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أصدرت وزيرة التربية ووزيرة 
العالي د.موضي احلمود  التعليم 
قرارا وزاريا حمل الرقم 524 لسنة 
2010 استند الى: نظام االشراف 
على التعليم اخلاص الصادر عن 
املجل��س االعلى ف��ي 1959/12/1، 
واملرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 
في ش��أن اختصاص��ات وزارة 
التربي��ة، وعلى الق��رار الوزاري 
رق��م 67/46601 الصادر بتاريخ 
1967/5/19 املتضمن نظام التعليم 
اخلاص وتعديالته، وعلى احلكم 
الص��ادر بتاري��خ 2010/2/7 في 
الدعوى رقم 2009/6951 جتاري 
كلي/25 املقامة من شركة اسكان 
العقارية ضد جاسم احمد النصف 
بإخالء املدعى عليه من املدرس��ة 
الكويت  التداعي )مدرس��تي  عن 
االهلي��ة( واملبينة بعق��د االيجار 
املؤرخ في 2004/12/5 وتسليمها 
للشركة املدعية، واملؤيد استئنافيا 
مبوجب احلكم رق��م 2010/1070 
بتاريخ 2010/5/18، وعلى املراسالت 
الصادرة جلاس��م احمد النصف 
بشأن توفير مقر آخر بديل مناسب 
ملدرستي الكويت االهلية )بنني � 
بنات(، وعلى الفقرة )ز( من املادة 4 
من القرار الوزاري رقم 67/46601 

سالف الذكر.
وجاء في الق��رار: مادة أولى: 
املمنوح جلاسم  الترخيص  يلغى 
احمد النصف بفتح مدرسة خاصة 
حتت اسم مدرسة الكويت االهلية 
)بنات( على مقرها الكائن مبنطقة 
الفروانية قطعة 1 قسيمة 190 خلف 
فندق كراون بالزا اعتبارا من نهاية 

العام الدراسي 2010/2009.
مادة ثانية: تش��كل جلنة من 
االدارة العامة للتعليم اخلاص لتسلم 
األختام اخلاصة باملدرسة وملفات 

الطالب.
مادة ثالثة: يسري هذا القرار 
اعتبارا من نهاية العام الدراس��ي 
2010/2009 وعلى جهات االختصاص 

العلم والعمل مبوجبه.

عائشة الروضان

فهد الغيص

»التربية« بدأت تطبيق »المعاقين« الجديد

لجنة برئاسة الكندري وعضوية 7 مسؤولين تربويين 
لدمج المعاقين في مدارس التعليم العام

الحمود: إلغاء تراخيص 
مدرسة الكويت 
األهلية بالفروانية

عممت وكيلة وزارة التربية املساعد للقطاع اإلداري عائشة الروضان 
نشــرة بشــأن حقــوق االشخــاص ذوي االعاقة تطبيقا للقانون رقــم 8 
لسنــة 2010 جــاء فيهــا: بنــاء علــى ما جاء باملادة رقم 40 من القانون 
املذكور، على كتاب الهيئــة العامــة لشؤون ذوي االعاقة املؤرخ 2010/9/19، 
وكتاب ديـــــوان اخلدمــة املدنية املــــؤرخ 2010/10/7، يرجى عمل الالزم 
نحو تنفيذ اعتماد تخفيض ساعات العمل ملدة ساعتني مدفوعتي األجر 
للموظف املعاق واملوظفة املعاقة بغض النظر عن نوع ودرجة اإلعاقة. 
كما تخفض ساعات العمل ملدة ساعتني للموظف أو املوظفة التي ترعى 
ولدا أو زوجا معاقا )إعاقة متوســــطة أو شديدة( وذلك مبوجب شهادة 
من الهيئة العامة لشؤون ذوي االعاقة، مبينا بها اسم املوظف املستفيد 

من تخفيض ساعات العمل واتخاذ االجراءات الالزمة.

