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تشير إلى التقاعد المبكر والعجز الحالي وزيادة التعاقدات الخارجية والكادر المالي والدول المماثلة

5 تحفظات من المكتب الفني إلى الحمود
 لرفض اعتبار التعليم مهنة شاقة

السديراوي: فريق برئاسة اللوغاني 
لمتابعة متطلبات المدارس

مريم بندق
شكلت وكيلة وزارة التربية متاضر السديراوي 
فريق تنفيذ متطلبات االستعداد للعام الدراسي القادم 
2011/2010 بهدف حتقيق جودة واس���تقرار اجراءات 
االس���تعداد وتفعيل التواصل بني ادارة التنس���يق 
واملناط���ق واالدارات التعليمي���ة وجريا على ما مت 
اتباعه في االعوام الس���ابقة وضمان متابعة توفير 
متطلبات تنظيم العام الدراسي القادم وفق البرامج 
الزمنية احملددة في خطط االس���تعداد. نص القرار 
على أوال: تشكيل فريق عمل برئاسة الوكيل املساعد 
للتعليم العام منى حمد اللوغاني وعضوية كل من: 
مديري الش���ؤون التعليمية باملناطق التعليمية او 

من ينوب عنهم.
مدير ادارة املعاهد الدينية او من ينوب عنه.

مدير ادارة التربية اخلاصة او من ينوب عنه.
عبداهلل هالل احلربي مدير ادارة التنسيق ومتابعة 

التعليم العام، هنادي عبدالرحم���ن النصر اهلل مراقب رياض االطفال 
واالبتدائي، حميدة ابراهيم القالف مراقب املرحلة املتوسطة والثانوية، 
يوسف عبداهلل العنزي رئيس قس���م املتابعة الفنية بادارة التنسيق، 
وعزت عبدالعاطي عبدالس���الم، صالح زكي محمد ابو موس���ى، منيرة 
نهار املطيري، خالد منصور اجلنوبي، رمي مساعد الرشيدي، عبير ثاني 
العنزي، ابرار محمود الكندري، فاطمة عباس الصالح من ادارة التنسيق 

ومتابعة التعليم العام.
ثانيا: يختص الفريق بامتام اجراءات االستعداد 
للعام الدراسي القادم 2010 – 2011 فيما يخص: متابعة 
توفير الكوادر البشرية للهيئتني االشرافية والتعليمية 
في ضوء املتغيرات الت���ي تطرأ على مكونات العام 
الدراس���ي القادم )طالب � فصول � هيئة تعليمية � 

ابنية جديدة متوقع افتتاحها(.
حتقيق التوازن بني االدارات التعليمية واالستفادة 
املثلى م���ن الكوادر التعليمية املتاح���ة. تنفيذ آلية 
محددة لتلبية احتياجات برام���ج التربية اخلاصة 
باملناطق من الكوادر العاملة مبدارس التعليم العام 
)نقل � ندب( او من املوارد البش���رية )تعيني جديد( 
على ضوء م���ا ورد بالقرار الوزاري رقم 2008/496 
بتاريخ 2008/11/23 بشأن حتديد اختصاصات مراقبة 
التربية اخلاصة والوح���دات التنظيمية التابعة لها 
باملناط���ق التعليمية وكذلك بن���اء على كتاب مركز 
املعلومات رقم و ت/617/4 بتاريخ 2010/1/4 والذي مينح صالحيات ملراقبي 
التربية اخلاصة باملناطق التعليمية ضمانا الستثمار الكوادر االشرافية 
والتعليمية املتاحة بامليدان. اعداد البيانات والتقارير والدراسات التي 
توضح مستوى ومراحل االستعداد والصعوبات التي تصادفها واقتراح 
البدائل للجنة العليا املكلفة باالستعداد للعامني الدراسيني القادمني اضافة 

الى عدة مهام اخرى على ان ترفع تقريرها لوكيلة الوزارة.

