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)سعود سالم( تكرمي أحد الطلبة املشاركني في الدورة الصيفية للمعهد 

السلمان: »األبحاث« مقبل على رؤية جديدة لدعم التنمية الوطنية
الدورات اصبحت تستقطب قطاعا عريضا 
من الطالب املتفوق����ن الذين يجدون فيها 
الفائدة العلمي����ة واملتعة احلقيقية في آن 
واح����د، الفتة الى اهمية الدورة في تطوير 
آفاق البرامج املقدمة خالله لتتماش����ى مع 
التطورات التي يشهدها املعهد خالل الفترة 
احلالية. واسترشدت بالرؤية اجلديدة التي 
يتبناها املعهد ويسعى من خاللها لزيادة 
تأثيره في املجتمع الكويتي والتعامل املباشر 
مع القضايا الرئيسية املطروحة في الواقع 
من اجل املساهمة في تطويره، مشيرة الى 
ان املرحلة التي مير بها املعهد تشكل نقلة 
نوعية في مسيرته العلمية، حيث يسعى من 
خاللها الى تطوير البرامج التدريبية املتنوعة 
التدريبية  البرامج  التي يقدمها خصوصا 
املوجهة للشباب والنشء لتسهم في تشجيع 
االبداع وحتفز القدرة عل����ى االبتكار، كما 
يسعى الى تطوير بيئة علمية مناسبة حتقق 
معادلة التميز والتكامل وحتفز على االبداع 
واالبتكار وتدعم القيم واملبادئ التي يلتزم 
بها املعهد واملتمثل����ة في توفير بيئة عمل 
صحية تتيح الفرص املناسبة لالبداع املهني 
والطموح الشخصي. واكدت كلمة الطلبة 
التي القتها الطالبة فاطمة عبدالصمد التي 
تدرس في طب االسنان في جامعة 6 اكتوبر 
على اهمية الدورة وما تضيفه للطالب من 
معارف وخبرات في احلياة امليدانية، مجددة 
الدعوة للطلبة اخلليجين للمش����اركة في 
الدورات املتتالية الت����ي ينظمها املعهد ملا 

لها من اهمية.

على ممارسة البحث العلمي وتنمية روح 
البحث لدى اجليل الناشئ، من خالل اعداد 
وتنظيم برامج تدريبية متنوعة في الداخل 

واخلارج.
ولفتت الى ان اكث����ر من 6 آالف طالب 
وطالبة شاركوا في هذه الدورات منذ انطالقها 
قبل اكثر م����ن ثالثة عقود مضت، معتبرة 
ان هذه املشاركة الرائعة تدل على ان هذه 
الدورات تس����ير بخطى واثقة نحو التقدم 
النجاح  الدائم والتطور املستمر وحتقيق 
والتميز. واعتبرت املنيع ان الش����باب هم 
الثروة احلقيقية للوطن وحسن استغالل 
هذه الثروة كفيل بتحقيق اآلمال والتطلعات 
للمس����تقبل، وما يؤكد هذا النجاح ان هذه 

تقدمي املشورة للحكومة في املجاالت العلمية 
املختلفة، ولفت الى تطبيق املعهد ملشروعه 
التحول االستراتيجي  األساسي »مشروع 
للمعهد« وهو مشروع يس����هم في توفير 
بيئة مواتية تتيح الفرص املناسبة لالبداع 
واالبتكار ودعم التنمية الوطنية الشاملة 
للمس����تقبل، متوجها بالشكر لكل اجلهات 
والهيئات التي قدمت الدعم واملساعدة في 

سبيل جناح هذه الدورة.

6 آالف طالب وطالبة

من جهتها، اشارت مديرة الدورة التدريبية 
الصيفية ال� 33 للمعهد د.حبيبة املنيع الى 
حرص املعهد على تش����جيع ابناء الكويت 

دارين العلي
اختتم معهد الكويت لألبحاث العلمية 
دورته التدريبية الصيفية ال� 33 امس بحفل 
تكرميي برعاية مدير املعهد د.ناجي املطيري 
وحضور أهالي الطلبة وعدد من املهتمن.

