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متاضر السديراوي عبدالعزيز الزبن د.موضي احلمود

د.هالل الساير

لطيفة العجيل

مدرسة عبدالمحسن الزامل لتخفيف
الكثافات الطالبية في »سعد العبداهلل«

مريم بندق
كشف مسؤول تربوي لـ »األنباء« ان الوزارة بحاجة ماسة الى مدرسة 
عبداحملسن الزامل في منطقة اجلهراء التعليمية واملخصصة لطلبة سكان 
سعد العبداهلل. وقال املسؤول ان الكثافات الطالبية احلالية تتطلب تعاون 
املؤسســــة العامة للرعاية السكنية لالنتهاء من األعمال املتبقية املطلوبة. 
وأضاف ان الهيئة أبلغت التربية بأن تسليم املدرسة سيتم بتاريخ 7/31 اي 
بعد غد السبت، وان االعمال املتبقية التي رصدها مهندسو التربية حتتاج الى 
وقت أطول من ذلك. واستدرك املسؤول قائال: نتمنى من االخوة املسؤولني 
في الرعاية السكنية اعطاء املوضوع أهمية وأولوية نظرا حلاجة الطلبة، 
وأضاف: حتى وان مت تسليم املدرسة في أواخر أغسطس املقبل فالوزارة 
تستطيع افتتاحها الستقبال الطلبة نظرا ألن تعليمات الوزيرة د.موضي 
احلمود والوكيلة متاضر السديراوي للجهات املختصة في الوزارة تتضمن 
جتهيز جميع متطلبات املدرسة من اثاث وهيئة تعليمية وإدارية وخالفه 

لتكون التربية على أهبة االستعداد اليصال املتطلبات في وقت قياسي.

الساير: 13 مسؤوالً الستكمال متطلبات المدارس
التربويــــة واثــــاث املكتبات على 
املدارس اجلديدة واستكمالها لباقي 
املــــدارس العاملة وتوزيع اجهزة 
الكمبيوتــــر واثاثها على املدارس 
اجلديدة واستكماله بالنسبة لباقي 

املدارس العاملة.
والتأكد من جاهزية شــــركات 
اخلدمات لتقدمي خدمات )النقليات 
ـ التغذية ـ احلراســــة ـ النظافة ـ 
العام  املراســــلة...إلخ( مع بداية 
الدراسي. وكذلك التأكد من توزيع 
املــــدارس اجلديدة  مســــتلزمات 
الدراسة  والعاملة قبل موعد بدء 
بوقت كاف وتسلمها مبعرفة اجلهة 
املختصة، وجاهزية اجهزة التكييف 
ومبردات املياه قبــــل بداية العام 
الدراسي. ثالثا: ترفع اللجنة تقارير 
دورية شهرية الى وكيل الوزارة 
متضمنة معوقات العمل حتى ميكن 
معاجلة اســــبابها. رابعا: تصرف 
لرئيس واعضــــاء اللجنة مكافأة 

مالية وفقا للنظم املعمول بها.
خامسا: لرئيس اللجنة تسمية 
مقرر اللجنة. سادسا: يعمل بهذا 
القرار اعتبارا من 2010/7/25 وحتى 
نهاية شهر سبتمبر 2010، وعلى 
جميع جهــــات االختصاص العلم 

والعمل مبوجبه.

الكتب  االنتهــــاء من طباعــــة 
وتزويد إدارة التوريدات واملخازن 
بها، وتوزيــــع املتبقي من الكتب 
املدرسية حسب املقرر املعتمد من 
إدارة املناهج وكذلك االثاث املدرسي، 
الفصول  انشــــاء  واالنتهــــاء من 
الدراســــية اجلديــــدة واملــــدارس 
اجلديــــدة، والصيانــــة اجلزئية 
واجلذرية باملدارس. وتوزيع القوى 
العاملة من غير الكويتيني )املعلمني 
واملعلمات( طبقا لالحتياجات للعام 
الدراسي 2011/2010 وتسلمهم للعمل 

