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شددت على ضرورة االلتزام باإلجراءات واملستندات املبنية على فواتير الصرف من حتويالت الوزارة أو املوارد األخرى

»التربية« حتدد آلية الصرف في »الصندوق املالي املدرسي«
الوكيل املس���اعد  أصدر 
املالية يوس���ف  للش���ؤون 
النجار قرارا بشأن اإلجراءات 
التنفيذية لنظام الصندوق 
املالي خالل العام الدراس���ي 
2016/2015 وااللتزام بالشروط 
واإلجراءات واملستندات املبنية 
عل���ى فواتي���ر الصرف من 
حتويالت الوزارة أو املوارد 

األخرى.
أوال: أن تك���ون الفواتير 
أصلي���ة موقعة م���ن البائع 
العنوان ورقم  ومسجال بها 
الهاتف والتاريخ دون شطب 
أو تغيي���ر أو حتريف وأن 
تكون األصناف املشتراة في 
حدود األصناف املصرح بها 
وبشرط توقيع وختم املدير 
على جميع الفواتير، أما في 
الشراء من اجلمعيات  حالة 
التعاونية يرفق شريط ماكينة 
النقد مع الفاتورة باستثناء 
حاالت الشراء من الشبرة أو 
سوق الس���مك أو النقل من 
املدارس بحيث ال يتعدى املبلغ 

املصروف 30 دينارا.
ثاني���ا: املبال���غ اخلاصة 
بحس���اب حتويالت الوزارة 
املالي  للمدارس )الصندوق 
املدرسي( مت حتويلها للبنوك 
للصرف منها حتى 2016/3/31 
ملرحلة رياض األطفال 4302 
د.ك واالبتدائية بنني - بنات 
3439 د.ك واملتوسطة - بنني 
3386 د.ك والثانوية - بنني 
3578 د.ك والثانوي���ة بنات 
3795 د.ك، لتكون هذه املبالغ 
مخصص���ة فق���ط للصرف 
منها على الباب الثاني على 
االحتياجات الفعلية شريطة 
موافقة واعتماد مدير - مديرة 
املدرسة على الفواتير، كما أن 
يكون مبلغ الدفعة مسؤولية 
مدير مديرة املدرسة للصرف 
منه على قرطاسية وأدوات 
مكتبية )أحب���ار - أقالم - 
ملف���ات - أوراق تصوير( 
- أدوات النج���ارة - أدوات 
الزراعة واملج���الت احملددة 
بنش���رة إدارة املكتب���ات - 

حتميض أفالم تصليح أقفال 
- صيان���ة آالت التصوي���ر 
والطباعة - الفاكس - نقل 
من املدرسة - مصاريف بنكية 
- براغي - سلندر الغاز - 
صيانة تعبئة طفاية احلريق 
- بذور وشتالت - تصوير 
مس���تندات - فك وتركيب 
وصيانة األثاث بأقل تكلفة 

وفي أضيق احلدود.
املزارع من ضمن  وأجرة 
الدفع���ة احملول���ة بحيث ال 
يتعدى مبلغ وقدره 30000 
دينار شهريا، أما عن الصيانة 
أعم���ال الصيان���ة  تش���مل 
البسيطة والعاجلة والطارئة 
فق���ط وبنوده���ا كالتال���ي: 
)صيانة بس���يطة - صيانة 
أعمال النج���ارة - الدهانات 
البسيطة - صيانة وتوريد 
وتركيب زج���اج - صيانة 
األعمال الصحية البس���يطة 
مثل تغطية مناهل الصرف 
وغ���رف التفتيش - صيانة 
خزانات املياه في حال وجود 

ثقب او أذى فاض املاء منها - 
انسداد احد املراحيض او جزء 
من شبكة الصرف الصحي - 
صيانة وتوريد وتركيب أعمال 
الكهرباء البسيطة ومن ضمنها 
إصالح وصيانة برادات املياه 
التكييف للوحدات  وصيانة 
العادي���ة فق���ط للم���دارس 
واملناطق التعليمية التنسيق 
مع مراقبات الصيانة في كل 
منطقة في حال طلب صيانة 
مختلف���ة وحس���ب للوائح 
وع���دم االتصال بش���ركات 
الصيانة مباشرة، حيث ان 
هناك إجراءات تعاقدية يجب 

