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اللوغاني اعتمدت النتائج وتشمل جميع املراحل الدراسية للعام 2012/2011

 104تربويني اجتازوا مقابالت الترقية لوظيفتي مدير ومدير مساعد
اعتم���دت الوكيل املس���اعد
للتعلي���م العام منى اللوغاني
ب���وزارة التربـــي���ة نتـــائج
مقابالت الوظائف االش���رافية
لوظيفة مدير مدرس���ة ـ مدير
مدرس���ة مس���ـــاعد للعـــ���ام
الدراسي  2011ـ  ،2012ومـــرفق
كشوف بأسماء  104اجــتازوا
مقابالت الوظائف االش���رافية
لوظيفة مدير مدرس���ة ومدير
مساعد بجميع املراحل التعليمية
(ذك���ور ـ ان���اث) ومت اعتماد
نتائجهم.
مديرة مدرسة لرياض األطفال

٭ ٭عالي���ة عبدالك���رمي عبداهلل
الهلبان
٭ ٭مها عبدالعزيز زايد
٭ ٭نوال سالم وسمي الفضلي
٭ ٭نوال نزال مطلق ابا القلوب
٭ ٭نورة ياسني كنعان
٭ ٭هند عبداهلل حمد الطليحي
٭ ٭هوي���دا مطل���ق زنيف���ر
اجلويسري
٭ ٭وفاء حمزة عباس باقر
المرحلة االبتدائية بنين (مدير
مدرسة)
منى اللوغاني

٭ ٭اقبال ناصر غنيم املطيري
٭ ٭انتصار خالد شارع اللهو
٭ ٭باسمة احمد مانع املوينع
٭ ٭خالدة حمد فرج املهنا
٭ ٭سارة منيف جدعان منيف
٭ ٭سعاد سعود السلطان
٭ ٭سكوت فزاع العنزي

٭ ٭منصور حسني القالف
٭ ٭رضا علي صفر
المرحلة االبتدائية بنين (مدير
مساعد)
٭ ٭خالد عبداهلل عبدالرزاق
٭ ٭راشد علي العسعوسي
٭ ٭صالح علي املري
٭ ٭صالح محمد الظفيري

٭ ٭عادل مجبل املطيري
٭ ٭محمد مخلف العنزي
٭ ٭مطلق سليمان املطيري
٭ ٭يعق���وب محم���ود ش���مس
الدين
مديرة مدرسة في المرحلة
المتوسطة ـ بنات
٭ ٭أمين���ة محم���د عب���داهلل
الكندري
٭ ٭زبيدة عبدالقادر عيسى
٭ ٭حص���ة س���الم عب���داهلل
القنيصي
٭ ٭س���هام ثويــن���ي ده���ش
الفضلي
٭ ٭جناة مبارك سالم احلمدان
٭ ٭باسمة سالم الثالب
٭ ٭باسمة سعود الهدبة
مديرة مدرسة للمرحلة الثانوية
ـ بنات
٭ ٭موضي سعود الهاجري

٭ ٭أمل حسني علي الزيد
مدير مدرسة للمرحلة الثانوية ـ
بنين
٭ ٭حس���ن عبداهلل اس���ماعيل
الصحاف
٭ ٭فوزي يوسف احمد محمد
٭ ٭محمد جبرين سعود العصيمي
٭ ٭خال���د ثجــي���ل س���اجت
الشمري
٭ ٭عبدالرحمن عواد العنزي
٭ ٭حس�ي�ن عبدالرض���ا غل���وم
عباس
٭ ٭خالد عبدالرحمن عبدالرحمن
الصقر
٭ ٭ولي���د عبـ���داهلل محم���د
الكندري
٭ ٭وليد احمد مطر سالم
٭ ٭محم���د عبداملجيد جاس���م
احمد
٭ ٭محم���د عبدالرحم���ن ناصر
العتيبي

