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الوزيرة: مطابقة األجهزة مع بنود العقد ووضع اجلداول الزمنية للمناطق الست

7 فرق لتشغيل كاميرات املراقبة في املدارس
النوعي حسب توزيع  التعليم 

املناطق التعليمية.
عاش���را: تتولى ف���رق عمل 
املناطق التعليمية تنفيذ املهام 

التالية:
1 � استالم االجهزة ومطابقتها 

مع بنود العقد.
2 � متابعة تركيب وتشغيل 

الكاميرات املتعاقد عليها.
3 � رفع التقارير الدورية إلى 
فريق العمل الرئيس���ي توضح 
التنفي���ذ والعقبات  إج���راءات 
التي تواج���ه عملية التنفيذ إن 

وجدت.
4 � رفع التقرير النهائي إلى 
الرئيسي بعد االستالم  الفريق 

النهائي للمشروع.
حادي عشر: تصرف مكافآت 
الفريق  مالية لرئيس واعضاء 
الرئيس���ي واعضاء فرق عمل 
املناطق التعليمية وفق ما حتدده 

وزيرة التربية.
ثاني عشر: يعمل بهذا القرار 
اعتبارا من تاريخه وحتى انتهاء 
تركيب وتشغيل كاميرات املراقبة 

باملدارس.
ثالث عش���ر: عل���ى جهات 
العل���م والعمل  االختص���اص 

مبوجبه.

م.أول الكترونات.
رابعا: تش���كيل فريق عمل 
متابعة تركيب كاميرات املراقبة 

ملنطقة حولي التعليمية:
طال���ب صعيلي���ك مراق���ب 
التربوي���ة، م.ايالف  التقنيات 
الفضال���ة مراق���ب الصيان���ة، 
م.آمال الصليلي رئيس قس���م 
دعم املس���تفيدين، م.مصطفى 
األربش مهندس كمبيوتر � مركز 
املعلومات، داود احلداد م.مهندس 

أول كهرباء.
خامسا: تشكيل فريق عمل 
متابعة تركيب كاميرات املراقبة 

ملنطقة األحمدي التعليمية:
محمد العجمي مراقب التقنيات 
التربوية، م.صالح احلبيب مراقب 
الصيانة، م.سمر املطيري رئيس 
قسم دعم املستفيدين، م.مصطفى 
الدوري مهندس كمبيوتر � مركز 
املعلومات، حمد العجمي رئيس 

قسم التقنيات التربوية.
سادس���ا: تش���كيل فري���ق 
عمل متابع���ة تركيب كاميرات 
املراقبة ملنطق���ة مبارك الكبير 

التعليمية:
الديحاني مراقب  منص���ور 
التقنيات التربوية، م.خالد محمد 
مراقب الصيانة، وفاء عبدالرزاق 

رئيس قس���م دعم املستفيدين، 
م.راندا العلوي مهندس كمبيوتر 
� مركز املعلومات، هاشم القالف 

موجه تقنيات تربوية.
سابعا: تش���كيل فريق عمل 
متابعة تركيب كاميرات املراقبة 

ملنطقة اجلهراء التعليمية:
س���اير الظفي���ري مراق���ب 
التقني���ات التربوية، م.س���عد 
املطي���ري مراق���ب الصيان���ة، 
م.حمدان اخلشاب رئيس قسم 
دعم املستفيدين، م.حامد النومس 
صائغ برامج � مركز املعلومات، 
م.عهود عساف م.أول مهندس 

الكترونيات.
ثامنا: تش���كيل فريق عمل 
متابعة تركيب كاميرات املراقبة 
التعليمية  الفرواني���ة  ملنطقة 

ويتكون من:
مبارك العتيبي مراقب التقنيات 
التربوية، م.علي الدوسري مراقب 
الصيانة، م.خلود العجمي رئيس 
قس���م دعم املستفيدين، م.علي 
خريبط مهندس كمبيوتر � مركز 
املعلوم���ات، عبداهلل براك فني 

