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بلودان )غرب السودان(ـ  كونا: 
اشادت رئيسة جمعية املرشدات 
الكويتيات ورئيسة جلنة مرشدات 
دول مجلــــس التعاون اخلليجي 
هند الهولي امــــس بالدعم املادي 
واملعنوي الذي تقدمه الشــــيخة 
فريحة االحمد جلمعية املرشدات 
الكويتيات البراز االهداف التربوية 
السامية التي تتطلع اجلمعية الى 
حتقيقها على جميع الســــنويات 
احملليــــة واخلليجيــــة والعربية 

والعاملية.
جاء ذلك في تصريح ادلت به لـ 
»كونا« على هامش اعمال امللتقى 
القيادي لتطوير املستقبل »قافلة 
القيادة« املنعقد حاليا في سورية 
مبشاركة 10 دول عربية هي الكويت 
وقطر واالمارات وسلطنة عمان 
وسورية ومصر ولبنان واليمن 

وليبيا وتونس. 
وقالــــت الهولي ان الشــــيخة 
فريحــــة االحمد التــــي مت منحها 
لقب »ام املرشدات« لدعمها املادي 
واملعنوي حلركة املرشــــدات في 
الكويت كرست جهودها من اجل 
رعاية مختلف االنشطة الوطنية 
والتربوية واالجتماعية ومساندة 
املرأة الكويتية في جميع املجاالت 
التطوعية واخليرية. واعربت عن 
االمل في ان يستمر هذا الدعم من 
الشيخة فريحة ومن جميع اجلهات 
املعنية في الكويت مشــــيدة في 
الوقت ذاته باملساندة التي تتلقاها 
اجلمعية من وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
سعيا لتحقيق االهداف املرجوة 
ألنشــــطتها املتنوعة ومبا يصب 
باخلير والفائدة على املرشــــدات 
الكويتيات. وقالت الهولي في ردها 

على سؤال ان امللتقى الذي يعقد 
سنويا يهدف الى تطوير وجتديد 
البرامج واملناهج االرشادية اضافة 
الى وضع املسميات ملهام كل عضو 
في اجلمعيات العربية، مشــــيرة 
الى ان حركة املرشدات هي حركة 
تربوية هادفة تهتم اهتماما كبيرا 
بتنمية الفتيــــات ليكن مواطنات 
وامهات صاحلات في مجتمعاتهن 
باملستقبل. واضافت »كما نعمل 
علــــى توعيــــة الفتــــاة باملفاهيم 
واالمــــور احلياتية وحب الوطن 
والوالء واالنتماء له وغرس روح 

الوطن«.
 من جهته اشاد السفير الديحاني 
في تصريح لـ »كونا« بالدور املهم 
الذي تضطلع به احلركات الكشفية 
في الوطن العربــــي وخاصة في 
الكويــــت لغرس القيــــم االصيلة 
واالخالقيات النبيلة لدى ابنائنا 
وبناتنــــا وتعويدهم على حتمل 
املسؤولية ليكونوا قادرين على 
املشاركة الفعالة مستقبال في البناء 

احلقيقي للوطن.
وثمن عاليا اجلهود احلثيثة 

التي تبذلها رئيسة جمعية املرشدات 
الكويتيات العداد فتيات الكويت 
اعدادا تربويا هادفا ونشــــر قيم 
ومبادئ الدين االسالمي واحلفاظ 
علــــى تقاليد املجتمــــع الكويتي 

وتعزيز الشعور بحب الوطن.
واشاد السفير الديحاني كذلك 
بالدعــــم املتواصل الــــذي تقدمه 
الشــــيخة فريحة االحمد ووزيرة 
التربيــــة ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود للجمعية لتحقيق 
اهدافها السامية في جميع املجاالت 
وخاصة مجال اخلدمة االجتماعية 

العامة واملجال القومي.
وتعتبــــر جمعية املرشــــدات 
الكويتيــــات التي تأسســــت عام 
1965 جمعية ذات نفع عام تتمتع 
بالشــــخصية االعتبارية وتهدف 
الى اعداد الفتيات الناشئات اعدادا 
تربويا هادفا كمواطنات صاحلات 
واحترام حقوق االنســــان ونشر 
السالم القائم على احلق والعدل 
واملساواة إليجاد عالم يسوده االمن 
واالمان والعمل على خدمة املجتمع 

بجميع افراده.

