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»األنباء« تنفرد بنشر ضوابط قبول أبناء الوافدين والبدون في »التربية الخاصة«

رابعا: ان تنطبق ش���روط 
العامة واخلاصة  التس���جيل 

بكل اعاقة.
خامس���ا: يسري هذا القرار 
عل���ى الطلب���ة غي���ر محددي 

اجلنسية.
سادس���ا: ش���روط تخص 

الطلبة:
م���زدوج  يك���ون  اال   -1

االعاقة.
2- ان تك���ون لدي���ه اقامة 
)التح���اق بعائ���ل( بالكويت 
صاحلة للعام الدراس���ي الذي 
يسجل فيه قبل فترة التسجيل 

وجتدد سنويا.
3- يجب تقدمي الش���هادات 
الدراس���ية الس���ابقة لسنتني 
دراس���يتني لغير املستجد، مع 

مريم بندق
انتهت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
من وضع ضوابط قبول الطلبة 
غير الكويتيني من ابناء الفئات 
املس���تثنى قبولهم في مدارس 

التربية اخلاصة. 
وتضم���ن مش���روع القرار 
الذي رفعته احلمود  الوزاري 
الى مجلس الوكالء ملناقش���ته 

قبل االعتماد النهائي:
اوال: املوافق��������ة عل�������ى 
قب�������ول الطلب���ة م���ن ذوي 
االع����اق�����ة غي����ر الكويتيني 
الفئ�����ات املستثنى  ابناء  من 
قبوله���م في م���دارس التربية 
اخلاصة بعدد عش�����رة طالب 

لكل اعاقة.
ثانيا: ان يكون االطفال من 

مواليد الكويت.
ثالثا: ال يطبق هذا القرار في 
قب���ول الطلبة مبرحلة رياض 

االطفال.

تصديقها من السفارة الكويتية 
اخلاصة ببلده.

اللغ���ة  يتح���دث  ان   -4
العربية.

5- ان يقدم ش���هادة تثبت 
خلوه من االمراض املعدية.

6- ان يقدم ش���هادة اثبات 
اعاق���ة من اجله���ات املعتمدة 

بالكويت.
س���ابعا: ش���روط اولي���اء 

األمور:
1- ان تكون له اقامة صاحلة 

من بداية كل عام دراسي.
2- ان يقدم شهادة ملن يهمه 
االمر )استمرارية عمل( من جهة 

عمله.
3- بالنسبة لغير محددي 
اجلنس���ية ان يق���دم جمي���ع 
االثباتات اخلاصة به واملوثقة 

من وزارة الداخلية.
ثامن���ا: يعمل به���ذا القرار 
ابتداء من العام الدراسي املقبل 

.2011/2010

المتضمنة في مشروع قرار الحمود المرفوع إلى »مجلس الوكالء«

د.موضي احلمود

عائشة الروضان

متاضر السديراوي

مرمي الوتيد

الخالدي للمرة الرابعة: اكتفينا من تعيينات اإلداريين

وفد تربوي يزور بريطانيا بدعوة من »أمريكانا« لالطالع 
على إعداد الوجبات الغذائية لرياض األطفال

مريم بندق
خاطب����ت مديرة عام منطقة مبارك الكبير التعليمية بدرية اخلالدي 
وكيلة الوزارة املساعدة للشؤون االدارية عائشة الروضان بشأن التعيينات 
اجلديدة من الوظائف اإلدارية وطلبات النقل من إدارات الوزارة واملناطق 
التعليمية األخرى إلى منطقة مبارك الكبير التعليمية ومدارسها. وقالت: 
باإلش����ارة إلى كتب املنطقة التعليمية السابقة رقم 394 في 2009/2/20 
ورقم 679 في 2009/7/7 ورقم 734 في 2009/7/26 بشأن اكتفاء ديوان 

