
اخلميسالمحلية
٢٥ ديسمبر ٢٠١٠

55
 االثنين التربوية  التربوية  التربوية  التربوية 

  ١٠ يناير ٢٠١١ 

 33  Mariembondok@hotmail.com 

 ينظم املركـــز االقليمي لتطويـــر البرمجيات 
التعليميـــة ووزارة التربية ومؤسســـة الكويت 
للتقدم العلمي وبالتعاون مع جائزة سمو الشيخ 
سالم العلي للمعلوماتية املؤمتر االقليمي للتعليم 
والتعلم االلكتروني خـــالل الفترة من ٢٨ - ٣٠ 
مارس املقبل بهدف تطوير البرمجيات التعليمية 

في املنطقة.
  وقال عضو مجلس امناء جائزة سمو الشيخ 
سالم العلي للمعلوماتية صالح العسعوسي في 
تصريح صحافي امس ان املؤمتر يهدف الى تطوير 
البرمجيات التعليمية في املنطقة من خالل دعم 
وتعزيز االســـتخدام الفاعل لتقنيتي االتصاالت 
واملعلومات في النظـــام التعليمي ومتابعة آخر 
املستجدات التقنية وتوظيفها لالرتقاء بالتعليم 
والتدريب وتطوير وحتسني العملية التعليمية.

  واضاف ان املؤمتر يهدف ايضا الى السعي نحو مجتمع معلوماتي 
من خالل االســـتخدام الفاعل لتكنولوجيـــا املعلومات واالتصاالت 
وتطبيـــق التعليم والتعلم االلكتروني في املؤسســـات التعليمية 

واألكادميية.
  وثمن العسعوسي فكرة املؤمتر وما يهدف اليه من تبادل التجارب 
واخلبرات العاملية في مجال التعليم والتعلم االلكتروني وتطوير 
املؤسسات التعليمية والتدريبية احلكومية واملدنية للوصول الى 

أفضل احللول الدارة نظم ومحتوى التعليم والتعلم االلكتروني.

  واشار الى اهمية حتفيز انشاء بيئات تعليمية 
الكترونية متكاملة ذات معايير وضوابط عاملية 
والتعـــرف على األســـاليب واألدوات التعليمية 
االلكترونية احلديثة وتهيئة األبناء واملدرســـني 
وأولياء األمـــور للتفاعل مع وســـائل وخدمات 
التعلم االلكتروني. وأكد ان تلك االهداف تتوافق 
مع اهداف اجلائزة الســـاعية الـــى خلق مجتمع 
معلوماتي متكامل ومتطور وتدعم ســـعيها الى 
تطوير التعليم االلكترونـــي، مبينا ان اجلائزة 
مشروع تنموي معلوماتي يأتي استجابة ملا يواجهه 
الوطن العربي من حتديات كثيرة ومنها مواكبة 
التطور التكنولوجي املتســـارع الذي بات يحدد 
مصائر الشعوب ومستقبلها واالرتقاء باالنسان 
العربي وتطوير قدراته الرقمية وابداعاته في مجال 
التقنية االتصالية. وافاد العسعوســـي بأن اجلائزة فتحت مضمار 
التنافس بني األفراد واملؤسســـات احلكوميـــة واملدنية في الكويت 
والوطـــن العربي وخصصت جوائز عينيـــة ونقدية قيمة ألفضل 

املواقع واملشاريع املعلوماتية على شبكة االنترنت العاملية.
  وقال ان نهاية الشهر اجلاري هي املوعد االقصى للمشاركة في 
اجلائزة محليـــا وخليجيا وعربيا لتبدأ بعد ذلك عمليات التحكيم 
لتحديـــد الفائزين بجوائز املعلوماتية ومن ثم تكرميهم في احلفل 
السنوي الذي يقام برعاية وحضور صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد. 

