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دخيل العنزي: 
امللتقى أحد 

األنشطة املهمة 
التي نتواصل بها

مع قطاعات 
املجتمع ومدارس 

التعليم العام 
لتكتمل عملية الدمج 

االجتماعي ألبنائنا 
أصحاب االحتياجات 

اخلاصة

اعتمد مكافأة املستوى الوظيفي والتشجيعية وكلف »التربية« و»املالية« و»الديوان« وضع ضوابط الصرف وحساب التكلفة اإلجمالية ويرفع ملجلس الوزراء األحد لإلعتماد النهائي

»اخلدمة املدنية« أقر كادر املعلمني: 450 دينارًا للمعلم املتخصص »أ« و400 
للمتخصص »ب« و»أ« 350 و»ب« 300 و»ج« 250 و»د« 200 و»هـ« 150 دينارًا

وذكر ان املجلس وافق على 
طلب برنامج اعادة هيكلة القوى 
العاملة بتكويت وظائف مشرفي 
احلراسة والتغذية في الشركات 
الت���ي تتقدم ال���ى املناقصات 
املطروحة مع اجلهات احلكومية 

في مجال احلراسة والتغذية.
وبني أن املجلس وافق على 
املذك���رة املقدمة بش���أن طلب 
الهيئ���ة العامة للبيئة العتماد 
الئحة شؤون التوظف اخلاصة 

مبوظفيها.
وقال الزبن ان املجلس اطلع 
على املقترح املقدم من ديوان 
اخلدمة املدنية بش���أن تعديل 
الق���رار الص���ادر ف���ي 4 مايو 
اجل���اري بش���أن تنظيم فرق 
العمل ف���ي اجلهات احلكومية 
بشروط جديدة بخالف الشروط 

السابقة.
واش���ار ال���ى ان املجل���س 
استعرض اقتراح وزارة الصحة 
بإنشاء برنامج تدريبي تكون 
مدة الدراسة فيه خمس سنوات 
وينتهي باحلصول على البورد 
الكويتي ويش���غل به الطبيب 
مس���توى )طبيب متخصص( 
املقابل ملستوى )مسجل  وهو 
اول( حاليا ويحق للطبيب عقب 
حصوله على البورد الكويتي 
االلتحاق ببرنامج تدريبي آخر 
هو الزمالة الكويتية للحصول 
على تخصص دقيق في املجال 
الذي تخص���ص به في البورد 
الكويتي ومدة الدراس���ة ثالث 

سنوات.

على املش���اورات التي يواصل 
التعليم  التربية ووزير  وزير 
العالي احمد املليفي القيام بها 

مع جمعية املعلمني.
جاءت موافقة املجلس للكادر 
بعد ترأس نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية رئيس 
مجلس اخلدمة املدنية الشيخ 
ام���س اجتماعا  احمد احلمود 

للمجلس.
حض���ر االجتم���اع أعضاء 
املجل���س وهم نائ���ب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدولة 
لشؤون االسكان ووزير الدولة 
التنمية الشيخ احمد  لشؤون 
الفهد ووزير الدولة لش���ؤون 
مجلس الوزراء علي الراش���د 
ووزير املالية مصطفى الشمالي 
ووزير التربية ووزير التعليم 

العالي احمد املليفي.
وقال رئيس ديوان اخلدمة 
املدنية عبدالعزيز الزبن ل� »كونا« 
عقب االجتماع ان املجلس وافق 
على املذكرات املعروضة إلنشاء 
الهيئ���ة العامة للقوى العاملة 
وهيئة تنظيم االتصاالت وتقنية 
املعلومات والهيئة العامة للنقل 
البري والطرق وهيئة تشجيع 
االستثمار والهيئة العامة للغذاء 

والتغذية.
وأض���اف الزبن ان املجلس 
وافق على تعديل مرسوم اخلدمة 
املدنية مبا يسمح ملجلس اخلدمة 
املدني���ة بوض���ع نظام خاص 
لتقييم اداء ش���اغلي الوظائف 

القيادية.