خالل رعايتها وحضورها املعرض الثالث ملصادر التعلم

السديراوي :ماضون في تسكني «اإلشرافية الشاغرة» في القطاعات واملناطق
أكدت وكيل���ة وزارة التربية
متاضر السديراوي أن الوزارة
ماضي���ة في تس���كني الوظائف
اإلشرافية الشاغرة في مختلف
قطاع���ات ال���وزارة واملناط���ق
التعليمية ،موضحة أنه مت االنتهاء
من مقابلة مدير التنسيق ومدير
الش���ؤون التعليمية الشاغرين
ف���ي الفروانية واجلهراء متهيدا
لتسكينهما وذلك في إطار العمل
على استقرار الوظائف اإلشرافية
بذوي الكفاءات من أجل تطوير
العمل.
وقال���ت الس���ديراوي خالل
رعايتها افتتاح املعرض الثالث
ملص���ادر التعل���م للطلبة ذوي
االحتياجات اخلاصة الذي أقامته
مدارس التربية اخلاصة ان خدمة
ذوي االحتياجات اخلاصة وتوفير
كل متطلباتهم التعليمية واجب
على الوزارة لرعايتهم حتى يكونوا
عناصر فاعلة في املجتمع تؤدي
دورا مهما في مختلف اجلوانب
واجلهات ،مشيرة إلى أن الوزارة
قطعت شوطا في عدد من املشاريع
اخلاصة بذوي اإلعاقة ودمجهم في

متاضر السديراوي تتابع إبداعات طلبة ذوي االحتياجات اخلاصة

محمد الكندري ودخيل العنزي يكرمان السديراوي

املجتمع عبر مشروع الدمج الذي
انطلق بدمج فئتي الداون وبطيئي
التعلم في مدارس التعليم العام،
وهناك جلنة مشكلة لتنفيذ العمل
على دمج فئات جديدة ،وأضافت
السديراوي أن هناك جلنة أخرى
لتفعيل قانون ذوي اإلعاقة رقم
 2010/8فيم���ا يخ���ص البن���ود
التعليمية من القانون وقطعت
خطوات ملموسة في هذا الشأن.
وعبرت ع���ن إعجابها مبعرض
مصادر التعلم وما يحتويه من
وس���ائل وتقنيات تساعد على
إيصال املعلوم���ة للطلبة ذوي
االحتياجات اخلاصة دون عوائق
أو صعوبة.
م���ن جانبه أوض���ح الوكيل
املساعد للتعليم النوعي محمد
الكندري أن قطاع التعليم النوعي
يعمل بجد من أجل راحة أبنائه
الطلبة من ذوي اإلعاقة ،مؤكدا

أن هذا املعرض جاء ليكون داللة
واضحة على األعمال الرائعة من
تصميم الطلبة ومعلميهم لتؤكد
لن���ا جميعا أن الف���رد من ذوي
االحتياجات اخلاصة قادر على
اإلنتاج والتواصل والعطاء مع
مجتمعه رغم إعاقته.
وأضاف الكندري أن الوزارة
لديها مش���اريع كبيرة لتطوير
العمل في إدارة التربية اخلاصة
ومنها مشروع مجمعات التربية
اخلاصة مب���ا تنظمه من مرافق
ستكون عالمة فارقة في التعليم
النوعي وتطوره مستقبال.
من جانبه ق���ال مدير إدارة
مدارس التربية اخلاصة دخيل
العنزي ان لديهم  13مش���روعا
تطويريا بقيمة مليوني دينار
لتوفير أجهزة تقنية تعليمية
جلمي���ع اإلعاقات ف���ي مدارس
الرج���اء واألمل والن���ور التي

