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مريم بندق
بناء على املذكرة املرفوعة من عميد كلية التربية 
جامعة الكوي����ت د.عبدالرحمن األحمد لتنفيذ املواد 
ذات الصلة املباش����رة بالتربية والتعليم واخلدمات 
التعليمية الواردة بالقانون رقم 8 اخلاص بحقوق 
األش����خاص ذوي اإلعاقة اعتمدت الوزيرة احلمود 

القرار الوزاري املتضمن البنود التالية:
أوال: تشكيل جلنة عليا لتنفيذ مواد القانون رقم 
8 لسنة 2010 ذات الصلة املباشرة بالتربية والتعليم 
واخلدمات التعليمية برئاسة د.عبدالرحمن األحمد 
عمي����د كلية التربية جامع����ة الكويت وعضوية كل 
من: راشد النويهض وكيل مساعد لشؤون البعثات 
والعالقات الثقافية/وزارة التعليم العالي، د.لولوة 
حمادة كلية التربية األساسية/الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب، د.خالد احملارب كلية التربية/

جامعة الكويت، دخيل العنزي مدير إدارة مدارس التربية 
اخلاصة/وزارة التربية، أمل العم����ر املدير الفني باألمانة 

العامة/مجلس اجلامعات اخلاصة.
ثانيا: مهام اللجنة: 1 � وضع اخلطط املستقبلية لتنفيذ 

مواد القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق ذوي اإلعاقة 
بعد دراسة واقع اخلدمات التعليمية والتربوية التي تقدم 
لذوي اإلعاقة في املؤسسات التعليمية، 2 � حتديد البرامج 
واخلدمات التربوية والتعليمية املطلوب تقدميها من مؤسسات 
التعليم العام والتعليم العالي، 3 � وضع نظام وآلية فاعلة 

للتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة لشؤون ذوي 
اإلعاقة لتنفيذ مواد القانون، 4 � وضع نظام للمتابعة 
والتقييم الدوري للخدمات التربوية والتعليمية التي 
تقدم في مؤسسات التعليم العام والعالي، 5 � تشجيع 
القطاع اخلاص بتمويل املشاريع التعليمية اخلاصة 
بذوي اإلعاقة، 6 � تكوين قاعدة معلومات باملتخصصني 
في مجاالت اإلعاقة املختلفة من الكويتيني لالستعانة 

بهم عند تشكيل اللجان املختلفة.
ثالثا: جتتمع اللجنة حال صدور قرار تش����كيلها 
لتسمية مقرر اللجنة ووضع اخلطة الزمنية لعملها 

وحتديد موعد تسلسيم التقرير النهائي.
رابعا: للجنة االستعانة باخلبرات التربوية التي 

تراها مناسبة لتنفيذ مهامها.
خامسا: ترفع اللجنة تقارير دورية لوزيرة التربية 

بنتائج أعمالها.
سادسا: يصرف لرئيس وأعضاء اللجنة مكافآت مالية 

وفق ما حتدده وزيرة التربية.
سابعا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه وعلى جهات 

االختصاص العلم والعمل مبوجبه.

غنيمة الرخيمي متاضر السديراوي

د. عبدالرحمن األحمدراشد النويهض

م.محمد الصايغ د.موضي احلمود

مريم بندق
قررت الوزي���رة د.موضي احلمود متديد عمل جل���ان تقومي مناهج 
احلاسوب والرياضيات املطور والعلوم املطور جلميع صفوف املرحلة 
االبتدائي���ة اضافة ال���ى منهج مهارات احلياة لبع���ض صفوف املرحلة 

االبتدائية الى نهاية شهر ديسمبر املقبل.
الى جانب متديد عمل جلان تقومي منهجي التربية الفنية املطور والتربية 

املوسيقية للمرحلة املتوسطة حتى نهاية شهر نوفمبر املقبل.

تبدأ وزارة التربية اليوم تعميم التوزيع الفعلي لوجبات التغذية املدرسية 
على 134 الف تلميذ وتلميذة في املرحلة االبتدائية باحملافظات التعليمية الست 
بتكلفة اجمالية معتمدة من مجلس الوزراء تبلغ 59 مليون دينار موزعة على 3 
سنوات. واكد عدد من مديري املناطق التعليمية في تصريحات متفرقة لوكالة 
االنباء الكويتية )كونا( جاهزية واس���تعداد املدارس لتنفيذ التوزيع تزامنا مع 
اجلولة التي ستقوم بها وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 

اليوم في عدد من املدارس لتفقد عملية التوزيع.