وقال نائب مدير املعهد لشؤون األبحاث 
د.محمد السلمان في كلمة ألقاها نيابة عن 
د.املطيري ان الدورة هدفت الى تشجيع أبناء 
الكويت على ممارسة البحث العلمي وتنمية 
روح البحث لدى اجليل الناش����ئ، مشيرا 
الى ان مثل هذه الدورات تس����هم في إعداد 
الطلبة ليكونوا طالئع وقدوة في مجتمعهم، 
وتساعدهم على استثمار مواهبهم وقدراتهم، 
ومن جهة أخرى تسهم في حتقيق أهداف 
املعهد في توجيه الشباب ملمارسة البحث 
العلمي والوف����اء مبتطلباته من خالل بذل 

جهود أكبر في سبيل ذلك.
وأشار الى ان املعهد يسعى الى تطوير 
هذه الدورات على أسس علمية وعبر خطط 
مدروسة لالرتقاء مبستواها، مستندا الى 
اخلب����رات الثرية املكتس����بة خالل العقود 

املاضية.
ولفت الس����لمان الى ان املعهد يحرص 
أيضا على مش����اركة الطالب أنفس����هم في 
تقييم أعمال هذه الدورات عبر استمارات 
استبيان يتم توزيعها في نهاية كل دورة 
لتالفي السلبيات وتطوير االيجابيات التي 

لوحظت خالل فترة الدورة.
وكشف عن توجه املعهد في هذه املرحلة 
الى تنفيذ رؤيته اجلديدة لتطوير منظومة 
البحث العلمي في البالد، حيث أسند له مهمة 

في ختام دورة المعهد الصيفية الـ 33 لطلبة الجامعة والثانوي
الهيئة العامة ل�صئون الق�صر

اإعــــالن

ر  تعلن الهيئة العامة ل�صئون الق�صّ
عــــــن

ن�صر  تاريخ  من  اأ�صبوعني  ملدة  وذلك 

الهيئة  تدعو  وعليه  الإعــالن،  هذا 

هذه الأ�صر ملراجعة مبناها مبنطقة 

املحددة  املدة  خالل  لال�صتالم  �صرق 

اأعاله.

توزيع كوبونات املوؤونة الرم�صانية

بالإ�صافة اإىل احلقيبة املدر�صية على 

الأ�صر امل�صتحقة للم�صاعدات الدورية

»األنباء« تنشر ضوابط توزيع المعلمين والمعلمات الكويتيين الجدد على المناطق
معلمات رياض األطفال من سكان الفروانية يوزعن على مدارس الجهراء فقط

عبداهلل احلربي

منى اللوغاني

متاضر السديراوي د.موضي احلمود

مش�روع متكام�ل لتدري�ب الك�وادر البش�رية 
للتخطي�ط« »األعل�ى  م�ن  مق�دم  »التربي�ة«  ف�ي 

»المالية« اعتمدت مليون دينار إلنشاء
أول مجمع رياضي لمعلمي ومعلمات »البدنية«

مريم بندق
علمت »األنباء« ان وزارة املالية رصدت مليون دينار إلنش����اء اول 
مجمع رياضي ملعلمي ومعلمات التربية البدنية ضمن مشاريع تطوير 

التعليم الواردة في برنامج عمل احلكومة للسنة املالية 2011/2010.
وقالت مصادر تربوية ل� »األنباء« ان قطاع املنشآت التربوية خاطب 
قطاع التعليم العام في 11 ابريل املاضي للتنسيق بشأن املتطلبات اخلاصة 
باملشروع الذي مت ادراجه ضمن البرنامج احلكومي، ثم خاطب القطاع 
مجددا في 1 أغس����طس اجلاري الستعجال االفادة باملتطلبات اخلاصة 
باملشروع حتى تستطيع الوزارة اعداد املستندات اخلاصة به، ومن ثم 
مباشرة االجراءات املطلوبة في العرض على اجلهات املسؤولة كلجنة 
املناقصات وديوان احملاسبة. واعربت املصادر عن خشيتها من ان يؤدي 
تأخر الوزارة الى عرقلة االس����تفادة من امليزانية املرصودة لها النشاء 

املجمع الذي حتتاج الدورة املستندية له ما ال يقل عن 8 أشهر.

