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الحمود لـ »األنباء«: نعمل على قدم وساق الفتتاح مدارس الفائقين
»وكالء التربية« يستمع اليوم لشرح رئيسة اللجنة المختصة يسرى العمر حول إجراءات التنفيذ

»التربية«: االلتزام بتنفيذ الخطط وفق برنامج اليوم الدراسي
مريم بندق

تبدأ وزارة التربية في اس����تقبال املتقدمني 
لوظيف����ة مراقب االمتحانات وش����ؤون الطلبة 
التربية  التعليمية. وش����كلت وكيلة  باملناطق 
متاضر السديراوي جلنة برئاسة الوكيل املساعد 
للتعلي����م العام وعضوية كل م����ن طلق الهيم، 
بدرية اخلالدي، يس����رى العمر، منى الصالل، 
حميدة القالف، تتولى اللجنة مقابلة املتقدمني 
املستوفيني لشروط ش����غل الوظيفة املذكورة. 
وعممت اللوغاني عل����ى مديري عموم املناطق 
التعليمية نش����رة حول جائزة زين العابدين 
بن علي العاملية للدراسات االسالمية جاء فيها: 
باالش����ارة الى الكتاب رقم )2010/366( املؤرخ 

2010/2/2 الوارد من اللجنة الوطنية الكويتية 
للتربية والعلوم والثقافة )اليونس����كو( بشأن 
املوضوع اعاله، واملتضمن االش����ارة الى فتح 
باب الترش����ح لنيل جائزة زي����ن العابدين بن 
علي رئيس اجلمهورية التونسية الشقيقة في 
مجال الدراس����ات االس����المية والتي تهدف الى 
تكرمي من متيز عامليا في ترسيخ ثقافة االعتدال 
والتسامح، وابراز صورة االسالم املشرقة، ودعم 
الفكر االجتهادي املستنير وتكريس احلوار بني 
احلضارات واالديان في العالم وطالبت بتوزيع 

شروط ومواعيد اجلائزة على املدارس.
وفي نشرة عامة اخرى جلميع مدارس التعليم 
العام )بنني/ بنات( مبناسبة بدء الفصل الدراسي 

الثاني للعام الدراسي قالت اللوغاني: يسرني ان 
أتقدم لكم والعضاء الهيئة التعليمية بخالص 
التقدير ملا بذلتموه من جهد مشكور في الفصل 
الدراسي االول 2010/2009 متمنية لكم التوفيق 
ومواصلة املس����يرة في الفص����ل الثاني ضمانا 
لنجاح العام الدراسي وحتقيق االهداف التربوية 
ومصلحة االبناء، وفي هذا الصدد نؤكد على اهمية 
االلتزام بتنفيذ اخلطط الدراسية وفق البرنامج 
الزمني احملدد لليوم الدراسي مبا في ذلك الفترة 
املخصصة لطابور الصباح وحتية العلم، والنشيد 
الوطني وتفعيل النش����اطات الهادفة لترسيخ 
الوعي والشعور باالنتماء الوطني وتنمية القيم 

السلوكية واالخالقية السوية.

في نشرة إلى مدارس التعليم العام بنات وبنين

يسرى العمر وليد بن غيث د.حسن اإلبراهيم

عبداهلل احلربيناجي الزامل وليد القطان رقية غلوم

تأخير إعالن األسماء يعود إلى مخاطبة »الفتوى والتشريع«

يتردد في وزارة التربية ان تأخير اعتماد 
اسماء الناجحني في مقابالت مديري منطقتي 
العاصمة واجلهراء يعود الى مخاطبة الوزارة 
الدارة الفتوى والتشريع ملعرفة الرأي القانوني 

في اعتماد احد الناجحني في املقابالت واحملال 
حاليا الى النيابة العامة ضمن اسماء اخرى 
وردت في تقرير جلنة تسريب االمتحانات 

الذي حدث نهاية العام الدراسي املاضي.

د.خالد السعد � وكيل وزارة التعليم 
العالي الى عضوية اللجنة.