شــــركة عالمية تركية مؤكدا ان 
المشــــروع لن يكون حكرا على 
دولة معينة ولكن التزال الدراسات 
جارية علــــى تحديد أفضل موقع 

الستضافته.
من جانبه، أكــــد األمين العام 
الغامدي  المساعد لالتحاد محمد 
من المملكة العربية السعودية ان 
المشروع يهدف الى ارسال رسالة 
للشباب وليس المسلمين فقط بل 
في كل العالم ليتعرفوا عبر الوسائل 
التكنولوجية عن الرسول ژ عن 
قرب وعن رسالة اإلسالم السمحة 
التي تحتضن جميع الجنسيات 
والملل ولدحض فكرة ان اإلسالم 
يعني بعض المغرضين واالهم هو 
انجاز المشروع الذي تحمس له 

الكثيرون ليخرج للنور.

مع الفكرة باســـتضافة المتحف 
على أرضها«.

واشــــار الى ان هذا المشروع 
سيخاطب الشباب واألجيال التي 
تعتمد على التكنولوجيا الحديثة 
حيث تم تصميمه على شكل كلمة 
»محمد« بحيث تبــــدأ بوابته من 
الميم وتنتهــــي بالخروج  حرف 
من بوابة حرف »الدال«. وأضاف 
ان هذا المشروع سيتفاعل كذلك 
مع غير المسلمين بعرض مشاهد 
عن اإلسالم وتوفير جميع وسائل 
التعريف باإلسالم وسيرة النبي 
محمد ژ عن طريق شاشات عرض 

ثالثية األبعاد.
واشار الى ان اتحاد المنتجين 
العرب تكفل بجميع تكاليف دراسة 
هذا المشروع الذي تتولى تنفيذه 

هناء السيد
أعرب رئيس اتحاد المنتجين 
لدول الخليج العربي لالنتاج الفني 
واإلعالمي يوسف العميري عن أمله 
في ان تكون الكويت هي المكان 
الذي يشهد تنفيذ مشروع »المتحف 
اإلسالمي الحديث عن الرسول ژ« 
باعتبار ان فكرة المشروع انطلقت 

أساسا من الكويت.
العميري في مؤتمر  وأوضح 
صحافي ان المتحف يعد األول من 
نوعه في الشـــرق األوسط حيث 
يتناول الصورة الصحيحة لإلسالم 
والسلوك اإلسالمي وسيرة النبي 
ژ لمواجهة التعصب والتطرف 
معتمدا على األساليب التكنولوجية 

الحديثة.
وأشار الى ان المشروع يحظى 
برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر المحمد، مشيرا الى 
انـــه قائم على فكرة طرحها بيت 
الكويت لألعمال الوطنية وأعدت 
الدراسة لها في العاصمة التركية 
اسطنبول وتم طرحها في الكويت 

منذ نحو شهر ونصف الشهر.
وناشد العميري صاحب السمو 
األمير توجيه الدعوة لتنفيذ هذا 
الكويت،  المشـــروع على أرض 
مشيرا الى ان عددا كبيرا من الدول 
العربية واإلســـالمية أعربت عن 
استعدادها الستضافة هذا المشروع 
على أرضها غير ان فكرة المشروع 
المبدئية انطلقت من الكويت ومن 
ثم نطمح لتعاطي الكويت ايجابيا 

هند الهوليعزيز الديحاني

يوسف العميري يتحدث للزميلة هناء السيد

الهولي والديحاني يشيدان بدعم فريحة األحمد للمرشدات إطالق أول متحف عن الرسول ژ في الشرق األوسط
موقع�ًا  الكوي�ت  تك�ون  ألن  نطم�ح  العمي�ري: 
ژ« الرس�ول  ع�ن  اإلس�المي  »المتح�ف  لمش�روع 

ختام ملتقى »الياسمين« الثقافي التربوي الثاني

»الموانئ« تستعد للبدء في تنفيذ مشروع 
لتأهيل وإنشاء النقع البحرية

أولياء أمور بطيئي التعلم يطالبون
بدمج أبنائهم في مدارس التعليم العام

الروضان: أخطاء تقويم األداء  بالنظم في كتاب رفعه الغيص إلى وزيرة التربية
المتكاملة تقع على المسؤول المباشر

