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 تمديد عمل لجنة التعليم الثانوي

 مريم بندق
  اعتمدت الوزيرة احلمود قرارا وزاريا بتمديد عمل جلنة التعليم الثانوي 
جاء فيه: باإلشارة الى قرار اللجنة الوزاري رقم ٢٠١٠/٥١٧ بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٥ 
بشأن تشكيل جلنة «استحداث التعليم الفني التقني بالتعليم الثانوي». لقد 
ورد في القرار املشار عاليه خطأ غير مقصود في البند (سابعا) حيث ينتهي 
العمل بهذه اللجنة في شـــهر مارس ٢٠١١ بدال من مارس ٢٠١٠ كما هو مذكور 

بالقرار، على جهات االختصاص العلم والعمل مبوجبه. 

 بجامعة الخليج العربي في مملكة البحرين للعام الدراسي ٢٠١٢/٢٠١١

 «األنباء» تنشر تخصصات البعثات الدراسية للحصول على الدبلوم والماجستير والدكتوراه
 مريم بندق

  عممت وزارة التربية نشـــرة عامة بشـــأن 
التقدم لإليفاد في بعثات دراســـية للحصول 
على درجتي املاجستير والدكتوراه من جامعة 
اخلليج العربي مملكة البحرين للعام الدراسي 

٢٠١٢/٢٠١١ في التخصصات التالية:
  أوال: دبلوم وماجســـتير التربية اخلاصة: 
صعوبات التعلم، اإلعاقة الذهنية والتوحد، تربية 
املوهوبني، التدريب والتعليم عن بعد، وميكن ملن 
يرغب من العاملني في الوزارة الستكمال دراسته 
العليا بتلك اجلامعة للحصول على درجة الدبلوم 
او املاجستير في احد التخصصات املذكورة ان 
يتقدم بطلبـــه للوزارة اعتبارا من تاريخ هذه 

النشرة وفقا للشروط واألحكام التالية:
  أن يكون املتقدم كويتي اجلنسية.

  أال يزيد عمره عنـــد االيفاد في البعثة عن 
٤٥ سنة.

  ان تكـــون له مدة خدمـــة متصلة والتزال 
مســـتمرة في الوزارة ال تقل عن ســـنتني بعد 

احلصول على املؤهل.
  ان يكون حاصال على درجة البكالوريوس 

أو ما يعادلها في املجاالت التالية:
  (التربية، التربية اخلاصة، علم النفس، علم 

االجتماع، اخلدمة االجتماعية).
  أال يكون قد سبق إيفاده في بعثة في نفس 

التخصص وانتهت باإللغاء.
  أن يجتاز طالب البعثة املقابلة الشخصية 
وأي امتحانات او متطلبات اكادميية يتطلبها 
البرنامج وتقرها جامعة اخلليج العربي، علما 
بأن رسوم التسجيل للمقابلة الشخصية تبلغ 

٥٠ دينارا بحرينيا يتحملها طالب البعثة.
  مدة البعثة للحصول على درجة املاجستير 

ثالث سنوات فقط.
  يلتزم املبعوث بعـــد انتهاء البعثة بخدمة 
الدولـــة مدة مماثلـــة للمدة التـــي قضاها في 

البعثة.
  يلتزم املبعوث بالعمل في اجلهة التي حتددها 
له الدولـــة بعد تخرجه وحصوله على املؤهل 

املوفد من اجله.
  كل مبعوث تلغى بعثته او لم يخدم الدولة 
مدة مماثلة للمدة التي في البعثة ســـواء أكان 
ذلك بسبب االستقالة ام الفصل يلزم برد ٥٠٪ 
من املرتبات والبدالت واملخصصات والنفقات 

التي حتملتها الدولة خالل مدة البعثة.
  يستحق املبعوث مرتبه األساسي والعالوة 
االجتماعيـــة واملخصصـــات املاليـــة املقررة 

البعثات واإلجازات  بالئحة 
الدراسية.

