال تدوير بين مديري عموم
   المناطق التعليمية

 مريم بندق
  أفادت مصادر تربوية بأنه ال تدوير بني مديري عموم املناطق 
التعليمية، مشيرة الى ان العمل على قدم وساق لالنتهاء من مقابالت 
سد شواغر الوظائف االشرافية والقيادية بالوزارة واملناطق حتى 

حتقيق استقرار العملية التعليمية. 

 شكلت لجنة للتنفيذ في المراحل الدراسية الثالث ورياض األطفال

 الحمود: تضمين قصص الشهداء الكويتيين في المناهج
 تمديد لجنة تحكيم كتب التربية اإلسـالمية لـ «المتوسـط والثانوي»

 مريم بندق
  شكلت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليــــم العالي جلنة لتضمني 
الكويتيني  الشــــهداء  قصــــص 
في املناهج الدراســــية للمراحل 
الدراسية الثالث الى جانب رياض 

االطفال.
الــــوزاري على:    نص القرار 
أوال: تشكيل جلنة سير الشهداء 
الدراسية  املناهج  واألسرى في 
برئاسة د.سعود احلربي مدير 
إدارة تطويــــر املناهــــج ـ قطاع 
ـ  التربويــــة واملناهج  البحوث 
وزارة التربية، وعضوية احمد 
العوضي مديــــر إدارة التكرمي ـ 
مكتب الشهيدـ  الديوان االميري، 
حسن حسني مدير إدارة الرعاية 
األسرية باإلنابةـ  مكتب الشهيدـ  
الديوان االميري، د.اميرة احلسن 
ـ ادارة تطويــــر املناهج ـ وزارة 

التربية.
  ثانيا: مهام اللجنة: 

  حتدد للجنة املهام التالية:
بإعــــداد  اللجنــــة    ١ـ تقــــوم 
بروتوكول لتنظيم وتنســــيق 
استراتيجيات التعاون بني وزارة 

التربية ومكتب الشهيد.
  ٢ـ تقوم اللجنة بتحديد آلية 
تضمني قصص الشهداء الكويتيني 
في املناهج الدراســــية للمراحل 
الدراسية األربع (رياض األطفالـ  
االبتدائيةـ  املتوسطةـ  الثانوية) 
وفق التكامل الرأسي واألفقي بني 

املناهج.
  ٣ـ ترفــــع اللجنــــة تقريرها 
النهائي ملعالــــي وزيرة التربية 
في نهاية شهر مايو ٢٠١١ متضمنا 
التوصيات االجرائية لتضمني 
املناهج الدراسية سير الشهداء 
واألسرى ودور االدارات واجلهات 
املساندة في الوزارة في تعزيز 

وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي.

  سابعا: يعمل بهذا القرار من 
تاريخ املزاولة.

  ثامنا: علــــى جميع اجلهات 
العلم والعمل مبوجبه.

التربية    كما اعتمدت وزيرة 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود متديد جلنة حتكيم كتب 
التربيــــة االســــالمية اجلديدة 
لصفوف املرحلتني «املتوســــط 

والثانوي».
  جاء في القرار: إحلاقا بالقرار 
رقم ٦٠٨ بتاريخ ٢٠١٠/١١/٢٤ بشأن 
تشكيل جلنة حتكيم كتب التربية 
االســــالمية اجلديــــدة لصفوف 
املرحلتني (املتوسطةـ  الثانوية) 
وبناء علــــى طلب رئيس جلنة 
التربية االسالمية  حتكيم كتب 
اجلديــــدة لصفــــوف املرحلــــة 
الثانوية) عميد  ـ  (املتوســــطة 
كلية الشريعة ـ جامعة الكويت 
الهاجــــري في خطابه  د.مبارك 
الوارد إلينا بتاريخ ٢٠١١/٢/١٣ يتم 
متديد عمل اللجنة املذكورة أعاله 

من ٢٠١١/٢/١ إلى ٢٠١١/٤/٣٠.
انفردت    وكانت «األنباء» قد 
في ٢٩ نوفمبر ٢٠١٠ بنشر قرار 
الوزراء  أصدره نائب رئيــــس 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح بصفته وزيرا للتربية 
والتعليم العالي باإلنابة، آنذاك 
بتشكيل جلنة حتكيم كتب التربية 
االسالمية اجلديدة برئاسة عميد 
كلية الشريعة بجامعة الكويت 

د.مبارك الهاجري.
  وتتولى اللجنة بحسب القرار 
التربية  الوزاري مراجعة كتب 
االسالمية بصورة علمية دقيقة 
والتحقق مــــن احملتوى العلمي 
والشرعي للمادة ومدى مناسبتها 

لسن املتعلمني ومدى التزام املنهج 
اجلديــــد مبا ورد فــــي الوثيقة 
الوطنية ملادة التربية االسالمية 

