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»التربية« تعين 518 معلمًا وافدًا زيادة على الحاجة وتغفل 906 متخصصين تحتاجهم المدارس
الزيادة في »العربية« 324 و»اإلنجليزية« 62 و»الرياضيات« 51 والحاجة إلى 56 »فيزياء« و83 »كيمياء« و55 »أحياء« و47 »جيولوجيا« و100 »فنية« و50 »ميكانيكا« و56 »كهرباء«

منى اللوغاني

عبدالعزيز الزبن

عائشة الروضان متاضر السديراوي د.موضي احلمود

عدم التعاقد م����ع 47 معلم جيولوجيا من 
جملة احلاجة وقدرها 50 معلما.

عدم التعاقد نهائيا مع معلم تربية فنية من 
جملة احلاجة وقدرها 100 معلم.

عدم التعاقد مع 50 معلم ميكانيكا من جملة 
احلاجة وقدرها 60 معلما.

عدم التعاقد مع 56 معلم كهرباء من جملة 
احلاجة وقدرها 75 معلما.

عدم التعاقد مع 59 معلم ديكور من جملة 
احلاجة وقدرها 75 معلما.

عدم التعاقد مع 74 معلمة ميكانيكا من جملة 
احلاجة وقدرها 75 معلمة.

عدم التعاقد مع 67 معلمة كهرباء من جملة 
احلاجة وقدرها 75 معلمة.

عدم التعاقد مع 72 معلمة ديكور من جملة 
احلاجة وقدرها 75 معلمة.

عدم التعاقد مع 73 معلمة حاس����ب آلي من 
جملة احلاجة وقدرها 125 معلمة.

وذلك كله يتعارض م����ع ما متت مخاطبة 
دي����وان اخلدمة املدنية به م����ن حاجة الوزارة 
من الوظائف للع����ام 2010/2009 لعرضه على 
مجلس اخلدمة املدنية ويضع الوزارة في وضع 

غير مبرر.

معلم����ة   51 م����ع  بالزي����ادة  التعاق����د 
بالرياضيات.

عدم التعاقد مع 56 معلم فيزياء من جملة 
احلاجة وقدرها 75 معلما.

عدم التعاقد مع 83 معلم كيمياء من جملة 
احلاجة وقدرها 100 معلم.

ع����دم التعاقد مع 55 معلم احياء من جملة 
احلاجة وقدرها 75 معلما.

المواطنة والمخدرات على جدول 
أعمال »الظواهر السلبية« اليوم

مريم بندق
دعت جلن��ة الظواهر الس��لبية 
البرملاني��ة وزي��رة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود الى 
اجتماع يعقد في العاشرة من صباح 
اليوم. وح��ددت الدعوة موضوعني 
للمناقش��ة هما تعزيز روح املواطنة 

وسبل احلد من انتشار املخدرات.

مريم بندق
ادى عدم وضوح الرؤية لدى قطاع التعليم 
العام الى تنفيذ خطة تعاقدات محلية وخارجية 
مع املعلمني واملعلمات الوافدين ال توفر االعداد 
التي حتتاجها املدارس من اصحاب التخصصات 
النادرة وفي الوقت نفسه ادت الى زيادات جديدة 
في التخصصات التي تعاني الوزارة تكدسا بها. 
ففي تقرير اعدته وكيلة الوزارة املساعدة للقطاع 

االداري عائشة الروضان تبني ان:
1- جملة حاجة الوزارة من غير الكويتيني 
يقدر بع����دد 2614 معلما ومعلمة وجملة ما مت 
التعاقد معهم محليا وخارجيا يقدر بعدد 2189 

معلما ومعلمة.
2- لوح����ظ انه قد مت التعاقد بالزيادة عما 
س����بق حتديده من حاجة الوزارة مع عدد 518 
معلما ومعلمة بتخصصات مت مخاطبة ديوان 
اخلدم����ة املدنية بها وعدم التعاقد مع 906 مما 
س����بق حتديده بتخصصات اخرى دون مبرر 

ومن ذلك على سبيل املثال ما يلي:
التعاقد بالزيادة مع 124 معلما، 200 معلمة 

باللغة العربية.
التعاق����د بالزي����ادة مع 62 معلم����ة باللغة 

االجنليزية.

