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جمعية املعلمني أشادت بقرار الوزير الفارس معتبرة أنه يدعم االستقرار في املناطق التعليمية

مديرو املناطق بعد تثبيتهم لـ »األنباء«: 
خطط ومشاريع مستقبلية لتطوير التعليم

وأضــاف أننــا نســعى إلى 
تطويــر العمــل فــي املنطقــة 
بالتعاون مع زمالئي العاملني 
معي سواء في املنطقة التعليمية 
أو اإلدارات املدرسية فكلنا هدفنا 

خدمة املتعلمني.

ثقة غالية
بدوره، أوضح مدير منطقة 
التعليميــة منصــور  حولــي 
الظفيري أن قرار التثبيت تكليف 
وليس تشريفا، معربا عن بالغ 
شكره للقيادات التربوية وعلى 
رأسها الوزير الفارس على هذه 

الثقة الغالية.
وأضاف الظفيري قائال: أبارك 
لزمالئي على هذا القرار وكلنا 
حزمة واحدة وسنستمر بذلك، 
الفتا إلى أن خطتنا بدأت من أول 
تسلمنا للعمل في املنطقة وهي 
خدمة الكويت، متمنيا أن نكون 
على قدر املسؤولية والثقة التي 
منحت لنا. وكشف الظفيري أن 
ما مييز وزارة التربية أن جميع 
قيادييها على قلب واحد وهدف 
واحــد وهــو خدمــة املنظومة 
التربوية والعمل على تطويرها.
بدورهــا، أشــادت جمعيــة 
املعلمني بقــرار د.محمد الفارس 
بتثبيت مديري املناطق التعليمية 
الذي يــؤدي إلى االســتقرار في 
املنظومة التربوية، وقال رئيس 
اجلمعية مطيع العجمي إن تثبيت 
مديري العموم قرار صائب ويدعم 
االستقرار في املناطق التعليمية 
وامليــدان التربــوي، متمنيا لهم 
التوفيــق والســداد فــي خدمــة 

وتطوير العملية التعليمية.

الشــؤون التعليمية واإلدارية 
واألنشــطة والصيانــة، مؤكدا 
أن شغلنا الشــاغل االستعداد 
للعام الدراسي املقبل وإزالة كل 
املعوقات التي تواجه مدارسنا.
وأضــاف أن لدينــا بعــض 
املشــاريع التــي نفذناهــا في 
املراحــل التعليمية إضافة إلى 
افتتــاح مدرســة جديــدة فــي 
منطقة اشبيلية، الفتا إلى أننا 
سنعمل على افتتاح إدارة نظم 
املعلومــات التــي تربط جميع 
اإلدارات املدرسية باملنطقة والتي 
ستكون برعاية وحضور الوزير 

الفارس.

المدرسة الذكية
من جانبه، قال مدير منطقة 
مبارك الكبير التعليمية منصور 
الديحانــي ان قــرار التثبيــت 
يحملنا مســؤولية اســتكمال 
العمــل للبحــث عــن التطوير 
الدائــم، وذلك حفاظا على هذه 
الثقة التــي منحت لنا من قبل 
د.محمد الفارس والوكيل د.هيثم 

األثري والوكيلة املساعدة فاطمة 
الكندري، مشيرا إلى أن هذا ليس 
بغريب عليهم لدعم كل اجلهود 
والطاقات في املناطق التعليمية.
وأضــاف الديحاني أننا في 
املنطقة ســن قوم باســتكمال 
املدرســية  اإلدارة  مشــروع 
الذكيــة، حيــث بدأناهــا فــي 
املرحلتني الثانوية واملتوسطة 
وبعدها االبتدائية، ناهيك عن 
اســتكمال الصفحات اخلاصة 
مبوقع املنطقــة الذكي وربطه 
بــكل اإلدارات مــع تفعيل دور 
التواجيه الفنية واحلرص على 

تطوير العملية التعليمية.

تطوير مستمر
من جهته، قال مدير منطقة 
التعليميــة وليــد  األحمــدي 
العومي: عســى أن يقدرنا اهلل 
ونقدم كل ما في وسعنا ملصلحة 
أبنائنا الطلبة، مشيرا إلى أننا 
نعمل على رفع مستوى العملية 
التعليمية بكل األدوات التربوية 

املعنية.

