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الحمود: إيفاد 20 تربويًا إلى »هارفارد« لحضور نقاش حول إصالح التعليم
»التق�دم العلم�ي« تتحم�ل نفق�ات اإلعاش�ة والس�فر واالنتق�ال لحض�ور حلقة النق�اش التي تس�تمر م�ن 25 إبريل إل�ى 9 ماي�و المقبل

مريم بندق
اعتمدت وزي���رة التربية ووزيرة التعلي���م العالي د.موضي 
احلمود ايفاد 20 تربويا في مهمة رسمية تلبية للدعوة املوجهة 
من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بشأن عقد احللقة النقاشية 
حول اصالح التعليم التي تقيمها املؤسسة بالتعاون مع جامعة 
هارفارد في الواليات املتحدة االميركية )بوسطن( خالل الفترة 

من 27 ابريل الى 7 مايو 2010.
ونص القرار: اوال: ايفاد التالية اس���ماؤهم في مهمة رس���مية 

حلضور احللقة النقاشية املذكورة.
عادل سفاح الراشد – مراقب التعليم املتوسط، ليلى عبداهلل 
الش���ريف، مراقب التعليم االبتدائي، حيدر عرب – س���يد محمد 
املوسوي، وفاء العريعر – أم سليم االنصارية، عواطف البريكي 
– فاطمة الصرعاوي، ملياء الس���ديراوي – ثانوية النهضة، وليد 
العيسى – انس بن مالك، ليلى اكبر – سبيعة بنت احلارث، دالل 
الهمالن – سعاد الصايغ، وسمية املجحد – رملة ام املؤمنني، سميرة 
احمد – القبلية، عمار علي اسماعيل – عبداهلل مشاري الروضان، 
شعبان جبان – عبداهلل بن سهيل، نهلة صالح – النوار بن مالك، 
س���ميرة الشطي – خولة، اس���ماعيل بهمن – حمد الرجيب، علي 
ابراهيم التميمي – مراقب املدارس االجنبية باالنابة، فريدة جمعة 
شهاب- مدرسة القبس، ضياء احمد القديري – مدرسة االكادميية 

احلديثة ونوال سليمان احلداد – مدرسة فجر الصباح.
ثانيا: تس���تغرق املهمة الرسمية الفترة من 25 ابريل حتى 9 

مايو 2010.
ثالثا: تتحمل مؤسس���ة الكويت للتقدم العلمي نفقات االقامة 

وتتحمل الكويت نفقات السفر واالنتقال.
رابعا: على جميع اجلهات العلم والعمل مبوجبه.

واوفدت الوزيرة بناء على ترشيح وكيل الوزارة د.خالد الرشيد 
الوكيل املس���اعد للتخطيط واملعلومات احللقة النقاشية الثانية 
لبرنامج الكويت لدى »ساينسزبو« التي ستعقد في باريس خالل 
الفترة من 12-2010/4/16 ممثال لوزارة التربية في مهمة رسمية 
على ان تتحمل الكويت نفقات السفر واالنتقال وتتحمل مؤسسة 

الكويت للتقدم العلمي نفقات االقامة.
وبناء على الدعوة املقدمة من مركز العمل التطوعي، وبناء على 
موافقة وكيل الوزارة بتاريخ 2010/3/30 واعتمادنا لهذه املهمة.

تقرر، أوال: إيفاد عبير اجليماز املعلمة بروضة أسامة بن زيد � 

منطقة حولي التعليمية في مهمة رسمية حلضور مؤمتر االحتاد 
العربي للعمل التطوعي في العاصمة اللبنانية بيروت خالل الفترة 

من 2010/3/29 الى 2010/4/4 شاملة يومي السفر.
ثانيا: يتحمل مركز العمل التطوعي تكاليف السفر واإلقامة.

ثالثا: على جميع جه���ات االختصاص العلم والعمل مبوجب 
هذا القرار.

