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 فريد ربيع موجه عام مكتبات
 مريم بندق

  اعتمدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود ترقية املوجه الفني أول مكتبات 
بالتوجيـــه الفني العام ملـــادة املكتبات فريد ربيع، 

ونص القرار على:
  أوال: نقل املذكور اعاله للعمل بوظيفة موجه فني 

عام ملادة املكتبات وذلك اعتبارا من ٢٠١٠/١٢/٤.

  ثانيـــا: على جهات االختصـــاص العلم والعمل 
مبوجبه.

  واســـتندت الوزيرة على قرار متديد الندب رقم 
(٢٠١٠/٤٤٧) بتاريخ ٢٠١٠/٨/٢ واعتماد الوكيل املساعد 
للتعليـــم العام بتاريـــخ ٢٠١٠/١٠/١٩ ووكيل وزارة 
التربية بتاريخ ٢٠١٠/١١/٢٥، ومراقب شؤون التوظيف 

بديوان اخلدمة املدنية بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٩. 

 «التربية»: لجنتان للتعاقد مع منفذات خدمة
  من مصر ومهندسين من الفلبين!

 برئاسة الوكيلين المساعدين للقطاعين اإلداري والمنشآت اإلدارية 

 بـدء نقـل الصالحيـات التنفيذيـة  مـن ديـوان الـوزارة إلـى المناطـق التعليمية 

 مريم بندق
  اختارت وزارة التربية مصر 
للتعاقد مع ١٠٠٠ مساعدة منفذة 
خدمة للعمل في تنظيف املدارس 
واقترحت التعاقد مع احتياجاتها 
من املهندســــني من جمهورية 
الفلبني. هذا وســــتغادر جلنة 
برئاسة وكيلة القطاع االداري 
البالد في الروضان  عائشــــة 

٥ يناير املقبل المتام التعاقدات 
مــــع اصحاب الطلبات التي مت 
حتضيرها للجنة بعد ان حصلت 
على موافقة من ديوان اخلدمة 
املدنية بأن يتم منح تذكرة سفر 
لكل منهن على حساب الوزارة 

بداية العقــــد وعند نهايته مع 
توفير سكن حكومي.

  وعن التعاقد مع املهندسني 
ابلغــــت «األنباء»  الفلبني  من 
مصــــادر تربوية بــــأن وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود وافقت على 
تكليف جلنة الجراء تعاقدات 
خارجية لتوفيــــر احتياجات 
املهندســــني وذلك  القطاع من 
بعد ان تضاعفت مهام القطاع 
بعد قرار مجلس الوزراء اسناد 
التربوية  مسؤولية املشاريع 
التي يصل اجمالي تكاليفها الى 

٥ ماليني دينار.

  على صعيــــد متصل وبناء 
علــــى القــــرار الــــوزاري رقم 
اعــــادة  (٢٠٠٨/٣٧٨) بشــــأن 
تنظيم ادارة الشؤون االدارية 
والفنية باالدارة العامة للمنطقة 
التعليمية وحرصا على تنفيذ 
نقل بعــــض الصالحيات من 
املناطق  الى  املركزية  االدارات 
التعليمية لتبسيط االجراءات 
االدارية،  الالمركزية  وحتقيق 
أصــــدرت احلمود قــــرارا جاء 
فيه: تشكيل فريق عمل لتنفيذ 
نقل الصالحيات التنفيذية من 
املناطق  الى  املركزية  االدارات 
التعليمية برئاسة منى اللوغاني 

الوكيل املساعد للتعليم العام، 
وعضوية طلق الهيم مدير عام 
التعليمية،  منطقة االحمــــدي 
راشد العجيل مدير ادارة املوارد 
البشرية، عبلة العيسى مدير 
ادارة التطوير والتنمية، محمد 
احلزمي املكتــــب الفني لوزير 

التربية.
  مهام فريق العمل: 

اعــــداد خطــــة لنقــــل   -١  
الصالحيــــات التنفيذيــــة من 
الى االقسام  املركزية  االدارات 
االدارية في املناطق التعليمية 
املتوافــــر بهــــا اســــتعدادات 
مكانية ووظيفية للقيام بتلك 

الصالحيــــات ومتابعة تنفيذ 
التعليمية  املناطق  اخلطة مع 

واالدارات املركزية.
  ٢- اعــــداد خطــــة لتدريب 
موظفي الشــــؤون االدارية في 
التعليمية ومتابعة  املناطــــق 
تنفيذها بالتنسيق مع جهات 

االختصاص في الوزارة.
  ٣- رفــــع تقارير شــــهرية 
لوزير التربية عن االعمال التي 

اجنزها الفريق.
  يعمل بهذا القرار اعتبارا من 

تاريخه وملدة ستة شهور.
  على جهــــات االختصاص 

العلم والعمل مبوجبه. 