عام منطقة مبارك التعليمية ومدارسها من الوظائف اإلدارية. نحيطكم 
علما بأنه قد مت سد جميع الشواغر في ديوان عام املنطقة واملدارس من 
املسميات الوظيفية االدارية في الوقت احلاضر. وبناء عليه لن نتمكن 
من قبول أي طلب جديد سواء من التعيينات اجلديدة أو طلبات النقل 
من إدارات الوزارة او املناطق التعليمية األخرى الى منطقة مبارك الكبير 
التعليمية لعدم القدرة على استيعاب اي وظائف جديدة بعد هذا التاريخ 

نظرا لالكتفاء الشديد وعدم احلاجة وضيق املساحة املكانية.

مريم بندق
اوفدت وزي���رة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلم���ود وفدا تربويا الى 
اململكة املتحدة بناء على الدعوة املوجهة من 
الشركة الكويتية لالغذية )امريكانا( لزيارة 

احد املصانع العاملي���ة لالطالع على احدث 
التقنيات في مجال الصناعة الغذائية واعداد 

الوجبات الغذائية لرياض االطفال.
يضم الوفد جاسم السلمان � رئيس قسم 
متابعة الش���ركات، نادية العبداهلل � رئيس 

قسم االسكان، وحصة مرزوق � قسم املتابعة 
املالية، وذلك في مهمة رس���مية ملدة عشرة 
ايام، وتتحمل الشركة املضيفة نفقات السفر 
واالقامة وعلى جميع اجلهات املعنية العلم 

والعمل مبوجبه.

»التربية«: عدم استدعاء مديري المدارس للتحقيق في المناطق 
واستبداله بإيفاد المحقق المختص إلى المدرسة

مريم بندق
عممت وكيل����ة الوزارة املس����اعدة للتعليم العام 
منى اللوغاني نشرة عامة على مديري عموم املناطق 
التعليمية بشأن عدم استدعاء مديري ومديرات املدارس 
الى االدارة القانونية باملناطق في حال ما يستدعي ذلك 
على ان يتم ايفاد احملقق املختص الى املدرسة الجناز 
مهامه، وجاء في كتاب اللوغاني: اش����ارة الى الكتاب 
رقم 562 املؤرخ في 2010/5/13 الوارد من وزير التربية 
متضمنا التنويه الى االلت����زام مع مديري ومديرات 
املدارس في اللقاءين املوسعني املنعقدين بتاريخ 25 
و26 ابريل 2010 بش����أن عدم استدعاء اي من مديري 
ومديرات املدارس الى االدارة القانونية حال وجود ما 
يستدعي التحقيق، وان يتم تكليف احد احملققني للذهاب 
الى مقر املدرسة المتام االجراءات. وبناء على توجيهات 

وكيل الوزارة، لذا يرج����ى االيعاز ملن يلزم للتعميم 
على مدير االدارة القانونية مبنطقتكم ملراعاة االلتزام 
بعدم استدعاء مديري املدارس الى املنطقة للتحقيق، 
حيث يجب ايفاد احملقق املختص الى املدرسة الجناز 
مهامه. هذا واوضحت مصادر تربوية ان الكتاب املعمم 
من وكيل التعليم العام منى اللوغاني تضمن خطأين 
كبيرين: ان الهي����اكل التنظيمية للمناطق التعليمية 
ال يوجد بها مسمى مدير ادارة قانونية وان املوجود 
رئيس قسم الشؤون القانونية، واستغربت املصادر 
عدم معرفة اللوغاني بذلك الى جانب عدم علمها ايضا 
بأن رئيس قسم الشؤون القانونية باملناطق التعليمية 
يتبع املدير العام مباشرة، لذلك ال صحة فيما خاطبت 
به مديري العموم لاليعاز ملن يلزم للتعميم على مدير 

االدارة القانونية.

