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 مريم بندق
  علمت «األنباء» أن وزير املالية مصطفى 
الشـــمالي اعتمد ١٠ ماليـــني و٣٠٦ آالف 
و٨٢٩ دينـــارا لدعم التعليم اإللكتروني 

في املدارس احلكومية.
  وقالت مصادر رفيعة لـ «األنباء» ان 
امليزانية جـــاءت بناء على طلب وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود التي لديها خطة لتعميم البيئة 
التعليمية ذات التقنية احلديثة في املدارس 
بتوفير اجهزة الب توب للطلبة واملعلمني 
خللـــق املزيد من التفاعل بينهما بعد أن 
انتهت الوزارة من مشروع البنية التحتية 
إلدخال التعليم اإللكتروني الى املدارس 
الذي يهدف لتهيئة القاعدة املطلوبة إلدارة 
شبكات املدارس واملناطق التعليمية اضافة 
الى استخدام تقنية احلاسب اآللي احلديثة 
في اخلدمات التعليمية باستحداث بوابة 
الكترونية متخصصة حتوي موضوعات 
املناهج املطبقة ميكـــن للطالب واملعلم 
االستفادة منها. هذا وأعلنت وزارة التربية 
عن حاجتها لشغل وظيفة «رئيس قسم 
السكرتارية» بإدارة البحوث والتطوير 
التربـــوي بقطـــاع البحـــوث التربوية 

واملناهج.
  الشـــروط الواجب توافرها لشـــغل 

الوظيفة:
  أوال املؤهل:

  ـ أن يكون حاصال على مؤهل جامعي 
تخصصي وخبرة ال تقل عن ٦ سنوات 

فعلية في مجال العمل.
  ـ أو أن يكـــون حاصال علـــى دبلوم 
تخصصي أو مـــا يعادلـــه أو الدورات 

التدريبية التي ال تقل مدتها عن (سنتني) 
بعد الثانوية العامة وخبرة ال تقل عن ١٠ 

سنوات فعلية في مجال العمل.
  ثانيا شروط أخرى:

  ـ ان يكون حاصال على تقرير كفاءة 
بدرجة «ممتاز» عن السنتني األخيرتني.

  ـ إجادة استخدام احلاسب اآللي.
  ـ احلصـــول على دورات تدريبية في 

مجال العمل.
  ـ حتدد البرامج التدريبية التخصصية 
باستخدام احلاسب اآللي الحقا من قبل 

اإلدارات املعنية.
  فعلى جميع الراغبني في شغل الوظيفة 
تعبئة النموذج املخصص لذلك وتقدمي 
طلباتهم ملكتب مدير إدارة املوارد البشرية 

خالل أسبوعني من تاريخ اإلعالن. 

 مريم بندق
  أعلن مدير ادارة العالقات 
التربوي  العامة واإلعـــالم 
محسن بورقبة عن معايير 
املشاركة في برنامج «استديو 
األبطـــال» (نـــادي الكوت) 
للموسم الرابع برعاية وزيرة 
التربيـــة ووزيـــرة التعليم 

العالي د.موضي احلمود.
  وقـــال بورقبـــة ملديري 
مدارس املرحلة االبتدائية ان 
البرنامج ســـيقام هذا العام 
بالتعـــاون مـــع «تلفزيون 
العملية  الكـــوت» خلدمـــة 

التعليمية والتربوية واطالع الرأي العام الكويتي على قدرات 
أبنائنا العلمية واألدبية والثقافية والفنية، وذلك حرصا من 
الوزارة على تشجيع ابنائها طلبة وطالبات املرحلة االبتدائية 

وابراز مواهبهم وهواياتهم.
  ومتاشيا مع التطور التقني سيتم التنافس بني طالب الصفني 
(الرابع واخلامس) من جميع املدارس من خالل النظام املبرمج 
وباســـتخدام احلاسب اآللي، والذي ســـيبدأ مع بداية الفصل 
الدراســـي الثاني، وعمم بورقبة شـــروط االشتراك وطريقة 
التباري وجدول اللقاءات، وان آخر موعد الرسال اسماء الطلبة 
املشـــاركني واملشرفات ومدير املدرســـة هو يوم اخلميس ٣٠ 

اجلاري (بدء عطلة الربيع). 