شكلت الوزيرة احلمود جلنة لتنفيذ مشروع دمج 
املعاقني ملدارس التعليم العام تأتي اللجنة متشيا مع 
سياســــة الدولة بتفعيل قانون املعاقني رقم 2010/8، 
وتطبيقا لسياسة الوزارة الهادفة الى توفير التعليم 
املناسب جلميع فئات ذوي االعاقة، ولتوحيد جهود 
حتقيق مبدأ دمــــج وتأهيل وتعليم اصحاب االعاقة، 
ولتحقيق فرص التعليم املناسبة لهذه الفئة من املجتمع، 
وملا لدمج املعاقني في مدارس التعليم العام من اثر كبير 

في اجناح دمج املعاقني باملجتمع. نص القرار على:
1- تشكيل جلنة عليا ملتابعة دمج املعاقني مبدارس 

التعليم العام.
2- اعضاء اللجنة: الوكيل املساعد للتعليم النوعي 
محمد الكندري، مدير عام اإلدارة العامة للتعليم اخلاص 
محمــــد الداحس، مدير إدارة مدارس التربية اخلاصة 
دخيل العنزي، رئيس اجلمعية الكويتية ملتابعة قضايا 
املعاقني سعاد الفارس، من مركز تقومي الطفل د.عيسى 

جاسم، مدير عام منطقة تعليمية بدرية اخلالدي، مدير 
إدارة انشطة تربوية عيسى بورحمة، مراقب تربية 

خاصة باملنطقة د.بدر البراك.
3- تكون اللجنة حتت رعاية التعليم النوعي.

مهام اللجنة: العمل على متابعة تفعيل املادة 10 من 
قانون املعاقني رقم 2010/8، اعتماد استراتيجية متكاملة 
وواضحة املعالم لدمج املعاق مبدارس التعليم العام، 
وضع خطة زمنية محــــددة لتطبيق مبدأ دمج ذوي 
اإلعاقة مبدارس التعليم العام، متابعة ســــير اخلطة 
التي ستوضع لتنفيذ االستراتيجية من خالل التوعية 
واالرشاد للمعاقني واولياء امورهم وتذليل الصعوبات 
التي تواجههم. وضع آلية وضوابط ومعايير حتديد 
قبول األشخاص ذوي اإلعاقة مبدارس التعليم العام 
وإصدار الئحة حتدد ذلك. وضع توصيات وتعليمات 
وإرشادات تساعد املعاقني وأولياء امورهم ومن يهمهم 

األمر على فهم اآللية واجلدوى من دمج ابنائهم.

»التربية«: تعديل شروط شغل الوظائف اإلشرافية
أصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمـــود قرارا بتعديل 
املادة السادسة من القرار الوزاري اخلاص 

بنظام شغل الوظائف االشرافية.
واستندت الوزيرة الى بطاقات الوصف 
الوظيفي املعتمدة من قبل جلنة التنظيم 
باالجتماع رقـــم 2010/6 املنقعد بتاريخ 
2010/1/11 ومنها وظائف »موجه تقنيات 
تربوية وموجه نشاط/ مكتبات وموجه 
فني خدمة اجتماعية«، كتاب الوكيل املساعد 
للتنميـــة التربوية رقـــم 392 املؤرخ في 
2010/4/21 املتضمن طلب استثناء املتقدمني 

لوظائف »توجيه اخلدمـــة االجتماعية، 
توجيـــه التقنيـــات التربويـــة وتوجيه 
املكتبات« من شـــرط قضـــاء مدة خبرة 
في الوظيفة االدنى حسب التدرج الفني 
للمستوى الوظيفي لكل منها، واالكتفاء 
بشـــرط اخلبرة في مجـــال العمل مدة ال 
تقل عن 14 ســـنة للمؤهـــل اجلامعي وال 
تقل عن 16 ســـنة للحاصلني على دبلوم، 
وكتاب ديوان اخلدمة املدنية رقم 51329 
املؤرخ في 2007/12/10 بشأن مفهوم املؤهل 
التخصصي واخلبرة املطلوبة في مجال 

شغل الوظائف االشرافية.

