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يسرى العمر تتوسط املكرمات

أعربت عن األمل في تعاون فني بمجاالت مدارس المستقبل والفائقين وتدريب وتقييم المعلمين والجامعات

الحمود لـ »األنباء«: مذكرة تفاهم مع سنغافورة لالستفادة من التكنولوجيا النموذجية

تبادل الدروع التكرميية قبل ختام زيارة وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود لسنغافورة

مريم بندق
كشفت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
عن ان الكويت وقعت مذكرة تفاهم 
مع سنغافورة تنص في اجلانب 
الرئيس���ي منها عل���ى اخلدمات 
التعليمية باعتبارها دولة متثل 
النموذج التعليمي األفضل املتميز 

في القارة اآلسيوية.
وأوضحت الوزيرة احلمود في 
تصريحات خاص���ة ل� »األنباء« 
خالل اتصال هاتفي: سنتمكن من 
خالل هذه املذكرات من استحداث 
)بواب���ة( الكترونية متخصصة 
تضم موضوعات املناهج يخصص 
لكل طالب ومعلم حساب خاص 
يتي���ح لهم���ا االط���الع وتبادل 

املعلومات.
واستطردت قائلة: يستطيع 
الطالب في حالة دخوله على هذه 
البوابة التواصل مع أقرانه ومعلميه 
لتبادل املعلومات حول موضوعات 
املناهج التي تخصه بشكل يختلف 
متاما عن الوض���ع احلالي الذي 
يتيح للطالب فقط تنزيل بعض 
األسئلة او املوضوعات البسيطة 

من موقع الوزارة او من الروابط 
املتصلة به.

وأعربت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
عن األمل الكبير في ان تكون هذه 
املذكرة بداية للتعاون الفني في 
عدة مجاالت على رأس���ها ادخال 

التكنولوجيا في مدارسنا.
وأضاف���ت: رأي���ت م���دارس 
الكتروني���ة بالكامل وس���نعمل 
عل���ى االس���تفادة بالتطبيق في 
الكويت وس���نبدأ بهذه اخلطوة 
في املدارس التي سيطلق عليها 

مدارس املستقبل و»الفائقني«.
التربية  واس���تدركت وزيرة 
قائل���ة: نحن بدأنا ف���ي الكويت 
ببعض اخلطوات األساسية في 
هذا الطريق وبإذن اهلل عندما نعود 
سنعمل فورا على االستفادة مما 

شاهدناه.
وعن التطور الذي لفت نظرها 
في التعليم في سنغافورة أجابت 
احلمود: صراحة كل شيء أعجبني، 
لديهم مدارس وجامعات وأساليب 
تدريب وتقييم للمعلمني تعتبر 
مناذج متفردة ومتميزة، مشيرة 

وأش���ادت احلمود بالقائمني 
على اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات ملا يقدمونه من دعم فني 
للوزارة، مثمنة جهود م.بشاير 
الع���واد الت���ي نظم���ت برنامج 
الزيارة الرسمية الى سنغافورة 
حيث كانت مهمة وهادفة بجميع 
املقاييس السيما بتزامنها مع قرب 
الوزارة مراحل استخدام  دخول 

تكنولوجيا التعليم.
كما أشادت بتعاون املسؤولني 
في سنغافورة، معربة عن أملها 
ف���ي ان تكون هذه الزيارة نقطة 
انطالق لتفعيل التعاون التعليمي 
بني البلدين واالستفادة من جتارب 
الرائدة في  وخبرات سنغافورة 

مجال التعليم االلكتروني.
الكويتي  وأكدت ان اجلانبني 
اتفقا على وضع  والسنغافوري 
تص���ور وإطار لتفعي���ل مذكرة 
التفاهم املبرمة بني البلدين بشأن 
التعليمي حيث وجهت  التعاون 
دعوة الى املس���ؤولني في الهيئة 
الكويت  الس���نغافورية لزيارة 
لتقييم الوضع وصياغة تصور 

خلطة العمل املشتركة.

الى ان الزيارة التي شملت بعض 
قي���ادات التربي���ة كانت ناجحة 

واستفدنا منها كثيرا.
عل���ى الصعيد ذات���ه، قالت 
الوزيرة ف���ي تصريح ل� »كونا« 
ان الوزارة شارفت على االنتهاء 
من مشروع استخدام تكنولوجيا 

املناه���ج وقطاعات  التعليم في 
الوزارة املختلفة مشددة على أهمية 
زيارتها لسنغافورة واالستفادة من 

خبراتها في هذا املجال.
وقالت احلمود في ختام زيارتها 
الى سنغافورة ان الوزارة تعكف 
حاليا على دراسة مشروع استخدام 

بعض التقنيات في تركيب املناهج 
الكترونيا وحتميلها.

