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 تغييرات على أعضاء لجنة تقويم مهارات الحياة لـ «االبتدائي»
 مريم بندق

التعليم  التربيــــة ووزيرة    أصدرت وزيرة 
العالي د.موضي احلمود قرارا وزاريا بشــــأن 
اعفاء وضم اعضاء للجنة تقومي منهج مهارات 
احلياة للمرحلة االبتدائية بالكويت، واستندت 
الوزيرة بعد االطالع على قانون ونظام اخلدمة 
املدنية لســــنة ١٩٧٩ وتعديالتهما، الى سياسة 

الوزارة نحو تقومي وتطوير املناهج الدراسية 
وبناء على مشروعات وزارة التربية املعتمدة في 
اخلطة االمنائية للسنوات ٢٠١١/٢٠١٠ـ  ٢٠١٤/٢٠١٣، 
وتنفيذا للخطوات االجرائية ملشــــروع تطوير 
املناهج الدراسية في العام االول ٢٠١١/٢٠١٠ من 
اخلطة االمنائية للوزارة واحلاقا بالقرار الوزاري 
رقم ٢٠١٠/٣٨١ بشأن تشكيل جلنة مهارات احلياة 

للمرحلة االبتدائية بالكويت. وجاء في القرار: 
اوال: اعفاء االعضاء: مرمي سلطان علي ـ رئيس 
وحدة ادارة التقومي وضبط جودة التعليم ومنيرة 
مفلح املطيريـ  معلمة مبدرسة سبيكة العنجري 

ـ بنات مبنطقة مبارك الكبير.
  ثانيا: ضم االعضاء التالية اسماؤهم: د.فتحية 
عبدالرؤوف عليـ  مستشارـ  ادارة التقومي وضبط 

جودة التعليم، ود.سمير يونس احمد صالح ـ 
قســــم املناهج وطرق التدريس ـ كلية التربية 
االساسية، ود.اقبال عباس احلدادـ  عضو هيئة 

تدريس ـ كلية التربية االساسية.
  ثالثا: يصرف العضاء اللجنة اجلدد مكافأة 

مالية طبقا للنظم املعمول بها في هذا الشأن.
  رابعا: على اجلهات العلم والعمل مبوجبه. 

 د.موضي احلمود في لقطة ضاحكة مع إحدى الطالبات حتت أنظار عائشة الروضان (سعود سالم)

 طالبات من مدرسة أسماء بنت أبي بكر يتناولن الوجبة

 طالب مدرسة شيخان الفارسي لدى تناولهم الوجبة

 إشراف على الطالبات

 وإشراف على الطالب

 عائشة الروضان تتابع الطالبات لدى تناولهن الوجبة املدرسية

 ١٠ دنانير يوميًا للعاملين اإلداريين بلجان
  تقدير الدرجات أسوة بـ «المراقبة»

 «التنمية التربوية» أعلن عن الوظائف الشاغرة بالقطاع
 مريم بندق

  خاطبت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمــــود ديوان اخلدمة املدنية لتعديل 
الفئة املالية لالعضــــاء االداريني العاملني بلجان 
تقدير الدرجات من ستة الى عشرة دنانير اسوة 
بالعاملني بلجان النظام واملراقبة، وجاء في خطابها: 
نظرا ملا يقوم به العاملون بلجان تقدير الدرجات 
خــــالل فترة امتحانات الثانويــــة العامة من عمل 
مكثف لالعداد والتجهيــــز لتلك االمتحانات على 

النحو التالي:
  ١ ـ جتهيــــز القاعــــات اخلاصــــة بأعمال جلان 
التصحيح مبا حتتاجه من اثاث مكتبي وقرطاسية 

الزمة العمال التصحيح.
  ٢ ـ االشــــراف علــــى اعمال الصيانــــة لقاعات 
التصحيــــح (صيانة تكييــــف ـ كهرباء ـ جنارة ـ 

هواتف.. الخ).
  ٣ ـ االشــــراف على اعمال جتهيز تلك القاعات 

باالحتياجات الالزمة املناسبة.
  ٤ـ  القيــــام مبتابعة اعمــــال التصحيح للمواد 

املختلفة والعمل لفترات اضافية بعد نهاية العمل 
الرسمي (حتى الساعة العاشرة والنصف مساء) 

اي بعد االنتهاء من اعمال التصحيح.
  ٥ ـ القيــــام باعداد كشــــوف املكافآت للعاملني 
بلجان تقدير الدرجات (املصححني) للقسم االدبي 