 مريم بندق
التربية    شـــكلت وزيرة 
العالي  التعليـــم  ووزيـــرة 
د.موضي احلمود جلنة ملقابلة 
املتقدمني لشغل وظيفة مدير 
ادارة املكتبات بقطاع التنمية 

التربوية.
  وجاء قرار تشكيل اللجنة: 
بناء على القرار الوزاري رقم 
١٩٩٩/١٩٦ بشأن قواعد الترقي 
القيادية،  الوظائف  لبعض 
والقرار رقـــم ٢٠٠٠/١٣٣٧٢ 
بشـــأن حتديد االجـــراءات 
التنفيذية للقرار ١٩٩٩/١٩٦، 

.
  والقرار الوزاري رقم ٢٠٠٥/١٤٧ بشأن شغل 
الوظائف االشرافية، والقـــرار الوزاري رقم 
٢٠١٠/٤٨١ بشأن شغل الوظائف االشـــرافية، 
واعالن الوزارة رقم ٣٧٢٦١ بتاريخ ٢٠١٠/٤/٢٨ 
بشـــأن شـــغل وظيفة مدير ادارة املكتباتـ  

قطـــاع التنميـــة التربويــة.

  ونص على: اوال: تشكيل 
جلنـــة برئاســـة متاضـــر 
الســـديراوي ـ وكيل وزارة 
التربية ـ ملقابلة املرشـــحني 
ادارة  لشـــغل وظيفة مدير 
املكتبــــــات وعضويــة كل 

من: 
  بدر حمــــد الفريح الوكيل 
املساعد للتنميـــة التربويــة، 
الوكيل  اللوغاني  منى حمد 
العام،  املســـاعد للتعليـــم 
بدرية نـــوار اخلالدي مدير 
الكبير  عام منطقة مبـــارك 
التعليمية، عيسى بورحمة 
مدير ادارة االنشطة التربوية منطقة مبارك 
الكبير التعليمية ومنال بدر بوقماز مراقب 
مكتب الوكيل املساعد للتنمية التربوية. ثانيا: 
تتولى اللجنة مقابلة املتقدمني املســـتوفني 

لشـــروط شغـــل الوظيفـــة املذكــورة.
  ثالثا: على جميع جهات االختصاص العلم 

والعمل مبوجبه. 

 الضويحي مديرة للخدمات باإلنابة لقيام
  بن غيث بمهمة رسمية إلى القاهرة

 مريم بندق
  علمت «األنباء» ان الوكيل املساعد للقطاع 
اإلداري باإلنابـــة بدر الفريـــــــح كلف مراقبة 
اخلدمات العامة نشـــمية الضــويحي بالقيام 
بأعمال مدير إدارة اخلدمات وليد محمد عبداهللا 

بـــن غيث الذي يقوم اآلن مبهمة رســـمية الى 
القاهرة ضمن الوفد الذي ترأسه وكيلة القطاع 
اإلداري عائشة الروضان للتعاقد مع مساعدات 
منفذات خدمة خالل الفترة من ٢ اجلاري حتى 

٢٠ منه. 

 األمير يرعى تكريم ٣٢٦ معلمًا في «شكرًا معلمي» اليوم

 إيفاد الخياط والرشيد لحضور مؤتمر «الجودة الشاملة» في الرياض
 يقام خالل الفترة من ٨ إلى ١١ الجاري 

 مريم بندق
  أوفدت وزيرة التربية وزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
املدير العام ملركز تطوير التعليم 
د.رضا اخلياط، والوكيل املساعد 
للتخطيـــط واملعلومات د.خالد 
الرشيد في مهمة رسمية خالل 

الفترة من ٧ إلى ٢٠١١/١/١٢.
الدعـــوة املوجهة    بناء على 
إلينا من وزير التربية والتعليم 
في اململكة العربية الســـعودية 
حلضور املؤمتـــر الدولي األول 
للجودة الشاملة في التعليم الذي 
ستقيمه اململكة في مدينة الرياض 
خالل الفترة من ٨ إلى ٢٠١١/١/١١ 

علـــى أن تتحمل الكويت نفقات 
السفر واإلقامة.

  يذكر ان املؤمتر األول للجودة 
الشاملة في التعليم الذي اقامته 

وزارة التربيـــة كان بإشـــراف 
وتنظيم الوكيلة املساعدة لقطاع 

املناهج والبحوث التربوية مرمي 
الوتيد. 

