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لجان التعاقدات الخارجية: اللوغاني لمصر والعمر لسورية والخالدي لألردن والصالل إلى تونس

موضي الحمود تصدر القرار الجديد األحد في إطار تعديل بطاقات الوصف الوظيفي

»التربية« الستثناء بعض تخصصات المعلمين 
الجدد من شرط الخبرة وفقاً للحاجة

إضافة سنة خبرة للجامعيين غير التربويين
وسنتين للدبلوم للترقي لـ »اإلشرافية«

مريم بندق
علمت »األنباء« ان قرارا وزاريا جديدا معدال سيصدر 
االسبوع املقبل حول شروط وضوابط الترقي للوظائف 

االشرافية التعليمية.
وقالت مصادر تربوية مسؤولة لـ »األنباء« ان القرار 
يتضمـــن تعديل بطاقات الوصف الوظيفي بحســـب 
الضوابـــط اجلديدة املقدمة من قطـــاع التعليم العام 
والتي اعتمدها ديوان اخلدمة املدنية بإضافة سنة الى 
سنوات اخلبرة »احملددة اآلن« للحاصلني على املؤهل 

اجلامعي من غير التربويني وسنتني حلاملي الدبلوم 
للترشح للترقي للوظائف االشرافية التعليمية.

وأوضحت املصادر ان القـــرار الوزاري املعدل لن 
يتضمن اي تعديالت غير هذين التعديلني.

هذا، وكلفت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود اثناء حضورها اجتماع جلنة التنظيم 
امس األول ادارة التطوير والتنمية دراســـة موضوع 
الهياكل التنظيمية املقترحة للقطاعات واإلدارات لتقدمي 
دراسة متكاملة حول صورة الهياكل التنظيمية املطلوبة 

اجلديدة مبا يتوافق مع استراتيجية التطوير مع ذكر 
اسباب التعديالت.

في سياق متصل اصدرت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود قرارا بإعادة استئناف 
العمل باألندية املدرسية املسائية للبنات والبنني اعتبارا 
من االحد 14 فبراير املقبل الى جانب اســـتئناف عمل 
اللجان الفنية، املاليـــة، االعالمية، واخلدمات العامة 
املكلفة باألندية املدرسية املسائية اعتبارا من التاريخ 

ذاته.

قراران وزاريان بمهمات رسمية
مريم بندق

أصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
قرارين وزاريني مبهمات رسمية، جاء القرار االول:

تلبية للدعوة املقدمة من االحتاد العربي للتربية البدنية والرياضة 
املدرسية حلضور اجتماع اللجنة الفنية املعاونة لالحتاد العربي الذي 
سيعقد باجلمهورية اللبنانية خالل الفترة من 25 الى 2010/1/31.

وبناء على كتاب الوكيل املساعد للتعليم العام بتاريخ 2009/12/17 
وموافقة وكيل الـــوزارة واعتمادنا لهذه املهمـــة. اعتمدت وزيرة 
التربيـــة قرارا جاء فيه: أوال: ايفاد جمـــال الثنيان ـ املوجه الفني 
االول للتربية البدنية مبنطقة االحمدي التعليمية في مهمة رسمية 
حلضور اجتماع اللجنة الفنية املعاونة لالحتاد العربي في بيروت 
باجلمهورية اللبنانية خالل الفترة مـــن 2010/1/24 الى 2010/2/1 
شاملة يومي السفر، ثانيا:  تتحمل الكويت نفقات السفر واالقامة. 
كشف احتياجات مناطق محافظة األحمدي من وزارة التربية: منطقة 
الوفرة: إنشاء مدارس املنطقة وصيانة املدارس املوجودة مبنطقة 
الزور. ضاحية علي صباح السالم: انشاء مدارس جديدة بالضاحية، 
وصيانة املدارس بالضاحية. منطقة االحمدي: انشاء مدارس جديدة 
باملنطقة، استبدال مدارس القطاع اخلاص املؤجرة مبدارس حكومية 

باملنطقة، وصيانة وترميم املكتبة العامة باملنطقة.

