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د.موضي احلمود تطمئن على أحد الطلبة املمتحنني في مدرسة مشرف

د.موضي احلمود في إحدى جلان مدرسة مشرف

)محمد ماهر(وزيرة التربية حتاور إحدى الطالبات حول مستوى االمتحان 

)كرم دياب(طالبات يؤدين االمتحانات

عقب جولة تفقدية على مدارس المرحلة المتوسطة بمناسبة بدء االمتحانات

الحمود: فريق عمل جديد لمنع تسريب االمتحانات من المطبعة السرية

مريم بندق
كشفت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
ع���ن تكليف فريق عم���ل جديد 
ملباشرة العمل في املطبعة السرية 

لوزارة التربية.
وقالت الوزي���رة احلمود في 
تصريح���ات للصحافي���ن عقب 
جول���ة تفقدية قام���ت بها على 
املدارس مبناسبة بدء امتحانات 
النقل لطالب املرحلتن املتوسطة 
والثان���وي عن اتخ���اذ اجراءات 
احترازية جديدة ملنع تس���ريب 
اسئلة االختبارات خالل االمتحانات 
موضحة »كلفنا طاقما فنيا وإداريا 
جديدا في املطبعة السرية ووضعنا 
كاميرات مراقبة الى جانب التشدد 
في اجراءات الدخول واخلروج من 

والى املطبعة السرية.
الوزي���رة احلمود ان  وأكدت 
تسليم اسئلة االختبارات سيتم 
في صباح كل يوم امتحان وليس 
قبله بحسب املادة التي سيؤدي 
فيها الطلبة االمتحان مع مراعاة 
توفير عوامل التوقيت ومستلزمات 
مساعدة العاملن لتنفيذ مهامهم 
وفقا ملا يحتاجونه من سيارات 
وعمالة وخالفه متطلعة ان يكون 
العاملون على قدر من املسؤولية 
والوعي لتنفي���ذ هذه اإلجراءات 

ملنع وقوع أي تسريب.
هذا وشملت اجلولة مدرستي 
احلسن بن الهيثم املتوسطة للبنن 
في منطقة مبارك الكبير ومدرسة 
فارعة املتوسطة للبنات في منطقة 

صباح السالم.
ودعت احلم���ود اجلميع الى 
حتمل مسؤولياتهم من اإلشراف 
والرقابة ملساعدة الطلبة على أداء 
االمتحان بعيدا عن أجواء التوتر 

مدارسنا وديوان عام الوزارة الفتة 
الى ان املراحل التي تتبع تنفيذ 
املشاريع تشمل توفير االجهزة 
الفنية واجهزة الكمبيوتر احملمول 
ف���ي املرحلة الثانوي���ة وغيرها 
من املش���اريع االلكترونية التي 
تش���كل في محصلته���ا التعليم 

االلكتروني.
واختتمت قائل���ة ان الوزارة 
تستعن بجميع اخلبرات التعليمية 
والكوادر من بعض البلدان العربية 
لسد العجز في املعلمن موضحة 
ان جلان التعاقد انتهت من توفير 
احتياجات املدارس التي ستصل في 
منتصف اغسطس املقبل للخضوع 
الى دورات تدريبية في اجلانبن 
الفني واإلداري إلحاطتها بالنظام 

التعليم املطبق في البالد.
من جانبه���ا اكدت مدير عام 
منطقة مبارك الكبير التعليمية 
املدارس  ان  بدري���ة اخلال���دي 
التابع���ة للمنطق���ة عددها 24 
مدرسة اس���تعدت بشكل جيد 
الس���تقبال الطلبة مشيرة الى 
ان مؤشرات اليوم األول جيدة 
ج���دا وأدى الطلبة االختبارات 
بأجواء تربوية هادئة وقد وفرها 
العاملون الذين يستحقون كل 

الشكر والتقدير.
االدارات  وأضاف���ت طالبن���ا 
الطلبة  املدرس���ية بالتعامل مع 
مبرونة مع االبتعاد عن املراقبة 
املتابعة  الى  البوليسية مشيرة 
اليومية لرصد االوضاع وبدوره 
عبر مدير مدرس���ة احلس���ن بن 
الهيثم أن���ور الكوت عن اجلهود 
العامل���ون مع طاقم  التي بذلها 
التعليمية لتأكيد توافر  املنطقة 
جميع متطلبات اداء االمتحان في 

اجواء تربوية متميزة.

