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اجلمعة ٣ فبراير ٢٠٢٣ محليات

مجلس الوزراء مينح جهاز «جودة التعليم» صالحيات
حتديد متطلبات االعتماد األكادميي للجامعات اخلاصة

«السكنية»: حتويل ٢١ خدمة إلى إلكترونية بدءًا من األحد

الدوسري لـ «األنباء»: تأجيل أقساط قسائم املطالع
وجنوب عبداهللا املبارك مطلب ضروري

ثامر السليم

أعلــن وزيــر التربيــة 
ووزيــر التعليــم العالــي 
والبحــث العلمــي د.حمد 
مجلــس  أن  العدوانــي، 
قــرارا  أصــدر  الــوزراء 
بإلغاء البند ٢ من الالئحة 
التنفيذية للقانون رقم ٣٤

بإنشاء اجلامعات اخلاصة، 
ونقل الصالحيات املذكورة 
في هــذا البند إلــى جهاز 
االعتماد األكادميي والذي 
يعد خطوة في إطار السعي 
الدؤوب جلميــع قطاعات 
التعليم العالي في ضبط 
التعليــم، وضمان  جودة 
صحة وســالمة الشهادات 
العلمية والبرامج واألداء 

عاطف رمضان

أعلنت املؤسســة للرعاية 
الســكنية عــن عزمهــا إيقاف 
اســتقبال املعامــالت الورقية 
لـ ٢١ خدمــة وإضافتها ضمن 
سلسلة اخلدمات املتوافرة عبر 
تطبيق سهل احلكومي وموقعها 

اإللكتروني.
ويأتي ذلك ضمن مســاعي 
املؤسسة نحو التحول الرقمي 
بالكامل ومكننة جميع خدماتها 
عبــر تطبيق ســهل احلكومي 

عاطف رمضان

ناشــد رئيس جلنة اهالي 
املطالع سباع الدوسري اجلهات 
املعنية بتأجيل أقساط القسائم 
السكنية التي مت توزيعها على 
املواطنني في مدينتي «املطالع» 
املبارك»  و«جنــوب عبــداهللا 
أسوة مبشاريع غرب عبداهللا 
املبارك والتي مت تأجيل اقساط 
القسائم السكنية ملدة عام او 
حلني ايصال التيار الكهربائي.
الدوســري فــي  وأضــاف 

األكادميي ملنشــآت التعليم 
العالي اخلاصــة في البالد 
هي البدايــة، والطموح في 
ضبط جودة التعليم يرتقي 
إلى توسيع نطاق صالحيات 
اجلهاز مبتابعة أداء البرامج 

ليتمكــن اجلهاز من تطبيق 
معاييره الدقيقة والواضحة 
التعليمية في  البرامج  على 
هذه املؤسسات، حرصا على 
ضبط جودة التعليم املمنوح 

للطلبة.
وأكد أن املساعي مستمرة 
لضمان جودة التعليم العالي، 
مشددا على أن هناك خطوات 
جــادة حملاربــة أي ظواهــر 
ســلبية قد تؤثــر في صحة 
الشهادات التي يحصل عليها 
الطلبة الدارســون، مشــيدا 
بجهود كل منتسبي قطاعات 
التعليم العالي املختلفة في 
التأكد من صحة الشــهادات 
وكذلــك التحديث املســتمر 
لقوائم اجلامعــات املعتمدة 
وفق أعلى معايير أكادميية.

إجنازاها وتسهيل أي عمليات 
فنية ميكن أن تتم مواجهتها.

وأكدت أن املؤسسة ال تدخر 
جهدا في سبيل تعزيز سياسة 
الدولــة فــي التحــول الرقمي 
مــن خــالل مكننــة اخلدمات 
وتطويرها والتعامل اإللكتروني 
بالكامل بدال من الورقي والذي 
يصب فــي مصلحة املواطنني 
إلجناز معامالتهم في أي وقت 
ومكان ممــا يوفر عليهم عناء 
مراجعة املؤسســة أو أفرعها 

اخلارجية.