الكترونيات كهربائية.
تاس���عا: تتولى ف���رق عمل 
املناطق التعليمية متابعة تركيب 
وتشغيل الكاميرات في مدارس 

تلق���ي تقارير الف���رق الفرعية 
للمناط���ق التعليمي���ة ووضع 
احللول املناسبة للمعوقات إن 

وجدت.
ثالث���ا: تش���كيل فريق عمل 
متابعة تركيب كاميرات املراقبة 

ملنطقة العاصمة التعليمية:
ابتهال علي مراقب التقنيات 
التربوي���ة باإلناب���ة، م.هان���ي 
عب���داهلل مراق���ب الصيان���ة، 
م.أحمد اجلريدان رئيس قسم 
دعم املس���تفيدين، م.حس���ني 
العبدوه مهندس كمبيوتر � مركز 
املعلوم�����ات، م.محمد الطب�يخ 

شكلت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
فريق عمل رئيسي و6 فرق فرعية 
لبدء تركيب وتشغيل كاميرات 
املراقب���ة في م���دارس التعليم 
العام و»النوعي«، جاء في القرار 

الوزاري:
العمل  أوال: تش���كيل فريق 
الرئيسي ملتابعة تركيب كاميرات 
املراقبة باملدارس برئاس���ة بدر 
الفريح الوكيل املساعد للتنمية 
التربوية، وعضوية نورة احلطاب 
مدير إدارة التقنيات التربوية، 
م.مها القالف مهندس أول حاسوب 
� مركز املعلومات، م.وحيد هاشم 
مهن���دس اختصاص���ي كهرباء 
�� الوكيل املس���اعد للمنش���آت 
التربوية، ومنال بوقماز مراقب 
املتابعة الفنية � الوكيل املساعد 

للتنمية التربوية.
ثاني���ا: مهام فري���ق العمل 

الرئيسي:
يتولى فري���ق العمل القيام 

بتنفيذ املهام التالية:
إعداد آلية عمل تنفيذ تركيب 
كامي���رات املراقب���ة باملدارس، 
اإلشراف على تنفيذ املهام الفنية 
ملشروع كاميرات املراقبة، وضع 
اجلداول الزمنية لتنفيذ املشروع، 

بدر الفريحد.موضي احلمود

طلبة »سليمان العدساني« امام متحف القرين

قام طلبة الكشافة بثانوية سليمان العدساني ملنطقة مبارك الكبير 
التعليمية بزيارة ملتحف شهداء القرين مبرافقة خلف العتيبي 
مدير املدرسة وموجه التربية الكشفية علي محراب ومسؤولي 

املنطقة ومت استدعاء احد الناجني من هذه امللحمة وهو البطل حازم 
جابر الذي شرح احداث هذه امللحمة اخلالدة التي حدثت بتاريخ 

24 فبراير 1991 والتي قام بها مجموعة من ابناء الوطن )مجموعة 
املسيلة( حيث شارك فيها 19 شابا استشهد منهم 12 شابا وكتب 

اهلل النجاة لـ 7 منهم وقام البطل حازم جابر بشرح مفصل ألبنائنا 
الطلبة مبينا لهم تفاصيل احلدث مما شد انتباه الطلبة، الذين 
تفاعلوا وطرحوا االسئلة ملزيد من االستفسار عن هذا احلدث 

الذي يعلمه كل اهل الكويت وبعد ذلك قام مبرافقة الطلبة في جولة 
داخل بيت القرين ملشاهدة ما مت عرضه من ذخائر وصور لألبطال، 

وفي ختام شرحه طلب من ابنائنا الطلبة التالحم والتكاتف في 
حب الوطن، واشار الى ان هذه امللحمة جمعت مختلف الفئات في 
البلد من سنة وشيعة ولكن اجتمعوا حتت هدف واحد وهو حب 

الوطن والدفاع من اجله، وافاد بأن حبنا للكويت يكون كل البعد عن 
االختالفات الطائفية وكلنا نعيش حتت سقف واحد وشعار واحد 
وهو اهلل.. الوطن.. األمير.. وأوضح أن الشعب من دون وطن ال 

قيمة له، وفي ختام اجلولة مت اخذ الصور التذكارية بصحبة البطل 
حازم جابر.