االلتزام بها.
ثالثا: يش����مل حس����اب 
املوارد األخرى بالبنك على 
إيداع قيمة مبيعات املقصف 
املدرس����ي ثم يصرف منها 
قيم����ة فواتير املش����تريات 
وقيمة فواتي����ر مصروفات 
النش����اط ونصيب املنطقة 
الديني  التعليم  إدارت����ي  أو 
التربية اخلاصة  أو مدارس 

وأخيرا نصيب األس����هم في 
نهاية العام الدراسي ويجب 
مراعاة الدقة عند إعداد منوذج 
نتيجة أعمال جماعة النشاط 
املدرس����ي، واملوارد األخرى 
التبرعات  والتي تتمثل في 
املالية )نقدية أو ش����يكات( 
التي حتص����ل عليها اجلهة 
اخلاضعة لنظام الصندوق 
املالي ويراعي حترير س����ند 
قبض بقيمة هذه املبالغ ان 
كانت كبيرة اما إذا كانت املبالغ 
صغيرة فيتم عمل كشوف 
بأسماء املتبرعني ثم حترير 
س����ند قبض بإجمالي مبالغ 
هذه الكشوف كما يجب إيداع 
ه����ذه املبالغ بالبنك خالل 3 
أيام عمل من تاريخ استالمها، 
وتص����رف املبال����غ املودعة 
امل����وارد األخرى  بحس����اب 
بالبنك في ش����راء األصناف 
واحلصول عل����ى اخلدمات 
النش����اط  لغ����رض تدعيم 
التعليمية  املدرسي واملواد 
وكذلك أعمال صيانة املباني 

البسيطة وشراء  والكهرباء 
اجلوائز وإقامة حفالت تكرمي 
الطالب، وااللتزام بإرسال كل 
املستندات اخلاصة باإليرادات 
واملصروف����ات والفواتي����ر 
املتعلقة بشأن نصيب املنطقة 
)100 فل����س لكل طالب( الى 
اإلدارة املالية ملراجعتها أسوة 
مبا هو متبع بالصندوق املالي 
تنفيذا للمادة السادسة )رقم 
1( من القرار الوزاري رقم 197 
لسنة 2000 تالفيا ملالحظات 
ديوان احملاسبة املتكررة بهذا 

الشأن.
رابعا: يج����ب احلصول 
إدارة الشؤون  على موافقة 
املالية خطيا قبل ش����راء أي 
أصناف أو طلب خدمات لم 
ترد ضمن مجاالت الصرف 
من مخصصات الباب الثاني 
ومصروفات الصيانة املنوه 
عنهما وكذلك في حال الصرف 
من حس����اب املوارد األخرى 
واإلدارة املالية غير مسؤولة 
عن تس����ديد فواتير مخالفة 

للبنوك مبا جاء بالنشرة.
خامسا: بناء على تعليمات 
وزارة املالية يجب ارس����ال 
كشف شهري لكل من حسابي 
الصن����دوق املالي واملقصف 
املدرس����ي واملوارد األخرى 
لإلدارة املالية وترسل صورة 
عنه����ا للوحدة احملاس����بية 

باملناطق التعليمية.
سادس����ا: تلتزم اجلهات 
اخلاضعة لنظام الصندوق 
النماذج  املالي باس����تخدام 
املعتمدة وال يجوز استبدالها 
بأخرى أو إع����ادة طباعتها، 
التوريدات  إدارة  وتتول����ى 
واملخازن تزويد هذه اجلهات 

بالنماذج وهي:
٭ منوذج رقم 1 إشعار بنماذج 

التواقيع.
٭ من����وذج رق����م 2 س����ند 

صرف.
٭ من����وذج رق����م 3 س����ند 

قبض.
٭ منوذج رقم 4 كشف موارد 

املدرسة.

٭ منوذج رقم 5 كشف تفريغ 
مصروفات.

٭ من����وذج رق����م 6 طل����ب 
أسعار.

٭ منوذج رقم 7 اس����تمارة 
تزويد.

٭ منوذج رقم 8 عقد تنفيذ 
أعمال الصيانة البسيطة.

٭ منوذج رقم 9 عقد صيانة 
اآلالت واألجهزة.