  تتحمل الدولة الرســـوم 
املقررة للمبعوث.

  مينح املبعوث بدل كتب 
بواقع ١٥٠ د.ك سنويا.

الذي  املبعـــوث    مينـــح 
يحصل على املؤهل العلمي 
املوفد مـــن اجله قبل انتهاء 
املقررة لبعثته مكافأة  املدة 
مالية تعادل مخصصات ثالثة 
اشهر عن كل سنة ميالدية 
اختصرها املبعوث من املدة 

املقررة لبعثته.
  تعتبر ملغاة الطلبات غير املستوفية للشروط 
السابقة واملقدمة على غير النموذج املرفق والتي 

ترد بعد املوعد احملدد.
  املوافقة املبدئية ال تعني موافقة نهائية وال 
يجوز للموظف القيام بالبعثة اال بعد احلصول 
على قبول من اجلامعة وموافقة ديوان اخلدمة 

املدنية وصدور قرار من الوزارة باإليفاد.
  ثانيا: دبلوم وماجستير في إدارة التقنية:

  يشـــترط للقبول فـــي هـــذا البرنامج ان 

يكون حاصـــال على درجة 
البكالوريوس او ما يعادلها 

في: 
  ـ علـــوم االدارة (ادارة 

اعمال).
  ـالهندسة بتخصصاتها.

  ـ االقتصاد.
  ـ علوم احلاسوب ونظم 

املعلومات.
  ثالثا: دبلوم وماجستير 
علوم الصحـــراء واألراضي 

القاحلة: 
  علـــوم البيئـــة واملوارد 

الطبيعية
  ويشترط للقبول في هذا البرنامج ان يكون 
حاصال على درجة البكالوريوس او ما يعادلها 

من التخصصات:
  ـ العلـــوم (بيولوجيـــا ـ نبـــات ـ حيوان ـ 

جيولوجيا).
  ـ العلوم الزراعية بتخصصاتها والهندسة 

الزراعية.
  ـ الهندسة بتخصصاتها.

  ـ اجلغرافيا.

  ـ االقتصاد.
  رابعـــا: دبلـــوم وماجســـتير فـــي اإلدارة 

البيئية:
  ويشترط للقبول في هذه البرامج ان يكون 
املتقدم حاصال على درجة البكالوريوس او ما 

يعادلها (في اي تخصص).
  الدكتوراه في تربية املوهوبني:

  باإلضافة الى الشروط العامة للقبول بجامعة 
اخلليج العربي يشـــترط للدراســـة لبرنامج 

الدكتوراه في تربية املوهوبني ما يلي:
  ان يكون حاصال على درجة املاجستير في 
تخصص تربيـــة املوهوبني مبعدل ال يقل عن 

ثالث نقاط من اربع.
  ان يكـــون الطالب حاصال على معدل ٥ في 
اختبار Ielts للمجلس البريطاني او معدل ٤٥٠ 

في اختبار Tofel األميركي.
  أن يجتاز الطالب املقابلة الشـــخصية امام 

جلنة اعضاء هيئة التدريس بالبرنامج.
  ان يتقدم الطالب بتصور مبدئي ملوضوع بحثي 

ينوي ان ينجزه خالل مرحلة الدكتوراه.
  االولوية في القبول للحاصلني على درجة 
املاجســـتير في التربية اخلاصـــة من جامعة 

اخلليج العربي.

  يدرس الطالب احلاصل على درجة املاجستير 
في غير تخصص تربية املوهوبني والذي يتم 
قبوله ثالثة مقررات دراســـية في التخصص 
وملدة فصل دراسي واحد خالل الفصل الدراسي 

الثاني من العام اجلامعي ٢٠١٢/٢٠١١.
  لذا على الراغبـــني في احلصول على بعثة 
دراســـية لنيل درجة الدبلوم واملاجستير في 
التربيـــة اخلاصة في التخصصـــات املذكورة 
او الدكتـــوراه في تربية املوهوبني اعتبارا من 
بداية العام الدراســـي القادم ٢٠١٢/٢٠١١ مراعاة 

