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 الحمود: لجنة إشرافية لتطوير مناهج «اإلسالمية» من أولى ابتدائي حتى رابعة ثانوي

 تحديد اختصاصات القطاعات استعدادًا الستقبال العامين الدراسيين المقبلين

 كلفتها بمراجعة واعتماد الوثيقة الوطنية وفق الفلسفة والمعايير العلمية وتحديد إستراتيجيات تعليم المادة

 لجنة برئاسة السديراوي وعضوية ٩ وكالء مساعدين ومديري عموم المناطق

 مريم بندق
  اعتمــــدت وزيرة التربيــــة ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود تشكيل 
اللجنة االشرافية لتطوير مناهج التربية 
االســــالمية للصفوف من ١ الى ١٢ (من 

أولى ابتدائي حتى رابعة ثانوي).
  جاء في القرار ان اللجنة تأتي عمال 
بسياسة الوزارة التي تهدف الى تطوير 
املناهج الدراسية للوصول الى حتقيق 

االهداف العامة للتربية في البالد.
  يرأس اللجنة د.صالح احمد الراشد من 
كلية التربية جامعة الكويت، وتضم في 
عضويتها كال من: احمد املنيفي-  املوجه 
الفني العام للتربية االسالمية، د.سعد 
سالم عايض – كلية الشريعة – جامعة 
الكويت، د.سعد سعود العتيبي  - رئيس 
وحدة التربية االسالمية – ادارة تطوير 
املناهج، مشــــعل باني سعد املطيري – 

رئيس قســــم تربية اسالمية – ثانوية 
الفروانية  الفارســــي – منطقة  سلمان 

التعليمية.
  مهام اللجنة:

  أ- مراجعة واعتماد الوثيقة الوطنية 
للتربية االسالمية وفق البنود التالية:

  ١- الفلسفة التربوية لتعليم التربية 
االسالمية ومتكني املتعلمني من امتالك 

مهاراتها االساسية في هذه املرحلة.
  ٢- كفايــــات التربيــــة االســــالمية 

للصفوف من ١-١٢.
  ٣- ما مت وضعه في مصفوفة املدى 

والتتابع لصفوف املرحلة االبتدائية.
  ٤- مصفوفة املدى والتتابع في كل 

صف من صفوف املرحلة املتوسطة.
  ٥- مصفوفة املدى والتتابع في كل 

صف من صفوف املرحلة الثانوية.
  ٦- املعاييــــر العلمية فــــي اختيار 

احملتوى لكل مقرر دراسي في املرحلة 
االبتدائية واملتوسطة والثانوية.

  ٧- حتديــــد اســــتراتيجيات تعليم 
التربية االســــالمية وتعلمها واالدوات 
املعلــــم واملتعلم  مــــن  لــــكل  اجلديدة 
والوظائف املأمولة للتقنيات التربوية 
املعاصرة واملستجدات التكنولوجية في 
تعلم التربية االسالمية وتعليمها والرؤى 
التربوية اخلاصــــة بالتقومي مبفهومه 

الشامل املستمر لكل مكونات املنهج.
  ب- النظر فيما مت تأليفه من كتب 
املقررات الدراسية للمراحل (االبتدائية 
– املتوســــطة – الثانوية) اوال فاوال في 
ضوء الوثيقة املعتمدة ملناهج التربية 
االسالمية وما تتضمنه من معايير واسس 

وضوابط والعودة اليها بالتعديل.
  ج – االشراف على جتريب املناهج 
اجلديدة وفق اخلطة املعدة لذلك ومتابعة 

ما يتصل بذلك من اجراءات.
  يستمر عمل اللجنة االشرافية حتى 
االنتهاء من اعمــــال تطوير املناهج في 
التأليف والتجريب والتعميم لصفوف 

املراحل الثالث.
  يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخ 
صــــدوره وينتهــــي في شــــهر اكتوبر 

.٢٠١١
  تسلم اللجنة تقريرا فتريا عن سير 

اعمالها الدارة تطوير املناهج.
  تعقد اللجنة اجتماعها االول بدعوة من 
رئيسها فور صدور القرار لوضع خطة 
عملها في ضوء مهامها، وتكون اجتماعاتها 

