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الخياط يؤكد الدور المحوري للمركز الوطني لتطوير التعليم
أك����د املدير العام للمركز الوطن����ي لتطوير التعليم د.رضا اخلياط 
الدور احملوري الذي يقوم به املركز في تطوير العملية التعليمية في 
الكويت، مشيرا الى أن املركز متكن خالل فترة وجيزة من حتقيق العديد 
من االجنازات من خالل إس����هاماته في عدة مشروعات تطويرية. وقال 
اخلياط في تصريح ل� »كونا« ان هذه املشروعات بدأت من تشخيص 
واقع التعليم احلالي بالكويت وصوال الى جتسيم أهداف التطوير الى 
واقع ملموس في ظل خطط منهجية هادفة الى تقدمي خدمات املركز في 

فترة زمنية محددة حتقيقا لإلجناز. ولفت الى ما تقوم به فرق العمل 
في املركز بالوقت احلالي من »حتويل املركز الوطني لتطوير التعليم 
ال����ى مركز وطني للقياس والتقومي اضافة ال����ى تفعيل وتطوير دور 
املجلس األعلى للتعليم«. وأوضح اخلياط ان املركز يس����هم حاليا في 
تنفيذ جملة من مشروعات تطوير التعليم ومنها حتديد االحتياجات 
والثغرات في عناصر التعلي����م على تعددها وتنوعها وذلك من خالل 

دراسة موسعة يشرف عليها خبراء في هذا املجال.

»الفتوى والتشريع«: »مدرسة سعد بن إياس« المؤجرة 
للجامعة العربية المفتوحة مملوكة للدولة ملكية عامة

إلغاء مقابالت االختيار لوظائف األنشطة وتوجيه عام 
رياض األطفال والخدمات العامة يحتاج إلى وقفة الوزيرة

مريم بندق
خالل هذا الش���هر ألغ���ت وكيلة قطاع 
التعليم الع���ام منى اللوغان���ي مقابالت 
االختيار لوظيفتي مراقبي االنشطة املدرسية 

ومراقبي اخلدمات العامة.
بحسب مصادر مس���ؤولة ل� »األنباء« 
فإن الغاء املقابلتني جاء بسبب عدم ابالغ 
جميع املتقدم���ني مبوعد املقابالت والذين 
الى املسؤولني بالوزارة  تقدموا بشكاوى 

وبناء عليها مت الغاء املقابالت.
اجلهات التي تتحمل ذلك ال تخرج عن 
القطاع املسؤول عن تنظيم املقابالت وهو 
قطاع التعليم العام وإدارة املوارد البشرية 
التي يتقدم لها الذين تتوافر فيهم الشروط 
املعلنة والتي بدورها تقع عليها مسؤولية 

ابالغ القطاع الذي يتولى وكيله املختص 
رئاسة جلنة املقابالت.

ف���ي مقابالت اختي���ار املوجهة العامة 
لرياض االطفال التي حددت في مايو املاضي، 
فوجئت رئيسة جلنة املقابالت وكيلة الوزارة 
متاضر الس���ديراوي بعدم حضور جميع 
املتقدمات، وعندما استفسرت عن السبب 
أبلغتها وكيلة قط���اع التعليم العام منى 
اللوغاني بأن الس���بب وراء عدم حضور 

جميع املتقدمات هو اعتذار بعضهن.
ورفضت الوكيلة السديراوي األخذ باألمر 
ش���فهيا عندما طلبت االعتذارات مكتوبة 
املوقعة من أصحاب الش���أن ولم تتوافر 
لدى الوكيلة اللوغاني وساعتها اضطرت 
الس���ديراوي الى الغاء املقابالت، والحقا 

عندما استفسرت الوزارة عن سبب اعتذار 
البعض قيل انه مت ابالغهن قبل املقابالت 
بأربع وعشرين س���اعة وهذا اجراء غير 