عل����ى أن يراع����ى التقيد 
باألرقام املسلس����لة لكل من 

سندات الصرف والقبض.
سابعا: استنادا لنص املادة 
الثاني����ة من القانون رقم 18 
لس����نة 2000 بتعديل بداية 
الس����نة املالية على أن تبدأ 
في األول من شهر أبريل من 
كل عام وتنتهي في اآلخر من 
شهر مارس في العام التالي 
وعلى ذلك تكون جميع املبالغ 
التي مت حتويلها حلسابات 
املالي املدرس����ي  الصندوق 
جلميع املدارس يتم الصرف 

منها حتى 2016/3/31.

بشرط االلتزام بسلم أعمار الطلبة املعمول به في وزارة التربية خالل الدوام الصباحي وأن يكون الطالب متفرغاً للدراسة

تعليم مسائي في املدارس اخلاصة بدءاً من العام اجلديد للمتوسط والثانوي
يتم منحه����ا الترخيص، الفتا 
الى ان الدوام س����يكون لطلبة 
املرحلتني املتوسطة والثانوية 

وبالزي املدرسي.
أبناء  وفيما يتعلق بقبول 
غير محددي اجلنسية )البدون( 
الذي����ن يحملون ب����الغ والدة 
فقط في التسجيل في املدارس 
البصري  اخلاص����ة، أوض����ح 
أن بالغ ال����والدة غير معتمد، 
لكن اذا قدم لن����ا ولي األمر ما 
يثبت انه يعمل على إجراءات 
استخراج ش����هادة ميالد البنه 
فليس لدينا مانع، مشيرا إلى 
أن ذلك سيكون بالتنسيق مع 
اجلهاز املركزي للمقيمني بصورة 

غير قانونية.

مشيرا إلى أنه يعتبر دواما ثانيا 
وغير مطابق لش����روط الدوام 
املسائي في املدارس احلكومية. 
وأضاف البصري أن أهم شروط 
االلتحاق في الدوام الثاني في 
املدارس اخلاصة هو ضرورة 
االلتزام بسلم األعمار للطلبة 
واملعمول به في وزارة التربية 
في الدوام الصباحي، مش����ددا 
على اهمي����ة ان يكون الطالب 
متفرغا للدراسة وغير موظف 

في الفترة الصباحية.
وأضاف أنه إذا كانت املدرسة 
مستوفية جميع الشروط كتوفير 
التعليمية واإلدارية  الهيئتني 
وبعد خروج مندوب من إدارة 
التعليم اخلاص للكشف عليها 

عبدالعزيز الفضلي

أعلن����ت وزارة التربية عن 
فتح ع����دد من مدارس التعليم 
الفترة  ف����ي  اخل����اص للعمل 
املسائية بدءا من العام الدراسي 

اجلديد 2016/2015.
وقال مدي����ر إدارة التعليم 
البصري في  اخلاص عبداهلل 
تصري����ح خاص ل����� »األنباء« 
ان هن����اك عددا م����ن أصحاب 
املدارس اخلاصة تقدموا بطلبات 
املدارس خالل  ترخيص لفتح 
الفترة املسائية ومتت املوافقة 
عليها، وذلك حس����ب الشروط 
واللوائح املنصوص عليها في 
الش����أن،  الوزاري بهذا  القرار 

عبد اهلل البصري

 عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وزارة التربية عن فتح باب 
التسجيل في رياض األطفال كفترة 

استثنائية ألولياء األمور الذين حالت 
ظروفهم دون تسجيل أبنائهم في 

الفترة املقررة.
وأصدرت وكيلة للتعليم العام في 

التربية فاطمة الكندري قرارا بشأن 
متديد مواعيد التسجيل برياض 

األطفال للعام الدراسي 2016/2015 
وحتديد فترة استثنائية لتلقي طلبات 

أولياء األمور لتسجيل أطفالهم 
بالرياض اعتبارا من األحد املوافق 

2015/9/6 حتى نهاية دوام اخلميس 
املوافق 2015/9/17.