خارج اوقات العمل الرسمية.
  يصــــرف لرئيس واعضــــاء اللجنة 
مكافأة مالية حسب قرار ديوان اخلدمة 

املدنية رقم (٨٣/١).
  وكانت الوزارة اعتمدت قرارا لتحكيم 

ومراجعة كتب التربية االسالمية اجلديدة 
لصفوف املرحلتني املتوسطة والثانوية 
سعيا الى حتقيق االهداف ذاتها، وتنفيذا 
لذلك كان نائب رئيس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشــــيخ د.محمد الصباح قد 
اصدر بصفته وزيرا للتربية والتعليم 
العالــــي باالنابة قرارا وزاريا نشــــرته 
«األنباء» في ٢٩ نوفمبر املاضي بتشكيل 
جلنة حتكيم كتب التربية االســــالمية 
اجلديدة برئاســــة عميد كلية الشريعة 
بجامعــــة الكويت د.مبــــارك الهاجري. 
وستتولى اللجنة مراجعة كتب التربية 
االسالمية بصورة علمية دقيقة مع االخذ 
في االعتبار التحقق من احملتوى العلمي 
والشرعي للمادة ومدى مناسبتها لسن 
املتعلمني ومدى التزام املنهج اجلديد مبا 
ورد في الوثيقة الوطنية ملادة التربية 

االسالمية من توجيهات ومعايير.

  وتضم اللجنة في عضويتها االستاذ 
بكليــــة الشــــريعة عبدالعزيز املطوع 
واســــتاذ الدراسات االســــالمية بكلية 
التربية االساسية بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب خالد طلق ورئيس 
وحدة التربية االسالمية بادارة تطوير 

املناهج د.سعد العتيبي.
  وحدد القرار موعدا اقصاه ٢٩ يناير 
٢٠١١ لتسلم اللجنة تقريرا مطبوعا على 
احلاســــوب عن كل مؤلف وفق منوذج 
معد لذلك على قرص مدمج CD الى ادارة 
تطوير املناهج على ان تتسلم اللجنة 
بواسطة رئيسها نســــخا من املؤلفات 
اجلديدة ملادة التربية االسالمية للمراحل 
املختلفة بالتعليم العام من ادارة تطوير 
املناهج على ان تعقد اجتماعها االول مع 
رئيسها فور صدور القرار لوضع خطة 

عملها في ضوء مهامها. 

في إدارة التوريدات واملخازن وإرسالها 
إلدارة املناهج.

  ـ حتديد املناقصات جلميع احتياجات 
القطاعات املختلفة.

  ـ االســـتعجال فـــي توقيع عقود 
التغذية  املناقصات اخلاصة بتوفير 
واخلدمات واألثاث والصيانة وغيرها 
املـــدارس اجلديدة  مـــن متطلبـــات 

والعاملة.
  ـ توزيع الكتب للمدارس في موعد 

أقصاه ابريل ٢٠١٠.
  ـ جتهيـــز أثاث املـــدارس اجلديدة 

لتوزيعها حال تسلمها.
  ـ بدء توزيع األثاث املدرسي (طالبـ  
معلم ـ طاولة مختبر ـ طاولة كمبيوتر 
ـ آالت تصويـــر ـ أجهزة الفاكس) وفقا 
لالحتياجات لكل مرحلة في موعد أقصاه 

ابريل ٢٠١١.
  ـ توزيع السلف على املدارس اجلديدة 

في موعد أقصاه يونيو ٢٠١١.
  ـ توزيع مخصصات الصندوق املالي 

للمدارس.
  ثالثا: يحـــق لرئيس اللجنة إضافة 
اي مهام ألي قطاع يراها مناسبة إلجناز 

العمل.
  رابعا: تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة 

من رئيسها.
  خامسا: لرئيس اللجنة ان يستعني 
مبن يراه مناسبا إلجناز األعمال املناطة 
الالزمة  القـــرارات  باللجنة وإصـــدار 

بذلك.
  سادسا: تصرف مكافأة مالية لرئيس 
وأعضاء اللجنة وفق قرار مجلس اخلدمة 

املدنية رقم ١ لسنة ١٩٨٣.
  سابعا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 

تاريخ صدوره.
  ثامنـــا: على جميع اجلهـــات العلم 

والعمل مبوجبه. 