ما يلي:
  أوال: التقدم بطلباتهم على النموذج املرفق 
واعتماده من الرئيس املباشر ومدير اإلدارة او 

مدير املنطقة التابع لها.
  ثانيا: ارسال الطلبات واملستندات املطلوبة 
الى إدارة التطوير والتنمية/ مراقبة التدريب 
وتنمية القوى العاملة (باجلابرية) في موعد 

اقصاه يوم اخلميس املوافق ٢٠١١/٣/٣١.
  وعلى مديري اإلدارات املركزية، املناطق 
التعليمية واملــــدارس ابالغ جميع العاملني 
لديهم مبضمون هذه النشرة وتوقيعهم عليها 
بالعلم وعرضها في مكان يســــهل االطالع 

عليه. 

 عبلة العيسى

 الشيخ علي العبداهللا وبدرية اخلالدي مع املشاركات في األوبريت  

 تكرمي الشيخ علي العبداهللا

 ألغت قرار تشكيل الفرق المحلية لتنفيذ المرحلة الثانية من التعاون مع البنك الدولي

 الحمود شكلت فرق اإلشراف على المشاركة 
في دراسة تيمز ٢٠١١

 

 نرتقي بأطفالنا على خطى أجدادنا  في «روضة األمواج»
 حتـــت رعاية محافـــظ مبارك 
الكبيـــر الشـــيخ علـــي العبداهللا 
اختتمت مراقبة اخلدمة االجتماعية 
والنفسية مشاريع رياض االطفال 
بعنوان: «نرتقي بأطفالنا على خطى 
أجدادنا» وبحضور مدير عام منطقة 
مبارك الكبير التعليمية ومدير إدارة 
األنشـــطة التربويـــة ومدير إدارة 
الشؤون التعليمية ومراقبة اخلدمة 
االجتماعية والنفســـية ومديرات 
رياض االطفال، تقـــدم مدير إدارة 
االنشطة بكلمة ترحيبية أشاد بها 
حرص منطقة مبارك الكبير التعليمية 
بتقدمي كل ما هـــو جديد ومتنوع 
وجذاب لتوطيد العالقة بني املعلمني 
والطالب وأولياء األمور وذلك بهدف 
بناء شخصيات أطفال اليوم ورجال 
املســـتقبل وتقدم بالشكر اجلزيل 
للشـــيخ علي العبداهللا حلضوره 
التي  الدائم واهتمامه باألنشـــطة 
تقوم بها مدارس املنطقة والشكر 
املوصول ملدير عام املنطقة وجلميع 
من ساهم في اجناح هذه االنشطة 
ومديـــرة الروضة فاطمة الفودري 

الستضافتها هذا النشاط.
  بـــدأ برنامـــج احلفـــل بكلمات 
الرياض  ترحيبية شـــاركت بهـــا 
وقصائد وطنية على لسان الشاعر 
الصغير، باإلضافة إلى تقدمي أوبريت 
عن املاضي مبشاركة روضة النجوم 
ومدرسة سبيكة العنجري االبتدائية 
بنات، وكان معبرا عن روح الوطنية 
واحلب الصادق البريء من أطفالنا 
الصغار باإلضافة إلى فقرات تراثية 
كويتية أصيلـــة وذلك بهدف دمج 
القدمي باحلاضر ومت عرض بعض 
املشاريع لباحثات اخلدمة االجتماعية 
والنفسية لرياض األطفال من خالل 
الداتاشو وفي ختام احلفل مت تكرمي 
احملافظ ومدير عام املنطقة وتكرمي 
مديرات الرياض املشاركة والباحثات 
االجتماعيات، ثم مت افتتاح املعرض 
التربوي والتجول فيه وهو من انتاج 

البراعم الصغيرة. 