وافق مجلس اخلدمة املدنية 
عل���ى كادر املعلم���ني اجلديد، 
 وقال���ت مص���ادر حكومي���ة

ل� »األنباء« ان املوافقة متت على 
مكافأة املستوى الوظيفي وبدل 
الوظائف اإلشرافية والتوجيه 
الفني واملكافآت املمتازة وبدل 
التدري���س وب���دل التخصص 

النادر.
وأكدت ان النسب التي متت 
املوافقة عليها مقبولة ومعقولة 
ضم���ن ضواب���ط وش���روط 

معينة.
وكش���فت املص���ادر انه مت 
االتف���اق على تكلي���ف وزارة 
التربي���ة ودي���وان اخلدم���ة 
املدنية بإرفاق بعض الضوابط 
والشروط التي يشترط توافرها 
في املش���مولني بالصرف على 
ان تتولى وزارة املالية حساب 
التكلفة وفقا لألعداد  والنسب 

التي أقرت.
وأعلنت ان الكادر سيعرض 
على مجلس الوزراء في جلسته 
األحد املقبل للموافقة النهائية 
على ان يع���رض على مجلس 

األمة الثالثاء املقبل.
وقالت املص���ادر ان مكافأة 
املس���توى الوظيف���ي للمعلم 
املتخصص »أ« تبلغ 450 دينارا، 
واملتخصص »ب« 400 و»أ« 350 
و»ب« 300 و»ج« 250 و»د« 200 

و»ه�« 150 دينارا.
وأضافت: اما بدل الوظائف 
اإلش���رافية والتوجي���ه الفني 
فسيكون كالتالي: موجه فني 

بدل الوظائف اإلشرافية والتوجيه الفني: موجه فني عام
ومدير مدرسة ومدير روضة 300 دينار وموجه فني أول
ومدير مدرسة مساعد ومدير روضة مساعد 250 ديناراً

وموجه مادة ورئيس قسم ومعلم أول
ومشرف فني 200 دينار

املكافأة التشجيعية وبدل التدريس والتخصص
النادر يلحقان بالقرار بناء على اتفاق

املليفي مع املعلمني

الشيخ أحمد احلمود

عام ومدير مدرسة ومدير روضة 
300 دينار، موجه فني اول ومدير 
مدرسة مساعد ومدير روضة 
مس���اعد 250 دينار، وموجه 
م���ادة ورئيس قس���م ومعلم 
أول ومشرف فني 200 دينار. 
وحول قيمة املكافأة التشجيعية 
وبدل التدري���س والتخصص 
النادر اك���دت املصادر ان هذه 
التفاصيل ستلحق بالقرار بناء 

مسميات وظائف التعليم العام وشروط شغلها ومكافأة املستوى الوظيفي واملكافأة التشجيعية وبدل التدريس
مكافأة املستوى الوظيفيشروط شغل الوظيفةالوظيفة

450 دينارامؤهل جامعي تربوي + 17 سنة خبرة او دبلوم تربوي + 19 سنة خبرةمعلم متخصص أ
400 دينارمؤهل جامعي تربوي + 13 سنة خبرة او دبلوم تربوي + 15 سنة خبرةمعلم متخصص ب

350 دينارامؤهل جامعي تربوي + 9 سنوات خبرة او دبلوم تربوي + 11 سنة خبرةمعلم أ
مؤهل جامعي تربوي + 5 سنوات خبرة او دبلوم تربوي + 7 سنوات معلم ب

خبرة
300 دينار

250 دينارامؤهل جامعي تربوي + سنتني خبرة او دبلوم تربوي + 4 سنوات خبرةمعلم ج
200 دينارمؤهل جامعي تربوي +  سنة خبرة او دبلوم تربوي + 4 سنوات خبرةمعلم د
150 دينارادبلوم تربويمعلم ه�

بدل اإلشرافالوظيفة
300 دينارموجه فني عام � مدير مدرسة � مدير روضة

250 ديناراموجه فني أول � مدير مدرسة مساعد � مدير روضة مساعد
200 دينارموجه فني مادة دراسية � رئيس قسم � معلم أول � مشرف فني

الوزير انضم إلى اجتماع اللوغاني
وأساتذة اجلامعة والتطبيقي في الفيحاء

املليفي وعد: »املمتازة«
تشمل احلاصلني على »90«

 انضم وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد املليفي إلى اجتماع ترأسته وكيلة التعليم العام
 منى اللوغاني مع أساتذة جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مساء أمس

األول في كنترول القسم العلمي بالفيحاء حيث فوجئ احلضور بدخول الوزير املليفي
اثناء االجتماع.

