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 «تيمز وبيرلز» من اختصاصات الخياط

 مريم بندق
  اعتمدت الوزيرة احلمود قرارا جاء فيه:

  ـ بعد االطالع على قانون ونظام اخلدمة املدنية لسنة ١٩٧٩، 
وتعديالتهما. ـ وعلى املرســــوم رقم ٣٠٨ لسنة ٢٠٠٦ بانشاء 

املركز الوطني لتطوير التعليم.
  ـ وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل قررت:

  أوال: تدرج جميع االختبارات واملسابقات الدولية ذات طابع 

التقييــــم للتعليم العام في الكويت، ومــــن ضمنها اختيارات 
(TIMMS) و(PIRLS) ضمن اختصاصات املركز الوطني لتطوير 

التعليم.
  ثانيا: يســــري هذا القرار اعتبارا من تاريخه ويلغى كل ما 

يتعارض معه من قرارات.
  ثالثــــا: على جميــــع جهــــات االختصاص العلــــم والعمل 

مبوجبه. 

 محمد الكندري

 متاضر السديراوي

 مريم بندق
  قررت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
تشكيل جلنة لوضع ضوابط إحلاق 
املعاقني باملدارس املوافقة حلاالتهم 
الصحية. تنفيذا ملذكرة التعاون 
املوقعة بني وزارة التربية ومبرة 
خير الكويت املوقعة في ٢٠١٠/١١/٤، 
ورغبة في وضع الضوابط واللوائح 
املنظمة اللتحاق املعاقني باملدارس 
املتخصصة املوافقــــة حلاالتهم 

الصحية. ونص القرار على:
  أوال: تشــــكيل جلنة برئاسة 
محمد الكندري الوكيل املســــاعد 
للتربية النوعية بوزارة التربية 
وعضويــــة كل مــــن فهد الغيص 
الوكيل املساعد للتعليم اخلاص 
العيار  التربيــــة، فيصل  بوزارة 

 مريم بندق
  شكلت وكيلة وزارة التربية 
متاضر الســـديراوي جلان سير 
امتحانات مركز تأهيل الدراسات 
املوسيقية التابع للتوجيه الفني 
العام للتربية املوسيقية للفصلني 
الدراســـيني االول والثاني للعام 

الدراسي ٢٠١١/٢٠١٠.
  جاء في القـــرار اوال: تكليف 
املنشورة اسماؤهم القيام بأعمال 
االمتحانات املسندة الى كل منهم 
للمقررات الدراسية اخلمسة والتي 
الدراســـات  تعقد مبركز تأهيل 
املوسيقية على مستوى الفصلني 
الدراســـيني االول والثاني للعام 
الدراســـي ٢٠١١/٢٠١٠ كل فصـــل 

دراسي على حدة.
  ثانيا: على جميع املكلفني تسلم 
القرارات واجلداول املنظمة لكل 
ما يتعلـــق بهذه االمتحانات من 

رئيس عام االمتحانات.
  ثالثا: تصـــرف مكافأة مالية 
للمكلفني بجميع اعمال االمتحانات 
حسب النظم املعمول بها في هذا 
الشـــأن لكل فصل دراسي على 

حدة.
  رابعـــا: على جميـــع جهات 
االختصاص العلم والعمل مبوجب 

هذا القرار.
  محمد عيسى شهاب احلداد

  زينب هاشم الكندري
  احمد عبدالعظيم محمد

  هنادي سعود رجا البغيلي
  نادية جنم العيدان

  ماجدة جعفر العريان
  حسام انور مصطفى الهواري
  سعاد رمضان محمد اخلليفة

عبدالعزيــــز  محمــــد    عادلــــة 
الشعالن

  نضال عبداهللا محمود حســــني 
احلسن

  اسامة احمد مجيد الغريب
  منــــى محمــــد عبــــداهللا حمــــد 

الكهيدان
  انصاف محمد علي احلافظ

  مها كمال احمد البرعي

 مريم بندق
  أعادت وزيرة التربيــــة ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود تشكيل اللجنة الرئيسية املشرفة 
على مشــــروع الصندوق اخليــــري لتعليم الطالب 

