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 إيقاف مكافآت سحب االختبارات بسبب عدم إصدار السديراوي القرار المطلوب
 مريم بندق

  علمت «األنباء» ان القطاع املالي اوقف اعتماد كشوف 
املزاوالت اخلاصة مبكافآت سحب االختبارات للفترة االولى 
و«املؤجل» للمرحلة الثانوية والفترة الثانية للمرحلتني 
االبتدائية واملتوسطة للعاملني في كونتروالت املناطق 
التعليمية. وقالت املصادر املســــؤولة ان االيقاف جاء 
بسبب عدم اعتماد وكيلة الوزارة متاضر السديراوي قرار 

تكليف اعضاء الكونتروالت في املناطق واملطبعة السرية 
والذي يتضمن جدول فترات العمل. يذكر ان قرار تكليف 
العام املاضي كان يحوي ١٥ اسما لكل كونترول منطقة 
تعليمية في حني ان العام احلالي مت زيادة االعضاء الى 
١٧ شخصا مما يتطلب اعتماد قرار جديد من قبل وكيلة 
الوزارة متاضر السديراوي والذي لم يتم حتى اآلن، مما 

تسبب في تعطيل صرف هذه املكافآت. 

 الروضان لـ «األنباء»: تعيين المعلمين الخليجيين والوافدين الناجحين 
  في المقابالت بجميع التخصصات اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني 

 مريم بندق
  أعلنت وكيلة القطاع االداري عائشة الروضان ان تعيني 
املعلمني واملعلمات الوافدين الناجحني في املقابالت التي متت 
حتى تاريخ ٣١ يناير املاضي سيتم اعتبارا من الفصل الثاني 

للعام الدراسي احلالي ٢٠١١/٢٠١٠، والذي يبدأ ١٣ اجلاري.
  وقالت الوكيلة الروضان في تصريحات خاصة لـ «األنباء» 
ان التعيني يشــــمل جميع التخصصات من دون اســــتثناء 
احد، وســــيتم اســــتكمال اجراءات التعاقد في ادارة املوارد 

البشرية.
  وكشــــفت الوكيلة الروضان ان القطاع ســــيبدأ اعتبارا 
من اليوم اســــتقبال طلبات املعلمني واملعلمات اخلليجيني 
والوافدين في تخصصي الرياضيــــات واللغة االجنليزية 
الذين ال يحملون شــــهادة خبرة، وسيتم تعيينهم بشرط 
اجتياز املقابالت التي يعقدها التوجيه الفني العام املختص، 

اضافة الى اللغة العربية للخليجيني.

  واضافــــت ان تعيني املعلمــــني واملعلمات الكويتيني من 
خريجي الفصل الدراســــي االول من كلية التربية والتربية 
االساسية مستمر ويتم مباشرة باملناطق التعليمية. على 
صعيد مختلف قام وفد الطلبة الكويتيني الفائقني في الثانوية 
بزيارة للمكتب الوطنــــي للكهرباء في املغرب وذلك ضمن 
جولتهــــم احلالية التي يرعاها الصندوق الكويتي للتنمية 

االقتصادية العربية.
  وكان في استقبال الوفد املؤلف من ١٢ طالبا ومشرفي 
وزارة التربيـــة مدير ادارة التكوين وتطوير الكفاءات في 
املكتب آمال بو عمامة حيث قام بتعريفهم باســـتراتيجية 
الدائرة وايضا مســـاهمات الصنـــدوق الكويتي للتنمية 

االقتصادية العربية في مشاريع احملطة.
  وقـــال بوعمامة ان املكتب الوطنـــي للكهرباءـ  املغرب 
يعد من بني اكبر احملطـــات الكهربائية في افريقيا بطاقة 
انتاجية تبلـــغ ٦٫٣٢٠ ميغاواط. واضـــاف ان الصندوق 

الكويتي للتنمية االقتصادية العربية يســـاهم منذ العام 
١٩٧٥ بســـخاء في مجال تطوير قطاع الطاقة في املغرب 
وبالتالي في البنية التحتية للمغرب مبســـاهمات مالية 
كبيرة بلغت على التوالي ٣٫٥ ماليني دينار في العام ١٩٧٥ 
و١٠٫٥ ماليني دينار في العام ١٩٩٢ وحوالي ســـتة ماليني 

