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 مريم بندق
خلص����ت وزارة التربي����ة الى 
رؤيتها فيما يتعلق مبش����روعات 
الوزارة ال����واردة في برنامج عمل 
احلكومة والتي تستهدف التوافق 
مع املعايير الدولية اخلاصة بعدد 
التعليم  الدراسة مبراحل  ساعات 
املختلفة وهي )805 ساعات للمرحلة 
االبتدائية( و)718 ساعة للمرحلتني 

املتوسطة والثانوية(.
ال����وزارة ب����أن هناك  وافادت 
معوقات كثيرة لتنفيذ مشروع اعادة 
النظر في الفترة الزمنية للعملية 
التعليمي����ة باملراحل املختلفة مبا 

يتوافق واملعايير الدولية.
ال����وزارة ان هناك  وأوضحت 
معوقات كثي����رة ترتبط بالبيئة 
املدرس����ية والظروف االجتماعية 
وطبيعة املناخ جتعل من فكرة اطالة 
ساعات الدوام املدرسي غير مقبولة 
شعبيا.واس����تدركت الوزارة: انه 
ميكن حتقيق املعايير الدولية لعدد 
الساعات دون اطالة الدوام املدرسي 
اليومي أو عدد ايام السنة الدراسية 
من خ����ال التركيز على مجموعة 
املجاالت الدراسية املدرجة في اخلطة 
الدراسية )عدد احلصص( وزيادة 
زمن احلصة الدراس����ية ويتطلب 
ذلك استبعاد مجاالت دراسية أو 
تخفيفها من اخلط����ة ونقلها الى 
اخلطط الدراسية املقترحة ملسارات 

التعليم االخرى وهي )الدراسات 
العملية والفنية والبدنية... إلخ( 
وهذا يتطلب االسراع في اقرار تنوع 
مسارات التعليم الثانوي وحتديد 
ضوابط االلتحاق بكل مس����ار من 
خال تنس����يق نتائج الطلبة في 

نهاية الصف التاسع.
على صعيد متصل، رفعت وكيلة 
التعليم العام منى اللوغاني كتابا 
لوكيلة الوزارة متاضر السديراوي 
لتشكيل فرق عمل تنفيذية ملتابعة 
تنفي����ذ املش����روعات التطويرية 
املدرجة في برنامج عمل احلكومة 

لوزارة التربية.
وقالت اللوغاني: على اساس ما 
مت تدارسه في اجتماع مجلس مديري 
عموم املناطق التعليمية بشأن ما 

لوحظ من تفاوت في مستوى تنفيذ 
مشروعات التطوير باملدارس، وعلى 
ضوء تدارس املشروعات املدرجة 
في برنامج العمل احلكومي والتي 

حتدد لتنفيذها برنامجا زمنيا.
لذا يرجى املوافقة على تشكيل 

فرق عمل تختص باملهام التالية:
1 � تقييم ومتابعة ميدانية ملا مت 
تنفيذه من مشروعات تطوير في 
املدارس للتأكد من توحيد وجودة 

املعايير واالشتراطات.
2 � متابعة االجراءات التنفيذية 
ملشروع تنويع مسارات التعليم 

الثانوي:
� تشعيب الصف العاشر.

� املدرسة الثانوية الرياضية.
� مدارس املتفوقني.

»التربية« تقترح زيادة زمن الحصة ويتطلب تنفيذ ذلك استبعاد وتخفيف بعض المجاالت الدراسية

