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الحمود: فريق عمل من »الخاص« وأصحاب المدارس األجنبية 
لدراسة معايير الرسوم الدراسية ومقارنتها بالوضع الحالي

خالل الفترة من 20 – 22 أبريل 2010 
وبناء عل����ى ما تقتضيه مصلحة 

العمل تقرر:
أوال: ايفاد رئيس قس����م املنح 
باللجنة الوطنية الكويتية للتربية 
والعلوم والثقافة سمية الفرهود 
في مهمة رس����مية للمشاركة في 
اجللسة املذكورة أعاله وذلك من 
19 – 23 أبريل 2010 شاملة يومي 

السفر.
ثانيا: تتحمل الكويت تكاليف 
رسوم االشتراك والتي تبلغ 700 
أميرك����ي، وس����فر وإقامة  دوالر 

املرشحة.
وبناء على الدعوة املوجهة من 
اللجنة الوطنية املغربية للتربية 
والعلوم والثقافة للمشاركة في 
اجتماع اخلبراء إلرساء حصيلة 
الدراس����ة املقارنة ح����ول الكتاب 
املدرس����ي الذي س����يعقد مبدينة 
ستراس����بورغ – فرنس����ا خالل 
الفترة 30 – 2010/3/31م، وكتاب 
الوكيل املساعد للبحوث التربوية 
واملناهج رقم 77 بتاريخ 2010/3/8م 
وموافقة وكيل الوزارة واعتمادنا 

لهذه املهمة، تقرر:
ايفاد كل من: د.س����عود  أوال: 
احلرب����ي – مدي����ر ادارة تطوير 
ابتس����ام احلاي مراقب  املناهج، 
املكتب الفني مبكتب الوكيل املساعد 
لقطاع البحوث التربوية واملناهج 
حلضور اجتماع اخلبراء إلرسال 
حصيلة الدراسة املقارنة للكتاب 
املدرسي في اطار احلوار العربي 
– األوروبي الذي سيعقد في مدينة 
ستراسبورغ – فرنسا خالل الفترة 
2010/3/29 الى 2010/4/1م شاملة 

يومي السفر.
ثانيا: يتحمل املجلس األوروبي 
تكاليف س����فر واقامة د.س����عود 
احلربي، وتتحمل الكويت تكاليف 

سفر وإقامة ابتسام احلاي.
الدعوة املوجهة  الى  وبالنظر 
الينا من مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي للمش����اركة ف����ي احللقة 
النقاش����ية الثانية في سلس����لة 
التنفيذية  التدريبي����ة  البرام����ج 
لقيادي����ي الكويت الت����ي تعقدها 
بالتعاون مع املؤسس����ة الوطنية 
السياسية )ساينسزبو(  للعلوم 
الفرنس����ية وبدعم  باجلمهورية 
جزئي م����ن املفوضية األوروبية 
في باريس خالل الفترة من 12 إلى 

2010/4/16م قررت الوزيرة:
أوال: إيفاد كل منك د.عبدالرزاق 
النفيس����ي – املندوب الدائم لوفد 
اليونسكو –  الدائم لدى  الكويت 
ببارس، د.خالد الرشيد – الوكيل 
املس����اعد للتخطيط واملعلومات 
بوازرة التربية، في مهمة رسمية 
للمش����اركة في احللقة النقاشية 
املذكور وذلك خالل الفترة من 11 
إلى 17 أبريل 2010م شاملة يومي 

السفر.
الكويت نفقات  ثانيا: تتحمل 
السفر وتتحمل مؤسسة الكويت 

للتقدم العلمي نفقات اإلقامة.
ورغبة في املشاركة في مؤمتر 
»التجربة املاليزية واملعايير الدولية 
للقيادة الذكية« في ماليزيا خالل 
الفترة من 21 – 25 مارس 2010م، 
أوفدت الوزيرة مدير االدارة املالية 
أنيسة الوهابي في مهمة رسمية 

ال����ى ماليزيا حلض����ور املؤمتر 
املذكور، وذلك خ����الل الفترة من 
20 – 26 مارس 2010م شاملة يومي 
الس����فر، وتتحمل الكويت نفقات 
السفر واإلقامة والرسوم اإلجمالية 

للمؤمتر وقدرها 600 دينار.