اللوغاني عممت كتابًا على مديري العموم تضمن خطأين كبيرين

الحمود: 5 فرق لتنفيذ الخطة اإلنمائية 
متوسطة المدى في »التربية«

وزيرة التربية: عدم معادلة الشهادات الدراسية
الصادرة من 4 مدارس مصرية

مريم بندق
قررت وزيرة التربي���ة ووزيرة التعليم 
العال���ي د.موضي احلم���ود معاجلة قضية 
الشهادات الدراس���ية الصادرة من املدارس 
األجنبية في جمهورية مصر العربية، وأصدرت 

قرارا جاء فيه:
باإلشارة الى القرار الوزاري رقم 2008/300 

املؤرخ في 2008/7/6 واخلاص مبعادلة شهادات 
الثانوية األجنبية الصادرة من خارج الكويت، 
وبناء على توصي���ة 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 هذا القرار اعتبارا من العام 

الدراسي 2011/2010.
مادة ثالثة: ينشر هذا القرار في اجلريدة 

الرسمية.

مريم بندق
شكلت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 5 
فرق عمل لتنفيذ اخلطة االمنائية 
التربية  متوس����طة املدى لوزارة 
للسنوات 2011/2010 � 2014/2013.
تترأس فريق تطبيق معايير 
القطاع  اجلودة االداري����ة وكيلة 
االداري عائشة الروضان وعضوية 
سالم محمد الفيلكاوي � مدير ادارة 
التخطيط، وأنيسة محمد الوهابي � 
مدير االدارة املالية، ونبيل املعجل � 
مدير ادارة التنظيم � ديوان اخلدمة 
 � املدني����ة، وابوالفتوح س����املان 
مستش����ار � مكتب وزير التربية، 
وس����عود عبدالعزيز اجلويسر � 

مراقب � ادارة املوارد البشرية.
وتتحدد مهام الفريق في اآلتي: 
دراسة معايير اجلودة االدارية التي 
تتناسب مع العمل االداري والوضع 
العمل االداري  الراهن ملكون����ات 
بقطاعات الوزارة )هيكل تنظيمي � 
توصيف وظيفي � اجراءات عمل(، 
وحتديد االحتياجات لتطوير العمل 
االداري ووضع خطة تنفيذ التطوير 
االداري للقطاع����ات واملناط����ق 
التعليمي����ة واالجه����زة املختلفة 
التنس����يق  الى جانب  بالوزارة، 
مع اجلهات املعنية في استكمال 
املكونات االدارية الالزمة من هياكل 
تنظيمية وتبسيط االجراءات وادلة 
توصيف وظيفي واجراءات العمل، 
مع تزويد فرق املتابعة بالتقارير 
الدورية املطلوبة حول تقدم العمل 
في تنفيذ املشروع، على ان يعقد 
الفريق اجتماعاته بناء على طلب 
رئيس الفريق في غير اوقات الدوام 
الرسمي، هذا ويحق للفريق تشكيل 
فرق عمل فرعي����ة اخرى لتنفيذ 
بعض املهام وملدة محددة، وتصرف 
مكافأة مالية شهرية العضاء فرق 
التربية من  العمل يحددها وزير 
بند اعمال اخرى، ويس����تمر عمل 
الفري����ق اعتبارا من مايو املاضي 
العمل به حتى نهاية  ويس����تمر 

مارس 2011.
وترأس الفريق االشرافي ملشروع 
تطوير املناهج مرمي الوتيد � الوكيل 
املساعد للبحوث التربوية واملناهج، 
وعضوية: د.عادل احمد � مستشار 

الدورية املطلوبة حول تقدم العمل 
في تنفيذ املشروع.

