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 مريم بندق
  شـــكلت وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود فريق عمل برئاسة 
وكيلة القطاع االداري عائشة الروضان حلصر 
املرشحني املستحقني لصرف مكافأة األعمال 
املمتازة للعام الدراسي ٢٠١٠/٢٠٠٩ من املعلمني 
واالداريني الكويتيني والوافدين. وجاء في قرار 
احلمود رقم ٩٤ لســـنة ٢٠١١ الصادر في ٢٤ 
فبراير املاضي انه: بعد االطالع على قانون 
ونظام اخلدمة املدنية لسنة ١٩٧٩ وتعديالتهما 
وعلى القرار الوزاري رقم (٢٠١٠/٦٩) الصادر 
بتاريخ ٢٠١٠/٢/٨ بشأن ضوابط استحقاق 
مكافأة االعمال املمتازة وبناء على ما تقتضيه 

مصلحة العمل، تقرر: 
  اوال: تشـــكيل فريق عمل برئاسة الوكيل املساعد للشؤون 
االدارية عائشة الروضان وذلك حلصر واعداد كشوف مستحقي 
مكافأة االعمال املمتازة، ويضم الفريق في عضويته االســـماء 

التالية:
  رجاء بوعركي – مراقب الشؤون الوظيفية، حسن الكندري 
– رئيس قســـم االجازات والدوام، علي اكبر البلوشـــي، هبة 
صالح فجري، جاسم جاســـم، محمد اخللف، امل العرادة من 
ادارة املوارد البشرية، عبداخلالق احمد ومحمد الغامن من مكتب 

الوكيل املساعد للشؤون االدارية.
  ثانيا: مهام فريق العمل:

  ١- حصر اسماء املوظفني املرشحني لصرف مكافأة األعمال 
املمتـــازة طبقـــا لضوابط القـــرار الوزاري رقـــم (٢٠١٠/٦٩) 
الصادر بتاريخ ٢٠١٠/٢/٨، وقرار مجلس الوكالء بجلسته رقم 

.(٢٠١٠/١٢)
  ٢- سحب كشوف بأسماء املرشحني لصرف مكافأة االعمال 
املمتازة وارسالها الى قسم االجازات والدوام، وادارة الشؤون 

القانونية للتدقيق عليها من حيث االجازات والعقوبات.
  ٣- استقبال الكشوف املرســـلة الى قسم االجازات وادارة 
الشـــؤون القانونية والقطاعات املختلفة للتدقيق واستبعاد 
غير املســـتحقني واضافة من يستحق املكافأة طبقا للضوابط 

احملددة للصرف.
  ٤- ارسال كشوف بأسماء املرشحني لصرف مكافأة االعمال 
املمتـــازة الى القطاعات املختلفة للمراجعة والتدقيق واضافة 
املستحقني غير املدرج اسماؤهم وحتديد املنقولني الى قطاعات 

اخرى وكذلك املنقولون خارج الوزارة.
  ٥- ارسال الكشوف النهائية بأسماء املستحقني ملكافأة االعمال 

املمتازة الى االدارة املالية لتنفيذ عملية الصرف.
  ٦- تلقي التظلمات والرد عليها وبحث مدى احقية كل حالة 
على حدة، واعداد كشـــوف باسماء املستحقني منهم وارسالها 

الى االدارة املالية للصرف.
  ثالثا: يصرف لرئيس واعضاء فريق العمل 
مكافأة مالية شـــهرية على بند أعمال اخرى 

وفقا للنظم املالية املتبعة.
  رابعـــا: يعمل بهـــذا القـــرار اعتبارا من 

٢٠١٠/١٢/١٥ الى ٢٠١١/٤/١٥.
  خامســـا: على جميع جهات االختصاص 

العلم والعمل مبوجبه.
  هذا ويتضمن القرار رقم ٢٠١٠/٦٩ الذي سبق 
ان انفردت بنشره «األنباء» في ١١ فبراير ٢٠١٠ 

ان ضوابط صرف االعمال املمتازة هي:
  - أال تقل اخلبرة عن خمس سنوات فعلية 
يتم احتســـابها من اول ســـبتمبر للعاملني 
باملدارس، ومن اول يناير للعاملني في ديوان 

عام الوزارة واملناطق التعليمية.
  - اال تقل درجة تقرير آخر ســـنة عـــن ٩٤ فأكثر، ويجبر 

الكسر لصالح املوظف.
  - اال تكون قد وقعت على املرشح عقوبة في آخر سنة.

