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دالل البالول ـ مراقب التخطيط 
واملتابعة، إلهام بهبهانيـ  رئيس 
قسم التخطيط واملتابعة للجوانب 
الكمية، هيفاء العنيزي ـ باحث 

 مريم بندق
  ردا على كتاب لوكيلة التعليم 
العام منى اللوغاني، أفاد املوجه 
العام للعلوم براك البراك بعدم 
املتعلمني  حاجة مراكز رعايـــة 
حملضري العلـــوم ألن الدروس 
املقدمـــة هدفها التقوية ويعتمد 
املعلمون على الشـــرح النظري 
وال يتم إجراء جتارب في املختبر 
وكان ذلك بتاريخ ٣ مايو من العام 

املاضي.
  وكانـــت اللوغاني قد رفعت 
الـــوزارة متاضر  كتابا لوكيلة 
السديراوي نشرته «األنباء» في 
٣ اجلاري جاء فيه: ان إشكالية 
تأخيـــر او عدم صرف مزاوالت 
محضري العلوم املكلفني بالعمل 

في مراكز رعاية املتعلمني إشكالية (قانونية) او (إدارية تنظيمية) 
حيث تســـتند اإلدارة املالية في عدم اعتماد صرف مزاوالت العمل 
الى قرارات ديوان اخلدمة املدنية التي لم تذكر (محضري العلوم) 
بينما اعتمدت املناطق التعليمية في اختيار احملضرين وتكليفهم 

في مراكز رعاية املتعلمني الى القرار 
الوزاري (٢٠٤/١٦٥) وهذا ما يستند 
إليه في املطالبة بحقوق محضري 

العلوم املالية.
  وحيث انه من الضروري اعتبار 
انه ليـــس للمكلفني من محضري 
العلـــوم اي دور في هذا القصور 
(اإلداري) ومبا انهم قد أدوا جهودا 
من خالل عملهم فـــي هذه املراكز 
التي كلفوا بالعمل فيها رســـميا 
وحسب مزاوالت العمل، وبالتالي 
فـــإن مكافآتهم مقابل هذه األعمال 
حق يجب ان يتم العمل على تأديته 
من خالل معاجلة تعارض القرارات 

الصادرة بهذا الشأن.
  وبناء على إفادة الوكيل املساعد 
للشؤون املالية بعدم صالحيته في 
مخاطبة ديوان اخلدمة املدنية بهذا الشأن، فإننا نرجو منكم اإليعاز 
ملن يلزم نحو مخاطبة ديوان اخلدمة املدنية إليجاد احلل املناسب 
نحو أحقية وضرورة صرف مكافـــآت محضري العلوم في مراكز 

رعاية املعلمني نظير التزامهم بتأدية عملهم الذي كلفوا به. 

 تأجيل تدشين كاميرات
  «صالح الدين» بجنوب السرة

 طالب الـ ١٢ يتسلمون الشهادات اليوم

 مت تأجيـــل حفل تدشـــني نظام 
املراقبة في ثانوية صالح  كاميرات 
الديـــن االيوبي والـــذي كان مقررا 
ان يقام صبـــاح اليوم حتت رعاية 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 

د.موضي احلمود. 

 مريم بندق
  أفادت مصادر تربوية مسؤولة بأن طالب 
الصف الثاني عشـــر بقسميه العلمي واألدبي 
يستطيعون اليوم التوجه الى مدارسهم لتسلم 
شـــهادات الفترة الدراســـية الثانية، حيث مت 
تسليمها امس الى مراقبي االمتحانات وشؤون 

الطلبة باملناطق التعليمية. 

 «ممتازة التربية»: ١٥٠ لإلداري و٢٠٠ للمعلم و٢٥٠ لرئيس القسم و٤٠٠ للمراقب 
و٥٠٠ للمدير و١٥٠٠ للمدير العام و٢٠٠٠ لـ «المساعدين» و٣٠٠٠ للوكيلة 

 مريم بندق
  نفت مصــــادر تربوية رفيعة

لـ «األنباء» إقرار اي زيادة في مكافآت 
االعمال املمتازة للعاميلن بالتربية 

للعام الدراسي ٢٠١١/٢٠١٠.
  وقالت املصادر: سيتم صرف 
املكافآت لكل فئة وظيفية حسب 
ما مت صرفه العام الدراسي املاضي 
٢٠١٠/٢٠٠٩. وأوضحت ســــتكون 
املكافآت كالتالي: ١٥٠ دينارا لإلداري، 
٢٠٠ للمعلم واملعلم األول واملدير 
املساعد، ٢٥٠ لرئيس القسم، ٣٠٠ 
ملدير املدرسة واملوجه الفني، ٤٠٠ 
للمراقب واملوجه األول، ٥٠٠ ملدير 
االدارة، ١٥٠٠ للمدير العام، ٢٠٠٠ 
للوكيل املســــاعد، ٣٠٠٠ لوكيلة 