ملحمة القرين اخلالدة 
 التى جمعت السّنة والشيعة  

ُتذّكر: الشعب من دون 
وطن  ال قيمة له

جلنة الختيار مدارس التعليم 
العام املتميزة

البعيجان: الكويت سباقة 
في االنضمام إلى اللجان الدولية 

وخصوصًا »اليونسكو«

املكيمي والتوكلي 
في مهمة رسمية

اعتمدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود جلنة اجلودة في مدارس التعليم العام والتي تأتي 
حرصا على االرتقاء مبس���تويات العمل التربوي، وتفعيال 
لرؤية قط���اع التعليم العام جتاه تطبي���ق معايير اجلودة 
الشاملة في كل مجاالت العمل التربوي وسعيا الى تطبيق 
نظام اجلودة الشاملة في التعليم 
العام بالكويت، مبا يسهم في رفع 
كف���اءة النظام التربوي وجودة 
مخرجاته في ضوء االجتاهات 
العاملية املعاصرة، واميانا بدور 
اجلودة الشاملة في حتقيق متيز 

مدارس التعليم العام.
ونص القرار على:

اوال: تشكيل جلنة اجلودة في 
مدارس التعليم العام برئاسة منى 
اللوغاني – الوكيل املساعد للتعليم 
العام وعضوية د.فوزان الفارس 
– كلية الدراسات التكنولوجية، 
ازهار الس���يف – موجهة اولى ملادة الدراسات العليمة، امل 
هاشم – مدير ثانوية اليرموك، يوسف العنزي – رئيس قسم 
املتابعة الفنية – ادارة التنسيق ومتابعة التعليم العام، هناي 
املقهوي – رئيس قسم اللغة االجنليزية – م.خالد بن الوليد 

ا.بنني، سارة العازمي – معلمة – ثانوية اجلزائر.
ثانيا: تختص اللجنة بتقييم واختيار نظام اجلودة في 
مدارس التعليم العام من خالل املهام التالية: دراسة وحتليل 
الوضع القائم لنظام اجلودة في مدارس التعليم العام، عمل 
الدراس���ات الفنية الالزمة وتقدمي املقترحات لتدعيم نظام 
اجلودة احلالي، وضع املعايي���ر اخلاصة باختيار املدارس 
املتميزة في ضوء ضوابط اجلودة اخلاصة باالعتماد املدرسي، 
تصني���ف عناصر اجلودة للنظام احلال���ي بناء على نتائج 
دراستها، اقتراح البرامج والضوابط الكفيلة بتالفي ما يتم 
رص���ده من معوقات حتول دون تطبي���ق نظام اجلودة في 
مدارس التعليم العام، صياغة الرؤية والرس���الة من خالل 
مفهوم وفلس���فة نظام اجلودة في م���دارس التعليم العام، 
حتديد االهداف االستراتيجية من تطبيق نظام اجلودة في 
مدارس التعلي���م العام، اختيار واعتماد احد انظمة اجلودة 
املعتمدة دوليا في مجال التعليم العام بعد املفاضلة بينها في 
ضوء املعايير الدولية بهذا الشأن، وضع اآلليات واالجراءات 
التنفيذية الكفيلة بتطبيق نظام اجلودة في مدارس التعليم 

العام وحتديد متطلبات تنفيذ هذا النظام.
ثالثا: تعقد اللجنة اجتماعاتها اثناء وخارج اوقات الدوام 

الرسمي بدعوة من رئيسها، وفق املواعيد التي يحددها.
رابعا: يحق لرئيس اللجنة اضافة اي عضو او مهام يرى 

انها تسهم في حتقيق اهدافها.
خامسا: تصرف لرئيس واعضاء اللجنة مكافأة مالية وفق 

قرار مجلس اخلدمة املدنية رقم »1« لسنة 1983.
سادس���ا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يناير 2011 وحتى 

يناير 2013.
س���ابعا: على جميع جهات االختص���اص العلم والعمل 

مبوجبه.