أكدت ضرورة توافر الحد األدنى من مقومات الكفايات األساسية المطلوبة

إطالة الدوام المدرسي الواردة في برنامج الحكومة غير مقبولة شعبيًا

 مريم بندق
اص����درت وزارة التربي����ة عدة 
توجيهات للتواجيه الفنية الختيار 
املعلمني اجلدد من الذين تتوافر لديهم 
احلد االدنى من مقومات الكفايات 
االساسية املطلوبة لتحسني مستوى 
مدخات العملية التعليمية. وقالت 
الوكيلة املساعدة للتعليم العام منى 
اللوغاني في نشرة ملوجهي عموم 
املجاالت الدراس����ية جاءت حتت 
عنوان »التوعية مبفهوم اجلودة 
الشاملة في التعليم«: متاشيا مع 
سياس����ة قطاع التعليم العام في 
ال����رؤى اخلاصة بتطبيق  تنفيذ 
نظام اجلودة الشاملة في التعليم 
وحرصا على تنويع مصادر التوعية 
مبفهوم اجلودة الشاملة في مجاالت 
التعليم ونشر ثقافة نظام جودة 
التعليم ومبناس����بة قرب تنظيم 
مقابات الترقي للوظائف االشرافية 
بوظائف الهيئة التعليمية ونظرا 
لبدء املقابات احمللية للراغبني في 
العمل بوظائف الهيئة التعليمية وفي 
سبيل ضمان توافر احلد االدنى من 
الكفايات االساسية الضامنة لقدرة 
املعلمني اجلدد وكذلك املرشحون 
لتولي مناصب اشرافية على اداء 

كما نأمل ان تشمل ادوات االختبار 
فحص مدى املام املتقدمني بثقافة 
اجل����ودة واجلودة الش����املة في 
التعليم، مراعني اعتبار هذا املعيار 
احد ادوات املفاضلة بني املتقدمني. 
الى جانب ضرورة حث املتقدمني 
ممن اهلتهم مقوماتهم اجتياز هذه 
املقابات بنجاح على العمل على 
تعزيز اجلوانب املذكورة آنفا لديهم 
من خال وسائل االمناء الذاتي على 
ان يقوم جهاز التوجيه وبواسطة 
خطط وبرام����ج املتابعة بتحديد 
جوانب النقص لديهم التي ميكن 
العمل على حتسينها فيما بعد اثناء 
مزاولة املهنة والعمل على معاجلتها 
من خال برامج التغذية الراجعة. 
واضافت: ان مس����ؤولية عامات 
تدني االداء التي س����يتم رصدها 
خال السنة االولى على املعلمني 
اجلدد او املنتدبني حديثا للوظائف 
االشرافية وضعف املستويات تقع 
بالدرجة االولى على اللجان الفنية 
التي اجازتهم. واختتمت:  آملني من 
ذلك كله حتسني مستوى مدخات 
العملية التربوية، مستذكرين حجم 
االمانة الت����ي تقع على عاتقنا من 

هذا اجلانب.  

واجناز مهامهم في السياق املؤدي 
لتحقيق االهداف التربوية وكون 
مهنة التدريس لها متطلباتها املعروفة 
وشروطها اخلاصة التي يتعني وفقا 
لها اال يسمح مبزاولتها اال ملن يتقنها. 
فإننا نود ومن خال اختصاصاتكم 
ومس����ؤولياتكم املباشرة توجيه 
املشاركني في عضوية جلان اختيار 
وإجازة املعلمني اجلدد وكذلك جلان 

مقابات املرشحني لتولي الوظائف 
االشرافية بأهمية التأكد من توافر 
احلد االدنى من مقومات الكفايات 
االساس����ية املطلوب����ة لتولي هذه 
الوظائف قب����ل اجازتهم وذلك من 
خال قياس مختلف اخلصائص 
االكادميية والنفسية واالجتماعية 
املتوافرة لديه����م وعدم اجازة من 
لم تتوافر لديهم ه����ذه املقومات. 

� التعليم التقني.
� اع����داد خطة مس����تقبلية   3
الحتياجات ال����وزارة من الكوادر 
التعليمي����ة جلمي����ع املراحل في 
الدراس����ية  مختلف التخصصات 
)عشر س����نوات قادمة( في اطار 
مشروع تطوير املنظومة التعليمية 
من خ����ال التكامل ب����ني املراحل 
التعليمية املختلفة املدرج ضمن 
برنامج العمل احلكومي )اللجنة 
التنس����يقية بني ال����وزارة وكلية 