من توجيهات ومعايير.
  وتضم اللجنة في عضويتها 
الشــــريعة  بكليــــة  االســــتاذ 
عبدالعزيــــز املطــــوع، اســــتاذ 
الدراسات االسالمية بكلية التربية 
االساسية بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب خالد طلق 
ورئيس وحدة التربية االسالمية 
بإدارة تطوير املناهج د.ســــعد 
العتيبــــي. وكان القرار قد حدد 
موعــــدا أقصــــاه ٢٩ يناير ٢٠١١ 
اللجنة تقريرا مطبوعا  لتسلم 
على احلاســــوب عن كل مؤلف 
وفق منوذج معد لذلك على قرص 
مدمج CD الى إدارة تطوير املناهج 
على ان تتسلم اللجنة بواسطة 
رئيســــها نســــخا من املؤلفات 
اجلديدة ملادة التربية االسالمية 
للمراحل املختلفة بالتعليم العام 
من إدارة تطوير املناهج على أن 
تعقد اجتماعها االول مع رئيسها 
فور صدور القرار لوضع خطة 

عملها في ضوء مهامها.
  هذا وكلفت الوزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود الوكيل املساعد للمنشآت 
التربوية م.محمد الصايغـ  اضافة 
الى عمله ـ القيام بأعمال وكيل 
الــــوزارة اعتبارا من يوم االحد 
املوافق ٢٠١١/٣/١٣ وحلني عودتها 

الى العمل.
  واصدرت الوزيرة قرارا جاء 
فيــــه: نظرا لقيام الســــديراوي 
بإجــــازة دورية مــــن ١٣ مارس 
اجلــــاري وحتــــى ١٧ منه يقوم 

الصايغ بأعمالها.
  يذكــــر ان «األنباء» نشــــرت 

اخلبر منذ يومني. 

مفهوم الوطنية والتضحية من 
اجل الوطن.

  ثالثا: خطة عمل اللجنة:

  ١ـ جتتمع اللجنة بدعوة من 
رئيسها.

  ٢ـ تضع اللجنة برمجة زمنية 

لتنفيذ املهام املطلوبة منها.
  رابعا: تكون اجتماعات اللجنة 
خارج ساعات العمل الرسمية.

  خامسا: يحق للجنة االستعانة 
مبن تراه مناســــبا فــــي إجناز 

عملها.

  سادســــا: تصــــرف ألعضاء 
اللجنة مكافــــأة مالية بدءا من 
تاريخ اول اجتماع لها حتددها 

 د.رضا اخلياط

 كلفت لجنة برئاسة الخياط لتقييم االستفادة منها وإمكانية التعميم على المدارس األخرى

 تنفيذ تجربة «ريجيو اميليا» في مدرسة 
رياض أطفال بالكويت

 مريم بندق
  شكلت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
جلنة لدراســــة جتربة مدارس 
(ريجيو اميليا) لتعزيز مدارس 

رياض األطفال في الكويت.
  جاء في القرار:

  اوال: تشكيل جلنة لدراسة 
جتربة مدارس (ريجيو اميليا) 
لتعزيز مدارس رياض االطفال في 
الكويت برئاسة د.رضا اخلياط 
مدير عام املركز الوطني لتطوير 

التعليم وعضوية كل من:
  د.علي اجلعفر استاذ مساعد 
كلية التربية ـ جامعة الكويت، 
التربية  د.طالل املســــعد كلية 
االساسيةـ  الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب، د.سعود 
احلربــــي مديــــر إدارة تطوير 
املناهج، جنية الرومي موجه عام 
التربية الفنية، سلوى العميري 
موجه عــــام ريــــاض االطفال 
باالنابــــة، م.عبدالعزيز النجار 
قطاع املنشآت التربوية، شادية 
املسلم موجهة فنية رياض اطفال 
التعليمية»، آســــيا  «العاصمة 
حاجية مدير املكتب الفني ملكتب 

وزير التعليم العالي مقررا.
اللجنة في    وتتحدد مهــــام 

اآلتي: 
  ١ـ دراســــة جتربــــة مدارس 
(ريجيو اميليا) لرياض االطفال 
على ان تشــــتمل على احملاور 

التالية:
املــــدارس    ـ فلســــفة هــــذه 

واهدافها.
  ـ أســــاليب واســــتراتيجية 

التعليم.
  ـ املناهج ومستوى مخرجات 

املدرسة.
  ـ املتطلبات البشرية واملادية 

للتجربة.
  ـ اعداد التقارير ورفعها الى 
وزير التربيــــة ووزير التعليم 

العالي.
  ٢ـ االعداد لتنفيذ مشــــروع 
تطبيق جتربة مدارس (ريجيو 
اميليا) في احدى مدارس رياض 
االطفال بالكويت وتقييم مدى 

االستفادة منها وامكانية تعميمها 
على املدارس االخرى.

