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ينطبق على غير الكويتيين والخليجيين ويعمل به اعتبارًا من العام الدراسي 2012/2011

»األنباء« تنشر مشروع القرار الوزاري الخاص باالستثناء من الخبرة للمعلمين
مريم بندق

كشــــفت مصادر تربوية رفيعة لـــــ »األنباء« عن 
مشــــروع قرار ســــتصدره وزيــــرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضــــي احلمود يتعلق بضوابط 
منح استثناء من شرط اخلبرة لقبول طلبات توظيف 
املعلمــــني اخلليجيني وغيــــر الكويتيني اجلدد للعام 
الدراســــي2012/2011. وقالت املصادر سيتم استثناء 
خريجي كليات اعداد املعلم التابعة جلامعة الكويت 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من شرط 
اخلبرة، وســــيتم معاملتهم معاملة الكويتيني ولن 
يتم اجراء مقابلة شــــخصية لهم اال بعد مرور سنة 
كاملة على العمل. وبالنسبة خلريجي الكليات غير 
التربويــــة في التخصصات التــــي حتتاجها الوزارة 
اوضحت املصادر سيتم استثناؤهم ايضا من شرط 
اخلبرة ولكن سيتم اجراء مقابلة لهم. وعما اذا كان 
هذا القرار يشــــمل التعاقدات احمللية اجابت املصادر 

بالنسبة للخليجيني مت استثناء اصحاب تخصصات: 
التربية االسالمية والرياضيات واللغة االجنليزية من 
شرط اخلبرة ام غير الكويتيني فترك امر استثنائهم 
– بحسب التفويض الصادر من الوزيرة – الى وكيلة 
الوزارة ووكيلة التعليم العام املساعدة. وفيما يتعلق 
بالتقدير اكدت املصادر هذا الشــــرط لن يطرأ عليه 
اي تغيير والبــــد من يتقدم للعمل فــــي الوزارة ان 
يكون تقديــــره جيدا على االقل. وحــــول التعاقدات 
اخلارجية كشفت املصادر عن ان الوزارة تدرجت في 
استثناء تخصصات اللغة االجنليزية واللغة الفرنسية 
والرياضيات والعلوم والتربية الفنية والدراســــات 
العملية واملوســــيقى من شرط اخلبرة. على صعيد 
متصل اكدت املصادر ان مقابالت املعلمني غير الكويتيني 
اجلدد في تخصصات احلاسب اآللي والعلوم واللغة 
االجنليزية مستمرة لنهاية يونيو اجلاري، مشيرة 

الى ان باب تلقي الطلبات قد اغلق.

مريم بندق
أعلنت مدير عام منطقة حولي التعليمية رئيس 
جلنـــة النظام واملراقبة بكنترول القســـم العلمي 
مبدرسة ابن رشد منى الصالل االنتهاء من عمليات 
تصحيح واملراجعة الرأسية واألفقية ألوراق إجابات 

كلية الثاني عشر في مادة الفيزياء.
وأوضحت الصالل لـ »األنباء«: استمرت اللجان 
املكلفة بالتصحيح طوال أيام اخلميسـ  حيث بدأت 
فور وصول أوراق اإلجابات ـ واجلمعة والســـبت 
وذلك خالل فترتي عمل في اليوم الواحد ومت االنتهاء 
من تصحيح أوراق إجابة الطلبة على ان نستعد 
اعتبارا من اليوم لعمليات تصحيح أوراق إجابة 
الطلبـــة ملادة الرياضيات، حيث يؤدون امتحانهم 

اليوم. وأشـــارت الى انه مت حرمان 4 طالب فقط 
من االمتحان بســـبب ان اثنني منهم حاوال الغش 
واثنني متكنـــا من الغش وطبقت الالئحة املنظمة 

لذلك عليهم.
وفي كنترول القسم األدبي مدرسة صقر شبيب 
مبنطقة القادســـية قال نائب رئيس جلنة النظام 
واملراقبة مراقب املرحلة املتوسطة مبنطقة العاصمة 
عادل الراشـــد ان تصحيح مادة الفلسفة يتم على 
قدم وساق لالنتهاء منها في الوقت احملدد على ان 
نستعد للعمليات املطلوبة لتصحيح مادة التاريخ 
التي ميتحن فيها الطلبة اليوم واستطرد قائال مت 
حرمان 18 طالبا وطالبة مـــن االمتحانات للمواد 

داخل وخارج اجلدول.