»التربية« تبدأ اليوم تعميم وجبات التغذية على »االبتدائي«تمديد عمل لجان تقويم 6 مناهج بـ »االبتدائي« و»المتوسط«

تضم أعضاء من إدارات صيانة المناطق التعليمية الست ومكتب الوكيل المختص والتصميم واإلنشاءات

الحمود: فرق عمل برئاسة الصايغ لضبط المقاولين غير الملتزمين بـ »العقود«
مريم بندق

شكلت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
جلنة برئاس���ة الوكيل املساعد 
للمنشآت التربوية م.محمد الصايغ 
لتسلم األعمال االنشائية املنجزة 
العمل وم���دى مطابقتها  ألوامر 
الى  العقود  ملواصفات وشروط 
جانب التدقيق على املس���تندات 
وأوامر العم���ل وفواتير االجناز 
مع حصر وتقييم األعمال املتبقية 
)غير املنجزة(، ان وجدت، وابداء 
املالحظات وحتديد الصالحيات 
املطلوب تنفيذها من قبل املتعهدين 
خالل مدة تقررها اللجنة، واقتراح 
االجراءات املناسبة حسب شروط 
العقد حيال املقاولني في إحالة عدم 
االلتزام باملواصفات والشروط.

نص القرار الوزاري الصادر 

بهذا الش���أن على: أوال: تشكيل 
جلنة برئاس���ة الوكيل املساعد 
التربوي���ة م.محمد  للمنش���آت 
الصايغ وعضوي���ة 9 فرق هي: 
فري���ق مكتب الوكيل املس���اعد 
للمنشآت التربوية وفؤاد حميد 
مظفر مقرر ع���ام الفرق، وحيد 
رضا هاشم مقرر فريق الكهرباء، 
عبدالعزيز محمد املهنا مقرر فريق 
التكييف، فاطمة غالم زائري مقرر 
املدني، رحاب ناصر ملك  فريق 
مقرر فريق املدني، رضية رجب 

العابدين

فريق صيانة منطقة مبارك الكبير

خالد غلوم حسن محمد  ٭
خضر محمد حسنات  ٭

عمرو هاني فتحي  ٭
ياسر عبدالعزيز حجي  ٭

بلقيس صالح املطوع  ٭
ناشي عبداهلل القحطاني  ٭

عبدالعزيز خليل الكندري  ٭
طالل حسن السبتي  ٭

فريق صيانة منطقة األحمدي

جمال برجس املطيري  ٭
عادل السباعي محمد  ٭

سامي شمس الدين شريف  ٭
معتز محمد محمد  ٭

عبداللطيف خضر ابوزيد  ٭
محمد عبدالفتاح علي  ٭

خالد فرج صالح  ٭
سامي احمد القالف  ٭

فريق صيانة منطقة حولي

محمود غلوم اشكناني  ٭
فهد سعدي العفيصان  ٭

فيصل عيسى عبدالعزيز  ٭

بشار طالب الدنيفات  ٭
حسني عبدالعال عبدالرزاق  ٭

اجني ابراهيم ابراهيم  ٭
ضحى حامد البلوشي  ٭

فريق صيانة منطقة العاصمة

احمد رمضان املصيلحي  ٭
اسامة البدري جاد الرب  ٭

احمد محمود محمد  ٭
سمير اجلنيدي محمد  ٭
احمد سعد الرشيدي  ٭

يوسف حسني القالف  ٭
خالد علي حجي الشهاب  ٭

فريق صيانة منطقة الجهراء

محمد فهاد العنزي  ٭
علي السيد سالم  ٭

مصطفى علي عبدالعزيز  ٭
حيضر الدردير السيد  ٭

محمد صبحي محمد  ٭
مجدي سعد الدين محمود  ٭
بهاء الدين فاروق بهجت  ٭
عبدالعزيز جاسم النجار  ٭