القرار الرابع بناء على الدعوة 
املرسلة من املنظمة العاملية حلضور 
االجتماع الرابع للمس����ؤولني من 
الدول املشاركة في تنفيذ دراسة 
تيمز 2011 والذي سيعقد في مدينة 
مالبوبورين باستراليا خالل الفترة 
7 � 2010/3/12 ملناقش����ة ضوابط 
تصحيح االختب����ارات التدريبية 

لدراسة تيمز 2011.
تقرر: ايفاد كل من حصة يونس 
محمد � موجه فني أول رياضيات 
التعليمية،  العاصم����ة  مبنطق����ة 
انتصار سعد احلسينان � مراقب 
تخطيط وتطوي����ر النظم ومدير 
بيانات فري����ق تيمز 2010، احالم 
محم����د بهبهاني � موجه فني أول 
للعلوم مبنطقة الفروانية للعلوم 
في مهمة رسمية حلضور االجتماع 
الرابع ملناقش����ة ضوابط تصليح 
اختبارات تيمز 2011 وذلك في مدينة 
مالبويورين باستراليا خالل الفترة 
من 3/5 إلى 3/14 شاملة ايام الذهاب 

والعودة.

الفترة  وحضورها وذلك خ����الل 
من 19 مارس الى 23 ابريل شاملة 

أيام السفر.
والقرار الثاني نص على: احلاقا 
للقرار ال����وزاري رقم )2010/82( 
الصادر بتاريخ 2010/2/17 بشأن 
ايفاد مشاركني حلضور اجتماعات 
اعتماد ودراسة وثائق برنامجي 
تنمية اجتاه طالب التعليم العام 
نحو القراءة احلرة وتنمية البيئة 
املدرسية لتحس����ني تعليم اللغة 
العربية وتعلمها الذي سيعقد في 
البحرين خالل الفترة 15 � 2010/3/18، 
وبناء على اعتذار موجه أول اللغة 
العربية مبنطقة اجلهراء التعليمية 
صالح املاجدي عن املشاركة بالكتاب 

رقم 590 بتاريخ 2010/3/3.
تقرر أوال: الغاء تكليف املذكور 
من البند أوال بالقرار الوزاري رقم 
)2010/82( وم����ا يترتب عليه من 

إجراءات.
ايفاد س����عاد اجلطيلي  ثانيا: 
موجه أول لغ����ة عربية مبنطقة 
مبارك الكبير التعليمية للمشاركة 
في املهمة املش����ار إليها في القرار 

ال����وزاري رق����م )2010/82( خالل 
الفترة من 2010/3/14 إلى 2010/3/19 

شاملة يومي السفر.
العربي  املركز  ثالثا: يتحم����ل 
التربوية لدول اخلليج  للبحوث 
تكالي����ف االس����تضافة وتتحمل 

الكويت تكاليف السفر.
رابع����ا: عل����ى جمي����ع جهات 
االختصاص العلم والعمل مبوجب 

هذا القرار.
والثالث بشأن اعفاء واضافة 
عضو الى اللجنة الوطنية الكويتية 
للتربية والعلوم والثقافة استند 
إلى اطالع على املرس����وم بقانون 
رقم 15 لس����نة 1979 بشأن نظام 
اخلدمة املدنية واملرسوم الصادر 
في 4 ابريل 1979 في ش����أن نظام 
الى  املدنية. وباإلش����ارة  اخلدمة 
القرار ال����وزاري رقم 193 الصادر 
بتاريخ 2009/6/8 بشأن تشكيل 
اللجنة الوطنية الكويتية للتربية 

والعلوم والثقافة.
تقرر أوال: اعفاء د.رشا الصباح 
من عضوية اللجنة الوطنية الكويتية 
للتربية والعلوم والثقافة، واضافة 

مريم بندق
تترأس وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
صباح اليوم اجتماع مجلس الوكالء 
بحضور وكيل����ة الوزارة متاضر 
الس����ديراوي والوكالء املساعدين 
ومدي����رة عام منطق����ة الفروانية 

