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احمد املليفي

ال خالف على استحقاق املعلم الدعم املادي واملعنوي .. ومعايير التقييم ستتسم بالوضوح والدقة وسهولة القياس

املليفي مطمئنا اجلميع: »التربية« لن »تقّر« ضوابط كادر املعلمني 
إال بعد طرحها على أهل امليدان للتقييم والتغيير والتطوير

2450 دينارًا مكافأة ألعضاء جلنة ذوي اإلعاقة
و600 لالحتفال بانضمامنا لـ »اليونسكو«

جلنة برئاسة اللوغاني لتقدمي موعد
امتحانات الدور الثاني لطلبة التعليم العام

متابعة أعمال الكهرباء باملدارس واملباني
شكلت وكيلة وزارة التربية 
متاضر الس����ديراوي جلنة من 
العاملني بقطاع املنشآت التربوية 
ملتابعة جمي����ع اعمال الكهرباء 
مبدارس ومباني وزارة التربية 
تضم املهندسني: علي الدوسري – 
مراقب صيانة منطقة الفروانية، 
بلقيس املطيري – مراقبة صيانة 
منطقة اجلهراء، ناصر العبيد – 
مراقب صيانة منطقة العاصمة، 
الدي����ن خ����ان – مراقب  نظيم 
صيانة منطقة االحمدي – ناشي 

القحطاني – مراقب صيانة منطقة 
مبارك الكبير، وحيد هاش����م – 
مكتب الوكيل املساعد للمنشآت 
التربوية، شيخة عقاب – مراقبة 
صيانة منطقة حولي، فينوس 
العنزي – مراقبة صيانة ديوان 
عام الوزارة، معاذ الدالل – ادارة 

التصميم واالنشاءات.
مهام اللجنة:

1- وضع الضوابط والشروط 
واملواصف����ات العتماد املصانع 
والش����ركات املصنعة )كيبالت 

واس����الك كهربائي����ة ولوحات 
التوزي����ع واملعلقات واملفاتيح 

واملراوح والسخانات(.
2- اعتماد العينات الكهربائية 
حسب االجراءات واملواصفات.

3- دراسة وحتليل اسعار 
العقود دوريا.

4- دراس����ة جمي����ع انواع 
االجه����زة الكهربائية ووحدات 
االضاءة وابداء الرأي لالستخدام 
االمثل للمباني املدرسية ومبا 
الطاقة  يتواف����ق م����ع حف����ظ 

الكهربائية.
5- اعتماد مقاولي الباطن.

ف����ي غير  اللجنة  جتتم����ع 
اوقات العمل الرسمية – وذلك 
في املوعد واملكان الذي يحدده 
رئيس اللجن����ة وفقا ملتطلبات 

ومصلحة العمل.
يحق للجنة االستعانة مبن 

تراه مناسبا.
تصرف مكافأة مالية لرئيس 
واعضاء اللجنة وحسب النظم 

املتبعة.

كلف����ت وزارة التربية جلنة 
برئاسة الوكيل املساعد للتعليم 
العام منى اللوغاني وتضم في 

عضويتها:
عبداهلل البصري مدير ادارة 
االدارة  التعليمية –  الش����ؤون 
العام����ة للتعليم اخلاص، انور 
ادارة الشؤون  العنجري مدير 
الفروانية  التعليمية – منطقة 
العتيبي  التعليمي����ة، متع����ب 
رئيس جمعية املعلمني الكويتية، 
سامي الدخيل مراقب االمتحانات 
وشؤون الطلبة – ادارة التنسيق، 
حميدة شهاب مراقب االمتحانات 
وشؤون الطلبة – منطقة االحمدي 
التعليمية، احمد عيسى رئيس 
قسم ش����ؤون الطلبة – مدارس 

التربي����ة اخلاص����ة، مفيد عيد 
مدير ثانوية الفحيحيل للتعليم 
الديني، منال الزامل محلل نظم 
اول – مركز املعلومات، انور مال 
اهلل اختصاصي حتليل احصاء 
– مكتب الوكيل املساعد للتعليم 

العام.

