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متاضر السديراوي

ألعضاء اللجنة العليا واإلداريين والموجهين والمعلمين ورؤساء اللجان

»األنباء« تنفرد بنشر مكافآت العاملين في أوبريت »قول وفعل«
1000 دين�ار للفئ�ة المتمي�زة و900 لألول�ى و800 للثاني�ة و700 للثالث�ة و500 للرابع�ة و400 للخامس�ة و300 دين�ار للسادس�ة

800 دين�ار لمدي�ري اإلدارات و600 للمراقبي�ن و500 لرؤس�اء األقس�ام و400 دين�ار لإلداريي�ن 1700 دين�ار للجن�ة العلي�ا و1600 للموجهة العامة منى الحش�اش 
 ٭محمد منصور عبداهلل

 ٭عمر عبدالوهاب القناعي
 ٭طالب حسني الكندري

 ٭امين حبيب ابل

سابعا: فئة سادسة 10 أيام 300 دينار
 ٭عادل محمد الفيلي

 ٭انتصار عبداهلل القصاب
 ٭هدى بيومي الصيفي

 ٭سهام سعد الهباد
 ٭مرمي صالح سعيد

 ٭نهى يوسف ادريس معيوف
 ٭امينة اسماعيل عباس

 ٭جميلة عبداهلل الشريف
 ٭سهام مطلق جنم

 ٭امينة حسني الفرحان
 ٭ناهد محمود التونسي

 ٭سامية عبدالعزيز حسبو
 ٭حياة عبدالرضا حسني

 ٭نورة محمد موسى

 ٭نهاد علي عبدالفتاح
 ٭عبدالرحمن ناهي الداغر

 ٭عادل عبداملجيد سويد
 ٭نواف يوسف املذن

 ٭منصور عبداهلل احملمد
 ٭محمد عطية الباطني

 ٭فاضل جابر امير

رابعا: فئة ثالثة 52 يوما 700 دينار
 ٭حسني عبدالعظيم عسكر

 ٭عبدالعزيز احمد بوقريص

خامسا: فئة رابعة 32 يوما 500 دينار
 ٭العنود عبدالعزيز حسن

 ٭فاطمة شاكر حسن
 ٭حمد فرحان العنزي

 ٭عباس قاسم مراد
 ٭محمد سعد العتيبي

سادسا: فئة خامسة 21 يوما 400 دينار
 ٭منصور هاشم محمد

ثالثا: فئة ثانية 52 يوما 800 دينار
 ٭تغريد محمد احلسن

 ٭منيرة صالح اجليماز
 ٭منى ناصر قبازرد

 ٭نضال اسماعيل عبداهلل
 ٭دالل عبدالعزيز احلشاش

 ٭سامية عبدالعزيز املعتوق
 ٭منى خليل كمال

 ٭ندى عبداحلميد احلنيان
 ٭ضياء حسني السميط

 ٭مرفت علي مبروك
 ٭نادية السيد الشيخة

 ٭يسرى فيصل العطير
 ٭هدى بدر املطيري

 ٭بدر حسني البلوشي
 ٭اجلازي جاسم املونس
 ٭عذاري راشد الرشيدي
 ٭حنان عبداهلل الشمري
 ٭رضية محمد بوصخر

 ٭ايناس سعد عثمان
 ٭اعتدال خالد السيف

الموجهة العامة
 للتربية البدنية

1700 دينار للجنة العليا

خصص���ت اللجنة للموجهة 
العامة للتربية البدنية بنات منى 

احلشاش 1600 دينار.

اللجنة 1700 دينار  اعتمدت 
اللجنة  الوزارة رئيسة  لوكيلة 
العليا الحتفاالت العيد الوطني 
التحرير »اوبريت  وذكرى يوم 
نحبها قول وفعل« 2009 وتشمل 
املكافأة جميع الوكالء املساعدين 

اعضاء اللجنة ومقرر اللجنة.

