
االثنين 15 مارس 2010   5محليات
أكدت للوكالء بحضور السديراوي أن تناغم قطاعات »التربية« ضرورة لتحقيق مرحلة متقدمة في التعليم

الحمود لـ »األنباء«: أولوياتنا 4 مشاريع سنويًا تنفيذًا لبرنامج الحكومة

منى اللوغاني

دعيج الدعيج

د.موضي احلمود

مريم بندق
حددت وكيلة وزارة التربية املساعدة للتعليم العام منى 
اللوغاني آلية العمل بكنترول الصف الثاني عش����ر للفترة 

الدراسية الرابعة والتي ستتم عبر اخلطوات التالية:
1- يقوم مركز املعلومات بانزال برنامج ادخال ارقام هواتف 
الطلبة في نظام س����جل الطالب وعليه يتم من قبلكم ادخال 
ارقام الهوات����ف النقالة للطلبة علما بأن آخر موعد لالدخال 

هو نهاية شهر ابريل 2010.
2- يقوم مركز املعلومات بسحب كشوف بيانات ودرجات 
الطلبة للصف العاش����ر واحلادي عشر وترسل الى املدارس 
لتدقيق عليها واذا كان هناك اي اختالف تقوم ادارة املدرسة 
باجراء التصحيح وارساله يوم االربعاء املوافق 2010/3/24 
الى مراقبة االمتحانات وشؤون الطلبة في املنطقة التعليمية 
مع كتاب رس����مي يبني س����بب التعديل ومرفق معه االوراق 

الثبوتية على ان يتس����لمها الكنترول من مراقب االمتحانات 
وشؤون الطلبة يوم اخلميس املوافق 2010/3/25.

3- مواعيد االختب����ارات النظرية للمواد خارج اجلدول 
تبدأ يوم االحد املوافق 2010/6/6 وحتى يوم اخلميس املوافق 
2010/6/10 علما بأن ادخال الدرجات سيكون داخل املدرسة.

4- سوف يقوم مركز املعلومات بسحب البيانات واغالق 
البرنامج يوم االحد املوافق 2010/6/13.

5- يتم تسليمكم كشوف درجات الفترة الدراسية الثالثة 
ودرجات اعمال الفترة الدراسية الرابعة ودرجات مواد خارج 
اجلدول يوم االحد املوافق 2010/6/20 ملراجعتها ومن ثم اعادتها 
للكنترول يوم االربعاء املوافق 2010/6/23 على ان يرفق معها 

كتاب رسمي يبني سبب التعديل ان وجد.
وطلبت اللوغاني م����ن مديرات ومديري مدارس املرحلة 

الثانوية االلتزام بتلك املواعيد.

 »التربية« على الهواء مباشرة من تلفزيون الكويت
    مريم بندق

شكلت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موض����ي احلمود جلنة برئاس����ة مدير إدارة 
العالقات العامة باإلعالم التربوي محسن العتيبي 
وعضوية إعالميني من وزارتي التربية واإلعالم 
لتنفيذ برنامج تربوي يبث على الهواء مباشرة 
من تلفزيون الكويت.. نص قرار احلمود على: 
أوال: يشكل فريق عمل برئاسة محسن العتيبي 
مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم التربوي 
لعمل 30 حلقة للبرنام����ج التربوي اإلعالمي 
اخلاص بوزارة التربية بواقع حلقة اسبوعيا 
تبث على الهواء مباشرة في تلفزيون الكويت 
اعتبارا من 19 م����ارس 2010 حتى 2010/7/30 
ويتكون الفريق من: علي حسن الريس، عماد 
علي العصفور، يوسف حمدان العنزي، قاسم 
عبدالقادر القادري، قاسم عبدالوهاب القطان، 
مجيد أحمد محمد جاس����م، س����ليمان ابراهيم 
اخلراز، احمد غنام العتيبي، تركي سالم العنزي، 
عبدالفتاح س����ليمان العرير وسيم عبدالغني 
احلصري، صالح ابراهي����م قطب، وداد محمد 
رمضان، عبداهلل عماش الديحاني، ومش����عل 

يوسف العرج.