احملتاجني باملدارس اخلاصة.
  نــــص القرار علــــى: أوال: يعاد تشــــكيل اللجنة 
الرئيســــية الدائمة املكلفة باإلشراف على مشروع 
الصندوق اخليري لتعليــــم الطالب احملتاجني في 
الكويت برئاسة فهد الغيصـ  الوكيل املساعد للتعليم 
اخلــــاص وعضوية كل من: محمــــد الداحس ـ مدير 
عام اإلدارة العامــــة للتعليم اخلاص، اللواء جنيب 
العثمان ـ ممثال للجنة التنفيذية لشــــؤون املقيمني 
بصورة غير قانونية، عبداهللا الوهيبـ  مدير الشؤون 
املالية واإلدارية، مســــاعد الرخيص ـ ممثال لألمانة 
العامة لألوقاف، محمد العتيبيـ  ممثال لبيت الزكاة، 
عبداهللا الكندري ـ ممثال للهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية، أنيسة الوهابيـ  مدير الشؤون املالية بوزارة 
التربية، صالح حسنـ  كبير اختصاصيني قانونيني 

ـ التعليم اخلاص.

  ثانيا: تتحدد مهام اللجنة فيما يلي: اإلشراف على 
مشروع الصندوق اخليري لتعليم الطالب احملتاجني 
في دولة الكويت وإقرار خططه وبرامجه التنفيذية 

في ضوء ما قرره مجلس الوزراء بخصوصه.
  ـ اعتمــــاد اللوائــــح والنظم اخلاصة مبشــــروع 

الصندوق اخليري.
  ـ اعتماد ميزانية الصندوق واإلشراف على توفير 

موارده املالية.
  ـ اختيار مدير وأعضــــاء فريق العمل التنفيذي 
إلجناز جميع األعمال التي تتعلق بالصندوق اخليري 

وإقرار املكافأة املالية لكل منهم.
  ثالثا: تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها 
خارج أوقات الدوام الرســــمي وتصرف لهم مكافأة 
مالية وفقا للفئة األولى احملددة بقرار مجلس اخلدمة 
املدنية رقم ١ لسنة ١٩٨٣ املعدل بالقرار رقم ٧ لسنة 
٢٠٠٨ املنظــــم لقواعد صرف أعمال اللجان حســــب 

كشوف املزاولة.
  رابعا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه وعلى 

جميع جهات االختصاص العلم والعمل مبوجبه. 

الشؤون االجتماعية والعمل. مهام 
اللجنة: وضع الضوابط واللوائح 
التنظيمية اللتحاق املعاقني من 
ابناء غيــــر محددي اجلنســــية 
باملدارس املتخصصــــة املوافقة 

حلاالتهم الصحية.
التي تراها  التوصيات    تقدمي 
اللجنة حلل مشكلة هؤالء املعاقني 
وابراز دور مبرة خير الكويت في 

هذا الشأن.
  ثالثا: تقــــدم اللجنة تقريرها 
خالل شــــهرين من صــــدور هذا 

القرار.
  رابعا: تصرف مكافآت رئيس 
النظم  اللجنة وفــــق  وأعضــــاء 

املتبعة.
  خامســــا: على جميع اجلهات 

العلم والعمل مبوجبه. 