مريم بندق
رفع وكيل وزارة التربية املساعد للتعليم اخلاص فهد الغيص كتابا 
لوزيرة التربية حول طلبة صعوبات التعلم وبطيئي التعلم الدارسني 
باملدارس االهلية لذوي االحتياجات اخلاصة جاء فيه: نود االشارة الى ان 
جلنة تعليم وتأهيل وتشغيل املعاقني باجتماعها رقم 2009/28 بتاريخ 
2009/11/8 قامت مبناقشـــة املذكرة الواردة بشـــأن تقدم بعض أولياء 
األمور للفئة املذكورة اعاله بطلب دمج ابنائهم مبدارس التعليم العام 
على خلفية زيادة الكثافة الطالبية بفصول املدارس اخلاصة الدارسني 
فيها وكذلك عدم توافر العدد الكافي من املدارس اخلاصة الســـتيعاب 
جميـــع الطالب من هذه الفئة. كما نود االفادة مبوافقة املجلس االعلى 
لشـــؤون املعاقني على دمج هذه الفئة ملـــا تعرفونه عن فوائد عملية 
الدمج واهميته بالنسبة لذوي االعاقة، وعليه يرجى املوافقة على دمج 
الطالب بطيئي التعلم الذين يعانون من صعوبات تعلم والدارسني في 

مدارس التعليم اخلاص مبدارس التعليم العام.

مريم بندق
اصدرت وكيلة وزارة التربية 
املساعدة للقطاع االداري عائشة 
الروضان تعميما ملديري عموم 
التعليميـــة واالدارات  املناطق 
املركزيـــة حـــول تطبيق النظم 
االداء،  املتكاملة لتقدمي كفـــاءة 
جاء في التعميم: نحيطكم علما 
بانه سيتم تقومي العاملني بديوان 
عام الوزارة واالداريني العاملني 
باملناطق التعليمية لعام 2009 عن 
طريق شاشة عوامل تقومي كفاءة 
األداء بالنظـــم املتكاملة وليس 
بنماذج تقومي الكفاءة الورقية.

لذا نؤكد على جميع مديري االدارات املركزية بضرورة التنبيه على 
جميع املراقبني ورؤســـاء االقسام بالتزام احلرص والدقة في تقومي 
اداء املوظفني »للعام احلالي والسنوات املقبلة« علما بان املسؤولية 

تقع على املسؤول املباشر في حال ورود أي خطأ في التقومي.

اختتمت روضة الياســــمني انشطة امللتقى التربوي الثاني الذي 
استمر مدة اسبوعني حتت هدف رفع الكفاءة املهنية، حيث اشتمل 
علــــى محاضرات وورش عمل متميزة من تقدمي الهيئة االشــــرافية 
والتعليمية نالت استحسان اجلميع وحققت االهداف املرجوة، وقد 
أشرف على تنظيم امللتقى مديرة الروضة حياة بورحمة مبساعدة 
املديرة املســــاعدة وجميع موظفات الروضة مبتابعة املادة العلمية 

من املوجهة الفنية شيخة املال واملشرفات الفنيات.
وقد شــــهد امللتقى عددًا من احملاضرات التربوية الهادفة، حيث 
تناول املشــــاركون قضايا ذات اتصال مباشر وتنمية القدرات منها 
اخلريطة الذهنية قدمتها املعلمة مرمي الغضوري، ومت تقدمي ورشة 
عمل القيم السلوكية من تقدمي املشرفة الفنية طفلة العنزي مبشاركة 
مجموعة مــــن املعلمات، ومت عرض دروس منوذجية لثالث قيم مت 
اختيارها للعمل بها طوال العام الدراســــي، وهي قيمة حب الوطن 
والنظافة والتسامح، وكذلك مت تقدمي ورشة فن ومهارات التعامل مع 
اآلخرين جلميع موظفات الروضة من تقدمي املعلمة منيرة البريكان 
وورشة جميلة بعنوان اشــــارة املرور، وهي ذات مضمون تربوي 
حول »كيف تعدين درسا ناجحا« من تقدمي املعلمة امل الغضوري 
واختتمت املعلمة حصة الشمري االسبوع مبحاضرة جلميع املوظفات 

بعنوان السلوك العدواني عند الطفل.