احتياجات القطاع ومتابعة توفيرها للعام 
الدراسي املقبل ٢٠١٢/٢٠١١.

  التعليم الخاص

  ـ حتديد احلاجة من القوى البشرية 
لوظائف (مدير/ مديرات) ملدارس التعليم 
اخلاص وإرسالها لقطاع التعليم العام.

  ـ حتديد احلاجة من الكتب املدرسية 
للمدارس اخلاصة.

  التخطيط والمعلومات

  ـ حتديد احلاجة من املدارس للعامني 
الدراسيني القادمني.

  ـ حتديد احلاجة من مختبرات احلاسوب 
وأثاثها للعامني الدراسيني القادمني.ـ  حتديد 
احلاجة من أجهزة احلاسوب وملحقاتها 

للمدارس للعامني الدراسيني القادمني.
  ـ توزيع األجهزة وتسليمها للمناطق 

التعليمية ومدارسها.

  البحوث التربوية والمناهج

  ـ حتديد عناوين الكتب املقررة جلميع 
املراحل الدراســــية للعامني الدراســــيني 

املقبلني في موعد أقصاه ٢٠١٠/١١/٣٠.
  ـ تسليم أسماء الكتب املطلوب تعزيزها 
إلدارة التوريدات واملخازن في موعد أقصاه 

.٢٠١٠/١١/٣٠
  ـ حتديــــد عناوين الكتــــب اجلديدة 
حتت التأليــــف املطلوب طباعتها للعام 
الدراسي املقبل ٢٠١٢/٢٠١١ في موعد أقصاه 

.٢٠١٠/١١/٣٠
  ـ تسلم الكتب اجلديدة للمطابع في 

موعد أقصاه ٢٠١١/١/٣١.
  ـ تسلم الكتب اجلديد في موعد أقصاه 

.٢٠١١/٣/٣١
  الشؤون المالية

  ـ حتديد أرصدة كتب املراحل الدراسية 

في احلسبان الترقيات.
  ـ إجــــراء املقابالت لوظائف التوجيه 
للتقنيات واملكتبات واخلدمة االجتماعية 

والنفسية.
  ـ إصدار قرارات الندب للوظائف املشار 

اليها أعاله للعام الدراسي ٢٠١٢/٢٠١١.
  ـ حتديد االحتياجات من أثاث املكتبات 
وأجهــــزة التقنيات للمــــدارس اجلديدة 
 ٢٠١٢/٢٠١١ الدراســــي  والعاملة للعــــام 
ومتابعة توزيعها على املدارس قبل بدء 

العام الدراسي.

  التعليم النوعي

  ـ حتديد احلاجة من القوى البشرية 
لوظائف التعليم الديني والتربية اخلاصة 
(وظائف إشرافية ـ معلمون) وإرسالها 

لقطاع التعليم العام.
  ـ البدء فــــي عقد املقابــــالت احمللية 

للمعلمني.
  ـ حتديد احلاجة من الكتب املدرسية 
والباصات والتغذية والتجهيزات وجميع 

  ـ مخاطبة اجلهات املختصة في دول 
التعاقــــد لتجهيز مقار التعاقد ومواعيد 

وصول الوفود الستقبالها.
  ـ مخاطبة اخلطوط اجلوية الكويتية 
حلجز مقاعد للمعلمني واملعلمات املتعاقد 
معهــــم على أال تقل األعداد في كل رحلة 
عن ١٠٠ معلم/ معلمة وفق املواعيد التي 

يحددها قطاع التعليم العام.
الدخــــول    ـ اســــتخراج تأشــــيرات 

للمتعاقدين.
  ـ حتديد احلاجة من عقود «النظافة ـ 
التغذيةـ  املراسلةـ  احلراسةـ  الباصات» 
على ان تتم مخاطبة الشركات املتعاقد معها 
املدارس اجلديدة ضمن عقودها  إلدراج 
وتوفير اخلدمة لها وذلك قبل بدء العام 

الدراسي في موعد أقصاه ٢٠١١/٤/٣٠.