فريق صيانة منطقة الفروانية

علي عباس الدوسري  ٭
السيد مصطفى حسنني  ٭

عرفة علي ابراهيم  ٭
عبير السيد حجاج  ٭
محمد عبداهلل تقي  ٭

فاطمة حمزة عباس  ٭
خالد ابراهيم البلوشي  ٭
رباب رجب الشرقاوي  ٭

فريق صيانة منطقة ديوان عام الوزارة

سمير شداد دعيج  ٭
احمد لطفي سليمان  ٭
احمد مخلف املنفي  ٭

اريج حسني صفوري  ٭
حسن بارون عبداهلل  ٭

احمد حسني فريدة  ٭
خالد علي احمد النجار  ٭

ثانيا: يجتمع اعضاء اللجنة في 
غير اوقات العمل الرسمية وذلك 
في املوع���د واملكان الذي يحدده 
رئيس اللجن���ة وفقا ملتطلبات 

ومصلحة العمل.
ثالثا: يح���ق لرئيس اللجنة 

االستعانة مبن يراه مناسبا.
رابعا: تصرف مكافأة مالية 
لرئيس واعضاء اللجنة من الفئة 
االولى مبوجب مزاولة شهرية 
معتمدة من رئيس اللجنة وفق 
النظم على بند نظام جلس���ات 
جلان. خامسا: يعمل بهذا القرار 
اعتبارا من تاريخ 2010/7/1 وملدة 

سنة.

خالد ابراهيم السعدني  ٭
خالد فاروق صادق  ٭

فاطمة اسماعيل كرم  ٭
صقر عبداهلل اللهيب  ٭
ناصر هادي الناصر  ٭

فريق التصميم واإلنشاءات

احمد عبداهلل الفيلكاوي  ٭
محمد فوزي يس علي  ٭

هويدا فيصل محمد  ٭

في المؤسسات التربوية بحسب القانون الجديد المعدل

االختبار التحريري يومي 13 و14 ديسمبر المقبل

وزيرة التربية: لجنة عليا لتنفيذ حقوق ذوي اإلعاقة

 »األنباء« تنفرد بنشر شروط الترشيح لـ »اإلشرافية« بـ»التربية الخاصة«

مريم بندق
حددت وكيلة وزارة التربية املساعدة للتعليم العام منى اللوغاني ضوابط وشروط 
الترشيح للوظائف االشرافية التعليمية ملدارس ادارة التربية اخلاصة للعام الدراسي 
2011 / 2012 وخاطب��ت اللوغاني الوكيل املس��اعد للتعليم النوع��ي محمد الكندري 

مبذكرة جاء فيها:

ضوابط الترشيح
أوال:

سنوات الخبرةالوظيفة

4 سنوات بوظيفة مدير مساعد حتى مديرة مدرسة )إناث( بجميع املراحل
تاريخ 2011/9/30.

ثانيا:
سنوات الخبرةالوظيفة

مدير مساعد باملرحلة االبتدائية

الكويتيون فقط
خبرة 6 سنوات بوظيفة رئيس قسم، اما 
للتخصصات التي ليس لها رئيس قسم 
فيتم ترشيح حملة الدبلوم خبرة ال تقل 
عن 16 سنة و14 سنة للجامعي و13 سنة 
للماجستير و12 سنة للدكتوراه حتى 

تاريخ 2011/9/30.

مدير مساعد باملرحلتني املتوسطة 
والثانوية

الكويتيون فقط اال تقل اخلبرة عن 6 
سنوات بوظيفة رئيس قسم.

اما التخصصات التي ليس لها رئيس قسم 
فال تقل اخلبرة عن 16 سنة للدبلوم و14 
سنة للجامعي و13 سنة للماجستير و12 
سنة للدكتوراه حتى تاريخ 2011/9/30.

يرجى أخذ رغبات املرش���حني واملرش���حات للوظائف اإلشرافية التعليمية حسب 

حاجة إدارة التربية اخلاصة من الوظائف اإلشرافية التعليمية للعام الدراسي 2011-
2012 وفق الش���روط املرفقة، مع مراعاة الدقة في البيانات طبقا للشروط والضوابط 
ال���واردة بالقرار رقم 5268 الصادر بتاري���خ 2002/10/7. علما ان االختبار التحريري 
األول س���يعقد يومي االثنني 13 والثالثاء 2010/12/14 وسيصدر قرار الحقا بهذا الشأن 

لتحديد التخصصات التي ستعقد في يومي االثنني والثالثاء.
مع مراعاة ما يلي:

1- يحتسب العام الدراسي 2010-2011 وحتى 2011/9/30 ضمن سنوات اخلبرة.
2- استبيان رغبات رؤساء األقسام واملشرفات الفنيات في احدى الوظيفتني )مدير 

مساعد � موجه فني(.
3- تعطى األولوية بالترشيح للكويتيني.