وأوضحت انه مت طرح مشاريع 
التعليم االلكتروني جميعها بدءا 
مبشاريع البنية التحتية وجتهيز 
املدارس وربطها ببعضها وباجلهاز 
املقرر  الوزارة ومن  املركزي في 

االنتهاء منها قريب���ا مع اكتمال 
البنية التحتية.

وكشفت احلمود عن مشاريع 
التربية ومنها مش���روع  وزارة 
الب توب لكل طالب في املرحلة 
الثانوية الذي سيبدأ بعد االنتهاء 
من إعداد البنية التحتية وكذلك 

اتفاق على حتويل املناهج ملوقع 
الوزارة االلكترون���ي باالضافة 
الى عزم الوزارة طرح مشروعني 
التعليمية  البوابة  وهما تطوير 
ف���ي الكويت وتوفي���ر االجهزة 
والتقنيات لتحميل املناهج على 

هذه البوابة.

وزيرة التربية تعود 
مساء اليوم

تعود مساء اليوم الى البالد 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العال��ي د.موض��ي احلمود 
الذي  املرافق له��ا  والوف��د 
يضم وكيلة الوزارة متاضر 
السديراوي ووكيل التخطيط 
د.خالد الرشيد ووكيلة املناهج 
مرمي الوتي��د ومديرة ادارة 
التطوي��ر والتنمي��ة عبل��ة 
العيس��ى ومراقب��ة مكتب 
البلوشي  الوزيرة ش��يخة 
وكذلك ممثلو اجلهاز املركزي 

لتكنولوجيا املعلومات.

متاضر السديراويم.محمد الصايغ

عادل الراشدمنى الصالل

دعيج الدعيج

لطلبة المنح للعام الدراسي 2011/2010فريق هندسي الستكمال نواقص التكييف في المدارس التابعة لـ »األشغال«

الراشد: حرمان 10 من طلبة األدبي وطالب من »الديني«

»التربية«: لجنة برئاسة الصايغ لمقابلة 
وتعيين المهندسين غير الكويتيين

السديراوي: تجهيز وفرز وثائق
المنح الدراسية لـ »التربية«

الصالل: نتائج التصحيح بعد االنتهاء
من المراجعة النهائية الرأسية

مريم بندق
شكلت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
جلنة وفريق عمل مبوجب قرارين 
القرار األول على:  وزاريني نص 
تش���كيل جلنة الجراء مقابالت 
لتعيني املهندسني غير الكويتيني 
برئاسة الوكيل املساعد للمنشآت 
التربوية م.محمد الصايغ وعضوية 
كل من: ابراهيم الشمري � مدير 
اإلدارة، علي الدوسري � مهندس 
� مهندس  كهرباء، خالد حس���ن 
مدني، س���عد املطيري � مهندس 
كهرباء، وف���ؤاد مظفر � مهندس 

كهرباء.

مهام اللجنة

التوظيف  1- استالم طلبات 
ال���واردة من قب���ل إدارة املوارد 

البشرية.
التأك���د من املس���تندات   -2
الرس���مية  املطلوبة واإلثباتات 
للمتقدمني وم���دى مطابقتها مع 

شروط اإلعالن.
3- حتدي���د مواعي���د إلجراء 

املقابالت الشخصية.
4- إجراء املقابالت الشخصية 
املعلنة  النظم والش���روط  وفق 
النتائ���ج واعتمادها من  ورصد 

قبل اللجنة.
املقابالت  5- رف���ع نتائ���ج 
الش���خصية الى الوكيل املساعد 

للشؤون اإلدارية.
6- يجتمع أعضاء اللجنة في 
غير أوقات الدوام الرسمي وذلك في 
املوعد الذي يحدده رئيس اللجنة 
وفقا ملتطلبات ومصلحة العمل.

اللجنة  7- يح���ق لرئي���س 
االستعانة مبن يراه مناسبا.