وإحلاقا للقرار الوزاري رقم 2010/5 الصادر بتاريخ 2010/1/7 بشأن 
إيفاد املشرفني املرافقني للوفد الطالبي املشارك في املهرجان الدولي 
الثامن ملوسيقى األطفال املقرر إقامته في مدينة ياكتيرينبورخ � 

مبدينة موسكو � روسيا، خالل الفترة من 22 الى 2010/4/27.
وبناء على كتاب الوكيل املس���اعد لألنشطة الطالبية بتاريخ 
2010/3/28 بش���أن ضم مش���رفني للوفد، وموافقة وكيل الوزارة 

بتاريخ 2010/3/20 واعتمادنا لهذه اإلضافة.
تقرر، أوال: ضم كل من: مشعل الدريبي � أمني أول مخزن، عبداهلل 
حاجي � منسق نشاط تربوي، ملراقبة الوفد الطالبي املشارك في 
املهرجان الدولي الثاني ملوسيقى األطفال مبدينة ياكتيرينبورخ � 
مبدينة موسكو � روسيا، خالل الفترة من 2010/4/21 الى 2010/4/29 

شاملة يومي السفر.
ثانيا: تتحمل الكويت تكاليف السفر واإلقامة.

ثالثا: على جميع جه���ات االختصاص العلم والعمل مبوجب 
هذا القرار.

وبناء على دعوة األمانة العامة جلامعة الدول العربية )قطاع 
الش���ؤون االجتماعية � ادارة حقوق اإلنس���ان( للدكتور سعود 
احلربي � مدير ادارة املناهج � ورئيس فريق اخلبراء احلكوميني 
الع���رب � حلضور االجتماع املقرر عق���ده خالل الفترة من 11 الى 

2010/4/15 مبقر األمانة بالقاهرة.
وبناء على ترشيح الوكيل املساعد للبحوث التربوية واملناهج 

وموافقة وكيل الوزارة واعتمادنا لهذه املهمة.
تقرر، أوال: إيفاد د.سعود احلربي حلضور االجتماع وتتحمل 

الكويت تكاليف السفر واإلقامة.
وأصدرت احلمود قرارا بتشكيل فريق عمل لتطبيق الوثيقة 
األساسية ملرحلتي محو األمية واملتوسطة مبراكز تعليم الكبار 
ومحو األمية الذي جاء استنادا الى القرار الوزاري رقم 2008/357 
املؤرخ في 2008/8/25 بشأن الوثيقة األساسية للمرحلة االبتدائية 
بالكويت، والقرار املؤرخ في 2009/4/22 بشأن الوثيقة األساسية 

للمرحلة املتوس���طة بالكويت، وتوصيات فري���ق عمل تطوير 
تعليم الكبار ومحو األمية املشكل مبوجب القرار 42436 املؤرخ 

في 2007/8/8.
ونص القرار: أوال: تشكيل فريق عمل برئاسة منى اللوغاني � 
الوكيل املساعد للتعليم العام وعضوية كل من: إبراهيم القطان 
� املوجه الفني الع���ام للرياضيات، عبداهلل احلربي � مدير ادارة 
التنسيق ومتابعة التعليم العام، فاطمة الكندري � مدير الشؤون 
التعليمي���ة � منطقة مبارك الكبير التعليمية، طيبة العس���كر � 
مراقب االمتحانات وشؤون الطلبة � منطقة العاصمة التعليمية، 
مرمي احلس���ينان � مراقب املرحلة املتوسطة � منطقة الفروانية 
التعليمي���ة، حس���ني تقي � رئيس قس���م تعلي���م الكبار ومحو 
األمية � ادارة التنس���يق ومتابعة التعليم العام، ناصر املطيري 
 رئيس قس���م تعليم الكبار ومحو األمية � منطقة مبارك الكبير

 التعليمي���ة، هنادي احلالق � ادارة التنس���يق ومتابعة التعليم 
العام.

