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إيفاد الغيث والغنام إلى مصر 
لالطالع على الصناعات الغذائية

اللوغاني: عدم تكليف المعلمين الجدد بجداول كاملة

مريم بندق
خاطب���ت وكيل���ة ال���وزارة 
املس���اعدة لقطاع التعليم العام 
من���ى اللوغاني مدي���ري عموم 
املناطق التعليمية حول 3 قضايا 
تتعلق األولى مبتابعة وتدريب 
املعلمني اجلدد، وذلك للتعميم 
على االدارات املدرسية مبراعاة 
عدم اس���ناد أنصب���ة )جداول( 
كاملة للمعلمني اجلدد )في السنة 
االول���ى لعملهم( ق���در االمكان 
الزمنية املالئمة  الفترة  لتوفير 
ملش���اركتهم في برامج التنمية 
املهنية املتنوعة، ضمانا لالرتقاء 
مبستوى أدائهم التربوي لصالح 
الطلبة ودفعا للمسيرة التعليمية. 
وذلك حرصا على تفعيل برامج 
متابعة وتدريب املعلمني اجلدد 
واتاحة فرص مش���اركتهم في 
التي  املتنوعة  التنمي���ة  برامج 
الفني���ة  التوجيه���ات  تعده���ا 
املختصة، ويتم تنفيذها داخل 
املدرسة بإشراف رؤساء االقسام 
)احلص���ص النموذجية/ ورش 
العمل/ االجتماعات واحملاضرات 

الفنية... إلخ(.
وطلبت منه���م كذلك تقريرا 
بإجنازات ومش���روعات ادارات 
قطاع التعليم اعتبارا من بداية 
2007، وقالت: عطفا على كتاب 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي رقم )و ت/ وز/500( فيما 
يخ���ص اعداد تقري���ر مختصر 
يتضمن اجنازات كل قطاع من 
قطاعات وزارة التربية، ودوره 
في تنفيذ املشروعات التطويرية 
بداي���ة من الع���ام 2007 وحتى 

.2010
يرجى صياغة التقرير اخلاص 
بإدارتكم على ان يش���تمل على 

املنفذة والتخطيط  املشروعات 
للمستقبل بعيدا عن »االنشطة 
والفعاليات واملؤمترات وامللتقيات 
التقرير  الدراسية«، وأن يكون 

.CD منسوخا على
وحول االلتزام برصد تقارير 
تقومي الكفاءة للكوادر الوظيفية 
االداري���ة والتعليمية س���نويا، 
اللوغاني ف���ي كتاب  س���جلت 
ثالث ملديري عموم املناطق انه 
لوحظ خلو بيانات بعض الكوادر 
الوظيفية )االدارية والتعليمية( 
من درجات تقومي الكفاءة )لعام أو 
أكثر( مما يؤثر سلبا على حقوقهم 
في الترقي الوظيفي أو استحقاق 
مزايا مالية )أعم���ال ممتازة(، 
وحرصا على حقوق كل الكوادر 
الوظيفية، وتيسيرا إلجناز العمل 
في ترشيحات الترقي، لذا.. يرجى 
التوضيح والتأكيد على )ادارة 

الشؤون االدارية/قسم الشؤون 
الوظيفية( باحلرص على رصد 
درج���ات تقومي الكف���اءة لكافة 
الك���وادر الوظيفي���ة )االدارية/ 
التعليمية( س���نويا مهما كانت 
أوضاعهم خ���الل فترة التقومي 
)اجازة/ندب/بعثة دراسية.. إلخ( 
حيث توجد قرارات منظمة صادرة 
عن ديوان اخلدمة املدنية للتعامل 

مع جميع احلاالت.
اللوغاني  اعلن���ت  الى ذلك، 
انه سيتم تعميم بعض البنود 
االيجابية ملشروع املناهج املطورة 
في ري���اض االطفال اعتبارا من 

العام الدراسي 2011/2010.
اللوغان���ي في  وأوضح���ت 
تصريح للصحافيني عقب أنشطة 
امللتق���ى االول ملجلس مديرات 
رياض االطفال ملنطقة العاصمة 
التعليمية الذي أقيم بالتنسيق 

مع جمعي���ة املعلمني ان تقارير 
اللجان الفنية حول تقييم املناهج 
املطورة تؤك���د ان إدخال مواد 
الرياضيات واللغة االجنليزية 
واللغة العربية يسهم في عملية 
الى ان  تأسيس الطفل، مشيرة 
هذه التقارير سترفع الى وزيرة 

