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مريم بندق
اعتمدت وكيلة وزارة التربية املس��اعدة للقطاع اإلداري عائش��ة الروضان 

حاجة الوزارة من الدرجات الوظيفية للسنة املالية 2011/2010.
وقال��ت مص��ادر تربوية في تصريح خاص ل� »األنب��اء« ان الوزارة قدرت 
احتياجاته��ا من القوى البش��رية والت��ي بلغت 10117 وظيف��ة منها عدد 7706 

وظائف س��يتم ش��غلها من خريجي كلية التربية جامعة الكويت وكلية التربية 
األساس��ية بالهيئة العام��ة للتعليم التطبيقي والتدريب بحس��ب التخصصات 

واملؤهالت املطلوبة.
وأضافت ستتم مخاطبة ديوان اخلدمة املدنية ألخذ املوافقة على إنشاء 2411 
وظيفة خصما من االعتماد التكميلي الثاني بتكلفة 13.019.400 دينار منها 1571 

لوظائف املعلم��ن و840 لوظائف اخلدمات االجتماعية والنفس��ية والقانونية 
واحملاسبية والهندسية والعالج الطبيعي والوظائف املساندة ملختبرات العلوم 
والطباعة غير املتوافرة من الكويتين وتنش��ر »األنباء« الزيادات واالحتياجات 
احلالي��ة لكل تخصص عل��ى حدة من املعلم��ات واملعلمن. وفيم��ا يلي بيان 

باحتياجات الوزارة من املعلمات واملعلمن:

منى اللوغاني

عائشة الروضان

اعضاء من فريق نقدر مع بعض حضور احلفل

»األنباء« تنشر الزيادات واالحتياجات لكل تخصص على حدة من المعلمين والمعلمات

»التربية« اعتمدت احتياجاتها من القوى البشرية في 2011/2010:
7706 وظائف للكويتيين و2411 للوافدين بكلفة 13.019 مليون دينار

يواصل فريق »نقدر« السعي الى تطبيق رزنامة انشطته املمتدة 
الى ش����هر مايو 2010 والهدف منها تطبيق سياسة الدمج االجتماعي 
الصحيح بني ذوي االعاقة واالصحاء اجتماعيا، والتقى الفريق بنخبة 
مميزة م����ن املعاقني واالصحاء في منتزه الش����عب الترفيهي برعاية 
كرمية منهم. وتخل����ل برنامج احلفل تكرمي 5 معاقني متميزين حتت 
رعاية كرمية من »بي كيك« وهم الفنان ناجي احلاي، والالعبة حياة 
الصبيح، واملبدعة سارة املرهون، واملبدعة خولة املطيري، واملتميزة 
كوثر، هذا باالضافة الى ان االحتفال ش����هد فقرات ومسابقات متعددة 
كانت جوائزها برعاية من الكترونيات الغامن، جريدة الرؤية، وروتانا 
املنشر. هذا وشهدت االنشطة تواجد مجموعة الفرحة واالمل التطوعية 
وهي احدى املجموعات الداعمة للمؤمتر منذ انطالقه في يناير 2010. 
وتقول مؤسس����ة املؤمتر جمانة الطبيخ: ان دعم 33 جهة راعية الى 
اآلن مفخرة لكل عامل ومشارك في انشطة املشروع وستشهد ساحة 
املؤمتر قريبا بإذن اهلل الكثير من االنش����طة، ستترك بصمة خاصة 

ال تنسى ابدا.

فريق »نقدر« يحقق الدمج ويكرم
المعاقين في منتزة الشعب

أعربت عن فخرها بمشاركة طلبتنا في »الدولي للموسيقى«

الحمود: ضرورة تشجيع الطلبة 
على ممارسة هواياتهم

مش�اركة أبنائنا بناء على دعوة
من بعثة الجامعة العربية في موس�كو

مريم بندق
أكدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود 
على ضرورة تش���جيع أبنائنا الطلبة على ممارسة هواياتهم 
وإظه���ار مواهبهم المختلفة مما يعود عليه���م بالنفع، معربة 
عن فخرها واعتزازها بمش���اركة الطلبة التالية اسماؤهم في 
المهرجان الدولي الثامن لموسيقى األطفال: فيصل هشام النصار 
من مدرسة حمود برغش السعدون المتوسطة بنين � يوسف 
رائد الطبطبائي � أحمد أنور مال اهلل ومحمد ابراهيم مال اهلل 
من ثانوية عبداهلل الجابر الصباح � منصور خالد المطوع من 
مدرسة محمد عبداهلل الوهيب المتوسطة بنين ويعقوب عادل 
عبداهلل ويوس���ف عادل عبداهلل وبدر منذر حس���ين وعثمان 
خالد ملك وحسين محمد خريبط من مدرسة عبدالعزيز حسين 
المتوسطة بنين � فواز فاروق شهاب وعبداهلل حسين المتروك 
وأحمد خالد الغاش���م ومحمد ناصر بوصخرة وعبداهلل خالد 
العديلة م���ن ثانوية اإلمام مالك بني���ن � دعيج خليفة العتال 
من ثانوية جابر المبارك الصباح بنين وسعد سمير فالح من 