وعد وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد املليفي احلاصلني على تقرير امتياز بدرجة 90 باحلصول على مكافأة 
األعمال املمتازة.

وقالت مصادر تربوية لـ »األنباء« ان الوزير أكد ان احلاصلني على 90 حتى 94 سيحصلون على مكافأة 500 دينار 
ومن 95 فما فوق 1000 دينار.

تعديل مواعيد تخرج
رياض األطفال

استجاب وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد املليفي لطلبات 
أولياء أمور رياض األطفال بتعديل مواعيد حفالت التخرج لتصبح 
من 29 اجلاري وحتى 2 يونيو كحد أقصى بدال من قرار اللوغاني 

الذي اشترط أن تبدأ بعد 10 يونيو.

في اللغتني العربية واإلجنليزية واألحياء والكيمياء والفيزياء واجليولوجيا والرياضيات

»التربية«: بث دروس التقوية على »إثراء« لطلبة العاشر واحلادي والثاني عشر
أعلن الوكيل املس���اعد للتنمية 
التربوية في وزارة التربية بدر الفريح 
النموذجية  ال���دروس  انطالق بث 
التعليمية لتقوية الطالب في املرحلة 
الثانوية للصف العاشر وال� 11 وال� 12 

على قناة »اثراء« الفضائية الكويتية 
اعتبارا من امس.

وق���ال الفري���ح ف���ي تصريح 
صحافي ان املواد الدراس���ية التي 
سيتم بث دروسها بشكل يومي هي 

مواد اللغتني العربية واالجنليزية 
واالحي���اء والكيمي���اء والفيزياء 
واجليولوجيا والرياضيات وذلك من 
الساعة الرابعة مساء حتى الساعة 
التاس���عة مس���اء تزامنا مع فترة 

الدراسي  العام  االختبارات لنهاية 
.2011 - 2010

ودع���ا اولياء االم���ور الى حث 
ابنائهم الطالب على متابعة القناة 
للمراجعة في جميع املجاالت العلمية 

الس���يما وهم مقبل���ون على فترة 
االختبارات، معربا عن امله بان يحد 
هذا التوجه من الدروس اخلصوصية 
حتى تكون دروس التقوية هذه على 
»اثراء« ركنا أساسيا لدعم العملية 

التربوية. وذكر ان دروس التقوية 
تتزامن مع جدول امتحانات الثانوية 
حيث مت تخصيص ساعتي بث لكل 
مادة في اليوم الذي يس���بق موعد 
االمتحان وذلك حت���ى يتم تقوية 

الطلبة في مواط���ن الضعف التي 
يعانون منها. وأشاد الفريح باجلهود 
الطيب���ة التي بذلت من قبل جميع 
العاملني واملوجهني الفنيني للمواد 
الدراسية خللق بيئة سليمة خالل 

فت���رة االختب���ارات، مثمنا تعاون 
وزارة اإلعالم في انطالق هذه القناة 

التعليمية.
جدول البث من تاريخ 2011/5/23 

حتى 2011/5/29م.