الوزارة.
  هذا، وبحسب تصريح سابق 
لوكيل القطاع املالي راضي الرشيدي 
لـ «األنباء» نشر في ١٨ اجلاري تبلغ 
ميزانية األعمال املمتازة لهذا العام 
٥ ماليني دينار سيتم توزيعها على 
الهيئات اإلدارية والفنية والتعليمية 
بعد التدقيق من القطاعات املختصة 
وبحسب الشــــروط املعتمدة من 
مجلــــس الــــوكالء والتي ســــبق 

ونشرتها «األنباء».

أســــلوب التقــــومي، الكشــــف عن 
املشكالت املرتبطة باملنهج، تقدمي 
توصيات إجرائية لتطوير املنهج، 
واعداد تقرير فتري وتقرير ختامي 

ألعمال اللجنة.
  أسلوب عمل اللجنة

اللجنة بدعــــوة من    جتتمــــع 
رئيسها فور صدور القرار وتكون 
اجتماعاتها خــــارج أوقات الدوام 
الرسمية، تضع اللجنة خطة زمنية 
لتنفيذ املهام املطلوبة، ميكن للجنة 
االستعانة مبن تراه مناسبا الجناز 
املهام املطلوبة، يسلم تقرير فتري 
(شهريا) عن أعمال اللجنة إلدارة 
التقومي وضبط جــــودة التعليم، 
إدارة  التقرير اخلتامي إلى  يسلم 
التقومي وضبط جودة التعليم شامال 
صورة واضحة عن نتائج التقومي 
والتوصيات املقترحة لرفعه إلى 
رئيس اللجنة اإلشرافية ملشروع 

تطوير املناهج الدراسية.
  يصرف ألعضاء اللجنة مكافأة 
مالية طبقا للنظم املعمول بها في 
هذا الشأن. يعمل بهذا القرار اعتبارا 
من تاريخ صدوره وحتى ١٧ مارس 

املقبل. 

  وبشــــأن ما نشــــر في بعض 
الصحف امس األول عن قرار مجلس 
اخلدمة املدنية زيادة مبالغ االعمال 
املمتازة باجلهات احلكومية، افادت 
مصادر حكومية بأن القرار الذي 
نشر ويحمل الرقم ٩ صادر في ٢٠ 

يونيو ٢٠١٠ وســــبق ان نشر في 
وقتها بالصحف.

  وعن سبب عدم تطبيق القرار 
التربية،  العاملني في وزارة  على 
افادت املصادر التربوية بأن وكيلة 
الوزارة متاضر السديراوي رفضت 

ذلــــك وطالبــــت بان يتــــم صرف 
العام  التي صرفت  املبالغ نفسها 

املاضي.
  إلى ذلك، كلفت وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود جلنة لتقومي منهج علوم 

العطوان.
  مهام اللجنة

  ـ االطالع على الوثائق والتقارير 
الســــابقة املتعلقة بتقومي منهج 
علوم األسرة واملستهلك للمرحلة 

األســــرة واملســــتهلك للمرحلــــة 
املتوســــطة للصفوف (السادسـ  
السابعـ  الثامنـ  التاسع) برئاسة 
الشــــمري وعضوية علي  د.علي 
الغيــــص، أحالم الكنــــدري، منى 
الدريع، إســــراء رمضان، وسعاد 

املتوسطة في التعليم العام، التقومي 
املكتبي وامليداني ملنهج علوم األسرة 
واملستهلك للمرحلة املتوسطة في 
التعليم العام من حيث: األهداف، 
احملتوى العلمي، اخلطة الدراسية، 
طرق التدريس، الوسائل التعليمية، 

 تماضر السديراوي رفضت تطبيق قرار الزيادات المالية في المكافآت والذي اعتمده «الخدمة المدنية» ونشر في الصحف يونيو ٢٠١٠

 متاضر السديراوي  عبدالعزيز الزبن  منى اللوغاني  راضي الرشيدي  عبداهللا احلربي  وليد القطان  رقية حسني  مرمي الوتيد 

