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يسرى العمر موضي احلمود

ستايسي هاغ تحاضر 
حول »كيفية إنشاء 

منظمة غير حكومية«
أنهت اجلمعي���ة الكويتية 
االداء  وتقيي���م  ملتابع���ة 
البرملاني بالتعاون مع املعهد 
الدميوقراطي الوطني بواشنطن 
دورة تدريبية حملت عنوان 
»كيفي���ة إنش���اء منظمة غير 
حكومي���ة« ألقت م���ن خاللها 
محاضرة للمدي���رة االقليمية 
الدميوقراطي  للخليج باملعهد 

الوطني ستايسي هاغ.
الدورة  وص���رح منس���ق 
ونائب رئيس اجلمعية ناصر 
الش���ليمي بأن الدورة ضمت 
ضم���ن متدربيه���ا العديد من 
ك���وادر اجلمعية، وكذلك عدد 
من كوادر جمعيات النفع العام 
والنقابات املنضوية حتت مظلة 
قوى 11/11 مت من خاللها اعطاء 
بعض التمارين للمتدربني في 
العوامل  اب���رز  كيفية معرفة 
واالساس���يات التي ميكن من 
خاللها بناء منظمة اجتماعية 
غير حكومية وجعلها منظمة 
ايجابية تع���ود فائدتها على 
املجتمع وافراده، وقد القت هذه 

الدورة استحسان اجلميع.
هذا، وقد أشاد منسق الدورة 
ناصر الشليمي بالتعاون املثمر 
واملفيد ما بني اجلمعية واملعهد، 
معبرا عن شكره العميق للمعهد 
الدميوقراطي الوطني والقائمني 
الس���ابقة  عليه على اجلهود 
واجلهود احلالية التي يبذلونها 
مع اجلمعية الكويتية ملتابعة 
وتقييم االداء البرملاني والتي 
بالتأكيد ستنعكس بااليجاب 
على دور ونشاط اجلمعية نظرا 
للخبرات الدولية التي ميتلكها 
املعه���د كي تتمك���ن اجلمعية 
م���ن أداء دور مميز تخدم به 

املجتمع.

لجنة برئاسة اليتامى وعضوية العمر والكندري والمحبوب والشريف والرضوان

»التربية«: تفعيل مشروع تمهين مهنة المعلم تنفيذًا لتوصيات »األعلى للتعليم«

مريم بندق
اعتم���دت الوزيرة د.موضي 
احلمود املستحقات املالية لفريق 
العمل املكلف بدراس���ة الطلبات 
اخلاصة بفتح م���دارس عربية 
وأجنبية وثنائية اللغة وإضافة 
مراحل دراسية إليها ونقل مقارها 

إلى مقار أخرى.
وخاطبت رئيس ديوان اخلدمة 
الزبن إلقرار  املدنية عبدالعزيز 

الصرف بخطاب جاء فيه:
إحلاقا بكتابنا اليكم رقم 37 
بتاريخ 2009/12/17 بشأن املوافقة 
على منح مكافأة شهرية قدرها 
150 دينارا ألعضاء فريق العمل 
املشار اليه، وباإلشارة الى كتابكم 
رقم 6917 بتاريخ 2009/2/15 بشأن 
املوافقة على منح املكافأة وقدرها 
150 دينارا شهريا لكل عضو من 
أعضاء الفريق وملدة 4 أشهر فقط، 

وحيث ان الفريق استمر في عمله 
ولم يتم صرف مستحقاته املالية 
عن األشهر التالية )يناير وفبراير 
ومارس وأغس���طس( من العام 
2008، لذا يرج���ى املوافقة على 
ص��رف املستحقات املالية ألعضاء 

الفريق كما هو مبني: 
الدائم  أعضاء فري���ق العمل 
لدراسة الطلبات اخلاصة بفتح 
مدارس عربية وأجنبية وثنائية 
اللغة وإضافة مراحل دراس���ية 
إليها ونق���ل مقارها الى أخ��رى 

جديدة.
محمد عبداهلل الداحس
عبداهلل سعود الوهيب
عبداهلل علي البصري
راشد طاهر الشمالي
خالد فرحان املرزوق
علي ابراهيم التميمي