4- استبعاد ترشيح )غير الكويتيني( ممن جتاوزت أعمارهم 55 عاما.
5- أن يكون املرشح لديه خبرة 4 سنوات مبدارس التربية اخلاصة.

6- على جميع املتقدمني للوظائف اإلش���رافية التعليمية تعبئة منوذج الس���يرة 

  استبعاد غير الكويتيين الذين تجاوزت أعمارهم الـ 55 عامًا واقتصار وظيفتي مديري 
المدارس و»مسـاعديهم« على الكويتييـن فقط للمراحل الـ 3 للعـام 2011 / 2012

مجموعة عمل برئاسة الرخيمي لتنفيذ االتفاقية الموقعة مع بيت الزكاة

السديراوي: صرف المساعدات لطلبة 
المدارس الحكومية

..وتكليفها بالعمل رئيسًا عامًا لواضعي 
األسئلة وكنترول الصفوف 10و11و12

مريم بندق
وكلفت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود وكيل وزارة التربية رئيسا عاما 
لواضعي األسئلة ورئيسا عاما المتحان الصفوف 

العاشر واحلادي عش���ر والثاني عشر بقسميه 
»العلمي واألدبي« والمتحان الشهادة الثانوية املعهد 
الديني وذل���ك للفترتني الثانية والرابعة والدور 

الثاني للعام الدراسي احلالي 2011/2010.

مريم بندق
أسندت وكيلة وزارة التربية 
متاضر السديراوي مهمة تنفيذ 
الى  الطلبة  مش���روع صندوق 
مجموعة عمل برئاس���ة مديرة 
ادارة اخلدم���ات االجتماعي���ة 
والنفسية غنيمة الرخيمي وذلك 
ادارة  بناء على االتفاقي���ة بني 
اخلدمات االجتماعية والنفسية 
الزكاة بش���أن  بالوزارة وبيت 
تشكيل اللجنة الفنية املشتركة 
ملشروع صندوق الطلبة، وعلى 
م���ا تقتضيه مصلح���ة العمل 
وتطوي���ره وحتقي���ق األهداف 
املرجوة من املشروع واستمرارية 
وتدعيم ايجابيات اآللية اخلاصة 
بصرف املساعدات للطلبة، حددت 
وكيلة الوزارة متاضر السديراوي 
أسماء مجموعة العمل برئاسة 
ادارة  � مديرة  الرخيمي  غنيمة 
اخلدمات االجتماعية والنفسية 
وعضوية: بزة احلماد، سميرة 
القبن���دي، فوزي���ة الصف���ار، 
رمي الزايد � رئيس���ات أقس���ام 
اخلدمة االجتماعي���ة مبناطق 
العاصمة واجلهراء واألحمدي 
ومبارك الكبير، أمينة املطيري، 
� باحثتان  حنان عبدالرحم���ن 
اجتماعيتان مبنطقتي الفروانية 

وحولي، محمد العدواني � باحث 
اجتماعي اول ب���إدارة التعليم 
الديني، نورية القالف � رئيسة 
قسم اخلدمة االجتماعية بإدارة 
مدارس التربية اخلاصة، عادل 
الشراح � مراقب ادارة املشاريع 
والهيئات احمللية � بيت الزكاة، 
شروق املطيران � رئيسة قسم 
الهيئات � بيت الزكاة، سالم القط 
� مراجع مال���ي باإلدارة املالية، 
عواطف املطيري � كاتبة حسابات 
باإلدارة املالية، صاحلة املطيري 
� م. منسق إداري بإدارة اخلدمات 

االجتماعية والنفسية.
تتولى اللجنة الفنية املشتركة 

لصندوق الطلبة املس���ؤوليات 
احملددة في الئحة نظام صندوق 

الطلبة.
جتتم���ع اللجنة خالل العام 
الدراس���ي مع مدير املساعدات 
االجتماعية في بيت الزكاة ملتابعة 
صرف املس���اعدات االقتصادية 
املدارس  املقدمة م���ن  للحاالت 
وفقا آللية الصرف التي أقرتها 

اللجنة.
اللجنة  يتقاض���ى أعض���اء 
مكافآت مالية حسب قرار ديوان 

اخلدمة املدنية 83/1.
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 

2010/10/10 الى 2011/6/30.

