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 مريم بندق
  شـــكلت وكيلـــة وزارة التربيـــة متاضر 
السديراوي جلنة لوضع التصورات اخلاصة 
باألزياء واإلكسسوارات للطلبة املشاركني في 
األعياد الوطنية، نص قرار السديراوي على: 
اســـتنادا الى القرار الوزاري رقم ٢٠١٠/٥٢٧ 
بشأن تشكيل اللجنة الرئيسية إلعداد وتنظيم 
احلفل الغنائي مبناسبة العيد الوطني اخلمسني 

وذكرى يوم التحرير العشرين ٢٠١١:
  أوال: تشكل جلنة األزياء برئاسة سامية 
املعتوق رئيس قســـم تربية بدنية مبدرسة 
لولوة العصيمي االبتدائيةـ  بنات، وعضوية 
كل من: ندى عبداحلميد احلنيانـ  معلمة بدنية 
مبدرسة سمية االبتدائية ـ منطقة العاصمة 
التعليمية، ومنى ناصر قبازردـ  موجهة بدنيةـ  
منطقة األحمدي التعليمية، وسهام عبدالرحمن 
الســـعيد ـ موجهة بدنية مبنطقة الفروانية 
التعليمية، ونضال إسماعيل أحمد ـ موجهة 
بدنية مبنطقة حولي التعليمية، ومنى خليل 
كمالـ  معلمة بدنيةـ  ثانوية خالدة بنت األسود 

بنات مبنطقة حولي التعليمية.

  ثانيا: تختص اللجنة مبا يلي: 
  ـ االستماع الى لوحات األوبريت ثم وضع 
التصور اخلاص لكل جـــزء من اللوحة من 
األزياء واإلكسسوارات واألدوات املناسبة مع 

احملافظة على منط اللوحة.
  ـ تقـــدمي املقترحات اخلاصـــة بأزياء كل 

لوحة.
  ـ إحضار عينات من األقمشة واإلكسسوارات 
وعينات من األحذية وتوفيرها من السوق احمللي 

مع تقدمي عروض أسعار لهذه املتطلبات.
  ـ إبداء الرأي باختيـــار ألوان األزياء لكل 
فقرة مبا يحدده مخرج العمل للمحافظة على 

متازج األلوان بشكل جميل.
  ـ إبداء الرأي بالزي واقتراح املناسب عند 

الضرورة.
  ـ حتديد املشاغل اخلاصة باخلياط ومحالت 

اإلكسسوارات.
  ـ تسلم كشوف الطالب والطالبات وتوزيع 
مهام الفرق على األعضاء والتنسيق مع املشاغل 

ألخذ القياسات.
  ـ متابعة تنفيذ األزياء وشراء اإلكسسوارات 

واألحذية املناسبة للوحة.
  ـ التواصل مع املشـــرف العـــام ومخرج 

العمل.
  ـ تقدمي عينة جاهزة لنماذج األزياء.

  ـ تسلم السلف من اإلدارة املالية وتسديد 
املبالغ النقدية الالزمة لتنفيذ أزياء وإكسسوارات 

الطالب والطالبات.
  ـ إعداد جتهيزات اإلكسسوارات ومالبس 
الطالب والطالبات وفق امليزانية املعتمدة من 

اللجنة الرئيسية لالحتفال.
  ـ اتخاذ ما تراه اللجنة من إجراءات لوضع 
االحتفال في صورته الالئقة بعد االعتماد من 

اللجنة الرئيسية.
  ـ ما يسند إليها من أعمال وفقا ملا حتيله 

اليها اللجنة الرئيسية.
  ثالثا: يســـري هـــذا القرار اعتبـــارا من 

.٢٠١٠/١٠/٢٠
  رابعا: تصرف للمذكورين مكافآت مالية 

حسب النظم.
  خامسا: على جميع اجلهات العلم والعمل 

مبوجبه.  

