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املليفي شارك بكلمة دون حضور ورشة العمل واللوغاني غادرت بعد إلقاء كلمتها والسديراوي استمرت حتى اخلتام وكرمت املشاركني

حلقة نقاشية بـ »تعليمية مبارك الكبير«: قلب »التربية« عليل

وطالبت ايضا بإعادة النظر في 
آلية الترشيح للوظائف االشرافية 
لوظيفة مديري املدارس، مؤكدة 
على أهمية عملية تدريب مكثفة 
متتد ل� 6 أش���هر قبل تس���ليم 
املدرس���ة ملدير بدال من االكتفاء 
امتياز وخبرة، مشيرة  بتقرير 
الى ان املدرس���ة هي قلب وزارة 
التربية، الطموح الى توفير قاعة 
تدريب في كل مدرسة وليس فقط 

في كل منطقة.
ومن ناحيت���ه، رأى د.محمد 
املس���يليم رئيس قس���م االدارة 
الترب���وي بجامعة  والتخطيط 
الكويت ض���رورة ايجاد لوائح 
ونظام يحقق الالمركزية ملديري 
املدارس، وهذه االشكالية، واخللل 
ال���ذي تعاني من���ه املدارس هو 
عدم تغيي���ر او حتديث الهياكل 
التربية منذ  التنظيمية لوزارة 

أكثر من 20 سنة.
ثم حتدث عن نتائج الدراسات 
الواليات املتحدة االميركية  في 
اخلاصة بالصالحيات املمنوحة 
الى ان  املدارس، مشيرا  ملديري 
هذه الصالحيات تصل الى حق 

فصل املعلم غير الكفء.
وأما مدير مدرس���ة سليمان 
العدساني خلف العتيبي فتحدث 
عن ان الصالحيات املمنوحة لهم 
محدودة وال توج���د مرونة في 
التنفيذ مهم���ا بلغت خبرته اال 
بعد الرج���وع الى املنطقة حتى 
في ابسط االمور املتعلقة بنقل 

أو تسجيل طالب.
ومن جانبها، بررت مديرة عام 
املنطقة بدرية اخلالدي محدودية 
الصالحيات وضرورة الرجوع الى 
املنطقة لعدم حسن التصرف من 

بعض مديري املدارس.
وايدت اخلالدي توجه قطاع 
التعليم العام الى تطبيق اجلودة 

في املدارس.

الفعاليات )ورشة العمل والعرض 
املرئي( للخروج بتصور دقيق 
عن مشكالت االدارات املدرسية، 
حيث غادرت بعد ان ألقت كلمتها 
واستمعت لكلمة مدير عام املنطقة 
بدرية اخلالدي، فيما بقيت وكيلة 
الوزارة متاضر السديراوي حيث 

كرمت املشاركني.
ف���ي احللقة  اه���م ما  ولعل 
النقاش���ية هو التش���بيه الذي 
التطوير  ادارة  اطلقته مدي���رة 
بوزارة التربية عبلة العيس���ى 

من ان االدارات املدرسية
متثل قلب ال���وزارة وتعاني 
من مشكالت اساسية تتسبب في 
إرباك امليدان التربوي وتاليا ارباك 

اولياء األمور وابنائنا الطلبة.
وخلصت العيسى تلك املشكالت 
بأنه ال يوجد هيكل تنظيمي وال 
يوجد حتديد الختصاصات مديري 
املدارس أو أصح���اب الوظائف 
األخرى وشبهت العيسى االدارات 
املدرسية بقلب الوزارة فإذا القلب 
عليل فانعكاسات ذلك ستكون 
على الوزارة بشكل عام وأيضا 
سيكون املتضرر هم اولياء األمور 

والطلبة.
وزادت »ماكو تفويض ملديري 
املدارس عل���ى الرغم من وجود 
قرارات تفويض من الوزير للوكيل 
ومن الوكيل للوكالء املساعدين 
ومن وكيل���ة التعليم العام الى 
املناطق ومنهم  مديري عم���وم 
التعليمية  الى مديري الشؤون 
إال أنه ال يوجد تفويض واضح 
وصريح حل���دود الصالحيات 

ملديري املدارس«.
وقالت العيسى »نحتاج الى 
االتف���اق على هي���كل تنظيمي 
وحتديد اختصاصات بداية تكون 
من خالل قرارات وزارية وليس 
مجرد اجتهادات وعملية مزاجية 

تختلف من منطقة إلى أخرى.

