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»التربية«: اإلفطار باالختبارات مشروط
مبوافقة اإلدارة املدرسية

خدمة إلكترونية لتسجيل األبناء برياض األطفال

قرار تعاقدات »التربية« اخلارجية مازال معلقاً!

عبدالعزيز الفضلي 

واصــل طلبــة املــدارس 
اختبارات نهاية العام الدراسي 
امس وسط إجراءات تقوم بها 
الوزارة بالتعاون مع املناطق 
التعليمية واالدارات املدرسية 
للعمل على إجناح سير عملية 
البرنامج  االختبارات وفــق 
الزمني واخلطة املوضوعة 
مع مراعاة احلاالت اخلاصة 
من الطلبة، السيما املرضى 
والتي تكون في جلان خاصة، 
الســيما انهم يحتاجون الى 
عناية اكثر خاصة املفطرين 

منهم.
وفي هذا السياق كشفت 
مصادر تربويــة ميدانية لـ 
»األنبــاء« أن اختبارات هذا 
العــام تختلف عــن األعوام 
شــهدت  حيــث  الســابقة، 
اختبــارات جلميــع املراحل 

حتــى ال تكــون مجاهــرة 
باإلفطار، الفتة إلى أن الطالب 
أو الطالبة باستطاعته شرب 
املاء أو االكل بشرط موافقة 
االدارة املدرسية التي تعرف 
حالتــه الصحيــة جيدا وأال 
يكون ذلــك داخل اللجان إال 
في احلــاالت الطارئة وعلى 
الطالــب أو الطالبة التوجه 

لإلدارة املدرســية للحصول 
على املوافقة.

مــن جانــب آخــر اختتم 
التطوعــي  فريــق غــراس 
فعالياته على مسرح مدرسة 
هيلــة بوطيبان املتوســطة 
للبنات التابعة ملنطقة مبارك 
الكبير التعليمية إضافة الى 
عــدد مــن املــدارس التابعة 
للمنطقة التعليمية. يذكر أن 
»غــراس« هــو فريق طالبي 
تطوعــي يهدف الــى غرس 
القيم واألخالق واملبادئ في 
نفوس الطلبة. وقد عمل هذا 
الفريق طوال السنة الدراسية 
وحقق العديد من اإلجنازات 
في غــرس القيــم واألخالق 
عبر فعاليات أقامها الفريق 
عرض خاللها الطالبات جميع 
األعمال واالنشطة التوعوية 

الهادفة.

عبدالعزيز الفضلي

املســاعد  الوكيــل  أكــد 
للمنشآت التربوية والتخطيط 
م. ياسني الياسني  إطالق خدمة 
إلكترونية جديدة تتيح ألولياء 
األمــور تســجيل أبنائهم في 
مرحلــة ريــاض األطفــال من 
دون عناء الذهاب إلى املدرسة، 
وذلك كخطوة أولى متاشيا مع 
التوجــه احلكومي نحو خلق 
بيئة إلكترونية فعالة تساهم 
في سهولة إجناز اخلدمات وفق 

معايير احلوكمة اإللكترونية 
وســرية تــداول املعلومــات، 
وذلك بعد أن قامت إدارة نظم 
املعلومــات بإجنــاز اخلدمــة 
واعتماد قطاع التعليم العام.

وأضاف الياســني أن هذه 
اخلدمــة تتيــح لولــي األمــر 
أن يرفــع وثائق ومســتندات 
التســجيل إلــى الروضة مثل 
البطاقــة املدنيــة والصــورة 
امليالد  الشــخصية وشــهادة 
وصورة اجلنسية، إلى جانب 
إدخال جميع البيانات اخلاصة 

بالطفل من دون مراجعة رياض 
األطفــال، مشــيرا إلى حرص 
التربية على استكمال  وزارة 
ميكنــة اخلدمات اإللكترونية 
للمراجعــني والطلبة وأولياء 
األمور وفق توجيهات مجلس 
الــوزراء والقيــادة العليا في 