  التنمية التربوية

  ـ حتديد احلاجة من القوى البشرية 
لوظائف اخلدمات االجتماعية والنفسية 
والتقنيات التربوية واملكتبات مع األخذ 

(ك/غ كـ  محلي/خارجي) في موعد أقصاه 
.٢٠١٠/١٢/٣١

  ـ اعداد قرار الدورة التدريبية للمعلمني 
واملعلمــــات اجلــــدد  في موعــــد أقصاه 

.٢٠١١/٦/١
  ـ اصدار قرار رقم ١ للعام الدراســــي 
القادم ٢٠١٢/٢٠١١ في موعد أقصاه مارس 

.٢٠١١
  ـ اصدار قرار التوقيت للعام الدراسي 
القادم ٢٠١٢/٢٠١١ في موعد اقصاه ابريل 

.٢٠١١
  ـ اصدار قرارات تسمية املدارس بعد 

االعتماد من جلنة املسميات.
  الشؤون اإلدارية

  ـ اإلعالن عن احلاجة من التخصصات 
التعاقــــدات احملليــــة  مــــن  املطلوبــــة 

واخلارجية.
  ـ حتديد احلاجة من الوظائف االدارية 

املختلفة ملختلف قطاعات الوزارة.
  ـ ترشيح اسماء االداريني املرافقني للجان 

التعاقد اخلارجي لوكيل الوزارة.

  ـ تتم مخاطبة وزارة املواصالت لتوفير 
اخلدمات الهاتفية للمدارس اجلديدة من 
قبل قطاع املنشآت التربوية وذلك قبل 
بدء العام الدراســــي فــــي موعد اقصاه 

.٢٠١١/٥/٣٠
  التعليم العام:

الفصول    ـ حتديد االحتياجــــات من 
االنشــــائية والصيانة اجلذرية واعادة 
التأهيل باملناطــــق التعليمية واالنتهاء 

منها قبل ٢٠١١/٣/٣١.
  ـ حتديد امليزانيــــة التقديرية ألعداد 
الطلبة املتوقع بحسب الفصول واملراحل 
للعامني الدراســــيني القادمني في موعد 

اقصاه ٢٠١٠/١١/٣٠.
  ـ حتديد امليزانية التقديرية من معلمي 
املواد الدراسية املختلفة في موعد اقصاه 

.١١/٣٠//٢٠١٠
  ـ حتديد اعداد املعلمني الذين حتتاجهم 
الوزارة بحســــب املراحل واملواد (عام/

نوعي) ومخاطبة إدارة املوارد البشرية 
لإلعالن عن احلاجة من الوظائف التعليمية 
(محليــــة وخارجية) فــــي موعد اقصاه 

.٢٠١٠/١١/٣٠
  ـ عقد مقابالت التعاقد احمللية لتوفير 
االحتياجات املطلوبة من املعلمني ابتداء 

من ٢٠١٠/١٢/١.
  ـ عقد اختبارات الوظائف االشرافية 

في موعد اقصاه ٢٠١٠/١١/٣٠.
  ـ اصدار قرارات تشكيل جلان مقابالت 
الوظائف االشرافية والبدء في عقد املقابالت 

في موعد اقصاه ٢٠١٠/١٢/١٥.
  ـ إصدار قــــرارات الترقية للوظائف 

اإلشرافية في موعد اقصاه ٢٠١١/٤/٣٠.
  ـ ترشيح اسماء الوفود من املوجهني 
للجان التعاقد اخلارجي لوكيل الوزارة 
وإعداد قــــرارات وفود التعاقد في موعد 

اقصاه ٢٠١٠/١٢/٣١.
  ـ اعداد قرار مواعيد استالم املعلمني 

 مريم بندق
  حددت وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود اســــماء جلنة 
الدراسيني  العامني  االستعداد الستقبال 
٢٠١٢/٢٠١١ ـ ٢٠١٣/٢٠١٢ التــــي ســــتكون 
برئاسة وكيلة الوزارة متاضر السديراوي 
وعضوية الوكالء املساعدين لـ ٩ قطاعات 
هي الشؤون اإلدارية، املنشآت التربوية، 
البحوث واملناهج، الشؤون املالية، التعليم 
العام، التعليم النوعي، التعليم اخلاص، 
التنمية التربوية، التخطيط واملعلومات، 
ومديرو عموم املناطق التعليمية واملقرر 