التعليمية يسرى العمر.
التقرير  يناق����ش االجتم����اع 
النهائ����ي ملدرس����ة الفائقني الذي 
وضعته جلنة برئاس����ة يس����رى 
العمر وكذلك يشهد عرضا مقدما من 
مديرة املركز االقليمي للبرمجيات 
د.جنيبة دش����تي بشأن استخدام 
التعليم.وقالت  التكنولوجيا في 
الوزيرة احلمود ل����� »األنباء« ان 
العمل يتم على قدم وساق الفتتاح 
مدارس للفائقني التي ستكون في 
كل املناط����ق التعليمية موضحة 
ان خطتن����ا تتضم����ن تخصيص 
مدارس لهم في كل منطقة تعليمية 
ومش����يرة الى ان حتويل ذلك الى 
واقع سيتم بشكل تدريجي ومعربة 
عن األمل في تنفيذ ذلك في اقرب 
وقت ممكن ومتوقعة االنتهاء من 
توفير متطلبات هذه املدارس من 
املعلمني واملناهج والتجهيزات خالل 
الدراسي لتبدأ العمل  هذا الفصل 
مع بداية العام الدراس����ي اجلديد 
2011/2010. وأصدرت احلمود عدة 
قرارات وزارية جاء األول  بناء على 
عقد الدورة 184 للمجلس التنفيذي 
لليونس����كو خالل الفترة من 30 

مارس الى 15 ابريل في باريس.
� وبع����د االط����الع على جدول 
اعمال ممث����ل الكويت في املجلس 
التنفيذي لليونس����كو واحلاجة 
الى التحضير الجتماعات املجلس 
التنفيذي قبل انعقاد االجتماعات 
وبعدها وحضور اجتماع في املكتب 
االقليمي لليونسكو في بيروت قبل 

بدء الدورة )184( املذكورة.
� وعمال مبا تقتضيه مصلحة 

العمل.
تقرر1: ايفاد د.حسن اإلبراهيم 
ممثل الكويت في املجلس التنفيذي 
لليونس����كو في مهمة رسمية الى 
بيروت ثم إل����ى باريس حلضور 
اجتماع املكتب االقليمي لليونسكو 
في بيروت ثم التحضير الجتماعات 
املجل����س التنفيذي ف����ي باريس 

 التربويون ينتظرون إعالن أسماء مديري المناطق
ومراقبي الشؤون التعليمية واإلدارية اليوم

مريم بندق
ينتظ���ر التربويون واملهتمون بالش���أن 
التربوي اليوم اعتماد اس���ماء الناجحني في 
مقابالت مديري منطقتي اجلهراء والعاصمة 
التعليميتني وذلك بعد تصريحات الوزيرة 
احلمود األربعاء املاضي بأن اعتماد األسماء 

سيتم في القريب العاجل وبعد عودة وكيلة 
الوزارة من املهمة الرسمية جلدة.

وينتظر التربويون ايضا اعالن اس���ماء 
الناجح���ني ف���ي مقابالت الترق���ي لوظائف 
الش���ؤون التعليمية في املراح���ل املختلفة 
باملناطق التعليمية الذي���ن ابلغوا باجتياز 

املقابالت التي ترأستها وكيلة التعليم العام 
منى اللوغاني.

وكذلك اس���ماء املراقبني اجل���دد لقطاع 
الشؤون االدارية الذين ابلغوا بنجاحهم في 
مقابالت اللجنة التي ترأستها الوكيلة املساعدة 

للشؤون االدارية عائشة الروضان.

الدكتور / حممد عبدالرحيم معروف

رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب

واآل معــــروف الـكــــرام

تتقدم اأ�ضـــرة 

�ضــركـة الـديـــار املتـحـــدة

لوفاة املغفور لها باإذن اهلل تعاىل 

بخال�س العزاء  و�ضادق املوا�ضاة من

�ضائلني اهلل عز وجل اأن يتغمد الفقيدة بوا�ضع رحمته

وي�ضكنها ف�ضيح جناته ويلهم اأهلها وذويها ال�ضرب وال�ضلوان

والـــــدتـه


