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 السديراوي: «التربية» تدعم فريقها المشارك
  في جائزة حمدان بن راشد لألداء التعليمي  

 «التربية»: ١٣ و١٤ ديسمبر المقبل
  لالختبار التحريري لـ «اإلشرافية»

 يبدأ السادسة وحتى الثامنة مساء وبواقع مقرين لكل منطقة تعليمية للمعلمين والمعلمات 

اللجان املركزية «لضمان  في 
التي تخرج  جودة املشاركات 

من الكويت».
  وافـــاد بأنه مت اســـتحداث 
الئحة جديدة تتضمن امكانية 
قبول طلبات الطالب واملعلمني 
املواطنني من املدارس اخلاصة، 
مبينا ان الهدف من هذه الزيارة 
هو تكثيف املشاركات ومنوها 
الكويت مع احلرص على  من 
جودتها.وحضر االجتماع الوكيل 
املساعد لالنشطة الطالبية دعيج 
الدعيج ومنسق اجلائزة عيسى 
بورحمة ورئيس فريق املعلم 
املتميزـ  مراقبة التعليم الثانوي 
مبنطقة األحمـــدي التعليمية 
وفاء األستاذ ومديرة ثانوية 
طليطلة لولوة السعيد ومراقب 
مكتب املتابعـــة الفنية ملكتب 
وكيل األنشطة الطالبية شيخة 
الكوح ورئيس قسم األنشطة 

الفنية مرمي العجمي. 

والراسبني كال على حدة يوم 
ادارة  الى  االثنني ٢٠١٠/١٢/٢٠ 
التنسيق ومتابعة التعليم العام 
ونسخة للتوجيه العام ونسخة 

لكل منطقة تعليمية.
  تاسعا: تعتبر النتائج نهائية 
وال يجوز الطعن بها او اعادة 
التصحيح ويحتفظ باألوراق 
في جلنة النظام واملراقبة حسب 

النظم ملدة عام دراسي كامل.
قـــرار  يصـــدر    عاشـــرا: 
االختبـــار  مبوعـــد  الحـــق 
املؤجل للمرشحني للوظائف 

االشرافية.
املناطق    حادي عشر: على 
التعليمية ابـــالغ من يعنيهم 
األمر قبل اســـبوع من موعد 

االختبار.
  ثاني عشـــر: علـــى جهات 

االختصاص العلم والتنفيذ. 

  من جهته شـــدد السويدي 
الكوادر  على اهمية تدريـــب 
احمللية مـــن احملكمني وتبني 
أمنـــاء اجلائزة فكرة  مجلس 
ارسال جلان التحكيم الى ورش 
عمل حتى يصلوا الى املستوى 
العلمي املناســـب وذلك خالل 
عضويتهم في هيئة التحكيم 

  ســـابعا: يعفى املوجهون 
الفنيـــون األوائل واملوجهون 
الفنيـــون من زيارات املدارس 

يومي التصحيح.
النظام    ثامنا: ترسل جلنة 
الناجحني  واملراقبة كشـــوف 

املتميز وفئة الطالب املتميز) 
«وجار استكمال العمل من قبل 
أعضاء الفـــرق بالتواصل مع 

املشاركني».
  وذكرت ان عدد الراغبني في 
املشاركة بلغ ٤٤ ادارة مدرسية 
ـ بنات و٢٠ ادارة مدرسيةـ  بنني 
اما في مجال املعلم املتميز فقد 
تقدم ١٥ معلما و٣٥ معلمة في 
حني تقدم ٢٠ طالبا و٣٠ طالبة 
الطالب  للمشاركة في جائزة 

املتميز.
الذي  الطلب    وشددت على 
وجهه منسق اجلائزة عيسى 
بورحمة الى املشاركني بأهمية 
االستمرار في حتقيق النتائج 
الطيبة التي ســـتعود بالنفع 
التعليمية  الفئات  على جميع 
ادارات مدرسية  التربوية من 
ومعلمني وطلبة وذلك لالرتقاء 
واالبـــداع  االداء  مبســـتوى 

والتميز.