املمارس���ة وآلياتها حتى تكون 
عملية التفويض في ش���فافية، 
موضح���ة ان ذلك يتطلب اعداد 
ك���وادر مؤهلة تش���مل برامج 
تدريبية على التقنيات احلديثة 
لتس���هيل عمل مدير املدرس���ة، 
والقدرة من التدريب على صناعة 
القرار وتفعيل مراكز اعداد القادة 

داخل امليدان التربوي.
وشددت اللوغاني على اهمية 
الدولة  التنسيق بني مؤسسات 
حتى ال تتع���ارض الصالحيات 
واالختصاص���ات مما يؤدي الى 
فوضى الق���رارات، الفتة الى ان 
اهداف منح الصالحيات القائمة 
على التفويض املقنن والالمركزية 
املتعاونة تتمثل في منح املدرسة 
فرصا جديدة للمبادرة واستقاللية 
العمل التربوي الهادف، واعتماد 
طرق وفعاليات جديدة ملعاجلة 
القضاي���ا التربوي���ة، والتحول 
في الفكر التربوي والتطور في 
مفاهيم القيادة املدرسية وحتسني 
االداء التعليمي وانخفاض حجم 

املشكالت في املدرسة.
وكان الوزي���ر قد قام بجولة 
ميدانية صباحية على مدرستي 
زين���ب بنت الع���وام االبتدائية 
للبنات واالم���ام مالك الثانوية 
للبنني، هذه اجلولة التي منعته 
من حضور ورش���ة العمل التي 
شهدت طرح املشكالت التي تعاني 
منها االدارات املدرسية وتتسبب 
في ارباك املي���دان التربوي، أو 
مشاهدة العرض املرئي لدراسة 
ميدانية نفذتها املنطقة احتوت 
على آراء مديري املدارس ومديري 
التعليمية وخلصت  الش���ؤون 
بواقعية املشكالت احلقيقية التي 

تعاني منها ادارات املدارس.
وقال بعض احلضور: متنينا 
لو ان وكيلة التعليم العام منى 
اللوغان���ي واصل���ت حضورها 

ويجتهد فلعله يصيب ونستفيد 
م���ن اداء عملن���ا وال نري���د ان 
يخشي احد اخلطأ ويحجم عن 
مساعدتنا امنا من يعمل يخطئ 
ويصحح مس���اره« مطالبا اهل 
امليدان التربوي ان يبعثوا اليه 
مبقترحاتهم وآرائهم مباشرة الى 

مكتبه.
ومن جانبها كش���فت وكيلة 
وزارة التربية متاضر السديراوي 
عن السعي بالتنسيق مع ديوان 
اخلدمة املدنية الى تشكيل هيكل 
تنظيمي لقط���اع التعليم العام 
ويشمل مدير املدرسة ويوفر له 
وفق النظم الصالحيات املناسبة 
لعمله، موضحة ان الوزارة عبر 
وكالئها فوضت مديري املناطق 
التعليمية ببعض الصالحيات 
املمنوحة لهم وقالت »لدينا تصور 
ورؤية لزيادة هذه الصالحيات 
ملا يحقق مصلحة العمل ويقلص 
من الروتني في مختلف االدارات 

باملناطق التعليمية الست«.
من جانبها اوضحت الوكيلة 
املس���اعدة للتعلي���م العام منى 
القطاع اس���تطلع  ان  اللوغاني 
مديري املناطق التعليمية حول 
التوصيف الوظيفي في املدارس 
وج���ار العم���ل على دراس���ته 
والوقوف على متطلبات التغيير 
والتعديل مبا يناس���ب املرحلة 
ادارة  الى ان  احلالية، مش���يرة 
التنمية والتطوير تدرس حاليا 
ردود املناط���ق التعليمية حول 
هذا التوصيف وم���دى امكانية 

حتقيقه واقعيا.