قانوني.
في احل���االت الثالث إللغ���اء املقابالت 
ك�����ان الس���بب الرئيس���ي املشترك عدم 
ابالغ جمي�����ع املتقدمني، أما من وراء ذلك 
فهذه مسؤولي����ة وزيرة التربية ووزيرة 
التعلي������م العالي د.موضي احلمود التي 
يج���ب ان يكون لها وقفة ملنع تكرار االمر 
مجددا أو لعدم تس���بب أي قطاع أو ادارة 
في جلوء البعض الى احملكمة االدارية في 
حالة عدم ابالغه رسميا مبوعد املقابالت 
للمنصب بعد قبول أوراق ترش���يحه من 

قبل ادارة املوارد البشرية.

مريم بندق
الفت���وى  إدارة  خلص���ت 
والتش���ريع الى ان صفة املال 
العام مازالت قائمة ملدرسة سعد 
بن إي���اس باعتبارها مملوكة 
للدولة ملكية عامة ومخصصة 
إلدارة مرفق عام وهو اجلامعة 

العربية املفتوحة.
وأفادت الفتوى ردا على طلب 
النظر بإعفاء اجلامعة العربية 
الكويت من  ف���رع   � املفتوحة 
رسوم استغالل مبنى مدرسة 
س���عد بن إياس أو تخفيضها 
بكتاب رسمي للوزيرة د.موضي 
احلمود، جاء فيه باإلشارة الى 
كتابكم املؤرخ 2009/1/5 واملرقم 
3 املتضمن طلب النظر بإعفاء 
اجلامعة العربية املفتوحة فرع 
الكويت من رس���وم استغالل 
مبنى مدرس���ة سعد بن إياس 
أو تخفيضها، نرفق لكم نسخة 
م��������ن كت���اب إدارة الفتوى 
والتشري����ع املؤرخ 2010/8/31 
املرقم 5978 املتضمن ما انتهت 

والعمل كذلك على توفير موقع 
مناسب لتمكني اجلامعة من بناء 

مقرها الدائم«.
وقد مت هذا التخصيص عن 
طريق الترخيص الستعم�����ال 
املدرسة كمقر مؤقت للجامع�����ة 
حل���ني اكتم���ال بن���اء مقرها 
اجلدي�����د في منطقة العارضية، 
قام���ت عل��������ى اث���ره وزارة 
التربية بتس���ليم املدرس����ة 

اليه دراستها للموضوع ورأيها 
بهذا الشأن:

باالطالع على الطلب املقدم 
من مدي���ر اجلامع���ة العربية 
املفتوحة ال���ى وزيرة التربية 
والتعليم العالي رقم )م ج/خ-
2008/106( املؤرخ 2008/12/3 
بطلب املوافقة على اس���تمرار 
اجلامعة املذكورة بإشغال مبنى 
مدرسة س���عد بن إياس حتى 
يكتمل بن���اء اجلامعة اجلديد 
كمساهمة عينية من احلكومة 
الكويتية أو مقابل إيجار رمزي، 
يتضح ان وزارة التربية سبق 
لها ان وافقت للجامعة املذكورة 
على تخصيص هذه املدرس���ة 
لتكون مقرا مؤقتا لفرع اجلامعة 
بالكويت وذلك منذ عام 2004 
نفاذا ملا جاء بالبند رقم 3 من 
مذكرة التفاهم املوقعة بني كل 
من الوزارة املذكورة واجلامعة 

العربية املفتوحة.
والذي جاء به »العمل على 
توفير مبن���ى مؤقت للجامعة 

للجامعة بتاري���خ 2004/9/12 
دون حت�دي�����د قيمة إيجارية 
التي  املدرس���ة  لالنتفاع بهذه 
طال اس���تغاللها ملدة اكثر من 
4 سنوات دون االنتقال للمقر 
اجلديد، األمر الذي حدا باجلامعة 
الى طلب االستمرار في إشغال 
هذه املدرسة بصفة مؤقتة دون 
مقابل أو مبقابل إيجار رمزي 
حلني اكتمال البناء اجلديد لها 