  منى احمد علي محمد متولي
  مبارك عبداهللا مبارك سعدون
  سهير سامي شحاتة عبدالنور

  نهلة محمد حسن صالح
  خلود سعود عبداهللا السبيتي

  امــــل محمــــود حلمــــي محمود 
بسيوني

  عادل محمد عبداهللا الدوسري
  نبيل حسني عواد

  مجــــدي محمــــد ســــعد عباس 
حمزة

  عزة احمد محمود حسن
ابراهيــــم عبداخلالق    صبــــري 

الدالي
  ايناس محمــــد احلليبي محمد 

احمد
  هنــــادي حســــام الديــــن عزت 

سليمان
  عبيــــر محمــــد مصطفــــى علي 

احمد
  اماني احمد طه فؤاد

  ماجــــدة عبداملنعم محمد محمد 
راشد

  محمــــد فتحــــي محمــــد عطية 
ابراهيم

  عادل عبدالعزيز محمد محسن
  طارق يحيى محمد راشد

  محمد الليثي مصطفى شريف
  سحر نبيل جرجس مليكة

ابو بكــــر عبداملتعال    شــــيرين 
حسن

  شريف محمد رشاد الصالحي
ابراهيم    اينــــاس محمد احمــــد 

الدسوقي
  عصــــام محمد ابراهيم الســــيد 

االشقر
  عطية طه الشافعي

  عبير فؤاد عثمان
  غادة محمد طلعت السيد

  عبير سيد عبداحلميد
  سلوى عبداهللا مبارك العواد
  جنود جاسم حسني شعبان
  هند عيسى صالح بوغيث
  منال سليمان عيسى البكر

  حسن محمود ربيع
  محمد آدم عبدالعاطي

  ريحانة كل محمد. 

االمــــني العام ملبرة خير الكويت، 
سوسن املهنا عضو مببرة خير 
الكويت، د.زكي الســــليمي كبير 
االختصاصيني القانونيني بوزارة 

  منى حسني عباس البلوشي
  هدى سعود مبارك الوقيان

  محمد فاروق ابراهيم عشماوي
  سفيان سعيد حماد

  هبة عبداحملسن محمد ابل
  حياة رمضان محمد اخلليفة
  صبحي عبدالعزيز الدسوقي
  زينب غريد سعوي البذالي

محمــــود  شــــوقي    احمــــد 
عبداحلفيظ

  ليلى يوسف احمد يوسف
  سامية عبدالفتاح احمد وهبة

  ماجدة محمد محمد زايد
  نيفني محمد عبداحلميد رجب

  نرمني محمود مجاهد
  علي رشدي احمد عبدالعال

  مشيرة كامل الباجوري
  اسالم فارس عبدالقوي حواس

  فاطمة احمد حسن ابراهيم
  امنية محمود محمد فاضل

  محمد طيفور زكي محمد
  صقر عبداهللا محمود حســــني 

احلسن
  عزة حمدي عبدالرحمن محمد

  منــــار محمــــد الســــعيد محمد 
النادي

  زينب محمد علي ابو هندية
  اميان عدلي رياض حلمي

عبداللطيــــف  محمــــد    هــــدى 
اخللفاوي

بكــــر  عبداللطيــــف    يوســــف 
الصياد

  سيد عبداملنعم مرسي سليمان

 للفصلين الدراسيين األول والثاني للعام ٢٠١١/٢٠١٠

 وزيرة التربية: قبول المعاقين «البدون» 
بمدارس االحتياجات الخاصة

 أسماء المكلفين بامتحانات تأهيل «الموسيقية»

 الحمود: إعادة تشكيل لجنة الصندوق الخيري 
لتعليم الطالب المحتاجين

 أكدوا أن اإلدارة المالية أبلغتهم بأن الحاسوب مادة غير أساسية مع أن العكس صحيح

 معلمو الحاسوب في المناطق الـ ٦ لـ «األنباء»: 
  نطالب الوزيرة بصرف مكافآت امتحانات العاشر والحادي عشر

 منى الصالل طلق الهيم

 مريم بندق
  اعتمدت وكيلة وزارة التربية 
الســـديراوي تكليفات  متاضر 
كنترول الثانوي املوحد للصف 
الثاني عشـــر الفترة الدراسية 
الثانية للعام الدراسي ٢٠١١/٢٠١٠ 
القســـم العلمي وتضمنت منى 
الوكيل املســـاعد  ـ  اللوغانـــي 
النائب األول  ـ  العـــام  للتعليم 
لرئيس عام االمتحان، طلق الهيمـ  
مدير عام منطقة األحمديـ  النائب 
الثاني لرئيس عام االمتحان، منى 
الصاللـ  مدير عام منطقة حوليـ  

