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يتقدمون بخال�ص العزاء واملوا�ساة من

لوفــاة املغفـور لــه باإذن اهلل تعاىل

�سائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته

واأن يدخله ف�سيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان

خليل حممود �سليمان و�أوالده

ابن �سقيقه

حممد عبد�هلل عبد�لر�سا عو�ض

�آل عو�ض �لكر�م
ومن �الأخ/ عبد�حل�سني عبد�لر�سا

�صدق اهلل العلي العظيم

قرارات وزارية بمهمات رسمية في »التربية«
مريم بندق

أصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود قرارات وزارية نصت على تكليف مسؤولني وقياديني 
تربويني بحضور مؤمترات وتلبية دعوات للمشاركة في 

اجتماعات تربوية في الدول اخلليجية والعربية.
جاء الق���رار الوزاري األول: بناء على الدعوة املوجهة 
من املنظم���ة العربية للتربية والثقافة والعلوم حلضور 
اجتماعات الدورة احلادية والتسعني للمجلس التنفيذي 
للمنظمة والتي ستعقد في الفترة من 3 الى 5 مايو املقبل 

مبقر املنظمة في تونس.

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، تقرر:
أوال: ايفاد كل من: متاضر الس���ديراوي � وكيل وزارة 
التربية، راضي الرشيدي � الوكيل املساعد للشؤون املالية، 
لطيفة بوحيمد � منسق اداري معامالت في مهمة رسمية تبدأ 

من 2010/5/2 وتنتهي 2010/5/6 شاملة يومي السفر.
ثانيا: تتحمل الكويت نفقات السفر واإلقامة.

ثالثا: على جميع جهات االختص���اص العلم والعمل 
مبوجب هذا القرار.

وبناء على الدعوة املوجهة من مدير مكتب اليونسكو 
اإلقليمي بالدوحة للمشاركة في االجتماع التحضيري 

للقاء التش����اوري مع مدير عام اليونس����كو بالرباط 
واملقترح عقده في 1 ماي����و املقبل في الدوحة قررت 
الوزيرة: أوال: ايفاد عبداللطيف البعيجان � األمني العام 
للجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة، 
في مهمة رسمية للمشاركة في االجتماع املذكور وذلك 
خالل الفترة من 2010/4/30 الى 2 مايو املقبل شاملة 

يومي السفر.
ثانيا: يتحمل مكتب اليونسكو بالدوحة نفقات اإلقامة 

للمذكور.
ثالثا: تتحمل الكويت نفقات السفر للمذكور.

فرق عمل ولجان متخصصة لتطوير العلوم الطبيعية 
والعربية واالجتماعيات للمستويات العالمية

مريم بندق
قررت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
جتديد تكليف اللجنة اإلشرافية 
لدراس���ة ومواءمة سلس���لة 
كتب مش���روع تطوير مناهج 
العلوم الطبيعية للصفوف من 
األول االبتدائ���ي حتى الصف 
الثاني عشر بالنظام الثانوي 

املوحد.
ونص قرار الوزيرة الصادر 
بهذا الش���أن على أن التجديد 
للجنة سيكون عن الفترة من 
5/1 الع���ام املاضي وحتى 30 

اجلاري.
وفي السياق ذاته أصدرت 
احلمود قرارا بتشكيل فريق 
عمل ملراجعة مناذج من كتب 
املقدمة من  العربي���ة  اللغ���ة 
النشر م/ع59  ش���ركات دور 
وذلك عمال بسياس���ة الوزارة 
الرامي���ة إلى تطوي���ر مناهج 
العربية واالجتماعيات  اللغة 
الى حتقيق  الوص���ول  بغية 
التربوية املنشودة،  االهداف 
ونظرا للتطوير املرغوب في 
املادة تقرر إدخال بعض دور 
النشر العاملية لتقدمي افضل ما 
لديها عن طريق طرح مناقصة 
عامة جلميع دور النشر احمللية 

والعاملية.
وبناء على ما عرضته إدارة 
تطوير املناهج الختيار افضل 

وانسب األعمال. 
ونص القرار: 

أوال: تش���كيل فريق عمل 
برئاسة هدى العميري املوجه 
الفن���ي العام للغ���ة العربية 
وعضوية كل م���ن: د.فاطمة 
الراجحي رئيس قس���م اللغة 
العربية وآدابها � كلية اآلداب 
الكوي���ت، د.عبداهلل  جامعة 
العربية  اللغ���ة  القتم قس���م 
وآدابه���ا � كلية اآلداب جامعة 
الكويت، د.عزت قرني قس���م 
الفلسفة � كلي�ة اآلداب � جامعة 

الكويت.
واملوجه���ني األول ملناطق 

األحمدي وحول���ي واجلهراء: 
صبر العنزي، بشرى اخللف، 

صالح املاجدي.
الفنيني ملناطق  واملوجهني 
وحول���ي  الكبي���ر  مب���ارك 
والفرواني���ة: رجب العلوش، 
طلعت س���الم، عدنان جابر، 