2 � فريق وضع توجهات وأهداف 
املناهج برئاسة د.حميد الصراف 
� مدي����ر ادارة البحوث والتطوير 
الترب����وي، وعضوية: د.باس����مة 
احلاج � مستشارة � ادارة البحوث 
والتطوي����ر التربوي، د.س����ميرة 
عبدالوهاب � كبير اختصاصيني � 
ادارة البحوث والتطوير التربوي، 
أحالم العنزي � باحث فني � ادارة 

البحوث والتطوير التربوي.
تتحدد مهام الفريق في اآلتي:

� حتديد الدراس����ات والبحوث 
الالزمة لوضع توجهات وأهداف 

املناهج املطورة.
� دراسة التوجهات العاملية في 

تطوير املناهج.
� حتدي����د التوجهات الوطنية 

لتطوير املناهج.
� وض����ع التوجهات واألهداف 

اجلديدة للمناهج املطورة.
املناقصات وبيوت  اقت����راح   �
اخلب����رة واملستش����ارين الذي����ن 

يحتاجهم الفريق ألداء مهامه.
� اقتراح الدورات التدريبية التي 
يحتاجها العاملون في القطاع في 

هذا املجال.
� بناء مكونات املناهج الدراسية 

املطورة.
3 � فريق تقومي الوضع الراهن 
للمناهج برئاسة سميحة الشريدة 
� مدير ادارة التقومي وضبط جودة 
التعليم، وعضوية: د.عبداحملسن 
العازمي � رئيس قسم، جنود هزاع 
� باحث تربوي، جناة العيس����ى � 
باحث مبتدئ م����ن ادارة التقومي 

نائب مدير جامعة الكويت للشؤون 
العلمية � منسق الفريق مع البنك 
الدولي، د.سعود احلربي � مدير ادارة 
تطوير املناهج، د.حميد الصراف 
� مدي����ر ادارة البحوث والتطوير 
 � الش����ريدة  التربوي، س����ميحة 
مدير ادارة التقومي وضبط جودة 
التعلي����م، رائد احلس����ن � رئيس 
قسم التوثيق واملعلومات، سلمى 
الفنية  املتابعة  � مراقب  العكاري 
الوكيل املساعد للبحوث  مبكتب 

التربوية واملناهج.
مهام الفريق:

� دراسة الوضع الراهن للمناهج 
احلالية.

� وضع خط����ة عامة للمناهج 
الدراس����ية الت����ي حتت����اج ال����ى 

تطوير.
� دراس����ة خطط ف����رق العمل 

اخلاصة باملشروع.
� متابع����ة اعمال ف����رق العمل 

اخلاصة باملشروع.
� التنس����يق بني اعم����ال فرق 
العمل اخلاص����ة بتطوير املناهج 

الدراسية.
الالزمة  املناقص����ات  � حتديد 

لتنفيذ املشروع.
املكاتب االستشارية  اقتراح   �
الذين يحتاجهم  واملستش����ارين 

املشروع.
� حتديد الدورات التدريبية التي 

يحتاجها العاملون في املشروع.
� دراس����ة ما يحال الى الفريق 
الفريق  التنس����يقي للمناهج من 
التنسيقي الرئيسي لبرنامج العمل 

احلكومي.
� تزويد فرق املتابعة بالتقارير 

وضبط اجلودة.
مهام الفريق:

� حتدي����د املناه����ج واملقررات 
والكت����ب الدراس����ية التي حتتاج 

الى تقييم.
� اقتراح اللج����ان الفنية التي 

ستتولى تقومي الوضع الراهن.
� متابعة اعمال اللجان الفنية.
الفنية  التقاري����ر  � مراجع����ة 
واخلتامية ألعمال اللجان الفنية.

املناقصات وبيوت  اقت����راح   �
اخلب����رة واملستش����ارين الذي����ن 

يحتاجهم الفريق ألداء مهامه.
� اقتراح الدورات التدريبية التي 
يحتاجها العاملون في القطاع في 

هذا املجال.
4 � فريق بناء مكونات املناهج 
الدراسية وتأليف املناهج برئاسة 
د.س����عود احلربي � مدي����ر ادارة 
أنوار  املناهج، وعضوية:  تطوير 
احلم����دان � رئيس وحدة االنتاج، 
سارة البلوش����ي � باحث تربوي، 
عائشة حسني � صائغ برامج من 

ادارة تطوير املناهج.
مهام الفريق:

� حتديد املناهج اجلديدة التي 
حتتاج الى تأليف كتب جديدة.

