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 «دعم السلوكيات اإليجابية» في مبارك الكبير
 ضمن احتفاالت مـــدارس منطقة مبارك الكبير 
التعليمية تقدمت مدرســـة نصف يوسف النصف 
املتوســـطة بنني ملدير عام املنطقة بدرية اخلالدي 
مبشروع عن محاربة السلوكيات السلبية، والتي 
يتسبب فيها بعض الشباب مما يكون مردوده عكسي، 
اضافة الى تقدمي مواعظ لغرس الروح الوطنية في 
نفوس ابنائنا الطلبة باملدارس، واستغالل القدرات 

الشبابية ومواهبهم، وتفعيل دور املدرسة الرتباطها 
بالواقع وبالفئة العمرية، والهدف السامي من هذا 
املشروع هو بناء جيل غيور محب ومحافظ وملتزم 

بقوانني بلده.
  ورحبت اخلالدي بهذه االفكار واحتضنت املشروع 
لتشـــجيع ومســـاندة الطلبة ملا فيه خير ألبنائنا 

ووطننا الغالي. 

 د.جمعان احلربش د.يوسف الزلزلة

 متعب العتيبي

 حسني احلريتي
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 الفارق ما بين بدل الوظائف اإلشرافية والتوجيه الفني المعمول به حاليا وما بين مشروع القانون الجديد المطروح من قبل جمعية المعلمين الكويتية 
 الفارق  البدل للقانون اجلديد  البدل املعمول به حاليا  الوظيفة 

 ٣٤٠  ٤٠٠  ٦٠  موجه فني عام ـ مدير مدرسة - مدير روضة 
 ٢٥٥  ٣٠٠  ٤٥  موجه فني أول ـ مدير مدرسة مساعد - مدير روضة مساعد 

 ١٧٠  ٢٠٠  ٣٠  موجه فني مادة دراسية ـ رئيس قسم - معلم أول ـ مشرف فني 

 أنشطة الملتقى الثقافي األول لمراقبة التعليم االبتدائي بمنطقة  حولي التعليمية 

 الفئة  محاور المحاضرة  األهداف  اليوم والتاريخ 
 المقرر  العريف  الوقت  المحاضر المستفيدة 

 االثنين
 ٢٠١١/٣/٢٨  

 ثريا إبراهيم  ٩ ـ ١٠:٣٠  حفل االفتتاح 
 تطوير أداء القياديني وتنمية 

العالقات اإلنسانية 
 مفهوم القيادة

  وصفات القائد الناجح 
 مديرو 
 نادية  ١٠ ـ ١٢:٣٠  د.عبدالعزيز احمليلبي املدارس 

العازمي 
 دالل 

السنافي 

 الثالثاء

 ٢٠١١/٣/٢٩  

 مفهوم اجلودة وكيفية 
حتقيق أهدافها 

 يتم حتديد احملاور بعد 
اختيار احملاضر 

 رؤساء 
 أحالم  ٨ ـ ٩:٣٠  د.عروب القطان األقسام 

اجلاسم 
 إميان 

األنصاري 
 االرتقاء بالتنظيمات 

املدرسية 
 يتم حتديد احملاور 
  بعد اختيار احملاضر 

 املديرون 
 ١٠:٣٠ ـ  د.مطلق العنزي املساعدون 

 ١٢:٣٠
 سكينة 
السيد 

 عالية 
الصاحلي 

 األربعاء 

 ٢٠١١/٣/٣٠

 إكساب املعلمني أفضل 
أساليب اإلدارة الصفية 

 يتم حتديد احملاور مع 
 املديرتان ابتسام املنصور  معلمات جدد مراقبة التعليم 

 زكية  ٨ ـ ٩٫٣٠ وابتسام مال جمعة 
جعفر 

 سارة 
احمد 

 استخدام تكنولوجيا 
التعليم واملعلومات في 

العملية التربوية 

 والتطرق الى املهارات 
األساسية للمعلم الناجح 
كيف أكون معلما ناجحا؟ 

 ابتسام  ١٠ ـ ١٢٫٣٠  د.علي الكندري  معلمات جدد 
 غصون جعفر 

 الخميس

 ٢٠١١/٣/٣١  

 حتقيق الرضا الوظيفي 
وتعميق االنتماء املهني 

 العطاء واإلخالص في 
العمل وفضل مهنة التعليم 

 مديرون 
 زهرة  ٨ ـ ٩٫٣٠  د.إقبال املطوع و«مساعدون» 