الدولة.
مــن جانبها، ذكرت مديرة 
م.  املعلومــات  نظــم  إدارة 
هدى املطيــري أن إدارة نظم 
املعلومات قامت بتقدمي خدمة 
التسجيل ملدارس مرحلة رياض 

األطفال إلكترونيا عبر موقع 
وزارة التربيــة اإللكترونــي، 
ومــن دون احلاجــة ملراجعة 
الروضة، وذلك ضمن توجيهات 
مجلس الوزراء ورغبة وزارة 
التربيــة ممثلــة بــإدارة نظم 
املعلومات في تقدمي اخلدمات 
وتنفيذ اإلجراءات في الوزارة 
 ،Online إلكترونيــا وبصيغة
لتسهيل العمل على املوظفني 
املراجعات  والعاملني وتقليل 
للمرافــق التربوية واختصار 

الدورة املستندية.

عبدالعزيز الفضلي 

كشــفت مصادر تربوية 
مطلعة لـ »األنباء« أن قرار 
التعاقدات اخلارجية مازال 
معلقــا ومصيــره مجهول، 
مشيرة إلى انه مت مخاطبة 
ديــوان اخلدمة املدنية منذ 

اكثــر مــن شــهر ومازالت 
»التربيــة« تنتظر املوافقة 
على سفر الوفود. وأوضحت 
املصادر انه حســب اخلطة 
املوضوعة فإن موعد سفر 
الوفود لدول األردن وتونس 
وفلسطني من املفترض ان 
يكون بعد انتهاء االختبارات، 

الفتة الى أن الوقت اصبح 
ضيقــا، وبالتالي قد تدخل 
»التربية« في أزمة مع بداية 
العام الدراسي اجلديد خاصة 
فــي ظــل افتتاح مــدارس 
جديــدة، ناهيك عن االعداد 
التي ستتم إحالتها للتقاعد 

نهاية الشهر املقبل.

التربية  وكانــت وزارة 
أعلنــت عــن حاجتهــا إلى 
معلمــني ومعلمــات مــن 
فلسطني وتونس واألردن 
للعمل بالهيئــة التعليمية 
من حملة املؤهالت اجلامعية 
الدراســي ٢٠١٩ -  للعــام 

 .٢٠٢٠

طالبتان مشاركتان في فريق »غراس«

في شــهر رمضان بــدءا من 
الصــف اخلامــس ابتدائــي 
وحتى احلادي عشر، مشيرة 
الى أن هناك بعض احلاالت 
الســكري وغيرها  كمرضى 
مفطرة وحتتاج الى شــرب 

املاء.
أنه  وأوضحت املصــادر 
مينع دخول املاء الى اللجان 

عمادي: املساجد مستعدة الستقبال املصلني

»األسترالية« تنظم أول منتدى للتميز في التعليم

أسامة أبوالسعود

قال وكيل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية م.فريد 
جوالتــه  خــالل  عمــادي، 
املراكــز  علــى  التفقديــة 
الــوزارة  إن  الرمضانيــة، 
قامت باالستعدادات اخلاصة 
باستقبال شهر رمضان في 
وقت مبكر منذ عدة أشــهر، 
مشــيرا إلى أن اإلدارات في 
احملافظــات بذلــوا جميــع 
اجلهود الســتقبال املصلني 
لتهيئــة األجــواء املناســبة 
العبــادات  لتحقيــق هــذه 

العظيمة.

