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 آلية مطورة إلدخال بيانات طلبة الـ ١٢ تحدد مسؤوليات المدارس والمناطق و«المعلومات»
 مريم بندق

  اعاد مجلس مديري العموم مجددا منوذج شهادة الصف 
الـ ١٢ الى مركز املعلومات للمزيد من التعديالت بحســــب 
املالحظات التي ظهرت خالل االجتماع امس. واتفق املجلس 
على حتديد آلية بالتنسيق مع املركز ملراجعة بيانات طلبة 
الصف الثاني عشــــر على ان تتم بعد االختبارات املؤجلة، 
علما ان االدارات املدرســــية بدأت باملراجعات املطلوبة منذ 

ديسمبر املاضي. وأعلنت املصادر ان ميزة هذه اآللية انها 
حتدد مســــؤوليات مدخل البيانات على مستوى املدارس 
واملناطق ومركز املعلومات. وحضرت وكيلة الوزارة متاضر 
السديراوي جانبا من االجتماع لالطالع على النموذج اجلديد 
للشــــهادة وآلية ادخال البيانات. يذكر ان «األنباء» اشارت 
اكثر من مرة الى وقوع اخطاء جســــيمة عند ادخال بيانات 

طلبة الصف الثاني عشر المتحانات العام املاضي. 

 تمديد تراخيص الجامعات الستغالل أراضي الدولة 
  بنظام الـ B.O.T لمدة ٢٠ عامًا

 ١٥ طالبًا من ثانوية صالح شهاب بحولي يقدمون
  مسرحية غنائية وطنية ومعرضًا في مصر

 دمج المعاقين يهدف إلى تغيير االتجاهات السلبية
  وأطفال «الداون» لهم حقوق أقرانهم الطبيعيين

 مريم بندق
  تشارك وزارة التربية بوفد 
طالبــــي في تقدمي مســــرحية 
غنائية وطنية وإقامة معرض 
فني في جمهورية مصر العربية 
مبناسبة األعياد الوطنية ومرور 
٥٠ عاما على استقالل الكويت 

و٢٠ عاما على التحرير.
  وأصدر وكيل الوزارة املساعد 
لألنشطة الطالبية دعيج الدعيج 
قرارا جاء فيه: بشأن تفعيل وزارة 
التربيـــة والتعليم جلمهورية 
مصر العربية التفاقية التبادل 
الكويت، ورغبتها  الثقافي مع 
في استقبال وفد كويتي تفعيال 
للمادة ١١ من البرنامج التنفيذي 
الثقافـــي واإلعالمي  للتعاون 
والعلمي بني البلدين، وبناء على 
موافقة وكيل الوزارة على تقدمي 
مسرحية غنائية وطنية وإقامة 

معرض فني يشارك فيه أبناؤنا 
الطلبة احتفاال باليوبيل الذهبي 
لالستقالل وعيد التحرير، ستتم 
مشاركة وزارة التربية في رحلة 
الى جمهوريـــة مصر العربية 
خـــالل الفترة مـــن ١٩ فبراير 
٢٠١١ الى ٢٥ فبراير ٢٠١١ بوفد 
طالبي من ثانوية صالح شهاب 
مبنطقة حولي التعليمية هم: 
عبدالعزيـــز فيصل الهاجري، 
عمران راشد املذن، عبدالوهاب 
يوســـف العبوه، عبدالرحمن 
عـــادل الربيعان، ضاري احمد 
الطراورة، عثمان عبداهللا صالح 
ابو نتيفة، حســـني عبدالصمد 
عبداهللا مظفر، فهد سامر محمد 
الشرفاء، مــــــحمد عادل سالم 
السويلم، محمد حسني الصالح، 
علي عدنان حســـن احلســـن، 
إبراهيـــم هلي عبـــداهللا عطا 

اهللا، مبارك جندول الدوسري، 
احمد خالد املناعي واحمد خالد 

العبداهللا.
  وتتحمل وزارة التربية تذاكر 
السفر ويتحمل اجلانب املصري 
مصاريف إقامة وتنقالت الطالب 

املشاركني. 