الزبن لـ »األنباء«: اعتماد األقدمية في الترقيات باالختيار
للدرجتين »ب« و»أ« لـ »التربية« لمدة 3 سنوات

»التربية«: اإلبقاء على االختبارات المؤجلة كما هي لجميع المراحل مع تقنين الشروط
مريم بندق

علمت »األنباء« ان وزارة التربية ممثلة 
بقطاع التعليم العام ابلغت مديري عموم 
املناطق التعليمية بق����رار وكيلة الوزارة 
متاضر السديراوي االبقاء على االختبارات 
املؤجلة جلميع املراحل الدراسية كما هي.
وقال����ت مصادر »األنب����اء« ان الوكيلة 

السديراوي ارتأت االبقاء على االختبارات 
املؤجلة كحق من حقوق الطالب على ان تتم 
اضافة هذا البند الى وثيقة التعليم املتوسط 

التي طبعت دون االشارة اليها.
وأضافت ان اهم الش����روط بالضوابط 
املتضمنة في قرار الوكيلة: ان يقدم الطالب 
امتحانني ملادتني مختلفتني في يوم واحد 

بعد املوافقة على التقرير الطبي املقدم منه 
خ����ال يومني فقط من تاريخ آخر امتحان 
سواء للفترة االولى أو الثانية أو الثالثة، 
يتم جتميع الطلبة في مدرسة اخرى غير 
مدرستهم االصلية، عدم اطالة الفترة بني 
االمتحانات املقررة واالمتحانات املؤجلة على 

أن تبدأ مباشرة بعد انتهاء االولى.

مريم بندق
اعل����ن رئيس دي����وان اخلدم����ة املدنية 
عبدالعزيز الزبن ان مجلس اخلدمة املدنية 
وافق عل����ى اعتماد االقدمية ف����ي الترقيات 
باالختيار للدرجتني »ب« و»أ« للعاملني في 

وزارة التربية ملدة 3 سنوات مالية.
وق����ال الزبن، ف����ي تصريحات خاصة ل� 
»األنباء«: ان الهدف من القرار اعطاء االولوية 
في الترقية لاكثر خبرة بدال من االعلى مؤها 
حتى ال يظلم اصحاب اخلب����رات الطويلة 
العاملون لدى الوزارة، وخاصة من شاغلي 
الوظائف االشرافية من غير احلاصلني على 
مؤهات جامعية )دبلوم او ما يعادله( وذلك 
ملدة 3 س����نوات مالية مقبل����ة واعتبارا من 

السنة املالية احلالية 2009 / 2010 تخضع 
بعدها الوزارة للقواع����د العامة املقررة في 

هذا الشأن.
الى ذل����ك، علمت »األنب����اء« ان الديوان 
وافق على صرف مكافأة مالية ألعضاء جلنة 
التحقيق في الش����كاوى املقدمة من بعض 
موظفي قطاع املنش����آت التربوية وعددهم 
6 موظف����ني لفئات تتراوح بني 500 و 1000 
دينار لكل منهم تص����رف ملرة واحدة على 
ان يتم خصم نس����بة 25% من قيمة املكافأة 
املقترحة وبشرط توافر االعتماد املالي الازم 
في هذا البند مبيزانية وزارة التربية الباب 
االول للسنة املالية 2009 / 2010 الذي يسمح 

بهذا الصرف.

حتى ال يظلم أصحاب الخبرات الطويلة وخاصة من شاغلي الوظائف اإلشرافية

القطاع اإلداري: استخراج 771 سمة دخول للمعلمين الجدد من مصر وسورية وتونس
مريم بندق

علمت »األنباء« ان القطاع االداري بوزارة التربية 
انتهى من اس���تخراج 771 س���مة دخ���ول للمعلمني 
واملعلمات اجل���دد الذين مت التعاقد معهم من مصر 
وس���ورية وتونس وبواقع 563 ملصر، 48 لسورية 
و160 لتون���س وتصل أول دفعة من املعلمني اجلدد 

10 اغسطس.
الى ذلك اصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موض���ي احلمود قرارين وزاريني مبهمات 
رس���مية جاء القرار األول: بن���اء على دعوة وزارة 
التربية والتعليم بسلطنة عمان للمشاركة في املنتدى 
الصيفي السادس للتربويني لعام 2009 في محافظة 
ظفار بسلطنة عمان خال الفترة من 2009/7/29-25، 
وعلى كتاب الوكيل املساعد للتعليم العام باإلنابة 

رق���م 6791 املؤرخ ف���ي 2009/6/28، وموافقة وكيل 
الوزارة واعتمادنا لهذه املهمة

تقرر: أوال: ايفاد كل من: علي حسن عباس العوضي 
موجه تربية فنية مبنطقة العاصمة التعليمية، جميلة 
محم���د العوضي موجهة فنية أول���ى مواد جتارية 
بالتوجيه للمواد التجارية، عائشة محمد الدبيسان 
موجهة فنية »دراس���ات عملية« مبنطقة الفروانية 
التعليمية، خالد حلو العنزي موجه فني اجتماعيات 
مبنطقة اجلهراء التعليمية، للمشاركة في املنتدى 
الصيفي الس���ادس للتربويني لعام 2009 مبحافظة 
ظفار منطقة عمان خال الفترة من 2009/7/24 إلى 

