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احتاد اجلمعيات التعاونية اال�ستهالكية

اعـــالن
دعوة حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية

وفتح باب قبول طلبات مراقبي احل�ضابات

اأع�ساء  ال�سادة  دعوة  اال�ستهالكية  التعاونية  اجلمعيات  احتاد  ي�سر 

اجلمعية العمومية باالحتاد حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية العادية 

الثامن  )االجتماع   2010/12/31 يف  املنتهية  املالية  ال�سنة  عن  لالحتاد 

يوم  م�ساء  من  والن�سف  اخلام�سة  ال�ساعة  متام  يف  وذل��ك  والثالثون(، 

االربعاء املوافق 2011/6/15 مببنى مقر االحتاد - مبنطقة حويل - على 

الطريق الدائري الرابع - مقابل اجلابرية.

واإذا مل يكتمل الن�ساب يوؤجل االجتماع اإىل ال�ساعة ال�ساد�سة من م�ساء 

نف�س اليوم، وذلك للنظر يف جدول االأعمال التايل:

1 - مناق�سة التقرير ال�سنوي لالحتاد لعام 2010.

2 - امل�سادقة على امليزانية العمومية واحل�سابات اخلتامية لل�سنة املالية 

املنتهية يف 2010/12/31، واالطالع على �سهادة مراقب احل�سابات.

 2011/12/31 يف  تنتهي  التي  املالية  لل�سنة  احل�سابات  مراقب  تعيني   -  3

وحتديد اأتعابه.

كما يعلن االحتاد عن فتح باب قبول طلبات مراقبي احل�سابات الذين 

مظاريف  يف   ،2011 لعام  االحت��اد  ح�سابات  بتدقيق  القيام  يف  يرغبون 

اأن  على  االأعمال،  �سابقة  عن  ونبذة  املطلوبة،  االأتعاب  مت�سمنة  مغلقة 

الثالثاء  يوم  ظهر  بعد  الثانية  ال�ساعة  اأق�ساه  موعد  يف  العرو�س  تقدم 

املوافق 2011/6/14 مبقر اإدارة االحتاد - مبنطقة حويل.

اإدارة االحتاد

دول��ة
الكويت

مسميات وظائف التعليم العام وشروط شغلها ومكافأة املستوى الوظيفي )جدول 1(

مكافأة املستوى الوظيفيشروط شغل الوظيفةالوظيفة

سنوياشهريا

6600 دينار550 دينارامؤهل جامعي تربوي + 17 سنة خبرة أو دبلوم تربوي + 19 سنة خبرةمعلم متخصص أ

5460 دينارا455 دينارامؤهل جامعي تربوي + 13 سنة خبرة أو دبلوم تربوي + 15 سنة خبرةمعلم متخصص ب

4200 دينار350 دينارامؤهل جامعي تربوي + 9 سنوات خبرة أو دبلوم تربوي + 11 سنة خبرةمعلم أ

3360 دينارا280 دينارامؤهل جامعي تربوي + 5 سنوات خبرة أو دبلوم تربوي + 7 سنوات خبرةمعلم ب

2400 دينار200 دينارمؤهل جامعي تربوي + سنتني خبرة أو دبلوم تربوي + 4 سنوات خبرةمعلم ج

1380 دينار115 دينارامؤهل جامعي تربوي + سنة خبرة أو دبلوم تربوي + 4 سنوات خبرةمعلم د

600 دينار50 دينارادبلوم تربويمعلم هـ

بدل الوظائف اإلشرافية والتوجيه الفني )بدل اإلشراف( )اجلدول رقم 2(
سنوياشهرياالوظيفة

5400 دينار450 ديناراموجه فني عام وموجه فني أول

4380 دينارا365 ديناراموجه فني مادة دراسية
3600 دينار300 دينارمدير مدرسة ومدير عام منطقة تعليمية ومدير مكتب التنسيق ومدير التعليم اخلاص

2580 دينار215 دينارامدير مدرسة مساعد ومدير روضة مساعد
1800 دينار150 دينارارئيس قسم الشؤون التعليمية ورئيس قسم مادة دراسية واملعلم األول واملشرف الفني

»اخلدمة املدنية«: 231 مليون دينار لـ 39 ألفاً من املعلمني في جميع املستويات الوظيفية والعاملني في الوظائف االشرافية باملدارس واملناطق والتعليم اخلاص وزيادات الوافدين قريباً

»األنباء« تنفرد بنشر تفاصيل كادر املعلمني الكويتيني واخلليجيني
متخصص »أ« 6600 دينار ومتخصص »ب« 5460 و »أ« 4200 و »ب« 3360 و»ج« 2400 دينار

الى مكافأة املســــتوى الوظيفي 
املقررة.