ثانيا: مهام الفريق: دراسة املقترحات الواردة من امليدان التربوي 
واخلاص بنظام تعليم الكبار ومحو االمية، دراسة الوثيقة االساسية 
للمرحلة االبتدائية في نظام التعليم الصباحي ومواءمته مع نظام 
تعليم الكبار، ودراسة الوثيقة االساسية للمرحلة املتوسطة في 
نظام التعليم الصباحي ومواءمته مع نظام تعليم الكبار، اعادة 
النظر في اخلطط الدراس���ية ملرحلتي احملو واملتوس���ط مبراكز 
تعليم الكبار وفي ضوء املقترحات املقدمة بهذا الشأن واملستجدات 
التربوية، استطالع االستعدادات املتوافرة من كتب ومناهج دراسية 
للنظر في امكانية تطبيق الوثيقة للمرحلتني احملو واملتوسطة 
بتعليم الكبار في حال اقرارهما للعام الدراسي 2011/2010، العمل 
واملتابعة مع مركز املعلومات نحو جاهزية نظام س���جل الطالب 
في مراكز تعليم الكبار، طباعة الوثيقة االساسية ملرحلتي احملو 
واملتوسطة مبراكز تعليم الكبار، يجوز للفريق االستعانة مبن 

يراه مناسبا.
ثالثا: تكون أعمال الفريق خارج أوقات الدوام الرسمي.

رابعا: تصرف مكافأة مالية لرئيس واعضاء فريق العمل وفق 
النظم.

خامسا: يس���ري هذا القرار اعتبارا من تاريخ 2010/4/1 حتى 
نهاية 2010/8/31.

سادسا: على جهات االختصاص العلم والتنفيذ.

وبالنظر الى تش���كيل اللجنة العليا لتنفيذ مشروع االطلس 
الوطني للمرافق واخلدمات التعليمية بالكويت.

قررت احلمود:
أوال: اعف���اء عائش���ة الروضان � الوكيل املس���اعد للتخطيط 

واملعلومات باالنابة من رئاسة الفريق للجنة الرئيسية.
ثاني���ا: اضافة د.خالد الرش���يد � الوكيل املس���اعد للتخطيط 
واملعلومات رئيس���ا ملشروع االطلس الوطني اعتبارا من تاريخ 

.2010/3/18
وحول الغاء عضوية واضافة عضو جديد لفريق العمل املكلف 
مبتابع���ة جميع القضايا والدعاوى املرفوعة من أو على الوزارة 

التي تخص التعليم اخلاص.
قررت الوزي���رة بناء على الكتاب املقدم م���ن نورة اللوغاني 
املكلفة بتنفيذ اعمال الطباعة والسكرتارية لفريق العمل املذكور 

املتضمن طلب منحها اجازة أمومة بنصف راتب.
أوال: الغ���اء عضوية نورة اللوغاني م���ن القرار الوزاري رقم 

2007/526 بتشكيل فريق العمل املذكور عاليه.
ثانيا: اضافة اميان الكندري لتنفيذ أعمال الطباعة والسكرتارية 

لفريق العمل املذكور.
ثالثا: يسري هذا القرار اعتبارا من 2009/6/1 ويتبع في عضويتها 
ما جاء في بنود القرار الس���ابق ويس���تمر هذا الفريق في اجناز 
املهام املكلفة بها لنهاية 2010/3/31 ويجدد س���نويا حسب النظم 

املقررة.
على جميع جهات االختصاص العلم والتنفيذ.

وق���ررت الوزيرة بناء على القرار ال���وزاري رقم 317 الصادر 
بتاريخ 2009/9/28 بشأن ندب جنيبة دشتي � املوجهة الفنية ملادة 
احلاسوب مبنطقة حولي التعليمية للعمل مديرا للمركز االقليمي 
لتطوير البرمجيات التعليمية باالضافة الى عملها االصلي اعتبارا 

من 2009/4/23 وملدة سنة.
وبناء على رغبة املذكور بالكتاب رقم 59 املؤرخ 2010/3/31.