 مريم بندق
  يتفضل صاحب السمو األمير 
الشـــيخ صباح األحمد فيشـــمل 
برعايته مهرجان «شكرا معلمي» 
السابع في العاشرة والنصف من 
صباح اليوم على مســـرح كلية 
التربية األساسية بنات في منطقة 

الشامية.
  من جانبه، قال رئيس جمعية 
املعلمني عايض السهلي ان االحتفال 
سيحظى خالله ٣٢٦ معلما ومعلمة 
التكرمي من قبل صاحب  بشرف 
السمو، فيما سيشتمل احلفل على 
إلقاء الكلمات الى جانب العديد من 
الفقرات املعبرة التي سيتقدمها عدد 
من طلبة املدارس وتكرمي اجلهات 
الراعية ثم تقـــدمي درع تذكارية 
الى صاحب السمو األمير تقديرا 
واعتزازا برعايته السنوية الكرمية 

ملهرجان «شكرا معلمي».

الى اهمية عمل املعلم في صناعة 
األجيـــال وضمان مســـتقبل هذا 
البشـــري  العنصر  الوطن مـــن 
الواعد للعطاء، وذكر ان مهرجان 
هذا العام سيكون كالعادة مميزا 
حتقيقا ألهدافه الرامية الى تقدير 
املعلم وبيان مكانته في املجتمع، 
والتعبيـــر عـــن معاني الشـــكر 
والتقدير له الى جانب إبراز دوره 
في العملية التعليمية ورفع الروح 
املعنوية للمعلمـــني واملعلمات، 
وكشف الســـهلي أسباب تأجيل 
موعد املهرجان الذي كان مقررا له 
يوم األربعاء املاضي وذلك بناء على 
الديوان األميري وحلرص  طلب 
سموه على حضوره الشخصي 
للمهرجان حتـــى يحظى جميع 
املشمولني باحلفل بشرف مقابلة 
سموه والســـالم عليه والتقاط 

الصور اجلماعية. 

  وأعرب الســـهلي عن امتنانه 
الكبير واألسرة التربوية للرعاية 
الســـامية لصاحب السمو األمير 
لهذا املهرجان الذي وصفه بنقطة 
انطالقة ودافـــع عطاء للمعلمني 
الوطن وأبنائه، مشـــيرا  خلدمة 

 السهلي: تأجيل موعد المهرجان من األربعاء الماضي إلى اليوم يؤكد حرص صاحب السمو على حضوره الشخصي

 عايض السهلي

 فهد الغيض  محمد الكندري 

 صالح العسعوسي

 متاضر السديراوي

 مرمي الوتيد

 د.احلمود اثناء استقبالها سفير ليبيريا

 د.موضي احلمود د.خالد الرشيد د.رضا اخلياط

 «التربية» تعمم مواعيد نقل المعلمين
  مريم بندق

ــب ما انفردت بنشره «األنباء» في ٦ يناير اجلاري    بحس
اصدرت وزارة التربية تعميما جاء فيه: ضمن اطار االستعداد 
ــي القادم ٢٠١٢/٢٠١١ وضمانا لتوفير متطلبات  للعام الدراس
املناطق التعليمية من الكوادر االشرافية والتعليمية وبناء على 
ما تقتضيه مصلحة العمل، اصدرت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود قرارا وزاريا بتحديد موعد 
التسجيل لطلبات النقل بني املناطق التعليمية (النقل اخلارجي) 
ــك بني مدارس املناطق التعليمية (النقل الداخلي) وذلك  وكذل
ابتداء من ٣ يناير اجلاري وحتى اخلميس ٣١ مارس املقبل، 
ــدا نهائيا الصدار  ــد االربعاء ٢٠١١/٨/٣١ موع كذلك مت حتدي
قرارات نقل اعضاء الهيئتني االشرافية والتعليمية بني مدارس 
ــدة على ان يوقف اصدار  ــل املنطقة التعليمية الواح ومراح

قرارات النقل بنوعيها بعد املواعيد احملددة.