عبدالعزيز محمد الكندري

صالح محمد صالح العجيل
مطره مرضي فرحان

محمد احمد محمد البرعي
زهير ابراهيم املطوع

رن���ا س���عد عبدالرحم���ن 
الريش

واعتمدت كذلك صرف املكافأة 
اخلاص���ة بأعض���اء فريق عمل 
متابعة مباشرة العمل للمعلمني 
اجلدد للعام الدراسي 2010/2009، 
وخاطبت الزبن قائلة: باإلشارة الى 
املوضوع أعاله والقرار الوزاري 
رقم 1732 بتاري���خ 2009/9/27 
بشأن تشكيل فريق عمل متابعة 
مباشرة العمل للمعلمني واملعلمات 
الدراس���ي احلالي  اجلدد للعام 
2010/2009 والق���رار رقم 6415 
بشأن ضم أعضاء جدد للفريق 
ملدة شهرين اعتبارا من 2009/9/1 
وحتى 2009/10/31، يرجى املوافقة 

على صرف املكافأة املالية لفريق 
العمل بواقع 200 دينار شهريا 
لكل موظ�����ف وعددهم 14 ك��ما 

هو مبني: 
خديجة عبدالرزاق العبدالرزاق

فيصل سليمان اجلطيلي
أميرة محمد املعلم

لطيفة فالح الشمري
رشا سالم عبداهلل حمادة

عبداخلالق عبدالستار أحمد
أحمد أبوالفتوح ساملان

عبير محمود شهاب
موضي ناصر اليتيم
رباب عدان بوعباس

خديجة سعد جوهر مبروك
أبوالفتح  الس���يد  محم���ود 

عبدالكرمي
رقي���ة عبدالزه���رة فيصل 

فيروز
أشواق عبداهلل الكندري

600 دينار للفريق األول و400 دينار للثاني

الحمود اعتمدت مكافآت فريقي فتح المدارس الخاصة
 ومتابعة مباشرة العمل للمعلمين الجدد

مريم بندق
علمت »األنباء« ان وزيرة التربية 
العالي د.موضي  التعليم  ووزيرة 
احلم���ود اعتمدت جلن���ة لتفعيل 
مشروع متهني مهنة املعلم تنفيذا 
لتوصيات املجلس األعلى للتعليم 
في جلسته التي عقدت في 16 نوفمبر 

العام املاضي.
يت���رأس اللجنة االم���ني العام 
اليتامى وتضم  للمجلس عبداهلل 
ف���ي عضويتها مدي���ر عام منطقة 
الفروانية التعليمية يسرى العمر، 
ومن كلية التربية د.جاسم الكندري، 
رئيس قسم املناهج وطرق التدريس 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.شافي احملبوب، عضو 
مجلس ادارة جمعية املعلمني ليلى 
الشريف، ومراقب متابعة مشاريع 

املجلس االعل���ى للتعليم رضوان 
الرضوان.

وتدرس احلمود االقتراح بقانون 
املقدم من النائب د.محمد احلويلة 
لتطبيق نظام البكالوريوس في كليتي 
الدراسات التجارية والتكنولوجية 
التابعت���ني للهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب.
ه���ذا ورفعت وكيل���ة التعليم 
العام منى اللوغاني لوزيرة التربية 
مشروع تشكيل فريق عمل لتطبيق 
الوثيقة االساس���ية ملرحلتي محو 
االمية واملتوس���طة مبراكز تعليم 
الكبار ومحو االمية بعد االطالع على 
قانون ونظام اخلدمة املدنية لسنة 
1979 باالشارة الى القرار الوزاري 
رقم 2008/357 املؤرخ في 2008/8/25 
بشأن الوثيقة االساسية للمرحلة 