مصدر تربوي لـ »األنباء«: التعليم العام لم يضع المتطلبات حتى اآلن

العجيل حدد حساب التأخير بالخصم من الراتب

الرشيدي: إلغاء اإلعفاءات من دوام رمضان

الى 202 دقيقة يتم حرمان نصف 
يوم من الراتب.

إذا بلغت مدد التأخير من 203  
الى 270 دقيقة يتم حرمان ثالثة 

ارباع يوم من الراتب.
اذا بلغت مدد التأخير 271 دقيقة 
يتم حرمان يوم كامل من الراتب 

مع املساءلة القانونية.

هذا وحدد مدير ادارة املوارد 
البشرية راشد العجيل كيفية 
احتساب التأخير خالل الشهر 
الكرمي، موضحا انه: اذا بلغت 
مدد التأخي���ر من 68 الى 135 
دقيقة يتم حرم���ان ربع يوم 

من الراتب.
اذا بلغت مدد التأخير من 136 

مريم بندق
أص����در وكيل القط����اع املالي 
ووكيل القط����اع االداري باالنابة 
راضي الرشيدي قرارا بالغاء جميع 
االعفاءات من الدوام خالل ش����هر 

رمضان املبارك.
وحدد الرش����يدي ف����ي القرار 
س����اعات الدوام بادارات الوزارة 
واملناطق التعليمية بحيث تبدأ من 
الثامنة والنصف صباحا وحتى 

الواحدة ظهرا.
ال����دوام في املناطق  يذكر ان 
التعليمية ينتهي اآلن عند الواحدة 
ظهرا طبق����ا لتعليم����ات وزيرة 
العالي  التعليم  التربية ووزيرة 
د.موضي احلمود بهدف ترشيد 

استهالك الكهرباء.
هذا وتضمن القرار ان تضاف 
مدة 15 دقيق����ة ملوعد بدء الدوام 
يس����مح خاللها باثبات احلضور 
والتوقيع بالبصمة وبعدها يعد 

املوظف متأخرا.

راشد العجيلراضي الرشيدي

وظائف شاغرة في »اليونسكو«
مريم بندق

أعلنت وزارة التربية شروط شغل وظيفتن شاغرتن لدى املنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم »اليونسكو« وفقا ملا يلي:

أواًل: الوظيف����ة املطلوبة: مدير تنفي����ذي ملكتب املديرة العامة 
لليونسكو � باريس.

ثانيا: املؤهالت الدراسية واخلبرات املطلوبة والشروط واملهام 
واملزايا الوظيفية كما هو وارد بالكش����وف املعممة. فعلى جميع 
العاملن بالوزارة من الكويتين والراغبن في الترش����يح لشغل 
الوظيفة أعاله تقدمي الترش����يحات عبر موقع اليونس����كو على 

االنترنت في موعد أقصاه 25 اجلاري.
ثالثا: الوظيفة املطلوبة: رئيس قسم املعلومات � قطاع اإلدارة 

مبنظمة اليونسكو.
رابع����ا: املؤهالت الدراس����ية واخلبرات املطلوبة والش����روط 
واملهام واملزايا الوظيفية كما هو وارد بالكش����وف املعممة. فعلى 
جميع العاملن بالوزارة من الكويتين والراغبن في الترش����يح 
 لش����غل الوظيفة أعاله تقدمي الترش����يحات على موقع االنترنت
http://www.uncsco.org/employent في موعد أقصاه 30 اجلاري.