دينار في العام ١٩٩٨.
  وأوضح ان الصندوق الكويتـــي للتنمية االقتصادية 
العربية قدم للمغرب ما مجموعه ٣٦ قرضا بقيمة اجمالية 

بلغت ٣٦٧٫٣ مليون دينار.
  وتابع انه منذ تاســـيس احملطة فـــي العام ١٩٦٣ فانها 
تلبي حاجات املغرب من الكهرباء، مضيفا ان عدد املوظفني 
العاملني في احملطة يبلغ حوالي تســـعة آالف موظف في 
حـــني انها تخدم اكثر من اربعة ماليني مســـتهلك. وتركز 
استراتيجية احملطة على تقليل التكاليف وتنويع مصادر 

التزويد وتطوير الثروات القومية واالندماج االقليمي. 

 نستقبل طلبات الوافدين والخليجيين في «الرياضيات» و«اإلنجليزية» دون خبرة إضافة إلى «العربية» للخليجيين

 عائشة الروضان  منى العياف

 متاضر السيدراوي 

 وزيرة التربية تختار رئيس «المعلمين» 
  لوضع المعايير الوطنية للتعليم

 مريم بندق
التربية    اعتمـــدت وزيـــرة 
العالـــي  التعليـــم  ووزيـــرة 
د.موضي احلمود اسماء فريق 
عمـــل برئاســـتها وعضوية ٨ 
مختصني وتربويني من بينهم 
رئيس جمعية املعلمني العداد 
الوطنية للتعليم في  املعايير 

الكويت.
الوزاري  القـــرار    وجاء في 
اخلاص بذلك: بعد االطالع على 
املرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة 
١٩٧٩ بشأن اخلدمة املدنية، وعلى 
املرسوم الصادر في ٤ ابريل ١٩٧٩ 
بشأن نظام اخلدمة املدنية، وعلى 
املرسوم الصادر في ٧ يناير ١٩٧٩ 
في شأن وزارة التربية، وعلى 

املرسوم بالقانون رقم ٤ لسنة 
١٩٨٧ في شـــأن التعليم العام، 
وبناء على مقتضيات مصلحة 

العمل، تقرر:
اعداد    اوال: تشـــكيل فريق 
الوطنية للتعليم في  املعايير 
الكويت برئاسة وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي وعضوية 
كل من التالية اسماؤهم: د.رضا 
اخلياطـ  امني عام املجلس االعلى 
للتعليم، د.عبدالرحمن االحمد 
ـ عميـــد كلية التربية ـ جامعة 
ـ  املهنا  الكويـــت، د.عبـــداهللا 
عميد كلية التربية االساسية ـ 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
الرشـــيد  والتدريـــب، د.خالد 
الوكيل املســـاعد للتخطيط  ـ 

واملعلومات، مرمي الوتيدـ  الوكيل 
املســـاعد للبحـــوث التربوية 
واملناهج، رئيس جمعية املعلمني 
الكويتية، د.حنان املطوعـ  املدير 
التنفيذي لشركة برتش العاملية، 
وآسيا حاجيةـ  مدير مكتب وزير 

التعليم العالي.
الفريق في    وتتحدد مهـــام 

اآلتي:
  ١ ـ اعـــداد املعايير الوطنية 
للتعليم في الكويت والتي تتمثل 
في التغييـــر املطلوب حتقيقه 
في معـــارف ومهارات وقدرات 
وســـلوك املتعلـــم (الطالب)، 
وبحيث تشـــتمل على محاور 
متسقة منها: املعايير اخلاصة 
باملناهـــج، املعاييـــر اخلاصة 

التعليميـــة، املعايير  بالهيئة 
اخلاصة باالنشـــطة الطالبية، 
املعاييـــر اخلاصة باملنشـــآت 
التربويـــة ومعايير اخرى قد 

ترتئيها اللجنة.
  ٢ ـ االشـــراف علـــى اعداد 
الدراسات املطلوبة لالستعانة 
الطـــرق واملفاهيـــم  بأحـــدث 
املستخدمة في تصميم املعايير 
التعليمية وفق املؤشرات احمللية 