ثانيا: يناط بفريق العمل املهام التالية:
1 � العم����ل على حتقيق أه����داف البرنامج 
األسبوعي املباش����ر في نشر الوعي التعليمي 
وإبراز دور وزارة التربية ومشاريعها التطويرية 

للمجتمع.
2 � اإلش����راف العام عل����ى البرنامج مع كل 
القطاعات ذات العالقة ومؤسس����ات الدولة إذا 

اقتضى األمر.
3 � إعداد احملاور واألسئلة والتقارير خارج 
أوقات ال����دوام الرس����مي والتحضير قبل بث 

احللقات.
4 � التنسيق واملتابعة واالتصاالت مع جميع 
مدارس املراحل الدراس����ية وقطاعات الوزارة 

إلثراء البرنامج.
5 � التنس����يق مع إدارة تلفزيون الكويت � 
القناة األولى حول س����ير البرنامج واألسئلة 

املطروحة.
6 � االستعداد والتحضير لكل حلقة مباشرة 
على حدة من ناحية اإلعداد � التقارير � اللقاءات 

� التصوير � الضيوف.
7 � استقبال املسؤولني قبل إجراء أي لقاء 
في تلفزيون الكويت يوم اجلمعة من كل أسبوع 

تزامنا مع وقت بث البرنامج املباشر.
8 � عمل تقارير خارجية مصورة خالل أيام 
األسبوع عن انشطة املدارس واملناطق التعليمية 

والقطاعات األخرى.
9 � عمل تقارير مصورة عن مشاريع وزارة 

التربية بشكل عام.
10 � متابعة األح����داث التربوية في حينها 
وتس����ليط الضوء عليها ومناقشة ذلك خالل 

البرنامج.
ثالثا: تكون احللقات مبعدل 30 حلقة على 
الهواء مباشرة، ويصرف لرئيس وأعضاء فريق 
العمل مكافآت مالية طبقا للربط املالي املعتمد 

على النحو التالي:
)150 دين����ارا( عن احللقة الواحدة لكل من 
رئيس الفريق واملشرف العام واملخرج واملعد 

ومهندس الديكور.
)100 دينار( ع����ن احللقة الواحدة لكل من 

املخرج املساعد واملذيعة.
)50 دينارا( عن كل حلقة لباقي األعضاء.

رابعا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 10 مارس 
2010 حتى 30 يوليو 2010 وعلى جميع جهات 

االختصاص العلم والعمل مبوجبه.

للجنة الوطنية القطرية للتربية 
والعل����وم والثقافة، عيس����ى 
النش����يط � األمني العام للجنة 
الوطنية البحرينية لليونسكو، 
د.مديح����ة الش����يبانية � األمني 
العام للجنة الوطنية العمانية 
للتربي����ة والعل����وم والثقافة، 
سلوى بعاصيري � األمني العام 
للجنة الوطنية اللبنانية للتربية 

مريم بندق
التربية  اعتم����دت وزي����رة 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود أس����ماء 26 شخصية 
الكويت حلضور  تستضيفهم 
امللتقى العلمي اآلسيوي األول 
الذي يعقد برعاية سمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد 2 
أبريل املقبل والذي متتد أعماله 

حتى 8 منه.
ينظم امللتقى قطاع األنشطة 
اللجنة  الطالبية بالتعاون مع 
الوطني����ة الكويتي����ة للتربية 
والعلوم والثقافة )اليونسكو( 
ومكتب امللست االقليمي لقارة 
آسيا في الكويت والشخصيات 

التي تتم استضافتها هي:
عبدالعزيز البابطني � األمني 
الوطنية  العام املساعد للجنة 
الس����عودية للتربية والعلوم 
والثقافة، د.حمد الهمامي � مدير 
مكتب اليونسكو االقليمي، صالح 
س����رور � األمني العام املساعد 

والعلوم والثقافة، خولة املعال 
� األمني الع����ام للجنة الوطنية 
اإلماراتي����ة للتربي����ة والعلوم 
والثقافة، د.أحمد املعمري � األمني 
اليمنية  الوطنية  العام للجنة 
للتربية والعلوم والثقافة، د.عبيد 
الهاجري � مدير املكتب االقليمي 
لالسيسكو، روبرتو هيديلجو � 
رئيس املنظمة العاملية )ملست(، 
جون جيرادون � الرئيس الفخري 
للمنظم����ة العاملية )ملس����ت(، 
� مدير  الش����وارفي  الدين  نور 
أندية الشطار الصغار للعلوم، 
� رئي����س  حس����ن العك����روت 
اجلمعية التونس����ية الش����بان 
والعلم، املنص����ف اجلندوبي � 
أمني الصندوق مبنظمة امللست 
العاملية، انطوان بروويك � رئيس 
مكتب ملست أوروبا، جوزيف 
ريتسفاج � رئيس اللجنة العليا 
املنظمة للملتقى العلمي العاملي 
2011، محمد اليحياوي � األمني 
الع����ام لالحتاد العربي لنوادي 