ثانيا: يتحم����ل مكتب التربية 
العربي تكاليف السفر واإلقامة.

واستنادا الى دعوة املندوبية 
الدائمة لدى جامعة الدول العربية 
– القاهرة بشأن تنظيم »مسابقة 
ف����ن اخلطابة والتح����دث باللغة 
العربية الفصحى« والتي ستعقد 
28 اجلاري، وكتاب الوكيل املساعد 
لألنشطة الطالبية وموافقة وكيل 
الوزارة واعتمادن����ا لهذه املهمة، 

تقرر:
إيفاد موجه����ة أول لغة  أوال: 
العامة للتعليم  ب����اإلدارة  عربية 
اخل����اص مكية احل����اج في مهمة 
رس����مية ملرافقة الوف����د الطالبي 
املشارك في مسابقة فن اخلطابة 
والتحدث باللغة العربية الفصحى 
بجمهورية مص����ر العربية خالل 
الفترة من 2010/3/27 إلى 2010/4/2م 

شاملة يومي السفر.
ثانيا: تتحمل الكويت تكاليف 

السفر واإلقامة.
واستجابة للدعوة املوجهة من 
املنظمة العربية للتنمية االدارية 
للمشاركة في املؤمتر السنوي الرابع 
للمعونات واملنح الدولية – ادارة 
التعاون العربي – العربي والتي 
ستقام في اجلمهورية التونسية 

متهيدا لعقد امللتقى التربوي الثاني 
للمدارس العاملية بالكويت.

ثانيا: تستغرق املهمة الرسمية 
املدة من 27 – 2010/3/31م شاملة 

يومي السفر.
ثالث����ا: تتحمل الكويت نفقات 

السفر واإلقامة.
الدع����وة املوجهة  وبناء على 
من مكت����ب التربية العربي لدول 
اخلليج حلضور اجتماع املشرفني 
حول التطبي����ق امليداني واملزمع 
عقده في مدين����ة دبي – االمارات 
العربية املتحدة خالل الفترة من 
29 مارس 2010 إلى 1 أبريل 2010م، 
وترشيح الوكيل املساعد للتخطيط 
واملعلومات بتاري����خ 2010/3/22 
وموافقة وكيل الوزارة، واعتمادنا 

لهذه املهمة قررت
أوال: إيف����اد كل م����ن: جاس����ر 
اجلويس����ر  رئي����س قس����م دعم 
املس����تفيدين مبركز املعلومات، 
محمد البلوشي – مراقب التخطيط 
االقتصادي بإدارة التخطيط، في 
مهمة رس����مية حلضور اجتماع 
امليداني  التطبيق  املشرفني حول 
خ����الل الفترة من 28 مارس 2010 
إلى 2 أبريل 2010م شاملة يومي 

السفر.

مريم بندق
أوفدت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
القياديني واملس����ؤولني  بع����ض 
التربوي����ني في مهمات رس����مية 
خارجي����ة تلبية لدعوات حضور 
مؤمت����رات وملتقي����ات تربوية 
الدول اخلليجي����ة والعربية  في 

والعاملية. وتضمنت القرارات:
تلبية لدعوة مؤسسة مناهج 
العاملي����ة لالجتماع والتنس����يق 
وااللتقاء مع اجلهات التي نظمت 
التربوي األول باإلمارات  امللتقى 
العربية املتح����دة مارس 2006م، 
الري����اض باململكة  ف����ي  وذل����ك 
العربية السعودية خالل املدة 28 
– 2010/3/30، متهيدا لعقد امللتقي 
التربوي الثاني للمدارس العاملية 

بالكويت، قررت:
أوال: إيفاد كل من فهد الغيص 
– الوكيل املساعد للتعليم اخلاص، 
محمد الداحس – مدير ادارة التعليم 
اخلاص، حلضور اجتماع مؤسسة 
مناهج العاملية في الرياض باململكة 
العربية السعودية خالل املدة 28 – 
2010/3/30م، للتنسيق وااللتقاء مع 
اجلهات التي نظمت امللتقى التربوي 
العربية املتحدة  األول باإلمارات 