اسـتئناف العمل باألندية المدرسية المسائية واللجان الفنية واإلعالمية والخدمات 14 فبراير

شؤون الموظفين عالجت تظلمات تقارير الكفاءة

الحمود تترأس مجلس الوكالء اليوم
مريم بندق

تتـــرأس وزيـــرة التربية 
ووزيـــرة التعليـــم العالـــي 
د.موضي احلمود اليوم اجتماع 
مجلس وكالء التربية ويتضمن 

اجلدول القضايا التالية:
1 ـ التصديق على محضر 

االجتماع )2009/25(.
2 ـ مذكرة بشـــأن التغذية 
االبتدائية ومناقشـــة مقترح 
اغـــالق املقاصـــف - املرحلة 
االبتدائيـــة ـ االعـــداد حلملة 

اعالمية الجناح املشروع.
3 ـ املؤمتـــر األول ملجلس 
مديري مدارس التعليم الثانوي 
بعنوان »جودة املنتج التعليمي 
في التعليم الثانوي املوحد«.
ـ تعدد مسارات مرحلة   4
التعليم الثانوي وبدء التشعيب 

من الصف العاشر.
5 ـ مقترح مشروع تسمية 

مدارس جتريبية.
6ـ  تقرير عما مت في تقومي 

الكفاءة بالنظم املتكاملة.
7 ـ ما يستجد من أعمال.

1 - تقرير زيارة وفد قطاع 
التعليـــم النوعي جلمهورية 

مصر العربية.
هـــذا واجتمعـــت جلنـــة 
املوظفني برئاسة وكيلة الوزارة 
متاضر السديراوي صباح امس 
للنظر في طلبـــات املوظفني 
االداريني واملعلمني املتظلمني 
من حصولهم على تقرير كفاءة 

ضعيف.
اللجنة في  هذا ونظـــرت 
الطلبـــات املختلفة  بعـــض 

واتخذت قرارات بشأنها.

مريم بندق
علمت »األنباء« ان وزارة التربية تتجه الى 
استثناء بعض تخصصات املعلمني اجلدد من 
شرط اخلبرة للموافقة على قبولهم للعمل في 

املدارس احلكومية.
وكشفت مصادر تربوية مسؤولة لـ »األنباء« 
ان هذا االستثناء في حالة إقراره مرتبط بحاجة 
الوزارة إلى هذه التخصصات. واضافت املصادر 
ان االستثناء املطروح للدراسة يشمل غير محددي 
اجلنسية سواء من ابناء الكويتيات وغيرهم، 
ومواطني دول مجلس التعاون وغير الكويتيني 

من أبناء الدول العربية.
هذا ووضعت وكيلة الوزارة املساعدة للتعليم 
العام منى اللوغاني التشـــكيلة املبدئية للجان 
التعاقدات اخلارجية وســـتكون جلنة القاهرة 
برئاستها، وجلنة سورية برئاسة مدير عام منطقة 
الفروانية يسرى العمر، وجلنة االردن ملدير عام 
مبارك الكبير بدرية اخلالدي، واما جلنة تونس 

فتترأسها مدير عام حولي منى الصالل.
وطلبت اللوغاني من مديري عموم املناطق 
التعليمية تقريرا بشأن نتائج تطبيق برنامج 
احلصص املســـاندة لتالميذ املرحلة االبتدائية 

للفصل الدراسي األول للعام 2010/2009.
وقالت اللوغاني نظرا ألهمية برنامج احلصص 

املساندة في حتقيق فلسفة ومضمون التقومي 
املســـتمر لتالميذ املرحلة االبتدائية )الصفوف 
الثالثـــة األولى( التـــي تســـتهدف التأكد من 
اجادة التالميذ واكتســـابهم )للمهارة/اخلبرة( 
املستهدفة قبل االنتقال لتدريس )املهارة/اخلبرة( 

التالية.
لذا، يرجى االيعاز ملراقبي املرحلة االبتدائية 
للتنسيق مع ادارات املدارس بشأن اعداد تقرير 
شـــامل حول نتائج تطبيق برنامج احلصص 

املساندة يتضمن بيانا حول:
1 ـ عدد احلصص املساندة التي مت تنظيمها 
خالل الفصل الدراسي األول لكل من الصفوف 

الثالثة األولى )كل صف على حدة(.
2 ـ عدد )املعلمني/املعلمات( املشـــاركني في 

تنفيذ احلصص املساندة.
3 ـ عـــدد التالميـــذ امللتحقـــني باحلصص 

املساندة.
4 ـ نتائج وتأثير تنفيذ احلصص املساندة 

على املستوى التحصيلي للمتعلمني.
5 ـ االيجابيـــات والســـلبيات ومقترحـــات 

التطوير.
على ان يصلنا التقرير بصورة متكاملة جلميع 
مدارس املرحلة االبتدائية وفق النموذج املرسل 

خالل اسبوعني لألهمية.