فترة استثنائية للتسجيل
في رياض األطفال من 6 إلى 17 سبتمبر

رئي����س مجل����س األمناء في 
الكلي����ة س����عود عبدالعزيز 
جعفر: »أنش����ئت الكلية من 
أجل استحداث بيئة للتميز 
والريادة في مجال التعلم حتى 
يتسنى للطالب شق طريق 
املهني  النجاح على الصعيد 
التخرج.  والش����خصي بعد 
حترص كلي����ة اجلونكوين 
عل����ى توفي����ر مجموعة من 
املزايا مثل نيل خريجي فرع 
كلي����ة اجلونكوين � الكويت 
ش����هادات معتمدة دوليا من 
كلي����ة اجلونكوين في كندا. 
حيث توفر كلية اجلونكوين 
في الكويت لطالبها نخبة من 
أعضاء هيئة التدريس ذوي 
املتميزة  العلمي����ة  الكفاءات 
واملعتم����دة من قب����ل كلية 

اجلونكوين في كندا«.
كلي����ة  حت����رص  كم����ا 
اجلونكوي����ن � الكويت على 
توفير أفضل األدوات والتقنيات 
الالزمة لتقدمي تعليم على أعلى 
املستويات، ألنها توفر برامج 
رائدة ومتميزة لتنمية املهارات 
وصقل املواهب وتطوير املسار 
املهني في قط����اع األعمال أو 

تقنية املعلومات.
وأض����اف س����عود جعفر 
معلقا على األسئلة املتزايدة 
ح����ول موضوع اس����تكمال 
الدراسة، وقال: »تتوافر فرصة 
التجسير األكادميي خلريجي 
كلي����ة اجلونكوين � الكويت 
لبرامج كلية اجلونكوين األم 
في كندا وحتويل س����اعاتهم 
الدراس����ية املعتمدة لدراسة 
البكالوريوس في اجلامعات 
الكندية والعاملية التي ترتبط 
الكندية  كلية اجلونكوي����ن 
معه����ا باتفاق����ات أكادميية، 
شرط اس����تيفائهم ملتطلبات 
القبول في تلك البرامج. كما 
أنه يتاح للطالب املس����جلني 

كلية »اجلونكوين« الكندية تقدم برامج 
تعليمية متميزة معترف بها دولياً

في فرع كلي����ة اجلونكوين 
� الكوي����ت إمكانية التحويل 
بكل سهولة ويسر إلى باقي 
برامج كلية اجلونكوين في 
كندا عند استيفاءهم ملتطلبات 

تلك البرامج«.
أما عن البرامج الدراسية 
الكويت   � لكلية اجلونكوين 
في العام الدراسي 2016-2015، 
تقوم الكلية بتوفير برنامج 
اللغة االجنليزية والتأسيس 
األكادميي حيث تقدم دورات 
دراس����ية تأسيسية وبرامج 
لتعلم اللغة االجنليزية. كما 
يقدم قس����م التقنية املتقدمة 
ش����هادتي دبلوم في برنامج 
الكمبيوتر ودبلوم  برمج����ة 
فني أنظمة كمبيوتر. أما قسم 
دراسات األعمال يقدم شهادتي 
دبلوم في التس����ويق وكذلك 

إدارة وريادة األعمال.
كما أعرب د.ديف مكهاردي، 
رئيس الكلية في الكويت عن 
فخره بأن يكون الرئيس األول 
لكلية اجلونكوين في الكويت، 
وتطرق إلى اخلطط املستقبلية 
في املساهمة في منو وتقدم 
الكلي����ة في مج����ال التعليم 
التطبيق����ي على املس����توى 
الدولي. وحتدث قائال: »حتت 
اش����راف كلية اجلونكوين � 
كندا تقوم كلية اجلونكوين 
� الكويت على حتديث برامجها 
لضمان اكتساب الطالب ألحدث 
املهارات الالزمة لشغل وظائف 
في املستقبل. كما تعمل كلية 
اجلونكوي����ن � الكويت على 
ضمان االحت����رام وااللتزام 
مبقرراته����ا وبرامجه����ا في 
الكويت بنفس معايير اجلودة 

املعمول بها في كندا«.
إلى أن  وجتدر اإلش����ارة 
باب التسجيل للعام الدراسي 
اجلديد مفتوح اآلن في الفترة 
الكلية  الصباحية في مق����ر 
مبنطقة النسيم في اجلهراء. 
حيث تبدأ الدراسة في سبتمبر 
2015. كما أتاحت الكلية سهولة 
التواصل مع الطالب عن طريق 
موقعها اإللكتروني، وكذلك 
الكلية على مواقع  حسابات 
التواص����ل االجتماعي. كلية 
اجلونكوي����ن � الكويت تقدم 
للطلبة فرصة احلصول على 
ش����هادات عاملية معترف بها 
مقدمة من قبل املؤسسة األم 
ووضع أساس قوي ملستقبل 

ناجح ومزدهر.