ثانوية فرحان الخالد بنين.
وأش�����ارت الحم���ود الى ان مش�����اركة أبن��ائن���ا الط��لبة 
تأت���ي بناء على الدعوة الموجهة م���ن قبل بعثة جامعة الدول 
العربية في موسكو بش���أن المشاركة بوفد طالبي للمهرجان 
الدولي الثامن لموسي��قى األطفال والم��قرر اق��امته في مدينة 
»ياكتيرينبورغ بموسكو � روسيا« خ��الل الف��ترة م��ن 23 إلى 

27 ابريل 2010.

840 وظيف�ة للخدم�ات االجتماعي�ة والنفس�ية والقانونية والمحاس�بية والهندس�ية
والعالج الطبيعي والوظائف المساندة لمختبرات العلوم والطباعة غير المتوافرة من الكويتيين

بيان حاجة الوزارة من المعلمات للعام الدراسي 2011/2010

الحاجةالتخصص
المشغول الفعلي في تاريخه

العجز والزيادة
استيفاء العجز

صافي الحاجة
كويتيجملةغ.كويتيكويتي

-2--855033832علوم شرعية
-5579-344626336793312134تربية إسالمية

-6617-593031452702584783لغة عربية
--22128-4661162228894511150لغة إجنليزية
-52--2642019221252لغة فرنسية
-4--1402116623213984اجتماعيات

0-4092961134090تاريخ
0-2191121072190جغرافيا
0-18618601860فلسفة

0-20620242060علم نفس واجتماع
0-2969218178829690علوم
0-298462522980فيزياء
0-3281721563280كيمياء
0-330253773300احياء

-31121-4563209823134411152رياضيات
0-1574141715715740تربية فنية
0-214183312140ميكانيكا
-50--1841102413450كهرباء
-825-13598410233ديكور
0-46451460جتاري

-3380-14297435731316113حاسب آلي
0-15411150مكتبات

-17120-219191911352054137تربية بدنية
-941-1454735669140450تربية موسيقية

0-1385130تخاطب
0-16142160جتليد فني )ت خاصة(

طباعة وصباغة
0-21129210)ت خاصة(

0-20920902090مشرفة فنية
-2--29252272خياطة وتفصيل
تنجيد وديكورات

0-1028100)ت خاصة(

0-15213150زراعة وتربية دواجن
312-40044279374316312مواد عامة رياض أطفال
معلوماتية وطرق بحث 

0-168521161680علمي

500-609110541109500اقتصاد منزلي
-241721-37632241441333837482962االجمالي العام

بيان حاجة الوزارة من المعلمين للعام الدراسي 2011/2010

الحاجةالتخصص
المشغول الفعلي في

العجز والزيادة
استيفاء العجز

صافي الحاجة
كويتيجملةغ.كويتيكويتي

-2-13453791322علوم شرعية

-2122-12916924851177114تربية إسالمية

-455-22544221773219559لغة عربية

-2103-18929516921787105لغة إجنليزية

-2-176101641742لغة فرنسية
-4-8094743318054اجتماعيات

2088812020800تاريخ
1956313219500جغرافيا
110416911000فلسفة

146885814600علم نفس واجتماع
-34-94135055790734علوم
-35-2981025326335فيزياء
-35-302925826735كيمياء
-35-2051615417035احياء

-15-10417728915جيولوجيا
-105-165534312071550105رياضيات
-75-56534814249075تربية فنية
254212500ميكانيكا
-770-231559915477كهرباء
-890-203634210598ديكور
4027134000جتاري