 مريم بندق
التربيـــة  وزيـــرة    أعـــادت 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود تشـــكيل جلنة التنظيم 
الوكالء وحتديد  التابعة ملجلس 
القرار:  اختصاصاتها. وجاء في 
التنظيم  إعادة تشـــكيل جلنـــة 
التابعة ملجلس الوكالء برئاســـة 
وكيلة الوزارة متاضر السديراوي 
وعضوية كل من الوكالء املساعدين: 
للتخطيط واملعلومات، للتعليم 
العام، للشؤون اإلدارية، ومدير 

إدارة التطوير والتنمية.
  حتدد اللجنة مقررها، وتستعني 
مبن تراه مـــن املختصني الجناز 

مهامها.
  مهام اللجنة واختصاصاتها:

  ـ بحـــث نتائـــج الدراســـات 
التنظيمية التي تعدها ادارة التطوير 
والتنمية والتي تستهدف إجراء 
القائمة  التنظيمات  تعديالت في 
للوحدات املختلفة بالوزارة وإبداء 

الرأي فيها وإقرار نتائجها.
  ـ اقتراح أوجه التطوير الالزمة 

لبعض مجاالت العمل، ومتابعة ما 
تقوم به ادارة التطوير والتنمية 
من دراســـات فـــي هذا الشـــأن، 
ودراسة النتائج وإبداء الرأي فيها 

واقرارها.
  ـ بحـــث مشـــروعات بطاقات 
وصف الوظائف التي أعدتها ادارة 
التطويـــر والتنمية وإبداء الرأي 

فيها واقرارها.
  ـ متابعـــة حتديـــث وتطوير 

اجراءات وأساليب ومناذج وقواعد 
العمل ونظمه وتقوميه مع تذليل ما 
قد يصادف العمل من صعوبات.

  ـ تزويـــد مجلـــس الـــوكالء 
بالنتائج التـــي توصلت اللجنة 

اليها أوال فأوال.
  مهام مقرر اللجنة:

  ـ التحضيـــر لالجتماعـــات 
وإعداد جدول أعمال االجتماعات، 
واستيفاء الوثائق قبل االجتماع 

بوقت كاف.
  ـ تدوين محاضر االجتماعات.
التوصيـــات  تســـجيل    ـ 
والقرارات وتبليغ اجلهات املعنية 

مبضمونها.
  ـ متابعـــة تنفيذ التوصيات 
والقـــرارات، وإعـــداد تقاريـــر 
فترية بنتائـــج هذه املــتــابعة 
متهيدا لعرضها على مجلـــس 

الوكالء.
  تصـــرف مكــافـــأة مالــية 
لرئيس اللجنة وأعضائها بحسب 
النظم واللوائح املعمول بها في 

هذا الشأن. 

 تعديالت فريق برنامج الحكومة
 مريم بندق

  اعتمدت الوزيرة د.موضي احلمود قرارا بشأن الفريق االستشاري 
ملتابعة تنفيذ مشــــروعات وزارة التربية في البرنامج احلكومي 
للفصل التشريعي الثالث عشر في اطار تنفيذ اخلطة االمنائية 

متوسطة املدى للسنوات (٢٠١١/٢٠١٠ – ٢٠١٤/٢٠١٢) نص على:
  اوال: اعفاء د.وفاء الياســــني ـ كلية التربية جامعة الكويت ـ 

من اعمال الفريق.
  ثانيا: تكليف يســــرى العمر – مدير عــــام منطقة الفروانية 

التعليمية (عضوا ومقررا).
  ثالثا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ويلغى ما يتعارض 
معه من قرارات ســــابقة ويســــتمر العمل به حتى نهاية مارس 