والقلق واخلوف.
وأهابت وزيرة التربية ووزيرة 
العال���ي بأولياء األمور  التعليم 
الوزارة  ان يدعم���وا إج���راءات 
بتوفير األجواء النفسية الهادئة 

ألبنائهم.

وأشارت الى ان الوزارة تعمل 
في تنفيذ خطتها التنموية ملشاريع 
اخلطة متوسطة املدى طبقا ملا هو 
وارد ف���ي برنامج عمل احلكومة 
كاش���فة عن ان معظ���م قطاعات 
ال���وزارة قطعت ش���وطا كبيرا 

وملموسا في إجناز هذا البرنامج 
وفقا للمشاريع املعتمدة لكل قطاع، 
مبينة ان قطاع التخطيط سوف 
يتس���لم تقريرا ربع سنوي من 
قطاعات الوزارة حول ما أجنزوه 

وذلك في نهاية الشهر اجلاري.

وأوضحت الى ان هذه اخلطط 
تتماشى بش���كل متواز مع عمل 
الوزارة اليومي الذي تنفذه فرق 
عمل تعم���ل جاهدة وفق جداول 
زمنية وبخطوات مدروسة من قبل 

الهيئات التعليمية واإلدارية.

وأعلنت الوزي���رة عن اجناز 
مناقصت���ي التغذي���ة وكاميرات 
املراقبة الت���ي حولت الى جلنة 
املناقص���ات املركزية التي تبذل 
جهودها لالنتهاء من اإلجراءات 
املطلوبة، متمنية ان يتم توفير 

وحدات التغذية وكاميرات املراقبة 
خالل العام الدراس���ي 2011/2010 
وتطرقت الى مش���اريع التعليم 
االلكتروني كاشفة عن ان االنتهاء 
منها س���يتم خالل يوليو املقبل 
التحتية في  البنية  الس���تكمال 

  كاميرات مراقبة وتش�ديد إجراءات الدخول والخروج من مقار طباعة األسئلة وتسليم األسئلة صباح يوم االمتحان وليس قبله
  قطعنا ش�وطاً كبيراً في إنجاز برنامج عمل الحكومة متوسط المدى

  إنج�از مناقصت�ي التغذي�ة ل�� »االبتدائ�ي« وكامي�رات المراقب�ة لب�دء التنفي�ذ بداي�ة 2011/2010
  تقري�ر رب�ع س�نوي ع�ن المش�روعات التنموي�ة نهاي�ة الجاري

اإلعالن عن عدد من الوظائف الشاغرة بـ »التربية«أسماء المكلفات بالعمل في األندية الصيفية

ضم الفيلكاوي إلى فريق دراسات مؤتمر الجودة الشاملة
أصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود قرارا بشأن ضم مدير 
إدارة التخطيط سالم الفيلكاوي الى فريق عمل 
دراسة التوصيات الواردة باملؤمتر التربوي 
األول للجودة الشاملة وذلك بناء على القرار 
الوزاري رقم 2010/273 بشأن تشكيل فريق 
عمل لدراس����ة التوصيات الواردة باملؤمتر 

التربوي األول للجودة الشاملة.

