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ادفانتج   اعلنت شـــركة 
لتنظيم املعارض واملؤمترات 
عن قيامها بتنظيم املعرض 
الســـنوي االول للمـــدارس 
اخلاصة حتت رعاية وزيرة 
العالي  التربية والتعليـــم 
د.موضي احلمود خالل الفترة 
من ١٦ الى ١٨ مايو املقبل على 
ارض املعارض في مشرف.

  وبهذه املناســـبة، صرح 
مدير التســـويق في شركة 
ادفانتـــج لتنظيم املعارض 
واملؤمترات احمد رضا بأن هذا 
املعرض املتخصص للمدارس 

اخلاصة هو االول من نوعه في الكويت، ويأتي تنظيمه من قبل 
شركة ادفانتج نظرا ملا ملسناه من حاجة ماسة لتعزيز التواصل 
بني املدارس اخلاصة بجميع اشـــكالها واالهالي واولياء االمور 

الباحثني عن افضل فرص التعليم البنائهم في الكويت.
  واضاف رضا ان معرض املدارس اخلاصة يهدف الى تعريف 
جمهور اولياء االمور باملدارس املشاركة وميزاتها واهم اخلدمات 
التي تقدمها للطالب، ســـواء كانت خدمات تعليمية او اضافية 
وترفيهية، مما تتميز به مدرسة عن اخرى، كما يشكل املعرض 
فرصة نادرة وحقيقية للمدارس للتعريف مبســـتوى ونوعية 
الكادر التعليمي املوجود في املدرسة ومنهجية التعليم املتبعة 

من قبل ادارة املدرسة.
  واشار الى ان بعض املدارس الكبرى املشاركة في املعرض ال 
تبحث بالضرورة عن اجتذاب الطالب لها، لكنها تهدف الى ابراز 
اسمها وحضورها بني اجلمهور وفي قطاع املدارس اخلاصة عموما 

من اجل تعزيز صورتها كمدارس متميزة ومرغوب فيها.
  واشـــار الى ان املعرض الذي بدأ تســـويقه في بداية الشهر 
اجلاري حظي باهتمام واقبال شديدين من قبل املدارس اخلاصة 
واجلهات التربوية املختلفة، مما يشير الى انه سيحظى بأهمية 
ووزن كبيرين، خصوصا انه سيفتتح حتت رعاية وزيرة التربية 

والتعليم العالي.
  يذكر ان شركة ادفانتج هي شركة كويتية تختص في تنظيم 
املعارض واملؤمترات واالنشطة الكبرى، وسبق ان نظمت عددا 

من املعارض واملؤمترات في الكويت واملنطقة. 

 مريم بندق
  تنفرد «األنباء» بنشر اسماء 
بعض العاملني في وزارة التربية 
الذين يستحقون صرف مكافآت 
مالية مقابل جلان شاركوا فيها.

  فقد خاطبـــت وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود رئيس ديـــوان اخلدمة 
املدنية عبدالعزيز الزبن لصرف 
املســـتحقات املاليـــة ألعضـــاء 
حتكيم مباريـــات كأس التفوق 
للعام ٢٠١٠/٢٠٠٩ بإدارة التعليم 
اخلاص من خارج الوزارة. وقالت: 
باإلشـــارة الى القـــرار الوزاري 
رقـــم ٢٩٧٥٩ بتاريخ ٢٠١٠/٢/٢٤ 
بشـــأن تكليف معلمني بتحكيم 
مباريات كأس التفوق الرياضي 
ألوائل املناطق التعليمية واإلدارة 
العامة للتعليم اخلاص. ونظرا 
لعدم صرف مستحقاتهم املالية 
عن فترة التكليـــف لكونهم من 
خارج الوزارة، لذا يرجى صرف 
املاليـــة للمكلفني  املســـتحقات 
وعددهم ١٥ عضوا وذلك مبعدل 

٢ دينار عن كل مباراة.
  وفيمـــا يلي االســـماء وأمام 
كل واحد منهـــم املبلغ االجمالي 

املستحق له بالدينار:
  محمد محمد املرشدي ١٣٠

  أحمد علي بدوي ٤٠
  محمد علي ثابت ١٣٠

  عادل السيد هاشم ١١٠
  اشرف بسيوني السيد ١١٠
  محمد عبداملنعم الشيخ ٩٠
  أمين عبداحلفيظ عوض ٥٠