وأقر املجلس كذلك مكافأة 200 
دينار شهريا بواقع 2400 دينار 
سنويا للمعلمني في التخصصات 
النادرة وهي للمعلمني الكويتيني 
واخلليجيني ايضا وستكون في 
مواد اللغات العربية واالجنليزية 
والفرنسية والرياضيات والعلوم 
والفيزيــــاء والكيمياء واألحياء 
واجليولوجيــــا وللمعلمات في 

اللغة العربية والفيزياء.
وقالت املصــــادر ان زيادات 
املعلمني الوافدين ستكون على 
طاولة اجتماع مجلس اخلدمة 
املدنية املقبل قريبا وسيبت هل 
تستمر الزيادات التي مت إقرارها 
في جلسة سابقة أم سيتم تعديلها 

بالزيادة.

الوظائف  وجاءت زيــــادات 
الفنية  اإلشــــرافية والتواجيه 
ومديري العموم ومديري املدارس 
كالتالي: موجه فني عام وموجه 
فني أول 450 دينارا شهريا مبا 
يــــوازي 5400 دينار ســــنويا، 
موجه فني مادة دراســــية 365 
و4380، مدير مدرسة ومدير عام 
منطقــــة تعليمية ومدير مكتب 
التنسيق ومدير التعليم اخلاص 
300 و3600، مدير مدرسة مساعد 
ومدير روضة مساعد 215 دينارا 

شهريا و2580 دينارا سنويا.
املكافــــأة  املجلــــس  وأقــــر 
التشــــجيعية بربطهــــا باملؤهل 
العلمي وبلغت 250 دينارا حلملة 
الدكتــــوراه و150 دينارا حلملة 
املاجستير وسيحصل عليها أي 
معلم حاصل على الدرجة، إضافة 

اقر مجلس اخلدمة املدنية في 
اجتماعه صباح أمس برئاســــة 
نائــــب رئيس الــــوزراء ووزير 
الداخلية الشــــيخ أحمد احلمود 

كادر املعلمني اجلديد.
قالــــت مصادر مســــؤولة لـ 
»األنباء« ان الكادر جاء باتفاق 
وزير التربيــــة ووزير التعليم 
العالي أحمد املليفي مع جمعية 
املعلمني، وتضمن مبالغ مالية 
جديدة كحل وسط بني االقتراح 
الذي كانت قد تقدمت به اجلمعية 
ووافق عليــــه مجلس األمة في 
املداولة األولى وبني مقترح ديوان 

اخلدمة املدنية.
وفسرت املصادر املبالغ املالية 
اجلديــــدة بأنها تتقارب جدا مع 
املبالغ التي كانت واردة في مقترح 

جمعية املعلمني الكويتية.

معلم »د« 1380دينار ومعلم »هـ« 600 دينار

موجه عام وموجه أول: 5400 ٭ دينار
 موجه مادة 4380 ٭ دينارًا

مدير مدرسة ومدير عام منطقة ومدير التنسيق   ٭
والتعليم اخلاص 3600 دينار

مدير مدرسة مساعد ومدير روضة  ٭
مساعد 2580 ٭ ديناراً

2400 دينار مكافأة التخصصات
النادرة للمعلمني الكويتيني واخلليجيني

في اللغات العربية واإلجنليزية والفرنسية والرياضيات 
والعلوم والفيزياء والكيمياء واألحياء

واجليولوجيا واملعلمات في تخصصي
اللغة الفرنسية والفيزياء بحسب اجلدول )4(

الشيخ أحمد احلمود

وكشــــفت املصادر ان الكادر 
اجلديد ســــيطبق على املعلمني 
الكويتيني واملعلمني اخلليجيني 
)سيحصلون على املبالغ املالية 

ذاتها(
وأعلنــــت ان تكلفــــة الكادر 
بلغت 231 مليون دينار تشمل 
39 ألف معلما ومعلمة من مختلف 
الدرجات الوظيفية، والعاملني في 
الوظائف االشرافية، حيث بلغت 
الزيادة للمعلم املتخصص »أ« 
550 دينارا شــــهريا مبا يوازي 
6600 دينــــار ســــنويا، واملعلم 
املتخصــــص »ب« 455 و5460، 
املعلــــم »أ« 350 و4200، املعلم 
»ب« 280 و3360، املعلم »ج« 200 
و2400، املعلــــم »د« 115 و1380، 
املعلم »هـ« 50 دينارا و600 دينار 
سنويا حسب اجلدول رقم )1(.