تطوير المدرسة

وقالت ان اي جهد لتطوير اداء 
مدير املدرسة ينبغي ان يعتمد 
على اثراء اخللفية العلمية لدى 
اشخاص يفترض ان يكون لديهم 
االستعداد للقيادة وتوفير ادوات 

ش���دد وزير التربية ووزير 
التعلي���م العالي احم���د املليفي 
على ان قضي���ة الالمركزية في 
امل���دارس واملناط���ق التعليمية 
واستخدام الوسائل التكنولوجية 
املناهج  في املراسالت وتطوير 
وتقييمها خصوصا في سنوات 
التأس���يس من الري���اض حتى 
االبتدائي تعتبر من اولويات نهج 

التطوير الذي يسعى له.
وحذر املليفي خالل حضوره 
ال���ى ملتق���ى املرحلة  املفاجئ 
الثانوي���ة ال���ذي اقامته منطقة 
مبارك الكبير التعليمية صباح 
ام���س حتت عن���وان »تطلعات 
مستقبلية للقيادة املدرسية« التي 
اعدها مراق���ب التعليم الثانوي 
اله���زاع بحضور وكيلة  رومي 
ال���وزارة ووكيلة التعليم العام 
التس���ويف في عملية نقل  من 
الصالحيات للمناطق التعليمية 
وتطبيق مبدأ الالمركزية، موضحا 
انه لن يقبل اطالقا باملضي قدما 
ف���ي عملي���ة التطوي���ر في ظل 
»كتابنا وكتابكم وتشكيل اللجان 

املستمر«.
وقال املليفي »خلونا نشتغل 
خ���الل فت���رة الصي���ف املقبلة 
ونستفيد من الوقت حتى نحقق 
ش���يئا ألجيالنا ونبني اس���س 
التطوير من واقع تطلعات اهل 
التعليم«، مؤكدا ان جيل العاملني 
بالتربية السابقني قدم للتعليم 
وكان له دوره، مبينا انه اسس 
اجليل احلالي الذي كان نتيجة 
جلهود من س���بقونا، اال ان ذلك 
ال يعني ان نس���تمر على نفس 
النسق امنا التحديث والتطوير 
س���نة احلياة دون ان نبخسهم 
جهودهم التي مضت او نقلل من 

شأنها.

أهل الميدان

وأبدى املليفي اعجابه باحللقة 
النقاش���ية الت���ي اقيم���ت على 
امللتق���ى والتي تطرقت  هامش 
املدارس  الى صالحيات مديري 
والالمركزية في التعامل مع الكثير 
من الصالحي���ات التي يجب ان 
متنح لهم، مؤكدا ان التربية مقبلة 
على مرحلة جديدة لن تستطيع 
ان نواصل السير خاللها اال بدعم 
اهل امليدان التربوي ومقترحاتهم 
التي سنناقشها ونسعى عبرها 

الى حتقيق اهدافنا.
ومضى قائال »الوقت ليس من 
صاحلن���ا وحتى نصل يجب ان 
تتضافر اجلهود ونتعاون جميعا 
في اتخاذ القرارات املناسبة املبنية 
على اس���س متينة من اخلبرات 
والدراسات امليدانية والتي باألكيد 
سوف تنعكس على واقع مدارسنا 

وتعليمنا«.
واضاف املليفي »ان من يعمل 

املليفي اثناء مداخلتهد. املسيليم واخلالدي والعيسى والهزاع والعتيبي أثروا ورشة العمل التي طرحت مشاكل االدارات املدرسية

وزير التربية حذر من 
التسويف في عملية 

نقل الصالحيات 
للمناطق التعليمية 

وتطبيق مبدأ 
الالمركزية

العيسى خلصت 
مشكالت املدارس: 

ال يوجد هيكل 
تنظيمي وال حتديد 
الختصاصات مديري 

املدارس أو أصحاب 
الوظائف األخرى

على هامش احللقة النقاشية
وجه املليفي الشكر الى اجليل السابق، مشيرا الى انه األساس 

ونحن من مخرجات هذا اجليل.
واضاف سنعمل جاهدين في اإلجازة الصيفية لتطوير العملية 

التعليمية »داعيا اجلميع الى عدم اخلشية من اخلطأ الن من يعمل 
هو الذي يخطئ«.