كالتالي:
  رابعا: يتم تســـليم أسئلة 
الـــى  التحريـــري  االختبـــار 
املناطـــق التعليمية في نفس 

يوم االختبار.
  خامسا: يتم تسليم أوراق 
االجابة فـــي أظرف مغلفة من 
مديري الشؤون التعليمية الى 
رئيس جلنة النظام واملراقبة في 
القسم العلمي (مدرسة ابن رشد 
بالفيحاء) حسب نظم التسليم 

والتسلم.
  سادســـا: يتـــم التصحيح 
التالي  اليـــوم  فـــي  والرصد 
لالختبار مباشرة من الساعة 
انتهاء  الثامنة صباحا وحتى 
العمل من قبل املوجهني الفنيني 
وبإشـــراف املوجهني األوائل 
وموجهـــي العمـــوم للمـــواد 

الدراسية.

 اكدت وكيلة وزارة التربية 
متاضر السديراوي دعم الوزارة 
لفريقها املشـــارك في جائزة 
حمـــدان بن راشـــد آل مكتوم 
لألداء التعليمي املتميز للعام 
الدراسي ٢٠١١/٢٠١٠ في دورتها 

الـ ١٣ في دبي.
  جاء ذلك خـــالل االجتماع 
الذي عقدته الســـديراوي مع 
عضو مجلس األمناء ورئيس 
جلان التحكيم بجائزة حمدان 
بن راشـــد آل مكتـــوم لألداء 
املتميـــز باالمارات  التعليمي 
د.خليفـــة الســـويدي لبحث 
التعاون املشترك بني الوزارة 

واجلائزة.
انه  السديراوي    واوضحت 
مت عقد اجتماعـــات ولقاءات 
وندوات وورش عمل عدة مع 
الراغبني في املشاركة في جميع 
فئات اجلائزة (املدرسة واالدارة 
املدرسية املتميزة وفئة املعلم 

 مريم بندق
  حددت وزارة التربية يومي 
١٣ و١٤ ديسمبر املقبل موعدا 
التحريري  الجراء االختبـــار 
للمرشحني للوظائف االشرافية 
من العاملني في مدارس التعليم 

العام ورياض األطفال.
  وجاء في القرار الذي أصدرته 
وكيلة الوزارة املساعدة للتعليم 

العام منى اللوغاني:
  أوال: حتدد مواعيد االختبار 
التحريري (األول) للوظائف 
االشـــرافية في جميع املناطق 

كالتالي:
  ثانيـــا: يكـــون االختبـــار 
التحريـــري مـــن الســـاعة ٦ 
الى الســـاعة ٨ مســـاء وملدة 

ساعتني.
  ثالثـــا: حتدد مقـــار اجراء 
التحريري باملدارس  االختبار 

 متاضر السديراوي

 منى اللوغاني

 الحمود: العتيبي يترأس فرق عمل «التعليم في ساعة»
 مريم بندق

  عممت ادارة العالقات العامة 
الوزاري  القرار  التربية  بوزارة 
املعدل اخلاص بتشـــكيل فرق 
عمل لالشراف واالعداد للبرنامج 
التربوي االعالمي «التعليم في 

ساعة».

  القـــرار املعدل ال يختلف عن 
القرار الـــوزاري رقم ٢٠١٠/٥٣٠ 
الذي ألغته الوزيرة والصادر في 
١٢ اكتوبر والذي انفردت «األنباء» 
بنشره بتاريخ ٢٥ اكتوبر اال في 
الوزيرة ناديا  اعفاء مستشارة 
الشراح من مهمة رئاسة مجموعة 

فرق العمل واسنادها الى مدير 
العامة واالعالم  العالقات  ادارة 
التربوي محسن العتيبي اضافة 
الى زيادة بدل احللقة لالعضاء 
الى ٧٥ دينارا بدال من ٥٠ دينارا 
وكذلك تغيير واضافة بسيطة 

في عضوية فرق العمل. 