  تقوم اإلدارة العامــــة للتعليم اخلاص 
بالوزارة بإبرام تراخيص استغالل مع اجلهات 
املرخص لها في استغالل املباني املدرسية 
احلكومية ملدد تتراوح بني ٣و٥ سنوات يعاد 
بعدها دراسة مدى احلاجة للمبنى من عدمه 
وذلك قبل انتهاء مدة الترخيص بعام واحد، 
وهناك بعض احلاالت التي منحت تراخيص 
استغالل ملدة ١٠ سنوات ملنحهم املزيد من 
االستقرار لكون املباني التي خصصت لهم 
كانت حتتاج الى اعمال صيانة وإعادة تأهيل 

تتكلف مبالغ باهظة.
  وجتدر اإلشــــارة هنا الى إمكانية منح 
بعض اجلهات التي تقع املباني املرخص لهم 
في استغاللها مبناطق السكن االستثماري 
ذات الكثافة العالية والتي تخلو متاما من 
الطالب الكويتيني تراخيص ملدة ١٠ سنوات 
قابلة للتجديد ملدد مماثلة بعد دراسة مدى 
احلاجة لها من عدمه وذلك قبل انتهاء هذه 

التراخيص بعام واحد.
  والبد هنا من األخذ في االعتبار ما ورد 
بكتاب ديوان احملاسبة (إدارة الرقابة املسبقة) 
بتاريخ ٢٠١٠/٤/٢٨ البند ٢ بشأن املناقصة 
اخلاصة بأسباب الرغبة في إبرام عقد جديد 
مع اجلهة املستفيدة ملدة ١٠ سنوات على الرغم 
من ان العقد سار حتى تاريخ ٢٠١٤/٦/٣٠ مما 
يستلزم مراعاة ذلك في جميع التراخيص 

التي ترغب الوزارة في جتديدها. 

واملوجهة الفنية للعلوم شيخة الزعبي 
واختصاصي أول نفسي مكية القالف 
ومعلمة متالزمة الداون عبير العتيبي 
ومديرة املدرسة فاطمة الكندري وولية 

األمر حصة محمد علي.
  وتطرقت مشرف عام مركز التدخل 
املبكر لألطفال املعاقني منى العلي الى 
ان مركز التدخل املبكر لألطفال املعاقني 
ما هو إال مؤسسة اجتماعية إرشادية 
وتأهيليــــة، حيث نتعامل مع الوالدين 
ونرد على أي سؤال ونرشد ولي األمر 
للسلوك الصحيح في التعامل مع متالزمي 
الداون ويجب ان نكسبهم ونعلمهم ما 
هي اإلعاقة واالحتياجات النفسية للطفل 
الداون. ويجب ايضا زرع الثقة بطفل 
الداون ألنه يكتســــب املهارات في عمر 
الطفولة، كما أننا نعلم الوالدين كيفية 
التعامل مع املعاق وما هي احتياجاته، 
فالطفل املعاق مير بحاالت نفسية ويهتم 
املركز بالطفــــل منذ الوالدة الى عمر ٦ 
سنوات وبعدها تتولى املدرسة االهتمام 
بالطفل ولكن يكون هناك تعاون متواصل 
بني املركز واملدرســــة. ويبدأ املركز مع 
الطفل باملهارات احلياتية وتقييمه من 
الصغر كأنه مولود، فيتم قياس نقاط 
الضعف والقوة عند الطفل املعاق وعندها 
يتم تدريب الطفل نصف ساعة في املركز 

ملعرفة نقاط الضعف والقوة. 