 مريم بندق
  أصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود قرارا وزاريا بشأن 
تشكيل فريقي تيمز وبيرلز، جاء في القرار 
اجلديد الذي حمل رقم «٧» اوال: الغاء القرار 
الوزاري رقم ٢٠١٠/٣٠٠ بشأن اعادة تشكيل 
الفرق احمللية لتنفيذ املرحلة الثانية من 
التعاون مع البنك الدولي، ثانيا: تشكيل 
فريق االشراف على املشاركة في دراسة 
تيمز ٢٠١١، برئاسة د.مرزوق الغنيم – مدير 
املركز العربي للبحــــوث التربوية لدول 
اخلليج، وعضوية ابراهيم القطان – املوجه 
العام للعلوم، براك براك – املوجه العام 
للرياضيات، حصــــة العلي – موجه اول 
رياضيات – احالم بهبهاني – موجه اول 
علوم، انتصار احلسينان – مراقب مركز 
املعلومات، محمد البلوشي – مراقب ادارة 

التخطيط.
  وتتحدد مهام الفريق في اآلتي:

  - وضع اخلطــــة الزمنية والتنفيذية 
لعمل الفريق بالتنسيق مع املنظمة العاملية 
للتقومي والقياس IEA، اتخاذ االجراءات 
الالزمة لتهيئة االجواء املناسبة، استعدادا 
ملشــــاركة الكويت في برنامج املســــابقة 
الدولية في مجالي العلوم والرياضيات، 
االشــــراف على تهيئة القدرات الوطنية 
واكســــابها اخلبرات الالزمة للمشــــاركة 
الفعالــــة، متابعــــة نتائــــج االجتماعات 
واملؤمترات التي تعقدها املنظمة الدولية 
والعمل على تطبيق توصياتها، االعداد 
لتطبيق االختبارات في املواعيد احملددة، 
دراسة نتائج االختبارات واعداد التقرير 
الوطني لتحديد ســــبل االفــــادة منها في 

تطوير العملية التعليمية.
  ثالثا: تشكيل فريق بيرلز ٢٠١١ برئاسة 
د.نورية الرومي – كلية االداب – جامعة 
الكوي، وعضويــــة د.الهام املفتي – كلية 

تطبيق توصياتها.
  - االعــــداد لتطبيــــق االختبارات في 

املواعيد احملددة.
  - االشراف على تهيئة القدرات الوطنية 
واكســــابها اخلبرات الالزمة للمشــــاركة 

الفعالة.
  - دراســــة نتائج االختبارات واعداد 
التقرير الوطني لتحديد سبل االفادة منها 

في تطوير العملية التعليمية.
  رابعا:  تشكيل فريق السكرتارية من 

التالية اسماؤهم:
  انتصار العنزي – مكتب وكيل الوزارة، 
جميلة النويعم – مكتب الوكيل املساعد 

للشؤون االدارية.
  وتتحدد مهام الفريق في اآلتي:

  - تنفيذ اعمال السكرتارية من طباعة 
محاضر وتقارير وتوفير مستندات حتتاج 
اليها فــــرق العمل وترتيب لقاءات الفرق 
وحفــــظ املســــتندات واعمــــال املكاتبات 

وغيرها.
  خامسا: يتولى مدير عام املركز الوطني 
لتطوير التعليم مهمة االشراف العام على 
اعمال الفريقني واعتماد التقارير املرفوعة 

له من رئيسي الفريقني.
  سادسا: جتتمع الفرق في الوقت الذي 
يحدده رئيس الفريق في غير اوقات الدوام 

الرسمية.
  سابعا: تصرف مكافآت مالية شهرية 
لرؤساء واعضاء الفرق املشار اليها وفقا 
للقواعد التي سبق اقرارها من قبل وزارة 
املالية وديوان اخلدمة املدنية في املرحلة 

األولى من التعاون مع البنك الدولي.
  ثامنا: يعمل بهذا القــــرار اعتبارا من 
تاريخ صدوره مع الغاء كل ما يتعارض 

معه من قرارات سابقة.
  تاسعا: على جميع جهات االختصاص 

العلم والعمل مبوجبه. 