تسهم في دفع وتطوير العملية
التعليمية ل���ذوي االحتياجات
اخلاصة عبر تقنيات تعليمية
حديثة لم يستخدم بعضها أو
تس���وق في بلد املنش���أ نفسه
في إطار ح���رص الكويت على
تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة
في مختلف املراحل التعليمية
مبختلف الوسائل احلديثة.
وبني العنزي أن لديهم كإدارة
ضوءا أخضر من الوزير ووكيلة
الوزارة لتوفير كل الوس���ائل
والتقنيات املس���اعدة للطلبة،
موضح���ا أن جه���از «برنيتو»
هو أحد األجهزة املتطورة التي
تس���اعد الطلبة الكفيفني على
التعلم بأحدث الطرق والوسائل
املتطورة ،فقد انتهى عهد الطرق
القدمية عبر هذا اجلهاز .وأضاف
العنزي أن اإلدارة وفرت مختبرا
متعدد األغراض ضمن  6مختبرات
على مستوى العالم منها  4في
الكويت وواحد ف���ي بريطانيا
واآلخر في أميركا خلدمة جميع
اإلعاقات حيث يستقبل كل طالب
للمعلومة على حدة.
وب�ي�ن ان ه���ذا املع���رض
هو الثال���ث مل���دارس التربية
اخلاصة حيث يستعرض نتاج
أبنائنا أصح���اب االحتياجات
اخلاصة مبش���اركة مؤسسات
املجتمع املدن���ي وإظهار الوجه
املش���رق ألعمال الطلبة وبيان
دور الوزارة ف���ي تقدمي أفضل
اخلدم���ات التعليمية والتقنية
لذوي االحتياجات اخلاصة سواء
فيم���ا يخص األجهزة أو الكتب
أو الوس���ائل ،معربا عن شكره
وتقديره للجهد الذي بذل إلقامة
املعرض من املدارس املشاركة
والطلبة واملعلمات.
٭٭محمد هالل الخالدي

الدعيج :مسابقة الدستور تعزز الوحدة الوطنية
وترسخ مفاهيم املواطنة لدى الطلبة

في إط���ار املنافس���ات التي
جتريها وزارة التربية من خالل
اخلطة الس���نوية للمسابقات
الثقافي���ة لقط���اع األنش���طة
الطالبي���ة ،ومبناس���بة إقامة
مس���ابقة الدس���تور العاشرة
لطالب وطالبات املرحلة الثانوية
للعام الدراسي 2012/2011م قال
الوكيل املساعد لقطاع األنشطة
الطالبية بوزارة التربية دعيج
الدعيج إن وزارة التربية دأبت
على بث روح التنافس احملمود
بني أبنائها وبناتها وغرس بذور
الوالء واالنتماء وترسيخ قيم
املواطن���ة الصاحلة ،فقد قامت
وزارة التربية بطرح مس���ابقة
الدستور في ثوبها العاشر هذا
العام لتواكب الذكرى اخلمسني
للمصادقة على دس���تور دولة
الكويت ،وحتقق رغبة صاحب
السمو األمير الشيخ صباح األحمد
في نش���ر ثقافة الدميوقراطية
وإعداد جيل واع وملم بحقوقه
حتت مظلة من احلرية والعدالة
واملساواة .وأوضح الدعيج أن
آلية طرح املس���ابقة هذا العام
تنقسم إلى ثالث مراحل ،األولى
مرحلة متهيدية على مس���توى
املناطق التعليمي���ة والتعليم
اخل���اص ليخرج من خالل تلك
املرحلة فريق���ان (فريق ميثل
املرحلة الثانوية بنني ،واآلخر
ميثل املرحلة الثانوية بنات) لكل
منطقة تعليمية ،والثانية مرحلة
قبل نهائية يتم فيها التنافس بني