 د. موضي احلمود 

 م. محمد الصايغ 

 «التربية»: ١٤ ألف دينار لكل كنترول منطقة تعليمية.. ومدارس جابر األحمد
  تتبع العاصمة والكتب الـ ٦ الناقصة للفصل الثاني توزع مباشرة على المدارس

 مريم بندق
  ترأست وكيلة وزارة التربية متاضر السديراوي اجتماع جلنة 

االستعدادات الستقبال العام الدراسي اجلديد ٢٠١٢/٢٠١١.
  وأقر املجتمعـــون تبعية مدارس جابـــر األحمد اجلديدة 
(١١ مدرســـة تقريبا) الى منطقة العاصمة التعليمية بدال من 
املشاركة في ادارتها مع منطقة اجلهراء التعليمية، وطلب من 
مديرة عام املنطقة رقية حسني إعداد ميزانية احتياجات هذه 

املدارس الفتتاحها العام الدراسي ٢٠١٢/٢٠١١.

  ومتت املوافقة على طلب مديري عموم املناطق التعليمية 
بزيادة ميزانية كنترول كل منطقة الى ٧ آالف دينار للفصل 
الدراســـي الواحد على ان يتم منح كل منطقة ١٤ ألف دينار، 
وبناء على موافقة وكيل الوزارة املساعد للقطاع املالي راضي 
الرشيدي كّلفت الوكيلة السديراوي وكيلة الوزارة املساعدة 
للتعليم العام منى اللوغاني بإعداد خطاب ورفعه الى الوكيل 
راضي الرشيدي لعمل حســـاب امليزانية اإلجمالية املطلوبة 

للمناطق الـ ٦ في امليزانيات اجلديدة.

  وأحاط الرشيدي مديري عموم املناطق التعليمية بتوافر 
جميع األجهزة واملتطلبات التي يحتاجها العاملون في الكنترول، 
مشـــيرا الى اســـتعداد ادارة التوريدات واملخازن بتلبية كل 

متطلبات املناطق.
  هـــذا ومت االتفاق على توزيع ٦ كتـــب ناقصة ـ حتى اآلن 
ـ للفصل الدراســـي الثاني على املدارس مباشرة أثناء عطلة 
الربيع دون ايداعها املخازن الفرعية للمناطق حتى ال يحدث 

تأخير في ايصالها الى ما بعد دوام الطلبة. 

 وكيلة «التربية» بعد ترؤسها اجتماع االستعدادات للعام الدراسي الجديد: خطة بمتطلبات المناطق من الصيانات والفصول وتأثيث المدارس الجديدة

 الحمود للزبن: ١٠٠٠ دينار مكافأة
  أعضاء «مديري عموم» المناطق الست

 قرارات وزارية بإضافة أعضاء إلى «لجنة االستعداد»
  وإيفاد تربويين في مهمات رسمية

 مريم بندق
  أضافت وزيرة التربيــــة ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود أعضاء جددا لفريق عمل استكمال 
اجراءات توفير متطلبات االستعداد للعام الدراسي 

٢٠١١/٢٠١٠. وجاء في القرار:
  أوال: ضم األعضاء التالية أسماؤهم لعضوية فريق 
العمل املختص باستكمال اجراءات توفير متطلبات 
االستعداد للعام الدراسي ٢٠١١/٢٠١٠ وفقا ملا ورد بالقرار 
الوزاري رقــــم ٢٠١٠/٤٣٢ الصادر بتاريخ ٢٠١٠/٧/٢٦ 
واألعضاء اجلدد هم: عبــــداهللا احلربي ـ مدير ادارة 
تنســــيق ومتابعة التعليم العام، عيد شالش ـ مدير 
ادارة املكتبات باإلنابة، نبيل املنزالويـ  باحث قانوني 

منطقة العاصمة التعليمية.
  ثانيا: يسري هذا القرار اعتبارا من ٢٠١٠/٧/٢٥ وحتى 
نهاية شهر سبتمبر ٢٠١٠. وتلبية للدعوة املوجهة من 
معهد أوبشن للتدريب األهلي للمشاركة في «مؤمتر 