خالد العصفور محمد احلزمي عبدالعزيز اجلاراهلل

مريم بندق
رفع املكت����ب الفني لوزيرة 
التعلي����م  التربي����ة ووزي����رة 
العالي د.موضي احلمود تقريرا 
مختصرا، حصلت »األنباء« على 
نسخة منه يتعلق باالقتراح املقدم 
من بعض أعضاء مجلس األمة 
بشأن االقتراح بقانون تعديل 
البند 8 من امل����ادة 17 من األمر 
االميري بالقانون رقم 61 لسنة 
1976 باصدار قانون التأمينات 
االجتماعية باعتبار مهنة التعليم 
»مهنة شاقة«..إلخ، حيث أبدى 
املكتب الفني مالحظته على هذا 

التعديل مبا يلي:
� في حالة اعتبار مهنة التعليم 
»مهنة شاقة« فإنه سيؤدي ذلك 
لتقاعد املتعلمني بصورة مبكرة 
وفي عز عطائهم مبا تراكم لديهم 
من خبرة بعد خدمة عشرين عاما 
وهي خدمة تعتبر قصيرة في 

امليدان التربوي.

� تعان����ي الكويت من عجز 
كبير في املعلمني خاصة الذكور 
والشاهد على ذلك ندرتهم في 
بعض التخصص����ات لدرجة 
يصعب توفير البديل من الدول 

العربية.
� س����يزداد ع����دد املعلمني 
واملعلم����ات املتعاقد معهم من 

الدول العربي����ة عما هو عليه 
اآلن نتيجة لتسرب الكويتيني 
من هذه املهنة بصورة مبكرة.
� ان املميزات التي ميكن ان 
يحصل عليها من ميارس مهنة 
التعليم في حالة اعتبارها »مهنة 
ش����اقة« يغطيها حاليا الكادر 
الذي يعتبر متميزا  التعليمي 

مقارنة بكادر املعلمني في دول 
اخلليج العربية.

� يجب النظ����ر إلى الوضع 
املماثل في ال����دول األخرى ان 
كانت اعتبرت مهنة التعليم من 
املهن »الشاقة« حتى ال نقع حتت 
ضغط بعض اجلهات دون قناعة 

علمية.

قرارات وزارية بمهمات رسمية إلى الخارج

وزيرة التربية اعتمدت أسماء
 الفائزين  في الملتقى الخليجي

ثانيا: تتحمل الكويت جميع تكاليف السفر 
واإلقامة )فنادق وتنقالت داخلية( وذلك خالل 
الفترة من 17 الى 2010/4/22 للفائزين أعاله 

وهما:
� املركز الثالث )رجاء بنت عبدالواحد بن 

سليمان( )سلطنة عمان(.
� أفضل تقرير موضوعي )خالد بن مطر 

بن مبارك البلوشي( )سلطنة عمان(.
� وفيما يخص جوائز الطالبات تسلم جائزة 
املركز الثان����ي الى »ُمحكمة دولة اإلمارات«، 
وتس����لم جائزة املركز الثال����ث إلى »ضابط 

االتصال« لدولة قطر.
ثالثا: على جميع جهات االختصاص العلم 

والعمل مبوجبه.
وأصدرت قرارين وزاريني األول: بناء على 
دعوة مكتب جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم 
لألداء التعليمي املتميز حلضور حفل توزيع 
اجلوائز على الفائزين في منافسات الدورة 
الثانية عشرة واملزمع عقده في مدينة دبي 
بدولة اإلمارات العربية املتحدة خالل الفترة 
من 25 الى 26 ابريل اجل����اري قررت: ايفاد 
كل من: عيسى بورحمة )منسق اجلائزة( � 
مدير ادارة األنشطة التربوية مبنطقة مبارك 
الكبي����ر التعليمية، فري����دة بهرامي )مديرة 

املدرسة املتميزة( � مديرة مدرسة ابن حجر 
العسقالني بنني مبنطقة األحمدي التعليمية، 
حمد ابراهي����م حمد البحوه )معلم متميز( � 
رئيس قسم االجتماعيات بثانوية ابن العميد 
مبنطقة الفروانية التعليمية، شريفة املطيري 
)معلمة متميزة( � معلمة حاسوب مبدرسة 
الشعيبة ا بنات مبنطقة األحمدي التعليمية، 

حلضور احلفل.
الس����فر  ادارة اجلائزة تكاليف  وتتحمل 

واالقامة.
القرار الثاني: تلبية للدعوة املوجهة من 
العربية للتربية والثقافة والعلوم  املنظمة 
حلضور املؤمتر الثامن لتعليم الكبار والذي 
سيعقد في القاهرة � جمهورية مصر العربية 

خالل الفترة من 24 الى 26 ابريل اجلاري.
وبناء على كتاب الوكيل املساعد للتعليم 
العام بتاريخ 2010/2/10 وموافقة وكيل الوزارة 
بتاريخ 2010/4/6 واعتمادنا لهذه املهمة الرسمية 
قررت: ايفاد: سامي الدخيل � مراقب االمتحانات 
والسجالت الطالبية، حسن تقي � رئيس قسم 
تعليم الكبار ومحو األمية بإدارة التنسيق في 

مهمة رسمية حلضور املؤمتر.
الس����فر  الكوي����ت تكالي����ف  وتتحم����ل 

واالقامة.