التربية االساسية(.
4 � اع����ادة ت����دارس ش����روط 
وضوابط وآلية الترقي للوظائف 
االش����رافية التعليمي����ة باملدارس 
واقتراح ضوابط موضوعية حتفز 
على التميز العلمي وزيادة النشاط 
االبتكاري، توافقا مع )مشروع وضع 
الضواب����ط واملعايير التي ترتقي 
بأداء املعلم( املدرج ضمن برنامج 

العمل احلكومي.
5 � فريق اقتراح واعداد ضوابط 
مش����اركة القطاع اخلاص في دعم 
التعليمية وتفعيل سبل  العملية 
التواصل مع اجلهات الداعمة )األمانة 
العامة لاوقاف � اللجنة الوطنية 
لدعم التعليم � مؤسس����ة الكويت 
للتقدم العلم����ي � معهد االبحاث � 
اجلمعيات التعاونية � الش����ركات 
الوطنية( واقتراح ضوابط انشاء 

صندوق وطني لدعم التعليم.

اللوغاني تطالب السديراوي بتش�كيل فرق عمل لمتابعة المشروعات التطويرية لوجود تفاوت في التنفيذ على مستوى المدارس

تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء المعمول به اعتبارًا من 2003/9/1

»التربية« تناشد »الخدمة المدنية« و»المالية« صرف كادر المعلم 
للمعلمين الكويتيين بالمدارس الخاصة أسوة بزمالئهم في الحكومة

 مريم بندق
علمت »األنب����اء« ان وزارة 
التربية ناشدت ديوان اخلدمة 
املدنية ووزارة املالية س����رعة 
ص����رف مس����تحقات املعلمني 
الكويتيني العاملني في املدارس 
اخلاص����ة تنفيذا لقرار مجلس 
الوزراء املعمول به اعتبارا من 
2003/9/1 وقالت مصادر تربوية 
في تصريحات خاصة ل� »األنباء« 
ان املادة الثانية من قرار مجلس 
الوزراء رقم 2003/593 واملعمول 
به اعتبارا من 2003/9/1 نصت 
على: مين����ح اعض����اء الهيئة 
التعليمية من الكويتيني العاملني 
لدى املدارس اخلاصة ذات البدالت 
واملكافآت التي متنح ألقرانهم 
اعضاء الهيئة التعليمية بوزارة 
التربية وذلك وفق التقسيمات 
االدارية والتفصيات املنصوص 
عليها بش����أن وظائف وبدالت 
ومكافآت اعضاء الهيئة التعليمية 
للكويتيني بوزارة التربية ويتم 
صرف هذه املكافآت والبدالت من 
ميزاني����ة وزارة التربية وعلى 
ضوء ذلك مت اتخاذ االجراءات 
التالي����ة: 1- مت رفع مذكرة من 
الوكيل املساعد للشؤون االدارية 
ال����ى وكي����ل ال����وزارة بتاريخ 
2007/4/9 لتنفيذ القرار املشار 
اليه اعتبارا من تاريخ 2003/9/1 
حس����ب نص القرار وقد اعتمد 

وكيل الوزارة ذلك.
2- مت����ت مخاطبة الوكيل 
املساعد للتعليم اخلاص والنوعي 
بتاريخ 2007/4/18 لتزويد ادارة 
املوارد البشرية بجميع البيانات 
الوظيفية عن املعلمني الكويتيني 

العاملني في املدارس االهلية.
3- متت مخاطب����ة ديوان 

اخلدمة املدنية بتاريخ 2007/5/11 
لافادة عن بعض االستفسارات 
املتعلقة بالصرف املالي للمعلمني 
املنطبق بحقه����م قرار مجلس 

الوزراء املشار اليه اعاه.
4- قامت ادارة املوارد البشرية 
بإصدار قرارات صرف مكافأة 
املس����توى الوظيفي واملكافأة 
التشجيعية للمعلمني الكويتيني 
مس����توفي ش����روط الصرف 
احملددة بق����رار مجلس اخلدمة 
املدنية رقم 1996/2 والقرار رقم 
2006/10 بشأن وظائف وبدالت 
ومكافآت اعضاء الهيئة التعليمية 
للكويتيني بوزارة التربية ومت 
تس����ليم اصول هذه القرارات 
ال����ى االدارة املالية اعتبارا من 

2007/6/5 للصرف.
5- مت����ت مخاطبة الوكيل 
املساعد للتعليم اخلاص والنوعي 
بتاريخ 2009/4/27 بطلب بيانات 
وظيفية عن املعلمني الكويتيني 
منها تقارير الكفاءة، واالجازات 
بأنواعها املختلفة والعقوبات 
وذلك لبحث الترفيع الوظيفي 
ملن صدر بحقهم قرارات صرف 

مالي.