والدولية.
  ٣ ـ االستعانة بأحد املكاتب 
االستشـــارية في الدعم الفني 
لتنفيذ املهام املطلوبة اذا تطلب 

االمر.
  ثانيا: يحق لرئيس الفريق 
االستعانة مبن يراه مناسبا من 

املختصني فـــي وزارة التربية 
الفرق  وخارجهـــا وتشـــكيل 

الفرعية.
الفريق في    ثالثا: يجتمـــع 
الوقـــت الذي يحـــدده رئيس 
اللجنة فـــي غير اوقات الدوام 

الرسمية.
  رابعا: تصرف مكافأة مالية 
شهرية لرئيس واعضاء الفريق 
اليهم حســـبما يحدده  املشار 

الوزير من بند اعمال اخرى.
  خامســـا: يعمل بهذا القرار 
اعتبارا من تاريخه وملدة ستة 

اشهر.
  سادســـا: على جميع جهات 
العلـــم والعمل  االختصـــاص 

مبوجبه. 

 ضمن فريق ترأسه ولجميع عناصر المنظومة من مناهج وهيئة تعليمية وطالب ومنشآت تربوية ووفق أحدث النظم

 خالد الرشيد  اسيا حاجية 

 منى اللوغاني  شعيب عبداهللا 

 د.عبداهللا املهنا د.عبدالرحمن األحمد

 عبلة العيسى 

 د.رضا اخلياط

 د.موضي احلمود

 ضرورة التنسيق بين «التربية» والجامعات الخاصة 
لتخريج معلمين وفق المعايير واالحتياجات 

 المناطق التعليمية تتسبب 
  في عدم صرف المكافآت «الممتازة» 

 قرارات وزارية بمهمات رسمية إلى الخارج

 اسـتضافة وفد من «الجامعـة» للتمهيد الجتمـاع وزراء التربية العرب 

 الخياط يتوجه إلى سنغافورة  لحضور 
اجتماعات «الوطني» لتطوير التعليم 

 مريم بندق
  علمت «األنباء» ان أغلـــب املناطق التعليمية 
لم ترســـل الى الوزارة أسماء املستحقني ملكافآت 
األعمال املمتازة للعام الدراسي ٢٠١٠/٢٠٠٩ بالرغم 
من ان النشرة املتضمنة الشروط املعدلة أبلغت 
للمناطق منذ شهر تقريبا واحملددة بحساب آخر 

تقرير عن سنة واحدة وكذلك اإلجازات.
  وطلبت املصادر من املناطق اإلسراع بإرسال 
األســـماء لتتمكن اإلدارة املالية من الصرف قبل 

نهاية السنة املالية في ٣١ مارس املقبل.
  وحتى ال ترحل هـــذه املكافآت كأمانات للعام 

املالي اجلديد. 

املعلمني لدى وزارة التربية وجاء 
في خطابه: حرصا من اجلامعة 
وإميانا باملشـــاركة في تعزيز 
هذا الدور في ســـبيل النهوض 
بعجلة التعليم في الكويت فإننا 
برجاء يحذوه األمل في دعمكم 
وتشجيعكم لنا من خالل تزويدنا 
بتخصصات املعلمني املطلوبة 

لدى الوزارة.
  وأضـــاف: اجلامعـــة بصدد 
تدعيم املناهج وطرق التدريس 
مبا يتواءم مع متطلبات ومعايير 
اختيار املعلمني لدى الوزارة مبا 
يضمن حتقيـــق كفاءة التعليم 
وجودة أداء مهنة التدريس في 
مدارس التعليم العام والتعليم 
النوعي (التربية اخلاصة)، لذلك 
نأمل بتزويدنا برأي املختصني 
لديكم باملتطلبات والتخصصات 
التي ترونها مـــن األهمية لكي 
يتم ادراجهـــا واعتمادها لدينا 
فـــي برامج إعـــداد املعلمني في 

اجلامعة. 