كلية اجلونكوين � الكويت 
هي فرع لكلية اجلونكوين 
والتكنولوجي���ا  ل���آداب 
التطبيقية، وهي من أفضل 
الكندي���ة وأكثرها  الكليات 
تقدم���ا. يقع حرم الكلية في 
النس���يم باجلهراء،  منطقة 
وتعمل الكلي���ة على توفير 
برامج متمي���زة معترف بها 
دوليا. كما تشتمل الكلية على 
مختب���رات تطبيقية تعتمد 
على تبني أحدث االجتاهات 
واألساليب في التعلم ما من 
شأنه أن يتيح فرصا واسعة 
للطالب للمشاركة واالنخراط 
في العملية التعليمية حتى 
يتسنى لهم اكتساب املهارات 
الالزمة للنجاح في بيئة عالية 

التقنية في عالم اليوم.
تعد كلي���ة اجلونكوين 
من أكب���ر وأع���رق الكليات 
الكندية في مستوى مرحلة 
ما بعد الثانوية، ويقع املركز 
الرئيسي للكلية بالعاصمة 
الكندية أوت���اوا، وهي كلية 
معترف به���ا من قبل وزارة 
التدريب والكليات واجلامعات 
في مقاطعة أونتاريو الكندية. 
وحتظى الكلية بسمعة طيبة 
أكادميية متنح  كمؤسس���ة 
درجات علمي���ة ودبلومات 
جامعية وش���هادات مهنية 
مرموق���ة في مج���ال تقنية 

املعلومات وإدارة األعمال.
الكلية منش���آت  تض���م 
ومرافق متعددة على مستوى 
عال، حيث متت االس���تعانة 
بخبراء عامليني لتصميم مبان 
مالئمة وصديقة للبيئة. مت 
تصميم الكلية من الداخل مع 
وضع الطالب كركن أساسي 
في عني االعتبار، حيث كان 
الهدف هو توفير بيئة ذكية 
ومتطورة تس���اعد الطالب 
الراحة  وتوف���ر لهم س���بل 
اليومية، فتم  التعامالت  في 
إنشاء فصول دراسية متعددة 
الوسائط الذكية لدعم التعلم 
في سائر البرامج، كما مت توفير 
شبكة اإلنترنت الالسلكي في 
كل مبان���ي ومرافق الكلية. 
واعتمدت إدارة الكلية نظام 
للتعلم يساعد الطالب في حق 
الوصول إلى املواد الدراسية 
وباقي اخلدمات عن بعد على 
مدار الس���اعة وط���وال أيام 

