
االثنين 14 يونيو 2010   11محليات

العجيل: تطبيق إدارة الجودة الشاملة في االختبارات
شمل المعلم والطالب والبيئة المدرسية

العمر: 39541 طالبًا وطالبة أدوا االمتحانات في الفروانية
الفروانية التعليمية بلغ عددهم 

39541 طالبا وطالبة.
واضاف���ت العمر في تصريح 
صحافي على هامش جولة قامت 
ادارة االنشطة  بها يرافقها مدير 
التربوية ناجي الزامل ومدير ادارة 
الشؤون التعليمية انور العنجري 
على عدد من جل���ان االختبارات 
في عدد من املدارس ولالطمئنان 
على سير اللجان واداء االختبارات 
ان اللج���ان العاملة وفرت جميع 
الس���بل لضمان اجواء دراس���ية 
مثلى عبر تذليل العراقيل وتطبيق 
منوذج االختبار املريح في جلان 

االختبارات مشيدة في نفس الوقت 
باجلهود التي بذلت من قبل مديري 
االدارات ومراقبي املراحل التعليمية 
لتطبيق النظم واللوائح املعمول 
بها س���واء في عمليتي االشراف 
او املراقب���ة وذلك بجهود مديري 
املدارس والعاملني في اللجان الذين 
يبذلون جهود مثلى خلدمة ابنائنا 

الطلبة.
العم���ر ان االدارات  وقال���ت 
املدرس���ية وفرت جميع وسائل 
الراحة الداء االختبارات بسهولة 
ويسر في جميع املدارس واالطمئنان 
على توفي���ر النواقص ومتابعة 

كفاءة عمل اجهزة التكييف وبردات 
املياه في جميع املدارس ومت التأكيد 
على جميع مشرفي ومراقبي اللجان 
على حسن التعامل مع الدارسني 
وفي ذات الوقت تأصيل االلتزام 
باالمانة والصدق مع النفس في 
تأدية االختبارات وتطبيق نظم 
ولوائ���ح وزارة التربية اخلاصة 
بعمل جلان االختبارات مشيرة الى 
اهمية الدور الذي يخلقه االستعداد 
اجليد للطلبة من مذاكرة حلصد 
التوفيق جلميع  النجاح متمنية 
التفوق  الطالب والطالبات لنيل 

الدراسي.

أك���دت مدي���ر ع���ام منطقة 
الفروانية التعليمية يسرى العمر 
ان جلان االختب���ارات في جميع 
مدارس املنطقة امتت االستعدادات 
املعدة مس���بقا الستقبال الطالب 
والطالبات الداء اختبارات نهاية 
الفصل الدراسي 2010/2009 عبر 
املناسبة البنائنا  توفير االجواء 
الدارسني من اجل اداء اختبارات 
نهاية الفصل الدراسي على أكمل 
وجه دون قلق أو توتر موضحة 
ان الطلبة الذين ادوا االختبارات 
النهائي���ة في مراح���ل االبتدائي 
واملتوسط والثانوي في منطقة 

ليوم االختبار للفترتني.
تفقد اوراق املتعلم في حال النقص في 

عدد األسئلة وعدم وضوح الطباعة.
أثناء االختبار:

توفير اجلو النفس����ي املري����ح للطلبة 
ورفع الروح املعنوية باالبتسامة والعبارات 
التشجيعية حيث نسعى إلشعار التالميذ 

بالطمأنينة اثناء تأدية االمتحان.
التعام����ل مبرون����ة مع أبنائن����ا الطلبة 
خصوصا املتأخرين مبا ال يزيد على نصف 

ساعة عن موعد االختبار.
توفي����ر الرعاي����ة اخلاص����ة للح����االت 

اخلاصة.
بعد االختبار:

توديعه����م بالتش����جيع عل����ى املذاكرة 
الصحيحة وحب العلم والنجاح.

إصدار النتائج النهائية على لوحة إعالنات 
عند مدخل املدرسة.

إصدار البطاقات التقوميية لنهاية العام 
وفق قرار رقم )1( دون تعطيل. 

البيئة املدرسية:
قبل وأثناء وبعد االختبارات:

توفي����ر الفصول النظيف����ة اخلالية من 
الوسائل التعليمية.

توفير الكراس����ي والطاوالت الس����ليمة 
والنظيفة.