مريم بندق
أصدرت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
3 ق���رارات وزارية، ينص القرار 
األول على تش���كيل جلنة العداد 
تقرير عن النظ���م التعليمي في 
الكويت واستند الى طلب املستشار 
الثقافي الكويتي في سفارة الكويت 

بلندن.
التق���ومي  عل���ى  وحرص���ا 
املوضوعي الصحيح للشهادات 
الكويتية، وفي ضوء ترشيحات 
التربية،  اجلهات املعنية )وزارة 
وزارة التعلي���م العالي، وجامعة 
الكويت، والهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدري���ب، واألمانة 
العامة للجامعات اخلاصة(، وعمال 

مبا تقضيه مصلحة العمل.
تقرر

أوال: تشكيل اللجنة املذكورة 
لتكون برئاسة د.خالد السعد وكيل 
العالي وعضوية  التعليم  وزارة 

التالية أسماؤهم:
� ندى املطلق مدير إدارة القبول 

والتسجيل بجامعة الكويت.
� من���ى بهبهاني مدي���ر إدارة 
الفني  الشؤون الطالبية والدعم 
� كلية الدراس���ات العليا بجامعة 

الكويت.
� حصة النج���ادة مدير إدارة 
الثقافية  البعث���ات والعالق���ات 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب.
� س���ليمان الالف���ي مراق���ب 
االمتحان���ات واملعادالت باإلدارة 

العام���ة للتعليم اخلاص بوزارة 
التربية.

� إميان امليعان � األمانة العامة 
ملجلس اجلامعات اخلاصة.

ثانيا: تكلي���ف اللجنة باعداد 
تقرير شامل عن النظام التعليمي 
بجميع مراحل التعليم بالكويت 
بدءا م���ن رياض االطفال وانتهاء 
بأعل���ى درجة متنحه���ا جامعة 
الكويت على ان يرفع التقرير الينا 
في موعد اقصاه اربعة اشهر من 

تاريخ صدور هذا القرار.
متهيدا لتزويد املكتب الثقافي 
لس���فارتنا بنسخة منه لوضعها 
على املوق���ع االلكتروني للمركز 
البريطان���ي الوطن���ي ملعادل���ة 

الشهادات.
ثالثا: يتاح للجنة االشتراك في 
املركز البريطاني الوطني ملعادلة 
الشهادات والتواصل معه العداد 

التقرير املطلوب.

رابع���ا: تص���رف ألعض���اء 
اللجنة مكافآت مالية وفق النظم 

املتبعة.
خامس���ا: على جميع اجلهات 

العلم والعمل مبوجبه.
متديد عمل جلنة تطوير العمل 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب وفق الرؤية املستقبلية 
ملهامها وجاء في���ه: بعد االطالع 
على قانون ونظام اخلدمة املدنية 
لسنة 1979 وتعديالتهما، وعلى 
القانون رقم 66/29 في شأن تنظيم 
التعليم العالي والئحته التنفيذية، 
وباإلشارة الى القرار الوزاري رقم 
428 الصادر بتاريخ 2009/11/12 
بشأن تشكيل جلنة تطوير العمل 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب وفق الرؤية املستقبلية 

ملهامها.
ونص على: أوال: متديد عمل 
جلنة تطوير العمل بالهيئة العامة 

للتعلي���م التطبيق���ي والتدريب 
وفق الرؤية املس���تقبلية ملهامها 
ملدة 3 أشهر من 2010/2/12 وحتى 