وظيفة رئيس قسم السكرتارية بمكتب الوكيل 
المساعد لقطاع البحوث التربوية والمناهج

من جهة ثانية أعلن����ت وزارة التربية- 
قطاع البحوث واملناهج � عن حاجتها لشغل 
وظيفة رئيس قسم السكرتارية مبكتب الوكيل 
املساعد لقطاع البحوث التربوية واملناهج على 

أن تتوافر في املتقدم الشروط التالية:
أوال: املؤه�ل: أن يكون حاصال على مؤهل 
جامعي مناس����ب وخبرة ف����ي مجال العمل 

التربوي مدة ال تقل عن 6 سنوات.
� أن يكون حاصال على دبلوم سكرتارية 
وخبرة في مجال العمل التربوي مدة ال تقل 

عن 10 سنوات.
ثانيا: شروط أخرى: أن يكون حاصال على تقرير 
كفاءة بدرجة ممتاز عن السنتن األخيرتن 
� إجادة استخدام احلاسب اآللي � احلصول 
على دورات تدريبية في مجال العمل. وعلى 
الراغبن في شغل الوظيفة تعبئة النموذج 
املخصص لذلك وتقدمي طلباتهم ملكتب الوكيل 
املساعد لقطاع البحوث التربوية واملناهج.

وظيفة رئيس قسم السكرتارية بإدارة التقويم 
وضبط جودة التعليم

كما تعلن وزارة التربية- قطاع البحوث 
واملناهج � عن حاجتها لشغل وظيفة رئيس 
قسم الس����كرتارية بإدارة التقومي وضبط 
جودة التعليم عل����ى أن تتوافر في املتقدم 

الشروط التالية:
أوال: املؤه�ل: أن يكون حاصال على مؤهل 
جامعي مناس����ب وخبرة ف����ي مجال العمل 
التربوي مدة ال تقل عن 6 سنوات � أن يكون 
حاصال على دبلوم س����كرتارية وخبرة في 
مج����ال العمل التربوي م����دة ال تقل عن 10 

سنوات.
ثانيا: شروط أخرى: أن يكون حاصال على تقرير 
كفاءة بدرجة ممتاز عن السنتن األخيرتن 
� إجادة استخدام احلاسب اآللي � احلصول 
على دورات تدريبية في مجال العمل. وعلى 
الراغبن في شغل الوظيفة تعبئة النموذج 
املخصص لذلك وتقدمي طلباتهم ملكتب الوكيل 
املساعد لقطاع البحوث التربوية واملناهج.

وظيفة رئيس قسم السكرتارية بإدارة البحوث 
والتطوير التربوي

كما تعلن وزارة التربية- قطاع البحوث 
واملناهج � عن حاجتها لشغل وظيفة رئيس 
قسم السكرتارية بإدارة البحوث والتطوير 
التربوي على أن تتوافر في املتقدم الشروط 

التالية:
أوال: املؤه�ل:  أن يكون حاصال على مؤهل 
جامعي مناس����ب وخبرة ف����ي مجال العمل 

التربوي مدة ال تقل عن 6 سنوات.
� أن يكون حاصال على دبلوم سكرتارية 
وخبرة في مجال العمل التربوي مدة ال تقل 

عن 10 سنوات.
� ثانيا: شروط أخرى:

� أن يكون حاصال على تقرير كفاءة بدرجة 
ممتاز عن السنتن األخيرتن.

� إجادة استخدام احلاسب اآللي � احلصول 
على دورات تدريبية في مجال العمل.

وعلى الراغبن في شغل الوظيفة تعبئة 
النموذج املخص����ص لذلك وتقدمي طلباتهم 
ملكتب الوكيل املساعد لقطاع البحوث التربوية 

واملناهج.