عمل صيانة للتكييف واإلضاءة.
متابعة الدعم الفني للتأكد من جهوزية 

سجل الطالب.
توفير غرف خاصة حلفظ االمتحانات 

+غرفة الكنترول + غرف التصحيح.
جتهيز القاعات واملمرات ومداخل املدرسة 
كبيئة جاذبة للتالميذ مع توفير الشخصيات 
الكرتونية احملببة للتالميذ ان امكن واغاني 
هادفة علمية تعطيهم احلماس وإزالة الرهبة 
عنهم وإش����عارهم بالثقة واالطمئنان عند 

دخول االختبار.

1- أهمية إلزام إدارات املدارس باالنتهاء 
من التصحيح كل مادة يوميا ورصد الدرجات 

وإدخالها في احلاسوب.
2- توضيح إلدارات املدارس بأن الطالب 
احلاصل على 48 تراجع ورقة إجابته ويقرر 
رئيس القسم ومدير املدرسة تقبل الزيادة 

أم ال.
4- إرسال تقرير عن مستوى االمتحان 

وأي مالحظات بناءة أو سلبية.

ثانيا: المتعلم

قبل االختبار:
حصر اسماء الطلبة املتفوقني بعد دراسة 
حتليل نتائج الفترة الثالثة واالهتمام بالطلبة 
بشكل عام واملتفوقني بشكل خاص من خالل 
تفعيل احلصص املساندة وحصص التقوية 
وتوفير املذكرات واملراجعات الشاملة لكل 

مادة حيث املناهج جديدة.
توفير القاعات واللجان املريحة النظيفة 

اجلذابة لتطبيق »االختبار املريح« 
توزيع ارقام اجللوس على الطلبة.

توفير األدوات للحاجة.
توفير املشروبات الباردة والبسكويتات 

ملتابعة وجتهيز هذه الغرف.
متت مناقش����ة وق����راءة عميقة مفصلة 
للوثيقة املعدلة للمرحلة االبتدائية خاصة 
في بند الغياب وما يترتب عليه من جناح 
أو رسوب الطالب وبنود االختبار للصفني 

الرابع واخلامس والدور الثاني.
مت وضع خطة برمجة لتسلم االمتحانات 

من قبل كنترول املنطقة التعليمية. 
أثناء االختبار:

1- االلت����زام بفت����ح املظاري����ف ألوراق 
االختبارات الساعة السابعة والنصف وتفقد 

أسئلة االختبار
2- تفعيل اخلط الس����اخن بني إدارات 

املدارس واملنطقة التعليمية.
3- تفعيل طرق االتص����ال الفعال ألي 
استفس����ار وفي حال وجود مشكلة طارئة 
يتم تعميم موقف اإلف����ادة القانونية على 

اجلميع للعبرة.
4- إل����زام إدارات املدارس بتوفير اجلو 
النفس����ي املريح للمعلم وتوفير له جميع 
امللتزمات والبيئة املناسبة للتصحيح الدقيق 

ورصد درجات املتعلمني.
 بعد االختبار:

ب����دأ اليوم األول لالختب����ارات النظرية 
للمرحلتني الثانوية واملتوسطة في منطقة 
اجلهراء التعليمية، وقامت مدير عام منطقة 
اجلهراء التعليمية باإلنابة لطيفة العجيل 
بجولة في ثانوية عمرة بنت رواحة بنات 
وثانوية اجلهراء بنني ومتوسطة مرمي بنت 
طارق بنات للوقوف على استعدادات املدارس 
لالختبارات حسب توصية الوكيل املساعد 
للتعليم العام في ظل اجلودة الشاملة، حيث 
طبق االمتحان املريح بتوفير البيئة اجلاذبة 
للطلبة حتى يتمكنوا من تأدية االختبارات في 
أجواء صحية بعيدة عن التوتر حيث العبارات 
التشجيعية واحملفزة لإلجابة كما حرصت 
املدارس على توفير ما يحتاجه الطلبة داخل 
اللجان من تكييف وماء بارد لتسهيل التركيز 
على الطلبة وإزالة مشاعر اخلوف لديهم، 
وقالت: بلغ عدد الطلبة املؤدين الختبارات 
اليوم األول كالتالي: املرحلة الثانوية 2980 
طالبا و4300 طالبة، املرحلة املتوسطة 9330 
طالبا و9950 طالبة الدارس����ون في تعليم 

الكبار 1603 رجال و593 امرأة.
ولق����د اهتم����ت إدارة منطق����ة اجلهراء 
التعليمية بتطبيق إدارة اجلودة الش����املة 
في فترة االختبارات للفترة الرابعة لذا مت 
وضع خطة االس����تعداد لهذه الفترة على 3 
فترات ما قبل االختبارات وأثناء االختبارات 
وبعد االختبارات بحيث اشتملت على املعلم 

واملتعلم والبيئة املدرسية.