واملعهد الديني واالداريني والفنيني.
  ٦ ـ جتهيــــز مناذج االســــئلة واالجابة للجان 

التصحيح بالعمل.
  ٧ ـ اعداد مذكرات منــــاذج االجابة توزع على 
املســــؤولني واملناطق التعليمية وادارات الوزارة 

واملدارس.
  ٨ـ  العمل بالتنسيق بني التوجيه الفني للمواد 

وجلان سير االمتحانات.
  ٩ ـ اعداد كشــــوف الغيــــاب والتقارير الطبية 

للمصححني.
  ومما ذكر، نالحظ اجلهد املضاعف املبذول من 
العاملــــني بلجان تقدير الدرجات، ويرجى التكرم 
بالنظر في املوافقة على رفع املكافأة املالية اسوة 

بالعاملني بلجان النظام واملراقبة (الكونترول). 

 مريم بندق
  أعلــــن وكيل قطــــاع التنمية 
التربوية بدر الفريح عن الوظائف 
الشــــاغرة بالقطاع والشــــروط 
واملؤهالت املطلوبة لكل منها، أوال: 
وظيفة «موجه خدمة اجتماعية» 
بــــإدارة اخلدمــــات االجتماعية 
والنفســــية وإدارات األنشــــطة 
التربوية في املناطق التعليمية. 
الشروط الواجب توافرها لشغل 

الوظيفة:
  أوال: املؤهل: أن يكون حاصال 
على بكالوريوس آداب تخصص 
خدمة اجتماعية وخبرة في مجال 

العمل مدة ال تقل عن ١٤ سنة.
  ثانيــــا: شــــروط اخــــرى: أن 
يكون حاصال على تقرير كفاءة 
بدرجــــة «ممتاز» عن الســــنتني 

األخيرتني.
  إجادة استخدام احلاسب.

  احلصول على دورات تدريبية 
في مجال العمل.

الراغبني لشغل    فعلى جميع 
الوظيفة تعبئة النموذج املخصص 
لذلك وتقدمي طلباتهم ملكتب الوكيل 
املساعد للتنمية التربوية خالل 

أسبوعني من تاريخ اإلعالن.
  ثانيا: وظيفة موجه نشاط/ 
مكتبات بإدارة املكتبات وإدارات 
األنشــــطة التربوية في املناطق 

التعليمية.
الواجب توافرها    الشــــروط 

لشغل الوظيفة:
  أوال: املؤهل: أن يكون حاصال 
علــــى مؤهل جامعــــي تخصص 
مكتبات وخبرة في مجال العمل 
مدة ال تقل عن ١٤ سنة، أو أن يكون 
حاصال علــــى دبلوم تخصصي 
وخبرة في مجــــال العمل مدة ال 

تقل عن ١٦ سنة.

  ثانيــــا: شــــروط اخــــرى: أن 
يكون حاصال على تقرير كفاءة 
بدرجــــة «ممتاز» عن الســــنتني 

األخيرتني.
  إجادة استخدام احلاسب.

  احلصول على دورات تدريبية 
في مجال العمل.

الراغبني لشغل    فعلى جميع 
الوظيفة تعبئة النموذج املخصص 
لذلك وتقدمي طلباتهم ملكتب الوكيل 
املساعد للتنمية التربوية خالل 

أسبوعني من تاريخ اإلعالن.
  ثالثا: وظيفة موجه تقنيات 
تربوية بإدارة التقنيات التربوية 
وإدارات األنشــــطة التربوية في 

املناطق التعليمية.
الواجب توافرها    الشــــروط 

لشغل الوظيفة:
  أوال: املؤهل: أن يكون حاصال 
علــــى مؤهل جامعــــي تخصص 

تقنيات تربوية وخبرة في مجال 
العمل مدة ال تقل عن ١٤ سنة.

  أو أن يكون حاصال على دبلوم 
تخصصي وخبرة في مجال العمل 

مدة ال تقل عن ١٦ سنة.
  ثانيــــا: شــــروط اخــــرى: أن 
يكون حاصال على تقرير كفاءة 
بدرجــــة «ممتاز» عن الســــنتني 

األخيرتني.
  إجادة استخدام احلاسب.

  احلصول على دورات تدريبية 
في مجال العمل.