المكافآت المخصصة لإلداريين

إعادة دراسة جدوى الشاشات العمالقة 
في ساحات المدارس المكلفة 16 مليون دينار

مهام لجنة اإلشراف التي ضمت مديري
إدارات المالية والخدمات والعالقات

»التربية« لم تتخذ أي إجراء بشأن  التعاقد
 مع معلمين ومعلمات من العراق للعام المقبل

تضمنت جلنة االش����راف على تنفيذ االحتفال بالعيد الوطني وعيد 
التحرير 2009 التي ترأس����ها الوكيل املساعد لألنشطة الطالبية دعيج 
الدعيج وعضوية: املوجهة العامة للتربية البدنية، ومدير ادارة اخلدمات 
العامة، ومدير العالقات العامة واإلعالم التربوي، ومدير االدارة املالية، 
املهام التالية: اتخاذ االجراءات الالزمة لتنفيذ خطة تدريب الطلبة، وفقا 

للخطة املقدمة من الشركة املتعاقدة مع وزارة اإلعالم.
� إعداد خطة توفير احتياجات الطلبة املش����اركني في االحتفال بدءا 
من بداية التدريب وحتى نهاية االحتفال )نقل الطلبة، التغذية( وتكون 

مسؤولية التنفيذ ملدير ادارة اخلدمات العامة.
� واإلعالن عن االحتفال وتسهيل اجراءات دخول الطلبة واملشرفني 
واملدعوين الى مواقع االحتفال وتكون مس����ؤولية مدير ادارة العالقات 

العامة.
� التعاون مع اجلهة التي حددتها وزارة اإلعالم لالشراف على اخراج 

احلفل وتنفيذ خطة التدريبات وإعداد البروڤات والعرض النهائي للحفل 
وتكون مسؤولية التوجيه الفني للتربية البدنية.

� اختيار الطلبة والطالبات املشاركني في احلفل وفقا لشروط السن 
املعتمدة وموافقة أولياء األمور.

� اعداد جتهيزات االكسس����وارات ومالب����س الطالب والطالبات وفق 
امليزانية املعتمدة من اللجنة الرئيسية لالحتفال وتكون مسؤولية مدير 

االدارة املالية.
� تشكيل اللجان الفرعية الجناز املهام وعرضها على اللجنة الرئيسية 

العتمادها.
� اعداد التقارير الدورية للعرض على اللجنة الرئيس����ية وعرض ما 

يواجه التنفيذ من صعوبات ليتسنى وضع احللول لها.
� اتخاذ ما تراه اللجنة من اجراءات لوضع االحتفال في صورته الالئقة 

بعد االعتماد من اللجنة الرئيسية.

قال���ت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موض��ي احلمود ان وزارة التربي���ة لم تتخذ اي 
اجراء بشأن التعاق���د مع معلم���ني ومعلم���ات من 

الع���راق للع���ام الدراس���ي املقب���ل.
واكدت الوزيرة د.احلمود، ردا على سؤال ل� 
»كونا« حول ما اثير مؤخرا بشأن هذا املوضوع، 
ان »جلان التعاق����دات اخلارجية بوزارة التربية 
للعام الدراسي املقبل انتهت منذ فترة من التعاقد 
مع معلمني ومعلمات من عدة دول عربية والعراق 
ليس����ت من بينها وذلك لسد النقص في بعض 

التخصصات التي حتتاجها الوزارة«.
كما أعلنت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود ان جلنة التجهيز واالستعداد 
للعام الدراسي املقبل برئاسة وكيلة وزارة التربية 
متاضر الس����ديراوي تعمل حاليا على التأكد من 
استكمال كافة املتطلبات لبدء العام الدراسي اجلديد 
دون اي نواقص. واكدت احلمود في تصريح ان 

ه����ذه اللجنة تعمل منذ ص����دور القرار الوزاري 
بتشكيلها قبل عدة ش����هور على استكمال كافة 
املتطلبات وجتهيز كافة املدارس الستقبال العام 
الدراسي اجلديد مشيرة الى االجتماعات االسبوعية 
التي تعقدها اللجنة ملتابعة كل ما يتعلق بالعام 

الدراسي املقبل.
وأضافت ان هذه اللجنة تقوم حاليا بتجهيز 
مدارس وزارة التربية اجلديدة بكافة املستلزمات 
مشيرة الى انه سيتم افتتاح مع بداية العام الدراسي 
املقبل 16 مدرسة جديدة في املناطق السكنية احلديثة 

وخاصة منطقة سعد العبداهلل وغيرها.
واكدت ان غالبية الكتب املدرس����ية موجودة 
حاليا في املدارس وجاهزة للتوزيع على الطالب 
والطالبات في اول يوم دراس����ي مشيرة الى انه 
يوجد حاليا عدد قليل جدا من الكتب في مرحلة 
الطباع����ة ومبجرد االنتهاء م����ن طباعتها خالل 
االسبوعني املقبلني سيتم ارس����الها الى مخازن 