اللجنة    ثانيا: يحق لرئيس 
االستعانة مبن يراه مناسبا من 
التربية  املختصني فــــي وزارة 
وخارجها وتشكيل الفرق الفرعية 

ان لزم األمر.
  ثالثــــا: جتتمــــع اللجنة في 
الوقــــت الذي يحــــدده رئيس 
اللجنة في غيــــر اوقات الدوام 

الرسمية.
  رابعا: تصرف مكافأة مالية 
شهرية لرئيس وأعضاء اللجنة 
املشــــار إليهم حسب ما يحدده 

الوزير من بند اعمال اخرى.
القرار    خامســــا: يعمل بهذا 
اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية 

شهر يونيو ٢٠١١.
  سادســــا: على جميع جهات 
العلــــم والعمل  االختصــــاص 

مبوجبه.
  وشكلت احلمود فريق عمل 
لتطبيــــق االســــتبانة اخلاصة 
بفريــــق تطويــــر دور املجلس 
األعلى للتعليــــم.. نص القرار 

على:
  أوال: تشــــكيل فريــــق عمل 
لتطبيق االستبانة من رضوان 
الرضوان ـ األمني العام املساعد 
للمجلس األعلى للتعليم، وسالمة 
ـ مستشار مبكتب وكيل  عمار 
الوزارة، وليلى العلمي ـ باحث 
أول تربــــوي، ومنال العليان ـ 
باحث فني، وخديجة املويزريـ  
باحث أول تربوي، ومرمي األحمد 

ـ اختصاصــــي تربوي، ومرمي 
البنوا ـ باحث تربوي.

  ثانيا: تتحــــدد مهام الفريق 
في اآلتي:

  ـ وضع اخلطة الزمنية لتنفيذ 
االستبانة وجمع املعلومات.

  ـ حتديــــد عينــــة للبحــــث 
والتنســــيق مع املعهد العربي 

للتخطيط.
  ـ إجــــراء الترتيبات الالزمة 
للمقابالت الشخصية ضمن إطار 

عينة البحث.
  ـ تنفيــــذ املقابــــالت الالزمة 

وجمع املعلومات املطلوبة.
االســــتبانات  مراجعــــة    ـ 

والتدقيق عليها.
  ـ تسليم االستبانات املستوفاة 

الى املعهد العربي للتخطيط.
  ثالثا: تصرف مكافأة ألعضاء 

الفريق مبلغ ١٥٠ د.ك شهريا.
  رابعــــا: يعمل بهــــذا القرار 
اعتبارا من تاريخ ٢٠١١/٣/١ وملدة 

شهرين.
  خامســــا: على جميع جهات 
العلــــم والعمل  االختصــــاص 

مبوجبه.
  على صعيد متصل، ترأس 
مدير عام مركز الوطني لتطوير 
التعليم د.رضا اخلياط االجتماع 
األول لفريق الدعم اإلداري والفني 
للمركز الوطني لتطوير التعليم 

والذي يضم في عضويته:
  علي البراك

  د.جعفر العريان
  عبداهللا احلربي
  أنيسة الوهابي

  د.سعود احلربي
  م.مصطفى الدوري

  عادل البعيجان
  حسان البكير
  نازك الهواري
  رجاء بوعركي

  عبدالهادي بداح
  وناقش االجتماع وضع أنظمة 
اإلدارية  العمليــــات  وإجراءات 
واملاليــــة، واعــــداد نظم تقنية 
الى جانب األنظمة  املعلومات، 
اخلاصة باالتصاالت واخلدمات 

وإدارة املشاريع. 

 إضافة عضوين إلى لجنة تقييم الحالة 
اإلنشائية لمظالت المدارس

 م. محمد الصايغ 

 بوسترات «تعليمية مبارك الكبير» 
  لتنعم  الكويت بمستقبل مضيء

 تقدمت مدرسة عبدالرحمن فارس الوقيان االبتدائية 
بنني وبإشراف الباحثتني االجتماعيتني أماني السيد 
هاشــــم وياسمني البلوشي بزيارة مدير عام منطقة 
مبارك الكبير التعليمية بدرية اخلالدي، وقام اعضاء 
جماعة «حبي للكويت» بإهداء املديرة العامة بوسترات 
يعبر فيها الطلبة عن مــــدى حبهم لوطنهم الغالي 

وتأصيل القيم واملفاهيم السلوكية لدى الطلبة، وذلك 
بهدف نبذ العنــــف والطائفية والقبلية لدى ابنائنا 
الطلبة لبناء جيل ومجتمع واع ساهم ابناؤه في حب 
وبناء الوطن لتنعم الكويت بحياة ومستقبل يشع 
بالوحدة والتكاتف الوطني جلميع الفئات املختلفة 

حتت راية حكومتنا الرشيدة. 

 لوحة الشهداء 

 Mariembondok@hotmail.com 