عماد عبدالسالم.
  ثانيا: مهام اللجنة :
  املنشآت التربوية:

  ـ حتديد (املدارس اجلديدة ـ املدارس 
اخلاضعة للهدم وإعادة البناء) للعامني 

الدارسيني (٢٠١٢/٢٠١١ ـ ٢٠١٣/٢٠١٢).
  ـ حتديد احتياجات املدارس العاملة من 
املتطلبات األساسية للمرافق ملدة عامني 
دراسيني قادمني (برادات املياه ـ وحدات 

التكييف ـ والبداالت...إلخ).
  ـ متابعة إنشــــاء الفصول اإلنشائية 
وأعمال الصيانة اجلذرية باملدارس العاملة 
مع مراقبة الصيانة باملناطق التعليمية 
مع تزويد اللجنة بتقرير شهري بنسب 

االجناز.
  ـ متابعــــة صيانة مســــاكن املعلمات 
مع مراقبة الصيانة باملناطق التعليمية 
مع تزويد اللجنة بتقرير شهري بنسب 

االجناز.
  ـ متابعــــة اعمــــال الصيانة اجلذرية 
واعــــادة تأهيل قطــــاع التعليم النوعي 
مع تزويد اللجنة بتقرير شهري بنسب 

االجناز.
  ـ متابعة املدارس اجلديدة مع الوزارات 
ذات العالقة بحيث يتم استالمها في موعد 

اقصاه ٢٠١١/٧/٣٠.

 مريم بندق
  تبدأ جلنــــة برئاســــة وزيرة 
التربية ووزيــــرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود مقابالت املتقدمني 
لشــــغل وظيفة املديرين العامني 
ملنطقتي اجلهراء والعاصمة غدا 
األربعاء بحسب تصريح الوزيرة 
لـ «األنباء». وبحسب قرار وزاري 
تضم جلنة املقابالت في عضويتها 
وكيلة الوزارة متاضر السديراوي 
والــــوكالء املســــاعدين لقطاعات 
التعليــــم العام منــــى اللوغاني، 
التخطيــــط واملعلومــــات د.خالد 
الرشيد، والنوعي محمد الكندري. 
وبحسب ما نشرته «األنباء» في 
وقت سابق سيتقدم للمقابالت ١٠ 
مرشحني تنطبق عليهم الشروط 
وهم: نوال اخلضيري، رقية حسني، 
ناجي الزامل، عيســــى بورحمة، 
عبداهللا احلربي، ابراهيم السيد، 
وليــــد القطان، فاطمــــة الكندري 

وشهاب اخلراز.
  على صعيد متصل، شــــكلت 
الوزيرة احلمــــود جلنة مقابالت 
املرشحني واملرشحات لشغل وظيفة 
الوزارة  ملــــدارس  معلم ومعلمة 
ورياض األطفال للعام الدراســــي 

٢٠١٢/٢٠١١ نص القرار على:
  أوال: تشــــكيل جلــــان ملقابلة 
املرشحني واملرشحات لتولي شغل 
وظيفة معلــــم ـ معلمة مبدارس 
وزارة التربيــــة ورياض األطفال 

للعام الدراسي ٢٠١٢/٢٠١١.
اللوغاني    ثانيا: تكلف منــــى 
الوكيــــل املســــاعد للتعليــــم  ـ 
العام رئيســــة للجــــان املقابالت 
٢٠١٠/١٢/١ وحتى  مــــن  اعتبــــارا 
الهيئة  استكمال االحتياجات من 

التعليمية.
  ثالثــــا: يكلف عبداهللا احلربي 
ـ مدير ادارة التنســــيق ومتابعة 
التعليم العامـ  منسقا عاما للجان 
املقابالت،رابعــــا: تتولى مراقبتا 
الرياض واالبتدائي، واملتوســــط 
التنســــيق  ادارة  والثانــــوي في 
االشــــراف على املقابالت واخطار 