على نحو ما تقدم.
الثابت  ملا كان ذل���ك وكان 
باألوراق ومن العرض السابق 
ان وزارة التربية قد خصصت 
املدرسة التابعة لها على سبيل 
الترخيص املؤقت للجامعة وهذا 
الترخيص قد مت مبوجب محضر 
تسلم املدرسة املشار اليه الى 
اجلامعة املذكورة، ومن ثم فإن 
صفة املال العام مازالت قائمة 
لهذه املدرسة باعتبارها مملوكة 
للدولة ملكية عامة ومخصصة 
إلدارة مرفق ع���ام وهو مرفق 
التعليم، ولم يثبت من األوراق 

ما يفيد استغناء وزارة التربية 
نهائيا عن هذه املدرسة للجامعة 
املذك���ورة أو لغيرها، ومن ثم 
تظل هذه املدرسة على حالها 
� رغم الترخيص باس���تغاللها 
اس���تغ�����الال مؤقتا � مملوكة 
للدولة ملكي��������ة عامة نظرا 
ل���م  التربي��������ة  ألن وزارة 
تفصح صراحة عن رغبتها في 
التخلي نهائيا عنها وتسليمها 
الى وزارة املالية حتى ينتهي 
بالفع���ل تخصيصها للمنفعة 
العامة وتصبح من أمالك الدولة 

اخلاصة العقارية.
بن���اء علي���ه تظ���ل وزارة 
التربي���ة والتعليم العالي هي 
اجله���ة املختصة بنظر الطلب 
املذكورة  املقدم من اجلامع���ة 
بشأن طلب األخيرة االستمرار 
في ش���غل املدرس���ة اململوكة 
للدولة ملكي���ة عامة والتابعة 
حاليا لوزارة التربية وال شأن 
لوزارة املالية بهذا الطلب وفقا 

للتفصيل املتقدم.

خاطبت وزيرة التربية ردًا على طلبها إعفاء الجامعة من رسوم استغالل المبنى المدرسي

السبب الرئيسي المشترك عدم إبالغ جميع المتقدمين بمواعيد المقابالت

الشيخ محمد السلمان

منى اللوغاني

د.موضي احلمود

»المعلمين«: اإلطالة غير المبررة تشكل عبئًا 
على اإلدارات المدرسية والمعلمين

الشمري: قرار إطالة اليوم الدراسي 
للمدارس الخاصة غير صائب

»أليس منكم رشيد يتصدى لقرارات الوزير المجحفة بحق المعاقين؟!«

طالب الناشط السياسي خليل الشمري وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي باتخاذ قرارات من ش����أنها تخفيف املعاناة عن الطلبة املعاقني 
وذويهم كاملة جلميع ايام الدراسة. وبني الشمري ان قرار اطالة اليوم 
الدراسي ساعة في مدارس التربية اخلاصة هو قرار غير صائب بحق 
هذه الشريحة حيث من املفترض ان تصب تلك القرارات في مصلحة 
ذوي االحتياجات اخلاص����ة وذويهم اال ان عدم اجتاه الوزيرة لالخذ 
برأي اصحاب االختصاص في اصدار القرارات يستوجب محاسبتها 
من قبل اعضاء مجلس االمة. وناش����د الشمري اعضاء املجلس برفع 
املعان����اة عن هذه الفئة وازالة جميع العقبات التي تواجههم حيث ان 
قرار االطالة يستحيل تطبيقه لوجود موانع جلميع االعاقات املختلفة 
باختالف ظروفهم كل حس����ب اعاقته. وقال الشمري أليس هناك من 
رشيد يتصدى لقرار الوزيرة املجحف باطالة اليوم الدراسي مبتدئة 
باملراحل الدراس����ية العامة ومرورا باملدارس اخلاصة وال نستبعد ان 

تختتمها بإطالة اليوم الدراسي برياض االطفال.