التربية االساسية – الهيئة العامة للتعليم 
ابوالفتوح ساملان  التطبيقي والتدريب، 
– مستشــــار مكتب وزير التربية، هدى 
العميــــري – موجه عام اللغــــة العربية، 
بشرى اخللف – موجه اول لغة عربية – 
حولي التعليمية، مرمي املهندي – موجهة 
فنية لغة عربية – مبارك الكبير، م.جاسر 
اجلويسر – رئيس قسم دعم املستفيدين 

– مركز املعلومات.
  وتتحدد مهام الفريق في اآلتي:

  - وضع اخلطــــة التنفيذية والزمنية 
لعمل الفريق بالتنسيق مع املنظمة العاملية 

.IEA للتقومي والقياس
  - اتخــــاذ االجــــراءات الالزمة لتهيئة 
االجواء املناسبة استعدادا ملشاركة الكويت 
في برنامج املســــابقة الدولية في مجال 

.Reading literacy املعرفة القرائية
  - متابعة نتائج االجتماعات واملؤمترات 
التي تعقدها املنظمة الدولية والعمل على 

 د.مرزوق الغنيم

 منى اللوغاني

التعليم   أصدرت وكيلـــة 
العام منى اللوغاني ٥ قرارات 
بتكليف رؤساء أقسام ومعلمني 
للعمل في مكتبها وتضمنت 

القرارات:
  - تكليف غامن احلساوي – 
رئيس قسم الدراسات العملية 
في مدرســـة ســـعد األوسي 
املشـــتركة للبنني – منطقة 
التعليميـــة، بالعمل  حولي 
فـــي مكتب الوكيل املســـاعد 
الى  العام باالضافة  للتعليم 
عمله كرئيس قسم دراسات 
عملية مبدرسته. يسري القرار 
اعتبارا من تاريخ ٢٠١١/١/٩م 
الدراسي  الفصل  حتى نهاية 

األول.
  - تكليف شايع مرزوق – 
رئيس قسم الدراسات العملية 
في مدرسة سعيد بن العاص 
املتوســـطة للبنني – منطقة 
التعليميـــة، بالعمل  حولي 
فـــي مكتب الوكيل املســـاعد 
الى  العام باالضافة  للتعليم 
عمله كرئيس قسم دراسات 

القـــرار اعتبارا مـــن تاريخ 
الفصل  ٢٠١١/١/٩ حتى نهاية 

الدراسي األول.
  - تكليف أحمد الرفاعي – 
معلم اجتماعيات في مدرسة 
إياس بن معاذ املتوسطة للبنني 
– منطقـــة حولي التعليمية، 
بالعمـــل في مكتـــب الوكيل 
املساعد للتعليم العام باالضافة 
الى عمله كمعلم اجتماعيات 
القرار  مبدرســـته. يســـري 
اعتبارا من تاريخ ٢٠١١/١/٩م 
الدراسي  الفصل  حتى نهاية 

األول.
  - تكليف خالد اخلضري – 
معلم تربية بدنية في مدرسة 
ابن النفيس املتوسطة للبنني 
– منطقـــة حولي التعليمية، 
بالعمـــل في مكتـــب الوكيل 
املساعد للتعليم العام باالضافة 
الى عمله كمعلم تربية بدنية 
القرار  مبدرســـته. يســـري 
اعتبارا من تاريخ ٢٠١١/١/٩م 
الدراسي  الفصل  حتى نهاية 

األول. 

