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رفض طلب الوزيرة ُيلزم الوزارة بصرف املبالغ ذاتها للعام املاضي جلميع الفئات الوظيفية

»املالية« و»الديوان« لـ »األنباء«: ال موافقة على حتويل 2 مليون دينار 
من وفورات السنة احلالية لدعم ميزانية املكافآت املمتازة لـ »التربية«

واجلوائز.
ب���وزارة  املال���ي  الفري���ق 

التربية:
احمد مصب���اح محمد صقر � 
محاسب � االدارة املالية � وزارة 

التربية.
ويخت���ص الفري���ق بامله���ام 

التالية:
٭ اع���داد امليزاني���ة التفصيلية 

للمسابقة.
٭ متابع���ة ربط املبالغ اخلاصة 

باملسابقة.
٭ متابع���ة الص���رف من جهات 

االختصاص بالوزارة.
ثالثا: يسري هذا القرار اعتبارا 

من 2011/1/1، وحتى 2011/3/31.
رابعا: يتم اعددا تقرير نهائي 
عن اعمال الفرق الفرعية، ويرفع 
بواسطة فريق االشراف العام في 
نهاية الفترة الى وكيل الوزارة.

خامسا: على جهات االختصاص 
العلم والتنفيذ.

البرنام���ج االلكتروني  اعداد  ٭ 
للمس���ابقة، ومتابعة تنفيذها، 

وتواصل املدارس.
بالبرامج  العمل  ٭ مراقبة سير 

واظهار النتائج.
فريق العالقات العامة واالعالم 

بالتوجيه الفني العام للمادة:
نشمية نصار الشريعان � موجه 
اول مبنطقة اجلهراء التعليمية، 
حليمة اسماعيل عبداهلل � موجه 
فني مبنطقة اجلهراء التعليمية، 
بدري���ة فرج منصور الس���ابج � 
مراقب املتابع���ة الفنية � مكتب 
الوكيل املس���اعد للتعليم العام، 
هند العبيد الرشيدي � رئيس قسم 

مبدرسة الصليبية املتوسطة.
ويخت���ص الفري���ق بامله���ام 

التالية:
٭ التغطية االعالمية للمسابقة.

٭ تنظيم القاعة واملسرح بالوزارة، 
واالشراف على احلفل اخلتامي.

الهداي���ا وال���دروع  ٭ توفي���ر 

ويخت���ص الفري���ق بامله���ام 
التالية:

٭ تقييم االعمال املقدمة واملستوفاة 
لشروطة املسابقة.

٭ مراجعة االس���ئلة وش���روط 
املسابقة.

٭ استقبال املدارس الفائزة.
٭ رفع ما توصل اليه الفريق من 

نتائج للجنة االشراف العام.
البرام���ج  مراقب���ة  فري���ق 

االلكترونية والدعم الفني:
احمد عيسى عبداهلل � موجه 
فني حاس���وب مبنطق���ة مبارك 
الكبير، امين ابراهيم عبداحلميد 
� معلم حاس���وب ث.العدساني، 
رابية العمار � موجه فني مبنطقة 
العاصمة التعليمية، اسراء احمد 
رمض���ان � معلمة في مدرس���ة 
ليلى القرشية مبنطقة العاصمة 

التعليمية.
ويخت���ص الفري���ق بامله���ام 

التالية:

ويخت���ص الفري���ق باملهام 
التالية:

آلية العمل اخلاصة  ٭ متابعة 
باملسابقة.

٭ التواصل املستمر مع املناطق 
التعليمية للتأكد من جودة سير 

العمل.
٭ التع���اون مع التوجيه العام 
بتنفيذ املس���ابقة وش���روطها 
)وضع االسئلة � متابعة البرامج 

االلكترونية(.
٭ املش���اركة مع فريق التقييم 

إلعالن النتائج.
التحكي���م والتقييم:  فري���ق 
عائشة جاسم العلي � موجه فني 
اول مبنطقة الفروانية التعليمية، 
طيبة علي الكندري � موجه فني 
اول مبنطقة االحمدي التعليمية، 
شريفة يوسف الهولي � موجه فني 
اول مبنطق���ة حولي التعليمية، 
عذراء ناصر العراك � موجه فني 

اول بالتعليم اخلاص.