الراغبني لشغل    فعلى جميع 
النمـــوذج  الوظيفـــة تعبئـــة 
املخصص لذلك وتقدمي طلباتهم 
ملكتب الوكيل املســـاعد للتنمية 
التربويـــة خالل أســـبوعني من 

تاريخ اإلعالن.
  رابعا: وظيفــــة موجه خدمة 
نفسية بإدارة اخلدمات االجتماعية 

والنفســــية وإدارات األنشــــطة 
التربوية في املناطق التعليمية.

الواجب توافرها    الشــــروط 
لشغل الوظيفة:

  أوال: املؤهل: أن يكون حاصال 
على بكالوريوس آداب تخصص 
علم نفس وخبرة في مجال العمل 

مدة ال تقل عن ١٤ سنة.
  ثانيــــا: شــــروط اخــــرى: أن 
يكون حاصال على تقرير كفاءة 
بدرجــــة «ممتاز» عن الســــنتني 

األخيرتني.
  إجادة استخدام احلاسب.

  احلصول على دورات تدريبية 
في مجال العمل.

الراغبني لشغل    فعلى جميع 
الوظيفة تعبئة النموذج املخصص 
لذلك وتقدمي طلباتهم ملكتب الوكيل 
املساعد للتنمية التربوية خالل 

أسبوعني من تاريخ اإلعالن. 

 الحمود عن إعالن «التنمية واإلصالح» استجوابها:
  راعيت اهللا في اختيار القيادات

 مريم بندق
  فندت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
احملور الرئيسي لالستجواب الذي 
أعلنت كتلة التنمية واإلصالح عن 
نيتها تقدميه للوزيرة بعد عطلة 
عيد األضحى واملتعلقة باختيار 
القيادات التربوية في املؤسسات 
التي تقع حتت مسؤولية وزيرة 

التربية.
  وقالت الوزيرة جملة مقتضبة 
ردا على سؤال بشأن رأيها إزاء النية 
املعلنة باستجوابها «راعيت اهللا في 
اختيار القيادات التربوية»، وأمام 
طرح املزيد من أسئلة الصحافيني 
استرسلت احلمود قائلة: التلويح 
أمام  باستجوابي لن يكون عائقا 
الوزارة في تنفيذ املشاريع التربوية 
فهي ماضية في تنفيذ خططها التي 
أعدتها لتطوير التعليم ومستطردة: 
ان مسؤولي الوزارة يعملون بكل 
شــــفافية مراعني اهللا وضمائرهم 

لتحقيق مصلحة الكويت.
  وأضافت د.احلمود: وفي الوقت 
نفسه فإننا ال نستطيع احلجر على 
أي أحد في القيام بدوره الدستوري 

لهم واشاعة اجواء األمن في املدارس 
متمنية السالمة والنجاح جلميع 
الطلبة. واختتمــــت قائلة: ما زال 
مبكرا احلديث عن اجراءات لتنفيذ 
الوطني  انشــــاء اجلهاز  مشروع 
لالعتماد االكادميي وضمان جودة 
التعليــــم لكــــون موافقة مجلس 
الــــوزراء متت منــــذ يومني فقط، 
مشيرة الى ان التنفيذ يحتاج الى 
ان يسبقه خطوات اخرى عديدة. من 
جانبها قالت وكيلة وزارة التربية 
املساعدة للقطاع االداري عائشة 
التكلفــــة االجمالية  ان  الروضان 
ملناقصة وجبــــات تغذية تالميذ 
املرحلة االبتدائية تبلغ ٥٥٫٥٠٠ الف 
دينار ملدة ٣ سنوات، موضحة ان 
تكلفة املناقصة للمناطق التعليمية 
الست ولتغطية احتياجات الطلبة 
اليومية تشمل جميع املستلزمات 
من طاوالت وكراسي وسيارات نقل 
مبردة وتروليات ورواتب مجهزات 
التغذية، مؤكدة ان تكلفة الوجبة 
الواحــــدة تتراوح بني ٧٠٠ و ٧٩٠ 
فلســــا ويتم طرح ١٤٠ ألف وجبة 
تقريبــــا يوميا ملا يقارب ١٣٧ ألف 

تلميذ وتلميذة. 

ولكن علينا مهام مســــتمرون في 
أدائها.