  - أال تتجاوز أيام االنقطاع عن العمل (متواصلة او متقطعة، 
مرضية او غير مرضية) ١٥ يوما في كل عام دراسي على حدة 
للعاملـــني في املدارس او في كل عام ميالدي للعاملني بديوان 

عام الوزارة او املناطق التعليمية.
  - ال حتتسب االجازات التالية من ايام الغياب:

  الوضع – العـــدة – التعزية لالقارب من الدرجة األولى  - 
االجازة الدورية – اجازة احلج.

  - ان يكون املوظف على رأس عمله في اجلهة التي ترشحه 
ملدة ال تقل عن سنة قبل الترشيح.

  ب- ضوابط أخرى:
  - يرشـــح املتقاعد فـــي حال انطباق الشـــروط عليه قبل 

التقاعد.
  - عند احتســـاب سنوات اخلبرة يعامل من يعاد تعيينهم 

او التعاقد معهم كاملوظفني اجلدد.
  - احملالون على الشـــؤون القانونية يبت في احقيتهم في 

االعمال املمتازة فور االنتهاء من التحقيق ومعرفة النتيجة.
  ج – االجراءات العامة:

  - الترشيح يشمل العاملني في الوزارة من موظفني (كويتيني 
وغير كويتيني).

  - تقوم االدارة املالية بحفظ مبالغ في حساب االمانات ملدة 
شهرين للتظلمات وملدة ٦ أشهر للمحالني الى التحقيق.

  ثانيا: على وكيل وزارة التربيـــة اصدار القرارات املنظمة 
والالزمة لهذا الشأن.

  ثالثا: يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه.
  رابعا: على جهات االختصاص العلم والعمل مبوجبه. 

 مريم بندق
  اعتمــــد رئيــــس ديوان اخلدمــــة املدنية 
عبدالعزيز الزبن صــــرف مكافآت ٣١ طلبا  
مرفوعــــا من وزيرة التربية وزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود يتضمن األســــماء 
واملبالغ املســــتحقة لها نظير املشاركة في 
أعمال داخل الوزارة وتشمل املوافقات أسماء 

عاملني من داخل الوزارة وخارجها:

  تفاصيل الـ١١ طلبا المعتمدة

  جاءت املوافقة االولى على صرف املكافآت 
املالية املقترحة لكل من العاملني ببعض مراكز 
العمل مقابل القيام مبهــــام في غير أوقات 

الدوام الرسمي وعددها ١١ موضوعا.
  وجاء في خطاب الزبن للوزيرة: إحلاقا 
لكتاب الديوان رقم (م خ م/٢٠١٠/٣٠/٥٩٧) 
الصادر في ٢٠١٠/٩/٧ بشأن موافقة الديوان 
على قيــــام وزارة التربيــــة بالصرف وفقا 
للقــــرارات املنظمة للصرف دون حاجة الى 
الرجوع الــــى الديوان ألخــــذ املوافقة على 
الصــــرف، نود اإلحاطة بأنــــه قد مت عرض 

هذه املوضوعات، حيث تقرر:
  ١ـ  ان تقوم جهتكم باتخاذ الالزم بشــــأن 
طلبكم املتقدم، في ضوء كتاب الديوان املشار 
اليــــه إعاله، مع مراعــــاة التقيد بتطبيق ما 
جــــاء به من ضوابط وأحكام وكذلك مراعاة 
الضوابط واألحكام الواردة بالقرارات األصلية 