وظيفة رئيس قسم السكرتارية

وتعلن وزارة التربية- قطاع األنش����طة 
املدرسية � عن حاجتها لشغل وظيفة رئيس 
قسم السكرتارية بإدارة األنشطة املدرسية على 

أن تتوافر في املتقدم الشروط التالية:
أوال: املؤهل: � أن يكون حاصال على مؤهل 
جامعي مناس����ب وخبرة ف����ي مجال العمل 

التربوي مدة ال تقل عن 6 سنوات.
� أن يكون حاصال على دبلوم تخصصي 
أو مايعادل����ه أو ال����دورات التدريبية التقل 
مدتها عن سنتن بعد الثانوية العامة وخبرة 
في مجال العمل التربوي مدة ال تقل عن 10 

سنوات.
ثانيا: شروط أخرى: � أن يكون حاصال على تقرير 
كفاءة بدرجة ممتاز عن السنتن األخيرتن 
� إجادة استخدام احلاسب اآللي � احلصول 

على دورات تدريبية في مجال العمل.
وعلى الراغبن في شغل الوظيفة تعبئة 
النموذج املخص����ص لذلك وتقدمي طلباتهم 

ملكتب الوكيل املساعد لألنشطة الطالبية.

اعتمد الوكيل املساعد لألنش��طة الطالبية دعيج الدعيج أسماء 
املكلفات بالعمل في أندية الطفل الصيفية واإلشراف على أنشطتها 

املختلفة اعتبارا من 10 يونيو وحتى 10 أغسطس 2010.
وفيما يلي أسماء املكلفات بالعمل في األندية الصيفية:

أوال: منطقة األحمدي التعليمية.