منى الفريح خالل متابعتها ملنافسات الطلبة في املسابقة

تلك الف���رق ليخرج منها األول
والثاني (بنني ،وبنات) وهي تقام
بوزارة التربية ،والثالثة املرحلة
النهائية يتم فيها التنافس بني
الفريقني األول والثاني لتحديد
فريق فائز واحد للبنني ،وآخر
للبنات وهذه املرحلة تقام في
مجلس األمة بحضور س���عادة
رئيس مجلس األمة والس���ادة
الن���واب أعض���اء مجلس األمة
يوم االثنني املوافق  23من إبريل
.2012
وختم الدعيج حديثه بأصدق

التمنيات بالتوفيق ألبنائه وبناته
املتنافسني الذين ميثلون جيل
الغد من حملة لواء التقدم لهذا
الوطن العزيز.
ومن جانبه���ا ،أعلنت مدير
إدارة األنش���طة الطالبية منى
الفريح عق���ب انتهاء تصفيات
املدارس املتأهلة للدور النهائي
عن نتائج منافس���ات املرحلة
الثانية والتي أسفرت عن صعود
فريقني من فرق البنني ،وفريقني
من فرق البنات هم وفق الترتيب
التالي:

فريقا البنني:
 1ـ مدرس���ة ثانوية  /محمد
املهين���ي ـ منطق���ة اجله���راء
التعليمية.
 2ـ مدرس���ة ثانوية  /أنس
بن مال���ك ـ منطق���ة الفروانية
التعليمية.
فريقا البنات:
 1ـ مدرس���ة ثانوية /تيماء ـ
منطقة اجلهراء التعليمية.
 2ـ مدرسة ثانوية  /لطيفة
الش���مالي ـ منطق���ة العاصمة
التعليمية.
علما بأن ه���ذه الفرق ذاتها
التي س���تتنافس ف���ي املرحلة
النهائية مبجلس األمة في شهر
ابريل القادم ،وهذه هي السنة
الثانية التي يقام فيها النهائي في
مجلس األمة .وأضافت الفريح أن
املسابقة ينظمها التوجيه الفني
لالجتماعيات بالتعاون مع إدارة
األنش���طة املدرسية وبدعم من
مجلس األمة أن هذه املس���ابقة
جتري للس���نة العاش���رة على
التوالي بنجاح مستمر.
وأش���ادت الفري���ح بجهود
املدارس وحرصها على املشاركة
الفاعلة من خالل تدريب أبنائنا
وبناتنا الطلبة ط���وال الفترة
املاضي���ة ،وقالت ان املس���ابقة
جرت حول دستور دولة الكويت
واملذكرة التفسيرية للدستور
وكذلك حول الالئحة الداخلية
ملجلس األمة الكويتي.
٭٭محمد هالل الخالدي

مدير مدرسة مساعد للمرحلة
الثانوية ـ بنين
٭ ٭عادل عبداهلل علي
٭ ٭ب���در عب���داهلل محم���د
عبدالعزيز
٭ ٭فيصل بدر محمد الشمالي
٭ ٭مساعد محمد نايف الشمري
٭ ٭مصطفى محمد محمد احلرز
٭ ٭ناصر جابر علي اجلوير
٭ ٭يوسف عبدالرضا الصائغ
٭ ٭ناصر حيدر غلوم
٭ ٭محمد سالم شجاع العجمي
٭ ٭جهاد حسني املويل
٭ ٭محمد شهريان حسن علي
٭ ٭محمود سامي احمد جوهر
٭ ٭عبداحلميد حبيب اخلالدي
٭ ٭علي سالم الهاجري
٭ ٭محمد بدر حمد خلف
٭ ٭فهد حمزة عباس العلي
٭ ٭فهد بطاح املطيري
٭ ٭عبداهلل عيسى خورشيد