املنظمة للصرف.
  ٢ ـ ان يتـــم الصرف مـــن بند املكافآت 
(مكافآت أعمال أخرى)، وبشـــرط توافر 
االعتماد املالي الالزم في هذا البند مبيزانية 
جهتكمـ  الباب األولـ  للسنة املالية احلالية 
الذي يســـمح بهذا الصرف ويشـــمل ذلك 

املكافآت التالية:
  صرف مكافأة مالية ملوظفي قسم اجلوازات 
بإدارة املوارد البشرية نظير القيام باإلجراءات 
املتعلقة باملعينني اجلــــدد واجنازها خالل 
فترة محددة، والبالغ عددهم ١١ موظفا ملدة 
شــــهرين اعتبارا من ٢٠١٠/٨/٢١ مبا في ذلك 
اجلمع والعطالت الرسمية وذلك مبعدل صرف 

األعمال اإلضافية على بند أعمال أخرى.
  صرف مكافأة مالية ألبو احلمد الســــيد 
احمد سالم بواقع ٦٣٠ دينارا نظير تكليفه 
بالعمل في كنترول الثانوية العامة للنظام 

املوحد خــــالل الفترة من ٢٠٠٩/١٢/٢٧ حتى 
.٢٠١٠/٢/٥

  صرف مكافأة ماليــــة لغازي محمد زين 
ـ مســــتعان بخدماته ـ لتكليفه بالعمل في 
املهرجان الثقافي السنوي الثاني واألربعني 
للعام الدراسي ٢٠١٠/٢٠٠٩ ملدة ٤٠ يوما خالل 
شــــهري مايو ويونيو للعام ٢٠١٠ ومبعدل 

صرف األعمال اإلضافية.
  صرف مكافأة ماليــــة بواقع ٢٤٨ دينارا 
لنوال محمد ابراهيم ـ مســــتعان بخدماتها 
ـ نظير تكليفهــــا ضمن العاملني باملخيمات 
التدريبية والتطبيقيــــة والترويحية لعام 
٢٠١٠/٢٠٠٩ ملــــدة ٢٠ يوما واللجان العاملة 
مبخيم السالم الثالث عشــــر ملدة ٤٢ يوما 
مبعدل صرف ٤ دنانيــــر لليوم الواحد في 

كال اللجنتني.
  صرف مكافأة مالية حملمد عبداملعني أحمد 
بواقع ٤٤٠ دينــــارا ووليم عويضة، عطية 
مراسلـ  راتب مقطوعـ  بواقع ١٧٦ دينارا وذلك 
لتكليفهما بالعمل في كنترول الثانوية العامة 
للنظام املوحد خــــالل الفترة من ٢٠١٠/١/١٠ 

وحتى ٢٠١٠/١/٣١.
  صــــرف مكافآت مالية لعــــدد ٦ موظفني 
مســــتعان بهم ومن خارج الوزارة تتراوح 
بني ١٢٨ و٦٠٠ دينار، حيث مت تكليفهم بأعمال 
االمتحانات في الكنتــــرول األدبي والعلمي 
للصف الثاني عشــــر وذلك طبقا للمزاولة 

الفعلية لهم.
  صرف مكافأة مالية ألعضاء جلنة مقابالت 
املرشحني للوظائف الفنية في مركز املعلومات 
تتــــراوح بني ١٠ و٢٤٧ دينــــارا لكل من عدد 
١١ (رئيس + عضو) وذلك حســــب املزاولة 
الفعلية خالل الفترة من ديسمبر ٢٠٠٨ حتى 

ديسمبر ٢٠٠٩.
  صرف مكافــــأة مالية لكل من شــــعبان 
عبدالقادر بركات ومحمد حضرت علي محمد 
(راتب مقطوع + استعانة بخدمات) نظرا 
لتكليفهمــــا بتدريب أعضــــاء برنامج إعادة 
التنفيــــذي للدولة بواقع  الهيكلة واجلهاز 

٥٤٠ دينارا لكل منهما وملدة شهر واحد.
  صرف مكافــــأة مالية لكل من وليد خالد 
املنيس وجمال محمد عبداهللا الفودريـ  من 
خــــارج الوزارةـ  ويعمالن بوزارة الداخلية 
لتكليفهــــم بتدريب أعضــــاء برنامج تنمية 