في بداية العام.
التقنيات  وتوزيــــع اجهــــزة 

مريم بندق
شــــكل وزير الصحــــة ووزير 
العالي  التعليم  التربية ووزيــــر 
الســــاير جلنة  باإلنابــــة د.هالل 
الستكمال إجراءات توفير متطلبات 
االستعداد للعام الدراسي 2011/2010. 
استند الوزير الى القرار الوزاري رقم 
2010/156 بتاريخ 2010/3/29 بشأن 
تشكيل جلنة التخطيط واملتابعة 
للعامني الدراســــيني )2011/2010 ـ 
2012/2011(، البنــــد ثامنا من قرار 
تشكيل اللجنة الذي يحدد انتهاء 
عملها في 2010/6/30، وما تضمنه 
تقرير اللجنة وما مت االنتهاء اليه 
من عمل للعام الدراسي 2011/2010 

وجاء في القرار:
أوال: تشــــكيل جلنة برئاســــة 
الوكيــــل املســــاعد للتعليم العام 
منى اللوغاني الستكمال إجراءات 
توفير متطلبات االستعداد للعام 
الدراسي 2011/2010 وتضم اللجنة 
في عضويتها مديري عموم املناطق 
التعليمية الست الى جانب مديري 
إدارات املوارد البشرية، اخلدمات 
العامة، التوريدات واملخازن، التربية 
اخلاصة، التقنيات التربوية، املناهج 

والتعليم الديني.
ثانيا تتابع اللجنة ما يلي:

برئاسة اللوغاني وعضوية مديري عموم المناطق واإلدارات المركزية

»الديوان« وافق على صرف األعمال اإلضافية للعاملين بمكتب الوزيرة لمدة 9 أشهر
مريم بندق

علمت »األنباء« ان ديوان اخلدمة املدنية 
وافق على الطلب املرفوع من وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
باستثناء العاملني في مكتبها من املدة احملددة 

بشهرين لصرف االعمال االضافية.
وكشـــفت املصادر ان موافقة الديوان 
تضمنـــت ان تصرف االعمـــال االضافية 
للعاملني في مكتب الوزيرة ملدة 9 أشـــهر 

متصلة.
واضافت على ان حتســـب اعتبارا من 

شهر يونيو املاضي.
على صعيـــد آخر اعتمد وزير الصحة 

ووزيـــر التربية ووزيـــر التعليم العالي 
باالنابة د.هالل الساير بعض قرارات املهمات 

الرسمية للعاملني في التربية.
جاء القرار االول بناء على الدعوة املوجهة 
من وزارة التربية والتعليم بدولة االمارات 
العربية املتحدة بشأن املشاركة بوفد طالبي 
في اوملبياد الكيمياء العربي السادس واملزمع 
عقدها في مدينة رأس اخليمةـ  دولة االمارات 
العربية املتحدة خالل الفترة من )2010/7/31 

الى 2010/8/4(.
الوكيل املســـاعد  وبناء علـــى كتاب 
لالنشـــطة الطالبية رقـــم 2082 املؤرخ 
فـــي 2010/6/29، وموافقة وكيل الوزارة 

واعتمادنا لهذه املهمة.
جاء فـــي القـــرار: اوال: تكليف كل من 
ليلى خلف الرشـــيدي موجـــه فني علوم 
مبنطقة مبارك الكبير التعليمية، ولولوة 
خلف العنزي موجـــه فني علوم مبنطقة 
الفروانية التعليمية باالشراف على الوفد 
الطالبي املشارك في اوملبياد الكيمياء العربي 
الســـادس واملزمع عقدها في مدينة رأس 
اخليمة ـ دولة االمـــارات العربية املتحدة 
خالل الفترة من 2010/7/30 الى 2010/8/5 

شاملة يومي السفر.
ثانيا: تتحمل مؤسسة الكويت للتقدم 

العلمي تكاليف السفر واالقامة.

واحلاقا للقرار الوزاري رقم )2010/402( 
بتاريخ 2010/7/6 بشأن ايفاد كل من ليلى 
احمد البعيجانـ  موجهة فنية اولى للمرشدات 
مبنطقة حولي التعليمية، وعالية عبداهلل 
اجلندل، معلمة لغة اجنليزية مبدرســـة 
اشبيلية مبنطقة العاصمة التعليمية خالل 
الفترة )3 – 10 اغسطس 2010( لالشراف على 
الوفد الطالبي املشارك في املعسكر الدولي 
املقرر اقامته في توجاكوشـــي )اليابان( 
اصدر الساير قرارا جاء فيه: اوال: تعديل 
بيانـــات عالية عبداهلل اجلنـــدل، معلمة 
لغة اجنليزية مبدرسة اشبيلية مبنطقة 

العاصمة التعليمية.