الحمود: ندرس إشراك مديري المدارس في اختيار المعلمين الجدد
مريم بندق

أعلنت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود أن الوزارة تشرك املديرين واملديرات ضمن الوفود 
واللجان التربوية احمللية واخلارجية وفي جلان مقابالت 

الترقي للوظائف اإلشرافية التعليمية.
وأفادت ردا على االقتراح برغبة املقدم من النائب د.محمد 
احلويلة للبند )1( بأن الوزارة حترص فعليا على إش����راك 
املديرين واملديرات ضمن الوفود واللجان التربوية احمللية 
واخلارجي����ة، وكذلك في جلان مقاب����الت الترقي للوظائف 
اإلش����رافية التعليمية، ويش����ارك املدي����رون املميزون في 
مجالس النخبة لالستفادة من خبراتهم في مختلف القضايا 
التربوية، أما جلان مقابالت اختيار املعلمن اجلدد فيتوالها 
التوجيه الفني املختص نظرا لطبيعة واختصاصات مهام 
الوظيفة ومواصفاتها )العلمية والتربوية( وسيتم تدارس 
إمكانية مش����اركة مديري املدارس في عضوية هذه اللجان 

مستقبال.
وعن البند )2( قالت: تلتزم الوزارة بتوافر الشروط 
واملعايير الواردة في القرار الوزاري )2002/110( بشأن 
اختيار املعلمن اجلدد في مختلف التخصصات وأهمها 
)املؤهل الدراسي � التخصص � تقدير التخرج »ال يقل عن 
جيد وخبرة عملية 3 سنوات للحاصل على مؤهل تربوي 

وخمس س���نوات لغير التربوي« وكذلك أهمية اجتياز 
املقابلة الشخصية )حتريري/ ش���فوي( لدى التوجيه 

الفني املختص.
وفي البند )3( ذكرت: هناك خطة إليفاد الكوادر التربوية 
ف���ي مختلف املواقع والوظائف في مهمات ومش���اركات 
ميداني���ة لالطالع على التج���ارب التربوية املتميزة في 
الدول املتقدمة، ونقل اخلبرات وتعميم االستفادة منها، 
وقد متت بالفعل زيارات لوف���ود تربوية الى عدة دول 
متقدمة )الواليات املتحدة االميركية، كندا، سنغافورة، 

واليابان(.
وحول البند )4( أوضحت: تتبنى الوزارة املش����روعات 
كاف����ة التي تعزز مكانة املعل����م ودوره الفاعل في املجتمع 
بالتعاون مع اللجنة التعليمية )قانون حماية املعلم(، كما 
حترص ال����وزارة على تكرمي الك����وادر التعليمية املتميزة 
سنويا وال تغفل تكرمي املتقاعدين لتشجيع املعلمن اجلدد 

على مسيرة العطاء واالقتداء بهم.
وجددت القول عن البن���د )5(: يتم تنظيم الدورات 
السنوية للمعلمن اجلدد قبل تسليمهم العمل لتعريفهم 
بالنظام التعليمي بشقيه )التربوي/اإلداري( ومتكينهم 
من سرعة التآلف مع املجتمع التربوي ومشاركة زمالئهم 
القدامى، كما يتم تنظيم دورات تدريبية خالل س���نوات 

العمل الوظيفي لتطوير مستوى األداء املهني ومتكينهم 
من املستجدات في مجال املادة العلمية وطرق وأساليب 

التدريس املتطورة.
وفي البند )6( أشارت الى ان املعلم املساند ومهامه وفقا 
لهذا املقترح يختص مبهام إدارية وتربوية وفي ذلك خلط 
لألمور، فال يكون كفؤا للمستوى الذي يصلح كبديل للمعلم 
في حالة تغيبه املفاجئ وال يكون متمرسا إداريا بالدرجة 
املطلوبة، ولذلك فإن الوزارة قد حرصت على توفير البديل 