 محمد احلزمي 

 راشد العجيل

 دعيج الدعيج  منى الفريح  شهاب اخلراز 

 د. موضي احلمود  عائشة الروضان  عبلة العيسى  م. محمد الصايغ 

 الوزيرة ووكيلة الوزارة والنائب د.روال دشتي ود.الشمالن والفريح أثناء افتتاح مكتبة اجلابرية (كرم ذياب)

 د.موضي احلمود ومتاضر السديراوي والنائبتان د.روال دشتي ود.أسيل العوضي

 «التقدم العلمي»: دعم صاحب السمو
  مّكن المؤسسة من مواصلة مسيرتها العلمية

 فريق لتحديد عقوبات المدارس في حالة 
مخالفتها شروط الوجبات الغذائية و«المقاصف» 

 لجنة إشرافية لتنفيذ إستراتيجية التعليم 
اإللكتروني باستخدام «الالب توب»  مريم بندق

التربيـــة  وزيـــرة    شـــكلت 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود فريق عمل «جلنة عليا» 
للرقابة واإلشراف على املقاصف 

املدرسية.
  جاء في القرار:

  أوال: تشـــكيل جلنـــة عليـــا 
للرقابة واالشراف على املقاصف 
الدعيج  املدرسية برئاسة دعيج 
الوكيل املساعد لالنشطة الطالبية 

وعضوية كل من:
  منـــى ســـليمان الفريح مدير 
إدارة األنشـــطة املدرسية ـ إدارة 
األنشطة املدرسية، عائشة محمد 
البحر مدير إدارة االنشطة التربوية 
ـ منطقـــة األحمـــدي التعليمية، 
شـــهاب عبداللطيف اخلراز مدير 
إدارة األنشطة التربوية ـ منطقة 
اجلهراء التعليمية، إبراهيم السيد 
محمد السيد مدير إدارة األنشطة 
التربويـــة ـ منطقـــة العاصمـــة 
التعليمية، ناجي زامل  ضيف اهللا 
مدير إدارة األنشـــطة التربوية ـ 
التعليمية،  الفروانيـــة  منطقـــة 
عيســـى محمد  بورحمـــة مدير 

إدارة االنشطة التربوية ـ منطقة 
مبارك الكبير التعليمية، حســـن 
موسى احلداد – موجه عام أنشطة 
تربوية – إدارة التعليم اخلاص، 
محمود  عبدالصمد دشتي مراقب 
األنشطة املدرسيةـ  منطقة حولي 
التعليمية، م.عبداللطيف الشرهان 
مدير إدارة التراخيص الهندسية 
بفرع بلدية محافظة حولي، د.منى 
عبدالرحمن الصميعي مراقب تعزيز 
تغذيـــة املجتمعـ  وزارة الصحة، 
غنيمة علي حسني دشتي رئيس 
قسم االنشطة االجتماعية ـ إدارة 

االنشطة املدرسية.
  ثانيا: مهام الفريق:

  ـ حتديـــد مواصفات املقصف 
املدرسي.

  ـ حتديـــد نـــوع ومواصفات 
الوجبة الغذائية التي تقدم للطلبة 

باملقصف املدرسي.
  ـ حتديد كيفيـــة توريد املواد 

الغذائية وأسلوب حفظها.
  ـ حتديد قواعد وشروط تأهيل 
الشركات التي يســـمح بالتعاقد 

معها.
  ـ حتديد أسلوب اختيار الطالب 

في إدارة املقصف املدرسي.
  ـ متابعة املقاصف في املرحلة 
االبتدائية واقتراح السبل الكفيلة 
لقيامها بدورها بعد قرار التغذية 

في املرحلة االبتدائية.
  ـ دراسة تطوير العمل باملقصف 
املدرســـي وحتديـــد التعامل مع 

اجلهات املوردة.
  ـ تلقـــي تقاريـــر املتابعة من 
إدارات االنشطة التربوية باملناطق 
التعليمية، ووضع احللول املناسبة 