التربية واللجان االكادميية.
من جانبه، لفت مراقب املرحلة 
املتوسطة عادل الراشد الى انه 
متت االستعانة بخبراء اكادمييني 
في اجلودة الشاملة للتنسيق مع 
التواجيه الفنية، مشيرا الى ان 
هذه اخلط���وة أثمرت كثيرا من 
النتائج االيجابية ومنها إدخال 
املدونات االلكترونية والتواصل 
مع أولياء االمور عبر استخدام 
التكنولوجي���ا احلديثة لرعاية 
مكثفة جلميع الطلبة وخصوصا 

املتفوقني.

مريم بندق
اعتمدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
قرارات وزارية مبهمات رسمية الى اخلارج واستضافة بعض الشخصيات 

للمشاركة في ملتقيات تربوية.
وجاء القرار االول: بناء على الدعوة املوجهة من الشركة الكويتية 
لالغذية بشأن دعوة املتخصصني بوزارة التربية لزيارة احد املصانع 
العاملية لالطالع على احدث التقنيات في مجال الصناعة الغذائية واعداد 
الوجبات الغذائية لرياض االطفال في جمهورية مصر العربية الشقيقة، 
وذلك خالل الفترة من 2010/5/13 الى 2010/5/17 وترشيح الوكيل املساعد 
للشؤون االدارية وموافقة وكيل الوزارة بتاريخ 2010/5/29 تقرر ايفاد 
وليد بن غيث وعلياء الغنام في مهمة رسمية تبدأ في 2010/5/12 حتى 
2010/5/18 شاملة يومي السفر والعودة، وتتحمل الشركة املضيفة نفقات 
السفر واالقامة. واستجابة للدعوة املوجهة للمشاركة في امللتقى االقليمي 
اخلامس لالداريني وموظفي الس����كرتارية للقيادات »االستراتيجيات 
الناجحة في االدارة املكتبية احلديثة« الذي ستقيمه جمعية السكرتارية 
البحرينية، قررت الوزيرة ايفاد كفاية القالف وغيداء العبدالغفور واميان 
قمبر ومرمي املس����فر في مهمة رس����مية للمشاركة في امللتقى املذكور، 
وتتحمل الكويت نفقات السفر واالقامة ورسوم االشتراك بقيمة 395 
دينارا بحرينيا. وبناء على استضافة الكويت امللتقى احمللي التعريفي 
االول مبرض����ى الفصام ودمجهم باملجتمع، الذي اقيم حتت رعاية كل 
من وزيري التربية والصحة د.موضي احلمود ود.هالل الساير، قررت 
الوزيرة اس����تضافة الشخصيات التالية للمشاركة في انشطة امللتقى 
لالس����تفادة من خبراتهم العلمية: د.ابراهيم اخلضير، د.عبداحملسن 
العتيب����ي، برجس النصار، عثمان النص����ار وعبدالعزيز الرويضان، 
وتتحمل الكويت تكاليف الس����فر درجة رجل اعمال وتكاليف االقامة 
واملواصالت الداخلية والوجبات. واصدرت قرارا آخر تضمن ايفاد انوار 
العنزي معلمة االجتماعيات مبدرسة النجاح االبتدائية مبنطقة حولي 
التعليمية حلضور الندوة االوروبية الثالثة »اعداد معلمي املستقبل 
للتفاهم بني احلضارات« املزمع عقدها في النرويج خالل املدة من 11 الى 
14 اجلاري، وتستغرق املهمة الرسمية املدة من 10 الى 15 اجلاري شاملة 

يومي السفر، وتتحمل وزارة التربية نفقات السفر واالقامة.