املناسب لكل وظيفة على النحو التالي:
� تخصيص وتوفير )7% و30%( من الكوادر التعليمية 
)معلمون/ معلمات( على التوالي كنسبة احتياط للحاجة 
الفعلية ليتسنى لهذه الكوادر حتمل أعباء زمالئهم املعلمن 
في حال الغياب املفاجئ دون ان يخل ذلك مبستوى وكفاءة 

أداء العملية التعليمية داخل الفصول.
� تخصيص وإنشاء أقسام إدارية باملدارس تتوالها كوادر 
متنوعة التخصص واملهام لتولي األعباء اإلدارية املصاحبة 

للعمل بالفصول.
وحول البند 7، اش����ارت الى ان هذا املقترح منفذ فعليا 
من خالل االقسام االدارية التي مت اقرارها باملدارس وهناك 
هيكل تنظيمي معتمد للقسم االداري يتواله رئيس القسم 

االداري باملدرسة.

أكدت أنه تم اآلن إشراكهم في »المقابالت اإلشرافية«

للتخطيط والتنمية لتنفيذ مشروع 
متكامل لتدريب وتنمية الكوارد 
البش���رية التخطيطية باجلهات 
احلكومية بالتع���اون مع املعهد 
العربي للتخطي���ط في الكويت 
وذلك ليتسنى اعداد وتوفير كوادر 
فنية متخصصة لديها القدرة على 
اعداد ومتابع���ة وتنفيذ وتقييم 
برام���ج عم���ل احلكومة وخطط 
التنمي���ة وايجاد لغة تخطيطية 
مشتركة بينها وبن املجلس االعلى 

للتخطيط والتنمية.
لذا، نرفق لكم استمارة استبيان 
ميداني���ة لتحدي���د االحتياجات 
التدريبية ف���ي مجال التخطيط 
واملتابعة بكل اجلهات احلكومية 

للفئات التالية:
� القيادات ذات العالقة بأنشطة 
التخطي���ط واملتابع���ة باجلهات 

احلكومية.
� العاملون املرتبطون بصورة 
مباشرة او غير مباشرة بأنشطة 
التخطي���ط واملتابع���ة باجلهات 

احلكومية.
لذا يرجى اتخاذ الالزم وااليعاز 
ملن يلزم لتصوير 5 نس���خ على 
االق���ل م���ن االس���تمارة املرفقة 
وتوزيعها على الكوادر املش���ار 
اليها واعادتها الينا خالل 3 ايام 

على االكثر لالهمية.

مريم بندق
انتهت وزارة التربية من حتديد 
الضوابط النهائية لتوزيع املعلمن 
واملعلمات الكويتين اجلدد على 
املناطق التعليمية للعام الدراسي 

اجلديد 2010 / 2011.
القرار  وبحس���ب مضم���ون 
الوزاري � الذي س���يعتمد خالل 
اليومن املقبلن � س���يتم توزيع 
معلمات رياض االطفال بحسب 
الس���كن، ما عدا س���كان منطقة 
الفروانية فسيتم توزيعهن على 
مدارس منطقة اجلهراء التعليمية 

فقط لسد احلاجة.
وبالنسبة للمعلمات تخصص 
الفلسفة، فسيتم توزيع ساكنات 
العاصمة والفروانية واجلهراء على 
مدارس اجلهراء وساكنات حولي 
واالحمدي ومب���ارك الكبير على 

مدارس منطقة مبارك الكبير.
ام���ا املعلمون ف���ي تخصص 
الفلسفة فسيتم التوزيع بحسب 

السكن.
التربية  والصحاب تخصص 
البدنية م���ن املعلمن فس���كان 
االحمدي ومبارك وحولي يوزعون 
على مدارس االحمدي، وس���كان 
الفرواني���ة والعاصمة واجلهراء 
س���يذهبون الى مدارس اجلهراء 
اما املعلمات في تخصص  فقط، 

التربية البدنية فسيتم توزيعهن 
بحسب السكن.