املسري 
 أماني 
اجلندل 

 ثريا إبراهيم  ١٠ ـ ١٢٫٣٠  اللقاء اخلتامي 

 أشاد بجهود اللجنتين التشريعية والتعليمية التي أثمرت تحديد الجلسة

  العتيبي:واثقون بإقرار تعديالت كادر المعلمين ٥ أبريل 

املسيرة التعليمية بشكل عام.
  واكد العتيبي ثقة اجلمعية 
واهل امليدان بتفهم أعضاء مجلس 
االمة بأهميـــة وضرورة اقرار 
القانون اجلديد ومبا ستخرج 
عنه جلســـة يوم ٥ ابريل من 
نتائج ايجابية وفقا للطموحات 
واآلمـــال املرجوة مشـــددا في 
الوقت نفسه على ضرورة ان 
يكون ألهل امليدان دورهم ايضا 
ومشاركتهم في تعزيز مطالب 
جمعيتهم إلقـــرار الكادر وفي 
حضور اجللســـة وفي جتنيد 

 مريم بندق
  عبرت جمعية املعلمني عن 
البالغني  تقديرهـــا وشـــكرها 
للتفاعـــل االيجابي الذي ابدته 
اللجنتان التشريعية والتعليمية 
والذي اثمر حتديد جلسة ٥ ابريل 
القانون  املقبل ملناقشة واقرار 
املقترح اجلديد اخلاص بتعديل 
الهيئة  بدالت ومكافآت اعضاء 
التعليمية والذي سبق ان اعدته 
اجلمعية ومت تقدميه الى مجلس 
االمة من قبل النواب د.جمعان 
احلربش وفالح الصواغ ود.وليد 
الطبطبائي ود.فيصل املســـلم 

ومحمد هايف.
  وذكر رئيس اجلمعية متعب 
العتيبي ان ٥ ابريل ســـيكون 
يوما تاريخيا بالنسبة لألسرة 
التربوية بشكل عام واهل امليدان 
من معلمني ومعلمات وادارات 
مدرسية وموجهني وموجهات 
بشـــكل خاص حيث سيتحدد 
خاللـــه مصير قضيـــة بالغة 
األهمية معنية بتحسني األوضاع 
للكوادر التعليمية وانصافها مبا 
يحقق ضمان وتعزيز االستقرار 
النفسي ألهل امليدان مما ستكون 
له انعكاســـاته االيجابية على 

الطاقـــات واإلمكانات إليصال 
الصورة الواضحة حول اهمية 

هذا القانون إلنصافهم.
  وعبر العتيبي عن شـــكره 
اللجنـــة  العميـــق لرئيـــس 
التعليمية د.جمعان احلربش 
وأعضاء اللجنة والنواب الذين 
تبنوا املشروع ولرئيس اللجنة 
النائب حســـني  التشـــريعية 
أبدى من خالل  الذي  احلريتي 
اللقاء الـــذي جمعه بوفد كادر 
املعلمني املشكل من قبل مجلس 
ادارة اجلمعية االسبوع املاضي 
كل التفهـــم واالهتمـــام مبنح 
املعلمني حقوقهم املشـــروعة 
فـــي اقـــرار القانـــون اجلديد 
القانون  وحرصه على طـــرح 
علـــى جـــدول اعمـــال اللجنة 
التشريعية لدراسته وإحالته 
الى اللجنة التعليمية في اسرع 
وقت ممكن للعمل على اقراره 
من قبل املجلس، وكان رئيس 
اللجنة املالية البرملانية د.يوسف 
الزلزلـــة قد وافـــق على دعم 
تعديالت الكادر وفقا لتصريح 
نشـــر في «األنباء» بتاريخ ٧ 
نوفمبر املاضي لرئيس اجلمعية 

السابق عايض السهلي. 

 الفارق ما بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية وبدل التدريس المعمول به حاليا وما بين مشروع القانون الجديد المطروح من قبل جمعية المعلمين الكويتية 