مهام اللجنة:

1- دراس����ة تق����دمي موع����د 
امتحانات الدور الثاني للطلبة 
ف����ي مراحل التعلي����م املختلفة 
)االبتدائي����ة – املتوس����طة – 
الثانوي����ة( بعد اس����بوعني من 

ظهور نتائج الدور االول.
2- دراسة االثار االيجابية 
والسلبية على الطلبة والهيئة 

التدريسية واالدارات املدرسية 
عند تقدمي موعد امتحانات الدور 
الثاني في املراح����ل التعليمية 

املختلفة.
3- دراس����ة جت����ارب دول 
مجل����س التعاون اخلليجي في 
تقدميها المتحان الدور الثاني، 
ايجابيات وس����لبيات  ومعرفة 

التجربة اخلليجية.
4- قياس آراء امليدان التربوي 
حول مدى رغبة وتأييد كل من 
املعل����م والطال����ب وولي االمر 
بتقدمي موعد اجراء امتحانات 
الدور الثاني بعد اسبوعني من 

ظهور نتائج الدور االول.
5- اعداد خطة لتطبيق تقدمي 
موعد امتحان����ات الدور الثاني 

ومبا يحقق االهداف املرجوة في 
حال املوافقة على التطبيق.

6- وضع آلية وخطة زمنية 
للتنفيذ.

ثالثا: اسلوب عمل اللجنة:
٭ جتتمع اللجنة الجناز مهامها 
بعد صدور قرار التشكيل بدعوة 
من رئيسها وتختار مقررا لها.

٭ تقدم اللجنة تقريرا ختاميا 
يتضمن اجناز مهامها.

٭ للجنة احلق في االستعانة 
مبن تراه ملساعدتها في اجناز 

مهامها.
رابعا: تصرف مكافأة مالية 
اللجنة يحددها وزير  العضاء 
التربية ووزير التعليم العالي 

وذلك على بند اعمال اخرى.

اتفاقية تعاون بني »التربية« وهيئة اإلعاقة
قال الوكيل املساعد للتخطيط 
واملعلومات ف���ي وزارة التربية 
د.خالد الرشيد ان ابرام اتفاقية 
التعاون مع الهيئة العامة لشؤون 
ذوي اإلعاقة لتخصيص مبنى لهم 
في منطقة الشامية يأتي في إطار 
هدف سام مجتمعي للتعاون مع 
مؤسسات املجتمع املدني لتحقيق 
خطة التنمي���ة للدولة مبا فيها 
االهتمام بش���ؤون ذوي اإلعاقة 
بالكويت، موضحا انها انطالقة 
لبداية عالقة تشمل جوانب اخرى 

من التعاون.
واضاف الرش���يد ان الوزارة 

لديها عدد من املش���اريع لتنفيذ 
سياس���ة دمج ذوي اإلعاقة في 
م���دارس التربي���ة ونتطلع الى 
التعاون معه���م لبذل املزيد في 
هذا االطار وتوسيع نطاق التعاون 
معبرا عن شكره لوزير التربية 
ووزي���ر التعلي���م العالي احمد 
املليفي الذي ابدى اهتماما بتوفير 
مقر يتناسب مع احتياجات ذوي 
اإلعاقة لتحقيق دورهم السامي 

في خدمة ذوي اإلعاقة.
وأشار الرشيد الى أن الوزارة 
تس���عى نحو حتقي���ق برنامج 
الدمج لذوي اإلعاقة ضمن اخلطة 

التنموية للدول���ة مؤكدا أهمية 
التنس���يق بني جه���ود التربية 
املبذول���ة والهيئ���ة وضرورة 
وجود هيئة ومركز للدولة يضع 
اخلطوط العامة للعمل والتنسيق 
وفق املعايي���ر العاملية لتحقيق 

سياسة الدمج.
أكد مدير  وحول االتفاقي���ة 
الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة 
د.جاس���م التمار أنها تعد نقطة 
حتول خاصة في تاريخ الهيئة 
إلبرام هذه االتفاقية وتس���جل 
لصال���ح دور وزارة التربية في 
مد يد التعاون الى ذوي اإلعاقة 

الدولة  وتترجم جهود جه���ات 
في تطبيق مواد قانون 2010/8 
لتوفير بيئة مناسبة لذوي اإلعاقة 
موضحا ان املبنى املؤقت اجلديد 
في منطقة الشامية يحتاج الى 
قليل من التهيئة وسيكون جاهزا 
الس���تقبال ذوي اإلعاقة السيما 
املبنى املخصص في منطقة  ان 
الساملية يحتاج الى سنوات حتى 
يكون املقر دائما جاهزا للهيئة.