بدل االنتفاع املقرر من قبلهم طبقا للمنطقة 
الســــكنية التي تقع بها القسيمة، وينتهي 
العقد مع اجلهة املستفيدة بانتهاء مدته، ويتم 
االتفاق بعد ذلك بني كال الطرفني على بدل 
انتفاع جديد قبل إبرام العقد للمدة الثانية 
(وهــــو معمول به فعليا مع جميع اجلهات 
التي استفادت من القســــائم التي وزعتها 

وزارة التربية وعددها ٣٠ قسيمة).
  ثالثــــا: فيما يتعلق باملباني املدرســــية 
التعليم  املرخص في اســــتغاللها ملدارس 

اخلاص:

اخلاصة تراخيص استغالل للمقار املخصصة 
لهم (ملك الدولة) ملدة ٢٠ عاما قابلة للتجديد 
ملدد مماثلة قبل موعد انتهائها بعام واحد 
فقط، وذلك لـ ٣ فترات متتالية يعاد بعدها 

دراسة مدى احلاجة للمبنى من عدمه.
  ثانيا: فيما يتعلق بعقود استغالل القسائم 

احلكومية:
  تقوم وزارة املالية (إدارة أمالك الدولة) 
بإبرام عقود مع اجلهات املستفيدة باستغالل 
القسائم احلكومية املخصصة لهم بنظـام 
الـ B.O.T ملدة ٢٠ عاما وذلك مقابل ســــداد 

  حضــــر احللقة كل مــــن مدير إدارة 
األنشــــطة التربوية عيســــى بورحمة 
ومراقب التربية اخلاصة د.محمد العجمي 
وعضو املركز اإلسالمي العاملي الشيخ 
التربية  النعيمي ومراقبــــة  عبــــداهللا 
اخلاصة مبنطقــــة األحمدي التعليمية 
د.هــــدى الهندال ومشــــرف عام مركز 
التدخل املبكر لألطفال املعاقني منى العلي 

الــــزواج، ويجب على وســــائل اإلعالم 
التركيز على تثقيــــف الناس بالداون 
واحتياجاتهــــم ورغباتهــــم، فالرحماء 
يرحمهم اهللا، والرحمة مطلوبة في كل 
شيء فيجب على الناس ان يرحموا هذه 
الفئة من متالزمة الداون وان ينظر لهم 
نظرة عطف وشفقة فهذه الفئة رقيقة 

وحساسة جدا فكل كلمة تؤثر فيهم.

 مريم بندق
  رفع وكيل وزارة التربية املساعد للتخطيط 
واملعلومات د.خالد الرشيد مذكرة لوزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود بشأن املقترحات اخلاصة بتحقيق 
التربوي والتعليمي  االستقرار في امليدان 
للمــــدارس واجلامعات اخلاصة، جاء فيها: 
باإلشارة الى كتابكم رقم وت/وز/٢٣٨ بتاريخ 
٢٠١٠/٣/٤ لوزير املالية بشأن عرض بعض 
املقترحــــات اخلاصة بتوفير االســــتقرار 
واالستمرارية بالنسبة ملن رخص لهم في 
استغالل القسائم واملباني احلكومية سواء 
من أصحاب املدارس أو اجلامعات اخلاصة، 
والى االجتماع التنسيقي الذي عقد بوزارة 
املاليــــة (إدارة أمالك الدولة) بهذا الشــــأن 
وبحضور محمد العاصم ـ الوكيل املساعد 
لشــــؤون أمالك الدولة وسالم الفيلكاوي ـ 
مدير إدارة التخطيط بالوزارة، والى ما دار 
من مناقشات حول ما جاء باملرسوم بقانون 
رقم ١٠٥ لســــنة ١٩٨٠ في شأن نظام أمالك 
الدولة، وكذلك التعميم رقم ٤ لسنة ١٩٩٧ 
بشأن املزايدات احلكومية، والى ما انتهى 

اليه االجتماع من توصيات بهذا الشأن.
  نود إفادتكم باآلتي: 

  أوال: فيما يتعلق بتراخيص اســــتغالل 
مقر اجلامعات اخلاصة:

  مت االتفاق على إمكانية منح اجلامعات 

 مريم بندق
  أوضحت أنشطة حلقة نقاشية نظمتها 
منطقة مبارك الكبير التعليمية برعاية 
مدير عام املنطقة بدرية اخلالدي وحتت 
عنوان «الدمج.. ومواجهة التحديات» ان 
متالزمة الداون حالة وليست مرضا وان 
هذه الفئة من األطفال لهم حق األطفال 
الطبيعيني وهم يعانون فقط من تخلف 