األسبوع.
ومن ه����ذا املنطل����ق قال 

سعود عبدالعزيز جعفر

تبدأ في 20 أكتوبر وتنتهي في 30 نوفمبر املقبل

مت إنهاء إجراءات 390 معلماً من مصر من أصل 418 و181 من بني 200 من األردن

ترشيح ست مدارس لتنظيم الزيارات امليدانية

استقبال معلمي التعاقدات اخلارجية مستمر حتى 10 سبتمبر

حرب حترير الكويت.
م���ن جانبه���ا، ذك���رت 
نائب مستش���ار الش���ؤون 
السياس���ية إلني روجرز أن 
هناك تعاون وتنسيق تام 
مع وزارة التربية من خالل 
املقترحات وتفاصيل  طرح 
اجلدول اخلاص باالحتفال 
األف���كار مع قطاع  وتبادل 
التنمية التربوية واألنشطة 
املدرس���ية، مؤك���دة عل���ى 
استكمال التفاصيل الشاملة 
للمسابقة التي تشمل تنظيم 
مسابقة لتصوير مادة فيلمية 
ووثائقية يشارك بها الطالب 
من املرحلتني املتوس���طة 
والثانوية من خالل تصوير 
فيلم قصير تتراوح مدته بني 
خمس وعشر دقائق حول 
مشاهدات وروايات أولياء 
أمور الطالب وذويهم حول 
ذك���رى الع���دوان العراقي 
وحرب حترير الكويت الذين 
عايشوا فترة الغزو العراقي 
للكويت في أغسطس 1990، 
وسيتم اإلعالن عن الفائزين 
في املسابقة في شهر ديسمبر 
املقبل. وح���ول آلية تقدمي 
اجلوائ���ز، قال���ت روجرز: 
س���يتم رصد هذه اجلوائز 
بالتعاون مع شركات أميركية 
إلى  ستدعم هذه املسابقة، 
جانب مشاركات أخرى تتمثل 

وأوض���ح أن���ه مت إنهاء 
إجراءات التعاقدات اخلارجية 
لعدد 390 معلما من جمهورية 
مصر من أصل 418 معلما و181 
معلما م���ن اململكة األردنية 
من أص���ل 200، مضيفا أنه 
مت اس���تقبال مجموع���ة من 
االعتذارات من قبل املعلمني 
املتعاقد معهم لعدم جناحهم 
في الكشف الطبي في دولهم، 
مشيرا الى أن العدد سينخفض 

إلى 571 من أصل 618.
وذكر اجلويسر أن رحالت 
وصول الذين مت التعاقد معهم 
إل���ى الكويت قد ب���دأت من 
تاريخ 2015/8/16 ومستمرة 

في تنظيم زيارات ميدانية 
للمدارس.

أف���اد امللحق  ب���دوره، 
العس���كري منس���ق مكتب 
التعاون للشؤون العسكرية 
الفرقة  أن  بيت���ر بودي���ت 
املوسيقية للجيش ستقدم 
عروضا موسيقية في املدارس 
الزيارات  التي ستش���ملها 
إل���ى جانب ع���رض مرئي 
لعدد من املعدات واآلليات 
العس���كرية، باإلضافة إلى 
تق���دمي بع���ض العروض 
التفصيلي���ة لإلس���عافات 
الذي يساعد  األولية، األمر 
في زيادة حصيلة الطالب 
املعرفية، إلى جانب تنظيم 
القدامى  لقاءات للمحاربني 
لتق���دمي جتارب إنس���انية 
وعدد من القصص الواقعية 
التي ج���رت وقائعها خالل 
العراقي وحرب  الع���دوان 
التحرير للكويت، باإلضافة 
التقاط الصور وتقدمي  إلى 
الهدايا التذكارية، فضال عن 
النش���اط الرياضي ملدارس 

البنني فقط.
وأوضح مستشار الشؤون 
الثقافية واإلعالمية تشالز 
كول أن ضوابط مس���ابقة 
الفيلم  الفيديو وتصوي���ر 
الوثائقي سيتم إطالع الطالب 
عليها لتعريفهم باملسابقة.

إلى 2015/9/10، مشيرا الى أن 
القادمني حتى  عدد املعلمني 
أمس بلغ 171 معلما من أصل 

220 معلما.
وق���ال ان هن���اك طلبات 
معلمني بالتعاقدات اخلارجية 
لم تنته إجراءاتهم في دولهم، 
مبين���ا أن���ه مت اإلعالن عن 
وظائف التعاقد احمللي وجار 
االنتهاء من إجراءات التعاقد 
احمللي وس���يتم تس���ليمهم 
الكش���ف الطبي مع بصمات 
وزارة الداخلي���ة يوم األحد 
املقب���ل، وجتهيز معامالتهم 
لتكون مباش���رة عملهم مع 

بداية العام الدراسي.