العمل وف���ق اخلطة والبرنامج 
الزمني.

التي تواجه  ٭ تذليل العقبات 
فرق العمل.

٭ املشاركة في حتكيم املدارس 
الفائزة باملس���ابقة في مراحلها 

النهائية واالشراف عليها.
العمل  ثانيا: تش���كيل فرق 

الفرعية على النحو التالي:
فريق املتابعة والتنفيذ: منى 
عيسى الغيص � موجه فني اول 
مبنطقة العاصم���ة التعليمية، 
سميرة محمد تقي � موجه فني 
اول مبنطقة مبارك الكبير، فوزية 
ابراهي���م اجلميعة � موجه فني 
مبنطقة العاصم���ة التعليمية، 
احالم ابراهيم الكندري � موجه 
فني مبنطقة العاصمة التعليمية، 
عفيفة محمد اسماعيل � موجه 
فني مبنطقة مبارك الكبير، خالدة 
صالح الطرمي���ان � موجه فني 

مبنطقة مبارك الكبير.

ال���وزارة، 2000  دينار لوكيلة 
دينار للوكالء املساعدين، 1500 
للمدير العام أم ستخفضها هذا 

العام؟
إلى ذلك اصدرت احلمود قرارا 
وزاريا بتش���كيل جلنة تنفيذ 
املرحلة الثانية ملسابقة طالبات 
املرحلة الثانوي���ة )مادة علوم 
االسرة واملستهلك( 2011/2010، 
جا ء فيه: اوال: تش���كيل فريق 
االش���راف العام برئاس���ة منى 
اللوغاني الوكيل املساعد للتعليم 
العام وعضوي���ة: اماني جريو 
املوجه الفني العام لعلوم االسرة 
واملستهلك، ونادية احمد موجه 
فني علوم االسرة واملستهلك � 

منطقة العاصمة التعليمية.
ويخت���ص الفري���ق باملهام 

التالية:
٭ االش���راف العام على اعمال 

فرق العمل الفرعية.
٭ التأكد من جودة وانتظام سير 

أفادت مصادر »األنباء« في 
وزارة املالي���ة وديوان اخلدمة 
املدنية بأنه ال موافقة على طلب 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود بإجراء 
مناقلة ملبلغ 2 مليون دينار من 
وفورات بنود ميزانية الس���نة 
املالية 2011/2010 لالستفادة منها 
في دعم امليزانية البالغ 5 ماليني 
دينار ملكافآت األعمال املمتازة.

ان  املص���ادر  وأوضح���ت 
مخاطبة الوزيرة لوزير املالية 
جاءت متأخ���رة حيث لم يتبق 
من السنة املالية احلالية إال أيام 
معدودة وإجراء مناقلة بني بنود 
امليزانية لوزارة التربية أو غيرها 
من الوزارات يحتاج إلى دراسة 

مسبقة قبل املوافقة.
وبناء على عدم موافقة وزارة 
املالية ودي���وان اخلدمة املدنية 
سيكون لزاما على وزارة التربية 
صرف املبالغ نفسها التي صرفتها 
العام املاضي � بحسب اجلدول 
املنش���ور � للموظفني بوظائف 
مدير إدارة ومراقب ورئيس قسم 
وش���اغلي الوظائف العامة من 
الدرج���ة )أ( حتى الدرجة )8(، 
إضاف���ة الى الوظائ���ف الفنية 

واملساعدة واملعاونة.
الوقت نفسه لم تتضح  في 
الصورة حتى اآلن عما إذا كانت 
الوزيرة احلمود ستصرف احلد 
األقصى ملبالغ املكافآت املمتازة 
ال���وزارة وال���وكالء  لوكيل���ة 
 � العامني  املساعدين واملديرين 
والتي ينص عليها قرار مجلس 
اخلدمة املدنية والتي تبلغ 2500 