أوال: المعلم

قبل االختبارات:
إعداد ورش����ة عمل آللية عمل الكنترول 
والتأكد على تطبيقها مع مديري ومديرات 

املدارس.
التأكد على توفير غرفة س����رية وغرفة 
كنت����رول وغرف����ة تصحي����ح باملواصفات 
الصحيحة والناجح����ة بتكوين فرق عمل 

العجيل تتجول في إحدى مدارس الطالبات

يسرى العمر

»األنباء« تنفرد بنشر أسماء الجامعات
المصرية والبريطانية المعترف بها

مريم بندق
تنفرد »األنباء« بنشر اسماء اجلامعات 
املصرية والبريطاني����ة املعترف بها للعام 

الدراسي 2011/2010.
وتضم����ن القرار الوزاري الذي اصدرته 
وزي����رة التربية ووزي����رة التعليم العالي 
د.موضي احلمود اسماء 21 جامعة حكومية 
وخاصة في مص����ر و84 جامعة في اململكة 

املتحدة.
وبالنسبة للجامعات املصرية جاء في قرار 
الوزيرة احلمود: بعد االطالع على املرسوم 
االميري رقم 164/88 املؤرخ في 1988/10/16 
بشأن انشاء وزارة التعليم العالي، القانون 
رقم 29 لس����نة 1969 بشأن تنظيم التعليم 
العالي وتعديالته، املرسوم بقانون رقم 15 
لسنة 1979 بشأن اخلدمة املدنية، املرسوم 
الص����ادر في 4 ابريل 1979 في ش����أن نظام 
اخلدمة املدنية، وبناء على قرار جلنة االعتماد 
باالجتماع رقم 9 املؤرخ في 2010/6/9، وما 

تقتضيه املصلحة العامة.
قرر

الراغبني  مادة أولى: يس����مح للطلب����ة 
بالدراسة بجمهورية مصر العربية االلتحاق 

باجلامعات التالية:
أوال: اجلامعات احلكومية:

1 - جامعة القاهرة.
2 - جامعة عني شمس.

3 - جامعة طنطا.
4 - جامعة الزقازيق.

5 - جامعة املنيا.
6 - جامعة قناة السويس.

7 - جامعة الفيوم.
8 - جامعة بنها.

9 - جامعة سوهاج.
10 - جامعة االسكندرية.

11 - جامعة اسيوط.
12 - جامعة املنصورة.

13 - جامعة حلوان.
14 - جامعة املنوفية.

15 - جامعة جنوب الوادي.
16 - جامعة بني سويف.
17 - جامعة كفر الشيخ.

18 - جامعة االزهر.

ثانيا: اجلامعات اخلاصة:
1 - جامعة مصر الدولية.

2 - جامعة اكتوبر للعلوم احلديثة.
3 - اجلامعة االميركية.

مادة ثانية: يجب مراعاة القرارات الوزارية 
املنظمة للدراسة في اخلارج.

مادة ثالثة: يجب اال يتعدى عدد الطلبة 
املقيدين بكل كلية 50 طالبا فيما عدا تخصصات 

الطب وطب االسنان والصيدلة.
م����ادة رابعة: على جه����ات االختصاص 
تنفيذ هذا القرار والعمل مبوجبه من تاريخ 

صدوره.
وبالنس����بة للجامعات البريطانية نص 

القرار على:
 بعد االطالع على املرسوم األميري رقم 
164/88 املؤرخ في 1988/10/16 بشأن إنشاء 
وزارة التعليم العالي، والقانون رقم 29 لسنة 
1969 بشأن تنظيم التعليم العالي وتعديالته، 
واملرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن 
اخلدمة املدنية، املرسوم الصادر في 4 ابريل 
1979 في شأن نظام اخلدمة املدنية، وبناء 
على ق����رار جلنة االعتماد باالجتماع رقم 9 
املؤرخ في 2010/6/9 ما تقتضيه املصلحة 

العامة.
الراغبني  مادة أولى: يس����مح للطلب����ة 
بالدراس����ة ف����ي اململكة املتح����دة االلتحاق 