وزيرة التربية اعتمدت قرارات مهمات رسمية إلى الخارج

طلبت من مديري المناطق تقارير باإلنجازات منذ العام 2007 بناء على طلب الوزيرة الحمود

تعميم بنود إيجابية لمشروع المناهج المطورة في رياض األطفال

د. موضي احلمود

»التربية« تفتح الباب للراغبات في العمل باألندية المسائية
مريم بندق

عمم وكيل الوزارة املساعد لألنشطة الطالبية 
دعيج الدعيج نش����رة جلميع مدارس البنات 
ورياض األطفال ومدارس البنني في املرحلة 
االبتدائية ذات معلمات حول تسجيل الراغبات 
في العمل باالندية الصيفية للعام الدراس����ي 

 .2010/2009
جاء فيها: باإلش����ارة إلى القرار الوزاري 

رقم )وت/و/34929( والصادر في 2010/4/8 
بشأن تشكيل جلنة اإلعداد واإلشراف واملتابعة 
ألندية الطفل الصيفية والقرار )وت/و/35992( 
الصادر في 2010/4/19 بشأن افتتاح )7( أندية 
صيفية للطف����ل من ضمنها ناد ألطفال مركز 
الكويت للتوحد خالل الفترة من 2010/6/10 إلى 
2010/8/10. فقد تقرر فتح املجال أمام اعضاء 
الهيئات االشرافية والتعليمية واالدارية )نساء 

فقط( للعمل في أندية الطفل الصيفية في الفترة 
املسائية. وعلى الراغبات ممن تنطبق عليهن 
الش����روط أن يتقدمن بطلبات الترشيح على 
النماذج املعممة الى قطاع االنشطة الطالبية 
– إدارة األنشطة املدرسية - )قسم األنشطة 
االجتماعية( بديوان عام الوزارة – مبنى رقم 
)1( بداية من اآلن وحتى نهاية دوام يوم االثنني 

املوافق 2010/5/31.

الحمود اعتمدت المكافآت المستحقة لبعض فرق العمل من داخل وخارج »التربية«

»مالية التربية«: رواتب أشهر الصيف للمعلمين الكويتيين والوافدين نهاية يونيو
مريم بندق

كشفت مصادر تربوية رفيعة في تصريحات خاصة 
ل� »األنب���اء« ان صرف رواتب اش���هر يونيو ويوليو 
واغس���طس للمعلمني الكويتيني والوافدين ستتم مع 

رواتب شهر يونيو املقبل.
وقال���ت املصادر ان القط���اع املالي يعكف اآلن على 
االنتهاء م���ن جتهيز اجراءات الصرف املطلوبة متهيدا 
لتحويل الرواتب املس���تحقة الى حسابات املعلمني مع 
رواتب شهر يونيو  وذلك بعد ان يتم اعتماد ميزانية 

الوزارة للسنة املالية اجلديدة 2011-2010.

وقالت املصادر اما بالنسبة للمكافآت املستحقة العمال 
فرق العمل واللجان عن العام املالي 2009-2010 والتي 
مت تعليقها لعدم وجود مبالغ مالية فسيتم صرفها اوائل 

الشهر املقبل بعد اعتماد امليزانية اجلديدة.
على صعيد مختلف ش���كلت وكيلة الوزارة متاضر 
السديراوي جلنة تأليف منهج التربية الفنية باملرحلة 
االبتدائية مدارس االمل مبدارس التربية اخلاصة للعام 
الدراسي 2009 – 2010 وبهدف حتقيق سياسة الوزارة 
الرامية الى تطوير مناهج التربية اخلاصة بغية الوصول 
الى حتقيق االهداف العامة للتربية بالكويت، وفي ضوء 

اخلطة اجلديدة التي تهدف الى تطوير املناهج مبدارس 
التربية اخلاصة.

اوال: ترأس اللجنة س���ميرة ذك���ر اهلل، وتضم في 
عضويتها عمر الكندري، ميرفت مندور، وهناء زايد.

ثاني���ا: مهام اللجنة: تأليف ك���راس الطالب )منهج 
التربية الفنية للصوف االول والثاني والثالث والرابع 
واخلامس االبتدائي مدارس االمل( وما يتبعه من دليل 

معلم.
ثالثا: اسلوب عمل اللجنة:

يراجع رئيس اللجن���ة ادارة تطوير املناهج خالل 

اسبوع من تاريخ صدور القرار وذلك لتسلم الوثائق 
املتعلقة باللجنة وتكون االجتماعات خارج اوقات الدوام 

الرسمي.
تضع اللجنة خطة مفصلة الجناز املهام املنوطة بها 
في ضوء التوصيف املعتمد من ادارة تطوير املناهج.