 الروضان لـ «األنباء»: تعيين المعلمين من خريجي «التربية»
  و«األساسية» والوافدين في بعض التخصصات في فبراير 

 ترأس لجنة إلى القاهرة أول يناير للتعاقد مع ٢٠٠٠ منفذ ومنفذة خدمة براتب ١٤٠ ديناراً 

 «األنباء»: تنفرد بنشر احتياجات «التربية» من التعاقدات المحلية والخارجية والكليات غير التربوية
ونفضل الزوج وزوجته وميكن 
للراغبني التقدم اآلن بطلباتهم 
الى السفارة، حيث بلغ إجمالي 
الطلبات املقدمة حتى امس ١٠٠٠ 
الى  طلب تقوم جلنة بفرزها 
جانب انه سيتم نشر إعالن في 
بعض الصحف املصرية للدعوة 
الطلبات، موضحة  الى تقدمي 
ان املقابالت ســــتتم في فندق 

«سفير الدقي».
  هذا وتغــــادر جلنة مماثلة 
إدارة  الهند برئاسة مدير  الى 

املوارد البشرية راشد العجيل 
للتعاقدات مع ١٠٠٠ مساعد منفذ 

ومنفذة خدمة.
  وقالــــت الوكيلة الروضان 
ان إجمالي احتياجات الوزارة 
الوظيفة يبلغ ٤٠٠٠  من هذه 
تقريبا. هذا وتنفرد «األنباء» 
الوزارة من  بنشر احتياجات 
الكويتيني  املعلمني واملعلمات 
والوافدين من التعاقدات احمللية 
واخلارجيــــة والكليــــات غير 

التربوية: 

التعاقدات اخلارجية الى مصر 
أوائل يناير املقبل للتعاقد مع 
٢٠٠٠ مســــاعد منفذ ومنفذة 
فــــي تنظيف  خدمــــة للعمل 
املدارس براتب شــــهري ١٤٠ 
دينــــارا لكل منهمــــا ومبيزة 
إضافيــــة للمنفذات تتمثل في 

توفير سكن حكومي.
  وعن الشروط أجابت الوكيلة 
القــــراءة والكتابة  الروضان: 
واللياقة الصحية وســــنختار 
الســــن بني ٣٠ الــــى ٤٠ عاما 

 مريم بندق
  أعلنت وكيلة وزارة التربية 
املساعدة للقطاع اإلداري عائشة 
الروضــــان ان تعيني خريجي 
وخريجــــات كليتــــي التربية 
الكويــــت والتربية  جامعــــة 
العامة  األساســــية بالهيئــــة 
التطبيقــــي للفصل  للتعليم 
الدراســــي األول مــــن العــــام 
الدراسي ٢٠١١/٢٠١٠ سيتم في 
فبرايــــر املقبل مع بدء الفصل 

الدراسي الثاني.
  وأضافت الوكيلة الروضان 
في تصريحات خاصة لـ «األنباء» 
التعيــــني املعلمني  ويشــــمل 
الوافدين في بعض التخصصات 
بحســــب االحتياجات الواردة 
من قطاع التعليم العام لســــد 
متطلبات العام الدراسي احلالي 

.٢٠١١/٢٠١٠
  وقالت الروضان: مت حتديد 
احتياجات الوزارة من املعلمني 
للعام الدراسي املقبل ٢٠١٢/٢٠١١ 
سواء من اخلريجني الكويتيني 
من غير خريجي كليتي التربية 
والتربية األساسية أو املعلمني 
الوافدين من التعاقدات احمللية 
ان  الى  واخلارجية، مشــــيرة 
التعاقــــدات اخلارجية  جلان 
مع املعلمني من مصر وسورية 
واألردن وتونس ســــتغادر ما 
بني منتصــــف فبراير ونهاية 