الدعيج يخاطب الحمود باحتياجات 
محافظة األحمدي من المدارس

مريم بندق
خاطب محافظ األحمدي الشيخ 
د.إبراهيم الدعيج وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود بشأن احتياجات مناطق 

محافظة االحمدي من الوزارة.
وقال احملافظ في كتابه انطالقا 
من املادتني األولى والرابعة من 
املرسوم االميري رقم 265 لسنة 
2006 بشـــأن نظام احملافظاتـ  
ومبا نقوم به من دور باالشراف 
واملتابعة على جميع املؤسسات 
والهيئات احلكومية ضمن نطاق 
محافظة االحمـــدي، نود ومن 
هذا املنطلق مخاطبتكم بشـــأن 
احتياجات مناطـــق وضواحي 
محافظة االحمدي من وزارتكم 
واملقدمة من مختـــاري مناطق 
التعاون  الى  احملافظة ونتطلع 
والتنسيق واتخاذ ما يلزم في هذا 

الشأن في أقرب وقت ممكن.
ثانيا: مهام اللجنة الفرعية:

الزمني  البرنامـــج  تنفيـــذ 
للمســـابقة، متابعـــة الطـــالب 
املشاركني في املسابقة في املناطق 
التعليمية، جتهيز مقرات اقامة 
مســـابقة احلاســـوب باملناطق 
التعليميـــة، تزويـــد اللجنـــة 

العليا بنتائج مسابقة  املنظمة 
احلاســـوب، مرافقة الطالب في 
جميع مراحل املســـابقة، اعداد 
التقارير عن انشـــطة املسابقة، 
متابعة تنفيذ توصيات اللجنة 

املنظمة العليا.
ثالثا: تصرف ألعضاء اللجنة 
الفرعية مكافآت مالية وفق النظم 

املالية املتبعة.
رابعا: يعمل بهذا القرار اعتبارا 
من تاريخه وينتهي عملها بتاريخ 

2010/4/30م.
خامسا: على جميع اجلهات 

العلم والعمل مبوجبه.

د.إبراهيم الدعيج

خالل مأدبة غداء في مزرعة سعود الشالحي

فيصل الحمود: عالقة الكويت باألردن 
متينة ودعمنا مستمر ألبنائنا الطلبة

أكد سفير الكويت لدى اململكة االردنية الهاشمية 
الشـــيخ فيصل احلمود الصباح متانة العالقات 
الثنائية التي تربط البلدين الشقيقني، مشيرا الى 
ان هذه العالقات راسخة وتعكس حكمة القيادتني، 
كما تعبر عن تآلف الشـــعبني في كل من الكويت 

واالردن.
جاء تأكيد السفير احلمود خالل مأدبة الغداء 
التي اقامها ســـعود سعد الشـــالحي في مزرعته 
في منطقة الصليبية حضرها الســـفير االردني 
في البالد جمعة العبادي وعدد من رجال السلك 
الديبلوماسي في السفارة باالضافة الى عدد من 
نواب مجلس االمة احلاليني والسابقني وعدد من 

االكادمييني والناشطني في الشأن احمللي العام.
واشار احلمود باملواقف املشرفة للقيادة االردنية 
ممثلة في جاللة امللك عبداهلل الثاني جتاه الكويت 
وشعبها، الفتا الى حرص هذه القيادة على ان تظل 
عالقة االردن بالكويت تسير نحو االفضل خالية 
من الشوائب واملنغصات، مؤكدا في الوقت ذاته 
ان السفارة الكويتية في عمان ال تدخر جهدا عن 
مساعدة الطلبة الكويتيني الدارسني في اجلامعات 
االردنية وتعمل باســـتمرار علـــى توفير الراحة 
الالزمة لهم بالشكل الذي يعينهم على التحصيل 

العلمي اجليد.
وطمأن الســـفير احلمود اسر الطلبة وذويهم 
بان السفارة ستظل على اتصال دائم مع ابنائها 
الكويتيني هناك وســـتبذل كل ما في وسعها من 
اجل ان تتوافر لهم اجواء الراحة والفرص املناسبة 
التي تســـاعدهم على اداء اختباراتهم واالنتظام 
في جامعاتهم بشكل دائم داعيا هؤالء الطلبة الى 
مراجعة الســـفارة عند مواجهة اي طارئ، مؤكدا 
على التعاون البناء الذي تبديه السلطات االردنية 
مع سفارة الكويت في عمان وحرصها على ازالة 

العراقيل التي تعترض طلبة الكويت هناك.