أكدت جمعية املعلمني ان تداعيات 
زيادة ال���� 25 دقيقة غي���ر املبررة 
يوم الثالث���اء بغرض اطالة حصة 
النشاط مازالت تفرض نفسها بقوة، 
وبشكل س���لبي للغاية، على واقع 
امليدان التربوي، األمر الذي باتت فيه 
حصة النشاط، حسب ما مت رصده 
املدرس���ية واملعلمني،  االدارات  من 
تشكل عبئا ثقيال عليهم، بل شكلت 
حالة من الفوض���ى غير الطبيعية 
في سير الدوام املدرسي نظرا لعدم 
وجود خطة واضحة املعالم تسير 
عليها اإلدارات املدرسية واملعلمون، 
وكذلك عدم وجود آلية واضحة بشأن 
حتقيق أهداف النشاط املعني بتعزيز 

القيم التربوية وغرس مفاهيم الوالء وحب االنتماء 
للوطن.

وقالت اجلمعية في بيان لها اننا لن نبالغ اذا قلنا ان 
هذا النشاط أصبحت أهدافه تخالف الغايات املنشودة، 
حيث زاد معدل التسيب في املدارس، وحاالت التسكع 
خارج أسوار املدارس، وهروب الطلبة وزيادة معدل 
املش���كالت والعنف الطالبي، وان ما جاء في مبررات 
الوزارة من ان اهداف النشاط تعزيز القيم التربوية 
وتفعيل املواهب الطالبية وغرس مفاهيم الوالء وحب 
الوطن، جاء معاكسا متاما لهذه الغايات لعدم وجود 
آلية تنفيذ مدروسة وخطط منهجية واضحة، علما ان 
اآللية املتبعة حاليا هي في واقع احلال نسخة مكررة 
من آلية الس���نوات الس���ابقة، واجلديد فيها الزيادة 

الوقتية فقط والتي ال طائل منها.
وأبدت اجلمعية اس���تغرابها ودهشتها من تباين 
موقف اللجنة التعليمية في مجلس األمة من القضية، 
مشيرة الى ان اللجنة أبدت في البداية تفهمها واقتناعها 
الكاملني ملب���ادرة اجلمعية وموقفها من الزيادة، وملا 
جاء في املذكرة التي رفعها رئيس اجلمعية الى رئيسة 
اللجنة د.س���لوى اجلس���ار ومت من خاللها توضيح 
مبررات الرفض بشكل موضوعي ومدروس، وعرض 
البدائل املطروحة، الى جانب مجريات األحداث وتناقض 
موقف الوزارة، مما دفع اجلمعية الى تنظيم الوقفة 

االحتجاجية.

وطالبت اجلمعية رئيسة وأعضاء 
اللجنة التعليمية بادراك حقيقة املوقف 
من أهل امليدان أنفسهم قائلة: وإذا كنا 
نقدر ونحترم ما جاء في لقاء الوزيرة 
د.احلمود مع اللجنة التعليمية، وما 
جاء من موقف متباين ومغاير ملا كنا 
نتطلع اليه، حيث مارست الوزيرة 
ولألسف سياسة التضليل املعهودة 
منها، في حني كنا نتطلع من اعضاء 
اللجنة التعليمية االستفسار املباشر 
من اهل امليدان واالدارات املدرس���ية 
إلدراك حقيقة املوقف وواقعه بشكل 

مباشر.
وهن���ا نق���ول: ان كان رأينا في 
اجلمعية مخالفا ملا في ذلك فإننا على 
أمت االس���تعداد لالعت�����راف وبشجاعة بأننا أخطأنا 
التقدي���ر ونلتمس العذر م���������ن اجلميع، وان كان 
غير ذلك، فنأمل من اللجنة بيان املوق������ف النهائي 
بوضوح، في الوقت الذي نأم���ل فيه من الوزارة ان 
تبادر وبش���جاعة ايضا لالعتراف بخطئها، علم������ا 
ان ذلك ال يقلل من ش���أن اي طرف، وقد يدفعنا ذلك 
جميعا الى البحث عن بدائل جديدة ملش���روع تعزيز 
القيم التربوية مب���ا يتوافق مع املتطلبات واألهداف 