وزاد ان مدينة املطالع ال توجد 
بهــا شــبكة صــرف صحي ال 
مؤقتة وال دائمــة ومت تأجيل 
طرح مناقصة خاصة بشبكات 
الصرف الصحي ملدينة املطالع 
عدة مرات. ولفت الى ان املطالع 
بهــا عدد كبيــر مــن املدارس 
باإلضافــة الى املســتوصفات 
الصحية التي حتتاج الى طاقم 
كبير من ذوي االختصاص مما 
يشــير الى ضرورة استعداد 
اجلهات املعنية بتوفير الكوادر 

البشرية املتخصصة.

األكادميية في املؤسســات 
احلكومية على حد ســواء 
وذلــك أســوة بالعديد من 
أجهزة االعتمــاد األكادميي 
في مختلف الدول التي تكون 
هي اجلهة املانحة لالعتماد 

األكادميي محليا.
وأشــار الوزيــر إلــى أن 
الوطنــي لالعتماد  اجلهــاز 
األكادميــي وضمــان جودة 
التعليــم، وبعــد ســنوات 
خبــرة في تقييــم ومتابعة 
جودة التعليم في مؤسسات 
التعليم العالي باخلارج، يعد 
مبنزلة صمــام أمان لضبط 
جودة التعليم ألبنائنا الطلبة 
الدارســني باخلارج، مضيفا 
أن قــرار مجلــس الــوزراء 
األخير، يعتبر خطوة مهمة 

تطبيق سهل احلكومي، تقدمي 
طلبات «إصدار شهادة ملن يهمه 
األمــر، حتديث رقــم الهاتف، 
تســلم شــهادة أوامــر البناء، 
التخصيص»  تغيير منطقــة 

إضافة إلى خدمات أخرى.
أنــه مت توفيــر  وذكــرت 
جناح متكامل خلدمات سهل، 
فــي بهــو املؤسســة بجنوب 
الســرة وذلك لتســهيل تقدمي 
اخلدمــات للمواطنني أصحاب 
الشــأن الراغبني فــي االطالع 
على اخلدمــات وتعلم طريقة 

وأشــار الى ان تأجيل اقساط 
القســائم لعدم وجود خدمات 
في املنطقة وعدم وجود شبكة 
صرف صحي، مستدركا بالقول: 
نتمنــى من الــوزراء املعنيني 
النظر فــي هذا االمر بأســرع 
وقــت ممكــن، فمدينة املطالع 
حتوي اكثر من ١٩ ألف قسيمة 
مت بناؤها من قبــل املواطنني 
الذين لن يســتطيعوا السكن 
في منازلهم بسبب عدم وجود 
شبكة صرف صحي وخدمات 
مثل املستوصفات واملدارس. 

العدواني: خطوات جادة حملاربة أي ظواهر سلبية تؤثر في صحة الشهادات

ضمن مساعي املؤسسة نحو التحول الرقمي بالكامل

رئيس جلنة أهالي املطالع أكد عدم وجود خدمات في املدينة

د.حمد العدواني

منيرة العبداجلادر

سباع الدوسري

في منشآت التعليم العالي 
اخلاصة.

وقال العدواني إنه وفقا 
لقرار مجلــس الوزراء رقم 
١٤٥لســنة ٢٠٢٣، فإن دور 
اجلهاز لم يعد مقتصرا على 
حتديــد قوائــم اجلامعــات 
املعتمــدة في اخلــارج، بل 
أصبــح اآلن قــادرا علــى 
متابعــة ومراقبــة جــودة 
العالــي محليــا،  التعليــم 
من خــالل تطبيق معاييره 
األكادميية املوضوعة بدقة 
ووفق االشتراطات الالزمة 
لقيــاس مســتوى البرامج 
األكادميية وجودة التعليم 
في املؤسسات املختلفة، الفتا 
إلى أن خطوة منح صالحيات 
حتديد متطلبــات االعتماد 