8- تص���رف مكاف���أة مالية 
لرئيس وأعضاء اللجنة مبوجب 
مزاولة شهرية معتمدة من رئيس 
الفريق وفق النظم املتبعة على 

بند نظام جلسات جلان.
9- يعمل بهذا القرار اعتبارا 
من 2010/5/16 وملدة شهرين قابلة 

للتمديد.
والثاني نص على: تكوين فريق 

مريم بندق
استعدادا للتحضير الستقبال 
وثائق املنح الدراس���ية لوزارة 
الدراسي  التربية وفرزها للعام 
2011/2010 واملخصص���ة لطلبة 
املنح التي تستضيفهم الكويت 
من الدول اخلارجية أعلنت وكيلة 
وزارة التربية متاضر السديراوي 
عن تش���كيل جلنة م���ن التالية 
أس���ماؤهم: محمد بن س���المة، 
العنزي،  الفرهود، بدر  سميحة 
حنان الياقوت، حليمة اشكناني، 
شروق العبداهلل، طيبة الصالح، 
أنفال محسني، أميرة املذكوري، 

زينب كمال.
ومهام اللجنة هي:

1- القيام بأعمال السكرتارية 
املراس���الت  والطباع���ة وإعداد 
اخلاص���ة باإلعالن ع���ن خطة 
املنح الدراس���ية للعام الدراسي 

.2011/2010

مريم بندق
أعلن نائب رئيس جلنة النظام 
واملراقبة بكنترول القسم األدبي 
عادل الراشد انه مت امس حرمان 10 
طالب من امتحان التاريخ اضافة 
الى طالب واحد من املعهد الديني. 
ومن جانبها قالت رئيسة جلنة 
النظام واملراقبة للقسم العلمي 
ان الطالب أدوا امس االختبار في 
مادة الرياضيات، مشيرة الى ان 
نتائج التصحيح ال ميكن اإلعالن 
عنها إال بعد االنتهاء من جميع 
االختبارات ورصد درجات الطلبة 
وبالتالي تتم املراجعة النهائية 

الرأسية وإظهار النتائج.

إيفاد الخضر والعصيمي إلى اللقاء
الكشفي العربي العاشر باألردن

مريم بندق
بناء على الدعوة املوجهة من األمانة العامة لإلقليم الكشفي 
العربي � جمهورية مصر العربية للمشاركة في اللقاء الكشفي 
العربي العاشر حول الكشفية ودورها في احلفاظ على البيئة 
)العناية مبياه الش����رب( واملزمع عقده في اململكة األردنية 
الهاشمية وكتاب الوكيل املساعد لألنشطة الطالبية وكتاب 
ديوان اخلدمة املدنية باعتبارها مهمة رسمية وموافقة وكيل 

الوزارة، واعتمادنا لهذه املهمة.
تقرر

أوال: إيفاد املوجهتني الفنيتني للتربية الكش����فية عواطف 
اخلضر وفاطمة العصيمي في مهمة رسمية حلضور اللقاء 
الكش����في العربي العاشر حول الكشفية ودورها في احلفاظ 
على البيئة )العناية مبياه الشرب( واملزمع عقده في اململكة 

األردنية الهاشمية.
ثانيا: تتحمل الكويت تكاليف الس����فر واإلقامة باإلضافة 

الى رسوم االشتراك وقدرها 80 دوالرا للمشارك.

اعتبارًا من 9 الجاري

ترقية إبراهيم السيد لوظيفة
مدير إدارة األنشطة بـ »العاصمة«

 مريم بندق
أصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود قرارا وزاريا بترقية مراقب التقنيات التربوية بإدارة 
االنشطة التربوية مبنطقة العاصمة التعليمية إبراهيم السيد 
محمد عبداهلل الى وظيفة مدير إدارة االنشطة التربوية باملنطقة 

اعتبارا من 9 اجلاري.
وجاء في قرار الوزيرة: بعد االطالع على املرسوم بالقانون 
رقم 15 لسنة 1979 بشأن اخلدمة املدنية والقوانني املعدلة له 
واملرس���وم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام اخلدمة املدنية 
وتعديالته وقرار الندب رقم 39 بتاريخ 2008/2/11، واعتماد 
مدير ع���ام منطقة العاصمة التعليمي���ة بتاريخ 2010/3/26، 
والوكيل املس���اعد للتعليم العام باإلنابة بتاريخ 2010/4/12، 
ووكيل وزارة التربية بتاريخ 2010/4/21 وكتاب ديوان اخلدمة 
املدنية رقم 2007081 بتاريخ 2010/5/30 واعتماد مراقب شؤون 
التوظف بديوان اخلدمة املدنية بتاريخ 2010/6/14 وبناء على 

ما تقتضيه مصلحة العمل.
فقد تقرر:

أوال: متدي���د ندب املذكور اعاله للعمل بوظيفة مدير إدارة 
االنش���طة التربوية مبنطقة العاصمة التعليمية اعتبارا من 

2009/2/11 وحتى 2010/2/10.
ثانيا: متديد ندب املذكور اعاله للعمل بوظيفة مدير إدارة 
االنش���طة التربوية مبنطقة العاصمة التعليمية اعتبارا من 

2010/2/11 وحتى 2010/6/8.
ثالثا: نقل املذكور اعاله للعمل بوظيفة مدير إدارة االنشطة 
التربوية مبنطقة العاصمة التعليمية اعتبارا من 2010/6/9.