أوال: انه���اء ندب جنيبة دش���تي � املوجهة الفنية االولى ملادة 
احلاس���وب مبنطقة حولي التعليمية م���ن العمل مديرة للمركز 

االقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية.
ثانيا: يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخ انتهاء ندبها املوافق 

.2010/4/22
ثالثا: على جميع جهات االختصاص العلم والعمل مبوجبه.

أصدرت عدة قرارات وزارية بمهمات رسمية وإلغاء تكليفات وإعفاء من اللجان

اإلعالن عن ضوابط شغل الوظائف الشاغرة
 في قطاع »التنمية التربوية«

السنتني األخيرتني.
� إجادة اس���تخدام احلاسب 

اآللي.
� احلص���ول عل���ى دورات 

تدريبية في مجال العمل.
فعلى جميع الراغبني لشغل 
هذه الوظيف���ة تعبئة النموذج 
املخصص لذلك وتقدمي طلباتهم 
الوكيل املساعد للتنمية  ملكتب 
التربوية خالل أس���بوعني من 

تاريخ اإلعالن.
رئيس قس���م الس���كرتارية 

بإدارة التقنيات التربوية

الشروط الواجب توافرها
 لشغل الوظيفة:

أوال: املؤهالت املطلوبة لشغل الوظيفة
� أن يكون حاصال على مؤهل 
جامعي تخصصي وخبرة ال تقل 
عن 6 سنوات في مجال العمل.

� أو أن يك���ون حاصال على 
أو ما يعادله  دبلوم تخصصي 
التي  التدريبي���ة  ال���دورات  أو 
ال تقل مدتها عن س���نتني بعد 
العامة وخبرة ال تقل  الثانوية 
عن 10 سنوات فعلية في مجال 

العمل.
ثانيا: شروط أخرى

� احلصول على تقرير كفاءة 
بدرج���ة ممت���از عن الس���نتني 

األخيرتني.
� إجادة اس���تخدام احلاسب 

اآللي.
� احلص���ول عل���ى دورات 

تدريبية في مجال العمل.
فعلى جميع الراغبني لشغل 
هذه الوظيف���ة تعبئة النموذج 
املخصص لذلك وتقدمي طلباتهم 
الوكيل املساعد للتنمية  ملكتب 
التربوية خالل أس���بوعني من 

تاريخ اإلعالن.

أو ما يعادله  دبلوم تخصصي 
التي  التدريبي���ة  ال���دورات  أو 
ال تقل مدتها عن س���نتني بعد 
العامة وخبرة ال تقل  الثانوية 
عن 10 سنوات فعلية في مجال 

العمل.

ثانيا: شروط أخرى

� احلصول على تقرير كفاءة 
بدرج���ة ممت���از عن الس���نتني 

األخيرتني.
� إجادة اس���تخدام احلاسب 

اآللي.
� احلص���ول عل���ى دورات 

تدريبية في مجال العمل.
فعلى جميع الراغبني لشغل 
هذه الوظيف���ة تعبئة النموذج 
املخصص لذلك وتقدمي طلباتهم 
الوكيل املساعد للتنمية  ملكتب 
التربوية خالل اس���بوعني من 

تاريخ االعالن.
رئيس قسم تصميم الوسائل 
التربوي���ة ب���إدارة التقني���ات 

التربوية

الشروط الواجب توافرها
 لشغل الوظيفة:

أوال: املؤهالت املطلوبة لشغل الوظيفة: 
� أن يكون حاصال على مؤهل 
جامع����ي تخصصي وخبرة ال 
تقل عن 6 س����نوات في مجال 

العمل.
� أو أن يك���ون حاصال على 
أو ما يعادله  دبلوم تخصصي 
التي  التدريبي���ة  ال���دورات  أو 
ال تقل مدتها عن س���نتني بعد 
العامة وخبرة ال تقل  الثانوية 
عن 10 سنوات فعلية في مجال 

