
التربوية
االثنني 6 يونيو 2011

09
Mariembondok@hotmail.comإعداد: مـريـم بـنـدق

طلب من مجلس الوكالء وضع مزيد من الضوابط لنقل اإلداريني من الوزارة إلى املناطق واملدارس

املليفي: سأستقبل الطلبة احلاصلني على جوائز عاملية 
في قاعة التشريفات وأعطيهم وأولياء أمورهم مكافآت مالية

إبالغه بأس����ماء ومواعيد  وطلب 
وصول الطلب����ة الذين يحصلون 
على جوائز عاملية في مس����ابقات 
التشريفات  الستقبالهم في قاعة 
وتقدمي مكافأة لهم وألسرهم على 
هذا االجناز. وطلبت وكيلة الوزارة 
من الوزير املليف����ي التناقش مع 
وزير الصحة د.هالل الساير لتوفير 
احتياجات املدارس من املمرضني 
واملمرض����ات حيث ان العقد الذي 
وقعته الوزارة يوفر 120 ممرضة 
الوزارة تدرس  ان  فقط. وأضاف 
تطوير اجلهاز اإلداري في املدارس 
من خالل إلغاء األعباء اإلدارية التي 
يكلف بها املعلمون لينحصر دورهم 
ف����ي اعطاء حصصهم الدراس����ية 
والتعليم فقط دون اي تكاليف او 

اعباء اخرى.
وأوضح اهمية التزام الوزارة 
بتعليم����ات ومالحظ����ات ديوان 
احملاس����بة واخلدمة املدنية سواء 
املسجلة سابقا او في الوقت احلالي 
مع ضرورة ازالتها وعدم العودة 
اليها، مبينا ان اي مخالفات تسجل 
على ال����وزارة هي مح����ل اهتمام 
وتدقيق ملعرفة االسباب والدواعي 
وراء تس����جيل هذه املخالفات او 
املالحظات بغية معاجلتها وجتنب 

الوقوع فيها.

يصل الى قرابة نصف مليون طالب 
وطالبة يع����دون نصف املجتمع 
مضيفا ان الدراسة املذكورة التي قام 
بها متخصصون كل في مجاله سوف 
تشمل معظم املجتمع مبختلف فئاته 
ما سيسهم في تعزيز قيم الوالء 

واملواطنة لدى افراده جميعا.
وأش����ار إلى انه متت مناقشة 
أهمية احياء دور االنشطة املدرسية 
وتفعيل املسابقات مبختلف أنواعها 
البدنية وفي العلوم والرياضيات 
والكيمياء لتك����ون اضافة ثقافية 
للطلبة تعزز من طاقاتهم وابداعاتهم 
كل في مج����ال هوايته وتطلعاته 
املس����تقبلي، مبينا ان صقل هذه 
الهواي����ات واالبداعات حتتاج الى 
من يكتشفها في امليدان التربوي.
وأض����اف الوزي����ر املليفي انه 
الوكالء املساعدين عقد  طلب من 
اجتم����اع دوري بواقع يومني في 
التابعة لهم  الش����هر مع االدارات 
واملوظفني للوقوف على متطلبات 
كل ادارة واحتياجاته����ا وذلك في 
سبيل التواصل املستمر وتطوير 
وحل اي مشاكل او معوقات تواجه 
س����ير العمل. ودعا وزير التربية 
الوكالء إلى إصدار القرارات وفق 
التفويض املناط بهم والتعامل مع 
كل وسائل اإلعالم والفضائيات. 

بكل منطقة. وذك����ر ان االجتماع 
ناقش احتياج����ات التعليم العام 
من املعلمني واملعلمات اجلدد في 
الدراس����ية  التخصصات  مختلف 
بغية سد النقص من االحتياجات 
مع استعراض اخلطط البديلة في 
حال ع����دم وصول املعلمني اجلدد 
املتعاقد معهم خارجيا في بعض 
الدول العربية التي شملتها االحداث 

االخيرة من عدم االستقرار.
وقال الوزير املليفي انه بحث 
ايضا خالل االجتماع امكانية ابتعاث 
جلان التعاقد اخلارجية الى بعض 
الدول العربي����ة التي بدأ وضعها 
باالستقرار والتحسن وذلك لسد 
النقص في بعض التخصصات التي 
حتتاجها الوزارة كما مت استعراض 
اعداد املعلمني من التعاقد احمللي 
والتخصصات التي مت توفيرها في 
هذا اجلانب. ولفت إلى انه مت وضع 
آلية لتطبيق الدراسة التي سبق 
للوزارة أن اجرتها بشأن تأصيل 
الوحدة الوطنية حيث رفعت الى 
مجلس الوزراء، مبينا ان الوزارة 
ستقوم بتفعيل هذه الدراسة ووضع 
خط����وات تنفيذية لتعميمها على 
م����دارس الكوي����ت كافة مبختلف 

املراحل الدراسية.
وأوضح أن عدد طلبة الكويت 

التربية ووزير  ترأس وزي����ر 
التعليم العالي أحمد املليفي صباح 
امس اجتماعا ملجلس وكالء وزارة 