  أحمد كمال هجرس ٣٠
  وسام ابو النصر ٥٠

  عزة علي عبدالصمد ٣٠
  هالة إبراهيم زهوه ٣٠

  امتثال علي ٥٠
  جهان محمد ٥٠
  نفني السيد ٣٠

  خالدة العلي ٣٠وطالبت احلمود 
أيضا من الزبن صرف املستحقات 
للمكلفني بالعمل بكنترول العلمي 
واألدبـــي الفتـــرة الرابعة للعام 

املستحقات املالية العضاء الفريق 
وعددهم ٦٧ موظفا مبكافأة شهرية 
قدرهـــا ٢٠٠ دينـــار طبقا لقرار 
التكليف واملزاولة الفعلية وذلك 

على بند اعمال اخرى وهم:
  سامي عثمان الدخيل
  ندى عبداهللا العبيد

  عزت عبدالعاطي عبدالسالم
  صالح زكي ابوموسى
  مرمي حسني الكندري

  امل حسني علي يوسف
  محمد حسن محمود حسن
  سيد توفيق محمود احلداد
  عزيز محمد سالمة سليمان
  فؤاد عبدالعزيز عبدالرحمن

  معتز محمد منصور
  محمد عبدالعزيز جالل

  حسن عوضني عبدالرحمن
  احمد محمد محمود اجلبالي

  محمـــد احمـــد عبداحلافـــظ 
غنيم

  محمد حسني الشربيني
  عبداملنعم حسني املويل

  عبدالرحمن احمد املرسي
  رأفت صابر عبدالاله

  احمد محمد محمود الدريني
  طارق مصطفى عبدالصمد

  علي محمد عبدالرحمن
  اسامة رمضان حسني اجلمل

  عثمان عمر محمد عمر
  عالء فتحي مجاهد

  ابراهيم لبيب عبداحلكيم
  محمد عبدالعليم منير
  مجدي ابراهيم ابراهيم

  اسامة رشاد محمد محمد
  اشرف حلمي السيد

  فارس جودة علي
  عالء عاطف البوهي
  محمد احمد جمعة

عبدالرحمـــن    عبدالســـالم 
محمود

  محمد محمود الشافعي
  محمد فوزي مسعد فهيد
  محمد السيد فهمي محمد

  محمد سليمان احمد ابوعابد
  هيثم شفيق شفيق مبروك

  عادل عامر امني عامر
  محمد علي عبدالفتاح
  محسن علي عشماوي

  احمد السيد كامل
  احمد رمضان عامر

  عاطف علي منصور
  محمد علي شلتوت

  احمد السيد احلسيني
  اسامة فوزي

  ثامر محمد شريف اكروف

  طارق عباس محمد
  خالد محمد عبداهللا

  خالد عبدالسميع حسن
  عبده رشاد عبده

  عبدالرحمن عبداللطيف
  صالح عبده اجلزار

  لؤي محمد خير الديك
  عبداهللا عبداجلليل عبداللهوفي 
خطاب آخر جاء فيه: باالشـــارة 
الى مكافآت أعمال اضافية، والى 
املدنية  موافقة ديـــوان اخلدمة 
فـــي كتابه رقـــم ٢٠١٠٠٢٠١٤١٩٢ 
بتاريخ ٢٠١٠/١١/٢٩ واآلخر رقم 
٢٠١٠٠١٠٥٥٣٩٠ بتاريخ ٢٠١٠/١١/٣ 
فيما يخص صرف مكافآت أعمال 
اضافية ألعضاء فريق عمل تنفيذ 
وتخزيـــن الســـجالت الطالبية 
ملـــدارس التعليم العام واملرفقة 
أسماؤهم بالكشوف الواردة اليكم 
للمزاولة الفعلية عن الفترة من 
٢٠٠٩/٧/١ والى ٢٠٠٩/١٢/١ والفترة 
من ٢٠١٠/٦/١ الى ٢٠١٠/١٢/١ وعددهم 

٤٤ عضوا.
  واســـتثناء من قـــرار وزير 
املالية رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٧، حيث 
ان فريق العمل لتنفيذ وتخزين 
الطالبيـــة كان يتم  الســـجالت 
الصرف من بند (أعمال أخرى) 
مما كان يتسنى له العمل خالل 
عطلة الربيع وعطلة الصيف عن 
شهري يوليو وأغسطس ٢٠٠٩ 