التعليم.
  تتحمل الكويت كل تكاليف 
االقامات للضيوف املشــــار 
اليهم اعاله خالل الفترة من 

٢٠١١/١/٣٠ الى ٢٠١١/٢/١.
  وتلبيــــة للدعوة املوجهة 
االبــــداع االقليمي  من مركز 
وتنظيــــم  لالستشــــارات 
املؤمتــــرات للمشــــاركة في 
االجتماع حول «استراتيجيات 
التميز في االدارة والتغيير 
التطوير  االداري ومهــــارات 
املستمر» والذي سيقام بدبي 
خالل الفترة من ٢٠ حتى ٢٤ 
فبراير ٢٠١١، قررت الوزيرة 
اوال: ايفاد زينب العبيدي – 
رئيس قسم متابعة شؤون 
مجلس االمــــة مبكتب وزير 
التربيــــة في مهمة رســــمية 
تبدأ مــــن ٢٠١١/٢/١٩ وتنتهي 
في ٢٠١١/٢/٢٥ شاملة يومي 
الكويت  الســــفر وتتحمــــل 
تكاليف السفر واالقامة اضافة 
الى رسوم املشاركة وقدرها 

٦٠٠ دينار. 

التربيـــة فيما يخـــص برامج 
التدريب املستمر وبرامج التربية 
العملية وحتديث وتبادل البيانات 

واملعلومات.
  ثانيا: فيما يخص احتياجات 
التربية خالل السنوات  وزارة 
التعليم  فـــإن قطـــاع  املقبلة، 
العام يرى أهمية ان تسهم هذه 
املؤسسات اجلامعية اخلاصة في 
سد حاجة الوزارة من الكوادر 
الوطنيـــة فـــي التخصصـــات 

املنشورة باجلدول:
أمـــا بشـــأن معايير    ثالثا: 
اختيـــار وتأهيل املعلمني فإننا 
نؤكد على أهمية إشـــراف كلية 
التربية بجامعة الكويت وكلية 
التربية األساسية بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب على 
هذه اجلوانب داخل املؤسسات 

التعليمية.
  وكان رئيس جامعة اخلليج 
قد طلب مـــن الوزيرة احلمود 
اخلطة املستقبلية لتخصصات 

السفر واالقامة.
  وايضا بناء على استضافة 
الكويت لالجتماع املشــــترك 
لــــوزراء التربيــــة والتعليم 
بالدول العربية ودول اميركا 
اجلنوبية وما تقتضيه احلاجة 
من عقد لقاء ملناقشة االمور 
اللوجستية اخلاصة واالعداد 
لالجتمــــاع اصدرت الوزيرة 

قرارا جاء فيه:
  أوال: اســــتضافة كل من: 
فائقة الصالح – مستشار األمني 
العام جلامعة الدول العربية 
(رئيس الوفد)، نهال عبداهللا – 
مسؤول ملف التربية والتعليم 
مبكتب االمني العام، نهى عباد 
التربيــــة والتعليم،  ادارة   –
مازن نايف – ادارة االميركتني 
بجامعة الدول العربية، د.احمد 
خليــــل – مدير ادارة التربية 
العربيــــة للتربية  باملنظمة 

والثقافة والعلوم.
الوزيرة    وذلــــك ملقابلــــة 
احلمود للتنســــيق واالعداد 
لالجتماع املشــــترك لوزراء 

 مريم بندق
  رفعت وكيلة قطاع التعليم 
العام منى اللوغاني مذكرة الى 
وكيلة الوزارة متاضر السديراوي 
حول طلب جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا حول احتياجات 
وزارة التربيـــة مـــن الكـــوادر 
التعليمية ومعاييـــر االعتماد 

جاءت فيها:
  أوال: نظرا ملا يشهده املسار 
التعليمـــي والتربـــوي علـــى 
للبـــالد من  املســـتوى احمللي 
بروز بعض املؤسسات التربوية 
والتعليمية التي تعنى بتخريج 
التعليمية في مختلف  الكوادر 
التخصصات العلمية، فإننا نود 
التأكيد على أهمية التنسيق بني 
هذه املؤسســـات التعليمية من 
جهـــة ووزارة التربية من جهة 
اخـــرى، بصفتها أحـــد موارد 
الوزارة لسد حاجتها من الكوادر 
التعليمية، فـــي إطار ومنظور 
شـــامل جلميع اجلوانب بهدف 

حتقيق األغراض التالية:
  ١- حتقيق التكامل والتنسيق 
بني هذه املؤسسات فيما يخدم 

سوق العمل.
  ٢- ضبـــط مخرجـــات هذه 
املؤسســـات باملعاييـــر الفنية 
املعتمدة لدى مؤسسات الدولة 
مبا فيهـــا وزارة التربية لقبول 
طلبات توظيفها، ومبا يضمن 
توافق تأهيل هذه املخرجات مع 
املتطلبات الفنية لدى الوزارة.