في كروموسوم ٢١.
  وأكدت اختصاصي اول نفسي مكية 
القالف في اثناء احللقة التي أقيمت في 
مدرسة خالد بن الوليد ان الدمج يقوم 
على أهداف تغيير االجتاهات السلبية 
في املجتمع واالستفادة من ذكاء طفل 

الداون.
  بدأت احللقة النقاشية بكلمة ترحيبية 
من أولياء أمور ومعلمات من مختلف 
مدارس مبارك الكبير، ثم بدأ احلديث 
مع الشيخ عبداهللا النعيمي عضو املركز 
اإلسالمي العاملي الذي قال ان اإلسالم 
عزز وكرم فئة متالزمة الداون وجعل لها 
مكانة رفيعة وعالية، وعلينا أن نرضى 
بقضاء اهللا وقــــدره فاهللا ينصر األمة 
بضعفائها، بعض أولياء األمور يريدون 
التخلص من طفل متالزمة الداون، رغم 
ان أطفال متالزمة الداون نابغون وأذكياء 
بالدراســــة وممارسة رياضة السباحة 
وغيرهــــا، وهناك نعمــــة الفحص قبل 

 اتفاق «التربية» و«المالية» على أن يستفاد من المباني المدرسية الحكومية لمدة تتراوح بين ٣ و٥ سنوات

 خالل الفترة من ١٩ فبراير حتى ٢٥ منه بمناسبة األعياد الوطنية ومرور ٥٠ عامًا على استقالل الكويت و٢٠ عامًا على التحرير

 في حلقة نقاشية نظمتها «تعليمية» مبارك الكبير بمدرسة خالد بن الوليد

 منى العياف

 متاضر السديراوي 

 دعيج الدعيج 

 د. خالد الرشيد 

 عيسى بورحمة يكرم الشيخ عبداهللا النعيمي 

 د. موضي احلمود  

 الوزيرة والوكيلة اثناء املباحثات مع الوفد الفنلندي 

 رحلتان للطلبة المتفوقين إلى المغرب واألردن 
على نفقة الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية

 فريق من «التخطيط» و«التنسيق» لتحديد 
متطلبات العام الدراسي ٢٠١٢/٢٠١١ 

  من الكوادر اإلشرافية والتعليمية

 الحمود: ابتعاث طلبتنا إلى الجامعات 
التكنولوجية المتقدمة في فنلندا

 بحثت وزيرة التربيــــة ووزيرة التعليم العالي 
د.موضــــي احلمود مع وزير التجــــارة واخلارجية 
والتنمية الفنلندي بافو فايرينن سبل تفعيل العالقات 

بني البلدين على املستوى التربوي والتعليمي.
  وقالت احلمود في تصريح صحافي عمم امس ان 
االجتماع ناقش مجاالت التعاون بني الطرفني من حيث 
تبادل اخلبرات مضيفة ان النظام التعليمي في فنلندا 
يتميز مبستويات متقدمة وفق التصنيف العاملي. 
وذكرت ان هناك مجاال كبيرا للتعاون مع فنلندا في 
مجال تطوير التعليم السيما في استخدام التكنولوجيا 
التعليميــــة املتقدمة وتطوير النظم االدارية وكذلك 
تبادل املختصني في مجال تعليم ذوي االحتياجات 
اخلاصة. واضافت ان الوفد ناقش ايضا شؤون التعليم 
العالي في اتاحة الفرص الستقبال الطلبة الكويتيني 

املبتعثني للجامعات املتقدمة في فنلندا السيما في 
التخصصــــات التي تخدم خطة التنمية في الكويت 

وذلك وفق خطة البعثات للتعليم العالي.
  واشــــارت الى امكانية تبادل اخلبرات في مجال 
االبحاث العلمية واالستفادة من خبرات املختصني 
بالدراســــات العلمية والتطبيقية والتعليم املهني، 
مضيفة ان الوفد سيستكمل سلسلة اجتماعاته مع 
املختصني لفتح املزيد من مجاالت التعاون بني البلدين. 
وضم الوفد الكويتي في االجتماع كال من وكيل وزارة 
التربية متاضر الســــديراوي ووكيل وزارة التعليم 
العالي د.خالد السعد والوكيل املساعد للتعليم العام 
منى اللوغاني والوكيل املساعد للتخطيط واملعلومات 
د.خالد الرشــــيد في حني ضم الوفد الفنلندي الوفد 

املختص بالشؤون التعليمية واالقتصاد.  