للمعوقات إن وجدت.
  ـ حتديـــد العقوبات التي تقع 
علـــى اإلدارة املدرســـية في حال 
مخالفتهـــا للقواعد والشـــروط 
الصادرة بتنظيم املقصف املدرسي 

والوجبات الغذائية.
اللجنة    ثالثا: يحق لرئيـــس 
االستعانة مبن يراه مناسبا وإصدار 
قرارات جلنة فرعية بكل منطقة 
تعليميـــة وحتديد اختصاصاتها 
وترشيح عضو ميثل كال من وزارة 

الصحة وبلدية الكويت.
  رابعا: متنح لرئيس واعضاء 
اللجنة مكافأة مالية وفقا للنظم 

املالية املتبعة. 

 مريم بندق
  في اطـــار اهتمـــام الوزارة 
التعليمية  باالرتقاء بالعملية 
التعليمية  النظـــم  وحتديـــث 
وتطبيق استخدامات تكنولوجيا 
املعلومات، واستنادا الى القرار 
الوزاري رقم (٢١٠١/٤٣٦) الصادر 
بتاريخ ٢٠١٠/٧/٢٧ بشأن تشكيل 
جلان املشروعات التي يشرف 
عليها قطاع التخطيط واملعلومات 
في اطار تنفيذ اخلطة االمنائية 
لـــوزارة التربيـــة متوســـطة 
املـــدى للســـنوات (٢٠١١/٢٠١٠ 
بينهـــا  ومـــن   (٢٠١٤/٢٠١٣ ـ 
مشروع تطبيق االستراتيجية 
الوطنية الستخدام تكنولوجيا 
املعلومات في العملية التعليمية 
بالتعليـــم العام وجميع أنواع 
التعليم االخرى شكلت احلمود 
اللجنة االشـــرافية على تنفيذ 
استراتيجية التعليم االلكتروني 
باستخدام «الالب توب» برئاسة 
منى اللوغانيـ  الوكيل املساعد 

العـــام، وعضوية:  للتعليـــم 
ابراهيم القطان ـ املوجه الفني 
العـــام للرياضيات، ســـكينة 
غلومـ  املوجه الفني العام للغة 
االجنليزية، هـــدى العميري ـ 
املوجه الفني العام للغة العربية، 
أحمد املنيفيـ  املوجه الفني العام 
للتربية اإلسالمية، عبدالعزيز 
العصفور ـ املوجه الفني العام 
لالجتماعيـــات، بـــراك براك ـ 
املوجه الفني العام للعلوم، منال 
عبدالعزيزـ  املوجه الفني العام 
للغة الفرنسية، مكي اخلباز ـ 
املوجه الفني العام للحاسوب، 
م.هدى املطيريـ  مراقبـ  مركز 
املعلومـــات، م.أنعام اجلناع ـ 

مراقب ـ مركز املعلومات.
اللجنة في    وحددت مهـــام 

اآلتي:
  ١ ـ وضع أطر السياســـات 
العامة لتنفيذ مشروع «الالب 

توب».
  ٢ ـ وضـــع البرامج الفنية 

والزمنيـــة لتطبيق مشـــاريع 
التعلـــم االلكترونـــي املتعلقة 

مبشروع «الالب توب».
ـ التنسيق مع القطاعات   ٣  
املعنية بالوزارة في حتديد األدوار 
التدريس  املطلوبة في طـــرق 

واملناهج االلكترونية.
  ٤ ـ االشراف العام واملباشر 
على توزيع أجهزة «الالب توب» 

مبدارس املرحلة الثانوية.
  ٥ ـ متابعـــة نتائـــج اعمال 
اللجان وفرق العمل في مجال 
توفيـــر «الالب تـــوب» لطلبة 

املرحلة الثانوية.
  يحق لرئيس اللجنة تشكيل 
الفرعيـــة وفقا  العمـــل  جلان 

ملقتضيات ومتطلبات العمل.
  تصـــرف مكافـــآت ألعضاء 
اللجنة وفقـــا ملا تقرره وزيرة 

التربية.
  يعمل بهذا القرار اعتبارا من 
تاريخه ويلغى ما يتعارض معه 

من قرارات. 