-1652-73314352266568حاسب آلي
196131900مكتبات

8851104301134249249تربية بدنية
4539735645300تربية موسيقية

-4-20511164تخاطب
7145267100التربية احلياتية

-7-161897جتليد فني )ت.خاصة(
404400تصوير

606600دعاية وإعالن )ت.خاصة(
-6-153696طباعة وصباغة )ت.خاصة(

-3-93363جنارة أثاث
-6-1628106تنجيد وديكور )ت.خاصة(

161151600زراعة وتربية دواجن
125388712500معلومات وطرق بحث علمي

-39850-141724716881613532889اإلجمالي العام

مريم بندق
حثت الوكيل املساعد للتعليم 
الع���ام من���ى اللوغان���ي الطالب 
والطالب���ات عل���ى احملافظة على 
عقيدتهم وهويتهم وعلى صيانة 
معالم شخصيتهم حتى ال تذوب 
هويتهم وس���ط هيمن���ة العوملة 
وفرضها لقبضتها على قيمنا في 
محاولة القتالعها من جذورها. كما 
دعت اللوغاني إلى ضرورة مساعدة 
األبناء على التمسك بالقيم احلميدة 
للتمتع بحياة آمنة مستقرة يسودها 
السالم واحملبة والوئام. جاء ذلك 
خالل حضورها للحلقة النقاشية 
في مدرس���ة سبيعة بنت احلارث 
املتوسطة للبنات مبنطقة األحمدي 
التعليمية حتت شعار »قيم راقية... 
في نفوس أبنائن���ا باقية« ضمن 
أنشطة املوس���م الثقافي التربوي 
السادس عش���ر ملراقبة اخلدمات 
االجتماعية والنفسية حتت شعار 
»القيم بصمة مربي«. وفي السياق 
نفسه شددت اللوغاني على أهمية 
االنتماء واملواطن���ة واالتخاذ من 
رسولنا الكرمي ژ قدوة ومثال أعلى، 
موضح���ة أن القيم ال تدرس بقدر 
ما تنبع من اإلحس���اس والشعور 
ألنها بالدرجة األولى أسلوب حياة 
يترسخ في نفوس األبناء من خالل 

تاريخنا اإلسالمي احلافل بالعطاء 
للبشرية ومن وحي القرآن الكرمي 
وسيرة رسولنا ذي اخللق العظيم. 
وقد أوضحت شفيقة ابراهيم وهي 
مديرة س���ابقة من خ���الل إدارتها 
للحلقة النقاش���ية أن الثبات على 
القيم األصيل���ة صيانة للمجتمع 
تضفي علي���ه الطمأنينة وجتعل 
حركته ثابتة اخلطى لألمام، مشددة 
على أن القيم تشكل السياج اآلمن 
للمجتم���ع وأن تأثير القيم يفوق 

تأثير سلطة القانون.
من جهتها حتدثت د.أمثال هادي 
احلويلة املدرس املساعد بقسم علم 
النفس بجامعة الكويت عن إمكانية 
حتقيق جميع األحالم في حياتنا ألن 
ما نحيا به اآلن من تطور ورفاهية 
يأتي نتاجا ألحالم من سبقونا من 
العلماء والدارسني. كما شددت على 
أن التصارع بني احلضارات بفعل 
العوملة واالنفتاح العاملي يؤثر فقط 
على من لم تثبت لديهم قيم مجتمعهم 
األصيلة وثقافتهم التاريخية أما من 
يتمتع برسوخ القيم وثباتها ضمن 
مكونات شخصيته فلن تؤثر فيه 
احلضارات األخرى بسلبياتها بل قد 
تثري إيجابيات شخصيته وتنميها. 
ودعت احلويلة إل���ى تفعيل دور 
األسرة ومؤسسات الدولة في غرس 

من دعوة الرسول ژ إلى احملافظة 
على الوقت وذلك بأداء الصلوات 
في أوقاتها وم���ن دعوته للقناعة 
واهتمامه بش���كل عام ببناء روح 
اإلنسان والسمو بها أخالقيا وليس 
توفير املاديات املتاحة فقط. وقد 
أثرت الطالبات هيا مبارك وسارة 
س���الم ورمي العنزي وملياء شافي 
الالتي ميثلن مجلس طالبات مدرسة 
س���بيعة احللقة النقاشية بطرح 
مجموعة من األس���ئلة التي تدور 
في ذهن الش���باب املعاصر حول 
العوملة والصراع بني القيم املتوارثة 
وما يستجد من سلوكيات وأفكار 
ومدى حاجتهم للتوجيه في مجال 
اتباع الطريق األفضل لصالح الفرد 
واملجتمع. وحضر احللقة النقاشية 
مدير عام منطقة األحمدي باإلنابة 
محمد الزهمول ومراقبة اخلدمات 
االجتماعية والنفسية باملنطقة بيبي 
رمضان ومديرة سبيعة املتوسطة 
ليلى أكبر وعدد من مديرات ومديري 
مدارس منطقة األحمدي واملوجهني 
واملوجهات باملنطقة. كما اشتملت 
فقرات احلفل على فقرة ترحيبية 
لبراعم روضة ابن حيان ونشيدة 
»قيم تس���مو« لطالبات مدرس���ة 
العودة«  اليس���رة ووصية »أمنا 

لطالبات سبيعة.

وتنمية القيم ف���ي نفوس األبناء 
حتى تزول الفجوة بني الواقع الذي 
نحيا به ف���ي مجتمعاتنا وبني ما 
يدور حولنا في العالم. أما جنيب 
العامر احلاصل على ماجستير في 
املناهج وطرق التدريس فاعتبر أن 
اتخاذ رسول اهلل ژ قدوة وأسوة 
حسنة هو اللبنة والركيزة األساسية 
في دع���م االجتاه���ات اإليجابية 
لس���لوكيات الطالب ملا تعكس���ه 
من ض���رورة احملافظة على القيم 
والعادات املس���تمدة من الشريعة 
اإلسالمية التي تبني أجياال قادرة 
على حتمل مسؤولية تقدم املجتمع 
واالرتقاء به. وضرب العامر أمثلة 

اللوغاني: القيم.. أسلوب حياة تنبع
من تاريخنا اإلسالمي الحافل بالعطاء 