عبدالعزيز الزبنمصطفى الشماليد. موضي احلمود

جدول بفئات املكافآت املالية مقابل اخلدمات املمتازة 
التي صرفتها »التربية«  العام املاضي وتعتزم صرفها العام احلالي

احلد املطبق »بالتربية«البيان
 لفئات املكافآت املالية )بالدينار سنويا(

2500وكيل وزارة
2000وكيل وزارة مساعد

1500مدير عام
500مدير ادارة

400املراقب واملوجه االول
250رئيس قسم
250رئيس شعبة

150شاغلو الوظائف العامة
200املعلم واملعلم االول واملدير املساعد

300مدير املدرسة واملوجه الفني

جدول بفئات املكافآت املالية مقابل اخلدمات املمتازة احملددة من قبل مجلس اخلدمة 
بحسب القرار رقم )9( الصادر في يونيو 2010

البيان
احلد االقصى لفئات 

املكافآت املالية )بالدينار سنويا(
2500وكيل وزارة

2000وكيل وزارة مساعد
1500مدير ادارة

1250مراقب
1000رئيس قسم
850رئيس شعبة

800شاغلو الوظائف العامة من الدرجة )أ( الى الرابعة
600شاغلو الوظائف العامة من الدرجة اخلامسة الى الثامنة

300شاغلو الوظائف الفنية املساعدة واملعاونة

أوبريت »نبض الوجود يا كويت« بـ »تعليمية األحمدي«
احتفاال مب����رور 50 عاما على 
استقالل الكويت، و20 عاما على 
ملحمة التحرير و5 أعوام على تسلم 

صاحب السمو األمير مقاليد احلكم 
ومسند اإلمارة، أقام التوجيه الفني 
لالجتماعي����ات مبنطقة األحمدي 

التعليمية األوبريت الفني بعنوان 
»نبض الوجود يا كويت«.  بحضور 
املستش����ار بديوان سمو رئيس 

مجلس الوزراء الش����يخة د.رشا 
الصباح، وذلك على مسرح مدرسة 

محمد عبداهلل الزامل االبتدائية.

بحضور املستشار بديوان رئيس الوزراء الشيخة د. رشا الصباح السديراوي ترأست اجتماع االستعدادات الستقبال العام الدراسي 2012/2011

التوصيات الـ 34 رفعت للوزارة والتي منها تطبيق أحدث النظم العاملية

الرشيدي: »املالي« مستعد لتوفير احتياجات املدارس 
اجلديدة قبل وقتٍ كافٍ من دوام العاملني والطلبة

»املعلمني« لـ »التربية«: االرتقاء بالوجدان واألحاسيس 
وتقبل الرأي اآلخر ودعم التعددية الفكرية

ترأست وكيلة وزارة التربية 
متاضر السديراوي اجتماع جلنة 
الدراسي  االس����تعدادات للعام 
املقبل 2012/2011 بحضور الوكالء 
املساعدين ومديري عموم املناطق 

التعليمية.
ناقش االجتماع موضوعي 
الدراس����ية واملدارس  الكت����ب 

اجلديدة والفصول االضافية.
وسيتم بحسب اخلطة افتتاح 
11 مدرسة جديدة منها 7 مدارس 

للعاصمة )جابر االحمد والدسمة( 
و3 مدارس في اجلهراء )س����عد 
العبداهلل( الى جانب مدرس����ة 

بالفروانية.
الدراسية  وبالنسبة للكتب 
فق����د مت توزيع الكتب اجلاهزة 
العناوين  وحاليا توجد بعض 

في املطابع.
وقدم وكيل قطاع املنش����آت 
التربوي����ة م.محم����د الصاي����غ 
خطة بن����اء الفصول اإلضافية 

واملرافق التعليمية واملنش����آت 
التي مت االتفاق عليها مع املناطق 
التعليمية موضحا بها البرنامج 

الزمني لالنتهاء منها.
وم����ن جانبه، أعل����ن وكيل 
الرشيدي  املالي راضي  القطاع 
استعداد القطاع لتجهيز وتوفير 