طارق العنزي.
ثانيا: مهام الفريق:

االطالع عل���ى مناذج كتب 
اللغة العربية للمرحلة الثانوية 

من دور النشر املختلفة.
مطابقة ه���ذه النماذج مبا 
يتواف���ق م���ع أه���داف املادة 
وتوصيفها للمرحلة الثانوية 
ومبا يتالءم مع تنفيذ اخلطة 

الدراسية للمادة.
مطابقة املادة لطبيعة وبيئة 

املجتمع الكويتي والعربي.
عم���ل  أس���لوب  ثالث���ا: 

الفريق:
الفريق بدعوة من  يجتمع 

الرئيس فور صدور القرار.
يتس���لم الفري���ق النماذج 
املقدم���ة م���ن إدارة تطوي���ر 

املناهج.
يحدد الفريق اسلوب العمل 
ويضع خطة مناسبة إلجناز 

املهام املوكلة إليه.
الفريق تقريرا كامال  يقدم 
عن كل منوذج مقدم من دور 

نشر كل على حدة.
اختيار افضل االعمال املقدمة 
من دور النشر وتقدميها إلدارة 
تطوير املناهج مع ذكر االسباب 
وذلك في موعد اقصاه نهاية 

اجلاري.
رابعا: تصرف مكافأة للفريق 
تقررها الس���يدة وكيل وزارة 

التربية.
خامسا: على جميع جهات 

االختصاص العلم والتنفيذ.
وش���كلت فريق عمل آخر 
ملراجع���ة من���اذج م���ن كتب 
االجتماعيات املقدمة من شركات 
دور النش���ر م/ع59 لألهداف 

ذاتها.
وجاء في القرار: 

أوال: تش���كيل فريق عمل 
برئاسة عبدالعزيز العصفور 
موجه عام اجتماعيات، وعضوية 
كل من: د.عبداهلل الكندري، كلية 
العلوم االجتماعية، د.حسن 
ابراهيم عبداللطيف كلية العلوم 
االجتماعية، علي بدر ملك، ادارة 
التعلي���م اخلاص، رضا احمد 
ابوحسني موجه فني منطقة 
حولي، فتحي���ة حمد املهدي، 
موجه فني منطقة الفروانية، 
عباس علي البصيري، موجه 

فني منطقة العاصمة.
ثانيا: مهام الفريق:

االطالع عل���ى مناذج كتب 
العلوم االجتماعية للمرحلة 
الثانوي���ة م���ن دور النش���ر 

املختلفة.
مطابقة ه���ذه النماذج مبا 
يتواف���ق م���ع أه���داف املادة 
وتوصيفها للمرحلة الثانوية 
ومبا يتالءم مع تنفيذ اخلطة 

الدراسية للمادة.
مطابقة املادة لطبيعة وبيئة 

املجتمع الكويتي والعربي.
عم���ل  أس���لوب  ثالث���ا: 

الفريق:
الفريق بدعوة من  يجتمع 

الرئيس فور صدور القرار.
يتس���لم الفري���ق النماذج 
املقدم���ة م���ن إدارة تطوي���ر 

املناهج.
يحدد الفريق اسلوب العمل 
ويضع خطة مناسبة إلجناز 

املهام املوكلة إليه.
الفريق تقريرا كامال  يقدم 
عن كل منوذج مقدم من دور 

النشر كل على حدة.
اختيار افضل االعمال املقدمة 
من دور النشر وتقدميها إلدارة 
تطوير املناهج مع ذكر االسباب 
وذلك في موعد اقصاه نهاية 

اجلاري.
رابعا: تصرف مكافأة للفريق 
تقررها الس���يدة وكيل وزارة 

التربية.
خامسا: على جميع جهات 

االختصاص العلم والتنفيذ.

تضم تربويين وأساتذة أكاديميين من جامعة الكويت

الحمود ترأس وفد الكويت في زيارة رسمية لمصر
مريم بندق

علم���ت »األنب���اء« ان وزيرة 
العالي  التعليم  التربية ووزيرة 
د.موضي احلمود س���ترأس وفد 
الكوي���ت في زيارة رس���مية الى 
جمهورية مص���ر العربية تلبية 
للدعوة املوجه���ة اليها من وزير 
العلمي  العالي والبحث  التعليم 
املصري لبح���ث وتوطيد أوجه 
التعاون ب���ني البلدين، وموافقة 
مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 
2010/16 املنعق���د ف���ي 2010/4/6 
على قيام وزيرة التربية بالزيارة 
الرسمية للتباحث والتشاور بشأن 
أوجه التعاون العلمية والثقافية 
بني البلدين خالل الفترة من 5 إلى 

9 مايو املقبل.
وأصدرت الوزيرة قرارا نص 

على ما يلي:
أوال: يش���كل وفد الكويت في 
الزيارة الرسمية الى جمهورية مصر 

العربية برئاستها وعضوية:
الوكيل   � النويهض  � راش���د 
املالي���ة  للش���ؤون  املس���اعد 

واإلدارية.
� د.عايض املري � املستش���ار 

مبكتب وزير التعليم العالي.
� روال العم���ر � مدي���ر إدارة 
التعلي���م  وزارة   � املع���ادالت 

العالي.
� ش���يخة القم���الس � مراقب 
الشؤون اإلدارية مبكتب وزيرة 

التربية.