عبدالعزيز الفضلي

بعد مرور ما يقارب السنة 
وثمانية اشهر على ندبهم، وضع 
وزير التربيــة ووزير التعليم 
العالي د.محمد الفارس حداً لكل 
االحتماالت واألقاويل، واعتمد 
قــرارا بتثبيت مديري املناطق 
التعليمية بعد جناحهم بتقدير 
امتياز في فترة ندبهم، حرصا من 
الوزير على استقرار املنظومة 
التربوية والبــدء بإعداد خطة 
مســتقبلية ملواكبة التطورات 
التي تسود دول العالم املتقدم 

في العملية التعليمية.
في هذا السياق، أعرب مدير 
منطقة اجلهراء التعليمية وليد 
بن غيث عن بالغ شكره وتقديره 
لوزير التربية د.محمد الفارس 
والوكيل األثري ووكيلة التعليم 
العــام على جتديــد الثقة فيه 
وتثبيتــه مديرا عامــا ملنطقة 
اجلهــراء، متمنيــا أن يكــون 
عند حسن ظن اجلميع ملا فيه 
خدمة أبنائنا الطلبة واملنظومة 

التربوية.
وقال بن غيث: سنعمل على 
تطوير العمل في املنطقة على 
مسارين، األول رفع كفاءة العمل 
للمنظومــة اإلدارية في ديوان 
عام املنطقة، والثاني ســنبذل 
قصارى جهدنا لرفع كفاءة العمل 
لــإدارات املدرســية من خالل 
تطبيق إطار التحسني املدرسي 
في املجاالت الثمانية املعتمدة 
للتحسني املدرسي، مشددا على 
أن كل ذلك يأتي بتعاون زمالئي 
العاملني في املنطقة واإلدارات 

املدرسية.

ربط المدارس
من جهته، تقدم مدير منطقة 
التعليمية جاســم  الفروانيــة 
بوحمد ببالغ الشكر والتقدير 
لوزير التربية د.محمد الفارس 
وجميع القيادات التربوية وفي 
مقدمتها الوكيل د.هيثم األثري 
والوكيلــة املســاعدة فاطمــة 
الكندري علــى هذه الثقة التي 
منحوها لنا كمديرين للمناطق 
التعليميــة، موضحــا أن ذلك 
ســيكون لنــا دافــع وانطالقة 
جديــدة ملضاعفــة اجلهود في 
خدمــة أبنائنــا الطلبــة وأهل 

امليدان.
وذكر بوحمد أنه قدم خطة 
العمل املســتقبلية في املنطقة 
إلــى الوزير من خــالل تعاون 
اإلدارات األربع في املنطقة وهي 

جاسم بوحمد وليد بن غيث فاطمة الكندري  د.هيثم األثري
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ذكر أن إعالن مدير الشؤون التعليمية يتفق مع الشروط

األثري: التدرج في املناصب اإلشرافية
شرط التعيني في الوظائف األعلى

عبدالعزيز الفضلي

أعلن وكيل وزارة التربية د.هيثم األثري 
عن انتهاء اللجان من مقابلة أغلب الوظائف 
اإلشرافية الشاغرة متهيدا لتسكينها بشكل 
كامل في املناطق التعليمية وديوان عام الوزارة 
وسيتم إجراء مقابالت منصب مدير الشؤون 
التعليمية نهاية األسبوع اجلاري، مؤكدا حرص 
الوزارة على إحداث االســتقرار الوظيفي 
وامليداني للمساهمة في إجناز وتطوير العمل.

وشدد األثري في تصريح للصحافيني أمس 
على أن وزارة التربية حريصة على تطبيق 
القوانني والنظم املعمول بها في الدولة، السيما 
االلتزام بأحكام قرارات مجلس اخلدمة املدنية، 
نافيا ما أثير بشأن اإلعالن اخلاص مبنصب 
مدير الشؤون التعليمية ومخالفته لقرارات 
مجلس اخلدمة املدنية املنظمة لهذا الشــأن. 
وأكد أن اإلعالن جاء متفقا مع أحكام القرار 
رقم )2006/20( والذي حدد شروط وضوابط 
صرف بدالت ومكافآت الهيئة التعليمية لشغل 
الوظائف اإلشــرافية التعليمية، كما انه جاء 
متفقا مع القرار رقم )2006/25( بشأن شروط 
وضوابط شغل الوظائف اإلشرافية في الدولة 

والتي تعد احلد األدنــى الذي يجب أن تتم 
مراعاته ويجوز للــوزارات والهيئات العامة 
إضافة شروط أخرى إضافية، وعليه ووفقا 
للمصلحة العامة فإنــه يجوز للوزارة متى 
ما ارتأت أن تغير الشــروط اإلضافية التي 
قررتها، مــادام ذلك التغيير ال يخالف قرار 
مجلس اخلدمة املدنية املشار إليه وال يتعارض 
معه. وحول التخوف الذي أثير مؤخرا من أن 
اإلعالن قد مت تفصيله ألشخاص بعينهم، أكد 
األثري أنه ال أساس له من الصحة، فاإلعالن 
مينح الفرصة جلميع من يشغل منصب مراقب 
للشؤون التعليمية - أيا كانت املرحلة التعليمية 