.2010/5/11
ثانيا: تعديل أس���ماء ومراكز 
عمل رئيس وأعضاء اللجنة على 

النحو التالي:
محم���د الرومي � وكيل ديوان 
اخلدمة املدنية عضو مجلس ادارة 
الهيئة، د.عبدالعزيز تقي � نائب 
املدير العام للهيئة العامة للتعليم 
التطبيق���ي والتدريب، د.يعقوب 
العبي���د � مدي���ر املكت���ب الفني 
ملدير عام الهيئة العامة للتعليم 
التطبيق���ي والتدري���ب، د.تركي 
الش���مري � كلية العلوم اإلدارية 
� جامعة الكويت، د.رنا الفارس � 
كلية الهندسة � جامعة الكويت، 
د.عبداهلل الوتيد � الهيئة العامة 
التطبيق���ي والتدريب،  للتعليم 
� الهيئة العامة  د.فهاد احلرب���ي 
التطبيق���ي والتدريب،  للتعليم 
وصالح الرجيب � الهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي والتدريب.
والقرار الثالث نص على تشكيل 
املقدم من  املقترح  جلنة لدراسة 
االحتاد الكويتي ألصحاب املدارس 
اخلاصة واملعاهد الثقافية بشأن 
املعايير الواجب توافرها في حتديد 
الرسوم الدراسية وجاء بناء على 
الدراسة املقدمة من رئيس االحتاد 
الكويتي ألصحاب املدارس اخلاصة 
واملعاهد الثقافية اخلاص مبعايير 

الرسوم الدراسية.
وتضمن: أوال: تش���كيل جلنة 

برئاسة الوكيل املساعد للتعليم 
اخلاص فه���د الغيص وعضوية 
كل من: محمد الداحس � مدير عام 
اإلدارة العام���ة للتعليم اخلاص، 
عبداهلل البصري � مدير الشؤون 
التعليمية � باالدارة العامة للتعليم 
اخل���اص، عمر الغري���ر � رئيس 
االحتاد الكويتي ألصحاب املدارس 
اخلاصة، نورة الغامن � املدرس���ة 
األميركية العاملية، محمد السداح 

� مدرسة الكويت اإلجنليزية.
مهام اللجنة:

1 � دراس���ة مقت���رح االحتاد 
الكويتي ألصحاب املدارس اخلاصة 
اخلاص باملعايير الواجب توافرها 
في حتديد الرس���وم الدراس���ية 
للم���دارس اخلاص���ة ذات املنهج 

األجنبي.
� مقارن���ة مقت���رح بنظام   2
الرسوم احلالي املطبق على املدارس 

اخلاصة ذات املنهج األجنبي.
ثاني���ا: تباش���ر اللجنة املهام 
التي  املنوطة بها وفقا للمواعيد 

يحددها رئيس اللجنة.
ثالث���ا: يرفع تقري���ر لوزير 
اللجنة  التربية في نهاي���ة عمل 
بحيث ال تتجاوز شهرا من تاريخ 

اول اجتماع له.
رابعا: تص���رف مكافأة مالية 
لرئيس وأعضاء اللجنة حس���ب 

النظم املتبعة.
خامس���ا: يس���ري هذا القرار 

اعتبارا من تاريخه.
سادس���ا: على جميع اجلهات 

العلم والعمل مبوجبه.

شكلت لجنتين إلعداد تقرير عن النظام التعليمي في الحكومة وتطوير العمل في »التطبيقي« وفق الرؤية »المستقبلية«

وزيرة التربية تصدر قرارات وزارية بمهمات رسمية للخارج

محمد السداح عمر الغرير 

وزيرة التربية: وقف اعتماد الشهادات
الدراسية الصادرة من 4 مدارس مصرية

اللوغاني: توزيع نصاب 3 معلمات 
للفصل في رياض األطفال متوازن

مركز التراث الفلسطيني 
يقيم معرضه األول 29 الجاري

مريم بندق
اعتمدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود قرارا بوقف معادلة الشهادات الدراسية 
الص���ادرة من 4 مدارس أجنبية في جمهورية مصر 
العربية، وجاء بالقرار: باإلشارة الى القرار الوزاري 
رقم 2008/300 املؤرخ في 2008/7/6 واخلاص مبعادلة 
شهادات الثانوية األجنبية الصادرة من خارج الكويت، 
وبناء على توصية اللجنة الدائمة ملعادلة الشهادات 

الدراسية واجتماعها رقم 2009/10، تقرر:

مادة أولى: عدم معادلة الشهادات الدراسية الصادرة 
من املدارس التالية »األهرامات للغات، الوادي للغات، 
ابن سينا للغات، احللم للغات«، في جمهورية مصر 

العربية.
مادة ثانية: على جهات االختصاص العلم والعمل 
مبوجب ه����ذا القرار اعتب����ارا من العام الدراس����ي 

.2011/2010
م����ادة ثالثة: ينش����ر ه����ذا القرار ف����ي اجلريدة 

الرسمية.