التربية.
الوزير قضايا متعددة  ناقش 
منها ضرورة االنتهاء من حتويل 
الكتب الدراسية الى مادة مقروءة 
على اقراص مدمجة )سي.دي( و 
)فالش.ميم����وري( بدءا من العام 
الدراسي املقبل. وقال الوزير املليفي 
ان الصيف احلالي سيشهد تنفيذ 
هذه اخلطوة ضمن اطار مس����عى 
الوزارة لتخفيف عبء ثقل احلقيبة 
املدرس����ية على الطلب����ة مبوازاة 
اس����تعمال أجهزة احلاسوب في 
املجاالت الدراس����ية كافة. وطلب 
املليفي وضع املزيد من الضوابط 
لعملية نقل املوظفني اإلداريني من 
الوزارة إلى املناطق التعليمية ثم 
املدارس، مشيرا الى انه الحظ زيادة 
النقل بشكل  الراغبني في  طلبات 
ملحوظ. واش����ار الى طلبه اعداد 
دراسة عن زيادة طلبات النقل بني 
االداريني ف����ي املناطق التعليمية 
ووضع احللول الناجعة بهذا الشأن 
مع مراعاة حتقيق رغبات طلبات 
النقل دون االضرار بس����ير العمل 
وحتقي����ق التوازن ب����ني املناطق 
التعليمية بأعداد االداريني العاملني 

أحمد املليفي

عبدالعزيز اجلاراهلل

٭ حتويل الكتب الدراسية الى مادة مقروءة على اقراص مدمجة )سي.دي( 
و )فالش.ميموري( بدءا من العام الدراسي املقبل.

٭ تطوير اجلهاز اإلداري في املدارس من خالل إلغاء األعباء اإلدارية التي يكلف 
بها املعلمون لينحصر دورهم في اعطاء حصصهم الدراسية والتعليم فقط دون 

اي تكاليف او اعباء اخرى.

٭ احياء دور االنشطة املدرسية وتفعيل املسابقات مبختلف أنواعها البدنية 
وفي العلوم والرياضيات والكيمياء لتكون اضافة ثقافية للطلبة تعزز من طاقاتهم 

وابداعاتهم كل في مجال هوايته وتطلعاته املستقبلي.

٭ طلب من الوكالء املساعدين عقد اجتماع دوري بواقع يومني في الشهر مع 
االدارات التابعة لهم واملوظفني للوقوف على متطلبات كل ادارة واحتياجاتها.

توفير بيانات للمكتب الفني للوزير
خاطب وزير التربية ووزير 
التعليم العال���ي احمد املليفي 
الوكالء املس���اعدين ومديري 
عم���وم املناط���ق التعليمي���ة 
لتوفير البيانات للمكتب الفني 

للوزير.
وق���ال يتطل���ب العمل في 
كثير م���ن االحي���ان تكليفنا 
الحد املستش���ارين في املكتب 
الفن���ي لوزير التربية باالفادة 
عن موض���وع معني خالل مدة 

محددة.
وحرصا على سرعة اجناز 

املهمة ولضمان احلصول على 
البيان���ات املطلوبة في الوقت 
احملدد م���ن بعض اجلهات في 
الوزارة او معرفة واستطالع 
آراء القيادي���ني واملس���ؤولني، 
يقتضي االمر احيانا قيام احد 
الفني لوزير  املكت���ب  اعضاء 
املباشر مع  التربية باالتصال 

اي منهم.
لذا يرجى العل���م وااليعاز 
جلميع املسؤولني العاملني معكم 
بتسهيل مهمة املستشارين في 

هذا الشأن.

»التربية« دعت املعلمني واملعلمات الوافدين ملراجعة
»املوارد البشرية« لتسجيل احلصول على زيادة بدل السكن

عممت وكيلة القطاع اإلداري 
عائشة الروضان نشرة عامة حول 
تطبيق تعمي���م ديوان اخلدمة 
املدنية بش���أن منح بدل سكن 
ألعضاء الهيئ���ة التعليمية من 
الذكور واإلناث غير الكويتيني، 
وذلك لغير املتمتعني بس���كن 
 2011/4/1 حكومي اعتبارا م���ن 

جاء فيها: باالشارة الى املوضوع 
أعاله، وحيث ان الوزارة بصدد 
تنفيذ ما جاء في التعميم املشار 
الهيئة  اليه، يرجى من أعضاء 
التعليمي���ة مبختل���ف املناطق 
التعليمية ضرورة التقدم إلدارة 
املوارد البش���رية مبنى رقم 2 � 
مراقبة الشؤون الوظيفية � قسم 

الترقيات والعالوات ب� »صالة 
املراجعني« اعتبارا من 2011/6/1 
مصطحبني معهم املس���تندات 

التالية:
٭ الذكور:

� كتاب طلب صرف بدل سكن 
من مركز العمل.

� كتاب إخالء السكن احلكومي 

من إدارة املساكن بالوزارة ملن 
يتمتعون بسكن حكومي.

� شهادة ملن يهمه األمر باسم 
الزوجة تفيد عدم تقاضيها بدل 
سكن من جهة حكومية، وذلك 

لتفادي ازدواجية الصرف.
٭ اإلناث:

� كتاب طلب صرف بدل سكن 

من مركز العمل.
� كتاب إخالء السكن احلكومي 
من إدارة املساكن بالوزارة ملن 

يتمتعون بسكن حكومي.
� شهادة ملن يهمه األمر باسم 
ال���زوج تفيد عدم تقاضيه بدل 
سكن جهة حكومية، وذلك لتفادي 

ازدواجية الصرف.

على هامش اجللسة 

٭ ضرورة التزام الوزارة بتعليمات ومالحظات ديوان احملاسبة
 واخلدمة املدنية سواء املسجلة سابقا او في الوقت احلالي مع ضرورة ازالتها 

وعدم العودة اليها.

الوكيلة طلبت 
من املليفي التناقش 

مع الساير 
لتوفير احتياجات 

املدارس
من املمرضني


