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  ٣ يناير ٢٠١١ 

 اللوغاني تحاضر عن الجودة  9 
الشاملة في «العدان»

 تنظم ثانوية العدان في التاسعة من صباح 
اليوم محاضرة عن اجلودة الشاملة حتاضر فيها 
وكيلة التعليم العام منى اللوغاني وبحضور 
مديري ومديـــرات مـــدارس املنطقة وعنوان 

املدرسة: العدان قطعة ٢ الشارع األول. 

 Mariembondok@hotmail.com 

 «الميدان  التربوي» للحمود والسديراوي: االزدواجية والتضارب
   بين قطاعات «التربية» سيؤديان إلى ثقافة ضرب الجودة وليس ضبطها!

  مريم بندق
  طالب امليدان التربوي وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود ووكيلة الوزارة متاضر السديراوي بتوجيه القطاعات املعنية 
بالوزارة لتصويب املسار نحو تطبيق اختصاصاتها بشكل صحيح 

يؤدي الى حتقيق االهداف احملددة بكل قطاع.
  واكد امليدان على لسان العاملني في املدارس ان من ضمن القضايا 
التي حتتاج الى ان تكـــون على رأس اولويات الوزيرة والوكيلة في 
الفترة اآلنية قضية نشـــر ثقافة ضبط اجلـــودة باعتبار ان الوزيرة 
د.احلمود متخصصة في االدارة واجلودة والتخطيط والوكيلة مناطة 
بالعمـــل على متابعـــة تنفيذ اطر صالحيات كل قطـــاع من قطاعات 
الوزارة للحد بأقصى قدر ممكن من االزدواجية والتداخل والتضارب 
الذي ميكن ان يؤثرا ســـلبا على سير العمل وبالتالي حتقيق اهداف 

واجنازات واضحة تفتخر بها الوزارة.
  وطالبـــت املصادر د.احلمود والســـديراوي بالتدقيق على اخلطة 
العامة لتنفيذ اســـتراتيجية ضبط جودة التعليم وتوضيح دور كل 
قطاع لتنفيذ اهداف اجلـــودة بالنظر الى ان قطاع البحوث التربوية 
واملناهج ممثال في إدارة التقومي وضبط اجلودة هو القطاع املسؤول 
وهـــو املظلة التي يجب ان حتوي اخلطط وآليـــات التنفيذ املطلوبة 

لتطبيـــق ثقافة ضبط اجلودة في التعليم والتـــي بدأها القطاع منذ 
العام املاضي

  في مؤمتر اجلودة الذي عقدته الوزارة باشـــراف مباشر من قطاع 
البحوث التربوية واملناهج والذي هدف الى نشـــر ثقافة اجلودة في 

جميع القطاعات واجلهات املعنية وامليدان.
  وانتقد امليدان التربوي اللقاءات اخلاصة بنشر ثقافة اجلودة التي 
تتم بجميع املدارس احلكوميـــة والتي حددت بجدول مخصص بكل 
منطقة تعليمية، موضحة ان مثل هذه اللقاءات من احلتمي والضروري 

ان تكون في بداية العام الدراســـي وليس في نهاية الفترة الدراسية 
الثانية والذي ينتصف العام الدراسي بنهايتها.

  وقالـــت املصادر ان على وزيرة التربيـــة ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود ان توجه القطاعات التربوية لوضع اخلطط بحسب 
اختصاصاتها بصورة اكثر واقعية ميكن للميدان التربوي تنفيذها في 

الوقت املناسب الذي ميكنه من االستفادة منه بشكل صحيح.
  مشيرة الى ان التوقيت اآلن في امليدان «غير مناسب» حيث ان جهود 
االدارات املدرسية منصبة على االستعدادات المتحانات نهاية الفترة 
الدراسية الثانية وفق خطط وضعت من قبل هذه االدارات ومعتمدة 
من قبل مديري عموم املناطق التعليمية حيث تنفذ امتحانات املتوسط 

واالبتدائي على مستوى املناطق والثانوي ومستوى الوزارة.
  واكدت املصادر ان هذه املتطلبات تعتبر ضرورية بل ان ثقافة اجلودة 
تتطلب حتقيق االستفادة من االمكانيات املتاحة بأقصى درجة ممكنة 
سواء االمكانيات البشرية او املادية ويأتي على رأس هذه االمكانيات 
التوقيت، فالوقت املناســـب يضمن حتقيق اقصى درجة ثقافة جودة 
ممكنة واال فالعائد سيكون ضياع املزيد من الوقت والتأثير السلبي 
على تنفيذ اخلطط احلالية وتدني مســـتوى األداء وازدواجية العمل 

بني القطاعات التربوية. 