ناقشت مؤسسة املوانئ الكويتية مع الشركة االستشارية الهولندية 
املتخصصــــة في مجال النقع البحرية اخلطــــوات التمهيدية للبدء 
في تنفيذ مشــــروع تأهيل النقع البحرية وإنشاء نقع جديدة علي 
الســــاحل الكويتي. وقال مدير اإلدارة الفنية في مؤسســــة املوانئ 
الكويتية م.رضا أسد ان املشروع يهدف إلنشاء نقع بحرية جديدة 
في مناطق مختلفة في الكويت منها أبو حليفة واجلهراء والصبية 
وكاظمــــة وتطويــــر النقع احلالية في نقع شــــمالن والصقر مقابل 
مجلس األمة والفنطاس والصيادين. وأوضح أن مستشار املشروع 
سوف يقوم بتقدمي املشــــروع على مرحلتني األولى تقضي بوضع 
دراسة شــــاملة للتطوير واعداد املخططات واحلصول على جميع 
الرخص احلكومية الالزمة لتنفيذ املشروع والثانية خاصة بتقدير 
املخصصات واملواصفات ووضع جداول الكميات والشروط العامة 

واخلاصة لتنفيذ املشروع.

فهد الغيص

عائشة الروضان

برعاية وحضور صاحب السمو في 8 ديسمبر المقبل

»التربية«: 23 شخصية عالمية في احتفال
بجائزة جابر األحمد لتعزيز التعليم للمعوقين

مريم بندق
التربية  تستضيف وزارة 
23 شخصية تربوية اكاديمية 
عالمية من مختلف دول العالم 
لحضور االحتفال الذي سيقام 
برعاية وحضور صاحب السمو 
االمير الشـــيخ صباح االحمد 
الفائزيـــن بجائزة  لتكريـــم 
المغفور له الشيخ جابر االحمد 
طيب اهلل ثراه لتعزيز التعليم 
الجيد للمعوقين عقليا والذي 
سيقام بالتنسيق مع منظمة 
الثامن من  فـــي  اليونســـكو 

ديسمبر المقبل.

وفي هـــذا الصدد اصدرت 
الحمـــود قرارا تضمـــن اوال: 

استضافة كل من:
ايرينـــا بوكوفـــا، دايفيد 
بـــي  مـــون هيبـــورن، اوال 
بابالوال جوزيف، د.مســـاعد 
الهارون، احمد الصياد، ماروب 
ماممتستاسا، اوديل بلوندي، 
ايكلنـــد، د.عبدالرزاق  كنيث 
البغلي،  النفيســـي، طالـــب 
د.ريما حاتم، جودي ماكينزي، 
د.نيمونجي ماساكي، د.ماري 
شـــومان، د.فيليس ماغراب، 
وينديز ميريرا، د.كيرستين 

الهمامي،  جورانسون، د.حمد 
د.علي القرني، ديان ديتشلر، 
مانيســـنت باتريك، وفارس 
الـــى جانب  البغلي،  طالـــب 
شـــخصين من ســـكرتارية 
مدير عام منظم اليونســـكو، 
ومرشـــحــي دول مجلـــــس 

التعــاون الخليجـي.
الكويت  ثانيـــا: تتحمـــل 
جميع تكاليف السفر واالقامة 
والمواصـــالت  والوجبـــات 
الداخليـــة وذلك خالل الفترة 
من 2009/12/6 حتى 2009/12/10 

شاملة يومي السفر.

الحمود ل� »األنباء«: الجودة الشاملة في التعليم شعاري خالل المرحلة المقبلة
شكّلت لجنة عليا و4 لجان فرعية لتنفيذ أول مؤتمر في هذا الصدد ينظمه قطاع البحوث والمناهج الدراسية

مريم بندق
أكدت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
ان شعارها خالل املرحلة احلالية 
هو حتقيق اجلودة الشـــاملة في 