يقوم رئيس اللجنة بتق���دمي تقرير فتري يوضح 
سير العمل واجنازات اعضاء اللجنة الى ادارة تطوير 

املناهج بعد شهر من االجتماع االول.
يتم تس���ليم اص���ول الكتب املؤلفة من نس���ختني 
مطبوعت���ني باالضافة الى الصور واالش���كال اخلاصة 

مبحتوى املنهج حسب البرمجة الزمنية التالية:
كراس الصف االول + دليل املعلم – التس���ليم في 
نهاية يونيو 2010، كراس الصف الثاني + دليل املعلم 
+ التسليم في نهاية اكتوبر 2010، كراس الصف الثالث 
+ دليل املعلم + التسليم في نهاية فبراير 2010، كراس 
الصف الرابع + دليل املعلم التسليم في نهاية يونيو 
2011، كراس الصف اخلامس + دليل املعلم + التسليم 

في نهاية اكتوبر 2011.
رابعا: تصرف مكافأة مالية لرئيس واعضاء اللجنة 

حسب النظم واللوائح املعمول بها في هذا الشأن.

حنان ناصر السعيدي
حسام الدين علي عبدالقادر

عبير عيسى العميري
عبداهلل فراج العنزي

فوزية العبهول
شوبيتا كولي

سهام كاظم االستاذ
علما بأن مدة عمل الفريق سنة 
قابلة للتجدي����د وتبدأ من تاريخ 

صدور القرار.
هذا، ووافق الديوان بناء على 
مخاطبة س����ابقة لوزيرة التربية 
بحسب ما نشرته »األنباء« على 
صرف املس����تحقات املالية لفريق 
عمل الدراس����ة امليدانية عن رؤية 
عينة م����ن املراهقني ع����ن العنف 
املدرسي داخل الكويت وجاء قرار 

الصرف ومبلغ املكافأة كالتالي:
الهيم 840 دينارا،  طلق صقر 
البحر 840 دينارا،  عائشة محمد 
بيبي رج����ب رمضان 840 دينارا، 
منيرة سعود الرقوة 840 دينارا، 
نورة حنون الشمري 840 دينارا، 
محمد مسدح الشمري 840 دينارا، 
فيحان فراج العنزي 840 دينارا، 
ع����ادل محمود رفاع����ي 674.625 
البغدادي  دين����ارا، نبيل محم����د 
674.625 دين����ارا، فه����د غليفص 
ناجع العجمي 840 دينارا، روماني 
نادي نصيف 611.625 دينارا، فيروز 
سليمان 840 دينارا، متاضر سعود 

سعد 840 دينارا.

ويشمل الصرف كال من:
هناء احمد الشراح

لطيفة مبارك العميري
انعام حسني اجلناع

محمد حامد عبدالنبي األربش
احمد يعقوب احمد علي
مرمي علي ماهر هدهود

اميان مهدي بوصخر
فاطمة حسني سلطان

فاطمة خالد اليحيا
حس����ام الدي����ن عل����ي عبدالقادر 

عثمان
اشرف حلمي عبدالصمد

محمد احمد دسوقي
عمار نعسان احلاج علي

محمود عبداملجيد حمودة
عائشة عبداهلل الكندري

إميان ابراهيم بوحمرة
هنادي عايض احلربي

انوار خالد احلمدان
بشاير محمد علي صادق

مهدي فائق مهدي الصفار
انوار جاسم محمد احلسيني

محمد عبدالغني محمود محمد
وطلبت وزيرة التربية من رئيس 
الديوان صرف مستحقات فريق عمل 
اخلدمات الذكية لتطبيق التعليم 
االلكتروني وعددهم 8 اعتبارا من 
2009/3/1 حتى 2009/5/31 مبكافأة 
شهرية قدرها 150 دينارا وبياناتهم 

كالتالي:
انتصار سعد احلسينان

وفيق مصطفى منسي
عماد محمد محمود

كاميران مرتضى الشوا
سالم فكري

جنوى عبدالعظيم
رضا عبدالعزيز الشربيني

أمل عبداهلل عكاري
وخاطبت الوزيرة الزبن لصرف 
1800 دينار لكل عضو من اعضاء 
فريق عمل إدارة املناهج االلكترونية 
ضمن موق����ع وزارة التربية على 

شبكة االنترنت.
ونص خطابها: باإلشارة الى قرار 
وزارة التربية رقم 13965 املؤرخ 
في 2007/12/9 بشأن تشكيل فريق 
املناهج االلكترونية  عمل إلدراج 
ضمن موق����ع وزارة التربية على 
شبكة االنترنت والقرار رقم 20261 
املؤرخ في 2008/1/29 والقرار رقم 
31104 املؤرخ في 2008/5/6 بشأن 