رابعا: على جهات االختصاص العلم والعمل مبوجبه.

أش����ادت مدير عام منطقة الفروانية التعليمية يسرى 
العمر بجهود إدارة األنشطة التربوية خالل العام الدراسي 
احلالي والتي ميزت العمل في املنطقة عبر حتقيق جميع 
األهداف املوضوعة خلدمة منظومة التعليم مبينة ان االنشطة 
املدرسية هي املمارس����ة التعليمية التي ميكن من خاللها 
استغالل الطاقات واملواهب الكامنة لدى الطالب استغالال 
صحيحا وموجها وإتاحة عنصر االختيارية في ممارس����ة 
األنشطة يعطي فرصة للطالب الختيار نوع النشاط الذي 
يفضله ويجد فيه متنفس����ا لطاقاته س����واء كانت مهارات 

ذهنية أو عضلية.
وقالت العمر على هامش رعايتها حفل تكرمي العاملني 
في إدارة األنشطة التربوية واإلدارات املشاركة في األنشطة 
التي أقيمت خالل العام الدراسي ان هذا التكرمي يأتي لتأكيد 
اهمية العطاء الذي بذل وك����رس التميز طوال العام الذي 
أوصل اجلهود التي متت عل����ى ارض الواقع نحو االبداع 
مش����يدة بطرق التخطيط التي وضعت لتنفيذ العديد من 
األنش����طة اخلاصة باملنطقة والتي أكدت روح املسؤولية 
ل����دى اجلميع والعمل ضمن الفري����ق الواحد، حضر حفل 
التكرمي مدير إدارة األنشطة التربوية باملنطقة ناجي الزامل 
ومراقبو اإلدارة واملوجه����ون الفنيون حيث جرى تكرمي 

موظفي اإلدارة.

ملتابعة أعمال استكمال النواقص 
لنظ���ام التكييف )الش���يلر( في 
املدارس التابعة لوزارة األشغال 
العامة، استند الى: قرار مجلس 
اخلدمة املدنية )83/1( بشأن بدل 
حضور جلس���ات اللجان وعلى 
القرار ال���وزاري رقم )2001/39( 
بشأن اس���تحداث قطاع املنشآت 
التربوية، وبناء على حكم احملكمة 
التكييف  الصادر بنقل أجه���زة 
وزارة  ومخاطب���ة  )الش���يلر( 
األشغال العامة الستكمال النواقص 
واملالحظ���ات ألعم���ال التكييف 
والتهوية واإلطفاء ألنظمة تكييف 
الهواء الشيلر )مرفق( للمدارس 
التابعة لوزارة األش���غال العامة 
ومتابعة أعمال التشغيل والصيانة 
لعدد 11 مدرس���ة ومتابعة أعمال 
نقل أجهزة التكييف )الش���يلر( 
لكل من مدرسة مسعود بن سنان 
)م( بنات � مدرسة إياس بن معاذ 
)م( بنني، ومتابعة اعمال التشغيل 
والصيانة. وجاء فيه تش���كيل 
الوكيل املساعد  فريق برئاس���ة 
للمنشآت التربوية م.محمد الصايغ 
وعضوية كل من املهندسني: فؤاد 
مظفر � مهندس اختصاصي أول 
كهرباء، عبدالعزيز املهنا � مهندس 
أول ميكانيكا، عبداحلميد صادق 
� مهن���دس أول ميكانيكا، خالد 
الشهاب � مهندس أول ميكانيكا، 
ناص���ر الناصر � مهن���دس أول 
ميكانيكا، صقر اللهيب � مهندس 
ميكانيكا، محمد البقشي � مهندس 

2- اس���تقبال طلبات املنح 
الدراس���ية من جمي���ع اجلهات 
ذات العالق���ة � وزارة األوقاف � 
وزارة اخلارجية � الهيئة اخليرية 
اإلسالمية العاملية، ومن ثم فرزها 
وتصنيفها حسب اخلطة املقترحة 

واستكمال الناقص منها.