لتكون متاحة للمواطنني دون 
احلاجة الى مراجعة املؤسسة 

توفيرا للوقت واجلهد.
وقالــت مديرة إدارة خدمة 
املواطن منيرة العبداجلادر في 
تصريح صحافي إن املؤسسة 
بدأت في حتويل اخلدمات الـ ٢١
إلكترونيا منذ أكتوبر املاضي 
تدريجيــًا، في حني تفعل عبر 
تطبيق «ســهل» بشــكل كامل 
منذ يوم األحد املوافق ٥ فبراير 
٢٠٢٣. ولفتت إلى أن من أبرز 
اخلدمات التي يتم تقدميها عبر 

تصريــح لـ «األنبــاء» انه في 
١ مارس ٢٠٢٣ ســيحل قســط 
بنــك االئتمان بقيمة ١٠٪ على 
املواطنــني في مدينــة املطالع 
وكذلك جنوب عبداهللا املبارك 
وســيتم قطع بدل االيجار في 
حال ايصال التيار الكهربائي 
في شهر يونيو ٢٠٢٣، الفتا الى 
انه مت في السابق تأجيل بنك 
االئتمان االقســاط للمواطنني 
فــي تلــك املشــاريع مرتــني 
احداهمــا خــالل العــام ٢٠١٨

واملــرة الثانيــة خــالل ٢٠١٩. 

«التربية» تفتح باب التعاقدات احمللية 
للمعلمني غير الكويتيني

عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وزارة التربية عن حاجتها لشغل 
وظائف الهيئة التعليمية للتعاقدات احمللية 
من املعلمني واملعلمات من غير الكويتيني 
للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤م حملة املؤهالت 
اجلامعية للعمل في مدارس التعليم العام 
في التخصصات املذكورة ووفق شــروط 
ومالحظات للمتقدمني وهي أال يقل تقدير 

العام للمؤهل اجلامعي عن جيد.
- أال يزيد عمر املتقدم عن ٤٥ عاما.

- تكون أولوية التعيني بعد قبول جميع 
الكويتيــني في التخصصــات املطلوبة، 
ملخرجــات كليات إعــداد املعلم احمللية 
ألبناء الكويتيات، واملقيمني بصورة غير 
قانونيــة، وأبنــاء دول مجلس التعاون 

اخلليجي.
يشــترط االلتزام بشــرط اخلبــرة لقبول 
مستندات املتقدمني في جميع املواد وذلك 
على النحو التالي: ٣ سنوات لذوي املؤهالت 

غير التربوية، وســنتني لــذوي املؤهالت 
التربوية.

- يتم استقبال شــهادة اخلبرة في مجال 
التدريــس احلكوميــة واخلاصة بالتعيني 
فقط، وليس بنظام احلصة واألجر وتكون 

موثقة من اجلهات الرسمية.
يستثنى من شرط اخلبرة الفئات التالية:

- أبناء الكويتيات واملقيمون بصورة غير 
قانونية.

حملة شهادة الدكتوراه واحلاصلون على 
تقديــر ال يقــل عن جيــد جدا فــي املؤهل 

اجلامعي.
حملة شهادة املاجستير واحلاصلون على 
معدل ال يقل عن امتياز في املؤهل اجلامعي.

- خريجو كلية التربية من جامعة الكويت 
وخريجو كلية التربية األساسية في الهيئة 

العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
- جميع الكليات احلكومية األخرى بالكويت.

وفيما يلي التخصصــات املطلوبة من 
املعلمني واملعلمات:

تأهيل االختصاصيني النفسيني على تطبيق
 برامج التشخيص للدسلكسيا في املدارس

احلمود: تغييب األساتذة عما يدور
في إدارة اجلامعة بعيد عن حوكمة القرار

عبدالعزيز الفضلي

تعمــل وزارة التربيــة 
على تنفيذ مشروع لتأهيل 
النفســيني  االختصاصيني 
برامــج  تطبيــق  علــى 
التشــخيص للدسلكســيا 
واملعلمــني علــى كيفيــة 
املصابــني  مــع  التعامــل 
بالدسلكســيا في املدارس 
وذلك بالتعاون مع اجلمعية 