املرشحني واملرشحات للمقابالت 
مبواعيد ومقار جلان. إلى ذلك شكلت 
احلمود اللجنة العليا لبرنامجي 
«مع الطلبة» التلفزيوني واإلذاعي 
للعام الدراسي ٢٠١١/٢٠١٠ برئاسة 
دعيج الدعيج ـ الوكيل املســــاعد 
لألنشطة الطالبية وعضوية: منى 
سليمان الفريح، وحيد عبدالصمد 

اخلضير، احمد دحام الشــــمري، 
احمد عبدالرحمن الفضلي، ومرمي 

عنيزان العجمي.
  مهام عمل اللجنة:

  ـ وضع اإلطار العام لبرنامجي 
التلفزيونــــي  الطلبــــة»  «مــــع 

واإلذاعي.
العامــــة    ـ حتديــــد األســــس 

لبرنامجي «مع الطلبة» التلفزيوني 
واإلذاعي.

  ـ استقبال أسئلة برنامجي «مع 
الطلبة» التلفزيوني واإلذاعي من 

قبل موجهي املواد العلمية.
  ـ التنســــيق مع وزارة اإلعالم 
لتجهيــــز االســــتديو بالكاميرات 

الالزمة للتصوير.
  ـ اإلشراف على تصوير احللقات 
التلفزيونية وتســــجيل احللقات 

اإلذاعية.
  ـ اإلشــــراف وعمل االتصاالت 
الالزمة لعرض البرنامج أسبوعيا 
على قناة «إثراء» التلفزيونية ضمن 

باقة قنوات تلفزيون الكويت.
الفرعية  اللجــــان    ـ تشــــكيل 

وتسهيل مهامها.
  ثالثا: تصرف لرئيس وأعضاء 
العليا مكافأة مالية وفق  اللجنة 

النظم املالية املتبعة.
  رابعا: يعمل بهذا القرار اعتبارا 
من يوم األحد املوافق ٢٠١٠/١٠/٣ 

وحتى نهاية شهر مايو ٢٠١١. 

 رقية حسني 

 ناجي الزامل 

 نوال اخلضيري  فاطمة العمر 

 عيسى بورحمة 

 فهد الغيص

 عبداهللا احلربي 

 ابراهيم السيد 

 محمد الداحس

 د.موضي احلمود

 راضي الرشيدي عائشة الروضان منى اللوغاني

 الحمود لـ «األنباء»: مقابالت الجهراء والعاصمة غدًا
 ترأس اللجنة التي تضم في عضويتها السديراوي واللوغاني والرشيد والكندري

 «التربية»: توزيع القسائم الحكومية 
الصغيرة على المدارس الخاصة

التربيـــة من بند املكافآت (مكافآت 
أعمال أخرى).

  تقدم اللجنة تقارير دفترية حول 
نتائج أعمالها لوكيل الوزارة.

  يعمل بهذا القـــرار اعتبارا من 
تاريـــخ صـــدوره ويلغـــى كل ما 

يتعارض معه من قرارات سابقة.
  واستندت الوزيرة الى القرارات 

الوزارية بحسب األرقام التالية:
  ٢٠٠٥/٣: بتاريخ ٢٠٠٥/١/٢ بشأن 
تشـــكيل اللجنة الدائمـــة لتوزيع 
القسائم املخصصة ملدارس التعليم 
اخلاص، ٢٠٠٦/٣٨: بتاريخ ٢٠٠٦/١/٢٩ 
بشأن تشكيل جلنة لوضع الضوابط 
التي سيستند  واألسس واملعايير 
املواقع  اليها الختيـــار وتوزيـــع 
احلكومية التي ستخصص ملدارس 
التعليم اخلاص، ٢٠٠٧/٥٨: بتاريخ 
٢٠٠٧/٢/١٠ بشأن إعادة تشكيل جلنة 
وضع الضوابط واألسس واملعايير 
التي سيستند اليها الختيار وتوزيع 
املواقع احلكومية التي ستخصص 

ملدارس التعليم اخلاص. 

التعليم اخلاص، وذلك من منطلق 
املساواة وتكافؤ الفرص.