التعليم.
وقالـــت الوزيرة في تصريح 
خاص لـ »األنباء« انها تعكف اآلن 
على دراسة االجراءات املطلوبة 
اللجان املختصة  بالتعاون مـــع 
لتحقيق هذا الهدف، مشيرة الى ان 
الوزارة تعقد مؤمترا تربويا حول 
اجلودة الشاملة في التعليم من 5 
وحتى 7 يناير املقبل، هذا ويركز 
املؤمتر على 5 اهداف رئيسية من 
خالل مناقشة 4 محاور متنوعة.
وتتلخص أهداف املؤمتر في 
تنمية الوعي والتبصير مبفهوم 
وأهمية اجلودة الشاملة، االطالع 
علـــى جتـــارب الـــدول العربية 
واألجنبية في هذا املجال ووضع 
معاييـــر وآليـــة تطبيق اجلودة 
الشـــاملة في ضـــوء االجتاهات 
العاملية املعاصرة مبا يساهم في 
رفع كفاءة النظام التربوي وجودة 

املخرجات.
وتدور محـــاور املؤمتر حول 
مفهوم وفلسفة وأسس وأهمية 
التعليم  فـــي  الشـــاملة  اجلودة 
العام ودورهـــا في حتقيق متيز 
التربوي  التقومي  املدارس ودور 
في حتقيـــق هذه اجلـــودة، الى 
جانب متطلبات اجلودة الشاملة 
من أساليب حديثة في التخطيط 
االســـتراتيجي وآلية ومعوقات 
التطبيق فضال عن جتارب الدول 
اخلليجيـــة والعربية واالجنبية 
في مجاالت التطبيق واملشكالت 
واحللول وايضا تتضمن احملاور 
النماذج التجريبية لتطبيق معايير 
اجلودة في مجاالت العمل التربوي 
ونظم اعتماد اجلودة الشاملة في 
مـــدارس التعليم العام في ضوء 

املعايير الدولية.
هذا واعتمدت الوزيرة احلمود 

قرارا وزاريا بتشكيل جلان املؤمتر 
والذي جاء فيه:

العليا  اللجنة  أوال: تشـــكيل 
برئاســـة الوكيل املساعد لقطاع 
البحوث التربوية واملناهج مرمي 
الوتيد، وعضوية سميحة الشريدة، 
د.سعود احلربي، د.حميد الصراف، 
فتحي هالل، سلمى املكاري، رائد 
احلســـن، ألطاف العومي، حنان 

العلي.

مهام اللجنة العليا:

وضع التصـــور العام لتنفيذ 
املؤمتـــر، وضع تصور تفصيلي 
آلليات العمـــل لإلعداد للمؤمتر، 
إعـــداد برنامج املؤمتـــر، اختيار 
اجلهات واألفراد املشـــاركني في 
اللجان  املؤمتر، اإلشـــراف على 
التنظيمية والتنفيذية وتسهيل 
مهام عملها، االشـــراف ومتابعة 
انشـــطة املؤمتر واعتماد نتائج 

املؤمتر.
ثانيا: تشكيل اللجنة العلمية 
برئاســـة د.فتحية عبدالرؤوف، 
عضوية د.باسمة احلاج، د.باسمة 
الشـــايجي، د.تهانـــي بوأرحمة، 
د.مرمي مرزوق، د.خالد املهندي.

مهام اللجنة العلمية:

وضع خطــــة مبرمجة ألعمال 
اللجنة وتنفيذها بالتنســــيق مع 

اللجنة العليا، حتديد املوضوعات 
من خالل احملاور املطروحة للمؤمتر، 
العمل  مراجعة ومطابقــــة أوراق 
املقدمة من اجلهات املشــــاركة مع 
محاور املؤمتر، ورفع تقرير بنتائج 

اعمال اللجنة الى اللجنة العليا.
ثالثا: تشكيل جلنة العالقات 
العامة واإلعالم برئاســـة سلمى 
العكاري، وعضوية باسل السبت، 
ضيدان العجمي، عبداملجيد حسني، 
اروى العيار، فايز املطيري، حبيب 
احلمد، فاطمة غلوم، جناة العيسى، 
مال اهلل علي، سعاد العطوان، أنوار 
القالف، جميلة  احلمدان، فاطمة 
سيار، رمي البخيت، عائشة العنزي 

ومرمي يوسف.