الدعيج يقوم
بأعمال الرشيدي

أصدر وكيل الوزارة باإلنابة 
الكندري قرارا بتكليف  محمد 
الوكيل املس����اعد لألنش����طة 
الطالبية دعيج الدعيج للقيام 
بأعم����ال وكيل القط����اع املالي 
راضي الرش����يدي أثناء فترة 
ال����ى ان يعود للعمل  اجازته 

مجددا.

ميكانيكا، وناصر العبيد � مهندس 
كهرباء.

مهام الفريق

1- اإلش���راف واملتابعة على 
نقل أجهزة التكييف )الشيلرات( 
لكل من مدرسة مسعود بن سنان 
)م( بنات ومدرسة إياس بن معاذ 
)م( بنني ومتابعة أعمال التشغيل 
والصيانة ورفع التقارير الفنية 
للمسؤولني وذلك مبوجب حكم 
احملكم���ة الصادر بنق���ل أجهزة 
التكييف )الش���يلر( ومخاطبات 

وزارة األشغال العامة.
2- دراس���ة عروض األسعار 
املقدمة واخلاصة بأعمال التكييف 
والتهوي���ة ومكافح���ة احلريق 

واإلنذار.
التأك���د م���ن مطابق���ة   -3
املواصفات الفنية واعتماد املواد 
وفقا ملواصفات وزارة األش���غال 

العامة.
4- متابع���ة تنفي���ذ أعم���ال 
النواقص واملالحظات  استكمال 
ألعمال التكييف والتهوية ومكافحة 

احلريق.
5- اإلش���راف على تش���غيل 
وصيانة نظام التكييف )الشيلرات( 

لباقي املدارس.
التنس���يق واملتابعة مع   -6
العامة بتكاليف  وزارة األشغال 
األعمال وجتهيز الدفعات املالية 

اخلاصة بها.
7- يجتمع أعضاء الفريق في 
غير أوقات الدوام الرسمي وذلك 
في املوعد ال���ذي يحدده رئيس 

الفريق.
الفريق  8- يح���ق لرئي���س 

االستعانة مبن يراه مناسبا.
9- تص���رف مكاف���أة مالية 
لرئيس وأعضاء الفريق مبوجب 
مزاولة شهرية معتمدة من رئيس 
الفريق وحس���ب موافقة وزيرة 

التربية.
10- يعمل بهذا القرار اعتبارا 
من 2010/3/13 وحلني انتهاء كفالة 
وزارة األشغال العامة وحتويلها 

الى عقود وزارة التربية.

الطلبات ودراس���ة  3- فرز 
الدراس���ية والرسمية  الوثائق 
وتصديقها بالتنسيق مع اجلهات 

املختصة.
4- إص���دار تصاريح دخول 
املقبول���ني  الكوي���ت للطلب���ة 
القبول  واملس���توفني ش���روط 
الداخلية  بالتعاون م���ع وزارة 
م���ع متابعة معام���الت الطلبة 

القدامى.
5- حجز تذاكر السفر للطلبة 
املقبول���ني والقدامى ومتابعتها 
بالتعاون مع مؤسسة اخلطوط 

اجلوية الكويتية.
ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارا 
م���ن 2010/4/1 حتى 2010/12/31 
الرس���مي،  الدوام  خارج أوقات 
ويصرف ألعضاء اللجنة مكافأة 
مالية حس���ب النظم والقوانني 
املعم������ول به������ا ف���ي ه���ذا 

الش��أن.

أشادت بجهود إدارة األنشطة التربوية خالل العام الدراسي الحالي

العمر: تميز أنشطة »الفروانية التعليمية« أكد روح المسؤولية لدى الجميع

ترقية القحطاني لوظيفة مراقب
التعليم االبتدائي بالفروانية

مريم بندق
اعتمدت وكيلة وزارة التربية متاضر السديراوي ترقية املوجه الفني 
لالجتماعيات مبنطقة االحمدي التعليمية حمد محمد القحطاني للعمل 

بوظيفة مراقب التعليم االبتدائي مبنطقة الفروانية التعليمية.
استندت السديراوي الى احكام قانون ونظام اخلدمة املدنية لسنة 
1979 والقرار الوزاري رقم 2007/302 بشأن االجراءات املنظمة لشغل 
الوظائف االشرافية، بناء على نتائج جلنة مقابالت املتقدمني لشغل 
وظيفة مراقب التعليم االبتدائي على ان يس���ري هذا القرار اعتبارا 

من تاريخه وملدة سنة.