2009/7/30 شاملة يومي السفر.
ثاني���ا: تتحمل الكويت نفقات الس���فر وتتحمل 
وزارة التربية بسلطنة عمان تكاليف االقامة ورسوم 

املشاركة.
ثالثا: على جميع جهات االختصاص العلم والعمل 

مبوجب هذا القرار.
وإحلاقا للقرار الوزاري رقم 2009/239 بش���أن 
ايفاد ابراهيم خليل العيد، موجه فني تربية كشفية 
للمشاركة بدراسة مفوضي خدمة وتنمية املجتمع 
مبنطقة عس���ير مبحافظ���ة أبها باململك���ة العربية 

السعودية في الفترة من 2009/7/20-16.
وبناء على تغيير موعد دراس���ة مفوضي خدمة 
وتنمية املجتمع ليصبح خال الفترة من 20-26 يوليو 
2009، تقرر اوال: تعديل مدة املهمة الرسمية في البند 
أوال من القرار الوزاري رقم 2009/239 لتصبح خال 
الفترة من 19 يوليو 2009 إلى 27 يوليو 2009 شاملة 
يومي السفر، ثانيا: على جميع جهات االختصاص 

العلم والعلم مبوجب هذا القرار.
وأعلنت الوكيلة املساعدة للقطاع االداري عائشة 
الروضان عن حاجتها لشغل وظيفة مراقب التعليم 
االبتدائي بإدارة الشؤون التعليمية مبنطقة الفروانية 

التعليمية.
الشروط الواجب توافرها لشغل الوظيفة:

أوال: املؤهل:
� ان يكون املتقدم حاصا على درجة املاجستير 
في التربية وخبرة في مجال العمل التربوي ال تقل 
عن 14 سنة منها س���نتان بوظيفة مدير مدرسة او 

موجه فني.
� أو أن يكون املتقدم حاصا على درجة جامعية 
تربوية أو ما يعادلها وخبرة في مجال العمل التربوي 
ال تقل عن 16 سنة منها سنتان بوظيفة مدير مدرسة 

أو موجه فني.
� أو أن يكون املتقدم حاصا على مؤهل عال مناسب 
وخبرة في مجال العمل التربوي ال تقل عن 18 سنة 

منها سنتان بوظيفة مدير مدرسة او موجه فني.
ثانيا: شروط أخرى:

� أن يكون حاصا على تقرير كفاءة بدرجة ممتاز 
عن السنتني األخيرتني.

� إجادة استخدام احلاسب اآللي.
� احلص���ول عل���ى دورات تدريبية ف���ي مجال 

العمل.
فعلى جمي���ع الراغبني لش���غل الوظيفة تعبئة 
النم���وذج املخصص لذلك وتق���دمي طلباتهم ملكتب 
مدير ادارة املوارد البشرية خال اسبوعني من تاريخ 

اإلعان.

إعالن شروط شغل وظيفة مراقب االبتدائي بالفروانية

العبادي: التعاون الثقافي والتعليمي بين األردن والكويت يسهم في تعزيز النسيج االجتماعي وتشابك المصالح
السفارة األردنية كرمت الطلبة األوائل األردنيين والكويتيين

لقطة جماعية للخريجني واخلريجات مع السفير األردني ومنى اللوغاني وفهد الغيص

)أسامة البطراوي( تكرمي الشيخة شهرزاد احلمود تكرمي إحدى املتفوقات

السفير األردني جمعة العبادي والشيخة شهرزاد احلمود وفهد الغيص وسليم ماهر في مقدمة احلضور

رندى مرعي
كرمت الس����فارة االردنية لدى 
الباد الطلبة االردنيني والكويتيني 
الثانوية  املتفوقني في امتحانات 
العامة وذلك في حفل اقامته السفارة 
بالتعاون مع جامعة عمان االهلية 
وحتت رعاية وكيلة وزارة التعليم 
العالي د.رشا الصباح وبحضور 
عدد من ممثلي االدارات في وزارة 
التربية والس����فارات والش����يخة 
ش����هرزاد احلمود ممثلة د.رش����ا 

الصباح.
الس����فير االردني  الق����ى  وقد 
جمعة العبادي كلمة اش����اد فيها 
بالرعاية واالهتمام اللذين يحظى 
ابناء اجلالي����ة االردنية في  بهما 
الكويت، االمر الذي يعكس متيز 
العاقات االخوية وجتذرها بفضل 
التوجيه����ات وال����رؤى والرعاية 
احلكيم����ة للعاه����ل االردني امللك 
الثاني ولصاحب السمو  عبداهلل 

االمير الشيخ صباح االحمد.
وتوج����ه العبادي ف����ي كلمته 
بالشكر الى وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
الوزارة على  والى املسؤولني في 
ما يقدمونه من تسهيات للطاب 
االردنيني، االمر الذي كان له االثر 