٭ ٭علي عبداهلل مهنا السبيعي
٭ ٭ماجد علي عبداهلل العلي
٭ ٭عبداهلل محمد فهيد العجمي
٭ ٭عيس���ى محم���د عيس���ى
العبيدلي
٭ ٭احمد سعد العازمي
٭ ٭حسن علي حسن مشاري
٭ ٭فهد خميس محمد العجمي
٭ ٭محمد فؤاد نعمة البدر
٭ ٭ناصر عبداهلل جبر النعمة
٭ ٭محم���د عب���اس حس�ي�ن آل
عباس
٭ ٭جابر سرحان جابر هادي
٭ ٭جاسم محمد شداد احلربي
٭ ٭فهد قبيالن تركي الشمري
٭ ٭ص�ل�اح ضاي���ف عمي���ر
الشمري
٭ ٭عبدالرحمن عبداهلل سعود
املطيري
٭ ٭عبدالرحم���ن احم���د حمود
البالول
٭ ٭عادل شبيب كيال

٭ ٭عبدالواحد س���لطان جوهر
الفرحان
٭ ٭حسني عبداخلضر عبداللطيف
٭ ٭مطلق عليج منور عسكر
٭ ٭عبداهلل ابراهيم الشيخ محمد
اخللف
٭ ٭منصور حسن جواد
٭ ٭صالح حمد ادغيم الصانع
٭ ٭طالب حسني غلوم حسني
٭ ٭خليل موسى محمد املوسى
٭ ٭عبدالعزيز عبدالقدوس شاه
زاده
٭ ٭عبدالعزيز محمد القحطاني
٭ ٭سالم مروي متعب الشمري
٭ ٭حميدي ساكت مزعل العتيبي
مديرة مساعدة للمرحلة الثانوية
ـ بنات
٭ ٭ن���ورة س���الم عب���داهلل
الهاجري
٭ ٭اجلويزي محس���ن فدعوس
العجمي

رعى منتدى املدراء األول لذوي االحتياجات اخلاصة

الغيص :سيتم تعيني مديرين مساعدين
في مدارس صعوبات التعلم

فهد الغيص متقدما احلضور

أكد الوكيل املساعد للتعليم اخلاص فهد الغيص
ان منتدى املدراء األول الذي أقيم بروضة االخالص
ليس فقط إللقاء الض����وء على كيفية التدريس
لفئة او ش����ريحة ذوي االحتياجات اخلاصة بل
للتوضيح ملديري امل����دارس كيفية التعامل مع
هذه الفئة.
واشار الى ان القانون الذي نص على بعض
التشريعات كاملواد  9و 10و 11اوضح في مضمونه
انه يجب ان يقدم خدمات متكاملة للمدارس ومن
هذا املنطلق بدأنا الندوات في املدارس ،كما انه بني
انه سيكون هناك مشروع آخر وهو التحاق مدراء
مساعدين سيتم تعيينهم في مدارس صعوبات
التعلم وس����تقام دورات ملديري املدارس وستتم
مخاطبة مركز تقومي الطفل.
وقال املدي����ر العام للتعلي����م اخلاص محمد
الداحس خالل احللقة النقاش����ية التي حضرها
مراقب املدارس العربية عبدالعزيز الكندري ومدير
الشؤون التعليمية عبداهلل البصري ورئيسة قسم
رياض ابتدائي باالنابة جناة الرويش����د ومديرة
روضة االخالص عواطف الرش����يد وحش����د من
الكوادر التربوي����ة والتعليمية :ان الندوة كانت
شديدة األهمية وتناولت الكثير من االمور التي
تخفف على املدارس ،كما انه مت تصنيف األبناء