احتياجات املدارس اجلديدة.
الس����ديراوي  وط����الب����ت 
املسؤولني بالتأكد من جاهزية 
عقود اخلدمات سواء احلراسة 

أو النظافة واملراسلة قبل وقت 
كاٍف من دوام الطلبة والهيئات 

التعليمية واإلدارية والفنية.
ان  الس����ديراوي  وأعلن����ت 
تسمية املدارس اجلديدة الواقعة 
في منطقتي جابر األحمد وسعد 
العبداهلل ستتم األسبوع املقبل 
حيث ان جلنة التسميات اجتمعت 
أم����س األول وانتهت من إطالق 
تسمية بعض املدارس في مناطق 

أخرى.

خلص املؤمت���ر التربوي 
ال� 40 ال���ذي اقامته جمعية 
املعلمني حتت رعاية سمو ولي 
العهد الش���يخ نواف االحمد 
الى مجموعة من التوصيات 
والتي اك���د رئيس اجلمعية 
متعب العتيب���ي انها تصب 
في مصلحة تطوير العمليتني 

التربوية والتعليمية.
العتيب���ي في  وأوض���ح 
كلمته بحف���ل ختام املؤمتر 
الذي حمل ش���عار »مناهج 
الكويت بني  ف���ي  التعلي���م 
الهوية وحتقيق  تأصي������ل 
التنمي��ة« ان هذه التوصي���ات 
سترفع الى صناع القرار في 
وزارة التربي���ة حتى ينظر 
اليها ويؤخ����ذ بها لتحقيق 
هدف التط���وير، وفيما يلي 

توصيات املؤمتر:
٭ تغذي���ة مناه���ج التعليم 
مبناش���ط وبرام���ج لتنمية 
املهارات، واعداد القوى الفنية 

للمجتمع.
٭ حص���ر قضاي���ا التنمية 
االقتصادي���ة واالجتماعية 
واعداد الرجل واملرأة للقيام 

بأدوارهما.
الق���درة عل���ى  ٭ تنمي���ة 
االتصال مبص���ادر املعرفة 

واملعلومات.
٭ حتقي���ق حري���ة التفكير 
والفكر، وتهيئة بيئة تربوية 

خصبة لنمو االبداع.
٭ االهتم������ام بالفئ�����ات 
اخلاص���ة، وخاصة الفائقني 

واملوهوبني.
٭ التركي���ز عل���ى برام���ج 
املتكاملة، وافساح  االنشطة 

املجال للتطبيق والتدريب.
٭ االس���تجابة للتغي���رات 
االجتماعية والثقافية، مثل: 

تطور اخلدمات االنس���انية 
وظهور مهن جديدة، وتغير 
هياكل املهارة، وزيادة البطالة، 
واضطراب املنظومة القيمية 
واالخالقي���ة وما ترتب على 
ذلك من س���لوكيات فاسدة 
تؤثر س���لبا عل���ى االنتاج، 
وتفشي االمراض االجتماعية، 
التج���اري نحو  والتح���ول 
الش���ركات العابرة للقارات، 
والتحول ال���ى عالم املعرفة 

وحتمية معايشته.
اه���داف املنهج  ٭ تطوي���ر 
واالهتمام بتزويد املتعلمني 
بقدرات ومهارات التعلم الذاتي 

والتعلم املستمر.
املهني  ٭ االهتمام بالتعليم 
التقني، وخاص���ة ان وزارة 
التربية شرعت فعال بدراسة 

االمر.
اعداد االنس���ان املعاصر  ٭ 
واملتصف بالكفاءة واجلودة 
والتخطيط والتأمل واالنضباط 
الق���ادر عل���ى التعام���ل مع 
التكنولوجيا املتطورة، املتمكن 
من لغة العلم واالنتاج، املرشد 

لالنتاج.
٭تخليص محتوى املنهج من 
املعارف التي جتاوزها التطور 

واحلشو غير املفيد.
٭ احملافظ���ة عل���ى الهوية 
االسالمية العربية وتنمية قيم 
الوالء واالنتماء واملواطنة، 
من خالل املنهج الدراس���ي، 
وسائر الوس���ائط التربوية 

باملجتمع.
٭ احت���رام التراث وتنقيته 
وجتوي���ده وحتديث���ه وفق 
نظرة مس���تقبلية، واحداث 
التحوالت  توازن بينه وبني 

املعاصرة.
٭ تنمية االجتاهات نحو اتقان 

العمل ومتيز االداء، والعمل 
التعاوني.