 «قاطرة تربوية» في مسيرة احتفاالت الكويت 
باليوبيل الذهبي لالستقالل و٢٠ عامًا على التحرير

 بوعركي للقيام بأعمال مدير 
الموارد البشرية

 مريم بندق
القـطاع    كلـفـــت وكــيلـــة 
الروضـــان  االداري عائـشـــة 
مراقبة الشؤون الوظيفية بادارة 
الموارد البشرية رجاء بوعركي 
للقيام بأعمال مدير ادارة الموارد 
البشرية راشد العجيل باالضافة 

الى عملها االصلي.
الــقرار    يســــــري هــــــذا 
الجـــاري  اعــتبـــارا مـــن ٥ 
وحتى تاريـــخ عودته في ٢٦ 

ديسمبر. 

 مريم بندق
  ترأســـت وكيلـــة وزارة التربيـــة متاضـــر 
السديراوي اجتماعا للجنة االحتفال باليوبيل 
الذهبي الستقالل الكويت ومرور ٢٠ عاما على 

التحرير.
  ناقش االجتماع مشاركة وزارة التربية ضمن 
جميع وزارات الدولة في املسيرة (كرنڤال االحتفال) 

التي متتد على شارع اخلليج العربي.
  وأوضحت مصادر ان «التربية» ستشـــارك 

بعربة (مقطورة) جتسد دور وعطاءات وإسهامات 
جميع عناصر املنظومة التعليمية بدءا من الطالب 
واملعلم وغيرهما، حيث تعكف اجلهات املختصة 
على إعداد اللوحات الفنية التي سيؤديها بعض 

الطلبة للتعبير عن فرحتهم.
  واســـتعرض االجتماع النمـــوذج املقدم من 
الفريق املشـــكل الذي هو عبـــارة عن تصميم 
يوضح إجنازات الوزارة فـــي تطوير العملية 

التعليمية. 

 كونا: افتتحت وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود مكتبة اجلابرية العامة 
في حولي وهي املكتبة الثانية في برنامج العمل 
احلكومي لوزارة التربية (٢٠٠٩/ ٢٠١١) املتضمن 

انشاء ١٢ مكتبة في مختلف مناطق الكويت.
  وقالت الوزيرة احلمود في حفل افتتاح املكتبة 
التي ساهمت بتجهيزها مؤسسة التقدم العلمي ان 
«مكتبة اجلابرية العامة هي األكبر واألضخم على 
مستوى املكتبات املقامة حتى اآلن ومت اعدادها 
وفق النظام املتطور للمكتبات الذي يضم قاعة 
الكترونية وقاعة كبــــرى للمحاضرات ومركزا 

خلدمة الطالب».
  وأضافت في احلفل الذي حضره العديد من 
مســــؤولي وزارة التربية ومدير عام مؤسسة 
التقدم العلمي د.على الشمالن وعدد من أعضاء 
السلطة التشريعية ان املكتبة تعد «مركزا ثقافيا 
مميزا يقدم خدماته البنائنا الطلبة واملواطنني 
وشرائح املجتمع كافة ويتيح لهم التواصل مع 
مصــــادر املعرفة ويلبــــي احتياجاتهم البحثية 
والدراسية ويسهم بترسيخ مبدأ التعلم الذاتي 

واملستمر».
  وأشــــادت «بالروح املجتمعية األصيلة التي 
تعبــــر بصدق عن طبيعــــة الكويت واهلها منذ 
نشــــأتهم على هذه االرض الطيبة حيث كانوا 
ومازالوا يتنادون لدعم املشــــروعات الوطنية 
والتعليمية والصحية واالجتماعية والثقافية 
اميانا منهم باملسؤولية املجتمعية املشتركة عن 

العمل الذي يحقق االرتقاء باملجتمع».
  من جانبه اكد أمني سر مجلس ادارة مؤسسة 

الكويت للتقدم العلمــــي ورئيس جلنة جتهيز 
مكتبة اجلابرية ســــليمان العوضي في كلمته 
أهمية املكتبات العامة ودورها في ترسيخ العلم 

واملعرفة.
  واضاف العوضي انه وبتوجيهات من األمير 
الراحل املغفور له الشــــيخ جابر االحمد «تقوم 
املؤسسة بدعم ومتويل تأثيث وجتهيز مكتبة 
منوذجية في كل محافظة في البالد ونحن اليوم 

نحتفل بتدشني هذه املكتبة مبحافظة حولي».
  وقال انه لوال الدعم الكبير من قبل صاحب 
الســــمو األمير الشــــيخ صبــــاح االحمد رئيس 
مجلس ادارة مؤسســــة الكويت للتقدم العلمي 
«ملا استطاعت املؤسســــة ان تواصل مسيرتها 
العلمية وافتتاح املكتبة يعد دليال واضحا على 