حرمان 22 طالبًا وطالبة من امتحانات »الثاني عشر«

تشكيل لجنة برئاسة الروضان للتنسيق مع »الديوان« و»التأمينات« لصرف مستحقاتهم

الراشد: جار تصحيح الفلسفة والمؤشرات مطمئنة 

حصر ملفات المعلمين واإلداريين المنتهية خدماتهم

الصـال: انتهينا أمس مـن المراجعات الرأسـية واألفقية لــ »الفيزياء«
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م.محمد الصايغ

أكد نائب رئيس مجلس االدارة 
والعضو املنتدب في شركة االخالص 
الدولية القابضة وممثل أصحاب 
مدارس االخالص االهلية م.محمد 
الصايغ ان املدارس العربية اخلاصة 
ال تغالي في مصروفاتها وال تتسبب 
أبدا في زيادة االعباء املالية على 
أولياء االمور، مشيرا الى ان املدارس 
اخلاصة تتقاضى فقط ما نسبته 
12% من كلفة التعليم احلكومي التي 
تقدمها مدارس الدولة لنفس املراحل 
ونفس املناهج ونفس النظام. جاء 
حديث الصايغ في مداخلة له عبر 
برنامج »التربية في ساعة« على 
تلفزيون الكويت أمس االول ردا 
على سؤال ملذيعة البرنامج حول ما 
يتردد ان املدارس اخلاصة االهلية 
تزيد في مصروفاتها سنويا مبا 
يضاعف العبء على أولياء االمور 
ويزيد من التزاماتهم املالية لتأمني 
التعليم اخلاص ألبنائهم الطالب، 
الوكيل املســـاعد  وذلك بحضور 
التربية  للتعليم اخلاص بوزارة 
فهـــد الغيص ورئيـــس املدارس 
الباكستانية في الكويت عبداهلل 
احلفيتي. وقال الصايغ انه فيما 
يخص املدارس العربية هناك قرار 
وزاري ينظم الرســـوم الدراسية 
الرقم 2008/107 حيث  بها يحمل 
قسم تكلفة الرسوم الدراسية الى 
شـــريحتني، وحدد رسوم رياض 
االطفال في السنة بـ 239 دينارا، 
واملرحلة االبتدائية بـ 325 دينارا، 
واملرحلة املتوسطة بــ 375 دينارا، 
أما املرحلة الثانوية فوصلت الى 
495 دينارا، في حني تصل تكلفة 
الطالب لنفس املنهج العربي ونفس 
النظام وفقا لتقرير مجلس االمة 
لسنة 2007 الى ما يتراوح بني 2400 
و3400 دينار في السنة، مبا يعني 

املدارس اخلاصة االهلية  ان تكلفة 
للطالب الواحـــد تكاد ال تتجاوز ما 
نسبته 12% فقط مقابل كل اخلدمات 
التي تقدمها لهم، كما ان هناك متابعة 
للطالب قبل وبعد تخرجه من املدرسة 
بالتنسيق مع أولياء االمور. واختتم 
الصايغ حديثه بـــأن تلك احلقائق 
وهذه  البيانات الرسمية تدحض أي 
ادعاءات مخالفة لها. وكان الصايغ 
في بداية احللقة قد أشار الى انه على 
الرغم من وجود بعض اخلالفات في 
وجهات النظر مع وزارة التربية كأي 
قطاع آخر يختلف في وجهات النظر 
مع اجلهة التابع لها، اال انه يتوجب 