مهام لجنة العالقات العامة

وضع خطة مبرمجة ألعمال 
اللجنة وتنفيذها بالتنسيق مع 
اعداد  العليا، متابعـــة  اللجنـــة 
وجتهيز مكان عقد املؤمتر، توفير 
البيانات واملعلومات الالزمة عن 
اللجنة  املشاركني بالتنسيق مع 
العليا، اصدار تأشيرات الدخول 
الالزمـــة للمشـــاركني من خارج 
الكويت، استقبال وفود املؤمتر 
وإجراء الترتيبات الالزمة إلقامتهم 
ومغادرتهم، مرافقة وفود املؤمتر 
الداخلية لهم  الزيارات  وتنظيم 
مع توفير وسائل النقل الالزمة، 
الدعوة وتوفير  توزيع بطاقات 
التذكارية،  احلقائـــب والهدايـــا 
استقبال وتوجيه اجلمهور داخل 
مكان انعقـــاد املؤمتر )تنظيم(، 
متابعة توفير مستلزمات الضيافة 
واإلشراف عليها، اختيار شعار 
املؤمتر بالتنســـيق مـــع اللجنة 
العليا، االشراف على اعداد موقع 
الكتروني للمؤمتر بالتنسيق مع 
اعداد املطبوعات  العليا،  اللجنة 
اخلاصة باملؤمتر ومتابعة تنفيذها 
)نشرات اعالمية، ملفات، كتيبات، 
مطويات، بطاقات دعوة، شهادات 
تقديـــر، باجات..الـــخ(، اعـــداد 

ومتابعة التغطيات والتصريحات 
في كافة وســـائل اإلعالم )اذاعة، 
تلفاز، صحافة، قنوات فضائية، 
مواقع الكترونية، وكاالت أنباء( 
وتوثيقهـــا )مرئـــي وصوتي(، 
وتكليف عريف اعالمي متخصص 

حلفل االفتتاح.
املالية  اللجنة  رابعا: تشكيل 
برئاسة علي اسماعيل وعضوية 

علي الصالح وياسر عثمان.

مهام اللجنة المالية:

إعداد امليزانية اخلاصة باملؤمتر 
بالتنســـيق مع اللجنـــة العليا، 
اصـــدار تذاكر الســـفر لضيوف 
املؤمتر، متابعة الفواتير وعروض 
األســـعار اخلاصة باحتياجات 
املؤمتر، وتسوية السلف وكل ما 
يتعلق باألمـــور املالية اخلاصة 

باملؤمتر.
خامســـا: تشـــكيل جلنـــة 
السكرتارية برئاسة حصة البرازي 
وعضوية ســـهام الراشد، نواف 
العجمي، دالل اجلابر، حمد جمعان 

وغالية العتيبي.

مهام لجنة السكرتارية:

املكاتبـــات والتقارير  طباعة 
املتعلقـــة باملؤمتر،  والوثائـــق 
تسجيل اسماء وبيانات املشاركني 
في املؤمتر، تنفيذ اعمال التصوير 
والتجليد، إعداد وتوزيع هويات 
املشاركني باملؤمتر، وتوفير االعداد 
الالزمـــة من الوثائـــق التي يتم 

توزيعها خالل املؤمتر.
اللجان في  سادســـا: جتتمع 
الوقت الذي يحـــدده رئيس كل 

جلنة.
سابعا: تصرف مكافأة مالية 
ألعضاء اللجان املشار اليها بهذا 
القرار في اطار امليزانية املعتمدة 

للمؤمتر.
ثامنا: يعمل بهذا القرار اعتبارا 
من أول اكتوبر 2009 وحتى نهاية 

انشطة املؤمتر.

د. موضي احلمود

لضمان الموضوعية وتذمر بعض إدارات المدارس لعدم اختيارها

»التربية«: لجنة برئاسة اللوغاني لوضع معايير
اختيار المدارس المتميزة لتكريمها في يوم المعلم

مريم بندق
أصـــدرت وزيرة التربيـــة ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود قرارا 
وزاريا بتشكيل جلنة اجلودة في مدارس 
التعليم العام لوضع املعايير اخلاصة 
املتميـــزة لضمان  املـــدارس  باختيار 
املوضوعية وتذمر بعض ادارات املدارس 
من عدم اختيارهـــا ضمن مهام أخرى 