وعن كيفي���ة توزيع اصحاب 
التخصصات االخرى من املعلمن 
واملعلم���ات وكذل���ك محض���رو 
ومحضرات العلوم جلميع املراحل 
ومعلم���و ومعلمات الدراس���ات 
العملية للمرحلتن املتوس���طة 
والثانوي���ة فس���يتم بحس���ب 

السكن.

واوضحت املصادر ان توزيع 
املعلمن واملعلمات الوافدين فسيتم 

بحسب احلاجة.
هذا وعلم���ت »األنب���اء« ان 
معلمات رياض االطفال من سكان 
الفروانية الالتي مت تعيينهن العام 
الدراسي املاضي في منطقة اجلهراء 
فسيتم اعادتهن الى مدارس منطقة 
الفروانية اعتبارا من بداية العام 
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الى ذلك، عممت وكيلة قطاع 
التعلي���م العام من���ى اللوغاني 
كتابا على مديري عموم املناطق 
التعليمية بعنوان »اس���تمارات 
حتديد االحتياجات التدريبية« جاء 
فيه: باالشارة الى الكتاب رقم 4528 
املؤرخ 2010/8/1 الوارد من وكيل 
الوزارة بشأن حتديد االحتياجات 
التدريبية واملتضمن االشارة الى 
طلب االمانة العامة للمجلس االعلى 

تكليف الظفيري بالمتابعة 
الفنية في »التخطيط«

مريم بندق
أصدر الوكيل املساعد للتخطيط 
الرش����يد قرارا  واملعلومات د.خالد 
بتجديد ندب وضحي الظفيري محلل 
احصائي في ادارة التخطيط للقيام 
بعم����ل مراقب مكتب املتابعة الفنية 
للوكيل املساعد للتخطيط واملعلومات 
على ان يعمل بالق����رار اعتبارا من 

تاريخه وحتى اشعار آخر.
وجاء القرار خللو وظيفة مراقب 
مكتب املتابعة الفنية مبكتب الوكيل 
املس����اعد للتخطي����ط واملعلومات 
والتعميم رقم 2010/7 الصادر بتاريخ 
2010/6/20 عن قطاع الشؤون االدارية 
بشأن متابعة قرارات التكليف لشغل 

الوظائف االشرافية. يسرى العمر

»الفروانية« تقترح تدريب مديري المدارس المرشحين للعمل مراقبين
مريم بندق

رفع����ت مدير ع����ام منطق����ة الفروانية 
التعليمية يسرى العمر الى وكيلة التعليم 
العام من����ى اللوغاني مقترحا قدمه مراقب 
التعليم الثانوي باملنطقة س����عد الراجحي 
لتنفي����ذ دورة تدريبية ملدي����ري املدارس 
املرشحن للترقي لوظيفة مراقبي املرحلة 

الثانوية.
وقال الراجحي في كتابه نظرا الن بعض 

من يصدر به قرار الترشيح للترقي لوظيفة 
مراقب مرحلة يواجه عمال بعد جناحه يختلف 
عن عمله كمدير مدرسة قد يحتاج احيانا 
لفترة زمني����ة ملعرفة اعمال مراقب مرحلة 

واإلملام به.
وعليه يقترح:

1 � أن يقوم مراقب كل مرحلة بحصر مديري 
مدارس املرحلة ممن تنطبق عليهم شروط 

الترقي ولديهم الرغبة في الترشيح.

2 � قي����ام مراقب املرحل����ة بعمل دورة 
تدريبية عن جميع أعمال املراقبة تش����مل 
»امليزانية التقديرية � توزيع املعلمن � النقل 
� الندب � التنسيق مع التوجيهات الفنية � 

اللوائح والنظم...إلخ(.
3 � يفضل ان يتواجد من تنطبق عليهم 
شروط الترقي مبكتب مراقب املرحلة ملدة 
اس����بوع لالطالع عن قرب على مهام عمل 

املراقب.