 .٢٠١١

 Mariembondok@hotmail.com 

 الحمود: فريقان إلعداد موسوعة التعليم
  في الكويت لدراسة بيرلز ٢٠١١ 

  ـ مادة االختبار النهائي (٢٠١١).
  ـ استبانات: المعلم، الطالب، المدرسة، 

وولي األمر، والمنهج.
  ـ التعليمات الخاصة بإجراء التقييم 

(أدلة اإلجراءات).
  ـ التقارير الخاصــة بالدراسـة المرسلة 

الى الفريق وتحليالت بياناتها.
  ـ التقارير والدراسات والرؤى التي 
يراها فريق بيرلز الوطني من «العربية» 
الى «االنجليزيــــة»، واي أعمال أخرى 

تطلب من الفريق.
  ثانيا: تشكيل فريق اعداد موسوعة 
التعليم في الكويت من التالية اسماؤهم: 
د.نورية الرومي كلية اآلداب ـ جامعة 
الكويت، د.سعد مصلوح كلية اآلداب ـ 
جامعة الكويت، د.طاهر الحمصيـ  كلية 
التربية األساسية، أبوالفتوح سالمان 

مستشار مكتب وزيرة التربية.
  وتتحــــدد مهام الفريــــق في اآلتي: 
اســــتيفاء جميع البيانات واإلجراءات 

يتصل بتعليمهم اللغة من حيث:
  ـ االختبارات التشخيصية.

  ـ تعليم االطفال من ذوي الصعوبات 
في القراءة.

القـــراءة باعتبارها جزءا    ـ تعليم 
من االحتياجات الخاصة في التعليم، 

وطبيعة المساعدة التي تقدم اليهم.
  ٦ ـ كفايات المعلمين:

  ـ مســـتوى التعليـــم الـــذي يقدم 
لمعلمي االبتدائية إلعدادهم لالضطالع 

بمسؤولياتهم.
  ـ احتياجات التنمية المهنية للمعلمين 

في القراءة.
  ٧ ـ االختبارات والتقويم:

  ـ االختبـــارات الوطنية واإلقليمية 
وطبيعتها.

  ـ رصد التقـــدم الفردي في القراءة 
(استخدام الدرجات والتقارير).

  ٨ ـ دراسات (بيرلز) وتطبيقاتها:
  ـ المشـــاركات السابقة في (بيرلز) 
والصفوف التي تم تقويمها وعدد دورات 

التقويم.
اقتراحـــات بشـــأن قـــراءات  ـ   ٩  

وموضوعات تصلح لدراسة بيرلز.
  ثالثا: يحق لرئيس الفريق االستعانة 
بمن يراه مناســـبا من المختصين في 

وزارة التربية.
  رابعا: تجتمع الفرق في الوقت الذي 
يحدده رئيس الفـــرق في غير اوقات 

الدوام الرسمية.
  خامسا: تصرف مكافأة مالية شهرية 
العضاء الفرق المشار إليهم وفقا للنظم 

المالية.
  سادســـا: يعمل بهذا القرار اعتبارا 

من تاريخه.
  سابعا: على جميع جهات االختصاص 

العلم والعمل بموجبه. 

التي يتطلبها اعداد هذه الموســــوعة 
الدولية لقياس  الهيئة  وفق تعليمات 
التقدم في القراءة (بيرلز)، وتتضمن 

الموسوعة ما يلي:
  ١ ـ النظام التعليمي في الكويت.

اللغــــة والقرائيــــة (اللغــــات  ـ   ٢  
المستخدمة في التعليمـ  واللغة الرسمية 

ـ واللغات الثانوية).
  ٣ـ  منهج القراءة ومفهومها وأسلوب 

تعليمها:
  ـ المؤشرات.