وجاء في القرار:
أوال: تعديل الشرط اخلاص باملؤهالت 
املطلوبة لشغل الوظيفة واخلبرة ببطاقات 

الوصف الوظيفي للفئات اآلتية:
1ـ  موجه فني خدمة اجتماعية: ان يكون 
حاصال على بكالوريوس آداب تخصص 
خدمة اجتماعية وخبرة في مجال العمل 

مدة ال تقل عن 14 سنة.
2 ـ موجه تقنيـــات تربوية: ان يكون 
حاصال على مؤهل جامعي تخصص تقنيات 
تربوية وخبرة في مجال العمل مدة ال تقل 

عن 14 سنة.

3 ـ موجه نشـــاط/ مكتبات: ان يكون 
حاصال على مؤهل جامعي تخصص مكتبات 
وخبرة في مجـــال العمل مدة ال تقل عن 

14 سنة.
ثانيا: يجوز حلملة الدبلوم التخصصي 
مع خبرة في مجال العمل مدة ال تقل عن 
16 سنة التقدم لشـــغل اي من الوظائف 

املذكورة اعاله.
ثالثا: يعمل بهذا القرار بالعام الدراسي 

احلالي 2011/2010 فقط.
العلم  رابعا: على جهات االختصاص 

والعمل مبوجبه.

بحسب قرار للوزيرة شمل المؤهالت والخبرة يعمل به اعتبارًا من 2011/2010

لجنة لتطوير آلية الترقي للوظائف اإلشرافية
التعليمية والتوجيه الفني للمجاالت الدراسية

اعتمدت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
جلنة تطوير ضوابط وشـــروط 
وآلية الترقي للوظائف االشرافية 
التعليمية ووظائف التوجيه الفني 
للمجاالت الدراسية واستند القرار 
الى القرار الوزاري رقم )5443( 
املؤرخ 2007/10/9 بشأن شروط 
التعليمية  الترقـــي للوظائـــف 
االشرافية برياض االطفال ومدارس 
التعليم العام وضوابطه وآليته، 
توجهات الوزارة نحو تطوير آليات 
ونظم العمل التربوي وحتديثها، 
املذكرة رقم )1701(  وعلى ضوء 
املؤرخة 2010/7/6 التي تضمنت 
مقترحا من قطاع التعليم العام 

والتي اقرتها وكيل الوزارة.
جـــاء في القـــرار: اوال ترأس 
اللجنة منـــى اللوغاني ـ الوكيل 

املساعد للتعليم العام، وعضوية 
بدرية اخلالدي مدير عام منطقة 
مبارك الكبير التعليمية، وابراهيم 
القطـــان املوجـــه الفنـــي العام 
للرياضيـــات، وعبداهلل احلربي 
مديـــر ادارة تنســـيق ومتابعة 
القالف  العـــام، حميدة  التعليم 
مراقب الشؤون التعليمية بادارة 
التنســـيق، هنـــادي النصر اهلل 
مراقب الشؤون التعليمية بادارة 
التنســـيق، وسالم ميرزا رئيس 
التنسيق، مصطفى  بادارة  قسم 
سكينة باحث اول احصائيـ  مكتب 

الوكيل املساعد للتعليم العام.
تختص اللجنة باملهام التالية: 
تدارس القرار رقم )5443( املؤرخ 
2007/10/9 بشأن شروط الترشيح 
التعليمية  للترقـــي للوظائـــف 
االشـــرافية بريـــاض االطفـــال 

ومدارس التعليم العام وضوابطه، 
وتقييـــم نتائج تنفيذه بامليدان، 
تدارس واقتراح ضوابط متطورة 
للترشيح بجانب سنوات اخلبرة 
الوظيفية »تقدير الكفاءة« لتشمل 