وافق على االستثناء المرفوع من موضي الحمود على أن تحسب اعتباراً من »يونيو« 2010

مديرو العموم: ال يوجد في هياكلنا التنظيمية مسمى مدير اإلدارة القانونية

رضا اخلياط خالد الرشيد

منى اللوغاني

اللوغاني حددت 10 أغسطس لتزويد الوزارة 
بمكونات المشغول الفعلي للهيئات التعليمية

وقال مدير عام احدى املناطق 
التعليمية لـ »األنباء«: انه من غير 
املستحب ورود اخطاء في الكتب 
الرسمية التي تصل الى املناطق 
من قبل اللوغاني، موضحا انه على 
سبيل املثال وليس احلصر ورد 
كتاب من اللوغاني للتعميم على 
القانونية باملنطقة  مدير االدارة 
بالرغم من انه ال يوجد هذا املسمى 
التنظيمي املعتمد  الهيكل  ضمن 
التعليمية وان املسمى  للمناطق 
الصحيح هو رئيس قسم االدارة 
القانونية، موضحا ايضا انه يتبع 
مدير عام املنطقة مباشرة حيث 
اعتقدت اللوغاني باخلطأ انه يتبع 

مسؤوال آخر.
وأكـــد املدير العـــام ان هذين 
اخلطأين وردا في كتاب اللوغاني 
رقم 8974 الصادر بتاريخ 24 مايو 
املاضي والذي جاء فيه: لذا يرجى 
االيعاز ملن يلزم للتعميم على مدير 
االدارة القانونية مبنطقتكم ملراعاة 
االلتزام بعدم اســـتدعاء مديري 
املدارس الى املنطقة للتحقيق حيث 
يجـــب ايفاد احملقق املختص الى 
املدرســـة الجناز مهامه، يذكر ان 
الـــوزارة تراجعت عن هذا القرار 
وابقـــت الوضع كما هـــو عليه 

اآلن.

دور التنسيق مع جهاز التوجيه 
الفني فـــي هذا الشـــأن واهمية 
اشـــراكه في رســـم وتنفيذ هذه 
السياسات، متمنية انه في حال 
وجود اي مالحظات او استفسارات 
نرجو عدم التردد في ارسال من 
ترونه مناسبا الى ادارة التنسيق 
ومتابعة التعليم العام ملناقشة هذه 

االجراءات واملالحظات.
الـــى ذلك دعا مديـــرو عموم 
املناطق التعليمية وكيلة التعليم 
العام منى اللوغاني الى االطالع 
التنظيمي للمنطقة  الهيكل  على 
الوزارة  التعليمية املعتمـــد من 

واملعمول به حاليا.

مريم بندق
حددت وكيلـــة التعليم العام 
منى اللوغاني 10 أغسطس املقبل 
لتزويد القطاع مباشرة مبكونات 
الهيئة  الفعلي العضاء  املشغول 
التعليمية في كل مدرسة على حدة 
حسب التخصص )كويتي ـ غير 
كويتي( وذلك قبل فترة التعيينات 
والتعاقدات بداية العام الدراسي 
ومناقشة ذلك مع مديري الشؤون 

التعليمية.
على ان يتم في 15 ســـبتمبر 
املقبل تزويـــد القطاع مبكونات 
الهيئة  الفعلي العضاء  املشغول 
التعليمية في كل مدرسة على حدة 
حسب التخصص )كويتي ـ غير 
كويتي( بعد تســـكني التعاقدات 
اجلديدة ومناقشة ذلك مع مديري 