مارس.
  على صعيد آخر، أوضحت 
وكيلة القطاع اإلداري عائشة 
انها سترأس جلنة  الروضان 

 عائشة الروضان 

 محسن العتيبي

 احتياجات الوزارة من أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين من غير خريجي كليتي التربية 
والتربية األساسية للعام الدراسي القادم ٢٠١٢/٢٠١١ 

 املؤهل  اجلنس  املادة 
 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  ذكور/إناث  التربية االسالمية 

 ذكور/إناث  اللغة اإلجنليزية  كلية  اآلداب  ذكور/إناث  اللغة العربية 
 جامعي  ذكور/إناث  اللغة الفرنسية 

 كلية العلوم  ذكور/إناث  الرياضيات 
 //  االجتماعيات 

 كلية اآلداب + كلية العلوم االجتماعية 
 ذكور/إناث  التاريخ 

 ذكور/إناث  اجلغرافيا 
 ذكور  علم النفس واالجتماع 

 ذكور/إناث  الفلسفة 
 //  العلوم 

 كلية العلوم 
 ذكور/إناث  الكيمياء 
 ذكور/إناث  الفيزياء 
 ذكور/إناث  األحياء 

 ذكور/إناث  اجليولوجيا 
 جامعي  إناث  التربية البدنية 

 كلية العلوم + كلية العلوم اإلدارية (محاسبة/تأمني)  ذكور/إناث  احلاسوب 
 جامعي  ذكور/إناث  التربية املوسيقية 

 ذكور/إناث  الديكور 
 ذكور/إناث  الكهرباء + إلكترونيات  جامعي متخصص 

 ذكور/إناث  امليكانيكا 
 جامعي  ذكور/إناث  التربية الفنية 

 جامعي  ذكور/إناث  التخاطب 

 إعالن التعاقدات الخارجية للعام الدراسي ٢٠١١ ـ ٢٠١٢ من وظائف الهيئة التعليمية 
 معلمات  معلمني 
 تونس  األردن  سورية  مصر  تونس  األردن  سورية  مصر 

 العلوم الشرعية (ديني) 
 اللغة العربية (ديني فقط) 

 تخاطب (عام/ نوعي) 
 اللغة اإلجنليزية 
 اللغة الفرنسية 

 الرياضيات 
 العلوم بفروعها 
 التربية البدنية 

 التربية املوسيقية 
 الديكور/ الكترونيات 

  مالحظة هامة: يتم اختيار دول التعاقد وحتديد االعداد والتخصصات املطلوبة من كل منها بعد وصول الطلبات وفرزها وحصر اعداد 
املتقدمني والتعرف على مدى توافر شروط التعاقد. 

 املادة 
 البيان     

 احتياجات الوزارة من أعضاء الهيئة التعليمية غير الكويتيين للعام الدراسي القادم ٢٠١٢/٢٠١١ (التعاقدات المحلية) 
 االناث  الذكور    

 X  العلوم الشرعية (ديني) 
 التربية االسالمية (عام / نوعي) 

 اللغة العربية (عام/نوعي) 
 اللغة االجنليزية 
 اللغة الفرنسية 

 الرياضيات 
 الكيمياء 

 يتم استقبال طلبات مخرجات كلية التربية (جامعة 
الكويت) وكلية التربية األساسية (الهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي والتدريب) فقط 

 الفيزياء 
 االحياء 

 اجليولوجيا 
 الديكور 

 االلكترونيات 
 X  التربية البدنية 

 احلاسوب 
 التربية املوسيقية 
   X  محضري العلوم 

 التخاطب (عام / نوعي) 
  يتم اســـتثناء التخصصات التالية من شرط اخلبرة: ١- الديكور / االلكترونيات (بنني / بنات) ٢- 

التخاطب (بنني/بنات) ٣- التربية البدنية (بنات) ٤- محضري العلوم (بنني) 