عديدة.
وقد لوحـــظ ان اللجنة ال تضم اي 
مدير عـــام منطقة تعليمية وال أيا من 
القيادات التربوية من أصحاب اخلبرة 
فـــي التقييم ووضع معايير وضوابط 

االختيار.
هذا ونص القرار على ان الهدف منه: 
التربوي  العمل  االرتقاء مبســـتويات 
وتفعيل رؤية قطاع التعليم العام جتاه 
تطبيق معايير اجلودة الشـــاملة في 
جميع مجاالت العمل التربوي، وتطبيق 
نظام اجلودة الشاملة في التعليم العام 
بالكويت، مبا يسهم في رفع كفاءة النظام 
التربوي وجـــودة مخرجاته في ضوء 
العاملية املعاصرة، وإميانا  االجتاهات 
بدور اجلودة الشاملة في حتقيق متيز 

مدارس التعليم العام..
وجاء فيه: أوال: تشكيل جلنة اجلودة 
في مدارس التعليم العام برئاسة منى 
اللوغاني الوكيل املساعد للتعليم العام 

وعضوية كل من:
د.فوزان الفارس ـ كلية الدراســـات 

التكنولوجية

د.زيد الشـــمري ـ منســـق برنامج 
التربيـــة ـ جامعـــة اخلليـــج للعلوم 

والتكنولوجيا
فريد ربيعـ  املوجه الفني العام ملادة 

املكتبات وطرق البحث
ازهار السيفـ  موجهة أولى الدراسات 

العملية
أمل هاشم ـ مدير ثانوية اليرموك

يوسف العنزيـ  رئيس قسم املتابعة 
الفنيةـ  إدارة التنسيق ومتابعة التعليم 

العام
هناي املقهويـ  رئيس قســـم اللغة 
اإلجنليزيةـ  م.خالد بن الوليد االبتدائي 

بنني
ســـارة العازمي ـ معلمـــة ـ ثانوية 

اجلزائر
أمين عبداخلالقـ  باحث فني بالتوجيه 

الفني ملادة املكتبات وطرق البحث
ثانيا: تختص اللجنة بتقييم واختيار 
نظام اجلودة في مدارس التعليم العام 

من خالل املهام التالية:
ـ دراسة وحتليل الوضع القائم لنظام 

اجلودة في مدارس التعليم العام.
ـ عمل الدراســـات الفنيـــة الالزمة 
وتقدمي املقترحات لتدعيم نظام اجلودة 

احلالي.
ـ وضع املعاييـــر اخلاصة باختيار 
املـــدارس املتميزة فـــي ضوء ضوابط 

اجلودة اخلاصة باالعتماد املدرسي.
ـ تصنيـــف عناصر اجلودة للنظام 

احلالي بناء على نتائج دراستها.

ـ اقتراح البرامج والضوابط الكفيلة 
بتالفي ما يتم رصده من معوقات حتول 
دون تطبيق نظام اجلودة في مدارس 

التعليم العام.
ـ صياغة الرؤية والرسالة من خالل 
مفهوم وفلسفة نظام اجلودة في مدارس 

التعليم العام.
ـ حتديد االهداف االستراتيجية من 
تطبيق نظام اجلودة في مدارس التعليم 

العام.
ـ اختيار واعتماد أحد انظمة اجلودة 
واملعتمدة دوليا في مجال التعليم العام 
بعد املفاضلة بينها في ضوء املعايير 

الدولية بهذا الشأن.
ـ وضع اآلليات واإلجراءات التنفيذية 
والكفيلة بتطبيق نظـــام اجلودة في 
مدارس التعليم العام، وحتديد متطلبات 

تطبيق هذا النظام.
ثالثا: تعقد اللجنة اجتماعاتها أثناء 
وخارج اوقات الدوام الرسمي بدعوة من 

رئيسها، وفق املواعيد التي يحددها.
رابعا: يحق لرئيس اللجنة اضافة 
أي عضو أو مهام، يرى أنها تسهم في 

حتقيق أهدافها.
خامســـا: تصرف لرئيس وأعضاء 
اللجنة مكافأة مالية وفق قرار مجلس 

اخلدمة املدنية رقم 1 لسنة 1983.
سادســـا: يعمل بهذا القرار اعتبارا 

من تاريخه.
سابعا: على جميع جهات االختصاص 

العلم والعمل مبوجبه.