٭ االعتم���اد على االش���كال 
اجلدي���دة للمنهج وللتعليم 

والتعلم.
٭ تنمي���ة مه���ارات البحث 
العلم���ي وفنياته، وحتقيق 
اجلانب التطبيقي للمعرفة.

بالوج���دان  االرتق���اء  ٭ 
واالحاسيس من خالل االنشطة 
والترويجي���ة  الترفيهي���ة 

والتربوية.
التفكير  ٭ تنمية مه���ارات 
واستش���راف  املس���تقبلي 

املستقبل.
٭ مراعاة متطلبات س���وق 

العمل محليا وعامليا.
التقومي  ٭ تطوي���ر نظ���م 
وتقدي���ر  واالمتحان���ات 

الطالب.
٭ وضع املصادر الطبيعية 
)البر والبحر( في احلسبان 
املناه���ج  عن���د تخطي���ط 

وتطويرها.
٭ وضع خطط تنموية يعتمد 
عليها ف���ي تقوية االقتصاد 
الكويتي دون االعتماد على 

النفط كمصدر اساسي.
٭ تضمني مناه���ج التعليم 
قضايا تهتم بتأصيل الهوية، 
التنمية،  واخ���رى حتق���ق 
كالتعايش مع اآلخر، وزيادة 
االنتاج وترشيد االستهالك 

ومشكالت املجتمع.. الخ.
٭ بناء مقرر باسم: »التربية 
االقتصادية« يدرس جلميع 
التالمي���ذ في س���ائر مراحل 
التعلي���م، )يوج���د تفصيل 
ملالمح ه���ذا املقرر في ورقة 

د.محمود الناقة(.
٭ تضم���ني املنه���ج بعض 
االنشطة التي تسهم في حل 

مش���كالت الف���رد واملجتمع 
)يوجد تفصيل لهذه املشكلة 
في الورقة املقدمة من د.محمود 

الناقة(.
٭ التف���ات البحث التربوي 
التعليم  في ميدان مناه���ج 
الى تناول القضايا املرتبطة 
الهوي���ة وحتقيق  بتأصيل 

التنمية.
٭ االهتمام في مناهج التعليم 
بقيم العدل واملساواة وتقبل 
ال���رأي واآلخ���ر والتعددية 

الفكرية.
التخطيط  اتقان سياسة  ٭ 
للتعليم واالس���تراتيجيات، 
املناهج  وتدريب مخطط���ي 
وتنفيذها على املهارات الالزمة 

لذلك.
٭ توصيف املقررات الدراسية 
حسب احدث النظم العاملية 

مبا يتفق وظروفنا.
٭ تطوي���ر ط���رق القياس 
والتق���ومي واالخ���ذ مببادئ 
الش���املة واملعايير  اجلودة 

في املجال التربوي.
٭ انشاء مراكز متخصصة 
في تطوير املناهج، وتطوير 

مراكز التعليم.
التجارب  ٭ االنفتاح عل���ى 
العاملية الناجحة في التعليم 

والتنمية.
٭ رص���د معوق���ات تطوير 
التعامل  املناهج واحس���ان 

معها.
٭ تنمية مه���ارات االتصال 
والعمل ف���ي فريق وحتمل 

املسؤولية.
٭ االهتمام مبعاجلة مشكالت 
املجتم���ع الكويتي من خالل 
املنه���ج، واهمه���ا: امل���رور، 
والتدخني والبطالة، وزيادة 

االستهالك.. الخ.

احلمود شكلت 
جلنة مسابقة 
علوم األسرة 

لطالبات الثانوي