نظمت اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة 
)يونسكو( امس مؤمترا صحافيا حول استعداداتها الحتفالية 
مرور 50 عاما على انضمام الكويت الى منظمة )اليونسكو( 
الدولية. وقال األمني العام للجنة عبداللطيف البعيجان في 
املؤمتر ان االحتفالية س���تقام االربعاء املقبل على مسرح 
كلية التربية االساسية، مبينا ان 
االستعدادات لها جارية منذ فترة 
بالتنسيق مع منظمة اليونسكو 

الدولية.
انه من  البعيج���ان  وأك���د 
دواعي فخرن���ا في الكويت ان 
تكون دولتنا السباقة حتى في 
االنضم���ام الى اللجان الدولية 
وخصوصا اليونسكو ملا لها من 
دور بارز في االنشطة التعليمية 

والثقافية.
واوضح ان االحتفالية تهدف 
الى تسليط الضوء على جهود 
الرعيل االول في مجال التربية في الكويت، مش���يرا الى 
ان اول وزير للتربية كان املرحوم الشيخ عبداهلل اجلابر 
الصباح وكانت الوزارة وقتها تسمى بدائرة املعارف وان 
اول ام���ني عام للجنة الوطنية الكويتية لليونس���كو كان 

سليمان العنيزي.
وذكر انه متت دعوة رئيسة املنظمة الدولية لليونسكو 
ووزراء التربية بالكويت واوائل موظفي اللجنة الوطنية 
الكويتية للتربية ورؤس���اء اللجان واملؤسسات الدولية 
واالقليمي���ة واحمللية التي تعمل معه���ا اللجنة الوطنية 

الكويتية لليونسكو الى حضور االحتفالية.
وعن انش���طة اللجنة الكويتية ق���ال ان اهمها يتمثل 
في جائزة س���مو أمير البالد الراحل الشيخ جابر االحمد 
البحاث ذوي االحتياجات اخلاصة اضافة الى مركز االمومة 

والطفولة.
وكش���ف خالل املؤمتر عن االنتهاء من انشاء اول مقر 
بيئ���ي بالتعاون مع وزارة التربية والهيئة العامة للبيئة 
لتوعي���ة الطلبة بالكويت بكيفي���ة احملافظة على البيئة 

وسيتم افتتاحه خالل شهر مايو املقبل.
واشار الى ان من اهم اجنازات اللجنة الوطنية الكويتية 
لليونسكو هذا العام زيادة املنح الدراسية حيث بلغ عددها 
190 منح���ة موزعة على 63 دولة من دول العالم املنضمة 

لليونسكو.

بناء على الدعوة املوجهة من املنظمة الكشفية العربية 
حلضور الندوة الكش���فية العربية للمسؤولني عن تنفيذ 
سياسة تنمية القيادات باجلمعيات الكشفية العربية واملزمع 
عقدها في اجلمهورية اللبنانية خالل الفترة من 21 الى 28 

مارس 2011.
وكتاب الوكيل املساعد لالنشطة الطالبية بتاريخ 2011/3/9، 
وموافقة وكيل الوزارة، واعتمادنا لهذه املهمة كلفت الوزيرة 
عبداللطيف املكيمي – املوجه الفني االول للتربية الكشفية 
مبنطقة حولي التعليمية، وعدنان التوكلي – املوجه الفني 
االول للتربية الكش���فية مبنطقة الفروانية التعليمية في 
مهمة رس���مية حلضور الندوة وتتحمل الكويت تكاليف 

السفر واالقامة ورسوم االشتراك.

مني اللوغاني

عبداللطيف البعيجان