اضافة اعضاء جدد للفريق.
وقام اعضاء فريق العمل باملهام 
املكلفني بها وفق قرار التكليف ولم 
يتم صرف املستحقات املالية لهم 
حتى تاريخه، لذا يرجى املوافقة 
عل����ى صرف املس����تحقات املالية 
ألعض����اء فريق العم����ل وعددهم 
22 عضوا وذلك ع����ن الفترة من 
2007/12/1 حتى 2008/11/30 وملدة 
12 شهرا مبكافأة شهرية قدرها 150 
د.ك على أن تصرف من بند اعمال 

أخرى.

شعبان محمد علي حسب النبي
رضوان عبدالعزيز رضوان

خالد محمد عرفان
محمد اسماعيل محمد
محمد فتحي اسماعيل

رشوان يحيى عبداحلميد احمد
احمد كمال علي هجرس

جابر احمد جابر احمد
محمد الطنطاوي عبدالعزيز

حميدة علي حميدة محمد
هشام سلمى محمد عبدالرحمن

سميح رمضان العامري
عالء عوض طلبة

خالد ابواحلمد محمد
عبداملطلب محمد ابوزيد

سامح محمد مصطفى كمال
احمد عبدالرحمن الهاجري
امين رجائي محمد توفيق

محمد محمد كامل املرشدي
ايوب ابراهيم موسى

عاطف محمد 
احمد علي بدوي

هاني عبدالباسط محمود
عماد عبداهلل املغربي

احمد عبدالعزيز احمد
خالد شمس الدين محمد
وليد محمد احمد شندي

وليد محمد عبدالعليم
محمد السيد علي طه

علي عبداحملسن عبدالرحمن
تامر ابراهيم احمد االشوح
وجيه عبداهلل محمد صالح

يوسف زكي حسني
حسني صالح الساير

محمد علي ثابت
عادل السيد محمد هاشم

اشرف بسيوني السيد
نبيل السيد ياقوت السيد

محمد عبداملنعم احمد الشيخ
عبدالعليم السيد احمد ابو الليل

امين عبداحلفيظ عوض
هيثم كمال احمد شعيب

محسن سمير فهمي بركات
خالد حمدي احمد ربيع

متولي عبده الدسوقي الفقي
عصام السيد كامل

هاني عبدالباسط محمود
احمد عبدالعزيز احمد

عماد عيد عبداحلميد فرج
اشرف احمد علي ندا

مريم بندق
اعتمدت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
املالية لبعض  صرف املستحقات 
التي كلفتها  العمل واللجان  فرق 
الوزارة بأعمال سواء من داخل او 
خارج الوزارة. وقد رفعت احلمود 
الى رئيس ديوان اخلدمة املدنية 
الزب����ن كتابا لصرف  عبدالعزيز 
املستحقات املالية ملدربي ومشرفي 
بطولة كأس التفوق الرياضي للعام 
الدراسي 2009-2010 والذين متت 
االستعانة بهم من خارج الوزارة 
وجاء في خطابه����ا: نظرا حلاجة 
ال����وزارة الى مش����رفني ومدربني 
الرياضية  املنتخب����ات  لتدري����ب 
لاللعاب اجلماعية مت تكليف عدد 
61 معلما ومعلمة لالش����راف على 
العامة للتعليم  االدارة  منتخبات 
اخل����اص، وبلغت فت����رة املزاولة 
للمكلفني 8 أيام بإجمالي 488 يوما 
مبكافأة يومية 4د.ك، يرجى املوافقة 
عل����ى صرف املس����تحقات املالية 
للمكلفني وقدرها 1952د.ك، وفيما 
يلي االس����ماء املشمولة بالصرف 
حي����ث خصص ل����كل واحد منهم 

مكافأة 32 دينارا.
خالد احمد عبدالرحمن
وائل احمد احمد حبش
طارق عبدالعال فهمي

احم����د عبدالصب����ور عبدالعليم 
عبدالباقي

»األنباء« تنشر أسماء المستحقين والمبالغ المقررة لهم والتي رفعت لرئيس الديوان العتماد الصرف

صرف مكافآت االمتحانات واللجان المستحقة للعام المالي 2009-2010 أوائل الشهر المقبل

عادل الراشد وعهود الكندري مع أطفال روضة اجلداول