طلق الهيم

مريم بندق
أوض���ح مدير عام منطقة 
األحمدي التعليمية طلق الهيم 
ع���دم صحة ش���كوى بعض 
أولياء األمور ضد مدير إحدى 

مدارس منطقة هدية.
وقال الهيم ل� »األنباء« ليس 
صحيحا ان مدرس املدرسة 
تع���دى بالق���ول على طالب 
مدرس���ته أثناء فترة طابور 

الصباح.
وأض���اف قائ���ال ان هذه 
النتيجة هي ما خلصت اليه 
جلن���ة التحقي���ق التي قمت 
بتشكيلها في املنطقة لتبيان 
احلقيقة ح���ول مدى صحة 

شكوى أولياء األمور.
واس���تطرد: قامت اللجنة 
باس���تدعاء 18 معلما بشكل 
عشوائي من معلمي املدرسة 
للتوصل الى احلقيقة من خالل 
االستماع الى شهاداتهم � بعد 
ان أدوا قس���م الشهادة � وقد 
نفوا جميعا صحة الشكوى 

اليها من نتائج االستماع الى 
املعلم���ني واملتضمنة »نفي 
صحة ما نس���ب ال���ى مدير 
املدرسة وبناء عليه اتخذت 
قراري بحفظ الشكوى«، ألننا 
كتربويني ال ميكن ان نصدر 
أحكام���ا ظاملة عل���ى إدارات 

املدارس.
وبسؤال الهيم عن مضمون 
الشكوى قال ان بعض أولياء 
األمور قالوا ان مدير املدرسة 
أمسك بامليكروفون أمام الطلبة 
واملعلم���ني وق���ال »اللي ما 
يعجبه حتية العلم يا كالب 
البادية يذهب لبلده« ولذلك 
كان من السهل ان جند احدا 
إذا كان���ت الواقعة حقيقية � 

يشهد بحدوث الواقعة.
وعما إذا كان مت استدعاء 
أولياء األمور الى الش���ؤون 
القانونية باملنطقة أجاب الهيم: 
وال واحد من أولياء األمور حدد 
الوقت وال التاريخ الذي قال 

فيه مدير املدرسة ذلك.

التي قيل فيها ان مدير املدرسة 
الطابور  أثناء  أطلق كلماتها 
امليكروف���ون،  وباس���تخدام 
مضيفا: لو كان ذلك صحيحا 
بالفع���ل لوجدنا من يش���هد 

بحدوثها.
وش���دد مدير عام منطقة 
التعليمية على ان  األحمدي 
إدارة الشؤون القانونية قدمت 
خالصة الرؤية التي خلصت 

أمرتُ بحفظ الشكوى ألنني ال أرضى بالظلم بعد االستماع إلى شهادة 18 معلماً

الهيم لـ »األنباء«: مدير إحدى مدارسنا لم يطلق 
لفظ »كالب البادية« على طالب »هدية«

الذاتية وفقا للنموذج املنشور.

ثالثا
سنوات الخبرةالوظيفة

رئيس قسم باملرحة االبتدائية

أال تقل اخلبرة للدبلوم )10( 
سنوات، للجامعي )8( سنوات، 

للماجستير )7( سنوات، 
الدكتوراه )6( سنوات حتى 

تاريخ 2011/9/30،

رئيس قسم باملرحلتني املتوسطة والثانوية

للجامعي )6( سنوات، 
للماجستير )5( سنوات، 

للدكتوراه )4( سنوات حتى 
تاريخ 2011/9/30.

رابعا
سنوات الخبرةالوظيفة

التوجيه الفني

)4 سنوات( خبرة بوظيفة 
رئيس قسم جلميع املراحل 
� )4( سنوات خبرة مشرفة 

فنية رياض أطفال حتى تاريخ 
.2011/9/30

مرفق لكم التخصصات املطلوبة للترش���يح مع الرجاء حتديد املرحلة عند ارس���ال 
الترشيحات. مرفق لكم التخصصات ال�9 املطلوبة للترشيح لوظيفة رئيس قسم بإدارة مدارس 
التربية اخلاصة للعام الدراسي 2011-2012 وهي: تربية إسالمية، لغة عربية، رياضيات، 