 «التربية» تشارك في اجتماع التنمية المستدامة بسلطنة عمان
 مريم بندق

  تلبية للدعوة املوجهة من اللجنة الوطنية 
العمانية للتربية والعلوم والثقافة اخلاصة 
باملشاركة في االجتماع الدولي للتربية من 
أجل التنمية املستدامة لدعم التنوع الثقافي 
والبيولوجي الذي ســــتقيمه سلطنة عمان 

خالل الفترة من ٢٤ الى ٢٦ اجلاري.

  قررت احلمود إيفــــاد د.رضا اخلياط ـ 
املدير العام للمركز الوطني لتطوير التعليم، 
وعبداللطيف البعيجانـ  األمني العام للجنة 
الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة، 
ومعالي حسنيـ  منسق إداري معامالتـ  عضو 
اللجنة اإلشرافية لشبكة املدارس املنتسبة 
لليونسكو باللجنة الوطنية الكويتية، في 

مهمة رسمية للمشاركة في االجتماع املذكور 
في ســــلطنة عمان خالل الفترة من ٢٣ الى 

٢٧ اجلاري شاملة يومي السفر.
  ثانيــــا: تتحمل الكويت نفقات الســــفر 

واإلقامة.
  ثالثا: على جميع اجلهات العلم والعمل 

مبوجبه. 

 الحمود: ١٠ آالف يورو لحفل استقبال الخرافي 
  أثناء وجودها في باريس لتسّلم جائزة «لوريال»

 مريم بندق
  اعتمدت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
مبلغ ١٠ آالف يورو لتنظيم حفل 
استقبال تكرميا للدكتورة فايزة 
اخلرافي خالل وجودها في باريس 
لتسلم جائزة اليونسكو «لوريال 
للنساء» في مجال العلوم لعام 
٢٠١١ وذلك بناء على طلب تقدم 
به القائم بأعمال مندوبنا الدائم 

في باريس طالب البغلي.
  وكانــــت الوزيرة احلمود قد 
اصدرت قرارا وزاريا نشــــرته 
«األنباء» في ١٦ ديسمبر املاضي 
تضمن ايفاد د.فايزة اخلرافي في 
مهمة رسمية الى باريس لتسلم 
اجلائزة في احلفل الذي سيقام 

٣ مارس ٢٠١١.
  الى ذلــــك اصــــدرت وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود قرارا وزاريا 
بتشكيل فريق عمل فرعي لالعداد 
لالحتفال بالذكرى اخلمســــني 
الى منظمة  الكويــــت  النضمام 
اليونسكو والذي سيقام حتت 
رعايــــة صاحب الســــمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وحضور 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي وذلك خالل شهري فبراير 

ومارس ٢٠١١.
  يضم الفريق انيسة الوهابي، 
اميان ششــــتر، حصة مال اهللا، 

نوف الفالحونور املنصور.
  ثانيا: مهام فريق العمل

الرسمية    ـ اعداد املخاطبات 
الالزمــــة للجهات داخل وخارج 

الالزمــــة لقبــــول طلبــــة املنح 
الدراســــية خــــالل الفتــــرة من 
٢٠١١/٣/١٨ الى ٢٠١١/٣/٢٨ شاملة 