6- بتاريخ 2008/7/16 اعادت 
لنا االدارة املالية القرارات السابق 
تسليمها لها بتاريخ 2007/6/5 
لعدم امكاني����ة الصرف ومتت 
اعادة هذه القرارات مرة اخرى الى 
االدارة املالية بتاريخ 2008/7/22 
للص����رف تنفيذا لقرار مجلس 

الوزراء املشار اليه اعاه.
7- بتاريخ 2008/8/20 مت رفع 
مذكرة الى وكيل وزارة التربية 
بش����أن عدم قيام االدارة املالية 
بالصرف املالي للقرارات الصادرة 

من ادارة املوارد البشرية.
8- بتاريخ 2008/8/10 مت عقد 
اجتماع مع وكيل الوزارة لبحث 

مبررات عدم الصرف املالي.
9- بناء على تعليمات الوكيل 
متت مخاطبة دي����وان اخلدمة 
املدنية بتاريخ 2008/8/25 بطلب 
عقد اجتماع مع الديوان لتحديد 
الباب والبند الذي يتم الصرف 
على اساسه من ميزانية وزارة 

التربية.
10- مت عقد اجتماع مبكتب 
االمني العام لبرنامج هيكلة القوى 
العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة 
وبحضور ممثلني عن الوزارة من 

ادارة املوارد البشرية واالدارة 
املالية لتحديد اجلهة التي ستقوم 

بالصرف املالي.
11- ورد الينا من االمني العام 
لبرنامج هيكلة القوى العاملة 
واجلهاز التنفيذي للدولة الكتاب 
رقم )ق2009/476/40( بتاريخ 
2009/1/28 يفي����د باختصاص 
وزارة التربية بالصرف املالي 
لهذه الفئة اعتمادا على القرار 

الوزاري املشار اليه اعاه.
12- بتاريخ 2009/2/4 متت 
مخاطبة االدارة املالية بتنفيذ 
الصرف املالي على الباب اخلامس 
مع تقدير التكلفة املالية ومخاطبة 
وزارة املالية لتوفير االعتمادات 
املالية الازم����ة لذلك ولم يتم 

الصرف حتى تاريخه.
علم����ا بأن دي����وان اخلدمة 
املدنية خاطب وكيل وزارة املالية 
بالكتاب رقم )200901029520( 
امل����ؤرخ في 2009/9/2 بش����أن 
طلب توجيه الطلب املشار اليه 
اعاه الى برنامج اعادة هيكلة 
القوى العاملة واجلهاز التنفيذي 
للدولة »جهة االختصاص في 

هذا املوضوع«.

عبدالعزيز الزبن عائشة الروضان

وداد املكيمي خالل اللقاء

مصطفى الشمالي

منى اللوغانيمتاضر السديراوي

الكويت تستضيف الملتقى اآلسيوي األول أبريل المقبل

العجمي مديرًا عامًا ل� »الجهراء« 
باإلنابة اعتبارًا من 21 ديسمبر

المكيمي: نطمح لنسبة نجاح عالية 
في مقابالت معلمات الفروانية

تنسيق مستمر بين »التربية« و»الصحة« 
لتوفير النقص في الهيئة التمريضية

اكدت وكيلة وزارة التربية متاضر السديراوي 
ان هناك تنسيقًا مستمرًا بني وزارة التربية ووزارة 
الصحة الستكمال كل االجراءات سعيا لتوفير النقص 
في الهيئة التمريضية في املدارس مع ضرورة االنتهاء 
من هذه االستعدادات قبل بدء العام الدراسي املقبل. 
وقالت السديراوي في تصريح صحافي بعد لقائها 
مع القياديني ف����ي التعليم العام والتعليم اخلاص 
ومدي����ري عموم املناطق ان هذا االجتماع جاء بناء 
على طلب وزارة الصحة حيث التقيت املسؤولني 