املس���اعد للتعليم العام وعضوية 
كل م���ن: ابراهيم حس���ني القطان، 
عبداهلل هالل احلربي، فاطمة احمد 
الكندري، طيبة عبدالرزاق العسكر، 
مرمي سعد احلسينان، حسن تقي، 
ناصر عب���داهلل املطيري وهنادي 
بدر احلالق. ثاني���ا: مهام الفريق: 
دراسة املقترحات الواردة من امليدان 
التربوي واخل���اص بنظام تعليم 
الكبار ومحو االمية، دراسة الوثيقة 
االساسية للمرحلة االبتدائية في 
نظام التعليم الصباحي ومواءمته مع 
نظام تعليم الكبار، دراسة الوثيقة 
االساسية للمرحلة املتوسطة في 
نظام التعليم الصباحي ومواءمته 
مع نظام تعليم الكبار، اعادة النظر 
في اخلطط الدراسية ملرحلتي احملو 
واملتوسط مبراكز تعليم الكبار وفي 

ضوء املقترحات املقدمة بهذا الشأن 
التربوية، استطالع  واملستجدات 
املتوافرة من كتب  االس���تعدادات 
ومناهج دراسية للنظر في امكانية 
الوثيقة للمرحلتني احملو  تطبيق 
واملتوسط بتعليم الكبار في حال 
اقرارهما للعام الدراسي 2011/2010، 
العمل واملتابعة مع مركز املعلومات 
نحو جاهزية نظام سجل الطالب في 
مراكز تعليم الكبار، طباعة الوثيقة 
االساسية ملرحلتي احملو واملتوسطة 
مبراكز تعليم الكبار، يجوز للفريق 

االستعانة مبن يراه مناسبا.
ثالثا: تكون اعمال الفريق خارج 

اوقات الدوام الرسمي.
رابع���ا: تصرف مكاف���أة مالية 
لرئيس واعضاء فريق العمل وفق 

النظم.

االبتدائية بالكوي���ت، والى القرار 
الوزاري رقم 2009/130 املؤرخ في 
2009/4/22 بشأن الوثيقة االساسية 
للمرحلة املتوسطة بالكويت، وعلى 

توصيات فريق عمل تطوير تعليم 
الكبار ومحو االمية املشكل مبوجب 
القرار 42436 املؤرخ في 2007/8/8، 
وترأس الفريق منى اللوغاني الوكيل 

في تقرير رفع للوزيرة الحمود حول اإلجراءات والمعوقات والحلول للتنفيذ

الروضان: تقويم أداء العاملين على شاشات النظم المتكاملة 
وجار تعديل أخطاء مراكز العمل لإلداريين بالوزارة والمناطق

 مريم بندق
رفعت وكيلة وزارة التربية املساعدة للقطاع 
اإلداري عائشة الروضان تقريرا للوزيرة احلمود 
حول تقومي اداء العاملني على شاش���ات النظم 
املتكامل���ة تنفيذا لقرار دي���وان اخلدمة املدنية. 
وتضمن التقرير الذي حصلت »األنباء« على نسخة 
منه االجراءات التي متت، املعوقات واحللول وكيفية 

توزيع عناصر املجموعات على الوظائف.
أوال: اإلجراءات التي متت:

1 � تفعي���ل برنامج النظم املتكاملة في جميع 
مراكز العمل بالوزارة من قبل مركز املعلومات.

2 � عمل لق���اءات تنويرية ب���إدارة التطوير 
الوظائف االشرافية  والتنمية العطاء ش���اغلي 
تصورا عن النظام لتق���ومي الكفاءة على النظم 

املتكاملة.
3 � عمل تدريب عملي ملدة يومني )6 س���اعات( لكافة الوظائف 

االشرافية من االداريني.
4 � اعداد دليل للمستخدم بشرح كيفية استخدام النظام اآللي مع 
كيفية اختيار العناصر حسب وظيفة املوظف الذي سيتم تقييمه، 

ومت اعتماد الدليل من قبل وكيل الوزارة.
5 � عمل اسم مستخدم جلميع شاغلي الوظائف االشرافية، شرح 

كيفية تفعيل اسم املستخدم بالدورة التدريبية.
6 � اعداد نش���رة جلميع قطاعات الوزارة بسرعة بدء تسجيل 
تقومي الكفاءة للعاملني مع امكانية االستفس���ار في حال وجود أي 
اعاقات باالتصال على مكتب املتابعة الفنية للوكيل املساعد للشؤون 

اإلدارية )م.عبداخلالق � ت: 24849541(.
ثانيا: املعوقات التي واجهتنا:

1 � ع���دم تفعي���ل النظ���م املتكاملة ف���ي بعض مراك���ز العمل 
بالوزارة.