األربعاء 2011/5/25الثالثاء 2011/5/24االثنني 2011/5/23
لغة إجنليزية

تدريبات الورقة الثانية
Revision
Paper2

األحياء
الصف العاشر

اجلهاز العصبي املركزي

الفيزياء
الصف الثاني عشر

اإللكترونيات

اللغة العربية
الصف الثاني عشر

آيات من سورة الزمر ج1

اللغة اإلجنليزية
تدريبات الورقة الثانية

Revision
Paper2

األحياء
الصف احلادي عشر

مكونات اجلهاز املناعي

الرياضيات
الصف الثاني عشر
هندسة الفضاء ج1

اللغة العربية
الصف الثاني عشر
آيات من سورة 2

اللغة اإلجنليزية
الصف احلادي عشر
½ lesson-Unit7

/Vocabulary/reading
/Comprehension
Parts of speech

الكيمياء
الصف احلادي عشر

التفكك في احملاليل املائية

الرياضيات
الصف احلادي عشر

الدوال الدائرية

اللغة العربية
الصف احلادي عشر

نهج املوحدين

الفيزياء
الصف احلادي عشر

اخلرائط اجليولوجية

الكيمياء
الصف الثاني عشر

التحليل
النوعي/الوصفي

الرياضيات
الصف العاشر

معادلة املستقيم

اجليولوجيا
الصف احلادي عشر

اخلرائط اجليولوجية

الفيزياء
الصف العاشر

التيار الكهربائي املستمر

الكيمياء
الصف الثاني عشر

طرق التعبير عن التركيز

األحد 2011/5/29السبت 2011/5/28اخلميس 2011/5/26
اللغة اإلجنليزية
الصف العاشر

 Vocabulary/reading 9/8/7 Lessons-unit7-Module3
Comprehension

األحياء
الصف العاشر
اجلهاز البولي

الكيمياء
الصف العاشر

عدد التأكسد والصيغ الكيميائية

اللغة العربية
الصف العاشر
نص عتاب ج1

-

اللغة اإلجنليزية
الصف العاشر

 Vocabulary/reading 6/5/3 Lessons-unit7-Module3
Comprehension

األحياء
الصف احلادي عشر

التنفس

الرياضيات
الصف الثاني عشر
هندسة الفضاء ج2

اللغة العربية
الصف العاشر
نص عتاب ج2

اللغة اإلجنليزية
الصف احلادي عشر

structure 6/4 Lessons-unit7-Module3
الفيزياء

الصف العاشر
قانون اوم والعوامل التي تتوقف عليها املقومة 

الكهربائية

الرياضيات
الصف احلادي عشر

قانون اجليب واجليب متام

اللغة العربية
الصف الثاني عشر

قصيدة الغبطة فكرة ج1

الكيمياء
الصف احلادي عشر

التفكك في احملاليل املائية

الفيزياء
الصف احلادي عشر

احلركة التوافقية البسيطة

الرياضيات
الصف العاشر

اإلحصاء
الفيزياء

الصف الثاني عشر
الترانزستور

الكيمياء
الصف الثاني عشر

التحليل الكمي

اجليولوجيا
الصف احلادي عشر

التراكيب اجليولوجية

وكيل »تربية النوعي«: انطالق أنشطة املوسم التربوي الـ 10 غداً ويستمر حتى 30 اجلاري

توقيع عقود إنشاء مجمعني لالحتياجات اخلاصة في اجلهراء 
واألحمدي مع »األشغال« بتكلفة 500 ألف دينار قريبًا

واملعلمني. واكد الكندري ان هناك 
عددا من اخلطط املستقبلية الدارة 
التربية اخلاصة للعمل  مدارس 
املعاقني  الوزارة في دمج  بخطة 
في مدارس التعليم العام وستكون 
البداية في دمج ذوي صعوبات 
التعلم وبطيئ����ي التعلم وطلبة 
الداون في مطلع عام 2012/2011 
ولدينا دراسة واجتماعات مستمرة 
لدمج االعاقات البسيطة واملتوسطة 
س����واء كانت حركية او بصرية 
او سمعية وهناك خطة لتدريب 
االدارات املدرسية واالخصائيني 
االجتماعيني واملعلمني في التعليم 
العام وكيفي����ة التعامل مع هذه 
الفئات اضافة الى ان هناك خطة 
ش����املة لتهيئة املجتمع واولياء 
االمور للدم����ج واهميته وايجاد 
مدارس قريبة من السكن تخدم 
االبناء املعاقني يضاف لها خدمة 
العالج الطبيعي واخلدمات الطبية 