العمل.
ثانيا: شروط أخرى: � احلصول على 
تقرير كفاءة بدرجة ممتاز عن 

الوظيفة: � أن يكون حاصال على 
مؤهل جامعي تخصصي وخبرة 
ال تقل عن 6 س����نوات في مجال 

العمل.
ثانيا: شروط أخرى: � احلصول 
على تقرير كفاءة بدرجة ممتاز 

عن السنتني األخيرتني.
� إجادة اس���تخدام احلاسب 

اآللي.
� احلص���ول عل���ى دورات 

تدريبية في مجال العمل.
فعلى جميع الراغبني لشغل 
هذه الوظيف���ة تعبئة النموذج 
املخصص لذلك وتقدمي طلباتهم 
الوكيل املساعد للتنمية  ملكتب 
التربوية خالل أس���بوعني من 

تاريخ اإلعالن.
رئيس قس���م إعداد وإنتاج 
البرام���ج التلفزيوني���ة بإدارة 

التقنيات التربوية
الواجب توافرها  الش���روط 

لشغل الوظيفة
أوال: املؤهالت املطلوبة لشغل الوظيفة: 
� أن يك���ون حاصال على مؤهل 
جامعي تخصصي وخبرة ال تقل 
عن 6 سنوات في مجال العمل.

� أو أن يك���ون حاصال على 

مريم بندق
أعلنت وزارة التربية ممثلة 
التربوية عن  التنمي���ة  لقطاع 
احلاجة لش���غل وظيفة رئيس 
قسم السكرتارية بإدارة اخلدمات 
االجتماعية والنفس���ية بقطاع 

التنمية التربوية.

الشروط الواجب توافرها
 لشغل الوظيفة:

أوال: املؤهالت املطلوبة لشغل الوظيفة: 
� أن يك���ون حاصال على مؤهل 
جامعي تخصصي وخبرة ال تقل 
عن 6 سنوات في مجال العمل.

� أو أن يك���ون حاصال على 
دبلوم تخصص���ي أو ما يعادله 
أو الدورات التدريبية التي ال تقل 
مدتها عن س���نتني بعد الثانوية 
العام���ة وخبرة ال تق���ل عن 10 
سنوات فعلية في مجال العمل.

ثانيا: شروط أخرى

� احلصول على تقرير كفاءة 
بدرج���ة ممت���از عن الس���نتني 

األخيرتني.
� إجادة اس���تخدام احلاسب 

اآللي.
� احلص���ول عل���ى دورات 

تدريبية في مجال العمل.
فعلى جميع الراغبني لشغل 
هذه الوظيف���ة تعبئة النموذج 
املخصص لذلك وتقدمي طلباتهم 
الوكيل املساعد للتنمية  ملكتب 
التربوية خالل أس���بوعني من 

تاريخ اإلعالن.
رئيس قسم تقنني االختبارات 
واملقاييس والبحوث التخصصية 
ب���إدارة اخلدم���ات االجتماعية 

والنفسية.
الش�روط الواجب توافرها لشغل الوظيفة: 
أوال: املؤهالت املطلوبة لش����غل 

»التربية«: إعادة النظر في الفترة الزمنية للعملية 
التعليمية على رأس 5 برامج لتنفيذ برنامج الحكومة

مريم بندق
ح���ددت وزارة التربية 5 برامج لبدء تنفيذ 
مشاريع برنامج عمل احلكومة تأتي على رأسها 
اعادة النظر في الفترة الزمنية للعملية التعليمية 
باملراحل املختلفة مبا يتوافق واملعايير الدولية، 
وكلفت فريقا برئاسة مديرة الشؤون التعليمية 
مبنطقة مبارك الكبير التعليمية فاطمة الكندري 

لبدء التنفيذ.
 وتتضمن البرامج برنامج تطوير انش���طة 
االدارة املدرسية واساليب التدريس والتقومي 
وغيرها لتنمية اجتاهات الطلبة نحو التخصصات 
العلمية، ويترأس فريق العمل مدير عام منطقة 

االحمدي التعليمية طلق الهيم.
وكلفت الوزارة مدير ادارة التنسيق ومتابعة 
التعليم العام عبداهلل احلربي بوضع االجراءات 

التنفيذية لتطوير املنظومة التعليمية من خالل 
التكامل بني املراحل التعليمية املختلفة.