  جــــاءت تصريحــــات الوزيرة 
د.موضي احلمــــود عقب اجلولة 
التفقدية التي نفذتها أمس مبناسبة 
تعميم توزيع وجبات التغذية على 

تغذية االبتدائي ومدى اســــتفادة 
التالميذ منها مع رصد اإليجابيات 
والســــلبيات ايضا والعمل على 

تالفيها.
  وقالت انها ســــتزود وســــائل 
االعالم ببيان مطبوع حول تكلفة 

ومدى مالءمتها للطلبة كما تقوم 
فرق من وزارة الصحة بالتفتيش 
الــــدوري على الشــــركات املنفذة 
ومدى مطابقة مواصفات الوجبات 
ملا اعدته «الصحة» بالتعاون مع 

وزارة التربية بهذا الشأن.

١٣٤ ألف تلميذ وتلميذة باملرحلة 
االبتدائية، كاشــــفة عن مشروع 
وجبــــات تغذية طــــالب املرحلة 
املتوســــطة «الذي قــــد يكون في 
ان  اخلطة املستقبلية»، موضحة 
املطلوب اآلن هــــو تقييم جتربة 

الوجبات والتفاصيل الدقيقة لكل 
وجبة غذائية وآلية توزيعها على 
الشركات بشفافية مطلقة، مؤكدة ان 
وزارة الصحة تشرف بشكل مباشر 
على مشروع التغذية والتأكد من 
العناصر الغذائية لتلك الوجبات 

  وذكــــرت ان مشــــروع تركيب 
املدارس في  املراقبة في  كاميرات 
طــــور التنفيذ بعــــد االنتهاء من 
املناقصة لرصد  اجراءات ترسية 
اي حاالت ســــلوكية بــــني الطلبة 
ولتوفير اقصى درجات احلماية 

 وزيرة التربية أكدت أن عملها يستند إلى الشفافية والضمير ومصلحة الكويت وال تستطيع الحْجر على حق النواب الدستوري

 مشاهدات من الجولة
االنطالقة كانت من منطقة السالم في مدرسة أسماء بنت   
زيد األنصارية أمس وسط اهتمام إعالمي وحضور من قياديي 

الوزارة.
ــي قالت للصحافيني  ــة علت محيا الوزيرة احلمود الت الفرح   
«نشكركم على االهتمام بهذا اليوم الذي له عالمة بارزة على مسيرة 
التعليم في الكويت من خالل تدشني الوجبات الغذائية لطلبة املرحلة 
ــي جميع مدارس الكويت، حيث حصل ١٣٤ ألف طالب  االبتدائية ف
ــة متوازنة، معتبرة ان هذه املرحلة هي  وطالبة على وجبات غذائي
الثانية من مشروع التغذية بعد االنتهاء من املرحلة األولى واخلاصة 

بتغذية أطفال الرياض.
وبينت احلمود ان الوزارة حرصت على ان تكون الوجبات    

صحية وذات عناصر غذائية متكاملة مع مراعاة احلاالت املرضية 
اخلاصة أو حاالت احلساسية لدى بعض الطلبة وتقدم الشكر 

جلميع اجهزة الوزارة التي ساهمت في اإلعداد للطلبة.
ــكرت وزيرة التربية رجل األعمال شيخان الفارسي الذي  ش   
تبرع بإنشاء صالة ألعاب للطلبة إضافة الى توفير بعض املستلزمات 
ــات العرض في الفصول  ــية مثل السبورات الذكية وشاش املدرس

الدراسية.
ألقت الطالبة سارة سعود الذويخ في مدرسة أسماء بنت    
زيد قصيدة شــــعرية من تأليف والدها رحبت فيها بالوزيرة 

احلمود.
ــالم نصيب الذي رحب بالضيوف  داعبت د.موضي الطالب س   

بطريقة مرحة.
علقت الوزيرة على تقدمي أطباق احللو والعصير في بداية    

اجلولة قائلة: خلونا نوكل عيالنا باألول.
ــور التذكارية مع املعلمات الالتي  ــت على التقاط الص وحرص   

عبرن عن سعادتهن بزيارة الوزيرة.
وحرصــــت أيضا على تناول الطلبــــة وجباتهم الغذائية    
ليكونــــوا نشــــيطني وأيضا قامت مبشــــاركتهم فــــي تناول 

الوجبة.
ــون الذي أعلن بدء تناول الوجبات  كان الفتا صوت امليكروف   
الغذائية من قبل إحدى املعلمات التي طلبت من الطلبة ترديد دعاء 

البسملة. 
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