 طالبهما بالتدقيق على الخطة العامة لتنفيذ إستراتيجية ضبط جودة التعليم لتوضيح دور كل قطاع لتالفي وقوع أي سلبيات

 د. موضي احلمود  مرمي الوتيد  متاضر السديراوي  منى اللوغاني 

 اللوغاني للسديراوي: مكافآت محضري العلوم 
  في مراكز رعاية المتعلمين «حق» لهم

  مريم بندق
  ألنها تـــدرك اجلهود التـــي بذلوها 
طوال العام الدراسي املاضي ٢٠١٠/٢٠٠٩ 
واستحقاقهم املكافآت املالية مثل زمالئهم 
فقـــد خاطبـــت وكيلة التعليـــم العام 
منى اللوغانـــي وكيلة الوزارة متاضر 
السديراوي بشـــأن مكافآت محضري 
العلوم العاملني مبراكز رعاية املتعلمني 

للعام الدراسي ٢٠١٠/٢٠٠٩.
  وأكدت اللوغانـــي ان مكافآتهم حق 

يجب ان يتم العمل على تأديته.
  وأوضحت باالشارة الى كتاب االدارة 
املالية رقم ١٩٠ بتاريخ ٢٠١٠/٨/٢٤ بشأن 
عدم ادراج مسمى محضر علوم ضمن 
جدول الوظائف املقـــررة للعاملني في 

مراكز رعاية املتعلمني لديوان اخلدمة 
املدنية، واشـــارة ملا ســـبق في كتابنا 
رقم ٣٠٦ بتاريـــخ ٢٠١٠/٦/٢٣ للوكيل 
املساعد للشؤون املالية بشأن مكافآت 
محضري العلـــوم املكلفني بالعمل في 
مراكز رعاية املتعلمني، واشارة ملا ورد 
الينا في كتاب مدير االدارة املالية رقم 
٢٨١ بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٢٨ بشأن عدم صرف 
مستحقات محضري العلوم، واشارة الى 
كتاب الوكيل املساعد للشؤون املالية رقم 
٧٨٣ بتاريخ ٢٠١٠/١١/٢٥ بشأن املوضوع 
أعاله.وإحلاقا للمراسالت التي متت بهذا 

الشأن.
  نود افادتكم بأن اشكالية تأخير او 
العلوم  عدم صرف مزاوالت محضري 

املكلفـــني بالعمل فـــي مراكـــز رعاية 
املتعلمني اشكالية (قانونية) او (ادارية 
تنظيمية) حيث تستند االدارة املالية في 
عدم اعتماد صرف مزاوالت العمل الى 
قرارات ديـــوان اخلدمة املدنية التي لم 
تذكر (محضري العلوم) بينما اعتمدت 
املناطق التعليمية في اختيار احملضرين 
وتكليفهم في مراكـــز رعاية املتعلمني 
الى القرار الوزاري (٢٠٤/١٦٥) وهذا ما 
يستند اليه في املطالبة بحقوق االخوة 

محضري العلوم املالية.
  وحيث انه من الضروري اعتبار انه 
ليس للمكلفني من محضري العلوم اي 
دور في هذا القصـــور (االداري) ومبا 
انهم قد أدوا جهـــودا من خالل عملهم 

في هـــذه املراكز التي كلفوا بالعمل بها 
رسميا وحسب مزاوالت العمل، وبالتالي 
فإن مكافآتهـــم مقابل هذه األعمال حق 
يجب ان يتم العمل على تأديته من خالل 
معاجلة تعارض القرارات الصادرة بهذا 

الشأن.
  وبنـــاء على افادة الوكيل املســـاعد 
للشـــؤون املالية بعـــدم صالحيته في 
مخاطبة ديوان اخلدمة املدنية بهذا الشأن، 
فإننا نرجو منكم االيعاز ملن يلزم نحو 
املدنية اليجاد  مخاطبة ديوان اخلدمة 
احلل املناســـب نحو أحقية وضرورة 
صرف مكافآت محضري العلوم في مراكز 
رعاية املعلمـــني نظير التزامهم بتأدية 

عملهم الذي كلفوا به. 