أوال: معلمون )اجلدول رقم 4(
                              البيان

  التخصص
املرحلةالنسبة املئويةاإلجماليخليجيكويتي

ك+خليجي
م+ث15.4%20471275اللغة العربية

أ+م+ث3.6%56460اللغة االجنليزية
م+ث13.3%22-22اللغة الفرنسية

ث12.4%16919188الرياضيات
م15.8%1154119العلوم

ث0.8%2-2الفيزياء
ث4.5%9312الكيمياء
ث14.7%31233األحياء

ث18.2%18119اجليولوجيا

ثانيا: معلمات
    التخصص                             البيان

املرحلةالنسبة املئويةاإلجماليخليجيكويتي

ك+خليجي
ث8.3%19-19اللغة الفرنسية

ث2.2%531366الفيزياء

200 دينار مكافأة شهرية  ألصحاب التخصصات النادرة
التي تقل نسبتهم عن 20٪ للكويتيني واخلليجيني:

تساءلوا: هل يعقل تأجيلها إلى سبتمبر املقبل وضياع مستقبل أبنائنا في التقدم للجامعة والبعثات؟!

أولياء األمور للمليفي: نناشدك إجراء اختبارات االختيار احلر 
و»خارج اجلدول« للثاني عشر قبل االمتحانات النهائية

وّجه بعض أولياء الزمور نداء 
الى وزير التربية ووزير التعليم 
العالي احمد املليفي للوقوف مع 
ابنائه طلبة الصف الثاني عشــــر 
الذين لديهم اعذار طبية في مواد 
االختيار احلر ومواد خارج اجلدول 
والذين لــــم يتمكنوا مــــن تأدية 
اختبارات نهاية الفترة الدراسية 
الرابعة العطائهم الفرصة لتأدية 
اختبارات هذه املواد خالل الفترة 

احلالية بدال من دخولهم اختبارات 
الدور الثاني في شــــهر سبتمبر، 
حيــــث ان ذلك ســــيؤدي الى عدم 
متكنهم من تقدمي أوراق االلتحاق 
باجلامعة في الفصل الدراسي األول 
الداخلية واخلارجية  والبعثــــات 
خاصة ان هذه املواد لن يستفيد 
منها الطالب في مجال تخصصه 
وال تعتبر شرطا من شروط القبول 
في العديد من اجلامعات، علما أنه 

يتم عرض هذا املوضوع سنويا، 
ولكن دون جدوى نظرا خلضوع 
الوكيل املساعد للتعليم العام لرأي 
التواجيه الفنية لهذه املواد والذين 
يريدون ان يجعلوا هذه املواد ذات 
أهمية أسوة باملواد األساسية وان 

كان ذلك ضد مصلحة الطالب.
ويتســــاءل أولياء األمور: هل 
يعقل ان يبقى الطالب حتى سبتمبر 
املقبل لتأدية االمتحانات في مواد 

البدنية واحلاسوب  التربية  مثل 
والتربيــــة الفنية ومواد االختيار 
احلر مثل الزراعة وعلوم األسرة 
والزراعــــة والتخضير والصحة 

النفسية؟!
وبســــؤال مصــــادر تربويــــة 
مســــؤولة عن امكانية تنفيذ هذا 
املقتــــرح أجابت: بالفعــــل أولياء 
األمــــور لديهم كل احلــــق في هذا 
التربية  الطلب وتستطيع وزارة 

من اآلن وحتــــى 23 يونيو املقبل 
اجراء هذه االختبارات، خاصة ان 
هذه املواد ليســــت موحدة وبذلك 
تســــتطيع ادارات املدارس وضع 
اجلداول الزمنية بحسب ظروف كل 
مدرسة. كما أكدت املصادر التربوية 
ان هــــذا املقتــــرح مرتبــــط بقرار 
 الوزير إلغاء االختبارات النظرية
ملادتــــي احلاســــوب والتربيــــة 

البدنية.