ويوليو وأغسطس ٢٠١٠.
  وحيث ان فريق العمل يوجد 
به معلمـــون بالهيئة التعليمية 
ويتمتعون بعطلة الربيع وعطلة 
الصيف وال ينطبق عليهم قرار 
االعمـــال االضافية ٧٧/٣٤ خالل 

العطلة.
  ولذا يرجى االيعاز الى جهة 
االختصاص لديكم بديوان اخلدمة 
املدنية بشأن اعادة النظر حتى 
يتم الصرف لهم على (بند أعمال 
أخرى) حتى يتمكن اعضاء الفريق 
من صرف مســـتحقاتهم املالية، 
الفعلية ألعضاء  وفقا للمزاولة 
الفريـــق. مرفق لديكم أســـماء 

املعلمني وعددهم ٤٤ وهم:
  عبداهللا هالل احلربي
  ندى عبداهللا العبيد

  سامي عثمان الدخيل
  عزت عبدالعاطي عبدالسالم

  صالح زكي أبوموسى
  عماد سلطان جنم

عبدالرحمـــن    هنـــادي 
النصراهللا

  مرمي حسني الكندري
  هدى عبداهللا سحمي
  فاطمة عقيل الشمري
  موضي غنيم الزعبي

  حنان ناصر السعيدي
  عبداهللا فراج العنزي

  منال محمد الزامل
  شيمة محمد رشدان بنيان

  مها سعيد عواد العتيبي
  أمل حسني علي يوسف

  مشاعل عويد عسكر العنزي
  سيد توفيق محمود احلداد

  فؤاد عبدالعزيز عبدالرحمن
  محمد عبدالعزيز جالل

  حسن عوضني عبدالرحمن
  محمد حسني الشربيني

  عبدالرحمن احمد املرسي
  رأفت صابر عبدالاله
  عالء عاطف البوهي

  عادل عامر أمني عامر
  محمد علي عبدالفتاح
  محسن علي عشماوي

  احمد السيد كامل
  احمد رمضان عامر

  عاطف علي منصور
  محمد علي شلتوت

  احمد السيد احلسيني
  أسامة فوزي

  ثامر محمد شريف أكروف
  طارق عباس محمد
  خالد محمد عبداهللا

  خالد عبدالسميع حسن
  عبده رشاد عبده

  عبدالرحمن عبداللطيف
  صالح عبده اجلزار

  لؤي محمد خير الديك
  عبداهللا عبداجلليل عبداهللا 

  سالم عبداهللا ميرزا
  مها نايف العتيبي

  هدى عبداهللا سحمي
  فاطمة عقيل الشمري
  موضي غنيم الزعبي

  حنان ناصر السعيدي
  عبداهللا فراج العنزي

  منال محمد الزامل
  شيمة محمد رشدان بنيان

  سلطان ناصر ناصر مشعل

(٢٠١٠/١١٦) املؤرخ في ٢٠١٠/٣/٩ 
بشأن تشـــكيل فريق عمل اعداد 
الوثيقة الوطنية للتربية القيمية 
في املناهج الدراســـية بالكويت 
وحيث ان املذكوريـــن قد قاموا 
باملهام املناطة بهم حســـب قرار 
التكليف ولم يتم صرف املكافآت 

املالية لهم حتى تاريخه.
  لذا يرجى املوافقة على صرف 
املستحقات املالية العضاء الفريق 
وعددهم (١١) باملكافآت االجمالية 
عن فترة التكليف كاملة واملبينة 
امام اســـمائهم باجلدول املرفق 
وذلك عن الفتـــرة من ٢٠١٠/٣/١ 
حتى ٢٠١٠/٩/٣٠ مبكافأة شهرية 
قدرها (٢٠٠ د.ك)، وهم: عبدالكرمي 

عبداهللا اخلياط – ١٤٠٠ دينار
  عمـــار احمـــد العجمـــي – 

١٣٠٠دينار
  جوهرة عبداهللا احمليالني – 

١٣٠٠ دينار
  عبدالعزيز العصفور – ١١٠٠ 

دينار
  احمد ســـعد املنيفـــي – ١١٠٠ 

دينار
  ابتســـام احمد احلاي – ١٤٠٠ 

دينار
  سعد سعود العتيبي – ١١٠٠ 

دينار
  مرمي ســـلطان علـــي – ١١٠٠ 

دينار
  وليد خالد البيشـــي – ١٤٠٠ 

دينار
  ليلى علي خريبـــط – ١٤٠٠ 

دينار.
  غصون محمد صبحي – ٢٠٠ 
الزبـــن ايضا  دينار.وخاطبـــت 
لصرف املستحقات املالية لفريق 
عمل تنفيذ وتخزين الســـجالت 