واضاف التمار ان املبنى املؤقت 
جيد وسيتم انتقالنا إليه في وقت 
قريب وهو نقطة بداية للتعاون 

مع وزارة التربية.

خاطب رئيس ديوان اخلدمة 
املدني���ة عبدالعزي���ز الزب���ن 
التربية متاضر  وكيلة وزارة 
الس���ديراوي باملوافقات على 
صرف مكافآت بعض فرق العمل 

والتي جاءت كالتالي:
باإلش���ارة إلى كتاب وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
رقم 241 بتاريخ 2011/3/14 بشأن 
طلب املوافقة على منح مكافآت 
مالية تتراوح ما بني 300 و350 
دينارا شهريا لكل من اعضاء 
العلي���ا لرعاية ذوي  اللجنة 
اإلعاقة في املؤسسات التربوية 
والبالغ عددهم 6 أعضاء وذلك 
ملدة سنة اعتبارا من 2010/11/1 

حتى 2011/10/31.
ن���ود اإلحاط���ة بأنه قد مت 
عرض املوضوع املش���ار إليه 
أعاله، حيث تقرر املوافقة على 
أن يتم خصم نسبة 25% من 

قيمة املكافأة املالية املقترحة من 
قبلكم لكل من املشاركني في هذه 
األعمال وعددهم 6 أعضاء، على 
أن يتم الصرف من بند املكافآت 
)نوع مكاف���آت أعمال أخرى( 
ملدة 7 أش���هر فقط اعتبارا من 
2010/11/1 حتى مايو 2011، على 
ان ُيشترط توافر االعتماد املالي 
الالزم في هذا البند مبيزانية 
جهتكم � الب���اب األول � الذي 

يسمح بهذا الصرف.
الوزير للزبن  وكان كتاب 
جاء فيه طل���ب املوافقة على 
املالية لرئيس  املكافأة  صرف 
وأعضاء اللجنة العليا لرعاية 
ذوي االعاقة في املؤسس���ات 
التربوية، باإلشارة الى القرار 
الوزاري رق���م )573( الصادر 
بتاري���خ 2010/10/27 بش���أن 
تشكيل جلنة عليا لرعاية ذوي 
االعاقة في املؤسسات التربوية، 

وإلى التقرير األول للجنة املقدم 
في فبراير 2011.

يرجى املوافقة على صرف 
املكافآت املالية لرئيس وأعضاء 
اللجنة ع���ن الفترة من بداية 
نوفمبر 2010 الى نهاية اكتوبر 
2011 بواق���ع مكافأة ش���هرية 
لرئيس اللجنة 350 دينارا و300 
دينار ل���كل عضو من أعضاء 
اللجنة، وذلك على النحو الوارد 

في اجلدول املنشور.
وباإلشارة الى كتاب وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
رقم )402( بتاريخ 2011/4/26 
بشأن طلب املوافقة على منح 
مكاف���آت مالية قدره���ا 600 
دينار لكل م���ن أعضاء فريق 
عمل االعداد لالحتفال بالذكرى 
اخلمسني على انضمام الكويت 
الى منظمة اليونسكو وعددهم 5 
اعضاء، عن الفترة من 2011/2/1 

حتى 2011/3/30 تصرف ملرة 
واحدة.

ن���ود اإلحاط���ة بأنه قد مت 
عرض املوضوع، حيث تقرر 
املوافقة عل���ى ان يتم خصم 
نس���بة 25% من قيمة املكافأة 
املالية املقترحة من قبلكم لكل 
من املشاركني في هذه األعمال 
وعددهم 5 أعض���اء، على ان 
املكافآت  يتم الصرف من بند 
)مكافآت أعم���ال أخرى( ملرة 
واحدة فقط، وعلى ان يشترط 
توافر االعتماد املالي الالزم في 
هذا البن���د مبيزانية جهتكم � 
الباب األول � الذي يسمح بهذا 

الصرف.
وهم: فوزان سعود الفارس، 
محسن بورقبة العتيبي، باسل 
جاس���م الس���بت، دالل حيدر 
احلس���ن، رج���اء عبداجلبار 

جاسم.