� وضع أس����س تطوير تأليف 
وطباعة الكتب اجلديدة.

� اقت����راح اللج����ان الفنية او 
املؤسس����ات التي ستقوم بتأليف 

وطباعة الكتب اجلديدة.
� متابعة اعمال اجلهات املكلفة 

بتأليف الكتب اجلديدة.
� اقتراح الدورات التدريبية التي 
يحتاجها العاملون في القطاع في 

هذا املجال.
املناقصات وبيوت  اقت����راح   �
اخلب����رة واملستش����ارين الذي����ن 

يحتاجهم الفريق ألداء مهامه.
وتعقد الفرق اجتماعاتها بناء 
على طلب رئيس الفريق في غير 

أوقات الدوام الرسمي.
وتصرف مكافأة مالية شهرية 
ألعضاء فرق العمل يحددها وزير 

التربية من بند اعمال اخرى.
وعلى جمي����ع اجلهات املعنية 
العلم والعمل مبوجبه اعتبارا من 
مايو املاضي ويس����تمر العمل به 

حتى نهاية مارس 2011.

في مجالي تطبيق معايير الجودة اإلدارية برئاسة الروضان وتطوير المناهج للوتيد

فريق لدراسة أسباب ودوافع العنف في المدارس
مريم بندق

ش���كلت وزيرة التربية ووزي���رة التعليم العالي 
د.موضي احلمود فريق عمل لدراس�������ة العنف في 
املدارس بناء على توصيات مجلس الوك����الء بجلسته 
رق���م 2010/5 بتاريخ 2010/5/19 بش�������أن املوضوع 

أعاله.
جاء في القرار: أوال: تش���كيل فريق عمل لدراسة 
أسباب ودوافع العنف في املدارس برئاسة بدر الفريح 
الوكيل املساعد للتنمية التربوية وعضوية كل من: 
د.لولوة حمادة � رئيس قسم بكلية التربية األساسية، 
د.معصومة املطيري � رئيس قس���م بكلية التربية، 
غنيمة الرخيمي � مدي���ر إدارة اخلدمات االجتماعية 
والنفس���ية، ناجي ضيف اهلل � مدير إدارة األنشطة 
التربوية � م. الفروانية التعليمية، كرمية الس���ليم 
� مراقب اخلدمات االجتماعية والنفس���ية � م.حولي 
التعليمية، عبداهلل البركة � مراقب اخلدمات االجتماعية 
والنفسية � م.اجلهراء التعليمية، وفاء املقلد � باحث 

نفسي � إدارة التعليم اخلاص.
ثانيا: حتدد مهام الفريق علي النحو التالي:

� دراسة جميع األسباب والدوافع املؤدية حلوادث 
العنف في املدارس.

� بح���ث ووضع احللول املناس���بة للحد من هذه 
احلوادث.

� حتدي���د اإلج���راءات الوقائية ملن���ع وقوع هذه 
احلوادث.

� إعداد تقرير نهائي بالنتائج والتوصيات.
ثالثا: تص���رف ألعضاء فريق العمل مكافأة مالية 

يحددها وزير التربية.
رابعا: يباش���ر فري���ق العمل مهام���ه اعتبارا من 

2010/5/24 وملدة 3 أسابيع.
خامس���ا: على جهات االختص���اص العلم والعمل 

مبوجبه.
وتلبية للدعوة املوجهة من مكتب التربية العربي 
للمش���اركة في حضور اجتماع املسؤولني عن مراكز 
املعلومات بالدول األعض���اء وتفعيل نواجت برنامج 
التعل���م اإللكتروني ونظم دعم الق���رار الترب�����وي 
والذي س���يعقد في مدينة الرياض � اململكة العربية 