عملية مبدرسته. يسري القرار 
اعتبارا من تاريخ ٢٠١١/١/٩م 
الدراسي  الفصل  حتى نهاية 

األول.
  - تكليف ناجي شكراهللا – 
معلم رياضيات في مدرسة أبو 
متام املتوسطة للبنني – منطقة 
حولي التعليمية، بالعمل في 
مكتب الوكيل املساعد للتعليم 
العام باالضافة الى عمله كمعلم 
رياضيات مبدرسته. يسري 

 من رؤساء األقسام العلمية والمعلمين العاملين بالمدارس

 تكليفات بمكتب وكيل التعليم العام
 في تخصصات اللغتين اإلنجليزية والفرنسية والرياضيات والدراسات العملية والعلوم

 لجنتان للتعاقد مع معلمين من سورية واألردن

 طلق الهيم يسرى العمر

  مريم بندق
  شّكلت وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود جلنتني لتنفيذ 
التعاقدات اخلارجية مع معلمني ومعلمات 
من سورية واألردن للتعاقد مع أصحاب 
تخصصات اللغة اإلجنليزية والرياضيات 
والدراســـات العملية واللغة الفرنســـية 

والعلوم، وجاء في القرار األول:
  أوال: ايفاد املنشورة أسماؤهم للقيام 
بأعمال جلنة االختيار والتعاقد مع املعلمني 
واملعلمات مـــن األردن للعام الدراســـي 
٢٠١٢/٢٠١١ وذلـــك خالل الفترة املوضحة 
أمام اسم كل منهم: يسرى العمرـ  مدير عام 
منطقة الفروانية التعليمية، هيتا عوض 
ـ موجه فني اول لغة اجنليزية األحمدي 
التعليمية، سوزان محي الدينـ  موجه فني 
اول لغة اجنليزية حولي التعليمية، منيرة 
البكرـ  موجه فني اول رياضيات األحمدي 
التعليميـــة، اميان املنصور ـ موجه فني 
اول رياضيات اجلهراء التعليمية، فتوح 
احلساويـ  املوجه الفني العام للدراسات 
العملية التوجيه العـــام، أزهار عباس ـ 
موجه فني اول دراســـات عملية حولي 
التعليمية، عائشة الشمري ـ موجه فني 

عائشـــة محمـــد ـ موجه فنـــي اول لغة 
اجنليزية مبارك الكبير التعليمية، وفاء 
اجلريويـ  موجه فني لغة اجنليزية ادارة 
التعليم اخلاص، محمد املطيري ـ موجه 
فني لغة فرنســـية الفروانية التعليمية، 
أنوار الرضوانـ  موجه فني لغة فرنسية 
الفروانية التعليمية، حصة علي ـ موجه 
فني اول رياضيات العاصمة التعليمية، 
اعتدال البحر ـ موجه فني اول رياضيات 
حولي التعليمية، براك البراكـ  املوجه الفني 
العام للعلوم والتوجيه العام، عبدالهادي 
احلسينيـ  موجه فني علوم مبارك الكبير 
التعليميـــة، مانع املانعـ  موجه فني عام 
اجلهراء التعليمية، يوسف العنزيـ  رئيس 
قسم املتابعة الفنية ادارة التنسيق، رمي 
العريفان ـ منســـق اداري معامالت ادارة 
التنسيق، يوســـف العمر ـ رئيس قسم 
املوارد البشرية، فاطمة الكندريـ  م. صائغ 

برامج إدارة املوارد البشرية.
  ثانيا: تتحمل الكويت جميع مصاريف 
السفر واإلقامة على ان يضاف يوما السفر 

والعودة.
  ثالثا: علـــى جهات االختصاص العلم 

والتنفيذ. 

دراسات عملية الفروانية التعليمية، حميدة 
القالف ـ مراقب الشؤون التعليمية إدارة 
التنســـيق، طيبة حســـنـ  منسق اداري 
معامالت ادارة التنسيق ومتابعة التعليم 
العام، خديجة عبدالرزاقـ  مراقب التعيني 
ادارة املوارد البشرية، وفاطمة الكندريـ  

منسق اداري ادارة املوارد البشرية.
  والقرار الثاني: أوال: ايفاد املنشـــورة 
اســـماؤهم للقيام بأعمال جلنة االختيار 
والتعاقد مع املعلمني واملعلمات من سورية 
للعام الدراســـي ٢٠١١/٢٠١٠: طلق الهيم ـ 
التعليمية،  مدير عام منطقة األحمـــدي 

 Mariembondok@hotmail.com 