يومي السفر.
الكويــــت نفقات    وتتحمــــل 
وكلفــــت  واإلقامــــة.  الســــفر 
د.احلمود، دعيج الدعيج وكيل 
وزارة مســــاعد قطاع األنشطة 
الطالبية، محسن العتيبي مدير 
العامة واالعالم  العالقات  ادارة 
الكوح مراقب  التربوي، شيخة 
مكتب الوكيل املساعد لألنشطة 
الطالبية، ضيدان العجمي مراقب 
العالقات  إدارة  مكتــــب مديــــر 
العامة واإلعــــالم التربوي، هيا 
مقرون باحــــث اعالمي مبتدئ 
العامة واالعالم  العالقات  ادارة 
التربوي، رحاب الدليمي باحث 
اعالمي مبتــــدئ ادارة العالقات 
العامة واالعالم التربوي، عبداهللا 
ابراهيم م.منسق اداري معامالت 
العامة واالعالم  العالقات  ادارة 
التربوي، عائشــــة املطر كاتب 
حسابات ادارة العالقات العامة 
واالعالم التربوي، جاسم الشمري 
باحث اعالمي مبتدئ األنشطة 
الثقافية ادارة األنشطة املدرسية. 
في مهمة رسمية كوفد مشارك 
في معرض وزارة التربية جناح 
الكويت بالقرية العاملية اكسبو 
فــــي إمارة دبي دولــــة االمارات 
العربية املتحدة خالل الفترة من 
١٤ يناير ٢٠١١ الى ١ فبراير ٢٠١١ 

شاملة يومي السفر والعودة.
الكويــــت تكاليف    وتتحمل 

السفر واإلقامة. 

التربية اخلاصة للعام الدراسي 
.٢٠١٢/٢٠١١

  يتكون من: هيا الفهد مراقب 
الشؤون التعليمية، جناة الصقر 
النور املشتركة  مدير مدرســــة 
للبنات، معصومة بهبهاني موجه 
فني خدمة نفسية، اسماء البغلي 
باحث نفســــي، علــــي العتيبي 
امينة  مشــــرف عام مســــاكن، 
العبيدلي رئيس قسم تخاطب 
مبدرسة الرجاء املشتركة، ريهام 
عبدالوهاب مساعد منسق اداري 

مبراقبة الشؤون التعليمية.
  في مهمة رســــمية بسلطنة 
عمان إلجراء االختبارات الالزمة 
لقبول طلبة املنح الدراسية خالل 
الفترة من ٢٠١١/٣/٢٤ الى ٢٠١١/٤/٣ 

شاملة يومي السفر.
  وتتحمل الكويت نفقات السفر 
واإلقامة. وأوفدت فريق عمل آخر 
لقبول طلبة املنح الدراسية من 
مملكــــة البحرين فــــي مدارس 
التربية اخلاصة للعام الدراسي 

.٢٠١١/٢٠١٠
  يضم: دخيــــل العنزي مدير 
التربيــــة اخلاصة، هدى  إدارة 
الشطي مراقبة الرعاية الطالبية، 
نعيمة العبيد مديرة مدرسة تأهيل 
التربية الفكريــــة بنات، نورية 
هاشم رئيس قسم خدمات نفسية 
واجتماعية، فيروز املجيبل باحث 
نفسي، احمد ناصر رئيس قسم، 
واحمد عيسى رئيس قسم شؤون 

الطلبة.
  فــــي مهمة رســــمية مبملكة 
البحريــــن إلجــــراء االختبارات 

للتعليم بشأن زيارة الى املدرسة 
األملانية في مدينة ابوظبيـ  دولة 
اإلمارات العربية املتحدة خالل 
الفتــــرة ١-٢ فبراير ٢٠١١، كتاب 
الوكيل املساعد للتعليم اخلاص 
بتاريخ ٢٠١١/١/١٠ وموافقة وكيل 
الوزارة بتاريخ ٢٠١١/١/١٢ واعتماد 
املهمة قررت الوزيرة إيفاد فهد 
الغيص الوكيل املساعد للتعليم 
اخلاص ومحمد الداحس مدير عام 
العامة للتعليم اخلاص  اإلدارة 
وزهراء الزنكوي رئيس قســــم 
املــــدارس األجنبية في  معادلة 
مهمة رسمية لزيارة الى املدرسة 
األملانية، خالل الفترة من ٣١ يناير 
٢٠١١ الى ٣ فبراير ٢٠١١ شــــاملة 