مهارات مســــؤولي الشؤون التعليمية» والذي يعقد 
مبملكــــة البحرين في ١٣ فبراير املقبل وحتى ١٧ منه 
وموافقة مدير الشؤون االدارية والتعليمية مبكتب 
وزيرة التربية جاسم بوحمد واعتماد الوزيرة تقرر 
ايفاد لطيفة الفضل مبهمة رسمية تبدأ من ١٢ فبراير 
وتنتهي في ١٨ منه، وتتحمل الكويت تكاليف السفر 
واالقامة اضافة الى رسوم املشاركة وقدرها ٦٠٠ دينار 
للشخص. وأيضا بناء على الدعوة املوجهة من معهد 
أوبشن للتدريب األهلي للمشاركة في «مؤمتر مهارات 
مسؤولي الشــــؤون التعليمية» والذي يعقد مبملكة 
البحرين ٦ فبرايــــر املقبل وحتى ١٠ منه وبناء على 
موافقة مدير مكتــــب الوزير واعتماد وزيرة التربية 
ووزيرة التعليــــم العالي تقرر ايفاد عزيزة احلبيب 
مبهمة رسمية تبدأ من ٥ فبراير املقبل وحتى ١١ منه، 
وتتحمل الكويت تكاليف السفر واالقامة اضافة الى 

رسوم املشاركة وقدرها ٦٠٠ دينار. 

 البراك للوغاني: مراكز «المتعلمين»
  ال تحتاج إلى محضري العلوم

 إضافة الصايغ إلى لجنة توزيع قسائم الحكومة على «الخاص»
التعليم اخلاص، وذلك  مدارس 
من منطلـــق املســـاواة وتكافؤ 

الفرص.
  وضع األطر التنظيمية الالزمة 
لدراسة وحتديد األولويات التي 
سيتم مبوجبها توزيع القسائم 
التي ســـوف يجري تخصيصها 
بقـــرارات من املجلـــس البلدي 
التعليم  الســـتخدامات مدارس 

اخلاص.
الكامل على عملية    اإلشراف 
توزيع القسائم على مستحقيها 
الكتب  ومتابعة إصـــدار جميع 
املوجهة الى جهات االختصاص 
(بلدية الكويت ـ وزارة املالية)، 
باإلضافة الى متابعة مدى جدية 
اجلهات املســـتفيدة فـــي تنفيذ 
املهلة  املدارس ضمن  مشـــاريع 

املمنوحة لهم. 

أول قانوني رئيس قسم الشؤون 
القانونية اإلدارة العامة للتعليم 

اخلاص.
  مهام اللجنة

  العمل على اســـتكمال ما مت 
اجنـــازه من إجـــراءات تنفيذية 
باملرحلة األولى من املشـــروع، 
بالتنسيق الكامل مع بلدية الكويت 
فيما يتعلق بتحويل تخصيص 
املواقع صغيرة املساحة  بعض 
واملخصصة للـــوزارة باملناطق 
االســـتثمارية املختلفة والتي ال 
تفي باملتطلبات املساحية الالزمة 
إلنشاء مدارس حكومية جديدة 

عليها.
  العمل علـــى إعادة النظر في 
الضوابط واألسس السابق األخذ 
بها كأساس لتوزيع القسائم على 

التربوية لعضوية اللجنة املذكورة 
أعاله.

القـــرار اعتبارا    ويعمل بهذا 
مـــن مزاولة املذكـــور العمل مع 
اللجنة، ويسري عليه ما يسري 
على أعضائها وفق القرار املشار 

إليه أعاله.
  وبحسب ما نشرته «األنباء» 
فـــي ٧ ديســـمبر املاضي يرأس 
اللجنة د.خالد الرشـــيد الوكيل 
املساعد للتخطيط واملعلومات 
وعضوية كل من: فهد الغيص ـ 
الوكيل املساعد للتعليم اخلاص، 
عبداهللا البصـــري ـ مدير إدارة 
الشؤون التعليمية اإلدارة العامة 
للتعليم اخلاص، عمار املقطوف 
التنظيـــم بلدية  إدارة  ـ مديـــر 
الكويت، محمد الوهيدة ـ مراقب 
املشاريع التنموية وزارة املالية، 

 مريم بندق
  كلفت الوزيرة احلمود وكيل 
الوزارة املساعد لقطاع املنشآت 
م.محمد الصايـــغ الى بعضوية 
جلنة وضع األســـس واملعايير 
الالزمة الختيار توزيع القسائم 
احلكومية التي سيتم تخصيصها 
ملدارس التعليم اخلاص، جاء في 
قرار الوزيرة: بعد االطالع على 
قانـــون ونظام اخلدمـــة املدنية 
لسنة ١٩٧٩ وتعديالتهما وإحلاقا 
بالقرار الـــوزاري رقم ٢٠١٠/٦١٩ 
إعادة  بتاريخ ٢٠١٠/١١/٢٩ بشأن 
تشـــكيل جلنة وضع األســـس 
واملعايير الالزمة الختيار وتوزيع 
القســـائم احلكومية التي سيتم 
تخصيصهـــا ملـــدارس التعليم 
اخلاص، قـــررت إضافة م.محمد 
الصايغ الوكيل املساعد للمنشآت 