الكويتية للدسلكسيا.
وزارة  وكيــل  وقــال 

التربية بالتكليف أسامة السلطان في كتاب 
وجهه للمناطق التعليمية وتلقت «األنباء» 
نسخة منه: باإلشارة إلى خطاب اجلمعية 
الكويتية بشــان طلب املوافقة على إقامة 
املشــروع الوطني لتأهيل االختصاصيني 
النفســيني على تطبيق برامج التشخيص 
للدسلكسيا واملعلمني على كيفية التعامل 

مع املصابني بالدسلسكيا.
برجاء تزويدنا بإفادتكم نحو املوافقة 
على إقامة هذا املشــروع ومدى االستفادة 

من أهدافه، واخلاص بتأهيل 
املعلمني على كيفية عالج 
املصابني بالدسلكســيا من 
خالل الدورات املشــار لها، 
آملني أن يصلنا الرد خالل 

أسبوع من تاريخه.
ويتضمن املشروع من 

خالل اآلتي:
١- تأهيــل االختصاصيني 
النفســيني علــى تطبيــق 

برامج التشخيص اآلتية:
- برنامــج كوبس (فرز - 

تشخيص).
- مجموعة االختبارات الذهنية والتحصيلية 
واإلدراكية (الســمعية والبصرية) ببرنامج 
(الس جونيــر) الفئــة العمرية املتوســطة، 
وبرنامج (الس سكندري) الفئة العمرية العليا.

٢- تأهيل املعلمني على كيفية عالج املصابني 
بالدسلكسيا من خالل الدورات اآلتية:

- دورة خاصة في برنامج سندباد.
- دورة خاصة في برنامج حروفي األولى.

- دورة خاصة ملعلمي اللغة العربية.
- دورة خاصة ملعلمي اللغة اإلجنليزية.

آالء خليفة

قال رئيس جمعية أعضاء 
هيئة التدريس خالل الفترة 
االنتقالية د.إبراهيم احلمود 
إن تغييــب أعضــاء الهيئة 
التدريسية عما يدور في إدارة 
اجلامعة بعيد كل البعد عن 
حوكمة القرار وتنظيم العمل 
املؤسسي، مضيفا أن مجموعة 
القرارات التي اتخذت بحق 
الكثير من القائمني باألعمال 
كانت مخالفة للقانون وملبدأ 

املشروعية.
ولفت إلى أن جمعية أعضاء هيئة التدريس 
ترحب باملدير باإلنابة اجلديد د.فهد الدبيس 
وتتوسم فيه اخلير فخبرته اإلدارية مشهود بها 
وعالقاته اإلنسانية طيبة وهو أحد املرشحني 
األوائل ملنصب مدير جامعة الكويت باألصالة 
قبل تعيني األســتاذ الدكتور يوسف الرومي 

مديرا للجامعة.
وبني أن ما يشغل بال أعضاء هيئة التدريس 

باجلامعة هذه التغييرات غير 
املنطقيــة في إبعاد اإلدارات 
ومحاولــة هيمنــة مجلــس 
اجلامعــات احلكومية على 
اســتقالل اجلامعــة رغم أن 
القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٩

نص على استقالل اجلامعة 
اإلداري واملالــي، فمــا يدور 
من فكــر بني أعضــاء هيئة 
التدريــس أن التغيير مرده 
جلنة اختيار مدير اجلامعة 
ومحاولة فرض أعضاء من 
خارج اجلامعة وهذا اعتداء 
واضح على مفهوم االستقالل وحقيقة حوكمة 

اإلدارة.
وتابع أن املســؤولية الكبيرة على عاتق 
د.فهد الدبيس تكمن في تشكيل جلنة اختيار 
مديــر اجلامعة وقبــل ذلك حتقيــق العدالة 
واملساواة وتكافؤ الفرص بني أعضاء الهيئة 
التدريسية وإرجاع األمور إلى حقيقة نصابها 
بعيدا عن االنتقائية وأقرب للكفاءة والشفافية 

وحقيقة التنافسية.