ـ االحمدي، ياســــمني  العتيبي 
العنزيـ  االحمدي، بدور العبيد 
ـ حولي، انفال الشطي ـ حولي، 
طيبــــة بوناجعــــة ـ العاصمة، 
العاصمة،  ـ  ريحانة الصايــــغ 
ســــارة اخلميــــس ـ العاصمة، 
الفروانية،  ـ  بشــــاير املطيري 
عائشة حسنيـ  الفروانية، ألطاف 
العنزي ـ مبارك الكبير، سارة 
املاجد ـ مبــــارك الكبير، ضحى 
العود ـ مبارك الكبير، شــــيخة 
العريفانـ  العاصمة، آية الفضلي 
ـ العاصمــــة، فاطمة الكندري ـ 

حولي.
  ثالثا: ســــيتحمل الصندوق 
الكويتــــي للتنمية االقتصادية 
العربية تكاليف ســــفر وإقامة 
الطلبة املشــــاركني والطالبات 

املشاركات.
  رابعا: علــــى جميع اجلهات 
العلم والعمل مبوجبه ويلغى 
ما يتعارض معــــه من قرارات 

سابقة. 

الرسمي)، اعداد برنامج زمني 
العاملني  الستقبال وتدريب 
بأقسام التخطيط واملعلومات 
التعليمية لتوحيد  باملناطق 
اسلوب وآلية اعداد تقديرات 
ميزانية املراحـــل التعليمية 
(مـــدارس، فصـــول، طالب، 
هيئة تعليمية) للعام الدراسي 
القادم ٢٠١٢/٢٠١١، وكذلك تقرير 
التقديرات  ختامي يتضمـــن 
التفصيلية ملدارس مختلف 
التعليمية بجميع  املراحـــل 
املناطق، مـــع مراعاة توفيق 
التقديـــرات التفصيليـــة مع 
التي  التقديـــرات االجمالية 
تعدها ادارة املوارد البشرية 
توحيدا للميزانية التقديرية 
التـــي يتم اقرارهـــا والعمل 

مبوجبها.
هـــذا  يســـري    ثالثـــا: 
القرار اعتبـــارا من ٢٠١١/١/٣ 
ويستمر العمل مبوجبه حتى 

.٢٠١١/٣/٣
  رابعـــا: تصـــرف مكافأة 
لرئيس واعضاء فريق العمل 
حسب النظم املالية املتبعة.

  خامســـا: علـــى جهـــات 
االختصاص العلم والتنفيذ. 

ـ اجلهراء،  ســــلطان ســــلطان 
يعقوب احلدادـ  حولي، ابراهيم 
اشكنانيـ  حولي، سليمان فالحـ  
العاصمة، حمد البحرـ  العاصمة، 
عبدالعزيز ابراهيم ـ العاصمة، 
محمد قاســــمـ  العاصمة، احمد 
احلــــاجـ  الفروانيــــة، الوليــــد 
الفروانية، محمد  ـ  الظفيــــري 
الشــــتيل ـ العاصمة، شــــمالن 
بوصليــــب ـ العاصمة. لطيفة 

مدير ادارة التنسيق ومتابعة 
التعليم العام وعضوية:

  خالـــد عثمـــان االيوبي، 
عواطف حسني جزاع، فاطمة 
علـــي العريان، هـــدى احمد 
البحر، سهام السيد عبدالرازق، 
نشـــيمة عواد نـــزال برمان، 
يوسف العنزي، صالح زكي، 
عزت عبدالسالم، خالد عبداهللا، 
فهد العنزي، منيرة املطيري، 
ابرار الكندري، فاطمة الصالح، 
عبير العنزي، رمي الرشيدي، 