املنشودة.
واختتم���ت اجلمعي���ة بيانها مؤك���دة ان الوقفة 
التضامنية الت���ي مت نّظمتها يوم 12 اكتوبر اجلاري 
كش���فت بوضوح موقف اهل امليدان الرافض باجماع 
لالطالة، وان احلضور الكبير ومشاركة ما ال يقل عن 
1000 معلم ومعلمة نيابة عن بقية زمالئهم في الوقفة 
التضامنية، على الرغم من الضغوط التي مورست ملنع 
اهل امليدان من املشاركة في الوقفة، الى جانب وجود 
تواقي���ع ما ال يقل عن 8 آالف معلم ومعلمة يؤكدون 
موقفهم من رفض االطالة فإن كل ذلك رمبا يكون ردا 
مقنعا لكل من قلل وشكك في مدى تفاعل ومشاركة أهل 
امليدان، ووقوفهم جميعا صفا واحدا خلف جمعيتهم 
التي هي لس���ان حالهم وممثلهم الش���رعي، ويكون 
ايضا ردا حازما ألولئ���ك الذين يحاولون االصطياد 
في املاء العكر ويزايدون حتى على حس���اب األهداف 

واملصلحة العامة.

مريم بندق
ش����كل وكيل الوزارة املساعد 
الكندري  للتعليم النوعي محمد 
جلنة ملتابعة الطالب ضعاف السمع 
مبدارس التعليم العام برئاسة: 
دخيل العنزي مدير ادارة مدارس 
التربية اخلاصة وعبدالكرمي البدر 
مدير مدرسة مساعد مشرف عام 
اللجن����ة. فريق عم����ل التخاطب 
التعليمية: ملياء  جلميع املناطق 
عبدالرزاق اخلمي����س، منى بدر 
العتيبي، سعاد عبداهلل املريخي. 
فريق عمل املعلمني جلميع املناطق 
التعليمية: ناصر غازي الديحاني، 
عبداهلل محمد الشمري، محمد مراد 

الكندري، علي محمد املطيري، احمد عبدالعزيز احلبيب، 
محمد صنهات املطيري، سالم مبارك املطيري، طالل 
هادي الديحاني، راضي تركي الشمري، نواف مثيب 
املطيري، حبيب حسني السنافي، عبدالعزيز عبداهلل 
املطيري، نايف عيسى راشد العنزي، علي عبداحملسن 
جاولي، محمد عبداهلل الش����راح، حبيب عبدالرزاق 
العبدالرزاق، س����لطان مثيب العبدلي، وليد سعود 
املطيري، محمد عيد محس����ن، عبدالعزيز اسماعيل 
جراغ، سعد سماح غزاي املطيري، حمد طلق العازمي، 
عبداهلل محمد الريس، احمد مبارك الوتيد، عيس����ى 
رمضان العنزي، عبداهلل حمدان املطيري، سالم محمد 
الدوسري، مشعل محمد القحص، مشعل ذيب املطيري، 

فهيد محسن السبيعي ويوسف شعار املطيري.
فريق عم����ل املعلمات جلميع املناطق التعليمية: 
مشاعل حميد بولند، حنان عبداحلميد االثري، منى 
مصطفى دشتي، عبير محمد الفهد، امل عبدالهادي 
الردعان، سميرة عبدالنبي الزقاح، منى علي حسني 
عبداهلل، اقبال احمد املنص����وري، منال عبدالعزيز 
الهاجري، نورة س����يف العتيبي، عائش����ة س����عيد 
اجلويسري، امل محمد سعود الراجحي، سعاد علي 
العسعوسي، زينب حس����ني احلداد، سلوى عيسى 
القلفص، عواطف سالم العبدلي، نهى عايد احلربي، بدور 
حمد عثمان القليش، بشائر عبدالعزيز عابدين، شيماء 
اكبر شيخان، فضيلة محمد آرتي، هيفاء محمد املرجان، 