باجلامعات التالية:
The University Of Aberdeen -1

Aberyatwyth University -2
Aston University -3

Bangor University -4
University Of Bath -5

Bath Spa University -6
University Of Bedfordshire -7
University Of Birmingham -8

Birmingham City University -9
Boumemouth University -10

Bradfard University -11
University Of Brighton 12
University Of Bristol -13

Brunel University -14
University Of Cambridge -15

Cardiff University -16

University Of Chichester -17
City University London -18

Coventry University -19
De Monifort University -20

The University Of Dundee -21
Burham University -22

The University Of Edinburgh -23
Edinburgh Napier University -24

University Of Esscx -25
University Of Exeter -26

University Of Glasgow -27
Glasgow Caledonian University -28

University Of Gloucestershire -29
 Goldsmiths College University -30

Of London
Heriot-Watt University -31

University Of Hertfordshire -32
University Of Hull -33

Imperial College London -34
Keele University -35

University Of Kent -36
King`S College London -37

Kingston University London -38
Lancaster University -39
University Of Leeds -40

University Of Leicester -41
University Of Liverpool -42

London School of Economics – 43
Loughborough University – 44

The University of Manchester – 45
Newcastle University – 46

Northumbria University – 47
The University of Nottingham – 48
Nottingham Trent University – 49

University of Oxford – 50
Oxford Brooks University – 51
University of Plymouth – 52

University of Portsmouth – 53
 Queen Margaret University  –  54

Edinburgh
 Queen Mary University of  –  55

London
Queen's University Belfast – 56

University of Reading – 57
 Robert Gordon University  –  58

Aberdeen
 royal Holloway University of  –  59

London
 School of Oriental and African – 60

Studies University of London )SOAS(
The University of Sheffield – 61

Sheffield Hallam University – 62
University of Southampton – 63
University of St. Andrews – 64

 St. Mary's University College  –  65
Twickenham

Staffordshire University – 66
University of Stirling – 67

University of strathclyde – 68
University of sunderland – 69

University of Surrey – 70
University of Sussex – 71
Swanaca University – 72
teessido University – 73

Thames Valley University – 74
University College Falmouth – 75

University College London – 77
University of East Anglia )UEA( – 78

University of the Arts, London – 79
 University of Wales Institnte, Cardiff – 80

)UWIC(
 University of The Wast of England, – 81

bristol )UWE Bristol(
University of Wanwick – 82

University of Winchester – 83
York University – 84

مادة ثانية:
يجب مراعاة القرارات الوزارية املنظمة 

للدراسة في اخلارج.
مادة ثالثة:

يجب أال يتعدى عدد الطلبة املقيدين بكل 
كلية )50( خمسني طالبا فيما عدا التخصصات 

)الطب � طب االسنان � الصيدلة(.
مادة رابعة:

على جهات االختصاص تنفيذ هذا القرار 
والعمل مبوجبه من تاريخ صدوره.

اعتمدتها الحمود مع مراعاة أال يتعدى عدد الطلبة بكل كلية 50 طالبًا عدا تخصصات الطب واألسنان والصيدلة

أسامة أبوالسعود
يبدأ صباح اليوم اس����تقبال الكويتيني 
الراغبني في استخراج عقود زواج وفقا لقرار 
مجلس الوزراء القاضي بتسمية الزوجة من 
املقيمني بصورة غي����ر قانونية واملتزوجة 
من غير كويتي )غي����ر كويتية(، وذلك في 
مجمع محاك����م الرقعي ومحكم����ة اجلهراء 
ومحكمة مب����ارك الكبير ومحكمة األحمدي 
في الفترة الصباحية، اما في برج التحرير 
فسيتم اس����تقبالهم على فترتني صباحية 

ومسائية.
وأعلن وكيل وزارة العدل املساعد للشؤون 
 القانوني���ة د.بدر الزمان���ان في تصريحات
ل� »األنباء« تش���كيل فريق عم���ل من إدارة 
التوثيقات الشرعية سيعمل على إجناز جميع 
الترتيبات الالزمة لتس���هيل عمل املراجعني 

وفق قرار مجلس الوزراء.
ولفت ال���ى انه مت تعدي���ل النظم اآللية 
اخلاصة بالزواج كي تتواكب مع القرار اجلديد 
على ان يدّون في خانة اجلنس���ية للزوجة 

»غير كويتية«.
وطالبت د.الزمانان املواطنني املتزوجني من 
مقيمات بصورة غير قانونية باحضار احلكم 
األصلي مذيل بالصيغة التنفيذية وشهادة بعدم 
حصول استئناف، والبطاقة املدنية للزوج 
والبطاقة األمنية لزوجت���ه، على ان تكون 
سارية املفعول، مع حضور الزوج والزوجة 

أو الوكيل مبوجب وكالة رسمية.
وأشار الى ان إدارة التوثيقات سترفع كتابا 
الى اللجنة التنفيذية بهذا اخلصوص ومن 

الزمانان لـ »األنباء«: استقبال المواطنين الراغبين
في استخراج عقود الزواج من الـ »بدون« اليوم