املختلفة. 
وبدوره اكد مدير ادارة مدارس 
العنزي  التربية اخلاصة دخيل 
ان امللتقى احد االنش����طة املهمة 
التي تتواصل بها االدارة مبختلف 
مدارس����ها مع قطاعات املجتمع 
املختلفة ومع مدارس وزارة التربية 
في جميع املناطق التعليمية لتكمل 
دورها في عملية الدمج االجتماعي 
البنائها الطالب في املجتمع احمللي 
في كل القطاعات التي تبرز الدور 
الذي تقوم به وزارة التربية ممثلة 
في ادارة مدارس التربية اخلاصة 
مبا تقدمه من مواد علمية وتربوية 

البنائنا.
بشرى شعبان  ٭

بصرية او س����معية او ذهنية او 
توحد في جميع املراحل الدراسية 
من الرياض واالبتدائي واملتوسط 
والثانوي. واضاف الكندري ان هذا 
املوسم عادة سنوية جبلت عليها 
ادارة م����دارس التربية اخلاصة 
يحوي انتاج وابداعات مدارسنا في 
العام الدراسي املنصرم 2011/2010 
نس����عى البرازه����ا وتوضيحها 
للمجتمع ليعرفوا جهود املعلمني 
في تلك املدارس سواء في حتديد 
االعاقات وحتديهم لها واثبات انهم 
عناصر فعالة في املجتمع وهذا 
ما جعلنا ترسيخا لكلمة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ان االبناء هم الثروة احلقيقية الي 
مجتمع. وب����ني الكندري اننا في 
النوعي نعتبرهم ثروة  التعليم 
فمن خ����الل االنش����طة املختلفة 
نصقل املواهب واعادة بناء الطلبة 
لالنخراط في املهن الصغيرة وفي 
مؤسسات الدولة املختلفة ويتم 
فتح املجال امامهم للمش����اركات 
اخلارجية س����واء في االندية أو 
واملؤسسات؟ واالسواق التجارية 
لثبات دورهم واهميتهم ونشكر 
وزير التربية على رعايته لهذه 
االنش����طة وكذلك وكيلة الوزارة 
عل����ى متابعتها واش����رافها على 
جميع االنشطة وجهودها طوال 
العام الدراسي والشكر موصول 
جلميع القطاعات في الوزارة الذين 
وفروا جميع االحتياجات على مدار 
العام الدراس����ي وكذلك للقائمني 
على مدارس التربية اخلاصة بدءا 
مبدير االدارة واملراقبات ورؤساء 
االقسام ومديري االدارات املدرسية 

كشف الوكيل املساعد للتعليم 
التربية محمد  ل����وزارة  النوعي 
الكن����دري عن االنتهاء من وضع 
النهائي����ة ملجمعي  التصامي����م 
التربي����ة اخلاصة ف����ي منطقتي 
العي����ون باجله����راء واملنق����ف 
واالحم����دي بتكلفة نصف مليار 
دينار، مشيرا الى ان الوزارة في 
املراحل النهائية لتوقيع العقود 
بالتعاون مع الش����ركات املعنية 

ووزارة االشغال.
واشار الكندري الى ان مجمع 
العيون مس����احته 150 ألف متر 
مرب����ع واملنق����ف 100 متر مربع 
وتكلفة انش����اء كل مجمع اكثر 
من 200 مليون دينار وسيكون 
املجمعان على احدث املواصفات 
العاملي����ة االلكتروني����ة واجهزة 
الى  الطبيع����ي اضافة  الع����الج 
توفير عدد كبير من املصاعد في 

كل مجمع.
جاء ذلك في املؤمتر الصحافي 
الذي حضره مدير ادارة التربية 
اخلاصة دخيل العنزي ورئيس 
قس����م االنشطة باالدارة منصور 
الكندري  اعل����ن  املنصور حيث 
انطالق انشطة املوسم التربوي 
العاشر ملدارس التربية اخلاصة 
حتت رعاية وزير التربية ووزير 
التعلي����م العالي احم����د املليفي 
اعتبارا من صباح غد وحتى 30 
اجلاري والذي يشمل العديد من 
الثقافية والرياضية  االنش����طة 
ومعرض����ا املش����غوالت اليدوية 
والفنية من انتاج طالب وطالبات 
مدارس التربية اخلاصة مبختلف 
او  اعاقاتهم سواء كانت حركية 
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