تقدمي الشكر للوزارة على تعاونها مع 
املدارس اخلاصة االهلية واالعتراف 
بأهمية الدور الذي تلعبه العديد من 
اللجان الفنية املشـــكلة من الوزارة 
لدعم التعليم في املدارس اخلاصة 
االهلية االمـــر الذي ينعكس ايجابا 
التنمويـــة املوضوعة  على اخلطة 
لدعم وتطويـــر العملية التعليمية 
في الكويت للســـير باجتاه حتقيق 
الرغبة الســـامية لصاحب الســـمو 
األمير بتحويـــل الكويت الى مركز 
مالي وجتـــاري مرموق في املنطقة 
اعتمـــادا على جيل واع ومثقف من 

أبنائها املثقفني.

استنادًا إلى تقرير لمجلس األمة في 2007

الصايغ: المدارس العربية الخاصة ال تتقاضى
 أكثر من 12% من كلفة التعليم الحكومي

»التربية« تحّذر: مظات ساحة العلم تشكل خطورة على الطاب
مريم بندق

علمت »األنباء« ان قطاع املنشآت التربوية رفع لوزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضى احلمود مقترحا 
لتش��كيل فرق مختصة للبحث في السالمة االنشائية 

ملظالت ساحة العلم في جميع مدارس الكويت.
وتضمن املقترح الطلب من اجلهات املختصة التنفيذ 
باالمر املباش��ر واس��تثناء االعمال املطلوبة من الدورة 
املستندية دون الرجوع الى جلنتي البيوت االستشارية 
واملناقصات املركزية وديوان احملاسبة لالنتهاء من األعمال 
بالس��رعة املطلوبة مبا يتناس��ب مع عوامل اخلطورة 
الكامن��ة على س��المة الطالب. وجاء ف��ي املقترح الذي 
حصلت »األنباء« على نس��خة منه باالشارة الى تكلفة 
االستعانة بفريق استشاري مختص للبحث في السالمة 
االنشائية ملظالت ساحة العلم في جميع مدارس الكويت 
والى الشكاوى الواردة من بعض املناطق التعليمية حول 
سالمة احلالة االنش��ائية ملظالت ساحة العلم باملدارس 
والى الطبيعة احلساس��ة لهذا االمر واملتعلقة بس��المة 
االرواح فقد اس��تلزم االمر تثبيت احلالة للوضع القائم 
واخ��ذ االحتياطات الالزمة للح��د من خطورته ومن ثم 
تقييم هذه احلالة واتخاذ االجراءات االحترازية والتدابير 
العالجية بالسرعة املمكنة وبشكل شامل جلميع مدارس 
الكوي��ت لدرء اخلطر عن ابنائنا الطالب. ويتطلب االمر 
تشكيل مجموعة متخصصة من فرق عمل موزعة على 
املناط��ق التعليمية بالكامل وطبق��ا حلجم واحتياج كل 
منطقة تعليمية، على ان يشتمل كل فريق على استشاري 
تصميم مش��اريع كرئيس للفريق، واستش��اري نظم 
انش��ائية كنائب للرئيس، ومهندس معماري استشاري 
منس��ق الفريق، ومهندس معماري استش��اري لتقييم 
احلالة املعمارية، ومهندس استش��اري انش��ائي لرفع 
احلالة االنش��ائية، ومهندس استشاري انشائي  لتقييم 
التحليل االنشائي، ومس��اعد مهندس معماري للرسم 
الهندس��ي وفني مساحة للرفع املساحي على ان تتولى 

تلك الفرق تغطية االعمال التالية: على تتولى تلك الفرق 
تغطية االعمال التالية: رفع مساحي حسب الواقع حلاالت 

املظالت واعداد مخططات فنية بها.
تقييم السالمة االنشائية للمظالت وحتديد األضرار 

والقصور ان وجدت.
حتديد كلفة املظالت غير اآلمنة.