  وضع األطر التنظيمية الالزمة 
لدراســـة وحتديد األولويات التي 
سيتم مبوجبها توزيع القسائم التي 
سوف يجري تخصيصها بقرارات 
من املجلس البلدي الســـتخدامات 

مدارس التعليم اخلاص.
  اإلشراف الكامل على عملية توزيع 
القسائم على مستحقيها ومتابعة 
إصدار جميـــع الكتب املوجهة الى 
جهات االختصاص (بلدية الكويتـ  
وزارة املالية)، باإلضافة الى متابعة 
مدى جدية اجلهات املستفيدة في 
تنفيذ مشاريع املدارس ضمن املهلة 

املمنوحة لهم.
  تعقد اللجنـــة اجتماعاتها بناء 
على دعوة من رئيســـها أو نائبه 

خارج أوقات الدوام الرسمي.
  للجنة احلق في االستعانة مبن 

تراه مناسبا إلجناز أعمالها.
  تصرف مكافآت مالية لرئيس 
وأعضـــاء اللجنـــة يحددها وزير 

 مريم بندق
  أعادت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليـــم العالي د.موضي احلمود 
تشكيل جلنة وضع األسس واملعايير 
القسائم  الالزمة الختيار وتوزيع 
احلكومية التي سيتم تخصيصها 
ملدارس التعليم اخلاص. وجاء في 
القرار: تشكيل جلنة برئاسة د.خالد 
الرشيد الوكيل املساعد للتخطيط 
واملعلومات وعضوية كل من: فهد 
الغيص ـ الوكيل املساعد للتعليم 
ـ مدير  البصري  اخلاص، عبداهللا 
إدارة الشـــؤون التعليمية اإلدارة 
العامـــة للتعليم اخلـــاص، عمار 
املقطوفـ  مدير إدارة التنظيم بلدية 
الكويت، محمـــد الوهيدة ـ مراقب 
املشـــاريع التنموية وزارة املالية، 
ـ مراقب التخطيط  البالـــول  دالل 
واملتابعـــة، إلهام بهبهانيـ  رئيس 
قسم التخطيط واملتابعة للجوانب 
ـ باحث  العنيزي  الكمية، هيفـــاء 
أول قانوني رئيس قسم الشؤون 
القانونيـــة اإلدارة العامة للتعليم 

اخلاص.

  مهام اللجنة

  العمل على استكمال ما مت اجنازه 
من إجراءات تنفيذية باملرحلة األولى 
من املشروع، وذلك بالتنسيق الكامل 
مع بلديـــة الكويت فيمـــا يتعلق 
املواقع  بتحويل تخصيص بعض 
صغيرة املساحة واملخصصة للوزارة 
باملناطق االستثمارية املختلفة والتي 
ال تفي باملتطلبات املساحية الالزمة 
إلنشـــاء مدارس حكومية جديدة 
عليها. العمل على إعادة النظر في 
الضوابط واألسس السابق األخذ بها 
كأساس لتوزيع القسائم على مدارس 

 الواقعة في المناطق االستثمارية وإعادة النظر في الضوابط لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص

 وفد تربوي لالطالع على تكنولوجيا إيطاليا
 مريم بندق

  شكلت د.موضي احلمود وفدا تربويا لتلبية 
الدعوة املوجهة من شركة سيسكو حلضور اجتماع 
مشروع استخدام تكنولوجيا التعليم وتطوير 
البنية التحتية لالتصاالت في ربط الشـــبكات 
واســـتخدام األلياف الضوئية واملزمع عقده في 
مدينة مونزاـ  إيطاليا، وذلك بناء على كتاب مدير 

مركز املعلومات وموافقة وكيل الوزارة وبحسب 
القرار يضم الوفد: هناء الشراح مدير عام املركز 
وإنعام اجلناع واحمد سعود العبداهللا مهندس 
اول كمبيوتر واحمد يعقـــوب عبداهللا مهندس 
اول كمبيوتر مبركز املعلومات. في مهمة رسمية 
حلضور االجتماع. وتتحمل الكويت تكاليف السفر 

واإلقامة. 

 Mariembondok@hotmail.com 