 طالبتها بمخاطبة ديوان الخدمة إليجاد الحل المناسب لصرف مستحقاتهم عن العام الدراسي ٢٠١٠/٢٠٠٩

 و«الفال» لمنع تكرار أخطاء بيانات 
الثانوية العامة

 مريم بندق
  جاء رد اللوغاني استجابة لما نشرته «األنباء» في تاريخ ٢٣ نوفمبر الماضي 
ــي للوزيرة: نعم حدثت اخطاء في ادخال بيانات طلبة الثانوية  بعنوان اللوغان
العامة وضرورة صرف مكافآت رعاية المتعلمين لمحضري العلوم، واآلن وقد 
طالبت اللوغاني بصرف هذه المكافآت نتمنى ان تكون االجراءات واآللية التي 
ــا كفيلتين بمنع تكرار االخطاء في ادخال بيانات طلبة الثانوية العامة  وضعته

كما حدث العام الماضي بوقوع ٤٠٠٠ خطأ عند ادخال البيانات! 

 «الطاسة ضايعة» في قرارات تكليف الكنترول!

 شروط  المراقبين «اإلدارية» « والخدمات» بالتربية الخاصة
 مريم بندق

  أعلنت وزارة التربية عن حاجتها لشغل وظيفة 
«مراقب ادارة الشؤون اإلدارية» بإدارة مدارس التربية 

اخلاصة بقطاع التعليم النوعي.
  الشروط الواجب توافرها لشغل الوظيفة:

  أوال: املؤهل:
  ـ أن يكون حاصال على مؤهل جامعي تخصصي 
وخبرة مدة ال تقل عن ٨ سنوات فعلية في مجال العمل 

منها «سنتان» بوظيفة رئيس قسم.
  ـ أو أن يكون حاصال على دبلوم تخصصي أو ما 
يعادله أو دورات تدريبية التي ال تقل مدتها عن سنتني 
بعد الثانوية العامة وخبرة ال تقل عن ١٢ سنة في مجال 

العمل منها «سنتان» بوظيفة رئيس قسم.
  ثانيا: شروط أخرى.

  ـ أن يكون حاصال على تقرير كفاءة بدرجة «ممتاز» 
عن السنتني االخيرتني.

  ـ إجادة استخدام احلاسب اآللي.
  ـ احلصول على دورات تدريبية في مجال العمل.

  فعلى جميع الراغبني لشغل الوظيفة تعبئة النموذج 
املخصص لذلك وتقدمي طلباتهم ملكتب مدير إدارة املوارد 

البشرية خالل اسبوعني من تاريخ اإلعالن.
  وأعلنت أيضا عن حاجتها لشغل وظيفة «مراقب 
اخلدمات العامة» مبنطقة االحمدي التعليمية بقطاع 
التعليــــم العام.الشــــروط الواجب توافرها لشــــغل 

الوظفية:أوال: املؤهل:
  ـ أن يكون حاصال على مؤهل جامعي تخصصي 
وخبرة مدة ال تقل عن ٨ سنوات فعلية في مجال العمل 

منها «سنتان» بوظيفة رئيس قسم.
  ـ أو أن يكون حاصال على دبلوم تخصصي أو ما 
يعادله أو دورات تدريبية التي ال تقل مدتها عن سنتني 
بعد الثانوية العامة وخبرة ال تقل عن ١٢ سنة في مجال 

العمل منها «سنتان» بوظيفة رئيس قسم.
  ثانيا: شروط أخرى:

  ـ أن يكون حاصال على تقرير كفاءة بدرجة «ممتاز» 
عن السنتني االخيرينت.

  ـ إجادة استخدام احلاسب اآللي.
  ـ احلصول على دورات تدريبية في مجال العمل.

  فعلى جميع الراغبني لشغل الوظيفة تعبئة النموذج 
املخصص لذلك وتقدمي طلباتهم ملكتب مدير إدارة املوارد 

البشرية خالل اسبوعني من تاريخ اإلعالن. 