حتت رعايــة أمني عام 
مجلس اجلامعات اخلاصة 
د.حبيب أبل، أقامت الكلية 
األسترالية في الكويت أول 
منتدى للتميز في التعليم 
والتعلم، مبشاركة مجموعة 
من األكادمييني واملديرين 
التنفيذيني بهدف تسليط 
الضوء على وسائل التعلم 
والتعليم وكيفية تطويرها 
لبناء جيل قيادي يستطيع 
قيادة عجلة التقدم للكويت 

احلبيبة.
بــدأت فعاليــات  وقــد 
املنتدى بكلمات رئيســية 
شــارك فــي إلقائها كل من 
رئيس الكلية األسترالية، 
والســفير األســترالي في 
الكويت، وعميد الطلبة في 
جامعــة الكويت، وممثلني 
عن مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمــي، البنــك الدولــي، 
تربويــني  واستشــاريني 
إدارة  ومستشــارين فــي 

اجلودة.
وعقب مراسم االفتتاح 
أقيمت حلقتني نقاشيتني، 
حيث ضمت احللقة األولى 
مجموعة مــن األكادمييني 
من عدة جامعات )جامعة 
الكويت، اجلامعة العربية 
اجلامعــة  املفتوحــة، 

حيــث التكييف أو الصيانة 
أو الترتيبات باإلضافة إلى 
توفيــر القــرآن الكــرمي في 

ومستشاري تربية ومديري 
مدارس وموظفني من وزارة 
التربية وشركات استشارية 

وشركات توظيفية.
وقد سلط املنتدى الضوء 
على عــدة حتديات تواجه 
عمليتي التعليم والتعلم في 
الكويت، مما يستوجب على 
كل املؤسســات التعليمية 
العمــل لتطويــر الطــرق 

التعليمية في الكويت.
وبالتالــي اســتخلص 
املنتدى توصيات عدة في 
مختلــف املجــاالت، منهــا 
العمــل والتعــاون علــى 
أبحاث مشتركة بني اجلهات 
التربوية والوظيفية لتلبية 

التجهيزات  املراكز، وإيجاد 
الالزمــة األخــرى اخلاصــة 
بالــدروس واملجــالــــــس 
الرمضانية، وبذلك فإن جميع 
اإلدارات تقــوم بعملها على 
أكمل. وأشار إلى أن اإلقبال 
على املســاجد يــزداد خالل 
العشر األواخر من رمضان، 
وذلــك تالزمه اســتعدادات 
وجتهيزات أكبر الســتقبال 
جماهيــر املصلني، الفتا إلى 
وجود تنســيق مع وزارتي 
الداخلية والصحة واجلهات 
األخــرى لتنظيــم دخــول 
املصلني والغرف والعيادات 
الطبية في املراكز الرمضانية.

احتياجات سوق العمل.
وفي اخلتام، اتفق جميع 
احلاضرين - بعد االطالع 
على إحصائيــات الوضع 
الراهن للقطــاع التعليمي 
فــي الكويــت - علــى أن 
هنــاك ضعفــا فــي طــرق 
التعليم والتعلم في الكويت 
ممــا يجــب العمــل علــى 
تطويرها بجهود متكاملة 
من كل اجلهات املختصة، 
مع التأكيــد على ان رؤية 
الكويــت ٢٠٣5 هادفة جدا 
وستكون سهلة التحقيق إذا 
حصل التطوير املنشود في 
القطاع التعليمي الذي هو 
أساس في تطوير أي دولة.

خالل جوالت وكيل »األوقاف« التفقدية على املراكز الرمضانية

م.فريد عمادي مع عدد من املوظفني خالل اجلولة

مشاركون في املؤمتر في لقطة جماعية 

وأوضــح وكيــل وزارة 
األوقاف، أن املساجد جاهزة 
وعلــى أمت االســتعداد مــن 

األميركيــة فــي الكويــت، 
جامعــة اخلليــج والكلية 
األســترالية فــي الكويت( 
وعــدة جهــات تعليميــة 
ضمــت  ولقــد  خاصــة. 
احللقة النقاشــية الثانية 
مجموعــة مــن املختصني 
التنفيذيــني في  واملــدراء 
الوظيفــي )احتاد  القطاع 
مصــارف الكويــت، البنك 
الوطنــي في الكويت، بنك 
بوبيان، مؤسسات البحر، 
مؤســـــسة االستثـمارات 

العاملية، وغيرها(.
وقــد حضــر املنتــدى 
جمهور كبير من األكادمييني 
اجلامعيــني  واألســاتذة 