اعداد مخططات هندس��ية عالجية العمال االصالح 
لغير اآلمنة منها، وتقدير كلفة هذه االعمال »اعمال تدعيم 

أو ازالة واعادة تشييد«.
حتدي��د االجتاه االمثل )فنيا ومالي��ا( التخاذ القرار 
النهائي في التعامل مع الوضع التصحيحي املطلوب لكل 
مظلة. وقد مت تقدير االعمال املش��ار اليها اعاله مببلغ 
394500 دينار بواقع 500 دينار لكل مظلة لعدد مدارس 
الكويت البالغة 789 مدرسة عن اتعاب الفرق التخصصية 

املطلوب تشكيلها.
اضافة ال��ى مبلغ 30000 د.ك تكلف��ة اعمال تأجير 
السقاالت وتوفير االدوات الالزمة واملستلزمات الضرورية 

لتنفيذ العمل املطلوب.
ونظرا لالهمية القصوى للعمل املطلوب وضرورة 
س��رعة اجنازه لضمان احملافظة على س��المة الطالب 
والعاملني باملدارس وضرورة التعامل مع املشكلة بشكل 
استثنائي بعيدا عن االجراءات االعتيادية لتحقيق الغاية 
املرجوة، لذا نتقدم اليكم بطلب املوافقة بالتنفيذ باالمر 
املباش��ر واس��تثناء هذه االعمال من الدورة املستندية 

دون الرجوع لكل من:
جلنة البيوت االستشارية.
جلنة املناقصات املركزية.

ديوان احملاسبة.
وذلك للتعامل مع االمر بالسرعة املطلوبة مبا يتناسب 
مع عوامل اخلطورة الكامنة به وضرورة تذليل املعوقات 
الهميت��ه، لذا يرجي التفضل باملوافقة على االس��تثناء 

املطلوب لتلك االعمال.

مريم بندق
شــــكل وكيــــل وزارة التربية 
املســــاعد للتخطيط واملعلومات 
د.خالد الرشــــيد 3 جلان ملقابلة 
املرشحني املتقدمني لشغل وظائف 
رؤساء أقسام اإلحصاء التربوي، 
اقتصاديــــات التعليم، وتخطيط 
ومتابعة اجلوانب الكمية بإدارة 

التخطيط.
وجاء في قرار الرشــــيد: أوال: 
تشــــكيل جلنة ملقابلة املرشحني 
لشغل وظيفة رئيس قسم اإلحصاء 

التربوي برئاسة سالم الفيلكاوي 
ـ مدير إدارة التخطيط وعضوية 
كل مــــن: أمل بهبهانــــي، انتصار 

احلسينان وهنادي النصراهلل.
ثانيا: تشــــكيل جلنة ملقابلة 
املرشــــحني لشغل وظيفة رئيس 
قسم تخطيط ومتابعة اجلوانب 
الفيلكاوي  الكمية برئاسة سالم 
وعضويــــة كل من: دالل البالول، 
انتصــــار احلســــينان وهنادي 

النصراهلل.
ثالثا: تشــــكيل جلنة ملقابلة 

املرشــــحني لشغل وظيفة رئيس 
قسم اقتصاديات التعليم برئاسة 
سالم الفيلكاوي وعضوية كل من: 
محمد البلوشي، انتصار  احلسينان 

وهنادي النصراهلل.
رابعا: إعــــداد تقرير بالنتائج 
التي توصلت إليها اللجان ورفعه 
الوكيل املســــاعد للتخطيط  الى 

واملعلومات.
خامسا: تصرف لرئيس وأعضاء 
اللجان مكافأة مالية حسب النظم 

املالية املتبعة بهذا الشأن.

3 لجان لمقابلة المرشحين بـ »تخطيط التربية«

طلبـــت وزارة التربيـــة من 
وكيل وزارة االشـــغال االسراع 
في االنتهاء من االعمال املطلوبة 
ملدرسة الرشيد مبنطقة الدسمة 

العام  افتتاحها مطلع  ليتسنى 
الدراسي اجلديد 2011/2010.