  ـ الوضع االقتصادي.
  ـ كيف تتخذ القـــرارات في الدولة 

و«التربية»؟
  ٤ ـ منهـــج القـــراءة فـــي المرحلة 
االبتدائية، والسياســـات المتبعة في 
تعليمها، والمســـتويات المحددة لكل 
صف، مع اجادة القراءة في نهاية الصف 

الثالث االبتدائي.
  ٥ ـ الطالب المتعثرون قرائيا، وما 

 مريم بندق
التربية ووزيرة    اعتمدت وزيـــرة 
الحمود  العالي د.موضـــي  التعليـــم 
تشـــكيل فريقين فرعييـــن للترجمة 
وإعداد موسوعة التعليم في الكويت 
لدراسة (بيرلز) ٢٠١١ وذلك بعد االطالع 
على القرار الوزاري رقم (٢٠١٠/٣٠٠) 
بشأن إعادة تشـــكيل الفرق المحلية 
لتنفيذ المرحلـــة الثانية من التعاون 
مع البنك الدولي، والقرار الوزاري رقم 
(٢٠١٠/٦٠٣) بشـــأن نقل اختصاصات 
االختبارات الدوليـــة للمركز الوطني 
لتطوير التعليـــم، واعتماد مدير عام 
المركز الوطني لتطوير التعليم لكتاب 
رئيس فريـــق (بيرلز) بشـــأن طلب 
تشـــكيل فريق الترجمة وفريق اعداد 
الكويت، وبناء  التعليم في  موسوعة 
على مقتضيات العمل مع البنك الدولي 

في المرحلة الثانية.
  نص القرار أوال على: تشكيل فريق 
ترجمة النصوص واالدوات والتقارير 
الخاصة بدراسة (بيرلز) وصياغتها 

للعام ٢٠١١ من التالية أسماؤهم:
  د.نورية الرومي كلية اآلدابـ  جامعة 
الكويت، د.الهام المفتي كلية التربية 
االساسية، أبو الفتوح سالمان مستشار 
مكتب وزيرة التربية، د.ســـعيد عمر 
المركـــز العربي للبحـــوث التربوية، 
د.كامل السعدني جامعة الخليج للعلوم 
والتكنولوجيا، د.خالد شـــقير كلية 
التربية االساسية، عبدالمعز الخولي 
مكتب الوكيل المساعد للتعليم الخاص، 
السيد العيسوي ايوب مركز البحوث 
والدراسات الكويتية، سلوى سعد إدارة 

التخطيط.
  وتتحدد مهام الفريق في اآلتي:

  القيام بترجمة ما يأتي:

 بناًء على اعتماد د.رضا الخياط ووفقًا لتعليمات الهيئة الدولية لقياس التقدم في القراءة

 عبلة العيسى

 د.رضا اخلياط د.موضي احلمود 

 منى اللوغاني ابراهيم القطان هدى العميري 

 إعادة تشكيل لجنة التنظيم لـ «وكالء التربية»

 الروضان عممت ضوابط االستئذان
  وآلية تسلم اإلشعارات

 مريم بندق
  عممت وكيلة وزارة التربية 
املساعدة للقطاع اإلداري عائشة 
الروضان ضوابط االســـتئذان 
وآلية تسلم اإلشـــعارات منعا 
العملية جراء عدم  للمشـــاكل 
االلتزام بالشـــروط والضوابط 
املفروضـــة، وتيســـيرا للعمل 
مراعاة للصالح العام، على ان 
يتبع التالي فـــي هذه احلاالت 

اخلمس:
  ١ ـ اســـتئذان املوظـــف يتم 

تسجيل جميع البيانات كاملة في 
منوذج اإلذن (االسم، الوظيفة، 
مركز العمل، رقم البصمة، التاريخ 
والوقت، الرقم املدني)، باالضافة 

الى توقيع رئيس القسم.
  ٢ ـ إرســـال إشـــعار ما إلى 
املوظف املجاز يتم إرجاع اإلشعار 
الى قسم اإلجازات والدوام مرفقا 
به صورة عن قـــرار اإلجازة ـ 
إن وجـــد ـ أو كتـــاب موقع من 
مركـــز العمل ببدايـــة اإلجازة 

ونهايتها.