الطالبية لطلبة التعليم العام.
  باالشارة الى املوضوع اعاله 
وقرار التكليف رقم ١٧١٨١ بتاريخ 
٢٠١١/٢/٣ بشـــأن التمديد لفريق 
العمل املشـــار اليه اعاله وذلك 
اعتبارا من ٢٠١١/١٢/٢ وملدة عام.
  يرجى املوافقـــة على صرف 

الدراسي ٢٠١٠/٢٠٠٩
  باالشارة الى املوضوع اعاله 
ونظـــرا لتكليف بعض العاملني 
بالـــوزارة مبوجب العقد «راتب 
مقطـــوع» بالعمل فـــي كنترول 
الثانوية بقسميه العلمي واالدبي 
ولم يتـــم صرف مســـتحقاتهم 
املالية يرجى املوافقة على صرف 
املستحقات املالية املوضحة امام 
اســـمائهم وعددهم ٢٠ موظفا، 

وهم:
  ابواحلمد الســـيد احمد سالم 

٢٤٠
  اسد الزمان ابوحسني ٢٤٠
  األبات لونابان جوي ٣٠٠

  خالد احمـــد محمود رمضان 
٣٠٠

  فايز احمد عبداهللا ٢٤٠
  محمـــد اســـلم عبدالقدوس 

٣٠٠
  محمد انوار الدين ١٩٠

  عبداهللا عبداللطيف عبدالعاطي 
٣٠٠

  عبدالوهاب عبداالمير النجدي 
٣٦٠

  خليل تاج الدين بيومي ٢٢٨
  ســـلمان عمر خاني بشـــير 

٢٢٨
  تركي عباس املشوح ٢٤٠

  سيد محمد قادري ٣٠٠
  محمـــد الورداني اســـماعيل 

٢٤٠
  رضا محمد سيد رزق ١٩٠

  سفاري موتو داهاناراج ١٥٢
  شوقي منير حسن علي ١٩٠

  وليم عويضة عطية ١٥٢
ســـيد  عبدالـــرزاق    ســـيد 

عبدالشكور ١٩٠
  مؤمن فوزي راغب ٣٨٠

  ٤٩٦٠وخاطبت احلمود رئيس 
املدنية لصرف  ديوان اخلدمـــة 
املستحقات املالية العضاء فريق 
عمل إعداد الوثيقة الوطنية للتربية 
الدراســـية  املناهج  القيمية في 
الكويتية: باالشارة التى املوضوع 
اعاله والـــى القرار الوزاري رقم 

 ورشة عمل في «ثانوية الحوراء بنت يزيد» اليوم

 حتت رعاية املوجه الفني األول للعلوم أحالم بهبهاني يقيم 
قســـم العلوم في ثانوية حوراء بنت يزيد األنصارية ورشة 
عمل عن «التوجيـــه والتدريب امليداني حول تصميم األفالم 
ومقاطع الفيديو باستخدام برنامج Movie Maker» وذلك في 
العاشرة والنصف صباح اليوم االثنني على مسرح املدرسة 

في األندلس ـ ق٩ ـ الشارع األول. 

 «األنباء» تنفرد بنشر أسماء المستحقين مكافآت مالية بـ «التربية»
 الحمود وافقت وخاطبت الزبن العتماد الصرف وتشمل االمتحانات وكأس التفوق والوثيقة الوطنية والسجالت الطالبية

 عبدالعزيز الزبن  د. موضي احلمود 

 Mariembondok@hotmail.com 

 قرارات وزارية بمهمات رسمية إلى الخارج

 مواءمة مناهج العلوم الطبيعية للصفوف
  من األول االبتدائي وحتى الثاني عشر 

 مريم بندق
  فــــي اطار خطــــط وزرارة 
التربية لتطوير المناهج بصفة 
العلمية  المواد  عامة ومناهج 