العلوم للشباب، حسام بلكور � 
منسق أنشطة الروبوت والفلك، 
� عضو مجلس  الش����بل  أحمد 
إدارة ملست آسيا، مريانا فوجن 
� عضو مجلس إدارة ملست آسيا، 
د.عماد الدين ندا � املنسق العام 
للشبكة العربية للبيئة والتنمية، 
صوفيا جي يون � رئيس قسم 
األنشطة العلمية باملركز الكوري 
للعلوم، محمد عبدالنبي � رئيس 
االحتاد العاملي للشطار الصغار، 
اسماعيل حسن � رئيس املكتب 
العربي للروبوت، خالد اسحاق � 
عضو مجلس إدارة ملست آسيا، 
الكسندر ليونوڤيتش � رئيس 
الروس����ية لألبحاث  اجلمعية 

واالبتكارات العلمية.
تتحمل الكويت تكاليف السفر 
درجة )رجال أعمال( وتكاليف 
اإلقامة واملواص����الت الداخلية 
الفترة  والوجبات وذلك خالل 
من 2 حتى 8 أبريل شاملة يومي 

السفر واملغادرة.

 اللوغاني: 6 يونيو االختبارات النظرية للمواد 
خارج الجدول لطلبة الثاني عشر

مريم بندق
أعلنت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
ان الوزارة ستحدد 4 مشاريع تنفذ 
س����نويا كأولوية ضمن املشاريع 
التطويرية الواردة في برنامج عمل 

احلكومة لوزارة التربية.
الوزي����رة احلمود في  وقالت 
ل����� »األنباء«  تصريحات خاصة 
بعد ترؤسها اجتماع مجلس وكالء 
التربية صباح أمس: حددنا األطر 
الرئيس����ية ملرحلة التطبيق التي 
بدأت وطلب����ت من وكيلة الوزارة 
التنسيق مع وكيل قطاع التخطيط 
لتقدمي املشاريع التي يقترح وكالء 
القطاعات إعطاؤها أولوية الختيار 
3 الى 4 مشاريع منها تدخل حيز 

التنفيذ مباشرة.
وأكدت احلمود ان تناغم قطاعات 
التربية ش����رط أساس����ي  وزارة 
الى مرحلة متقدمة في  للوصول 

التعليم.
وقالت احلمود في بيان صحافي 
»لن نص����ل الى مرحل����ة متقدمة 
ف����ي التعلي����م ما ل����م تتناغم كل 
األجهزة التابعة جلميع القطاعات 

دشـتي: برنامج إلعداد الكتاب اإللكتروني التفاعلي وتخزين 3000 كتاب في جهاز واحد
البرمجي����ات جنيبة دش����تي عن 
الكتاب االلكتروني  إعداد  برنامج 
التفاعل����ي، موضحة ان مزايا هذا 
البرنامج تتمثل في إنشاء الكتب 
االلكترونية بسهولة وسرعة فائقة، 
في الوقت نفس����ه عددت د.دشتي 
مزايا السبورة التفاعلية التي تعمل 
بنظام اللمس والتأشير والتفاعل 
الكامل مع سطح املكتب وبرمجيات 
احلاسوب وحفظ املالحظات داخل 
اجلهاز وإعادة تشغيلها مع إمكانية 
التسجيل باستخدام جهاز الڤيديو 

إلعادة الشرح للطالب.
وتطرقت د.جنيبة دشتي كذلك 
أداة  الكتاب االلكتروني وهو  الى 
رقمية حديثة متكن مس����تخدمها 
من تخزي����ن اكثر من 3000 كتاب 
في جه����از واحد في حجم الكتاب 

.P.D.F العادي بامتداد
الوكالء  اثن����ى مجل����س  وقد 
على هذه اجلهود املمتازة مطالبا 
بالتنس����يق مع مركز املعلومات 
بالوزارة لالتفاق على آلية واضحة 
لتحقيق االستفادة الشاملة حفاظا 
على اجله����ود املبذول����ة وأوقات 

القائمني عليها.