هذا وقام املنسق العام للندوة رومي الهزاع بتنظيم هذه احللقة 
النقاشية التي شارك فيها نخبة من املسؤولني واإلداريني والهدف 
منها معاجلة أزمة الثقة بني املناطق التعليمية واملدارس ملنح املزيد 
من الصالحيات في حل بعض املشاكل اإلدارية والتعليمية ضمن 

خطط تدريبية تقدمها إدارة التطوير والتنمية بهدف رفع الكفاءات 
القيادية املدرسية.

شاركت منى اللوغاني بكلمة في هذا امللتقى حتت عنوان 
»صالحيات« وتقدمت بالشكر جلميع من شارك في هذا امللتقى، 

وأشارت إلى أن مديري املدارس أكفاء في تولي هذا املنصب القيادي 
ألنه تدرج في الوصول الى هذا املنصب وأخذ اخلبرة من خالل 
سنوات العمل التي قضاها في املجال التعليمي والتربوي ولكن 

وسط هذا الزخم من القرارات واملبادرات يتبادر لألذهان اآلن ملاذا 
املطالبة بصالحية املدير اآلن؟ وما الدور الذي يجب ان يناط به 

باإلضافة الى ما يكلف به مهام، وأشارت الى ان هناك استراتيجية 
عمل تتمثل في منح املدرسة فرصة جديدة للمبادرة واستقاللية 

العمل التربوي الهادف، واعتماد طرق وأنشطة جديدة ملعاجلة 
القضايا التربوية.

وأيضا، ساهمت مدير عام منطقة مبارك الكبير التعليمية بدرية 
اخلالدي بكلمة أشارت من خاللها إلى ان املدير هو املثال الذي 
يقتدي به املعلمون، ولذلك البد ان يتسم بشخصية إدارية ذي 

حنكة في التصرفات. وبعد ذلك بدأت حلقة النقاش بطرح بعض 
األسئلة في هذا املجال ومتت اإلجابة عنها من قبل األساتذة 

املشاركني باحللقة النقاشية، وشاركت وكيلة وزارة التربية متاضر 
السديراوي في إبداء رأيها باإلجابة عن بعض األسئلة، وكذلك شارك 

احلضور بطرح أسئلتهم ومتت اإلجابة عنها، وفي ختام امللتقى مت 
تكرمي كل من شارك في هذا امللتقى التربوي.

وعودة الى العرض املرئي الذي أشرف عليه مدير إدارة الشؤون 
التعليمية رومي الهزاع والذي احتوى على دراسة واقعية يتضح ان 
مديري املدارس يطلبون حتديد صالحياتهم في حني ان املسؤولني 

يرون انه ليس كل مديري املدارس يستطيعون ممارسة هذه 
الصالحيات بكفاءة.

رياض املنطقة من خالل إعداد برامج 
التنمية املهنية للمديرات واملديرات 
املساعدات، من جانبها استعرضت 
مديرة روضة الهدى مها القضيبي 
في كلمتها خالل افتتاح النش����اط 
املنجزات التربوية ومراحلها التي 
تأتي ضمن برامج تطوير التعليم 
واتباع منهجية جديدة تعتمد على 
تطبيق اجلودة في التعليم واالرتقاء 
باألداء املدرسي والعمل على حتقيق 

مخرجات ذات جودة عالية.
وتخل����ل احلف����ل ال����ذي القى 
استحس����ان احلضور العديد من 
التي  الهادفة  التربوي����ة  الفقرات 
تعكس مدى حرص مراقبة رياض 
األطف����ال ف����ي منطق����ة األحمدي 
التعليمية على دعم برامج التنمية 
أقيم معرض  بكل أش����كالها، كما 
تعليمي على هامش احلفل يتضمن 
اجلودة الشاملة ومحاورها وكيفية 
تنفيذها وإعدادها في حني شارك 
مجموعة من أطفال روضة الهدى في 
لوحات فنية رائعة متيزت باإلبداع 

والتنظيم اجليد.