هناك قبل عدة ايام وطرحنا العديد من االقتراحات 
الازمة لتفعيل آلية العمل وحسن االستعداد لتجهيز 
العيادات املدرسية بالصورة الائقة والتي تسهم 
في تعزيز الدور املناط بالهيئة التمريضية للقيام 

بواجبها في مدارسنا على اكمل وجه.
واضافت السديراوي ان الوزارة ستشكل جلنة 
ملتابع����ة وحتديد الكميات املطلوبة خال الس����نة 
الدراسية احلالية من املعقمات واملطهرات لكل املدراس 

واملرافق التابعة لها.

في اطار االس����تعداد ملقابات املشرفات ملرحلة رياض 
االطفال اقام قس����م التوجيه مبنطقة الفروانية التعليمية 
ملتقى تنويريا للمعلمات املرش����حات لوظائف الترقي في 
رياض االطفال بحضور املوجهة األولى وداد املكيمي التي 
اكدت ان الهدف من عمل هذا امللتقى هو احلرص على تهيئة 
املعلمات املقب����ات على وظائف الترقي����ة وتنويرهن مبا 
يعود بالنفع على ادائهن، موضحة ان الطموح املرتقب هو 
احلصول على نسبة جناح تصل الى 100% لتحقيق الهدف 
من عمل هذا امللتقى. واضافت املكيمي ان امللتقى تطرق عبر 
محاضرة تنويرية طرحت فيها جميع االستفسارات لتحسني 
اداء املعلمات املقبات على االختبار وتوفير التوعية املثلى 
ل����كل ما يحيط باملقابلة عبر اهداف تربوية لتحقيق اجناز 

النجاح مبزيد من اجلهد والعمل في ميدان التربية.
وأثنت املكيمي على حضور املعلمات واملوجهات إلجناح 
هذا امللتقى، مؤكدة ان اهل اخلبرة دائما ال يبخلون في تقدمي 
النصح واالرش����اد ملن هم بحاجة لهم����ا، متمنية التوفيق 

للجميع.

اصدرت وكيلة التعليم العام من���ى اللوغاني قرارا جاء فيه: 
باالشارة الى القرار رقم )وت/ دت/35679( الصادر في 2009/12/14 
بشأن تكليف محمد العجمي القيام مبهام مدير عام منطقة اجلهراء 
التعليمية باالضافة الى عمله االصلي ونظرا ملا تقتضيه مصلحة 

العمل.
تقرر اآلتي: 

اوال: تعدي���ل ما ورد في الق���رار املذكور اعاه بش���أن بداية 
تكليف املذكور ليصبح اعتب���ارا من االثنني 2009/12/21 بدال من 

.2009/11/22

 مريم بندق
ش���كلت وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود جلنة عليا لاعداد 
واالشراف والتنظيم للملتقى العلمي االسيوي 
االول الذي تستضيفه الكويت في ابريل 2010 
برئاسة دعيج الدعيج الوكيل املساعد لانشطة 

الطابية ونص القرار على:
اوال: تشكيل جلنة عليا لاعداد واالشراف 
والتنظيم للملتقى العلمي االسيوي االول ابريل 
2010 برئاسة دعيج الدعيج – الوكيل املساعد 

لانشطة الطابية وعضوية كل من:
عبداللطيف احمد البعيجان، داود سليمان 
االحمد، براك مهدي براك هادي، انيسة محمد 
الوهابي، ش���يخة احمدعثمان الكوح، باسل 
جاسم السبت، اسماعيل ابراهيم اسماعيل، 

حسام الدين محمد عبداملعبود.
ثانيا: تشكيل جلنة علمية ملتابعة اعمال 

امللتقى من السادة التالية اسماؤهم:
س���عاد الرش���ود، علي عب���اس، ناصر 
عباس، اميان صادقي، مرمي املنصور، عايدة 

العوضي، نادية عباس، مش���اعل الكندري، 
منى العريفان.