2 � عدم اعتماد الهي���كل التنظيمي لبعض القطاعات واالدارات 
من قبل ديوان اخلدمة املدنية )مما يؤدي إلى عدم ايجاد رمز لهذه 
الوحدات التنظيمية على النظام وعدم امكانية عمل اسم مستخدم 

لرئيس هذه الوحدة التنظيمية(.
3 � اختالف مراكز العمل للعديد من املوظفني عن الوضع احلالي 

وذلك بسبب عدم تنفيذ بعض قرارات النقل.
ثالثا: احللول التي وضعت:

1 � فعلت النظ���م املتكاملة ومت عمل الالزم من 
قبل مركز العمل.

2 � الهي���كل التنظيمي م���ن اختصاص وإدارة 
التطوير والتنمية وجار التنسيق مع ديوان اخلدمة 
املدنية العتماد مراكز العمل التي مت اصدارها بقرار 

وزاري.
3 � بالنس���بة لوجود اخطاء مبراكز العمل مت 
اجناز مراجعة وتعديل حوالي 90% من مراكز العمل 
لالداريني بديوان عام الوزارة واملناطق التعليمية 

وجار امتام الباقي من خالل اللجنة املشكلة.
رابعا: كيفية توزي���ع عناصر املجموعات على 

الوظائف:
باإلشارة إلى التقييم السابق جلميع الوظائف 
فقد كان يحتوي على 10 عناصر فقط أما القرار املنظم لتقييم اداء 
العاملني باجلهات احلكومية 2006/63 فقد اتاح امكانية اختيار عدد 

من العناصر موزعة على النحو التالي:
1 � عوام���ل كفاءة األداء الفردي )بحد أدنى 4 عناصر أساس���ية 

وبحد أقصى 4 ناصر مضافة(.
2 � عوامل كفاءة األداء اجلماعي )بحد أدنى عنصرين أساسيني 

وبحد أقصى عنصرين إضافيني(.
3 � عوامل القدرات الش���خصية )بحد أدنى عنصرين أساسيني 

وبحد أقصى عنصرين إضافيني(.
4 � عوامل تقييم كفاءة/شاغلي الوظائف اإلشرافية )بحد أدنى 

عنصري اساسيني وبحد أقصى عنصرين اضافيني(.
وبناء عليه مت اعتماد اآلتي:

1 � وظائف إشرافية تعليمية 1 )موجه فني عام � موجه فني أول 
� موجه فني � رئيس قسم مادة � مشرف فني(.

2 � وظائف إش���رافية تعليمية 2 )مدي���ر عام منطقة تعليمية � 
مدير إدارة تعليمية � مراقب شؤون تعليمية � مدير مدرسة � مدير 

مدرسة مساعد(.
3 � وظائف إشرافية غير تعليمية )مدير عام � مدير إدارة � مراقب 

� رئيس قسم � رئيس شعبة(.

عائشة الروضان

اجتماع وكالء التربية األحد
مريم بندق

حددت احلمود التاسعة والنصف من صباح اليوم االحد لعقد جلسة 
مجلس ال��وكالء بوزارة التربية وذلك بدال عن اجللس��ة التي مت الغاؤها 
الثالثاء املاضي. وستتم مناقشة التقرير التنفيذي الفتتاح اول مدرستني 

للمتفوقني تقدمه مدير عام منطقة الفروانية التعليمية يسرى العمر.

وزيرة التربية تترأس اجتماع »التطبيقي« األربعاء
مريم بندق

علم��ت »األنباء« أن الوزيرة احلمود س��تترأس اجتماع مجلس ادارة 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في اخلامسة والنصف من مساء 
االربع��اء املقبل. وكانت الوزيرة قد اعتذرت عن اجتماع س��ابق بس��بب 

ارتباطات مفاجئة للوزيرة.