 شروط شغل الوظيفة  الوظيفة 
 مكافأة المستوى 

الوظيفي المعمول 
به حاليا 

 مكافأة المستوى 
الوظيفي للقانون 

الجديد 
 الفارق 

 المكافأة 
التشجيعية 

المعمول بها حاليا 

 المكافأة 
التشجيعية 

للقانون الجديد 
 الفارق 

 المكافأة 
التشجيعية 

المعمول بها حاليا 

 بدل التدريس 
للقانون 
الجديد 

 الفارق 

 معلم متخصص أ 

 مؤهل جامعي تربوي 
+ ١٧ سنة خبرة

  أو دبلوم تربوي + 
١٩ سنة خبرة 

 ١٨٥  ٢٠٠  ١٥  ٣٢٥  ٤٠٠  ٧٥  ٣٠٥  ٦٠٠  ٢٩٥ 

 معلم متخصص ب 

 مؤهل جامعي تربوي 
+ ١٣ سنة خبرة

  أو دبلوم تربوي + 
١٥ سنة خبرة 

 ١٦٠  ١٧٥  ١٥  ٢٧٥  ٣٥٠  ٧٥  ٢٥٠  ٥٠٠  ٢٥٠ 

 معلم أ 

 مؤهل جامعي تربوي 
+ ٩ سنوات خبرة

  أو دبلوم تربوي + ١١ 
سنة خبرة 

 ١٣٥  ١٥٠  ١٥  ٢٢٥  ٣٠٠  ٧٥  ١٨٥  ٤٠٠  ٢١٥ 

 معلم ب 

 مؤهل جامعي تربوي 
+ ٥ سنوات خبرة

  أو دبلوم تربوي + ٧ 
سنوات خبرة 

 ١١٠  ١٢٥  ١٥  ١٧٥  ٢٥٠  ٧٥  ١٦٥  ٣٥٠  ١٨٥ 

 معلم ج 

 مؤهل جامعي تربوي 
+ سنتان خبرة

  أو دبلوم تربوي + ٤ 
سنوات خبرة 

 ٨٥  ١٠٠  ١٥  ١٢٥  ٢٠٠  ٧٥  ١٣٥  ٣٠٠  ١٦٥ 

 معلم د 
 مؤهل جامعي تربوي
  أو دبلوم تربوي + 

سنتان خبرة 
 ٦٠  ٧٥  ١٥  ٧٥  ١٥٠  ٧٥  ١٠٠  ٢٥٠  ١٥٠ 

 ٣٥  ٥٠  ١٥  ٢٥  ١٠٠  ٧٥  ٧٥  ٢٠٠  ١٢٥  دبلوم تربوي  معلم هـ 

 «التربية» تستجيب لمقترح «األنباء»: 
  عطلة الربيع ١٠ فبراير

 الشريف: الملتقى الثقافي األول لـ «تعليمية حولي» 
٢٨ الجاري تحت عنوان «إخالص بال حدود»  

 مريم بندق
  اســــتجاب مجلس مديــــري عموم املناطق 
التعليمية برئاسة وكيلة التعليم العام منى 
اللوغاني الى املقترح الذي طرحته «األنباء» 
بتاريخ ٢٠ يناير املاضي لتعديل موعد اجازة 
الربيع (منتصف العام الدراســــي) لتبدأ في 
النصف الثانــــي من فبراير وليس من بدايته 
بهدف عدم تكرار الربكة التي حصلت هذا العام 
واملتمثلة في وجود فجوة في القرار رقم (١) 
متمثلة بني نهاية اجازة الربيع وبداية عطلة 

االعياد الوطنية.
  وناقش املجلس في اجتماعه امس مقترح 

تأجيل عطلــــة الربيع الــــى ١٠ فبراير لتصل 
بإجــــازات االعياد الوطنيــــة ولتحقيق افضل 
استثمار لاليام الدراسية الفعلية الواقعة في 

شهر يناير.
  هذا وابلغت اللوغاني مديري العموم بزيادة 
مكافأة املعلم عن احلصة الدراسية الواحدة في 

مراكز رعاية املتعلمني لتصبح ١٢ دينارا.
  على ان تستمر هذه املراكز في العمل حتى 
آخر يوم في امتحانات الطلبة مع شمول تالميذ 

الرابع االبتدائي.
  وطلبت اللوغاني دراســــة مقترح أن تبدأ 
امتحانات الدور الثاني بعد اسبوعني فقط من 

االمتحانات النهائية.
  وجددت التأكيد على اشتراط احلاق االداريني 
اجلامعيني فقط بأقســــام شــــؤون الطلبة في 
املناطق التعليمية مع استمرار اصحاب الشهادات 

املتوسطة القدامى.
  وابلغت وكيلة التعليم العام مديري العموم 
برغبة الوزيرة د.موضي احلمود في االجتماع 
معهم للمناقشة واحلوار حول مقترحات بناءة 
ملعاجلة غياب الطلبة قبل وبعد االجازات والعطل 

الرسمية.
  وطلبت اللوغاني اعداد اجنازات كل منطقة 

تعليمية لتقدميها الى الوزيرة والوكيلة. 

 زيادة مكافأة المعلمين في مراكز رعاية المتعلمين

 نسعى لالرتقاء بأداء المعلم من خالل إكسابه األساليب التربوية الحديثة  

 تنظم منطقة حولـــي التعليمية ممثلة 
مبراقبة التعليم االبتدائي ليلى الشـــريف 
امللتقى الثقافي االول حتت عنوان «اخالص 
بال حدود» الذي ينطلق ٢٨ اجلاري وميتد 
حتى ٣١ منه اميانا برؤية بعيدة املدى للقائمني 

عليه تســـتند الـــى ان اخالصنا في مهنتنا 
التعليمية املقدسة يحقق جودتنا، لتحقيق 
الرســـالة التربوية وهي «اعداد معلم مبدع 
في ظل بيئة تربوية جاذبة لبناء جيل متميز 
واعد من خالل تنمية شـــاملة وصوال الى 

الهدف العام الـــذي يجمع عليه التربويون 
وهو: االرتقاء بأداء املعلم من خالل اكسابه 
االساليب التربوية احلديثة واملفاهيم املتقدمة 
التي تســـاعده لبلوغ اعلى معايير اجلودة 

في ادائه». 