املكافأة املالية بالديناراالسممركز العمل
4.200د.عبدالرحمن األحمدعميد كلية التربية � جامعة الكويت

3.600راشد النويهضالوكيل املساعد لشؤون البعثات والعالقات الثقافية بوزارة التعليم العالي
3.600د.لولوة نهابة حمادةكلية التربية األساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

3.600د.خالد احملاربكلية التربية � جامعة الكويت
3.600دخيل عايد العنزيمدير ادارة مدارس التربية اخلاصة

3.600أمل العمراملدير الفني باألمانة العامة ملجلس اجلامعات اخلاصة
اللجنة العليا لذوي اإلعاقة

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد املليفي ان وزارة التربية لن 
تقر ضوابط كادر املعلمني اال بعد العرض على اهل امليدان.

وشدد الوزير املليفي على القول: ستطرح الضوابط واملعايير على 
العاملني في امليدان للتوصل الى نقاط التقييم والتغيير بهدف تطويرها 

واثرائها مبزيد من افكار واسهامات ورؤى العاملني الذين ستطبق 
عليهم. وقال الوزير: اتفق مع اجلميع فليس هناك خالف على مبدأ 
استحقاق املعلمني للدعم سواء أكان ماديا او معنويا. مضيفا: ولكن 

املشروع الذي قدمته احلكومة حول كادر املعلمني هو االفضل، 
واستطرد: سيستفيد منه املعلمون اآلن وسيستفيد منه الطلبة والعملية 
التعليمية والكويت على املدى البعيد. وتعهد الوزير قائال: اطمئن اجلميع 

وخصوصا البعض املتخوف من عدم املوضوعية في التقييم، »معايير 
التقييم ستتسم بالوضوح والدقة وسهولة القياس«. تأتي رؤى وقناعات 

الوزير املليفي تأكيدا ملا انفردت بنشره »األنباء« امس من ان مجلس 
الوزراء كلف وزارة التربية وضع ضوابط تنفيذ كادر املعلمني. وكنا 

قد ذكرنا في وقت سابق ان ميزانية الكادر االجمالية تبلغ 231 مليون 
دينار منها 88 مليونا للجميع و143 مرتبطة باالجناز واالداء. وكان 

الوزير املليفي قد اكد في وقت سابق ان من اهم املعايير التي سيقاس 
بها اداء املعلمني ما يسمى باالختبار الوطني الذي ستضعه جهة محايدة 
ويصحح منها وعن طريقه يقاس االجناز على مستوى حتصيل الطلبة.

قرارات وزارية

هذا وكلف الوزير املليفي تربويني للقيام مبهمات رسمية جاءت األولى 
بناء على كتاب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي للمشاركة في مسابقة 
اوملبياد الدولي للفيزياء لعام 2011 والتي ستعقد في بانكوك )تايلند( 

خالل الفترة من 2011/7/10 الى 2011/7/18، وكتاب الوكيل املساعد 
لالنشطة الطالبية رقم 1341 بتاريخ 2011/5/22 وموافقة وكيل الوزارة 

واعتمادنا لهذه املهمة.
اوال: ايفاد طارق عبدالرضا عبدالوهاب – املوجه الفني االول للعلوم 

مبنطقة حولي التعليمية، عنود محمد يوسف رئيس قسم العلوم 
بثانوية سلوى مبنطقة حولي التعليمية، واميان اكرم حمد رئيس قسم 

العلوم بثانوية شريفة العوضي مبنطقة العاصمة في مهمة رسمية 
ملرافقة الوفد الطالبي املشارك في مسابقة اوملبياد الدولي للفيزياء لعام 

2011 والتي ستعقد في بانكوك )تايلند( خالل الفترة من 2011/7/9 الى 
2011/7/19 شاملة يومي السفر.

ثانيا: تتحمل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تذاكر السفر واالقامة.
ثالثا: على جميع جهات االختصاص العلم والعمل مبوجب هذا القرار.

واستنادا الى كتاب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي للمشاركة في مسابقة 
اوملبياد الدولي للكيمياء لعام 2011 والتي ستعقد في انقرة – تركيا 

خالل الفترة من 2011/7/9 الى 2011/7/18 وكتاب الوكيل املساعد لالنشطة 
الطالبية رقم 1101 بتاريخ 2011/4/25 وموافقة وكيل الوزارة واعتمادنا 
لهذه املهمة، اوال: ايفاد كل من: منى ابراهيم االنصاري – موجه فني 
كيمياء مبنطقة االحمدي التعليمية، لولوة خلف العنزي – موجه فني 

كيمياء مبنطقة الفروانية التعليمية، عيسى منهال القالف – معلم علوم 
بثانوية صالح الدين مبنطقة الفروانية وابراهيم خليل الشطي – معلم 

علوم بثانوية الصباح مبنطقة الفروانية التعليمية في مهمة رسمية 
ملرافقة الوفد الطالبي املشارك في مسابقة اوملبياد الدولي للكيمياء لعام 

2011 والتي ستعقد في انقرة – تركيا خالل الفترة من 2011/7/8 الى 
2011/7/19 شاملة يومي السفر .