املناس���بة الوطنية، مشيرا 
إلى أن الزي���ارات امليدانية 
التي س���يقوم بها عدد من 
املس���ؤولني وعدد من أفراد 
اجلي���ش األميرك���ي ضمن 
قوات التحالف التي شاركت 
في ح���رب حترير الكويت، 
وستش���مل في كل أسبوع 
مدرسة من س���ت مدارس 
س���يتم اختيارها من ست 
مناطق تعليمية، وستقوم 
كل مدرسة بتنظيم احتفالها 
مبا يتناسب مع هذه املناسبة 

املميزة.
وأض���اف مقصي���د في 
االجتماع الذي عقده مبكتبه 
صباح أمس مع وفد سفارة 
الواليات املتحدة األميركية 
ويض���م نائب مستش���ار 
الش���ؤون السياس���ية إلني 
روجرز وامللحق العسكري 
التعاون  منس���ق مكت���ب 
العسكرية بيتر  للشؤوون 
بوديت ومستشار الشؤون 
الثقافية واإلعالمية تشالز 
ك���ول وامللح���ق الثقاف���ي 
الس���فارة نادية زيادة  في 
واختصاصي اإلعالم رش���ا 
الزي���ارات  أن  البدي���ري 
امليدانية سيقوم بها عدد من 
املس���ؤولني وعدد من أفراد 
اجليش األميركي ضمن قوات 
التحالف التي ش���اركت في 

والتربية الفنية واملوسيقية 
والدراسات العملية، مضيفا 
أنه مت طلب 75 درجة وظيفية 
مل���ادة اللغ���ة االجنليزي���ة 
)للذكور( كما مت اعتماد عدد 
135 درج���ة للتخصص���ات 
)باحث نفس���ي واجتماعي( 
وكذلك الوظائف الهندسية.

انه مت  وقال اجلويس���ر 
إنهاء إجراءات التعاقد بلجنة 
وزارة التربية بالتعاون مع 
الداخلي���ة، حيث مت  وزارة 
إرسال جميع طلبات املعلمني 
املتعاقد معهم لعدم املمانعة 
بدخول الكويت إلى املكاتب 

الثقافية.

أكد الوكيل املساعد للتنمية 
التربوية واألنشطة فيصل 
مقصيد أن مشاركة الطالب 
والطالبات في املس���ابقات 
التي سيتم تنظيمها ضمن 
االحتف���االت التي س���تقام 
مبناسبة مرور 25 عاما على 
حترير الكويت تعد الهدف 
الروح  األساس���ي لتعزيز 
الوطنية وتقدمي معلومات 
توثيقي���ة وتاريخية حول 
األحداث في هذه املناس���بة 
التي يعتز  املهمة  الوطنية 
إلى  بها كل كويتي، مشيرا 
أن مش���اركة الطالب ستتم 
التعليمية،  املناطق  من كل 
وذل���ك من خالل ترش���يح 
ست مدارس سيتم تنظيم 
زيارات لها وإقامة عدد من 
األنشطة املتنوعة احتفاال 
املناس���بة. ومضى  به���ذه 
مقصيد قائال: مت ترشيح عدد 
من امل���دارس ثالث مدارس 
بنني وثالث مدارس بنات من 
املرحلة املتوسطة واملرحلة 
الثانوي���ة على أن متثل كل 
منطقة مدرسة واحدة، وتبدأ 
الزيارات في 20 من ش���هر 
اكتوبر املقبل وتنتهي في 30 

من شهر نوفمبر املقبل.
إل���ى أن تنوع  ولف���ت 
األنشطة يس���اهم في إثراء 
الط���الب ح���ول  معرف���ة 

كشف مدير إدارة املوارد 
البش���رية ب���وزارة التربية 
سعود اجلويسر أنه مت عقد 
اجتم���اع ب���ني إدارة املوارد 
البش���رية وقط���اع التعليم 
العام بخصوص احتياجات 
الدراس���ي  املعلم���ني للعام 
2016/2015 لبحث موضوع 
الدرجات الوظيفية، موضحا 
أن احتياجات الوزارة حسب 
امليزانية هي 675 )من الذكور 
واإلناث( من التعاقدات احمللية 
الهيئة  واخلارجية ألعضاء 
التعليمية حسب التخصصات 
الرياضيات  املطلوبة كمادة 
والعل���وم والتربية البدنية 

 فيصل مقصيد

سعود اجلويسر

البصري لـ »األنباء«: 
شهادة امليالد ضرورية 

لتسجيل البدون في 
املدارس اخلاصة 

وال نعتمد على بالغ 
الوالدة

مقصيد: تنويع 
األنشطة يسهم 
في إرثاء معرفة 

الطلبة

مشاركة السفارة 
االميركية في 

االحتفاالت 
الوطنية