قدرات ومواصفات متيز املرشح 
وتؤهله لشغل الوظيفة االشرافية 
واملساهمة في اثراء العمل التربوي، 
اقتراح آليات متطورة للترشيح 
واالختيـــار والترقية للوظائف 
االشرافية التعليمية مبا يساهم 
املتميزين  في اكتشاف واختيار 
املؤهلني لتولـــي مهام الوظائف 
التعليمية مبختلف  االشـــرافية 
املواقـــع بامليدان التربوي، اعداد 
التربوي  وتعميم خطة بامليدان 
لتالفي املفاهيم احلالية اخلاطئة 
والتوعية بشأن خصوصية مهام 
الوظائف االشرافية التعليمية وما 
تتطلبه من قدرات شخصية دون 
اغفال تقدير )متيز وكفاءة وخبرة( 
الكوادر التعليمية مبختلف مواقع 
العمل التربـــوي، اعداد ضوابط 
حتديـــد االحتياجات الســـنوية 

الوظائف االشرافية  من مختلف 
اعداد  مبا يضمن تالفي زيـــادة 
الناجحـــني على قوائم  املؤهلني 
االنتظار قدر االمكان، اعداد تقرير 
ختامي يتضمن مشـــروعا لقرار 
بضوابط وشروط وآلية الترقي 
للوظائف االشـــرافية التعليمية 
ووظائف التوجيه الفني للمجاالت 

الدراسية.
اللجنة بدعوة  ثالثا: جتتمع 
من رئيسها خارج اوقات الدوام 

الرسمي.
رابعا: تصرف مكافآت لرئيس 
النظم  اللجنة حســـب  واعضاء 

املتبعة.
خامســـا: يســـري هذا القرار 
اعتبـــارا مـــن تاريخـــه وحلني 
انتهاء اللجنة من مهامها واعداد 

تقريرها.

برئاسة اللوغاني وعضوية 7 مسؤولين بينهم الخالدي وسكينة

بدرية اخلالدي

اللوغاني: مالحظات سلبية على نماذج تقويم كفاءة المعلمين
عممت وكيلة التعليم العام منى 
اللوغاني نشرة الى مديري عموم 
التعليمية حول اجراءات  املناطق 
تقومي الكفاءة جاء فيها: حرصا على 
فاعلية العملية التربوية ونأيا بها 
عما يعوق مســـيرتها وعمال على 
توفير االجواء للعطـــاء الصادق 
والعمل املتواصل لتحقيق االهداف 
املنوطة بها، واســـتنادا الى قرار 
مجلس اخلدمة املدنية رقم 2006/36 

بشأن قواعد وأســـس واجراءات 
مواعيد تقييم اداء املوظفني والتظلم 
منه، وبناء على كتاب الوكيل املساعد 
للشؤون االدارية املؤرخ 2010/10/7 
وما تضمنه من انه قد لوحظ اثناء 
فرز مناذج تقومي الكفاءة للموظفني 
العاملني باملدارس لبعض املناطق 
التعليمية وجود مالحظات كثيرة 
تتعلق بعدم اتباع االجراءات املعمول 
بها بشأن تقييم الكفاءة على الرغم 
من أن هذه املالحظات قد مت تدريب 
مديري املدارس عليها كل منطقة 
التكرم مبراعاة  على حدة. يرجى 

اآلتي وتعميمه والعمل به:
1- يتم سحب كشوف التفريغ 
النظـــام املتكامل مـــدرج بها  من 
اسماء املعلمني واالداريني العاملني  
باملدارس جلميع املراحل  التعليمية 

لكل مدرسة على حدة.
2- يجب اعتماد النتيجة النهائية 
بالنظام املتكامل حيث قد تكشف 

ورود نتائج نهائية لبعض املوظفني 
كتبت بخط اليد ولم يتم تخزين 
درجة التقرير بالنظام املتكامل مما 
ادى الى تأخيـــر االجراءات وهدر 
الوقت وإعادة النموذج مرة ثانية 
للمنطقة التعليمية التابع لها لكي 
يتم تخزين الدرجة وسحب النتيجة 
النهائية من النظام ومن ثم ارسالها 

مرة أخرى.
3- ارسال النســـخة االصلية 
للنتيجة النهائية وليس صورة عنها 

مهما كانت درجة تقرير املوظف.
4 حرصا على تبسيط وتسهيل 
االجـــراءات وســـرعة عملية فرز 
النمـــاذج يفضل وضع كشـــوف 
التفريـــغ مع مناذج تقومي الكفاءة 

)النتيجة النهائية(.
5- اعتمـــاد النتيجة النهائية 
من قبـــل الرئيس املباشـــر ومن 
يليه بالرئاســـة مهما كانت درجة 

التقرير.