أوال: ن����ادي األحمدي الصيفي 
للطفل )روضة البهجة � جابر العلي 

� ق4 � ش1(
زينب حسن عبداخلضر علي  ٭
خالدة سليمان احمد العمران  ٭

سماح غالب الدوسري  ٭
دالل محمد العجمي  ٭

راوية صالح سعيد مبارك  ٭
منى محمد جاسم محمد  ٭

غنيمة احمد سالم الهزاع  ٭
سناء صالح مبارك الشمري  ٭
رانيا عبدالفتاح احمد علي  ٭

نورة فهد فهاد العجمي  ٭
حنان حسن مبارك بوقماشة  ٭

حنان عبدالعزيز العنزي  ٭
نفلة منصور الدوسري  ٭

منى عيسى قاسم  ٭
نوال حزام حسن  ٭

ثانيا: منطقة الجهراء التعليمية

ثانيا: نادي اجلهراء الصيفي 
القصر   � الرحيق  للطفل )روضة 

� ق1 � ش1(
بدحة نايف سعود احلجرف  ٭

منى دلي العنزي  ٭
مرمي بالل فرج  ٭

مسفرة محمد السبيعي  ٭

عيدة عمير السعدون  ٭
هيلة مفرج محمد املطيري  ٭

دعاء حسن علي الزيات  ٭
أحم���د  عبداحلمي���د  صف���اء   ٭

أبوالقاسم
شيماء قنديل امليموني قنديل  ٭

مايسة محمد فؤاد محمود  ٭
زينب جاسر حبيب العنزي  ٭
ليلى ضاحي تركي اخلالدي  ٭

منى علي هزاع اخلالدي  ٭
عيدة عوض عيد العنزي  ٭

بدرية مزهر الشمري  ٭

ثالثا: منطقة حولي التعليمية

ثالثا: نادي حول����ي الصيفي 
� مشرف  للطفل )روضة الضياء 

� ق3 � ش2(
حصة عبدالرحمن زيد السعيد  ٭

مرمي عبداهلل مكي الصيرفي  ٭
منيرة أحمد عيسي البشير  ٭
سميرة محمد احمد الشاعر  ٭

رابية حسن تقي  ٭
نورة جاسم يعقوب اليعقوب  ٭

حنان محمد أبوشادي  ٭
مينى عماد احمد سيد  ٭

مروة محمد محمد محمود  ٭
مها أحمد يوسف أبورية  ٭

فاطمة جواد مسلم  ٭
مهجة محمد عرفة  ٭

أمل حمد ابراهيم املزين  ٭
عب���داهلل  فيص���ل  زه���راء   ٭

الشيرازي
إميان سليمان يوسف البالول  ٭

رابعا: منطقة العاصمة التعليمية

رابعا: نادي العاصمة الصيفي 
للطفل )روض����ة أحد � العديلية � 

ق3 � ش االحتاد(
ماجدة حسن األستاذ  ٭

سوسن عبداهلل علي محمد  ٭
هاجر عوض بطي  ٭

سلوى صالح زايد العبيد  ٭
نادية تركي الوزان  ٭

زينب محمد علي محمد  ٭
إميان يوسف سعيد عبداهلل  ٭

ياسمن محمد عبدالعليم  ٭
نعمة عبداحلميد عبداملنعم  ٭

جناة محمد عطاي  ٭
غادة محمد املنجد  ٭

وسمية خمخم الرويعي  ٭
هويدا شعراوي أحمد  ٭

نوال عباس محمد اتش  ٭
أمل عبداحلميد القطان  ٭

خامسا: منطقة الفروانية التعليمية

خامسا: نادي الفروانية الصيفي 
للطفل )روضة الكرامة � الرحاب � 

ق1 � ش األول(
عادلة عبداللطيف حمد السعيد  ٭

أمينة حسن  ٭
عمشة سعود سالم الوليد  ٭

رمية ابراهيم بالل  ٭
هدى دخيل مبارك الرشيدي  ٭

مرمي حسن كلويالي  ٭

شيخة سلطان السبيعي  ٭
سماء حسن عبدالسالم  ٭

سماح رجب أحمد السيد  ٭
وفاء محمد محمد شادي  ٭

شيخة فارس عايد الشمري  ٭
منى احمد قاسم محمد حسن  ٭

عبير مصطفى محمد علي  ٭
زينب حسن عباس الصفار  ٭

عيدة بداح طماح املطيري  ٭

سادسا: منطقة مبارك الكبير التعليمية

سادس����ا: نادي مبارك الكبير 
الصيفي للطفل )روضة الصباح 

� صباح السالم � ق4 � ش7(
مرمي خليل إبراهيم األنصاري  ٭

سلوى يوسف القالف  ٭
جنية مسعود مبارك  ٭

نادية ناصر سالم الريش  ٭
خيرية رمضان حسن مال علي  ٭

فاطمة عبدالعزيز األنصاري  ٭
إميان عبدالرضا الصيرفي  ٭

أسيل عبدالرحمن اليوسف  ٭
رندا حمدي طه علي  ٭
جيهان حسن عبده  ٭

نادية حسن سعد الثويني  ٭
سامية السيد احمد جعفر  ٭

غادة أحمد عبداللطيف اجلندي  ٭
نور خضر حاجي علي  ٭

حميدة أحمد غلوم عبداهلل  ٭

سابعا: مركز الكويت للتوحد

)غرب مشرف � ضاحية مبارك   ٭
العبداهلل � خلف أرض املعارض 

� ق6(
خزنة سعيد احلضرمي   ٭

االستعدادات على أكمل وجه
اك���دت الوزي���رة ان استعدادات ال���وزارة لالمتحانات 
عل���ى اكم���ل وج��������ه، فق���د هيأن��ا االجواء املناس���بة 
حتى ي���ؤدي الطلبة االمتحان������ات دون اي صعوب���ات 

نفسي��ة.

اإلعالن عن الجامعات المعترف بها
كش���فت الوزيرة عن االعالن عن اجلامعات املعترف بها 
باخلارج والتي ستكون في متناول اجلميع قريبا، موضحة 
انها تشمل اجلامعات العربية واالجنليزية واالميركية وتعلن 

بقية اجلامعات للدول االخرى قريبا.

عالمات الفرحة واضحة
قالت الوزيرة انها ملست االرتياح الكبير لدى الطلبة، 
خصوصا ان عالمات الفرحة بدت واضحة على وجوه الطلبة، 

وهذا يؤكد ان االسئلة في املستوى املتوسط للطلبة.