دعم سموه للعلم وألبناء الكويت».
  وأشــــاد بجهود مدير عام املؤسســــة د.علي 
الشمالن في تشــــكيل جلنة متخصصة الجناز 
هذا العمل وإشرافه املباشر عليها ما كان له أكبر 

الدور في حتقيق هذا االجناز.
  وذكر ان املكتبة تتميز بنظامها االلكتروني 
والنظام اآللي املرتبط بالفهرس املركزي للمكتبات 
املدرسية واملكتبات العامة بالكويت اضافة الى 
توفير اخلدمات االلكترونية احلديثة واملتطورة 

«ملواكبة عاملنا املتقدم».
  واشــــار الى ان مكتبة اجلابرية النموذجية 
مبا حتتويه من امكانات «ســــتلعب دورا مهما 
في تسهيل احلصول على املعلومات وتوفيرها 
لتكــــون في متناول متلقــــي املعرفة من ابنائنا 

الطلبة ومختلف فئات وشرائح املجتمع». 

 وزيرة التربية افتتحت مكتبة الجابرية المجهزة بنظام إلكتروني وآلي متطور

 برئاسة دعيج الدعيج وعضوية مديري إدارات األنشطة في المناطق

 تشرف مباشرة على توزيع أجهزة الكمبيوتر بمدارس «الثانوي»

 «التنمية التربوية»"شروط رئيس السكرتارية بـ «الخدمات االجتماعية»

  الشرهان: ٦٠٠٠ كتاب بمكتبة 
متخصصة في صعوبات التعلم 

 قالت مساعدة املدير التنفيذي 
في مركز تقومي وتعليم الطفل 
عبير عبداهللا الشرهان ان املركز 
استقبل وفدا من أمينات مكتبات 
مـــدارس منطقة مبارك الكبير 
التعليميـــة في اطار انشـــطة 
مشروع مدارس الدمج التعليمي 
املدعوم من الصندوق الوقفي 
للتنمية الصحية التابع لالمانة 

العامة لألوقاف.
  وقالت الشرهان في تصريح 
صحافـــي ان الوفد الزائر ضم 
٢٨ أمينة مكتبة لالطالع على 
مكتبة صعوبات التعلم باملركز 

والتعرف على ما تقدمه من خدمات.
  وقدمت امينة مكتبة صعوبات التعلم فاطمة منير للوفد الزائر 
شرحا وافيا عن املكتبة وانشائها وعدد الكتب التي حتتويها وكل 
ما هو متوافر بها من خدمات ملســـاعدة الباحثني وأولياء األمور 

واملهتمني في كل ما يخص مجال صعوبات التعلم.
  يذكر ان مكتبة صعوبات التعلم تعد اكبر مكتبة متخصصة 
بصعوبات التعلم في الشرق األوسط حيث حتوي أكثر من ٦٠٠٠ 
كتاب ومرجع باللغتني العربية واالجنليزية اضافة الى املصادر 

السمعية واملرئية وافتتحت املكتبة في عام ٢٠٠٨.
  على صعيـــد مختلف اعلنت وزارة التربيـــة ـ قطاع التنمية 
التربوية ـ عن حاجتها لشـــغل وظيفة رئيس قسم السكرتارية 
بإدارة اخلدمات االجتماعية والنفسية بقطاع التنمية التربوية، 

على أن تتوفر في املتقدم الشروط التالية:
  أوال: املؤهـــل: أن يكون حاصال على  مؤهل جامعي تخصصي 
وخبرة ال تقل عن ٦ سنوات في مجال العمل أو أن يكون حاصال 
على دبلوم تخصصي أو مـــا يعادله أو الدورات التدريبية التي 
ال تقل مدتها عن ســـنتني بعد الثانوية العامة وخبرة ال تقل عن 
١٠ ســـنوات فعلية في مجال العمل منها سنتان بوظيفة رئيس 

قسم.
  ثانيا: شروط أخرى: أن يكون حاصال على تقرير كفاءة درجة 
«ممتاز» عن السنتني األخيرتني. إجادة استخدام احلاسب اآللي. 
احلصول علـــى دورات تدريبية في مجـــال العمل، فعلى جميع 
الراغبني في شغل الوظيفة تعبئة النموذج املخصص لذلك وتقدمي 

طلباتهم ملكتب الوكيل املساعد للتنمية التربوية.

 عبير الشرهان 