اعتمدت وكيلة وزارة التربية 
متاضر السديراوي قرارا بشأن 
عدم إدراج املسميات الوظيفية 
املقابـــالت  لرؤســـاء جلـــان 
للمرشحني لشغل وظيفة معلم 

باملدارس.

عدم إدراج المسميات الوظيفية 
عممت وكيلة الوزارة املساعدة للجان مقابالت »المعلمين«

للشؤون اإلدارية عائشة الروضان 
نشرة إلى مديري مدارس املرحلة 
االبتدائية بشأن الوجبات الغذائية 
اخلاصة بالطلبة أصحاب احلاالت 
املرضية إلعداد بيان يشمل عدد 
الطلبة أصحاب احلاالت املرضية 

في كل مدرسة مع تضمني البيان 
اسم املدرســـة والصف الدراسي 
للطالب املريض ونوع املرض وأية 

مالحظات خاصة.
وموافاة ادارة اخلدمات العامة 
بالبيان املذكور خالل اسبوع من 

تاريخه كحد أقصى.

وجبات خاصة للطلبة أصحاب الحاالت المرضية

عبدالعزيز العدساني ود.موضي احلمود خالل اللقاء

الحمود تشيد بجهود »المحاسبة« في الحفاظ على المال العام

الساير أعفى طالب المنح من الرسوم الصحية

أشــــادت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود باجلهود املبذولة من قياديي وممثلي 
ديوان احملاسبة وتعاونهم اإليجابي املتمثل في اللقاءات 
املستمرة باعتبارها أفضل وسيلة ملعاجلة املالحظات 
واملخالفات املالية. جاء ذلك خالل اســــتقبال رئيس 
ديوان احملاسبة عبدالعزيز العدساني مبقر الديوان 
أمس للحمود حيث متت مناقشة بعض املالحظات التي 
جاءت في التقارير اخلاصة التي أصدرها الديوان عن 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومتثلت في 
املخالفات املالية املتعلقة ببعض املشاريع اإلنشائية 
وسبل تعزيز نظم الرقابة الداخلية لهذه املشاريع، 
باإلضافة الى بعض األنشطة وتشمل مكافآت طلبة 

ومتدربي الهيئة.

وأشــــارت احلمود خالل االجتماع الى انها قامت 
بتشكيل عدة جلان للتحقيق وتقصي احلقائق بشأن 
هذه املخالفات واملالحظات وستقوم الهيئة بإعداد 
تقرير للرد على ما أشــــار اليه الديوان في تقريره 
وذلك متهيدا لتالفيها وإيجاد احللول املناســــبة لها 

ضمانا لعدم تكرارها حفاظا على املال العام.
حضر االجتماع من ديوان احملاسبة وكيل الديوان 
عبدالعزيز الرومي والوكيل املســــاعد للرقابة على 
القطاع النفطي إســــماعيل الغامن والوكيل املساعد 
للرقابة على اجلهات امللحقة والشركات عبدالعزيز 
الهولي وبعض إشرافيي ومديري قطاع اجلهات امللحقة، 
ومن الوزارة مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب د.يعقوب الرفاعي والوفد املرافق.

محمد الكندري د.هالل الساير

علمت »األنباء« ان وزير 
الســــاير  الصحــــة د.هالل 
اصدر قــــرارا باعفاء طلبة 
الدارسني  الدراســــية  املنح 
الدينية وادارة  في املعاهد 
التربية اخلاصة  مــــدارس 
من رسوم وأجور اخلدمات 

الصحية.
وقالت مصادر لـ »األنباء« 
ان القرار نص على اعفائهم 
من الرسوم املطبقة في املراكز 
واملستوصفات واملستشفيات 

احلكومية والتخصصية.