منظومة التطبيق وفق األولويات 
الزمنية املوضوعة لتنفيذ املشاريع 
التربوية واآللية اجلديدة ملتابعة 
التنفيذ وفقا ملا ورد في برنامج عمل 

احلكومة لوزارة التربية.
الوزي����رة احلمود  واوضحت 
ان ه����ذه اآللية تتطلب ان تصنف 
أولويات املشاريع بحسب األهمية 
لتتولى فرق املتابعة التنفيذ، مشيرة 
الى وضع مؤشرات لقياس التقدم 
في تنفيذ املشاريع بالتنسيق بني 
وكيل قطاع التخطيط واملعلومات 
د.خالد الرش����يد وجميع الوكالء 

املساعدين للقطاعات األخرى.
الوكالء  وكان اجتماع مجلس 
قد بدأ بعرض قدمته مديرة املركز 
اإلقليم����ي للبرمجي����ات د.جنيبة 
دشتي حول استخدام التكنولوجيا 
في التعليم والذي استبقته الوزيرة 
مبداخلة قالت فيها ان الكل يتساءل 
واألس����ئلة تطرح هنا وهناك من 
املتابعني واملهتمني بشأن التعليم 
التعلي����م االلكتروني والذي  عن 
س����يرى النور والبد ان تقدم لهم 

اإلجابات بشكل عملي.
وبدورها كشفت مديرة مركز 

التربوية«.
وخاطبت وزيرة التربية أعضاء 
املجل����س قائلة: هن����اك حتديات 
كبي����رة تتطلب تضاف����ر اجلهود 
التي وصفتها باحلثيثة الى جانب 
التعاون املشترك بني القطاعات حتى 
حتقق النقلة النوعية املخطط لها 
للوصول الى تعليم متقدم وأفضل 
يواكب املستجدات العاملية والتي 
على رأس أولوياتها التكنولوجيا 
احلديثة. وطالبت وكالء القطاعات 
بالعمل وفق آلية واحدة لتسيير 

تعديل وتكليف في األندية المسائية

لجنة التعاقدات تباشر 
اختبارات التعاقد

مع معلمين مصريين
التعاقدات  تباش����ر جلن����ة 
اخلارجية التابعة لوزارة التربية 
الكويتية اجراء اختبارات مع عدد 
من املعلمني واملعلمات املصريني 
الراغبني في االلتحاق بالعمل في 
مجال التدريس داخل الكويت.

واوضح رئيس اللجنة طلق 
الهيم ل� »كونا« ان عدد املعلمني 
الذين سيتم التعاقد معهم من 
مصر ملختلف املراحل التعليمية 
االبتدائي واملتوسط والثانوي 
يصل الى 550 معلما ومعلمة في 
مختلف التخصصات الدراسية 
باالضاف���ة الى 450 من االردن 

وتونس وسورية.
ال���ذي  الهي���م  وأض���اف 
يش���غل منصب مدير االدارة 
العام���ة ملنطق���ة االحم���دي 
التعليمي���ة ان التخصص���ات 
التي س���يتم اختيارها تشمل 
اللغة االجنليزية والفرنسية 
والرياضيات والتربية البدنية 
والديك���ور وااللكتروني���ات 
والتربية املوس���يقية والفنية 
وفق شروط وتوجهات وزارة 
التربية متهيدا للتعاقد معهم 
بداي���ة العام الدراس���ي املقبل 

.2011 /2010

عمم وكيل الوزارة املس���اعد لألنش���طة الطالبية دعيج الدعيج 
قرارين: األول بش���أن تغيير مقر ن���ادي ذوي االحتياجات اخلاصة 
املدرسي املسائي )بنات( جاء فيه: اوال: اعتبار مدرسة التأهيل املهني 
� بنات مقرا لنادي ذوي االحتياجات اخلاصة املدرسي املسائي )بنات( 
وعنوانه »حولي – قطعة 5 – ش���ارع املعتصم« وذلك بدال من املقر 

احلالي »مدرسة النور واالمل – بنات«.
ثانيا: يعم���ل بهذا القرار اعتبارا من تاري���خ صدوره ويلغى ما 

يتعارض معه من قرارات سابقة في هذا الشأن.

والقرار الثاني: حول اعادة تشكيل مركز الروبوت للعمل باالندية 
املدرسية املسائية وتضمن:

اوال: تكليف املنشورة اسماؤهم للعمل باالندية املدرسية املسائية 
»مركز الروبوت – منطقة الروضة«.

ثانيا: تصرف مكافأة مالية للمكلفني حسب النظم املالية واللوائح 
املتبعة واملزاوالت الفعلية. واملكلفون هم: داود سليمان االحمد، خالد 
علي حسن املال، مصطفى اسماعيل حسني، عبدالرحمن احمد املرسي، 

احمد ابراهيم عبدالرازق حسن.

يعقد برعاية رئيس الوزراء 2 أبريل المقبل

الكويت تستضيف 26 شخصية عالمية
لحضور الملتقى اآلسيوي األول