التعليمية  التعليمية باملناط���ق 
والتعليم اخلاص من خالل العمل 
اجلماعي لفت���رة التنفيذ، والتي 
تستغرق اكثر من 3 أشهر متصلة 
أو متفرقة رافقتها حمالت توعية 
اختتمت باملس���يرات واملعارض 
واالحتف���االت واملنتديات، وذلك 
وفقا لشروط وأسس املسابقات 

كل على حدة.
� تقوم اللجنة باالطالع وقراءة 
املقدمة  ودراسة وتقومي األعمال 
وفقا لألسس واألحكام املعيارية 
التي يجب تطبيقها لوضع كل منها 

في الدرجة التي تناسبها.
� توفير التقنيات الالزمة لعمل 
جلنة تقومي املش���اريع ومتابعة 

تشغيلها.
� التعامل مع مرفقات املسابقات 
من الص���ور وأش���رطة الڤيديو 
واملمغنط���ة وجتهيزها للعرض 

على جلنة تقومي املشاريع.
ثانيا: تعقد اللجان اجتماعاتها 
خارج الدوام الرسمي مبقر التوجيه 

العام للزهرات واملرشدات.
ثالثا: تقوم اللجنة بعمل تقرير 
اللجنة ونتائج  ختامي ألعم���ال 

املسابقات.
اللجنة  رابعا: مين���ح رئيس 
وأعضاؤها مكافأة مالية من الفئة 
الثانية وقد خصص للعمل بهذه 
اللجنة ميزانية من ضمن ميزانية 
إدارة األنش���طة املدرسية للعام 

.2010-2009

ثانيا: تستغرق املهمة الرسمية 
للوفد الفترة من 4 ل� 10 مايو 2010 

شاملة يومي السفر.
الكويت نفقات  ثالثا: تتحمل 

السفر واإلقامة.
رابع���ا: على جمي���ع اجلهات 
ذات االختص���اص العلم والعمل 

مبوجبه.
الوزيرة جلنة  هذا وش���كلت 
تقومي مشاريع مس���ابقات فرق 
املرشدات للمرحلتني املتوسطة 
والثانوية للتعليم العام واخلاص 
وجاء قرار احلمود اس���تنادا الى 
النش���رة رقم )وت/وي/18993( 
الثانوية، والنش���رة  للمرحل���ة 
رقم )وت/وي/16749( للمرحلة 
املتوسطة بشأن طرح املسابقات 
بني فرق املرش���دات واملرشدات 
التعليمية  املتقدمات باملناط���ق 

والتعليم اخلاص.

وحتقيقا لشعار اخلطة العامة 
والبرنامج الزمني للتوجيه العام 
للزهرات واملرشدات »معا نستطيع 

تغيير عاملنا«.
وتضمن القرار:

أوال: تش���كيل جلن���ة تقومي 
املش���اريع: التي مت تنفيذها من 
قبل جميع امل���دارس للمرحلتني 
املتوسطة والثانوية برئاسة دعيج 
الدعيج � الوكيل املساعد لألنشطة 

الطالبية وعضوية كل من:
ليلى أحمد البعيجان � املوجهة 
العام���ة للزه���رات واملرش���دات 

بالوكالة.
هند محمد الهولي � رئيس���ة 

جمعية املرشدات الكويتية.
كرمية حسني سليم � مراقبة 
النفس���ية واالجتماعية  اخلدمة 

م.حولي التعليمية.
صالح حاجي العوضي � املوجه 

العام للتربية الكشفية.
حس���ن صال���ح عبدالرحيم � 
أس���تاذ محاضر بكلي���ة التربية 

األساسية.
عبداله���ادي محمد حس���ني � 
املوجه الفني للعلوم م.العاصمة 

التعليمية.
نادية ناصر محمد � فني ثان 

إلكترونيات.
مرمي محمد املياس � فني ثان 

إلكترونيات.
ميرفت حس���ن عبدالرحمن � 

جمعية املرشدات الكويتية.

مهام عمل اللجنة:
� تختص هذه اللجنة بدراسة 
تقارير املشروعات املوثقة بالصور 
وأشرطة الڤيديو واملمغنطة التي 
قامت بتنفيذها فرق املرش���دات، 
املتقدمات باملراحل  واملرش���دات 

بناًء على قرار مجلس الوزراء للتباحث والتشاور حول التعاون العلمي والثقافي بين البلدين

راشد النويهضد.موضي احلمود د.عايض املري