ثالثا: يحق لرئيس اللجنة العليا تشكيل 
جلان فرعية وتكليف من يراه مناسبا ملتابعة 

اعمال امللتقى.
رابعا: تصرف مكافأة مالية لرؤساء واعضاء 

اللجان حسب النظم املالية املتبعة.
خامسا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 
2009/10/1 وحتى االنتهاء من اعمال امللتقى 
وعلى جهات االختصاص العلم والعمل به.

بلدية الكويت
اإدارة املناق�سات والعقود - ق�سم املمار�سات

ممار�سة رقم 2010/2009/11

�سيانة وحتديث الربجميات اخلا�سة 
بنظم املعلومات اجلغرافية ببلدية الكويت

اإعـالن رقم )2010/4(

مدير عام البلدية

تعلن بلدية الكويت عن طرح ممار�صة �صيانة وحتديث البـرجمـيـات 

اخلا�صة بنظم املعلومات اجلغرافية ببلدية الكويت طبقًا لل�صروط 

املذكورة  املمار�صة  وثائق  يف  الــواردة  واخلا�صة  العامة  واملوا�صفات 

والعقود  املناق�صات  اإدارة  من  عليها  احل�صول  ميكن  والتي  اأعــاه 

)مراقبة امل�صرتيات( مبنى البلـــديـــة الرئيـــ�صي )املبنى الأو�صـط( 

الدور الرابع وذلك مقابل طوابع مالية بقيمة 100 د.ك )مائة دينار 

فقط لغري( غري قابلة للرد.

علمًا باأن اأخر موعد لإيداع العطاءات يف ال�صندوق املخ�ص�ص باإدارة 

املناق�صات والعقود بالبلدية الرئي�صية - مبنى الوزير - الدور العا�صر 

املوافق  الثنني  يوم  ظهر  من  ع�صرة  الثانية  ال�صاعة  متام  يف  هو 

العطاءات  وت�صري   22401044 تليفون:  لا�صتف�صار  2010/1/18م 
ملدة )90( ت�صعون يومًا من تاريخ ف�ص املظاريف اخلا�صة بها، وتبلغ 

قيمة الكفالة الأولية 2% )اثنان باملائة( من قيمة العطاء يف �صورة 

طوال  �صاحلة  الكفالة  تكون  اأن  على  �صمان  خطاب  اأو  م�صدق  �صيك 

مدة �صريان العطاء. علمًا باأن هذه املمار�صة قابلة للتجزئة.

بلدية الكويت

تتقدم ب�صادق العزاء من

ومن ال�صيد بدر م�شاري احلماد

عائلتي احلماد واملن�شور الكرام

لوفـــــــاة املغفور لها باإذن اهلل تعاىل والدته

منرية عبدالكرمي حممد املن�شور
تغمد اهلل الفقيدة بوا�صع رحمته

واأ�صكنها ف�صيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�صرب وال�صلوان

�شركة دار الكويت لل�شحافة

»التربية«: تدنّي مستوي  المعلمين الجدد مسؤولية التواجيه 

الدعيج يوّجه دعوة للحمود
الفتتاح مخيم السالم ال� 13

وجه وكيل الوزارة املساعد لألنشطة الطالبية دعيج الدعيج دعوة 
لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود لرعاية حفل 
افتتاح مخيم السللالم السنوي الثالث عشر وذلك تزامنا مع اخلطة 
العامة والبرنامج الزمني للتوجيه الفني العام للزهرات واملرشدات، تقام 
أنشطة مخيم السالم السنوي الثالث عشر في الفترة من 2010/1/28 
الى 2010/2/3 باملقر الدائم للمرشللدات )جمعية املرشدات الكويتية(، 
وذلك يوم االثنني املوافق 2010/2/1 في متام الساعة السادسة والنصف 

مساء مبقر جمعية املرشدات الكويتية )بنيد القار(.