يومي السفر.
الكويــــت تكاليف    وتتحمل 

السفر واإلقامة.
  وأوفدت د.احلمود فريق عمل 
لقبــــول طلبة املنح الدراســــية 
من ســــلطنة عمان في مدارس 

الكويت.
  ـ تقديــــر االحتياجات املالية 
لالحتفال بالتعــــاون مع وزارة 

املالية.
  ـ التنسيق مع الرعاة بشأن 
التعريفية  املالي للحملة  الدعم 

بأنشطة اللجنة.
  ـ االلتقاء واالتصال بالشركات 
واملؤسســــات اخلاصــــة كرعاة 

وداعمني لهذه املناسبة.
  ـ التعاون مــــع فريق العمل 
الرئيســــي في إطــــار االحتفال 

باملناسبة.
  ثالثا:

  تصرف مكافأة شهرية يحددها 
وكيل وزارة التربية بالتنسيق 

مع ديوان اخلدمة املدنية.
  رابعا: 

  تبدأ مهام فريق العمل اعتبارا 
من ٢٠١١/٢/١ ولغاية ٢٠١١/٣/٣٠.

  وبنــــاء على الدعوة املوجهة 
من الشــــركة الكويتية األملانية 

 قرارات وزارية بمهمات رسمية إلى الخارج

 د. فايزة اخلرافي 

 عبدالعزيز الزبن

 محسن العتيبي 

 توفير االجواء املناسبة الختبارات الفصل األول 

 د.موضي احلمود 

 أكثر من ١٠ ماليين دينار من «المالية» 
  لـ «التربية» لدعم التعليم اإللكتروني

 بورقبة: «التربية» تتعاون مع تلفزيون 
«الكوت» لتنفيذ برنامج «األبطال» 

وآخر موعد لالشتراك ٣٠ الجاري

 شروط وظيفة «سكرتارية البحوث»

 «الديوان»: االختالف بين الرئيس المباشر ومن يليه في النسبة المئوية 
لتقييم الموظف ال أثر له وال يعرض على لجنة الموظفين

 إطالق «االختبار المريح» لتوفير األجواء المناسبة 
  للطالبات بهدف تحقيق أفضل النتائج في الفصل األول 

ـ  العمرية االبتدائية   أطلقت مدرســـة 
بنات حملة «االختبار املريح» لبث الروح 
العالية في نفوس الطالبات الالئي دخلن 
مرحلة اختبارات الفصل االول ومن اجل 
تخليصهن من اي ربكة نفسية ومعنوية 
جتاه االختبارات املصحوبة دائما بالتركيز 
املكثف واملتوقع حول املعلومة ولكي حتصد 

افضل النتائج املرجوة.
  وفي هذا اخلصوص قالت مديرة املدرسة 
نورة املسبحي ان احلملة تأتي ضمن خطة 
اجلودة الشـــاملة في التعليم وهو نظام 
متبع في املدارس عموما، مضيفا ان اخلطة 
تهيئ الطالبات نفسيا ومعنويا ليقبلن على 
املدرسة بانشراح وسعة أفق، مؤكدة انه 
متي ما تهيأ املكان بجميع وسائل الراحة 
لهن فســـيزول كل مؤثر نفسي سلبي بل 
سيعطي حافزا للتفوق والتميز املدرسي 

والنتائج عموما.
  وأضافت ان دور املدرســـة في اخلطة 
لم يقتصر على هذه األمور بل شمل ايضا 
نشر خدمة الرسائل النصية التي تربط 
أولياء األمور ببناتهم للوقوف على آخر 
املستجدات ومتابعة حالة الطالبة التعليمية 
ومستواها العلمي ونتائج املواد املدروسة 