ثانيا: تتحمل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تذاكر السفر واالقامة.
ثالثا: على جميع جهات االختصاص العلم والعمل مبوجب هذا القرار.
وتلبية لكتاب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي للمشاركة في مسابقة 
اوملبياد الرياضيات الدولية لعام 2011 والتي ستعقد في امستردام – 
هولندا )نثر لند( خالل الفترة من )2011/7/16 الى 2011/7/24(، وبناء 

على كتاب الوكيل املساعد لالنشطة الطالبية رقم 930 بتاريخ 2011/4/6 
وموافقة وكيل الوزارة واعتمادنا لهذه املهمة.

اوال: ايفاد كل من: ابراهيم حسني القطان – املوجه العام للرياضيات، 

عبدالرزاق علي البغلي – موجه فني رياضيات باالدارة العامة للتعليم 
اخلاص، وحسن نوح املهنا – موجه فني رياضيات مبنطقة حولي 

التعليمية في مهمة رسمية ملرافقة الوفد الطالبي املشارك في مسابقة 
اوملبياد الرياضيات الدولية لعام 2011 والتي ستعقد في امستردام هولندا 

)نثر لند( خالل الفترة من 2011/7/15 الى 2011/7/25 شاملة يومي السفر.

وفد طالبي من المعاهد الدينية

ثانيا: تتحمل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تذاكر السفر واالقامة.
ثالثا: على جميع جهات االختصاص العلم والعمل مبوجب هذا القرار.

وتفعيال التفاقية التبادل الثقافي بني حكومة الكويت وحكومة اجلمهورية 
التركية للمشاركة بوفد طالبي من املعاهد الدينية لزيارة اجلمهورية 
التركية خالل الفترة من 11-2011/6/18 بناء على كتاب الوكيل املساعد 

للتعليم النوعي رقم 3602 بتاريخ 2011/6/1 وموافقة وكيل الوزارة 
واعتمادنا لذلك. 

اوال: ايفاد كل من: سلطان خالد الزعبي – مدير مساعد مبعهد قرطبة 
الديني الثانوي، راجح سعد البوص – مدير مساعد مبعهد الفحيحيل 

الديني الثانوي في مهمة رسمية ملرافقة الوفد الطالبي من املعاهد 
الدينية لزيارة اجلمهورية التركية خالل الفترة من 2011/6/11 الى 

2011/6/18 شاملة يومي السفر.
ثانيا: تتحمل الكويت تكاليف السفر واالقامة.

ثالثا: على جميع جهات االختصاص العلم والعمل مبوجب هذا القرار.
وايضا تنفيذا لكتاب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي للمشاركة في 

مسابقة اوملبياد الدولي لالحياء لعام 2011 والتي ستعقد في تايبيه – 
تايوان خالل الفترة من 2011/7/10 الى 2011/7/17 وبناء على كتاب الوكيل 

املساعد لالنشطة الطالبية رقم 1104 بتاريخ 2011/4/25 وموافقة وكيل 
الوزارة واعتمادنا لهذه املهمة.

اوال: ايفاد كل من راشد طاهر الشمالي – املوجه الفني االول للعلوم 
مبنطقة اجلهراء التعليمية، عبدالهادي محمد احلسيني – موجه فني 

احياء مبنطقة مبارك الكبير التعليمية وسامية عبدالعزيز القطان – موجه 
فني احياء مبنطقة حولي التعليمية في مهمة رسمية ملرافقة الوفد 

الطالبي املشارك في مسابقة اوملبياد الدولي لالحياء لعام 2011 والتي 
ستعقد في تايبيه – تايوان خالل الفترة من 2011/7/9 الى 2011/7/18 

شاملة يومي السفر.
ثانيا: تتحمل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تذاكر السفر واالقامة.

ثالثا: على جميع جهات االختصاص العلم والعمل مبوجب هذا القرار.