وتأهيل الوحدات البحرية 
للعام الدراسي ٢٠١٠-٢٠١١ 
بواقع (٧٢ دينــــارا) لكل 

منهما.
  املوافقــــة على صرف 
مكافــــأة مالية حملمد علي 
حضرتـ  على بند املكافآت 
ـ لتكليفه بأعمال التدريب 
بالدورات الصباحية بواقع 
٦٠ محاضرة ومبعدل ١٢ 

دينارا لكل محاضرة.
  املوافقــــة على صرف 
مكافأة مالية أليوب خالد 
األيوبـ  من خارج الوزارةـ  

لتكليفه بالتدريب بالبرنامج التدريبي أمناط 
الشخصية للباحثني والباحثات في مدارس 
التربية اخلاصة للعام الدراسي ٢٠١٠-٢٠١١ 
بواقع ٦ محاضرات ومبعدل ١٢ دينارا لكل 

محاضرة.
  وجاءت موافقة الزبن الثانية: باإلشارة الى 
كتب وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
بشأن طلب املوافقة على صرف املكافآت املالية 
املقترحة للعاملني ببعض مراكز العمل مقابل 
القيام مبهام في غير أوقات الدوام الرسمي 

وعددها (٢٠) موضوعا.
  نود اإلحاطة بأنه مت عرض املوضوعات 
حيث تقرر املوافقة على ان يتم الصرف من 
بند املكافآت، وبشرط توافر االعتماد املالي 
الالزم في هذا البند مبيزانية جهتكمـ  الباب 

األول ـ الذي يسمح بهذا الصرف.

  تفاصيل الطلبات الـ٢٠ المعتمدة

  علما بأن قرارات الصرف املدرجة تطبق 
على العاملني من داخل الوزارة ومن خارجها 

وفقا للمزاولة الفعلية وهي كالتالي:
  منح مكافــــأة مالية قدرهــــا ٢٤٠ دينارا 
لعبداهللا عطية نظير تكليفه بالعمل بإدارة 
اخلدمات العامة عن الفترة من ٢٠١٠/٤/١ حتى 
٢٠١٠/٦/٢٣ ملدة ٦٠ يوما بواقع ٤ دنانير عن 

كل يوم.
  منح مكافأة مالية تتراوح بني ٦٩ و٢٨٠ 
دينارا لكل من أعضاء جلنة حصر وجتميع 
بيانات املباني املدرســــية ضمن مشــــروع 
األطلــــس الوطني، نظيــــر تكليفهم بأعمال 

والســــكرتارية  الطباعة 
عن الفترة من ســــبتمبر 
٢٠١٠ حتى ديسمبر ٢٠١٠ 
وعددهــــم ١١ موظفا وفقا 
الفعلية  املزاولة  لكشوف 
مبعدل يتراوح بني ٣٫٦٦٣ 

و٤ دنانير.
  منح مكافأة مالية قدرها 
١٦٠ دينارا لكل من العاملني 
البيانات  بلجنة تعديــــل 
وحصر املخالفات املنتهية 
خدماتهم ـ عن الفترة من 
٢٠١٠/٥/٢ حتى ٢٠١٠/٧/١ 
وفقــــا لكشــــوف املزاولة 

مبعدل صرف األعمال اإلضافية.
  منح مكافأة مالية قدرها ٢٧٢ دينارا عن 
أعمال إضافيــــة ألحمد عبدالرزاق الصفائي 
املستعان بخدماته على بند املكافآت بإدارة 
اخلدمات العامة نظير تكليفه بالعمل خارج 
أوقات الدوام الرســــمي وذلك ملدة ٣ أشــــهر 

اعتبارا من ٢٠١٠/٨/١.
  منح مكافأة مالية قدرها ١٥٠ دينارا لعمر 
ابراهيم الغرير نظير تكليفه بالعمل في جلنة 
دراســــة املقترح املقدم من االحتاد الكويتي 
ألصحاب املدارس اخلاصة واملعاهد الثقافية 
بشــــأن املعايير الواجب توافرها في حتديد 
الرسوم الدراسية وذلك بواقع ٥ اجتماعات 