بشكل منســـق اضافة للتذكير مبواعيد 
االختبارات وبيان يوم االختبار لكل مادة 
حتى تكون الطالبات على أهبة االستعداد 

واحلضور املبكر للمدرسة.
  من جهتها، قالت عضوة جلنة االختبار 
املريح صفية الزايد ان املدرسة قامت بعمل 
بروڤات خاصة للحملة قبل انطالقها شملت 
االستعدادات والترتيبات بغية توفير األجواء 
املناسبة لتجاوز اي عقوبات وللوصول الى 

النتائج املرجوة وفق افضل السبل.
  وأضافت ان اخلطة تشمل بث رسائل 
ايجابية منظورة وملحوظة إلخراج الطالبات 
من حالة التحفظ السلبي جتاه االختبارات 
ولكسر التوتر املرحلي لديهن، مشيرة الى 
ان اخلطة تتضمن توفير الوجبات الغذائية 
للطالبات لتكون معينا وداعما لهن في تلقي 
العلم بصحة جيدة اضافة الى نشر عبارات 
الثقة بالنفس واجلمل االرشادية في األروقة 
داخل املدرسة وترديدها بينهن مثل «أنِت 
ناجحة، ال تقلقـــي، كوني قوية» إلعطاء 
صبغة أفضل للروتني اليومي للدراســـة 
فضال عن غرس القيم الوطنية واالنتماء 

لألرض وحتية العلم الصباحية. 

 مريم بندق
  افاد رئيـــس ديوان اخلدمة 
املدنيـــة عبدالعزيز الزبن الى 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالـــي د.موضي احلمود بأن 
االختالف بني الرئيس املباشر 
ومن يليه في املسؤولية على 
النســـبة املئويـــة لتقييم اداء 
املوظف مع وحدة درجة التقييم 

اللفظي ال اثر له.
  وجاء في الكتاب املرفوع الى 
الى كتابكم  الوزيرة: باالشارة 
بشـــأن االختالف بني الرئيس 
املباشر ومن يليه في املسؤولية 
في النسبة املئوية لتقييم االداء 
مع االتفاق على درجة التقييم 

هذا الشأن وقد نصت املادة ١٨ من 
هذا القرار صراحة على ان العبرة 
في اآلثـــار املترتبة على تقييم 
االداء بالتقدير اللفظي (ممتاز 
ـ جيدا جـــدا ـ جيد ـ ضعيف) 
بغض النظر عن النسبة املئوية 
احلاصل عليها املوظف. ومفاد 
ما تقدم انـــه ال يجوز ترتيب 
املئوية  النســـب  آثار على  اي 
الوظيفي  بحيث يقتصر االثر 
على التقدير اللفظي فقط ومن 
ثـــم فإن احلاصل على نســـبة 
مئوية ٩٩٪ يتساوى مع احلاصل 
على نسبة مئوية ٩٥٪ حيث إن 
كليهما تقييمه اللفظي سيكون 
بدرجة ممتاز. وبالبناء على ما 

اللفظي واالجراء الواجب االتباع 
بالنسبة لهذا االختالف.

  نتشرف باحاطكم بأن املادة 
١٤ من املرسوم الصادر في شأن 
نظام اخلدمة املدنية قضت بأن 
املباشـــر تقييم  الرئيس  على 
الذين يرأســـهم  اداء املوظفني 
ثم يعرضـــه على من يليه في 
املسؤولية البداء رأيه وفي حالة 
اختالف رأي الرئيسني يعرض 
االمر على جلنة شؤون املوظفني 
لتقديـــر درجة الكفاءة، كما ان 
قرار مجلس اخلدمة املدنية رقم 
٣٦ لســـنة ٢٠٠٦ بشأن قواعد 
وأســـس تقييـــم االداء قد بني 
مراحل واجراءات معينة لعملية 