من جهته اعرب السفير االردني لدى الكويت 
جمعة العبادي عن شكره اجلزيل لصاحب الدعوة، 
مؤكدا في هذا اجلانب ان العالقة التي تربط البلدين 
الشقيقني متينة وستظل كذلك بفضل تفهم القيادتني 
وحرصهما على احلفاظ علـــى الروابط االخوية 
املشتركة في بلديهما معربا عن ثقته في ان تظل 

هذه العالقة مزدهرة ومتطورة الى االبد.
من جهته اشاد عضو مجلس االمة السابق رجا 
حجيالن باجلهود التي يبذلها السفير الكويتي في 

االردن الشيخ فيصل احلمود الصباح.
وقال حجيالن ان هذه اجلهود واضحة للعيان 
بشهادة طلبة الكويت هناك حيث يسعى السفير 
احلمود الى ان تتهيأ لهم كل وسائل الراحة وفرص 

التحصيل العلمي املناسب.
وعبر عن ســـعادته بهذا اللقاء الذي دعا اليه 
سعود الشـــالحي الذي دأب باستمرار على اقامة 
مثل هذه اللقاءات، مشيدا في الوقت ذاته بالتطور 
امللحوظ الذي تشهده العالقات الثنائية بني البلدين 

الشقيقني الكويت واالردن.
وبدوره قال سعود الشالحي ان سفير الكويت 
في االردن الشيخ فيصل احلمود الصباح يؤدي 
دورا وطنيا بارزا ليس بصفته سفيرا فحسب وامنا 
بصفته مواطنا يتلمس هموم ومشـــاكل اخوانه 
املواطنني سواء من الدارسني او من غيرهم، مشيدا 
في هذا اجلانب بعمق العالقة بني البلدين وحرص 
القيـــادة االردنية احلكيمة على ان تبقي عالقتها 
بالكويت راسخة باعتبار ان ما يربطهما هي روابط 

عربية اسالمية واخوية مشتركة.
وألقى الشـــاعر مطلق شليويح قصيدة بهذه 
املناســـبة االجتماعية عبر من خاللها عن شكره 
للسفير الشيخ فيصل احلمود، كما شكر صاحب 
الدعوة مثمنا أهمية عقد مثل هذه اللقاءات االخوية 

بني فترة واخرى.

تجسـيد  على  حريصون  األردنـي:  السـفير 
البلديـن بيـن  الديبلومـاسـي  التعــاون  روح 
رجــا حجيـالن: نثمــن لسـفيرنـا فـي 
الكويـت قضـايــا  خدمــة  فـي  دوره  األردن 

الشالحي مرحبا بالسفيرين احلمود والعبادي

اللواء محمود الدوسري والسفير فيصل احلمود وجنله وسفير األردن

الشيخ فيصل احلمود وسفير األردن وحجيالن والعدواني والشالحي

السفيران احلمود والعبادي والشالحي واحملامي نواف ساري

متاضر السديراوي

لجنة برئاسة الشراح لمتابعة الطلبة
في مسابقة »الروبوت«

تشجيع مسابقة »المهارات الكتابية« 
أصدر الوكيل املســـاعد للتنمية التربوية بدر 
الفريح نشـــرة عامة جلميع املدارس املتوســـطة 
واملشـــتركة ومدارس التربيـــة اخلاصة واملعاهد 
الدينية بنني/ بنات بشأن مسابقة »املهارات الكتابية« 
لطالب وطالبات املرحلة املتوسطة للعام الدراسي 
2010/2009 وتضمنت النشرة سعي الوزارة جاهدة 
إلى تشـــجيع الطالب والطالبات على اســـتخدام 
املكتبات املدرسية واالستفادة من مصادرها املختلفة 
واالعتماد على أنفسهم في احلصول على احلقائق 
واملعلومات لتحقيق ذاتهم وإرساء دعائم التعليم 
الذاتـــي والوصول بهم الى بداية الطريق للتعليم 
املستمر، وال يتحقق ذلك إال من خالل تدريب طالب 
وطالبات املرحلة املتوسطة على االستخدام املثمر 

ألوعية املعلومات املتوافرة في مكتبة املدرسة.
لذا فقد قررت الوزارة طرح مســـابقة املهارات 
املكتبية للمرحلة املتوسطة خالل العام الدراسي 
احلالي 2010/2009 والتي تهدف إلى تنمية قدراتهم 
على اســـتخدام املكتبة كأداة للبحث واالستمرار 
والنمو الثقافي ومالحقة التطور العلمي في عاملنا 
املعاصر الذي فاضت فيه املعرفة وتشبعت فروعها 

ولتحقيق أهداف هذه املسابقة يرجى التنبيه على 
أمناء وأمينات املكتبات بتشجيع الطالب والطالبات 
على االشتراك في هذه املســـابقة وإفساح املجال 
لتدريب أكبر عدد منهم وذلك وفقا لألسس التالية: 
وعن إجراءات املسابقة نصت النشرة على اآلتي:

ويتم إخطار إدارة املكتبات بأسماء الطالب الثالثة 
املرشحني لدخول للتصفيات النهائية.