انتصار عبداحلميد احملميد، اميان 
احمد املال، اسماء خالد السلطان، 
نادية عبداللطيف مندني، علياء 
كاظم املوسوي، فاطمة عبدالرحمن 
الدعي، فاطم����ة محمد العجالن، 
هدى عبدالصمد باقر، آمنة فيصل 
الضامر، اسماء هادي احلجرف، 
مرمي علي عبدالسيد علي، ميرفت 
حمد العويس، مرمي غلوم عبداهلل، 
خولة عب����داهلل العويص، مرمي 
عبدالرحمن البشر، فجر عبداهلل 
املطيري، حياة عوض اخلالدي، 
الط����اف محمد الس����بيعي، آمنة 
فيصل القالف، ابتس����ام ابراهيم 

دنبوه وفاطمة حسني كرم.
ثانيا: مهام اللجنة: االطالع على درجات كل حالة 
من خالل بطاقة التقومي والدرجات بعد االنتهاء من 
اختبارات الفترات الدراس����ية ملتابعة اوجه التقدم 
والتغيير، عمل زيارات تتبعية للفصول الدراسية 
ملتابعة احلالة في الفصل والتعرف على كيفية التواصل 
مع املعلم حسب اجلداول الدراسية للطلبة، االتصال 
بأولياء االمور للوقوف على آخر التطورات واعطاء 
االرش����ادات حول كيفية التعامل معهم ومتابعتهم، 
مقابلة معلمي ومعلمات املواد االساسية واعطائهم 
االرشادات الواجب اتباعها مع ضعف السمع ومعرفة 
جوانب القص����ور لديهم، مقابلة كل حالة في مكتب 
اخلدمة االجتماعية والنفسية وعمل اختبارات لها من 
قبل معلمي ومعلمات التخاطب، فتح ملف لكل حالة 
يشمل البيانات الشخصية ودرجة السمع واحلالة 
الصحية وبطاقات التق����ومي والتدريب اليومي لكل 
مادة، تدريس احلاالت في املواد االساس����ية )تعليم 
ف����ردي( ومتابعة كل حالة اثن����اء فترة االختبارات 
وقراءة االسئلة )فقط( باتباع ارشادات تدريس ضعاف 

السمع وذلك في جلنة خاصة.
ثالثا: يتم تكليف العاملني باللجنة كل حسب مهامه 

ملدة عام دراسي واحد.
رابعا: على جهات االختصاص العلم والعمل مبوجبه.

خامسا: يتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره 
ويلغى العمل بالقرارات السابقة له.

أبدت استغرابها من تباين موقف اللجنة التعليمية

عايض السهلي

محمد الكندري

خليل الشمري

نشرة بخصوص اعتماد  
الترقيات اإلشرافية لـ 3 وظائف

وظائف شاغرة 
في »التنمية التربوية«

مريم بندق
اعلنت وزارة التربية عن وظائف شاغرة في قطاع 

التنمية التربوية.

اوال: رئيس قسم التزويد واالمداد بادارة التقنيات 
التربوية.

الشروط الواجب توافرها لشغل الوظيفة:
اوال: املؤهالت املطلوبة لشغل الوظيفة

� ان يكو حاصال عل���ى مؤهل جامعي تخصصي 
وخبرة ال تقل عن 6 سنوات في مجال العمل.

� او ان يكون حاصال على دبلوم تخصصي او ما 
يعادله او الدورات التدريبية التي ال تقل مدتها عن 
س���نتني بعد الثانوية العام���ة وخبرة ال تقل عن 10 

سنوات فعلية في مجال العمل.
ثانيا: شروط أخرى

� احلصول على تقرير كف���اءة بدرجة ممتاز عن 
السنتني االخيرتني.