سفيرنا في مدريد: نفخر بعضوية الهاجري في لجنة المناقشة

صورتان زنغوغرافيتان ألول وثيقتني للتصادق على الزواج

د.بدر الزمانان

دون خانة اجلنسية بعقد الزواج »املصادقة 
على الزواج« غير كويتية استنادا الى قرار 

مجلس الوزراء بهذا املسمى اجلديد.
وثّمن الزمانان تفهم مجلس الوزراء ممثال 
بسمو رئيس الوزراء والوزراء واألمني العام 
ملجلس الوزراء عبداللطيف الروضان ورئيس 
اللجنة الشيخ خالد مبارك الصباح ودورهم 

الكبير في حل هذه القضية اإلنسانية.
ولفت الى انه مت اصدار الوثيقة الثانية 
للتصادق على الزواج بعد ان صدرت األولى 
األربعاء املاضي، مثمنا في هذا اإلطار جهود 
التوثيقات الشرعية  بإدارة  العاملني  جميع 
على ما يقومون ب���ه من جهد مضن خلدمة 

املراجعني.

الباحثة إلهام محمد كرم تتوسط احملتفني بحصولها على درجة الدكتوراه

كويتية تحصل على درجة الدكتوراه
بامتياز مع مرتبة الشرف من إسبانيا

حصلت الباحثة الكويتية الهام محمد كرم 
على درج����ة الدكتوراه من قس����م تاريخ الفن 
بجامعة مورثيا االس����بانية االسبوع املاضي 
بامتياز مع مرتبة الش����رف وذلك لدفاعها عن 
اطروحتها والتي حتمل عنوان »الترف واالناقة 
والزينة في بالط امراء شبه اجلزيرة العربية«، 
حيث كانت املناقش����ة باللغة االسبانية. وفي 
تصريح للصحافة قال س����فيرنا عادل العيار: 
لقد احسست بالفخر وانا اشاهد د.فهد الهاجري 
عضوا في جلنة املناقشة بني االساتذة االسبان 
يناقش رسالة الدكتوراه للباحثة الكويتية الهام 
كرم، وهذا يدل على املكانة العلمية التي يتمتع 
بها االكادميي الكويتي، خاصة في اس����بانيا، 
والفضل يعود للدكتور الهاجري الذي تخرج 
في جامعة مورثيا ت����اركا اثرا طيبا فيها، كما 
زاد فخري واعجابي بتقيد الباحثة واعتزازها 
بالزي الوطني اثناء املناقشة كما ان دفاعها عن 
اطروحتها لقي اعجاب اعضاء اللجنة، ونحن 
بدورنا ندعم الش����باب الكويت����ي على جميع 
االصع����دة علميا او ثقافيا او رياضيا ملا يعود 
بالنفع عل����ى الوطن باخلير، فألف مبروك لها 
ونتمنى لها التوفيق. وقد تشكلت جلنة املناقشة 
من االستاذ د.خيسوس كارمونا رئيسا، وهو 
من جامعة مورثيا، واالستاذ د.خواقني بلشي 

من اجلامعة نفسها واالس����تاذ املساعد د.فهد 
الهاجري من الكويت واالستاذة د.ماريا ديل مار 
مارتينيث من جامعة امليريا واالستاذة د.الينا 
ساينيف ماغانيا من جامعة كاستيا ال مانشا، 
واشرف على رسالتها االستاذ د.مانويل بيريث 
سانينيش من جامعة مورثيا، كما كان في مقدمة 
احلضور عمداء الكلية ومجموعة من االساتذة 
والطلب����ة، حيث فتح باب النقاش مع الباحثة 
ونالت على اثرها درجة الدكتوراه باجماع من 

قبل اللجنة وهو امتياز مع مرتبة الشرف.
الهاجري االس���تاذ  بدوره، صرح د.فهد 
املساعد في املعهد العالي للفنون املسرحية 
عضو جلنة املناقشة قائال: اوال اوجه شكري 
جلامعة مورثيا وذلك لدعوتها لي ان اكون 
عضوا محكما على اطروحة الدكتوراه للباحثة 
الكويتية الهام كرم والتي متيزت من خالل 
سردها الطروحتها بسالسة ودقة علمية، الفتا 
الى انها كانت متمكنة من بحثها مما يدل على 
جهده���ا ودفاعها بكل ثقة علمية، فضال عن 
متكنها من لغتها االسبانية وذلك من خالل 
ردها على اعضاء اللجنة وبكل اريحية وهذا 
يجعلها تتميز وحتصل على تقديرها الذي 
حصلت عليه، فقد كانت مثاال مشرفا للطالب 

الكويتي ونتمنى لها التوفيق.

الفضلي خالل مناقشة الرسالة