رئيس جلنة النظام واملراقبة.
  ويقوم النائب األول لرئيس 
عـــام االمتحان بتقدمي اســـماء 
فـــي كنترول  املكلفـــني للعمل 
الثانـــوي املوحد للصف الثاني 
عشـــر جلنة تقديـــر الدرجات 
وجلنة النظام واملراقبة (الفترة 
الدراسية الثانية للعام الدراسي 
٢٠١١/٢٠١٠) قبل انعقاد االمتحان 
بوقف كاف لالعتماد. ولكنترول 
الثانـــوي املوحد للصف الثاني 

عشـــر الفترة الدراسية الثانية 
للعام الدراسي ٢٠١١/٢٠١٠ القسم 
الديني تضمنت  األدبي واملعهد 
ـ الوكيل  تكليف فهد الغيـــص 
املساعد للتعليم اخلاصـ  النائب 
األول لرئيس عام االمتحان، بدرية 
اخلالديـ  مدير عام منطقة مبارك 
الكبيرـ  النائب الثاني لرئيس عام 
االمتحان، يسرى العمر ـ مدير 
عام منطقـــة الفروانية ـ رئيس 

جلنة النظام واملراقبة.
  ويقوم النائب األول لرئيس 
عـــام االمتحان بتقدمي اســـماء 
فـــي كنترول  املكلفـــني للعمل 
الثانـــوي املوحد للصف الثاني 
عشر جلنة تقدير الدرجات وجلنة 
النظام واملراقبة (الفترة الدراسية 
الثانية للعام الدراسي ٢٠١١/٢٠١٠) 
قبل انعقاد االمتحان بوقف كاف 

لالعتماد. 

 السديراوي اعتمدت تكليفات
   كنترولي  العلمي واألدبي والديني

 تكليف الصايغ بأعمال الرشيد الذي
   يقوم بمهمة رسمية مع الوزيرة

 مريم بندق
  اصدرت وكيلة وزارة التربية 
متاضر السديراوي قرارا بتكليف 
م.محمد الصايغ – الوكيل املساعد 
للمنشـــآت التربوية باالضافة 
الى عمله القيام باعمال الوكيل 
املساعد للتخطيط واملعلومات 
اعتبارا مـــن ٢٠١٠/١١/٢١ وحتى 
العمل، وذلك نظرا  الى  عودته 
لقيام د.خالد الرشيد ـ الوكيل 
املساعد للتخطيط واملعلومات 
مبهمة رسمية من ٢٠١٠/١١/٢١ الى 
٢٠١٠/١١/٢٦ ضمن الوفد املرافق 
للوزيـــرة في مهمـــة الواليات 
املتحدة االميركية، وبناء على 

ما تقتضيه مصلحة العمل. 

 في «التربية» حتى «توجيه 
الطلبة» شكلوا له لجنة!

  مريم بندق
ــة وزارة التربية  ــكلت وكيل   ش
متاضر السديراوي بناء على مذكرة 
بتاريخ  التعليمية  منطقة االحمدي 
ــة وكيل  ــى موافق ٢٠١٠/١٠/٣، وعل
الوزارة للتعليم العام وملصلحة العمل 
ــاعدة اإلرشادية  جلنة لتقدمي املس
ــي  ــه االجتماعي والنفس والتوجي
للطلبة وأسرهم من األعضاء اآلتية 

اسماؤهم وهم:
  طلق صقر الهيم

  عائشة محمد البحر
  بيبي رجب رمضان

  فهد غليفص العجمي
  نورة حنون الشمري

  د.نبيل محمد البغدادي
  أحالم راشد الشمري
  روماني نادي نصيف

  حسني علي حسني
  سميرة أحمد عبداهللا محمد

  ثانيا: مهام اللجنة
  ـ تتحدد املهمة في تقدمي املساعدة 
ــه االجتماعي  ــادية والتوجي االرش

والنفسي للطلبة وأسرهم.
  ـ متابعة املشكالت االجتماعية 
والنفسية للطالب التي حتتاج الى 

متابعة مكثفة.
ــرة نحو أساليب    ـ توجيه األس
ــليمة  الس ــة  ــئة االجتماعي التنش
ومساعدتها على مواجهة مشكالتها 
وذلك من قبل متخصصني اجتماعيني 