وســـيتم إجراء االختبـــار التحريري للطالب/
الطالبات املشتركني في التصفيات النهائية في شهر 
إبريل 2010م وسوف تصدر الوزارة نشرة الحقة 

حتدد موعد ومقار جلان االختبار التحريري.
هذا وســـتمنح الوزارة جوائز قيمة للفائزين 
والفائزات في هذه املسابقة خالل شهر ابريل 2010 
مبشيئة اهلل تعالى حتى يتسنى للمديرين واملديرات 
توزيعها عليهم خالل طابور الصباح األعوام املقبلة 
كما ستمنح الوزارة املدرسة الفائزة باملركز األول 
على مستوى كل منطقة تعليمية على حدة كأس 
مســـابقة املهارات املكتبية لعام 2010/2009 وهي 
املدرسة التي حصل طالبها على أعلى الدرجات بني 

املتسابقات داخل املنطقة التعليمية.

مريم بندق
شكلت وكيلة وزارة التربية 
متاضر السديراوي جلنة فرعية 
ملتابعة الطلبة في مسابقة الكويت 
املدرســـية الســـنوية الرابعـــة 

للروبوت.
القرار استنادا للقرار  وجاء 
الوزاري رقم 2009/436 الصادر 
بتاريخ 2009/12/14 بشأن تشكيل 
اللجنة املنظمة العليا ملســـابقة 
الكويت املدرسية السنوية الرابعة 
في الروبوت التي تنظمها اللجنة 
الكويتية لليونسكو،  الوطنية 
امللســـت لقارة  ومكتب منظمة 
آســـيا بالكويـــت بالتعاون مع 
مركز الروبوت بقطاع األنشطة 

الطالبية.
وبناء على ما تقتضيه مصلحة 

العمل.
تقرر

أوال: تشـــكيل جلنة فرعية 
لإلشـــراف ومتابعة الطلبة في 
التعليمية برئاســـة  املناطـــق 
هناء الشـــراح ـ مدير عام مركز 
املعلومات وعضو اللجنة العليا 

للمسابقة وعضوية كل من: هيا 
الدوسري، محمد عبدالغني، جابر 
الشـــمري، احمد تركي، محمود 
دشتي، جنية دشـــتي، مساعد 
العقـــاب، ســـلوى البعيجـــان، 
ماجد العلي، علي ابوزيد، جالل 
بهبهاني، بشـــرى البحر، حسن 

حداد، زهير املطوع.
الدعوة  والثاني: بنـــاء على 
املوجهة من قبـــل بعثة جامعة 
الـــدول العربيـــة في موســـكو 

بشأن املشاركة بوفد طالبي في 
املهرجان الدولي الثامن ملوسيقى 
األطفال واملقرر إقامته في مدينة 
ـ  »ياكتيرينبـــورخ مبوســـكو 
روسيا« خالل الفترة من 22 الى 

27 ابريل 2010.
وكتـــاب الوكيـــل املســـاعد 
الطالبية رقم 3255  لألنشـــطة 
املؤرخ في 2009/12/27 وموافقة 
وكيل الوزارة بتاريخ 2009/12/27 

واعتمادنا لهذه املهمة.
قررت احلمود:

أوال: تكليـــف كل من: محمد 
احلداد، نضال احلسن وأسامة 
الغريب مبهمة رســـمية ملرافقة 
الوفـــد الطالبـــي املشـــارك في 
املهرجان الدولي الثامن ملوسيقى 
األطفال واإلشراف عليه مبدينة 
ـ  »ياكتيرينبـــورخ مبوســـكو 
روسيا« خالل الفترة من 21 الى 29 

ابريل 2010 شاملة ايام السفر.
ثانيا: تتحمل الكويت نفقات 
الســـفر وتتحمل اجلهة املنظمة 
للمهرجان تكاليف اســـتضافة 

املشاركني.