� اجادة استخدام احلاسب اآللي.
� احلص���ول عل���ى دورات تدريبي���ة ف���ي مجال 

العمل.
فعلى جميع الراغبني في شغل هذه الوظيفة تعبئة 
النموذج املخصص لذلك وتقدمي طلباتهم ملكتب الوكيل 
املساعد للتنمية التربوية خالل اسبوعني من تاريخ 

االعالن الذي صدر بتاريخ 17 اجلاري.
ثانيا: رئيس قسم العلوم والفضاء باالدارة ذاتها.

الشروط الواجب توافرها لشغل الوظيفة:
اوال: املؤهالت املطلوبة لشغل الوظيفة

� ان يكون حاصال على مؤهل جامعي تخصصي 
وخبرة ال تقل عن 6 سنوات في مجال العمل.

� او ان يكون حاصال على دبلوم تخصصي او ما 
يعادله او الدورات التدريبية التي ال تقل مدتها عن 
س���نتني بعد الثانوية العام���ة وخبرة ال تقل عن 10 

سنوات فعلية في مجال العمل.
ثانيا: شروط أخرى

� احلصول على تقرير كف���اءة بدرجة ممتاز عن 
السنتني االخيرتني.

� اجادة استخدام احلاسب اآللي.
� احلص���ول عل���ى دورات تدريبي���ة ف���ي مجال 

العمل.
فعلى جميع الراغبني في شغل هذه الوظيفة تعبئة 
النموذج املخصص لذلك وتقدمي طلباتهم ملكتب الوكيل 
املساعد للتنمية التربوية خالل اسبوعني من تاريخ 

االعالن.

مريم بندق
عممت الوكيل املساعد للتعليم العام منى اللوغاني 
نشرة على مديري عموم املناطق التعليمية جاء فيها: 
انطالقا من حرص الوزارة على توعية مديري عموم 
املناطق بشأن تبسيط اإلجراءات املعمول بها من خالل 
التفويض في بعض االختصاصات للوكالء املساعدين، 
وبناء على الكتاب الصادر من وزير التربية ووزير 
التعليم العالي في هذا الشأن بتاريخ 2010/10/4. نود 
اإلحاطة بأن اعتماد وتوقيع قرارات شغل الوظائف 

اإلشرافية يكون على النحو التالي:
� شغل وظيفتي )مدير عام � مدير إدارة( وما في 

حكمهما يكون باعتماد وزير التربية.
� شغل وظيفة مراقب وما في حكمها يكون باعتماد 

الوكيل.
� شغل وظيفة رئيس قسم وما في حكمها يكون 
باعتماد الوكيل املساعد للقطاع التابع له الوظيفة 

اإلشرافية الشاغرة.
يرجى التقيد مبا جاء في النشرة لألهمية.

مجلس الوزراء: شرطان أساسيان 
للسماح للمعلمات باستقدام أزواجهن

»التربية«: لجنة لمتابعة الطالب
ضعاف السمع بمدارس التعليم العام

مريم بندق
كلف مجلس الوزراء جلنة من وزارات التربي�����ة والداخلية 
والش���ؤون لوضع آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء اخل�����اص 
بالس���ماح للمعلمات غي���ر الكويتيات املتزوجات باس���تقدام 

ازواجهن.
يأتي تش���كيل اللجن���������ة تنفي����������ذا لتوصية مرفوعة 
م����ن اللجنة التعليمية والثقافية واالجتماعي�����ة والصحية 
الوزاري����ة ولوضع التصورات واملقترحات التي تس���اع�����د 
على تغطي����ة احتياجات وزارة التربية من العمالة الواف�����دة 
وكذل�����ك اس���تيف����اء املتطلبات األمنية لوزارة الداخلية على 
ان تت����م مواف�����اة املجل�����س بنتائج تلك الدراس���ة وتتولى 
وزارة التربي����ة رئاس���ة اللجن�����ة وتنظيم أعمالها والدعوة 

لعقد اجتماعاتها.

كلف لجنة من 3 وزارات لوضع المتطلبات األمنية وتغطية االحتياجات من العمالة

كلفت بـ 8 مهام رئيسية منها قراءة األسئلة بحسب اإلرشادات المعروفة