مريم بندق
اعتمدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود اس���ماء الفائزي���ن في امللتقى 
االلكترون���ي اخلليج���ي األول »طموحي.. إبداع 

خليجي«.
وجاء في القرار:

أوال: اعتماد أسماء الفائزين بامللتقى على النحو 
التالي:

الدولةاسم كاتب التقريرالمركز
الكويتمها فهد طلق العازمياألول

الكويتأمل علي حسني العليالثاني

رجاء بنت عبدالواحد بن الثالث
عمانسليمان بن زهران احلارصي

عمانخالد بن مطر بن مبارك البلوشيأفضل تقرير موضوعي

الكويتفاطمة عباس اخلضاريأفضل تقرير تقني

الدولةاسم كاتبة التقريرالمركز
الكويتآمنة علي الكندرياألول
اإلماراتأمينة خليلالثاني
قطرفاطمة حزام محمدالثالث

مراكز الطالبات الثالث األولى:

استنادًا إلى توصية مجلس الوكالء واعتبارًا من 2010/2009

الحمود أقّرت آلية االختيار الحر لطالب الحادي والثاني عشر
مريم بندق

أقرت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
آلية تقومي مقررات االختيار احلر 
لطالب املرحل���ة الثانوية للعام 

الدراسي 2010/2009.
استند القرار الوزاري الصادر 
بهذا الش���أن الى القرار الوزاري 
الص���ادر في  رق���م )2006/110( 
2006/3/26 بش���أن اقرار العمل 
بالوثيقة األساسية لنظام التعليم 
الثانوي بالكويت، القرار الوزاري 
رق���م )2008/358( الص���ادر في 
2008/8/25 بشأن تعديل الوثيقة 

األساسية لنظام التعليم الثانوي، وبعد االطالع على 
مذكرة قطاع التعليم العام املؤرخة في 2009/1/13، 
واس���تنادا لتوصية مجلس الوكالء بجلسته رقم 

.)2009/24(
وتضمن: أوال: يراعى عند تقومي طالب الصفني 

احلادي عشر والثاني عشر ما يلي:
االبقاء على اس���لوب التق���ومي احلالي ملقرري 

االختيار احلر للصفني )احلادي 
عشر � الثاني عشر( خارج اجلدول 
ومن خالل مشاريع وتقارير داخل 
الدراس���ية وقبل موعد  احلصة 
االختبارات املنتظم���ة بجدول، 
االبقاء على درجة تقومي مقررات 
االختي���ار احلر لط���الب الثاني 
عش���ر )وثيقة 2006( بنهايتها 
اقرار حتديد  )50/100( درج���ة، 
نهاية صغرى )10 درجات( ملقرري 
االختيار احل���ر بالصف احلادي 
عشر )وثيقة 2008( وكذا لطالب 
الصف الثاني عشر في العام القادم 
)2011/2010( واعتبارهما مادتي 
)جناح � رسوب(، مراعاة تنظيم دور ثان ملن يرسب 
في مقرري االختيار احلر بنفس اس���لوب التقومي 
)مش���اريع � تقارير( بحضور املعلم داخل املدرسة 

خارج جدول اختبار الدور الثاني.
ثانيا: يسري هذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 

احلالي )2010/2009(.
ثالثا: على جهات االختصاص العلم والتنفيذ.

د.موضي احلمود

محمد الداحس فهد الغيص

مريم بندق
جددت وزيرة التربية ووزيرة 
العالي د.موضي احلمود  التعليم 
فترة عم���ل الفريق املكلف بإجناز 
القضايا املرفوعة ومتابعة الدعاوى 
التي تتعلق بالتعليم اخلاص حتى 31 
مارس 2011. وجاء في القرار الوزاري 
الصادر بهذا الش���أن: أوال: يستمر 
فريق العمل املكلف بالقرار الوزاري 
رق���م 2009/428 الص���ادر بتاريخ 
2009/12/13 في إجناز املهام املكلف 
بها بإشراف الوكيل املساعد للتعليم 
اخلاص فهد الغيص وفقا للتشكيل 
التالي: محم���د الداحس مدير عام 
اإلدارة العامة للتعليم اخلاص نائبا 
للرئيس، نادرة الصبيح رئيس قسم 
الشؤون القانونية، هيفاء العنيزي 
كبير اختصاصي قانوني، صالح 