وأكـــدت الـــوزارة ان متكني 
اجلهات املختصة مـــن تأثيث 

املدرسة يتطلب تسلمها قبل شهر 
يوليو املقبل، مشيرة الى اهمية 
تكثيف اجلهود الستكمال باقي 

االعمال قبل هذا التاريخ.

»التربية« تطلب من »األشغال« اإلسراع 
في االنتهاء  من متطلبات افتتاح »الرشيد«

منى اللوغاني

عادل الراشد

د.موضي احلمود

منى الصالل

مريم بندق
ش��كلت وزيرة التربية ووزي��رة التعليم العالي 
د.موضي احلمود جلنة برئاسة وكيلة الوزارة املساعدة 
للقطاع االداري عائش��ة الروضان، لتعديل البيانات 
وحص��ر ملفات املنتهية خدماته��م وحصر املعينني 
لدى الوزارة والتنسيق مع املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية، جاء القرار بعد االطالع على قانون ونظام 
اخلدمة املدنية لسنة 1979 وتعديالتهما واشارة الى 
محضر االجتماع الذي انعقد بتاريخ 2010/2/21 مبكتب 
الوكيل املساعد للشؤون القانونية بديوان اخلدمة املدنية، 
وموافقة الوكيل املساعد للشؤون االدارية على تشكيل 
جلنة لالس��راع في اجناز املعامالت. وجاء فيه: اوال: 
تشكيل جلنة برئاسة عائشة الروضان الوكيل املساعد 

للش��ؤون االدارية، وعضوية: خديجة العبدالرزاق، 
جنلة العفاسي، تغريد املطيري، بشاير احلسن، تهاني 
الرش��يدي، تهاني العنزي، بش��رة الشمري، راندة 
عبدالرحمن، فاطمة اجلريدان، حنان اجلطيلي، صديقة 
عباس، لطيفة الشمري، عطر الظفيري، رقية فيصل، 

اميرة املعلم، أمل احمد وعبداخلالق احمد.
ثانيا: مهام عمل اللجنة: 1 - حصر اعداد املنتهية 
خدماته��م من اخلليجيني وموافاة املؤسس��ة العامة 
للتأمينات االجتماعية بأعدادهم واستمارة انهاء خدمتهم 

مرفقا بها املستندات املطلوبة.
2 - حص��ر اع��داد املعين��ني لدى ال��وزارة من 
اخلليجيني وموافاة املؤسسة االجتماعية باستمارات 

تسجيلهم.

3 - التنس��يق مع املؤسس��ة العام��ة للتأمينات 
االجتماعية بش��أن االج��راءات املطلوبة لتس��جيل 

اخلليجيني لديهم.
4 - مخاطبة املناطق التعليمية لاليعاز للخليجيني 
مبوافاتنا ب�»البطاقة الشخصية، بطاقة العائلة، البطاقة 
االسكانية، بطاقة االحوال« للمعينني الرسالها للمؤسسة 

العامة للتأمينات االجتماعية.
5 - التنس��يق مع ديوان اخلدمة املدنية بش��أن 

صرف املستحقات املالية للمنتهية خدماتهم.
ثالثا: يصرف لرئيس واعضاء اللجنة مكافأة مالية 

وفق النظم املتبعة.
رابع��ا: يعمل بهذا القرار اعتب��ارا من 2010/5/2 

وملدة شهرين.

ندب منيفة العنزي 
لمراقبة »االبتدائي« 

باألحمدي
أصدرت وكيلة »التربية« 
متاضر السديراوي قرارا 
يقضي بندب منيفة علي 
هالل العنزي مديرة مدرسة 
االبتدائية  »ابـــن رشـــد« 
العاصمة للعمل  مبنطقة 
بوظيفـــة مراقبة التعليم 
االبتدائي مبنطقة األحمدي 
التعليمية اعتبارا من 16 

اجلاري.