إدارة األنش����طة التربوية عائشة 
الكهي����دان املوجهة  البحر ومنى 
الفنية األولى للتربية املوسيقية 
والنائ����ب الس����ابق رجا حجيالن 
ود.عبداحملسن العازمي واملوجهة 
املليف����ي ومراقب  أمينة  االول����ى 
التقنيات التربوية محمد العجمي 
وحشد من التربويني، وقالت مراقبة 
ري����اض األطفال فريدة الفريح ان 
نش����ر ثقافة اجلودة أمر مهم بني 

في إطار حرص وزارة التربية 
على تطبيق برنامج اجلودة والذي 
يعد من أهم الوسائل في دعم عملية 
التعليم نظمت روضة الهدى في 
منطقة األحمدي التعليمية برعاية 
مديرها طلق الهيم نشاطا بعنوان 
»مس����يرتنا التربوي����ة اجل����ودة 

والتميز«.
حضر احلف����ل مراقبة رياض 
األطف����ال فري����دة الفريح ومديرة 

الهيم يكرم د.عبداحملسن العازمي واحلجيالن والفريح والروضان

مها القضيبي مديرة روضة الهدى تلقي كلمتها

في نشاط تربوي نظمته روضة الهدى

مها القضيبي: منهجية جديدة تعتمد
على إبراز اجلودة والتميز

نقل العجيل إلى »العاصمة«

ضوابط »مراقب املخازن«

أصدر املليفي قرارا بش���أن مديرة ادارة الشؤون 
التعليمية مبنطق���ة اجلهراء التعليمية لطيفة محمد 

العجيل جاء فيه:
بعد االطالع على املرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 

1979 بشأن اخلدمة املدنية والقوانني املعدلة له، 
وعلى املرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام 
اخلدمة املدنية وتعديالته، وباإلشارة الى كتاب الوكيل 
املس���اعد للتعليم العام رق���م 566 بتاريخ 2011/3/6، 
وبناء على الطلب املق���دم من املذكورة أعاله بتاريخ 
2011/1/30، وباإلش���ارة الى الق���رار رقم 225 بتاريخ 
2011/5/4 بشأن الغاء قرار رقم 160 بتاريخ 2011/4/10 
بش���أن نقل املذكورة أعالن حيث انه صدر في فترة 

استقالة احلكومة.
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل: فقد تقرر:

أوال: نقل املذكورة أعاله للعمل بإدارة الش���ؤون 
التعليمي���ة مبنطق���ة العاصم���ة التعليمية وبنفس 

الوظيفة.
ثانيا: يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه.

ثالث���ا: على جه���ات االختصاص العل���م والعمل 
مبوجبه.

أعلنت وزارة التربية � ادارة التوريدات واملخازن 
بقطاع الش���ؤون املالية � عن حاجتها لشغل وظيفة 
»مراقب املخازن« على ان تتوافر في املتقدم الشروط 

التالية:

أوال: المؤهل

٭ ان يكون حاص���ال على مؤهل جامعي تخصصي 
وخبرة ال تقل عن 8 س���نوات في مجال العمل منها 

سنتني بوظيفة رئيس قسم.
٭ او ان يك���ون حاصال على دبلوم تخصصي او ما 
يعادله او دورات تدريبية ال تقل مدتها عن س���نتان 
بعد الثانوية العامة وخبرة في مجال العمل ال تقل 
عن 12 س���نة فعلية في مجال العمل منها سنتان في 

وظيفة رئيس قسم.

ثانيا: شروط أخرى

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

٭ اجادة استخدام احلاسب اآللي.
٭ احلصول على دورات تدريبية في مجال العمل.

٭ حتدد البرامج التدريبية التخصصية باستخدام 
احلاسب اآللي الحقا من قبل االدارات املعنية.

فعلى الراغبني في شغل الوظيفة تعبئة النموذج 
املخصص لذل���ك وتقدمي طلباتهم ملكتب مدير ادارة 

املوارد البشرية.