 لجنة لمقابلة المتقدمين لمدير المكتبات

 الحمود استقبلت سفير ليبيريا
 بحثت وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم  العالي 
مع  احلمود  د.موضي 
سفير جمهورية ليبيريا 
كـــونا  الكويت  لــدى 
العــالقات  بــالكــيــت 
الثــقافية واالكادميية 
ــة بــني  ــي ــل ــب ــق ــســت امل

البلدين.
ــالل    جــــاء ذلــــك خ
ــود  ــال احلــم ــب ــق اســت
مكتبها  في  للسفــير 
بحث  حيث  امــــس 
اجلانبان تعزيز افـــــق 
التعاون املستقبلي بني 
البــلدين السيما على 

الصعيد التعليمي. 

 برئاسة السديراوي وعضوية الفريح واللوغاني والخالدي وبورحمة وبوقماز

 تعاون «إقليمي البرمجيات والتربية والتقدم العلمي» 
و«المعلوماتية» لتطوير البرمجيات بمنطقة الخليج

 الدعيج: مخيم السالم السنوي
  الـ ١٤ يقام ٢٧ الجاري

 السديراوي تكلف الغيص والفريح 
بأعمال الكندري والروضان

 كلفت وكيلة وزارة التربية متاضر السديراوي الوكيل املساعد 
للتعليم اخلاص فهد الغيص بالقيــــام بأعمال وكيل قطاع التعليم 
النوعي محمد الكندري الذي يقوم مبهمة رســــمية حتى ٨ اجلاري. 
ونظرا لقيام عائشة الروضان الوكيل املساعد للشؤون اإلدارية مبهمة 
رســــمية اعتبارا من ٢٠١١/١/٢ كلفت السديراوي بدر الفريح الوكيل 

املساعد للتنمية التربوية باالضافة الى عمله بالقيام بأعمالها. 

 بحسب ما انفردت بنشره «األنباء» ٦ اجلاري عممت الوزارة 
قرار وكيل قطاع األنشطة الطالبية دعيج الدعيج بشأن تشكيل 
اللجان العاملة مبخيم السالم السنوي الرابع عشر الذي سيقام 
حتت شـــعار «شـــاركي/واصلي/غيري احلياة من حولك» وذلك 
مبركز تدريب الزهرات واملرشـــدات مبنطقـــة الرميثية قطعة ١١ 
التابع ملدرســـة أروى االبتدائية بنات خالل الفترة من ٢٠١١/١/٢٧ 
الى ٢٠١١/٢/٢ والذي يستمر ملدة ٧ أيام يتخللها املبيت ملدة ٦ ليال 

وما يسبق ذلك من فترة اعداد واستعداد للمخيم.
  وبناء على ما تقتضيه مصلحـــة العمل مت تكليف املوجهات 
الفنيات للزهرات واملرشدات وقائدات الفرق وبعض من العاملني 
من املختصني والفنيني في وزارة التربية وغيرها وفقا الحتياجات 
العمل واملشـــاركة في االشـــــراف واالعداد والتنظيم والتدريب 
ومتابعة االجنازات املســـندة لهم اعتبـــارا من ١٥ أكتوبر املاضي 
إلى ١٠ فبراير املقبل مبا في ذلك أيام اجلمعة والعطالت الرسمية 
ويكون الدوام على فترتني صباحا خالل الدوام الرسمي، ومساء 
من اخلامســـة حتى التاسعة مســـاء واملبيت اثناء املخيم وفقا 
للكشوف املرفقة، اما بالنســـبة للمكلفني واملكلفات من املعلمني 
واملعلمات فتكون فترة التكليف بعد الدوام الرســـمي فقط فيما 
عدا أيام التجارب وأيضا خالل فترة إقامة املخيم من ٢٧ اجلاري 

حتى ٢ فبراير املقبل. 

 العسعوسي: التنسيق لتنظيم مؤتمر إقليمي خالل الفترة من ٢٨ حتى ٣٠ مارس المقبل