  مريم بندق
  استغربت مصادر تربوية من 
آلية صـــرف املـــزاوالت اخلاصة 
بكنترول الثانوية العامة للفترات 
املختلفة لبعض الفئات الوظيفية من 
املكلفني بأعمال الكنترول.وأوضحت 
املصادر انه مت صرف املخصصات 
املالية طبقا لهذه املزاوالت عن فترات 
معينة وفي الوقت نفسه ال تسمح 
هذه اآللية بصرف هذه املخصصات 
عن فترات اخرى.واستطردت قائلة: 

ان هذه الفئات تشمل العاملني في 
بعض الوظائف مثل املراســـلني 
ومنفذي اخلدمـــة والعاملني على 
منصب املكافأة املقطوعة ســـواء 
الكويتيـــون أو الوافدون، حيث 
ال تســـمح اآللية احلالية بصرف 
مخصصاتهم عـــن الفترة الرابعة 
في حني مت صرفها للفترات الثانية 
والدور الثاني.وعن القطاع املسؤول 
عن ذلك، اجابت املصادر: ال ندري 
كل قطـــاع «يقطه» علـــى الثاني 

و«الطاسة ضايعة»، ال احد يريد 
حتمل املسؤولية وينتج عن ذلك 
تأخيـــر اصدار قـــرارات التكليف 
اخلاصة بالفترة الدراسية الثانية 
للعام الدراسي احلالي حيث يوجد 
تباين في الرؤى. وطالبت املصادر 
بقـــرار واضح يحدد املســـؤولية 
والفئات املسموح بتكليفها وفق 
قرار ديوان اخلدمة املدنية، حيث 
ان اصحاب هذه الوظائف يحتاج 

لهم العمل في الكنترول. 

 لم تصدر للفترة الدراسية الثانية حتى اآلن

 زراعة ١٠٠٠ شتلة بمشاركة طلبة الجامعة و«األحمدي» التعليمية
 أوضح منســـق العالقات العامة واإلعالم بلجنة إزالة 
التعديات على أمالك الدولة واملظاهر غير املرخصة العقيد 
ظافر الصايغ انه ضمن احلملة اإلعالمية التربوية للجنة 
وحتت شعار «بيئتنا.. حياتنا» قامت اللجنة الثالثية لردم 
وتأهيل النفايات الصناعية وجلنة إزالة التعديات وإدارة 
األنشطة التربوية في منطقة األحمدي التعليمية بتنظيم 
يوم توعوي بيئي تطوعي مع طلبة جامعة الكويت وطلبة 
مدارس منطقة األحمدي التعليمية مبشـــاركة األســـاتذة 
واملوجهني في املنطقة لزراعة ١٠٠٠ شتلة في منطقة الكيلو 
١٤ على طريق الوفرة أمام منطقة صباح األحمد السكنية 

لتحويل هذه املنطقة الى حديقـــة زراعية بكامل مرافقها 
لنشر الثقافة البيئية بني الطلبة.

  مـــن جانبه، قال عضو اللجنـــة الثالثية لردم وتأهيل 
النفايـــات الصناعيـــة التابعة ملجلس الـــوزراء د.محمد 
الصرعـــاوي ان املوقع كان مخصصا منذ ٤٠ ســـنة لردم 
النفايات الســـائلة اخلطرة ومتت االســـتفادة من احلمأة 
املتواجدة عن طريق املعاجلـــة البيولوجية ثم حتويلها 
الى أسمدة صاحلة للزراعة، كما مت التخلص من الروائح 
الكريهة وسيتم حتويلها الى موقع زراعي خلدمة اجلمهور 
في املنطقة، مضيفا ان هناك توجها لزراعة ١٠٠ ألف شتلة 

بإشراف الهيئة العامة للزراعة.
  من جانبها، أكدت مديرة إدارة األنشـــطة املدرسية في 
املنطقة عائشة البحر ان الدافع وراء دعوة الطلبة للمشاركة 
في عملية التشجير والزراعة هو الرغبة في وضع بصمة 
بيئية زراعية في هذا املوقع والذي كان مخصصا من قبل 
لردم النفايات للمحافظة على البيئة وحتويله الى مكان 
زراعي خال من التلوث، باإلضافة الى تعويد الطالب على 
حتمل املســـؤولية واملشـــاركة في العمل التطوعي وحب 
وخدمة الوطن، مشيرة الى ان ذلك يندرج حتت مشروع 

تأصيل القيم والذي تبنته وزارة التربية. 
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