الى فئات ذوي االحتياجات اخلاصة وصعوبات
التعلم .وش����كر ادارة الش����ؤون التعليمية لهذه
اخلطوة التي تعمل على تطوير مسيرة التعلم.
من جانبه اكد البصري ان الهدف من املنتدى
هو التواصل بني مديري املدارس االبتدائية ورياض
االطف����ال فيما يخص ذوي االعاقة في الكثير من
االمور غير الواضحة.
وأش����ار الى ان الدمج جعلن����ا نفكر انه من
الض����روري عقد مث����ل هذه املنتدي����ات وان هذا
املوضوع يحت����اج الى الكثير م����ن الندوات مع
املدرسني واالش����راف الفني لالطالع على العديد
من االمور .من جهتها قالت الرويش����د ان فكرة
اعداد فريق االرتقاء التطبيقي للمديرين اسسها
عبدالعزيز الكندري بهدف انعاش وإثراء العمل
التربوي من خالل التوازن املناسب في معاجلة
االم����ور االدارية ومن ثم تقدمي خطة واقتراحات
تخدم اجلانب االداري.
وزادت :نقط����ف اليوم ثم����رة فريق االرتقاء
الوظيفي في اول اعماله وهو فكرة اعداد منتدى
امل����دراء الذي يهدف بدوره الى اعداد جس����ر من
التواصل املعرفي الى اعلى مستويات املستجدات
التربوية.
٭٭ندى أبونصر

«برنامج طالب» يطلق حملته في جميع املناطق

منى الصالل مع املشاركني في إطالق احلملة

أعلنت املبادرة الوطنية التنموية للتعليم
االلكتروني ملشروع «برنامج طالب» عن إطالق
حملتها الترويجية للبرنامج ليش���مل جميع
املناطق التعليمية بالكويت .وأكدت مدير عام
منطقة حولي التعليمية منى الصالل ان سمو
رئيس مجلس الوزراء قال في زيارته للوزارة
ملاذا ال نحاول ان نفهم الطالب ونتواصل معهم
بالطرق التي يحبونها؟ مشيرا إلى التواصل
االجتماعي عبر االنترنت ،كما ان وزير التربية
ووزير التعليم العالي د.نايف احلجرف يولي
اهتماما كبيرا إلدخال احدث وسائل التكنولوجيا
للتعليم .وتابعت من هذا املنطلق نشجع القطاع
اخلاص على تلك املبادرات التي يس���عدنا ان
نشارك فيها ،وال ميكننا ان نتأخر في تطبيق اي
مبادرة او أفكار مطروحة من شأنها ان تساهم
في تطوير التعليم في الكويت حرصا منا على
مستقبل الكويت ومستقبل طالبها.
من جهته ،أك���د رئيس املب���ادرة الوطنية
التنموية للتعليم اإللكتروني (مبادرة طالب)
عبدالعزيز الفرح���ان أن نظام وبرنامج طالب
يهدف إلى توسيع دائرة االتصال بني أولياء األمور
واملدرسني للوقوف على أحوال أبنائهم التعليمية

(محمد ماهر)

من خالل املوقع اإللكتروني «طالب» والذي ميثل
حلقة وصل بني املدرسني واملدرسات والطالب
والطالبات على جميع مراحله���م التعليمية.
وأضاف الفرحان خالل املؤمتر الصحافي الذي
عقد أمس لإلعالن عن إطالق ورش عمل املبادرة
واملقرر البدء فيها من  25مارس اجلاري حتى
اخلامس من أبريل املقبل وكذلك لكشف النقاب
عن جناح جتارب مشروع املبادرة في منطقة
حولي التعليمية .وقال الفرحان ان مش���روع
«برنامج طالب» أسس من خالل فريق عمل وطني
متخصص في الشؤون التربوية باجلهود الذاتية
حتقيقا إلرساء قاعدة الكترونية يتم من خاللها
وضع نظام معلومات���ي خدمي ألبناء املجتمع
الكويتي من الطالب والطالبات ،خصوصا فيما
يتعلق بحلقة االتصال املباش���ر وغير املباشر
مع إدارة املدارس ،الس���يما الربط االلكتروني
بني الطالب واملعلم يطلع من خاللها ولى األمر
على جميع أحوال أبنائه الطلبة عبر استخدام
نظام «طالب االلكترون���ي» والذي اعد مؤخرا
لتوفير خدمة هي األولى من نوعها في الكويت
واخلليج العربي.
٭٭محمد هالل الخالدي