الشؤون التعليمية.
واضافت اللوغاني نود التذكير 
بأن الغرض مـــن هذه االجراءات 
والتدقيق على سالمتها حتقيق 
املصلحة العامة التي تخدم العمل 
التربوي ضمن أطر العدالة والتي 
لن يتسنى حتقيقها ما لم تكن هناك 
قناعات كاملة لدى جميع املعنيني 
بأهميتهـــا وامتالكهـــم للكفايات 
الرئيســـية  املعرفيـــة واألدوات 
في تنفيذها، مشـــيرة الى اهمية 

»التربية« لـ »التطبيقي«: عدم مالءمة
»الصحة العامة« للحاجات الوظيفية بالوزارة

مريم بندق
خاطبت وكيلة وزارة التربية متاضر السديراوي نائب املدير العام 
للتعليم التطبيقي والبحوث د.مشعل املشعان حول استحداث قسم 
جديد بكلية العلوم الصحية باسم قسم الصحة العامة التطبيقية 
جاء في خطاب السديراوي: باإلشــــارة إلى املوضوع عاليه، وبناء 
على كتابكم 1104 املــــؤرخ في 25 يناير 2010 واملتضمن رغبة كلية 
العلوم الصحية في استحداث قسم جديد باسم قسم الصحة العامة 
التطبيقية واملرفق معه نسخة من برنامج التعليم والتثقيف الصحي 
)Heaith Education and Promotion( فإننا إذ نؤكد ان تأســــيس هذا 
القســــم اجلديد يعد عمال متميزا لتطوير اخلدمة الصحية، اما فيما 

يخص وزارة التربية فقد تبني اآلتي:
أوال: عــــدم مالءمة هذا التخصص للحاجــــات الوظيفية بوزارة 
التربية. ثانيا: عدم إشــــارة النص العربي واإلجنليزي الى دور هذا 
القســــم بالوزارة. ثالثا: لم يظهر من خالل مخرجات هذا القسم ما 
يشير إلى امكانية التعيني أو االستفادة من هذه املخرجات بوزارة 
التربية. رابعا: لم تتطرق املقررات الدراسية املقترحة للقسم اجلديد 

ألي منهج من مناهج املواد الدراسية بوزارة التربية.

مريم بندق
كلفت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
جلنة برئاسة مدير عام املركز االقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية 
م.نادر أبو القاسم معرفي باالشراف على تنفيذ مشروع برمجيات 
خبــــرات رياض األطفال املطورة للمســــتويني األول والثاني وذلك 
بناء على كتابه املقدم للوزيرة في 20 مايو املاضي. وبحسب القرار 
الوزاري الذي حدد مهام اللجنة فاملطلوب منها متابعة تنفيذ بنود 
العقد املوقع بني وزارة التربية واملركز االقليمي لتطوير البرمجيات 
التعليميــــة على ان يرفع تقريــــر دوري للوزيرة باجنازات اللجنة 
ومراحل تنفيذ املشروع ويصرف لرئيس وأعضاء اللجنة مكافأة مالية 
وفقا للنظم املتبعة. وتضم اللجنة في عضويتها كال من: د.سعود 

احلربي، ضياء العصفور، هناء الشراح، ومحمد سليمان.

لجنة لتنفيذ البرمجيات التعليمية برياض األطفال

الحمود اعتمدت قرارات وزارية بمهمات رسمية إلى الخارج
4 ـ تأليف كتــــاب دليل املعلم 
)الرياضيات للصف الثاني التربية 

الفكرية(.
ـ تأليــــف كتــــاب الطالــــب   5
)الرياضيات للصف الثالث التربية 

الفكرية(.
6 ـ تأليف كتــــاب دليل املعلم 
)الرياضيات للصف الثالث التربية 

الفكرية(.
أسلوب عمل اللجنة:

1 ـ يراجع رئيس اللجنة ادارة 
تطوير املناهج خالل اســــبوع من 
تاريخ صدور القرار وذلك لتسلم 
الوثائق املتعلقة باللجنة وتكون 
االجتماعات خــــارج اوقات الدوام 

الرسمي.
2 ـ تضع اللجنة خطة مفصلة 
الجناز املهام املنوطة بها في ضوء 
التوصيف املعتمد من ادارة تطوير 

املناهج.
3 ـ يقوم رئيس اللجنة بتقدمي 
تقرير فتري يوضح ســــير العمل 
واجنازات اعضاء اللجنة الى ادارة 