ونفسيني.
  ـ تبصير االسرة بأهم مقومات 
ــرية من خالل  ــاح احلياة االس جن
البرامج التوعوية واللقاءات اجلماعية 

والفردية.
ــات    ـ القيام باألبحاث والدراس
ــاعده  التي تخدم دور املركز وتس

على تأدية رسالته.
ــآت مالية  ــا: تصرف مكاف   ثالث
ــاء اللجنة طبقا لقرار ديوان  ألعض

اخلدمة رقم ٨٣/١.
ــذا القرار من  ــا: يعمل به   رابع

٢٠١٠/٩/١٥ وحتى ٢٠١١/٦/٣٠. 

 م.محمد الصايغ د.خالد الرشيد

 د.موضي احلمود راضي الرشيدي

 مريم بندق
  طالب معلمو مادة احلاسوب 
باملرحلة الثانوية وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود بالعمل على صرف مكافأة 
امتحانـــات الصفني  تصحيـــح 
العاشـــر واحلادي عشر لطالب 
املرحلـــة الثانويـــة، وابلغ احد 
املعلمني «األنبـــاء» باآلتي: عند 
ذهابي الى الوزارة مرتني للسؤال 
عن صرف مكافأة تصحيح مادة 
احلاسوب للعاشر واحلادي عشر 
اسوة ببقية املواد فوجئت برد 
غريب جدا من املوظفني املوجودين 
باملكافـــآت واغلبهـــم مصريون 
بالـــوزارة مبنـــى ٢: وهو انكم 
لســـتم مادة أساسية وال تدخل 
ضمن اجلدول املدرسي وانه تتم 
اختباراتكم خارج اجلدول وانه 

الثانية او الفترة الرابعة.
  وانـــي على علـــم ويقني بان 
التوجيـــه الفني للحاســـوب ال 
يختص باالمور املالية ولكن قررت 
ان اكتب لكم هذا باســـم جميع 
معلمـــي املرحلة الثانوية حيث 
انني احسســـت بالقهر والظلم 
وانه كيف ال نكون مادة اساسية 
وخارج اجلدول مع ان القرار ليس 
فيه مواد داخل اجلدول او خارج 

اجلدول.
  فباسمي وباسم جميع معلمي 
الثانوية على مستوى  املرحلة 
املناطق التعليمية الست وليس 
منطقـــة اجلهراء فقـــط اذا كان 
بامكانكـــم ومن خالل جريدتكم 
املوقرة «األنباء» ان ُيفعل شيء 
من اجل حقوق معلمي احلاسوب 
الثانوية اسوة ببقية  للمرحلة 

معلمي املواد االخرى في صرف 
تصحيح مادة احلاسوب للعاشر 
واحلادي عشر حيث اننا نقوم 
باختبـــار الطلبـــة على جانبني 
(جانب عملي على مدى اسبوع 
كامل وجانب نظري وايضا يتم 
التصحيح ملـــدة ثالثة او اربعة 
ايام). واننا مادة اساسية تدخل 
ضمن املجموع في جميع الصفوف 
العاشر واحلادي عشر والثاني 
عشر، واننا املادة الوحيدة التي 
تقبلها جمهورية مصر العربية 

ضمن مجموع الدرجات.
  فكيف اننا لسنا مادة اساسية 
مع العلم ان معلمي احلاســـوب 
للمرحلة املتوســـطة يصرفون 
التصحيـــح ومعلمي  مكافـــآت 
الثانوية ال  احلاسوب للمرحلة 

يصرفون. 

من ضمن املواد التي تعتبر خارج 
اجلدول وبنـــاء عليه ال يصرف 
لكم اي شـــيء النكم لستم مادة 
اساسية وال تدخل ضمن اجلدول 
املدرسي سواء للفترة الثانية او 

الرابعة.
  ومـــن الغريب ايضـــا انه مت 
صرف مكافأة التصحيح ملعلمي 
احلاســـوب باملرحلة املتوسطة 
النهم ضمن اجلدول سواء للفترة 