- للتقدم للوظيفة املعلن عنها.
وتقدم األثري بالشكر إلى أعضاء مجلس 
األمة واحلكومة للموافقة على تعديل القانون 
رقم )2011/28( بشأن بدالت ومكافآت الهيئة 
التعليميــة، مثمنا دورهم فــي دعم العملية 
التعليمية، مؤكدا أن هذا التعديل سيســاهم 
بشكل كبير في سد الشواغر باملناطق التعليمية، 
حيث بدأت هذه العملية بتثبيت مديري العموم 
بعد اعتماد الوزير لقراراتهم مشكورا وسيتم 
استكمال سد الشواغر من خالل اختيار خمسة 
مديرين للشؤون التعليمية انتهاء باملراقبني.

»ابن العميد الثانوية« حصلت على اعتراف »مايكروسوفت«
أعلنت شركة مايكروسوفت عن انضمام مدرسة 
ابن العميد الثانوية إلى منظمة مايكروســوفت 
املدرســية، لتكون ضمن برنامج مايكروسوفت 
املخصص للتميز في قطاعــات التعليم بجميع 
أنحاء العالم، وهو البرنامج املدرسي لتحديد القيادة 
املبتكرة وطرق التعلم في الفصول الدراسية في 
جميع أنحــاء العالم، وميثل قيادي فرق برنامج 
مايكروسوفت املدرسي جزء من املجتمع املهني 
العاملي الذي يحتضن التكنولوجيا باعتبارها محفزا 
رئيسيا لعملية التحول الرقمي للمؤسسات. وقال 
الوكيل املساعد في وزارة التربية د. خالد الرشيد 
»من امللهم رؤية مدرسة ابن العميد الثانوية حتصل 
على اعتراف مســتحق من أهم القادة واملعلمني 
الذين كان لهم الفضل في ادراج أفضل املنهجيات 
الدراســية في القرن 21، علما أن هذه التغيرات 

التدريجية في التعلم من شأنها تعزيز مستقبل 
شبابنا ومتكينهم من دخول سوق العمل كمبدعني 
أو احترافيني، وتشكل التكنولوجيا اليوم عنصر 
مركزي لتحقيق أهدافنا املتمثلة في تطوير شبابنا، 
ولقد كانت دائما مايكروسوفت شريكا ال يقدر 

بثمن في السعي لتحقيق هذا الهدف«.
وقــال تشــالز نحــاس املدير العــام لدى 
مايكروســوفت الكويت »لدينا تاريخ طويل من 
التعاون مع وزارة التربية والتعليم في الكويت 
من خالل العديد من البرامج املصممة لتعزيز أطر 
التعلم والتعليم، وتعتبر خطوة إدراج مدرســة 
ابن العميد الثانوية في برنامج مايكروســوفت 
املدرسي مؤشــرا جيدا على مدى ما وصل إليه 
قطاع التربية والتعليم بالكويت في مراحل احتضان 

التحول الرقمي.

حمد السريع احتفى
 بتخرج فيصل في الثانوية

حضر اللواء م.حمد السريع حفل تخرج ابنه فيصل 
في الثانوية العامة، وأقام بهذه املناسبة حفل استقبال 

لألهل واألصدقاء. 
مبروك بومشاري، وعقبال التخرج في اجلامعة.

اللواء م.حمد السريع مع جنله فيصل

العجمي: لقاء تنويري للمقبولني
 في اجلامعات الكندية مطلع أغسطس

آالء خليفة

بارك رئيس جلنة املســتجدين في االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت في كندا سلمان العجمي للطالب السبعة 
املقبولني للدراسة في كندا على قبولهم في خطة بعثات 
وزارة التعليم العالي إلى كندا للعام ٢٠١٨/٢٠١٧، الفتا 
إلى أن االحتاد مستعد الستقبال الطلبة والطالبات في 
مقره الكائن بجمعية املهندسني، كما ستتواصل جلنة 
املستجدين مع املقبولني لتزويدهم بكل ما يحتاجونه 
سواء بخصوص التقدمي على الڤيزا الكندية أو معاهد 
اللغة أو اجلامعات، كما يشير االحتاد الى أنه سيكون 
هناك لقاء تنويري شامل سيعقد في مطلع أغسطس.