  ٣ـ  إرسال إشعار تأخر ملوظف 
خالل شـــهر معني به أخطاء أو 
شك يتم إرجاع اإلشعار مرفقا به 
صورة من تسلم اإلشعار بقسم 

السكرتارية.
  ٤ ـ نقل أو ندب املوظف يتم 
إرجاع اإلشعار مرفقا به صورة 

عن قرار النقل أو الندب.
  ٥ ـ أقســـام السكرتارية هي 
املسؤولة عن تســـلم وتسليم 
اإلشـــعارات، ومن يخالف ذلك 

يساءل تأديبا. 

 برئاسة وكيلة الوزارة وعضوية ٣ وكالء مساعدين

 تنفيذ إستراتيجية التعليم اإللكتروني باستخدام الالب توب

الثانوية، متابعــــة نتائج اعمال 
العمــــل في مجال  اللجان وفرق 
توفير الالب توب لطلبة املرحلة 

الثانوية.
اللجنة    ثالثا: يحــــق لرئيس 
تشكيل جلان العمل الفرعية وفقا 

ملقتضيات ومتطلبات العمل.
  رابعا: تصرف مكافآت العضاء 
اللجنــــة وفقــــا ملا يقــــرره وزير 

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

من قرارات. 

انعام اجلناع مراقب  املعلومات، 
مركز املعلومات.

  ثانيا: تتحدد مهام اللجنة في 
اآلتي: وضع اطر السياسات العامة 
لتنفيذ مشروع الالب توب، وضع 
البرامج الفنية والزمنية لتطبيق 
مشاريع التعلم االلكتروني املتعلقة 
مبشــــروع الالب توب، التنسيق 
مع القطاعات املعنية بالوزارة في 
حتديد االدوار املطلوبة في طرق 
التدريس واملناهج االلكترونية، 
االشراف العام واملباشر على توزيع 
اجهزة الالب توب مبدارس املرحلة 

العام للرياضيات،  الفني  املوجه 
ســــكينة غلوم – املوجــــه الفني 
العــــام للغة االجنليزيــــة، هدى 
العميري – املوجه الفني العام للغة 
العربيــــة، احمد املنيفي – املوجه 
الفني العام للتربية االســــالمية، 
عبدالعزيــــز العصفور – املوجه 
العام لالجتماعيات، براك  الفني 
البراك – املوجه الفني العام للعلوم، 
الفني  منال عبدالعزيز – املوجه 
العام للغة الفرنسية، مكي اخلباز 
– املوجه الفني العام للحاسوب، 
هــــدى املطيــــري – مراقب مركز 

 مريم بندق
  في اطار اهتمام الوزارة باالرتقاء 
بالعملية التعليمية وحتديث النظم 
التعليمية وتطبيق استخدامات 
تكنولوجيا املعلومات، شــــكلت 
الوزيرة د.موضي احلمود جلنة 
اشرافية على تنفيذ استراتيحية 
التعليم االلكتروني باستخدام الالب 
توب استنادا الى القرار الوزاري 
رقم (٢٠١٠/٤٣٦) الصادر بتاريخ 
٢٠١٠/٧/٢٧ بشــــأن تشكيل جلان 
املشــــروعات التي يشرف عليها 
التخطيط واملعلومات في  قطاع 
اطار تنفيذ اخلطة االمنائية لوزارة 
التربية متوسطة املدى للسنوات 
(٢٠١١/٢٠١٠ – ٢٠١٤/٢٠١٣) ومــــن 
بينها مشروع تطبيق االستراتيجية 
الوطنية الســــتخدام تكنولوجيا 
املعلومات في العملية التعليمية 
بالتعليــــم العــــام وجميع انواع 

التعليم االخرى.
  نص القرار على: اوال تشكيل 
اللجنة االشــــرافية علــــى تنفيذ 
استراتيجية التعليم االلكتروني 

باستخدام الالب توب:
  منى اللوغاني – الوكيل املساعد 
للتعليم العام، ابراهيم القطان – 

 لجنة لوضع التصورات الخاصة باألزياء واإلكسسوارات 
للطلبة المشاركين في احتفاالت األعياد الوطنية

 إلحضار عينات من األقمشة من السوق المحلي مع تقديم عروض األسعار