باملهام التالية:
اتخ���اذ جمي���ع االجراءات   �  1
القانونية في الدعاوى املرفوعة ضد 
الوزارة أو التي ترفعها الوزارة ضد 
الغير مع الفتوى والتش���ريع امام 
احملاكم وإدارات وزارة العدل وذلك 

فيما يتعلق بالتعليم اخلاص.
2 � حض���ور جلس���ات اخلبرة 
ومتثيل الوزارة امام إدارة اخلبراء 
بوزارة العدل وإب���داء اعتراضات 
الوزارة على تقارير اخلبرة بالتنسيق 
مع إدارة الفتوى والتشريع في هذا 

الشأن.
3 � إعداد املذكرات بدفاع الوزارة 
مؤيدة باملستندات الالزمة لذلك في 
جميع القضايا والدعاوى التي تتعلق 
بالتعليم اخلاص وتقدميها الى إدارة 

اخلبراء والفتوى والتشريع.

ثالثا: يباشر فريق العمل مهامه 
املنوط���ة به خارج اوق���ات العمل 
الرسمية فيما عدا حضور جلسات 
اخلبرة ومراجعة اجلهات املعنية في 

هذا الشأن اثناء الدوام الرسمي.
رابعا: لرئيس الفريق ضم من 

يراه الزما لعضوية فريق العمل.
خامسا: تصرف مكافأة شهرية 
لكل من األعضاء � مائة وخمسون 
دينارا � وملنفذة الطباعة والسكرتارية 
مائة دينار وذلك مبوجب بيان مزاولة 

معتمدة من رئيس الفريق.
سادسا: يعمل بهذا القرار اعتبارا 
من 2010/4/1 ولنهاية 2011/3/31 يجدد 
سنويا وفقا للنظم املقررة ويقدم 
الفريق تقريرا عن إجنازاته وعلى 
جهات االختصاص العمل على تنفيذ 

هذا القرار.

حس���ن كبير اختصاصي قانوني، 
محمد شيبه باحث قانوني، هاني 
فراج باحث قانوني، مروان حمدي 

باحث قانوني، نورة اللوغاني مشغل 
حاسب آلي.

ثانيا: يناط بفريق العمل القيام 

برئاسة الغيص .. والداحس نائبًا له وعضوية 7 قانونيين

وزيرة التربية: التجديد لفريق عمل قضايا التعليم الخاص 
وحضور جلسات »الخبرة« بالتنسيق مع »الفتوى«

إيفاد فجر وطالل لحضور احتفال
جائزة حمدان آل مكتوم

قرر الوكيل املساعد لألنشطة الطالبية دعيج الدعيج ايفاد الطلبة الفائزين 
في جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي املتميز الدورة الثانية 
عشرة 2010/2009 حلضور احلفل اخلتامي لتوزيع اجلوائز. وأصدر قرارا 
جاء فيه: باالشارة الى كتاب املدير التنفيذي للجائزة سليمان األنصاري 
بش��أن اعالن نتائج منافس��ات جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء 
التعليمي املتميز )للدورة الثانية عشرة(، وحتقيق الكويت خلمسة مراكز 
متقدمة في اجلائزة، وبناء عل��ى الدعوة الواردة من األمني العام للجائزة 
جمال املهيري ملنسق اجلائزة بالكويت والفائزين حلضور احلفل اخلتامي 
ف��ي الفترة 24 الى 27 ابريل اجلاري، تق��رر: أوال: ايفاد الطلبة الفائزين 
باجلائ��زة حلضور احلفل اخلتامي في الفت��رة من 24 ابريل اجلاري الى 
27 اجلاري مبا فيها يوما الس��فر واملغادرة وبياناتهم كالتالي: فجر خالد 
علي سلطان يوسف � ثانوية هدية � بنات � األحمدي، طالل محمد خالد 

عثمان الشقيح � ثانوية اإلمام مالك � بنني � مبارك الكبير.
ثانيا: تتكفل ادارة اجلائزة بنفقات االستضافة كاملة، وتذاكر السفر.

ثالثا: على جهة االختصاص العلم والعمل مبوجبه.

متاضر السديراوي