أكد ثقته باملليفي لالرتقاء مبسيرة التعليم اخلاص

احتاد املدارس اخلاصة: كسبنا قضية
رسوم صندوق األنشطة ضد »التربية«

إلغاء االختبارات النظرية ملادتي احلاسوب 
والبدنية من السادس وحتى الثاني عشر

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد 
املليفي قرارا وزاريا امس بشأن إلغاء االختبارات 
النظرية ملادتي احلاسوب والتربية البدنية للطالب 
والطالبات من الصف السادس وحتى الصف الثاني 

عشر.
ونصت امل���ادة االولى من الق���رار على »إلغاء 
االختبارات النظرية ملادتي احلاس���وب والتربية 

البدنية وتخصص درجة تقومي الفترات الدراسية 
كاملة للجانب العملي«، بينما نصت املادة الثانية 
على ان يسري هذا القرار اعتبارا من اختبارات نهاية 

الفترة الدراسية الرابعة )2010 � 2011(.
وعلم���ت »األنباء« ان املليفي قام مس���اء أمس 
بزيارة مقر كونترول الصف الثاني عش���ر للقسم 

العلمي مبدرسة ابن رشد مبنطقة الفيحاء.

واملعوقات التي تقف أمام املدارس 
اخلاصة واملعاهد الثقافية مبختلف 
فئاتها وش����رائحها وتخصصاتها 
والتي تعتبر حاليا رافدا أساسيا 
في خدمة املسيرة التعليمية وعالمة 
بارزة ومتميزة في مسيرة التعليم 

في الكويت بشكل عام.

لها احلق باملطالبة بأي رسوم حتت 
مسمى صندوق األنشطة، خاصة ان 
القانون مينعها باألصل من حتصيل 

اي مبالغ من القطاع اخلاص.
ومن جانب آخ����ر، أكد الغرير 
حرص االحتاد على استكمال تعزيز 
مجاالت التعاون مع الوزارة وإدارة 
التعليم اخلاص ف����ي ظل وجود 
الوزير اجلديد للتربية أحمد املليفي، 
مشيرا الى ان االحتاد اذ يثّمن بكل 
التقدير والش����كر جهود الوزيرة 
الس����ابقة د.موضي احلمود فإنه 
في الوقت نفسه يضع كامل ثقته 
بالوزير املليفي للعمل وبذل كل ما 
ميكن بذله من أجل االرتقاء مبسيرة 
التعليم اخلاص ومعاجلة جميع 
قضاياها وهمومها والتحديات التي 

تقف حجر عثرة في طريقها.
وذكر الغرير ان الوزير املليفي 
لديه اخللفية الكاملة عن أوضاع 
التعليم اخلاص واملعاهد الثقافية 
وانه سبق له ان أبدى اهتماما كبيرا 
بالقضية التعليمية منذ ان كان نائبا 
وان هذا ما يعزز اآلمال في ان يحظى 
التعليم اخلاص باملزيد من االهتمام 
مع ابداء كل أش����كال التفهم بدور 
ومسؤوليات االحتاد والتعاون معه 
من أجل تذليل جميع الصعوبات 

صرح رئيس االحتاد الكويتي 
ألصحاب املدارس اخلاصة واملعاهد 
الثقافية عمر الغرير بأن االحتاد 
كسب قضيته ضد وزارة التربية في 
شأن الرسوم التي كانت تتقاضاها 
الوزارة من املدارس اخلاصة بواقع 
250 فلس����ا عن كل طالب دون اي 
مسوغ قانوني او وجه حق لصالح 
صندوق األنش����طة التابع إلدارة 

التعليم اخلاص.
وذكر الغرير ان حكما صدر عن 
احملكمة الكلية في الدعوى املرفوعة 
من االحتاد ضد قرار الوزارة بسحب 
الرسوم لصاحلها حكم بإلغاء القرار 
مع ما يترتب عل����ى ذلك من آثار 
على النحو املبنّي باألسباب وإلزام 
التي حصلت  املبالغ  الوزارة برد 
عليها دون وجه حق خالل األعوام 
الدراسية 2006/2005 و2007/2006 

و2008/2007.
وأضاف الغرير ان الرسوم التي 
قامت الوزارة بسحبها من املدارس 
اخلاصة هي حق مكتسب لالحتاد 
الذي سبق له ان خاطب التعليم 
اخلاص في هذا الشأن بضرورة ان 
تودع هذه الرسوم بشكل مباشر 
بحس����اب االحتاد وفقا ملا جاء في 
عمر الغريرالقانون األساسي وان الوزارة ليس 