بفئة صرف ٣٠ دينارا.
  منح مكافأة مالية قدرها ٦٤٠ دينارا عدد ٢ 
موظفني مستعان بخدماتهما على بند املكافآت 
نظير تكليفهما بالعمل في جلنة التخطيط 
ومتابعة االستعداد للعام الدراسي ٢٠١٠-٢٠١١ 
خارج أوقات الدوام الرسمي، وذلك عن الفترة 
من ٢٠٠٩/١١/٨ حتى ٢٠١٠/٦/٣٠ وفقا لكشوف 
املزاولة الفعليــــة وبحد أقصى ٢٠ يوما في 

الشهر بواقع ٤ دنانير في اليوم الواحد.
  منح مكافــــأة مالية تتــــراوح بني ٤٤٩٫١ 
و١١٦٫٥ دينارا لعدد ٢ موظفني نظير تكليفهما 
بالعمل في جلنة اإلشــــراف واملتابعة على 
جتهيز مسارح املدارس، خارج أوقات الدوام 
الرسمي وذلك عن الفترة من ٢٠١٠/٤/١ حتى 
٢٠١٠/١٠/٣١ وفقا لكشــــوف املزاولة الفعلية 
ومبعدل صرف يتراوح بني ٣٫٥٦٥ و٢٫٩١٣ 

دينار عن كل يوم.

  منح مكافأة مالية تتراوح بني ٩٢ و١٠١٫٧٣٣ 
دينار لعدد ٤ موظفني نظير تكليفهم بالعمل 
في جلنة اإلعداد واإلشراف واملتابعة ألندية 
الطفل الصيفية، خارج أوقات الدوام الرسمي 
وذلك عن الفترة من ٢٠١٠/٧/١ حتى ٢٠١٠/٨/١٠ 
وفقا لكشوف املزاولة الفعلية ومبعدل صرف 

األعمال اإلضافية.
  منح مكافــــأة مالية قدرهــــا ٢٨٤ دينارا 
لنادية خليل حاجــــي و٣١٢ دينارا لغنيمة 
احمد صادق املشــــاركتان فــــي جلنة تنفيذ 
ومتابعة احلمايــــة التأمينية ملواطني دول 
مجلس التعاون اخلليجي العربي عن أشهر 
يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر وفقا 
لكشوف املزاولة وبحد أقصى ٢٠ يوما بالشهر 

ومبعدل صرف األعمال اإلضافية.

  مكافآت مشروع األطلس

  صرف مستحقات مالية قدرها ١٦٠ دينارا 
لكل من أعضاء جلنة حصر وجتميع بيانات 
املباني املدرســــية ضمن مشــــروع األطلس 
الوطنــــي، نظير تكليفهــــم بأعمال الطباعة 
والســــكرتارية عن الفترة من ١ يوليو حتى 
أغسطس ٢٠١٠ وفقا لكشوف املزاولة الفعلية 

مبعدل صرف األعمال اإلضافية.
  منح مكافأة مالية عن أعمال إضافية قدرها 
٢٠٠ دينار لعماد احمد حســــن عبدالسالم 
نظير تكليفه بالعمل في تعليم الكبار ومحو 
األمية وذلك للفترة من ٢٠١٠/٥/١ حتى نهاية 

.٢٠١٠/٧/٢٢
  صرف مستحقات مالية قدرها ١٦٠ دينارا 
ألحمد خالد ســــمير املطيري نظير تكليفه 
بأعمــــال الطباعة والســــكرتارية في جلنة 
العلمي اآلسيوي  العامة للملتقى  اخلدمات 
األول عن الفترة من مارس ٢٠١٠ حتى ابريل 
٢٠١٠ وفقا لكشوف املزاولة الفعلية مبعدل 