بصفة خاصة.
  أصــــدرت وزيــــرة التربية 
العالــــي  التعليــــم  ووزيــــرة 
د.موضي الحمود عدة قرارات 
وزاريــــة، نص القــــرار االول 
اللجنة  على تجديد تكليــــف 
االشــــرافية لدراسة ومواءمة 
سلسلة كتب مشروع تطوير 
مناهــــج العلوم الطبيعية في 
الكويت للصفوف من االول الى 
الثاني عشر الحاقا بالقرار رقم 
٣٠١١٥ بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٢٧ بشأن 
تشكيل اللجنة وذلك عن الفترة 

من ٢٠١٠/٥/١ الى ٢٠١١/٤/٣٠.
  وبناء على الدعوة الموجهة 
من مكتب التربية العربي لدول 
الخليج للمشــــاركة في اللقاء 
الثقافة  الخامــــس ببرنامــــج 
االعالمية لطالب التعليم العام 
بالدول االعضاء الذي سيعقد 
في الرياض بالمملكة العربية 
السعودية خالل الفترة من ١ الى 
٢ مارس ٢٠١١م، وكتب الترشيح 
من قطاعات االنشطة والمناهج 
والتعليــــم العــــام وموافقــــة 
وكيل الوزارة واعتمادنا لهذه 

المهمة.
الحمــــود تكليف    قــــررت 
بدرية الوهيب مراقب الخدمات 
االجتماعية والنفسية بمنطقة 
مبارك الكبير التعليمية، مريم 

اكبر باحث تربوي اول بادارة 
تطوير المناهج ومريم العجمي 
رئيس قسم االنشطة الطالبية 
بادارة االنشطة المدرسية في 
مهمة رسمية للمشاركة في اللقاء 
التربوي للبرنامج، ويتحمل 
مكتب التربيــــة العربي لدول 
الخليج تكاليف االقامة وتتحمل 

الكويت تكاليف السفر.
الوزاري    والحاقا للقــــرار 
رقم ٢٠١١/٥٣ الصادر بتاريخ 
٢٠١١/١/٢٠ بشــــأن ايفــــاد وفد 
المســــاعد  الوكيل  برئاســــة 
للمنشآت التربوية للمشاركة 
في المؤتمر االســالمي الثالث 
المكلفــين بالطفولة  للوزراء 
فــــي مدينة طرابلــــس ـ ليبيا 
خالل الفترة من ٢٠١١/٣/٦ الى 
٢٠١١/٣/١٣م، وكتــــاب االعتذار 
مــــن م.محمد الصايغ  المقدم 
الوكيل المســــاعد للمنشــــآت 
التربويــــة رقــــم ٥٥٢ بتاريخ 

٢٠١١/٢/٢ وقبولنا لالعتذار.
  رأت د.موضي الحمود الغاء 
تكليف م.الصايــــغ بحضور 
المؤتمر المذكور وتكليف سعاد 

السويدان برئاسة الوفد.
  وباالشــــارة الــــى القــــرار 
الوزاري رقم ٢٠١١/٤٣ المؤرخ 
في ٢٠١١/١/١٨ والقرار الوزاري 
رقــــم ٢٠١١/٥٨ المــــؤرخ فــــي 
٢٠١١/١/٢٦ والخاصين بتشكيل 
فرق عمل (رئيســــي ـ فرعي) 
لالعــــداد لالحتفــــال بالذكرى 
الخمسين على انضمام الكويت 

اليونسكو والذي  الى منظمة 
ســــيقام تحت رعاية صاحب 
الســــمو االمير الشيخ صباح 
االحمد وحضور وزير التربية 
ووزيــــر التعليم العالي وذلك 
خالل شهري فبراير ومارس 
٢٠١١، وبعد االطالع على قانون 

الخدمة المدنية لعام ١٩٧٩.
  اعتمدت د.الحمــــود قرارا 

جاء فيه:
العتيبي    اوال: ضم محسن 
العامة  ادارة العالقات  مديــــر 
واالعالم التربــــوي الى فريق 
العمل الرئيســــي فــــي القرار 
٢٠١١/٤٣ واعــفــــاؤه من فريق 
العمــــل الفرعــــي فــــي القرار 

.٢٠١١/٥٨
  ثانيا: ضم عبدالخالق العلي 
مدير مجموعة العالقات العامة 
واالعالم بشركة نفط الكويت 
الى فريــــق العمل الفرعي في 
القــــرار ٢٠١١/٥٨ واعفاؤه من 
فريق العمل الرئيسي في القرار 

.٢٠١١/٤٣
  ثالثــــا: ضم دالل الحســــن 
الدولية  المنظمــــات  مراقــــب 
الكويتية  الوطنيــــة  باللجنة 
للتربيــــة والعلــــوم والثقافة 
الى فريق العمل الرئيسي في 
القــــرار ٢٠١١/٤٣ واعفاؤها من 
فريق العمل الفرعي في القرار 

.٢٠١١/٥٨
بنــــود  تبقــــى    رابعــــا: 
القرارين فيما عدا ذلك سارية 

المفعول. 