 مريم بندق
  خاطبـــت وزيـــرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمــود رئيــس ديوان اخلدمة 
املدنية عبدالعزيــز الزبن لصرف 
١٠٠٠ دينـــار مكافأة ألعضــاء 
املناطق  مجلس مديري عموم 
التعليمية الســـت عـــن العام 

الدراسي ٢٠١٠/٢٠٠٩.
  وطلبت احلمود أيضا زيادة 
املكافأة املالية للموجهني الفنيني 
واإلداريني ومديري مراكز تعليم 
الكبار ومحو األمية واملوظفني 

اإلداريني.
  باإلشارة الى املوضوع أعاله 
ونظرا لتدني قيمة املكافأة التي 
تصـــرف للموجهـــني الفنيني 
واإلداريني ومديري مراكز تعليم 
الكبار ومحو األمية واملوظفني 

اإلداريني.
  علمـــا بأنـــه متـــت زيادة 

املوجهني الفنيني املكلفني مبراكز 
تعليم الكبار ومحو األمية.

  املوجهون الفنيون املكلفون 
مبراكز رعاية املتعلمني يحصلون 
على مكافأة قيمتها (٥٠٠ د.ك) 
أي بواقع (٢٥٠ د.ك) شهريا رغم 
ان أعباء العمل أقل، وذلك ألن 
دور املوجه الفني فيها متابعة 

فقط دون وجود اختبارات.
  وحرصا على حتقيق الرضا 
الوظيفي وتوفير االســـتقرار 
املكلفـــني  النفســـي جلميـــع 

بالعمل.
  لذا يرجى املوافقة على زيادة 
املكافأة الشهرية بنسبة ٥٠٪ 
للوظائف املبينة أسوة بالزيادة 
التي مت منحها للمعلمني مبراكز 

تعليم الكبار.
  ونظرا لقيـــام مرمي الوتيد 
الوكيـــل املســـاعد للبحـــوث 
التربوية واملناهج بإجازة دورية 

من ٢٣ اجلـــاري إلى ٣ فبراير 
املقبل كلفت الوكيلة السديراوي 
فهد الغيص الوكيل املســـاعد 
للتعليم اخلاص باإلضافة الى 
عملـــه القيام بأعمـــال الوكيل 
املســـاعد للبحـــوث التربوية 
واملناهج اعتبارا من ٢٠١١/١/٢٣ 

وحتى عودتها من االجازة.
  ولقيام محمد الصايغ الوكيل 
املســـاعد للمنشآت التربويــة 
بإجازة دورية من ٢٠ اجلاري 
الـــى ٣ فبراير املقبـــل  كلفت 
الســـديــراوي خالد الرشـــيد 
الوكيـــل املســـاعد للتخطيط 
واملعلومات باإلضافة الى عمله 
الوكيل املساعد  القيام بأعمال 
للمنشآت التربوية اعتبارا من  
٢٠ اجلاري وحتى عودته من 

االجازة.
  على جميع اجلهات املعنية 

العلم والعمل مبوجبه. 

 أفادها في ٣ مايو ٢٠١٠ طلبت زيادة المكافأة المالية للموجهين واإلداريين ومديري إدارات الكبار

مكافأة املكلفني بالعمل مبراكز 
الكبـــار مبوجب كتاب  تعليم 
ديـــوان اخلدمـــة املدنية رقم 
(م.خ.م/٢٠٠٦/١٩/٢٨٥) بتاريخ 
٢٠٠٦/٣/٢٨ (املرفـــق) وكانت 
الزيادة بنسبة ١٠٠٪ للمعلمني 
و٥٠٪ لباقي الوظائف العاملة في 
هذه املراكز رغم اجلهود املبذولة 
من هـــذه الفئات واملتمثلة في 

اآلتي:
  األعمـــــال الفنية واإلدارية 
املطلوبــة فـــــي مراكز تعليم 
الكبـــار ومحـــــو األميــة هي 
نفسها التي تطلب فنيا وإداريا 
املدارس الصباحية سواء  في 

بسواء.
الفنيـــون في    املوجهـــون 
األندية املسائيــة يحصلون على 
مكافــأة شهريــة قدرها (٢٠٠ 
د.ك) واألعباء امللقــاة عليهم أقل 
من األعبــاء امللقاة على عاتق 
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