صرف األعمال اإلضافية.
  صرف مستحقات مالية تتراوح بني ١٦٠ 
و٢٤٠ دينارا لكل من السادة املكلفني بأعمال 
الطباعة والسكرتارية في اجتماعات مجلس 
الــــوكالء وعددهم ٣ موظفني عن الفترة من 
سبتمبر حتى ديسمبر ٢٠١٠ وفقا لكشوف 
املزاولــــة الفعليــــة مبعدل صــــرف األعمال 

االضافية.
  املوافقة على صرف مكافأة مالية قدرها 

١٧٠ دينارا شهريا لكل من مدربي ومدربات 
السباحة من خارج الوزارة للعمل بأحواض 
السباحة التابعة للتوجيه الفني العام للتربية 
البدنية للموسم الصيفي ٢٠١٠ وعددهم ١٩ 
مدربا ومدربة وذلك ملدة شهرين اعتبارا من 

.٢٠١٠/٦/١٣
  املوافقة على صرف مكافآت مالية للمكلفني 
بتحكيم مباريات كأس التفوق ألوائل املناطق 
التعليمية واإلدارة العامة للتعليم اخلاص 
من خارج الوزارة وعددهم ١٥ موظفا مبكافآت 
تتراوح بني ٣٠ و١٣٠ دينارا مبعدل دينارين 

عن كل مباراة حضروها.
  منح مكافأة مالية قدرها ٤٨ دينارا لهشام 
محمد زكريا نظير عمله بالدورة التدريبية 
ـ مقدمــــة في العناصر االلكترونية ملعلمات 
املرحلة املتوســــطة، وذلك عــــن الفترة من 

٢٠١٠/١١/٢٣ حتى ٢٠١٠/١٢/٩.
  منح مكافأة مالية قدرها ٦٠ دينارا لناصف 
محمد علي نظيــــر عمله بالدورة التدريبية 
ـ مقدمــــة في العناصر االلكترونية ملعلمات 
املرحلة املتوســــطة، وذلك خالل الفترة من 

٢٠١٠/١٠/٣ حتى ٢٠١٠/١٠/١٨.
  صرف مستحقات مالية قدرها ٣٠ دينارا 
جلواد عبدالرزاق عمرانيـ  عقد ثالث، نظير 
تكليفه بالعمــــل في جلان املقابالت احمللية 
الختيار املعلمني واملعلمات اجلدد مبدارس 
الــــوزارة ورياض األطفال للعام الدراســــي 
٢٠١١/٢٠١٠ عــــن الفترة مــــن ٢٠١٠/١/١ حتى 

.٢٠١١/٤/٣٠
  صرف مستحقات مالية قدرها ١٥٠ دينارا 
حلنان صادق املطوع نظير عملها في جلنة 
دراســــة املقترح املقدم من االحتاد الكويتي 
ألصحاب املدارس اخلاصة واملعاهد الثقافية 
بشــــأن املعايير الواجب توافرها في حتديد 
الرسوم الدراسية بواقع ٥ اجتماعات بفئة 
صرف (األولى) وذلك عن شــــهر مايو سنة 

.٢٠١٠
  صرف مســــتحقات ماليــــة قدرها ٣٦٠ 
دينارا ألحمد عبدالرزاق الصفائي املستعان 
بخدماته نظير عمله في جلنة فرز وتصنيف 
وتسجيل املصروفات واملخالفات في جميع 
العقود السابقة بواقع ١٨ اجتماعا بفئة صرف 
(الثالثة) وذلك خالل الفترة من شهر اكتوبر 

حتى شهر ديسمبر لسنة ٢٠١٠. 

 ٣ أيام إجازة للطلبة والعاملين في أوبريت 
  «الوطن إال الوطن»

 مريم بندق
  علمت «األنبـــاء» أن وزيرة التربية ووزيـــرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود منحت الطلبة والعاملني في أوبريت «الوطن إال 

الوطن» إجازة ٣ أيام على أن يستأنفوا الدراسة األحد املقبل.
  هذا، وقالت مصادر تربوية إنه متت إعادة عرض األوبريت امس 

األول صباحا للسيدات ومساء للرجال. 