السعودية.
قررت الوزيرة: أوال: إيفاد كل من: عبداهلل العنزي � 
مهندس كمبيوتر مبركز املعلومات، عبداهلل العجمي � 
صائغ برامج مبركز املعلومات، سعد الفودري � صائغ 
برامج مبركز املعلومات، في مهمة رس���مية حلضور 
اجتماع املسؤولني عن مراكز املعلومات وتفعيل نواجت 
برنامجي التعلم اإللكتروني ونظم دعم القرار التربوي 
والذي س���يكون مبدينة الري���اض � اململكة العربية 
الس���عودية، ويتحمل مكتب التربية العربي اإلقامة 

وتتحمل الكويت تكاليف السفر.
واس���تجابة للدع���وة املوجهة من املدي���ر العام 
لليونسكو للمشاركة في حضور مؤمتر اليونسكو 
العاملي الثاني للتربية الفنية واملزمع عقده في مدينة 
س���يئول باجلمهورية الكورية تق���رر إيفاد كل من: 
جنية الرومي � موجه عام تربية فنية، علي العوض � 
موجه فني أول تربية فنية مبنطقة حولي التعليمية، 
في مهمة رس���مية حلضور مؤمتر اليونسكو العاملي 
الثاني للتربية الفنية واملزمع عقده في مدينة سيئول 
باجلمهورية الكورية، وتتحمل الكويت تكاليف السفر 

واإلقامة.
واس���تنادا للدع���وة املوجهة من مكت���ب التربية 

العربي للمش���اركة في حضور اجتماع ملمثلي الدول 
األعضاء ملناقش���ة نواجت برنامج التكوي�����ن املهني 
للمعلم وسيعقد في مدينة الرياض اململكة العربية 

السعودية.
أوف���دت الوزيرة ب���راك مهدي ب���راك � املوج����ه 
الفني العام للعلوم، س���كينة علي غلوم حس����ني � 
املوج���ه الفني العام للغة اإلجنليزي���ة، في مهم�����ة 
رس���مية حلضور االجتماع الذي سيكون مب�����دينة 
الري�����اض � اململكة العربية السعودية ويتحم�����ل 
مكتب التربي����ة العرب���ي اإلقام��ة وتتحمل الكويت 

تكاليف السف����ر.
وأضافت الوزيرة عضوين لفريق عمل اإلشراف 
واإلعداد للبرنامج التربوي اإلعالمي بالوزارة هما: غامن 
بنيه السليماني، جميلة سيد علي، وتناط بالعضوين 
املذكورين املهام نفسها املدرجة بالقرار السابق وتصرف 

لهما املكافآت طبقا ملا هو متبع.
وتلبية للدعوة املوجهة من مؤسسة امللك حسني � 
املركز الوطني للثقافة والفنون للمشاركة بوفد طالبي 
حلضور مؤمتر األطفال العرب الدولي الثالثني حتت 
شعار »حماية البيئة« واملزمع إقامته في اململكة األردنية 
الهاشمية قررت الوزيرة تكليف منال اخللف � منسق 
نشاط تربوي بإدارة األنشطة املدرسية لإلشراف على 
الوفد الطالبي املش���ارك في مؤمتر األطفال العرب ال� 
30 ف���ي اململكة األردنية الهاش���مية خالل الفترة من 

2010/6/29 الى 2010/7/7.
ويتحمل املركز الوطني للثقافة والفنون األردني 
اإلقامة، وتتحمل الكويت تكاليف السفر باإلضافة الى 
رسوم املشاركة وقدرها )140( مائة واربعون دينارا 

أردنيا فقط.

وزيرة التربية اعتمدت قرارات بمهمات رسمية إلى الخارج

منى اللوغاني