 رضا: برعاية الوزيرة وخالل الفترة من ١٦ إلى ١٨ مايو المقبل 

 «أدفانتج لتنظيم المعارض» تنظم 
المعرض األول للمدارس الخاصة

 احمد رضا 

 ١٥٠ دينارًا 
  لفريق تخزين السجالت الطالبية

  
ــة عبدالعزيز الزبن  ــت احلمود رئيس ديوان اخلدمة املدني   خاطب
لصرف املستحقات املالية العضاء فريق عمل تنفيذ وتخزين السجالت 
ــارة الى كتابيكم رقمي  ــة لطلبة مدارس التعليم العام: باالش الطالبي
٢٠١٠٠١٠٥٥٣٩٠ بتاريخ ٢٠١٠/١١/٣ ورقم ٢٠١٠٠٢٠١٤١٩٢ بتاريخ ٢٠١٠/١١/٢٩ 
ــال اضافية للمكلفني بفريق  ــأن املوافقة على صرف مكافأة اعم بش
ــجالت الطالبية لطلبة مدارس التعليم العام  عمل تنفيذ وتخزين الس
وعددهم ٧١ عضوا عن الفترة من ٢٠٠٩/٧/١ حتى ٢٠٠٩/١٢/١ والفترة 
ــتثناء من احكام قرار وزير املالية  ــن ٢٠١٠/٦/٢ حتى ٢٠١٠/١٢/٢ اس م
ــتنفذوا مكافآت  رقم ١٩٧٧/٣٤ وحيث ان عددا من فريق العمل قد اس

االعمال االضافية عن تلك الفترة املشار اليها.
  لذا يرجى اعادة بحث املوضوع واملوافقة على صرف املستحقات 
املالية للمبينة اسماؤهم بالكشف املرفق بسبب صرفهم اعماال اضافية 

عن الفترة املشار اليها وقدرها ١٥٠ دينارا شهريا. 

 «شعارنا وطن» 
  أوبريت األحمدي ٢١ الجاري

 أعلنت مديرة إدارة األنشطة التربوية مبنطقة األحمدي التعليمية 
هيا بن سلطان اعتزام مراقبة االنشطة املدرسية باملنطقة إقامة اوبريت 
وطني حتت شعار «شعارنا وطن» مبناسبة احتفاالت الدولة بالعيد 
الوطني املجيد وعيد التحرير ومرور ٥ اعوام على تولي سمو االمير 
مقاليد احلكم وذلك يوم االثنني ٢١ اجلاري في التاسعة صباحا على 
مســــرح ثانوية لطيفة الفارس للبنات في منطقة الفحيحيل قطعة 
٨ شــــارع مكة حتت رعاية كرمية من نائب رئيس الوزراء للشؤون 

االقتصادية ووزير التنمية واإلسكان الشيخ أحمد الفهد. 

 محسن العتيبي  م. محمد الصايغ  مرمي الوتيد 

 الجويان: مقر جديد لطلبة «الداون»  في «تعليمية الفروانية»
 طلبة الدمج احتفلوا باألعياد الوطنية مع أقرانهم من التعليم العام

جــامـعـة الكــويـت
مركز العلوم الطبية - كلية الطب

اإعالن ب�صاأن نقل االخت�صا�صيني من وزارة ال�صحة

مبوجب االتفاقية املربمة بني جامعة الكويت ووزارة ال�شحة وال�شادر ب�شاأنها قرار جمل�س 

اجلامعة بتاريخ 2009/11/2 ب�شاأن اإر�شاء التعاون لتوفري الكوادر االإكلينيكية يف كلية الطب، 

وبناءًا على ما تقت�شيه احلاجة يف كلية الطب من تخ�ش�شات خمتلفة، تعلن كلية الطب عن 

ب��وزارة ال�شحة للعمل كع�شو هيئة تدري�س  حاجتها من االأطباء االخت�شا�شيني العاملني 

)مدر�س( بالكلية ح�صـب التخ�ص�صـات التــاليـة:

) General Surgery or Anesthesia( 1- اجلراحة  تخ�ش�س جراحة عامة اأو تخدير

.)Neurology( 2- االأمرا�س الباطنية تخ�ش�س اأع�شاب

.)Geriatrics Psychiatry( 3- الطب النف�شي تخ�ش�س م�شنني

4- تخ�ش�س الن�شاء والوالدة يف جمال »الن�شاء والوالدة العام اأو امل�شالك البولية«.