مريم بندق
رفعت وكيل����ة وزارة التربية 
املساعدة لقطاع التعليم العام منى 
اللوغاني مذكرة لوكيلة الوزارة 
حول مقترح يوضح توزيع نصاب 
3 معلمات للفصل الواحد في رياض 
االطفال. وجاء في املذكرة: اشارة 
الى مقترح التوجيه الفني العام 
لرياض االطفال، نود االفادة بأننا 
قد استقصينا رأي اهل امليدان من 
خالل املناطق التعليمية، وخلص 

الرأي الى:

� موافق����ة كثير مم����ن اخذت 
آراؤه����م )م����ع وجود ع����دد من 
املالحظات( واالشادة به على انه 
متوازن، والنصاب فيه بني املعلمات 
متقارب، وهو يعمل به حاليا في 
عدد من الرياض، وسيتم تقوميه 
مع نهاية العام الدراسي احلالي.

� توزيع فترة اخلبرات )العمل 
اجلماع����ي � االركان( افض����ل من 
اجلدول السابق النخفاض نصاب 

املعلمة.
� لم يذكر املقترح الفرص وال 

كيفية توزيعها.
� ل����م يوضح اين س����يطبق 

النشاط الصفي والالصفي.
� فترة املوس����يقى في حال ان 
املعلمة وحيدة، او عدد الفصول 
اكثر من عش����رة، مما س����يربك 

اجلدول.
وعلى ضوء ما سبق، نقترح 
االنتظار الى نهاية العام الدراسي 
� 2010 لتق����ومي  احلال����ي 2009 
التجربة املطبقة ومعرفة السلبيات 

وااليجابيات وتقييمهما.

حتت رعاية رئيسة مجلس ادارة اجلمعية الثقافية 
االجتماعية النسائية شيخة النصف، يقيم مركز التراث 
الفلس����طيني معرضه االول لهذا العام وذلك خالل 
الفترة من 29 اجلاري الى االول من ابريل املقبل في 
مقر اجلمعية الثقافية االجتماعية النسائية باخلالدية، 
وسيفتح املعرض ابوابه للجمهور من الساعة العاشرة 
صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر 
ومن الس����اعة الرابعة والنصف مساء حتى الساعة 

الثامنة والنصف مساء.
وقالت مسؤولة مركز التراث الفلسطيني سهام 
ابوغزالة ان املعرض سيتضمن الكثير من املعروضات 
اجلديدة مثل املطرزات اجلميلة واملنتجات اخلزفية 
والبراويز واالثواب والقمصان املطرزة بشكل جميل 

والعباءات احلريرية اخلالبة االلوان ووحدات التطريز 
التراثية عليها، كما يحتوي املعرض على ركن الكتاب 
الذي يعرض احدث ما طرح من مطابع العالم فيما 
يتعلق بالقضية الفلسطينية واحمليط العربي واملرأة، 
باالضافة الى احدث االفالم الوثائقية وكذلك سيقام 
عرض رائع للدبكة التراثية الفلسطينية يومي االثنني 

واخلميس في متام الساعة 6.30 مساء.
يشار الى ان مركز التراث الفلسطيني تأسس في 
االردن في عام 1993 ومن اهدافه: احلفاظ على التراث 
والهوية الفلس����طينية، مساعدة املرأة الفلسطينية 
وعائلتها على ان تكون مستقلة ماديا وتقدمي العون 
للعائالت الفلس����طينية احملتاجة على ارض الوطن 

وفي الشتات.