  ٣- تشريع ضوابط ضمان 
قيام التنسيق والتكامل املستمر 
بني هـــذه املؤسســـات ووزارة 

 مريم بندق
  اوفــــدت وزيــــرة التربية 
العالي  التعليــــم  ووزيــــرة 
مسؤولني في مهمات رسمية 
الى اخلــــارج تلبية لدعوات 
رسمية وفي هذا الصدد وبناء 
على الدعوة املوجهة للمركز 
الوطنــــي لتطويــــر التعليم 
حلضور اجتماعــــات املعهد 
الوطنــــي لتطويــــر التعليم 
في سنغافورة (NIE) خالل 
الفترة من ٨-١١ فبراير اجلاري 
بهــــدف االطالع ومناقشــــة 
نظام التعليم في سنغافورة 
والتعاون وتبادل اخلبرات 
ملا في ذلك من مســــاهمة في 
خطة الكويت لتطوير التعليم، 
قررت الوزيرة ايفاد مدير عام 
املركز الوطني لتطوير التعليم 
د.رضا اخلياط، وآالء الشاهني 
«محلــــل احصائي» حلضور 
الوطني  اجتماعات املعهــــد 
للتعليم في سنغافورة خالل 
الفترة من ٧ وحتى ١٢ اجلاري 
الكويــــت تكاليف  وتتحمل 

 اللوغاني أكدت أهمية إشراف الكليات التربوية على تأهيل الهيئة التعليمية

 الجنس  التخصص  م 
 ذكور/ إناث  الفيزياء  ١ 

 ذكور/ إناث  الكيمياء  ٢ 

 ذكور  أحياء  ٣ 

 ذكور  جيولوجيا  ٤ 

 ذكور/ إناث  اللغة اإلجنليزية  ٥ 

 ذكور/ إناث  اللغة العربية  ٦ 

 ذكور/ إناث  احلاسب اآللي  ٧ 

 ذكور/ إناث  الرياضيات  ٨ 

 إناث  التربية البدنية  ٩ 

 ذكور/ إناث  التربية املوسيقية  ١٠ 

 ذكور/ إناث  التخاطب  ١١ 

 ذكور/ إناث  الدراسات العملية (ديكور/ الكترونيات)  ١٢ 

 التخصصات التي حتتاجها وزارة التربية 

 نعمل على إقرار تأشيرة اإلقامة ألزواج المعلمات 
  بعد موافقة «الداخلية» على الزيارة المتكررة

 الحمود لـ «األنباء»: سأدفع بزيادة 
بدل سكن المعلمين الوافدين

 الكنيمش تقوم 
  بأعمال العيسى

 مريم بندق
  جددت وزيرة التربية ووزيــــرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود القول انها ستدفع القرار زيادة بدل السكن للمعلمني 

الوافدين في اول اجتماع ملجلس اخلدمة املدنية.
  وقالت الوزيرة احلمود ردا على سؤال لـ «األنباء» ان املعلمني 
«يستاهلون» وسأبذل جهدي القرار الزيادة التي رفعتها الوزارة 

الى املجلس.
  وحول ما مت بشأن طلب الوزارة من الداخلية اعتماد تأشيرة 
االقامة الزواج املعلمات الوافدات، اوضحت الوزيرة ان املعمول 
به اآلن هو الزيادة املتكررة، مستدركة بأنها تعمل على اقرار 

تأشيرة االقامة لهم. 

إدارة   نظرا لقيــــام مديــــر 
التطوير والتنمية عبلة العيسى 
بإجازة دورية اعتبارا من ٢٥ 
الشــــهر املاضي، كلف الوكيل 
املساعد للتخطيط واملعلومات، 
التدريــــب وتنميــــة  مراقــــب 
القوى العاملة وفاء الكنيمش 
بالقيام بأعمالها باإلضافة الى 
عملها األصلي وحتى مباشرة 

عملها. 