تطوير املناهج.
4 ـ يتم تســــليم اصول الكتب 
املؤلفة من نســــختني مطبوعتني 
باالضافة الى الصور واألشــــكال 
اخلاصة مبحتوى املنهج حســــب 
البرمجة الزمنية التالية: الصف األول 
)طالب + معلم( نهاية فبراير 2011، 
الصف الثاني )طالب + معلم( نهاية 
أكتوبر 2011، الصف الثالث )طالب 

+ معلم( نهاية ابريل 2012.
تصرف مكافــــأة مالية لرئيس 
وأعضــــاء اللجنة حســــب النظم 
واللوائــــح املعمــــول بهــــا في هذا 

الشأن.
على جميع جهات االختصاص 
العلم والعمل مبوجب هذا القرار.

اول حاسوب مبنطقة مبارك الكبير 
التعليمية، علي الكندري ـ موجه 
حاسوب مبنطقة حولي التعليمية، 
الوفــــد الطالبي  باالشــــراف على 
املشارك في مسابقة األوملبياد الثاني 
والعشرين لصياغة املعلومات في 
كندا خالل الفتــــرة من 2010/8/13 
الى 2010/8/23 شاملة أيام السفر 

األربعة.
ثانيا: تتحمل مؤسسة الكويت 
للتقــــدم العلمــــي تذاكر الســــفر 

واإلقامة.
ثالثــــا: علــــى جميــــع جهات 
االختصاص العلم والعمل مبوجب 

هذا القرار.
وهذا وشــــكلت وكيلة الوزارة 
متاضر الســــديراوي جلنة تأليف 
منهج الرياضيات من الصف األول 
الى الثالث مرحلة التربية الفكرية 
مبدارس التربيــــة اخلاصة للعام 
الدراسي 2011/2010، أوال: تشكيل 
جلنة برئاسة كارم محمدـ  موجه فني 
رياضيات بإدارة التعليم اخلاص، 
وعضوية: بدرية العوضيـ  رئيس 
قســــم الرياضيات مبدرسة النور 
واألملـ  بنات، اميان محمدـ  معلمة 
رياضيات مبدرسة التربية الفكريةـ  
بنات، اسماء الردهانـ  باحثة تربوية 

بإدارة تطوير املناهج.
مهام اللجنة:

1 ـ تأليــــف كتــــاب الطالــــب 
)الرياضيات للصف األول التربية 

الفكرية(.
2 ـ تأليف كتــــاب دليل املعلم 
)الرياضيات للصف األول للتربية 

الفكرية(.
ـ تأليــــف كتــــاب الطالــــب   3
)الرياضيات للصف الثاني التربية 

الفكرية(.

مدير ادارة اخلدمات العامة، أنيسة 
الوهابيـ  مديرة االدارة املالية، سالم 
الفيلكاوي ـ مدير ادارة التخطيط، 
دخيل العنزيـ  مدير ادارة مدارس 

التربية اخلاصة.
ثانيا: تتولــــى اللجنة مقابلة 
املتقدمني املستوفني لشروط شغل 

الوظيفة املذكورة.
ثالثــــا: علــــى جميــــع جهات 
العلــــم والعمل على  االختصاص 

تنفيذه.
وبنــــاء علــــى رغبة الــــوزارة 
بالتنســــيق مع مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي في املشاركة بوفد 
طالبي في مسابقة األوملبياد الثاني 
والعشرين لصياغة املعلومات في 
كندا خالل الفترة من 14ـ  21 أغسطس 
املقبــــل وبناء على كتــــاب الوكيل 
املساعد لألنشطة الطالبية بتاريخ 
2010/7/7 وموافقة وكيل الوزارة، 

واعتمادنا لهذه املهمة.
قررت احلمــــود: أوال: تكليف 
كل من: سلوى البعيجان ـ موجه 
اول حاســــوب مبنطقة العاصمة 
التعليمية، بشرى البحر ـ موجه 

وموافقة وكيل الوزارة واعتمادنا 
لهذه املهمة الرسمية.