امالك الهذال.
  ثانيا: يختص الفريق باملهام 
التالية (خارج اوقات الدوام 

 مريم بندق
التربيــــة    اعتمــــدت وزارة 
ممثلــــة فــــي الوكيل املســــاعد 
لقطاع األنشطة الطالبية دعيج 
الدعيج اسماء الطلبة والطالبات 
املتفوقني تلبية لكتاب الصندوق 
الكويتــــي للتنمية االقتصادية 
العربية املــــؤرخ في ١٠ يونيو 
٢٠١٠ واملتضمن تنظيم رحالت 
خاصــــة للطلبــــة والطالبات 
املتفوقني واملتفوقات باملرحلة 
الثانوية لزيارة الدول املستفيدة 
من جهودهــــم اإلمنائية والذي 
سينظم رحلة للطالب املتفوقني 
(بنــــني) الى اململكــــة املغربية 
والطالبات املتفوقات الى اململكة 
االردنية الهاشمية خالل الفترة 
من ٣٠ يناير ٢٠١١ حتى ٨ فبراير 

.٢٠١١
  هذا واعتمد الدعيج اســــماء 
الطالب والطالبات التالية: راشد 
العجميـ  االحمدي، حمد العنزيـ  
اجلهراء، خالد خشمانـ  اجلهراء، 

 مريم بندق
  شكلت وكيلة وزارة التربية 
متاضر السديراوي فريق عمل 
من رؤســـاء اقسام التخطيط 
باملناطـــق التعليمية الســـت 
واملتابعة الفنية بادارة مكتب 
التنسيق للتدقيق والتدريب 
على اعداد تقديرات ميزانيات 
التعليميـــة واعتماد  املناطق 
تقديراتها من (مدارس، فصول، 
طالب وهيئة تعليمية) للعام 
الدراســـي ٢٠١٢/٢٠١١ وحددت 
القرار في  السديراوي اهداف 
حتقيق دقة وتوحيد اساليب 
العمل لتقديـــر مكونات العام 
٢٠١٢/٢٠١١ من حيث  الدراسي 
عدد (املدارس، الفصول، الطالب) 
وصوال لتحديد متطلبات العام 
الدراســـي اجلديد من الكوادر 
االشرافية والتعليمية جلميع 
التعليمية، وتيسيرا  املناطق 
اعداد هذه  القائمني على  ملهام 
التقديرات بأقسام التخطيط 
واملعلومات باملناطق التعليمية، 
والعمل على رفع كفاءتهم املهنية 

في هذا اجلانب.
القـــرار علـــى: اوال:    نصر 
تشـــكيل فريق عمل برئاسة 

 تبدآن ٣٠ يناير الجاري وتستمران حتى ٨ فبراير المقبل

 على أن يرفع تقريرًا ختاميًا في ٢ مارس المقبل

 بحثت مع وزير التجارة الفنلندي تفعيل العالقات بين البلدين

 الدعيج: مخيم الطالبات 
  سيقام في جمعية المرشدات

 عممت وزارة التربية امس قرارا وزاريا بشأن نسب النجاح 
ــرافية وقد سبق ان نشرته «األنباء» في ١٦  في الوظائف االش

يناير اجلاري.
ــاعد لالنشطة الطالبية    كما عممت قرار وكيل الوزارة املس
ــالم  ــكيل اللجان العاملة مبخيم الس ــج الدعيج حول تش دعي
السنوي الرابع عشر والذي نشرته «األنباء» في ٦ يناير. هذا 
وتضمنت نشرة العالقات العامة تغيير مكان اقامة املخيم الى 
ــدات الكويتية في (بنيد القار) بعدما  املقر الدائم بجمعية املرش
كان من املقرر اقامته مبركز تدريب الزهرات واملرشدات مبنطقة 
ــة اروى االبتدائية بنات منطقة  الرميثية قطعة ١١ التابع ملدرس

حولي التعليمية.
ــعة للعام الدراسي  ــابقة دستور الكويت التاس   اما عن مس

٢٠١١/٢٠١٠ فقد نشرتها «األنباء» اول من امس. 