القدرات العلمية  العام في تنمية 
العلمي  للطلبة وإعدادهم اإلعداد 
الصحيح خلدم����ة وطنهم في اي 

موقع وأي مكان.
وقال مما ال شك فيه ان الطلبة 
االردنيني ميثلون نس����بة ليست 
بقليلة من اعداد الطلبة في التعليم 
اخلاص، حيث ان هناك ما يقارب 15 
ألف طالبة وطالب اردني موزعني 
على مختلف مدارس التعليم اخلاص 
والعام كما ان هن����اك الكثير من 
االردنيني يعملون ويعيشون على 
ارض الكويت ويعتبرون جزءا منها. 
وتابع الغيص قائا ان تكرمي الطلبة 
الكويتيني الى جانب االردنيني هو 
داللة على عمق الروابط التي تربط 
الشعبني الكويتي واالردني، مثمنا 
هذه املبادرة التي تؤكد ان الكويت 
بلد اجلميع ودليل على عمق هذه 
التواصل  التي متنى لها  الروابط 
مبا يعود بالفائ����دة واخلير على 

البلدين الشقيقني.
ثم ألقت الطالبة منال بكر كلمة 
املتفوقني توجهت فيها بالش����كر 
للكويت عل����ى احتضانها الطلبة 
األردني����ني ورعايتها لهم ومتنت 
خدمة بلدها االردن من خال هذا 

التفوق.

التعليمية  في جناح مس����يرتهم 
وحصولهم عل����ى نتائج ايجابية 
وطيب����ة ضم����ن كوكب����ة الطلبة 

املتفوقني.
وتوجه العب����ادي الى الطلبة 
بالقول انهم في بداية طريق جديد 
سيقودهم الى االسهام الفاعل في 
خدمة بلدهم وبنائه ونهضته، وقال 
ان ما ينهله الطلبة من علم ومعرفة 
سيشكل اضافة نوعية لرفد مسيرة 
وطنهم وامتهم وس����يمثل شهادة 

البلدين والشعبني الشقيقني.
وتاب����ع ان الطلبة في مدارس 
وجامعات الكويت واالردن على حد 
سواء هم سفراء للبلدين ويلعبون 
دورا فاع����ا ف����ي تعزيز وتوثيق 
البلدين  ب����ني  التقارب  وش����ائج 
والشعبني. وختم العبادي كلمته 
بالتوجه بالشكر الى جامعة عمان 
األهلية التي ترعى للسنة الثانية 
على التوال����ي حفل تكرمي الطلبة 
املتفوقني، وذلك إميانا منها بتطوير 

وعملت على توفير املناخ احملفز 
العل����م والتعلم من  على تلق����ي 
التعليمية  الوسائل  خال توفير 
املتقدم����ة، كما  والتكنولوجي����ة 
العمل  تقوم اجلامعة برفد سوق 

بالتخصصات التي يحتاجها.
الوكيل املس����اعد  ألقى  بعدها 
الغيص  للتعلي����م اخلاص فه����د 
كلمة اكد فيها ان التعليم اخلاص 
يعتبر شريكا في العملية التعليمية 
ويعمل جنبا الى جنب مع التعليم 

انتم����اء وترابط مع االردن القوي 
بهم وشهادة وفاء وتقدير لبلدهم 
ال����ذي احتضنهم  الثاني الكويت 

ويفخر بهم.
واوض����ح ان عاقات التعاون 
الثقاف����ي والتعليم����ي بني االردن 
والكويت تبعث على االرتياح ملا 
بلغته من مس����توى متميز يسهم 
بش����كل ايجابي وفاعل في تعزيز 
اللحم����ة والنس����يج االجتماعي 
وتش����ابك املصالح احليوية بني 

من دول العالم اإلسامي والعربي 
مبا وفرته من سبل التعليم وهي 
على الرغم من صغر مس����احتها 
اجلغرافية، إال انها كتبت تاريخا 
من نور على صعيد رعاية العلم 
وأهله فما من بلد اال وناله نصيب 

وافر من ذلك اخلير.
وقال في كلمته ان جامعة عمان 
األهلية دأبت منذ تأسيس����ها على 
إياء التعليم النوعي جل اهتمامها 
التدريسية  الكفاءات  فاستقطبت 

العالي وتوفير مسارات  التعليم 
العلم والتخصص����ات التي ترفد 
الس����وقني احمللي والعربي وعلى 
إسهاماتها ودورها على الصعيد 
االجتماع����ي وخدماتها للمجتمع 
احمللي. ثم ألقى رئيس جامعة عمان 
األهلية د.ماهر سليم كلمة قال فيها 
ان الكويت ما برحت سدة الريادة 
في رعاية العلم وأهله، حيث ظلت 
ممسكة بقصب السبق متطلعة دوما 
إلى التميز، فمن أرضها استنار كثير 