 Mariembondok@hotmail.com 

 قبل نهاية السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ في ٣١ الجاري

 «األنباء» تنفرد بنشر ٣١ موافقة لـ«ديوان الخدمة» لصرف مكافآت 
للعاملين داخل وخارج «التربية»

 عبدالعزيز الزبن 

 د.موضي احلمود 

 في تصريح لرضا الخياط بعد اجتماعه مع مريم الوتيد والتواجيه العامة 

 في ظل تغيير قيادات «التربية» ولضمان استقرار تطوير التعليم 
لدينا مشاريع بالتعاون مع سنغافورة وجهات استشارية متخصصة

 الحاجة ماسة إلنشاء بنوك لالختبارات بعد أن أصبحت عبئًا كبيرًا على التواجيه العامة
 مريم بندق

  رفع مدير عــــام املركز الوطني لتطوير التعليم 
واألمني العام للمجلس األعلى للتعليم د.رضا اخلياط 
مذكرة لوزيرة التربيــــة حول التغييرات املطلوبة 
في تشــــكيل املجلس األعلى للتعليم، جاء فيها: ان 
التغييرات في اطار مواكبة املستجدات التي تتطلب 
اعادة النظر في تشكيل املجلس األعلى للتعليم هي: 
ضم عضو بدال من املرحــــوم صالح املرزوق، ضم 
د.خالد الســــعد وكيل وزارة التعليم العالي حتى 
يحدث تكامل في مناقشة املوضوعات على مستوى 
وزارتي التربية والتعليم العالي، ضم د.رضا اخلياط 
مدير عام املركــــز الوطني لتطوير التعليم واألمني 

العام للمجلس األعلى للتعليم.
  وايضــــا وفي اطار تفعيــــل دور املركز الوطني 

لتطوير التعليــــم وتعيني مدير عام له وحيث ان املرســــوم اخلاص 
بانشائه يقضي بأن األمناء هم اعضاء املجلس األعلى للتعليم، برجاء 

االطالع والتوجيه مبا يلزم لالستفسار حول القضايا اآلتية:
  ١- امكانية تعديل املرسوم الصادر بتشكيل املجلس األعلى للتعليم 
في دورته احلالية (الســــابعة) بحيث يشــــمل التعديل ضم االعضاء 

اجلدد املشار اليهم.
  ٢- مدى امكانية عقد جلسات مشتركة بني املجلس االعلى للتعليم 
ومجلس امناء املركز الوطني حلني االنتهاء من حتويل املركز الوطني 
لتطوير التعليم الى املركز الوطني للقياس والتقومي وصدور املرسوم 

بهذا الشأن والالئحة الداخلية بنظام العمل في املركز.
  ٣- مدى امكانية تعديل الالئحة الداخلية بنظام العمل في املجلس 
األعلى للتعليم الصادرة مبوجب املرسوم رقم ٨٨/٩٩ بحيث تتضمن 
االجــــراءات االدارية واملالية الالزمة ملعاجلة حالــــة وفاة احد اعضاء 

املجلس األعلى.
  في ســــياق آخر اكد املدير العام للمركــــز الوطني لتطوير التعليم 
د.رضا اخلياط تفعيــــل دور املركز من خالل وحدة القياس والتقومي 
التي يضمهــــا اضافة الى االختصاصات واملشــــاريع االخرى التي مت 

ادراجها في عمله.
  وقال اخلياط في تصريح صحافي امس ان اجتماعا ترأســــه ضم 
وكيلة وزارة التربية املســــاعدة لقطاع البحوث التربوية مرمي الوتيد 
ومدير ادارة القياس وضبط اجلودة وعددا من موجهي العموم مت خالله 

توضيح االدوار ذات الصلة بتطوير العمل التربوي.
  واوضح ان االجتماع جاء بدعوة من املركز الوطني لتطوير التعليم 
بهــــدف توضيح الــــرؤى واالدوار وبيان دواعي انشــــاء مركز وطني 
للقياس والتقومي مبا ال يتعــــارض مع ادارة القياس وضبط اجلودة 