على اأن تتوافر يف املتقدم ل�صروط التالية :

1- اأن يكون املتقدم كويتي اجلن�شية.

2- اأن يكون حا�شال على �شهادة البورد االأمريكي اأو الكندي ، اأو �شهادة التخ�ش�س الربيطانية .

3- اأن يكون م�شماه الوظيفي بوزارة ال�شحة )اخت�شا�شي /اخت�شا�شي اأول(.

4- اأن يكون متفرغ كليًا للعمل احلكومي.

5- االأولوية للمتقدمني ممن لديهم اأبحاث ودرا�شات من�شورة.

تر�شل الطلبات خالل �شهر من تاريخ ن�شر االعالن على العنوان التايل :

اإدارة �شئون اأع�شاء الهيئة االأكادميية - ق�شم تعيينات اأع�شاء هيئة التدري�س

جامعة الكويت - اخلالدية - قطعة )3( - �شارع الفردو�س - دولة الكويت

E-mail :vppa.faculty@ku.edu.kw
Tel.: 00965 -24844189 - Fax: 00965 - 24849562

 أعلنت مراقبة التربية اخلاصة 
في منطقــــة الفروانية التعليمية 
د.خلود اجلويان عن افتتاح مقر 
جديد لفصــــول التربية اخلاصة 
من طلبة متالزمة الداون للمرحلة 
االبتدائيــــة في مدرســــة أم املنذر 
مبنطقة خيطان مع انطالقة العام 
الدراسي لهذا العام في إطار توفير 
بيئات مدرسية غير معزولة للطلبة 
مــــن ذوي اإلعاقــــة ضمن جتربة 
الذي  التربــــوي  الدمج  برنامــــج 
طبق في بعــــض مدارس التعليم 
العام، مبينــــة ان دمج الطفل ذي 
اإلعاقة في بيئة مدرسية واحدة مع 
األطفال العاديني يساعد على تقدير 
احتياجاتهم اخلاصــــة، وبالتالي 
تعديل اجتاهاتهم، مما يؤدي الى 

امكانية استخدام كلتا املجموعتني من 
األطفال في تعليم وتدريب بعضهم 
ويشعرون بالتشجيع واملساواة 
أسوة باخوانهم العاديني ونتيجة 
لذلك فإن حتصيلهــــم األكادميي 
يكون أفضل مما لو درســــوا في 
مدارس خاصة أو معزولة. وقالت 
اجلويان في تصريح للصحافيني 
خالل رعايتها صباح أمس احتفاال 
لطلبــــة الفصول اخلاصة من فئة 
الداون في مدرستي أم املنذر ونعيم 
بن مسعود االبتدائيتني مبناسبة 
األعياد الوطنية ومرور ٥٠ عاما على 
االستقالل و٢٠ عاما على التحرير 
و٥ ســــنوات على تولي صاحب 
الســــمو مقاليد احلكم: «ان وزارة 
التربية شرعت في خطوات ملموسة 

لتفعيل قانون ذوي االعاقة اجلديد 
رقم ٢٠١٠/٨ لتوحيد اجلهود الرامية 
لتحقيق مبــــدأ الدمج في مدارس 
التعليم العام عبر دراسة دمج فئات 
جديدة من ذوي اإلعاقة في مدارس 
التعليم العام وتوفير متطلبات هذا 
الدمج، وقد شكلت وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود جلنة خاصة لذلك برئاسة 
الوكيل املساعد للتعليم النوعي. 
وأضافــــت اجلويــــان ان الوزيرة 
احلمود شددت على أهمية توفير 
البيئة التعليمية النموذجية التي 
تستوعب مبرافقها ومستلزماتها 
جميع الطالب والطالبات، وتسهم 
في تعليــــم ذوي اإلعاقة بصورة 

طبيعية. 