ولتنفيذ مشروع تنويع التعليم الثانوي مبا 
يشمل مدرس���ة املتفوقني واملدرسة الرياضية 
والتعليم التقني شكل فريق عمل برئاسة مديرة 

عام منطقة حولي التعليمية منى الصالل.
هذا وتترأس مدير ع���ام منطقة الفروانية 
التعليمية يسرى العمر فريق برنامج االرتقاء 
التعليمية  الداخلية للعملية  الكفاءة  بعناصر 
وتطوي���ر طرق التدريس في ظ���ل نظام مرن 

للتجريب بجميع انواع التعليم.
 وقالت مصادر مطلعة ل� »األنباء« انه سيتم 
تشكيل فرق فرعية واعداد خطط عمل للفرق 
ال� 5 لتنفيذ املش���اريع وف���ق البرامج الزمنية 

احملددة.

تم تكليف الكندري والهيم والحربي والصالل والعمر برئاسة فرق العمل

»التربية«: إعفاء من خدم 20 عامًا من بصمة 
الحضور واالنصراف من اختصاص »ديوان الخدمة«

مريم بندق
قالت مصادر تربوي���ة رفيعة في تصريحات خاصة ل� »األنباء« 
إن وزي���رة التربي���ة ووزيرة التعليم العال���ي د.موضي احلمود لم 
تص���در حتى اآلن قرارا بإعفاء من خدم 20 عاما من بصمة احلضور 

واالنصراف.
وأوضح���ت املصادر ان قرارات اإلعف���اء من التوقيع على بصمة 
احلضور واالنصراف من اختصاص ديوان اخلدمة املدنية فهو اجلهة 
الوحيدة التي تنظم ضواب���ط ولوائح أنظمة احلضور واالنصراف 
جلمي���ع وزارات الدولة ومن ثم فإن أي إعفاء من هذه األنظمة يجب 

أن يصدر من ديوان اخلدمة املدنية.
يذكر أن ما اعلن حول إعفاء بعض فئات العاملني بوزارة التربية 
من بصمة احلضور واالنصراف ش���مل الى جانب من خدم 20 عاما 

املوظفات احلوامل وأصحاب االحتياجات اخلاصة وأولياء امورهم.
هذا واستبعدت مصادر في ديوان اخلدمة املدنية أن يصدر قرار 
بإعفاء جميع هذه الفئات من بصمة احلضور واالنصراف متسائلة 
اذا مت اعف���اء من خدم 20 عام���ا من احلضور واالنصراف فمن يبقى 
للحض���ور او االنصراف ثم اذا اعتمد قرار بإعفاء أولياء أمور طلبة 
ذوي االحتياجات اخلاصة العاملني بوزارة التربية من بصمة احلضور 
واالنصراف فيجب أن يعمم اإلعفاء على وزارات الدولة وهذه خطوة 
الى حد كبير صعبة اذ ان املطبق اآلن هو اعفاء هذه الفئة ملدة محددة 

من احلضور صباحا او االنصراف ظهرا.
وأكدت املصادر ان الشيء نفسه ينسحب على السيدات احلوامل 
فكل وزارات الدولة تعمل به���ا موظفات حوامل، فلماذا منيز وزارة 

التربية بإعفاء موظفاتها احلوامل؟

مصادر لـ »األنباء«: ضوابط ولوائح الدوام تطبق في جميع الوزارات فلماذا استثناء »حوامل التربية« منها؟

متاضر السديراوي

بدر الفريح