بوزارة التربية.
  ونقل اخلياط عن الوتيد قولها خالل االجتماع ان املوجهني العامني 
بوزارة التربية وعبر اتصالهم الوثيق بعناصر العملية التعليمية من 

املنهج واملعلم ومديري املدارس واملتعلم يضطلعون 
مبهام ذات عالقة بعمليات القياس والتقومي اذ يتضح 
ذلك من خالل اعداد االختبارات واحصاءات النتائج 
وحتليلهــــا. واضاف اخليــــاط ان املوجهني العامني 
اكدوا خالل االجتماع ان مــــا يقومون به من اعداد 
لتلك االختبارات وما يعقبها من عمليات االحصاء 
للنسب والتحليل للنتائج ورفع تقارير بهذا الشأن 
الى اجلهات املختصة، ميثل عبئا كبيرا على التواجيه 

الفنية العامة.
  وذكــــر ان املوجهني طالبــــوا ايضا بوجود جهة 
خارجية تعمل على اعــــداد االختبارات والتدريب 
على اعدادها ضمانا لتحقيق اجلودة واملوضوعية 

في عملية االعداد والتقييم.
  وبّني انهم اشاروا الى ضرورة النظر في وثائق 
املراحل التعليمية التي مت اعدادها منذ عام ٢٠٠٢ وقيام املركز الوطني 
للقياس والتقومي بعمل دراسة علمية تقرر مدى صحة النسب احملددة 
لالعمال اليومية واالختبارات التي تقدم للطالب حيث مازال اجلدل قائما 
بني االوساط التعليمية واولياء األمور حول تلك النسبة املوضوعة الى 
جانب القيام بنشر التوعية فيما يخص ملف االجناز لطالب املرحلة 
االبتدائية. واعلن املدير العام للمركز الوطني لتطوير التعليم د.رضا 
اخلياط انه مت ادراج اختصاصات عــــدة في املركز ومنها االختبارات 
الدولية ومشــــاريع اخرى تصب في تطوير العملية التعليمية منها 
مشروع تقييم مدارس املستقبل ومشروع تشخيص واقع التعليم احلالي 

بالكويت بالتعاون مع املعهد الوطني للتعليم في سنغافورة.
  و اضاف ان من املشــــاريع التي يشرف عليها املركز ايضا مشروع 
املعايير الوطنية للتربية والتعليم في الكويت الذي من شأنه ان يحدث 
تطورا جذريا للتعليم حيث سيشمل كل عناصر العملية التعليمية من 
املعلمني ومديري املدارس واالداريني واملناهج واالختبارات واالنشاءات 
وكل ما لــــه عالقة بامليدان التربوي بالتعاون مع جهات استشــــارية 
متخصصــــة مع ضمان اســــتدامة التطوير واحلفــــاظ عليه وحتقيق 

االستقرار في ظل تغيير القيادات.
  واكد اخلياط ان هناك حاجة ماسة الى انشاء بنوك لالختبارات من 
شــــأنها ان تضمن تخزين وتوفير مناذج اختبارات يستفاد منها في 
عمليات التدريب والتقييم واعانة الباحثني والدارسني مستدال على ذلك 
مبا ذكره مدير ادارة القياس وضبط اجلودة من عدم وجود وحدة في 
االختبارات فيما عدا الفترتني الثانية والرابعة من اختبارات املرحلة 

الثانوية ما ميثل عقبة في عمليات القياس والتقومي.
  وافاد بأن املركز يعمل في الوقــــت احلالي من خالل اطر ومفاهيم 
ومناهج غير تقليدية، مبينا ان الدراسات احلالية يغلب عليها اجلانب 
املســــحي الوصفي للظواهر في حني ان دراسة العالقات السلبية هي 
الكفيلة بدراســــة العالقات املترابطة وضمان تكثيف اجلهود ومن ثم 

تقدمي اجنح احللول. 

 برئاسة الروضان على أن يتلقى التظلمات لبحث مدى أحقية كل حالة على حدة

 الحمود كلفت فريقًا لحصر المرشحين 
  لـ«الممتازة» وإبالغ «المالية» للصرف

 د.رضا اخلياط 