ايفاد عبلة عبداهلل  تقرر اوال: 
العيســــى ـ مديــــر ادارة التطوير 
والتنمية في مهمة رسمية للمشاركة 
في حضور االجتماع االول ملسؤولي 
التدريب في الدول االعضاء واحللقة 
النقاشــــية عــــن التدريب عن بعد 
واملزمــــع عقــــده في دولــــة قطر، 
خالل الفترة مــــن 2010/10/24 الى 

2010/10/27 شاملة يومي السفر.
ثانيا: تتحمل الكويت تكاليف 

السفر واالقامة.
ثالثــــا: علــــى جميــــع جهات 
االختصاص العلم والعمل مبوجب 

هذا القرار.
وشكلت الوزيرة جلنة ملقابلة 
املتقدمــــني لشــــغل وظيفة مراقب 
اخلدمات بإدارة اخلدمات العامة، جاء 
في القرار: أوال: تشكيل جلنة برئاسة 
عائشة الروضان ـ الوكيل املساعد 
للشؤون اإلدارية ملقابلة املرشحني 
لشغل وظيفة مراقب اخلدمات بإدارة 
اخلدمات العامة وعضوية كل من 
التالية اسماؤهم: وليد بن غيث ـ 

مريم بندق
أصدرت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود عدة 
قرارات وزارية مبهمات رسمية الى 
اخلارج. جاء القرار االول بناء على 
الدعــــوة املوجهة من مكتب توني 
بلير للمشاركة في ورشة عمل في 
التعليم وزيارة لبعض مؤسسات 
جودة التعليــــم في لندن ـ اململكة 
املتحدة وذلك خالل الفترة من 15 
اجلاري وحتى 17 منه. وكتاب الوكيل 
املســــاعد للتخطيط واملعلومات 
وموافقة وزيرة التربية والتعليم 
العالي على هذه املهمة الرسمية، 

قررت الوزيرة:
اوال: ايفاد كل من د.رضا محمد 
اخلياط االمني العام للمركز الوطني 
لتطوير التعليم ود.خالد عبداهلل 
الرشيد الوكيل املساعد للتخطيط 
واملعلومات في مهمة رسمية حلضور 
ورشــــة العمل في التعليم وزيارة 
لبعض مؤسسات جودة التعليم في 
لندنـ  اململكة املتحدة خالل الفترة 
من 2010/7/14 الى 2010/7/18 شاملة 

يومي السفر.
ثانيا: تتحمل الكويت تكاليف 

السفر واالقامة.
ثالثــــا: علــــى جميــــع جهات 
االختصاص العلم والعمل مبوجب 

هذا القرار.
وتلبية للدعــــوة املوجهة من 
املركز العربــــي للتدريب التربوي 
لدول اخلليج للمشاركة في حضور 
االجتماع االول ملسؤولي التدريب في 
الدول االعضاء واحللقة النقاشية 
عن التدريب عن بعد واملزمع عقده 
في دولة قطر خالل الفترة من 25 
– 26 اكتوبر املقبل وكتاب الوكيل 
املســــاعد للتخطيط واملعلومات 

السديراوي شكّلت لجنة تأليف رياضيات التربية الخاصة

الكويت تشارك في معرض مكتبة األسد الدولي للكتاب
دمشقـ  كونا: قال كبير اختصاصيي 
االعالم اخلارجي بوزارة االعالم فهد 
العجمي ان الكويـــت ممثلة بوزارة 
االعالم حريصـــة كل احلرص على 
املشاركة السنوية في معرض مكتبة 

االســـد الدولي للكتـــاب انطالقا من 
اميانها بالدور العربي واالسالمي الذي 
تلعبه املؤسسات الثقافية والفكرية 

واالدبية واالعالمية الكويتية.
واوضح العجمي لــــ »كونا« ان 

الكويت ستشارك اليوم في فعاليات 
الدورة الـ 26 ملعرض مكتبة االســـد 
الدولي للكتاب من خالل املطبوعات 
اخلاصة بوزارة االعالم ووزارة التربية 
وجامعة الكويت والصندوق الكويتي 

العربية وبيت  للتنمية االقتصادية 
الثقافية  البابطني  الزكاة ومؤسسة 
ودار ســـعاد الصباح باالضافة الى 
املجلس الوطنـــي للثقافة والفنون 

واآلداب.