مشروع تنفذه «التربية» بالتعاون مع جمعية الدسلكسيا

رحب مبدير اجلامعة باإلنابة اجلديد نظراً خلبرته اإلدارية املشهود بها

أسامة السلطان

د.إبراهيم احلمود

التخصصات املطلوبة من املعلمني واملعلمات

مالحظاتالشروطاملادة
للمرحلة املتوسطة والثانوية فقطشروط اخلبرةاللغة اإلجنليزية
اللغة الفرنسية

الرياضيات
العلوم
الفيزياء
الكيمياء
األحياء

اجليولوجيا
الفلسفة

أبناء الكويتيات خريجو كلية التربية والتربية اللغة العربية
األساسية/ اجلامعات احلكومية واخلاصة داخل الكويت

احلاسب اآللي
أبناء الكويتيات فقطالديكور
معلمات
مالحظاتالشروطاملادة

أبناء الكويتيات خريجات كلية التربية والتربية شروط اخلبرةاللغة اإلجنليزية
األساسية/ اجلامعات احلكومية واخلاصة داخل الكويت

اللغة العربية
الكيمياء

احلاسب اآللي
للمرحلة املتوسطة والثانوية فقطالرياضيات
الفيزياء

جلنة حكومية حلل مشكلة اآلبار الفوارة في الوفرة

مصادر لـ «األنباء»: «األشغال» وّقعت ٦ عقود لصيانة الطرق

محمد راتب

علمــت «األنباء» مــن مصادر مطلعة أنه مت تشــكيل جلنة 
حكومية لوضع احللول املناسبة لآلبار الفوارة والتي مازالت 
تتســبب بإتالف احليازات الزراعية مبنطقة الوفرة الزراعية، 

باعتبارها مصدرا يهدد األمن الغذائي والزراعة احمللية.
وذكرت أن اللجنة تضم العديد من اجلهات أبرزها األشغال 
والكهرباء واملاء والداخلية واملعلومات املدنية والهيئة العامة 

لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة.
وبينــت املصادر أن الكثيــر من املزارعني في منطقة الوفرة 
الزراعية تقدموا بشــكاوى بســبب اآلبار الفوارة التي تسببت 
بتلــف التربة واحملاصيــل الزراعية وتــآكل املباني وصعوبة 
الوصــول إلى احليازات الزراعيــة. وأضافت ان منطقة الوفرة 
الزراعية تشــهد ارتفاعا في منســوب امليــاه اجلوفية (املاحلة 

غير الصاحلة لالستخدام)، وذلك نتيجة لوجود هذه اآلبار.

عاطف رمضان

ذكــرت مصــادر مطلعة في تصريح لـ «األنبــاء» ان ٦ عقود لصيانة 
الطرق مت توقيعها من وزيرة األشــغال العامــة ووزيرة الكهرباء واملاء 

والطاقة املتجددة د.أماني بوقماز.
وأضافــت املصــادر ان هذه العقود مت إرســالها من قبــل الوزارة إلى 
اجلهاز املركزي للمناقصــات العامة، وذلك للحصول على موافقة جهاز 

املناقصات لطرحها مناقصات عامة خالل الفترة املقبلة.
وذكرت املصادر ان الوزارة تسعى لطرح مناقصات تخص أعمال صيانة 
الطرق  بالتنسيق مع اجلهات املختصة بالدولة وتسريع إجراءات طرحها . 
وكانت «األشغال» قامت مؤخرا بحصر جميع الطرق وحتديد طبيعة 
أعمال الصيانة  الضرورية التي حتتاجها إلجناز أعمال الصيانة للطرق 

 املتضررة في جميع احملافظات . 

تسببت بتلف التربة واحملاصيل وتآكل املباني

الوزارة أرسلتها جلهاز املناقصات للحصول على موافقتها لطرحها

صورة ارشيفية لتجمع املياه من إحدى اآلبار الفوارة بالقرب من أحد مساجد املنطقة

مبنى وزارة االشغال