تقدم فإن تقييم الرئيس املباشر 
للموظف بدرجة ممتاز بنسبة 
مئوية ٩٥٪ وقيام الرئيس التالي 
بابداء مالحظاته بأنه يرى ان 
تكون النسبة املئوية ٩٩٪ ال اثر 
له وال يعد هناك اختالف اصال 
في هذه احلالة بني الرئيســـني 
في التقييم الن درجة التقييم 
اللفظي في احلالتني ســـتكون 
(ممتـــاز) وهي التـــي يترتب 
عليها االثر الوظيفي وبالتالي 
ال محل لعـــرض التقييم على 
جلنة شؤون املوظفني حيث ال 
يعرض عليها اال حالة االختالف 
في درجة التقييم اللفظي كأن 
املباشر تقييما  الرئيس  يضع 

التقييم وحدد اختصاصات كل 
من الرئيس املباشر ومن يليه 
في املسؤولية ودور كل منهما في 

لفظيا بدرجة ممتاز بينما يبدي 
الرئيس التالي مالحظاته ويرى 

ان التقييم بدرجة جيد جدا.
  لذا يرى الديوان ان االختالف 
في النسبة املئوية بني الرئيسني 
مع وحدة درجة التقييم اللفظي 
ال يعد اختالفا حول درجة تقييم 
االداء وامنا اتفاق بينهما على 
درجة التقييـــم اللفظي بغض 
النظر عن النسبة املئوية ومن 
ثم ال يعرض التقييم على جلنة 
شؤون املوظفني في هذه احلالة 
وال يجـــوز ترتيب اي اثر على 
االختالف في النســـبة املئوية 
مادام هذا االختالف لم يؤد الى 

تغيير درجة التقييم اللفظي. 

 في كتاب رفع لوزيرة التربية العبرة في اآلثار المترتبة على تقييم األداء بالتقدير اللفظي
 تغيير مسميات التواجيه الفنية

 إيفاد الشطي إلى جنيڤ
   في مهمة رسمية

 رفعت وكيلة وزارة التربية املساعدة للتعليم العام منى اللوغاني 
مذكرة لوكيلة الوزارة حول تغيير مسمى املوجه الفني العام واملوجه 
الفني األول تضمنت مقترحني ملجلس التوجيهات العامة، األول: تغيير 
مسمى املوجه الفني العام الى مدير عام التوجيه الفني، والثاني: 

تغيير مسمى املوجه الفني األول الى مدير التوجيه الفني.
  وأوضحت اللوغاني ان املسميات احلالية لم تعد تفي باألدوار 
التي يقوم بها اآلن كل من املوجه الفني العام واملوجه الفني األول 
في العملية التربوية، فضال عن أن املســـميات لكليهما ال يوجد ما 
يقابلها في املسميات الوظيفية بالهيكل التنظيمي لديوان اخلدمة 
املدنية، ما يؤثر عليهما من الوجهة اإلدارية، آملة ان يحوز املقترح 
الرعاية املطلوبة مع مراعاة احلفاظ على جميع احلقوق املتعلقة 

بكادر املعلم. 

 بناء على الدعوة املوجهة الى وفد الكويت الدائم لدى اليونسكو 
بباريس من مديرة مكتب التربية الدولي في جنيڤ للمشاركة في 
اعمال الدورة الستني ملجلس مكتب التربية الدولي للحضور بصفة 

مراقب خالل الفترة من ٢٦ الى ٢٠١١/١/٢٩.
  قررت الوزيرة:

  أوال: ايفاد د.محمد الشطي ـ نائب املندوب الدائم لوفد الكويت 
الدائم لدى اليونســـكو الى جنيڤ في مهمة رسمية للمشاركة في 
الدورة املذكورة وذلك خالل الفترة من ٢٥ الى ٢٠١١/١/٣٠ شـــاملة 

يومي السفر.
  ثانيا: تتحمل الكويت نفقات السفر واإلقامة. 

 مصطفى الشمالي