املناطق التعليمية اليصالها الى املدارس في اول 
يوم دوام العضاء الهيئة التدريسية. واكدت قيام 
وزارة التربية بتجديد واستبدال االثاث املكتبي 

جلميع مدارسها.
وحول مشكلة وجود نقص في الهيئة التدريسية 
لبعض التخصصات في عدد من املدارس خصوصا 
في بداية كل عام دراسي اكدت الوزيرة احلمود ان 
جلنة التعاقدات اخلارجية في الوزارة اكملت عملها 
وانتهت من التعاقد مع معلمني ومعلمات من عدد 
م����ن الدول العربية في بعض التخصصات التي 
حتتاجها الوزارة. واشارت الى وجود فريق عمل من 
قطاع الشؤون االدارية في الوزارة يعكف أعضاؤه 
حاليا وبالتعاون مع وزارة الداخلية على اصدار 
تأشيرات الدخول للمدرسني واملدرسات الذين مت 
التعاقد معهم كما يقومون بعمل حجوزات الطيران 
لضمان عملية وصولهم الى البالد قبل وقت كاف 

من بداية دوام اعضاء الهيئة التدريسية.

مريم بندق
وع����دت وزيرة التربية ووزيرة التعلي����م العالي د.موضي احلمود 
بدراسة مش����اريع التطوير اجلديدة املقدمة من وكيل الوزارة املساعد 
للتنمية التربوية بدر الفريح. وقالت مصادر تربوية مطلعة ل� »األنباء« 
ان احلمود ايدت مقترحا بإضافة بعض املشاريع اجلديدة الى اخلطط 
املوضوعة اآلن لدى جلنة املشاريع التي تترأسها وكيل الوزارة املساعد 
للمناهج والبحوث مرمي الوتيد. وأضافت املصادر ان الفريح رأى عدم 
جدوى بعض مش����اريع التطوير املنفذة والتي منها مشروع الشاشات 

العمالقة في س����احات املدارس التي بلغت امليزانية املخصصة لها 16 
مليون دينار بسبب تأثير أشعة الشمس وعكسها للرؤي���ة وعدم متك���ن 
الطلبة من قراءة االرشادات والتوجيهات التي تبث على هذه الشاشات 
اثناء طابور الصباح واثناء الفرص اليومية. وأش����ارت الى ان الفريح 
طرح بعض املشاريع اخلاصة بالقطاع والتي منها تطوي���ر املتح���ف 
العلمي وحتديث املكتب����ات وامداد امل����دارس بالتقني���ات احلديث���ة، 
مؤك�������دة ان وزيرة التربية ايدته الرأي من منطلق ان هذه املش����اريع 

جزء ال يتج���زأ من مشاريع تطوير التعلي���م.

اعتمدت اللجنة 800 دينار 
ملدراء ادارات العالقات العامة 
واخلدمات العامة واملالية و600 
دينار للمراقبني و500 دينار 
لرؤساء االقسام و400 دينار 
للعاملني االداريني في مختلف 

الوظائف االخرى.

لجنة االعالم والعالقات العامة

ادارة  اللجنة مدير  رئيس 
العالقات العامة حسن العتيبي 

وعضوية:
 ٭هبة صالح املزيني

 ٭عبداهلل عبدالرزاق ابراهيم
 ٭احمد حماد اللهو

 ٭منال احمد املكيمي
 ٭عزيزة عبدالرزاق املوسى

 ٭شيماء محمد الشمالي
 ٭جميلة محمد سالم دشتي

لجنة الخدمات العامة

ادارة  اللجنة مدير  رئيس 
املوارد واخلدمات العامة راشد 

العجيل وعضوية:
 ٭امل حامت احلربي

 ٭نادية حسن العبداهلل
 ٭احمد خالد سمير املطيري

 ٭خالد احمد محمود
 ٭محمد عبدالوحيد سليم

عبداللطيف عبداهلل العاطي ٭

 ٭ابراهيم موسى عباس
 ٭سيد ضياء ناصر

 ٭منيرة حمود الرشيدي
 ٭فرحة صيوان الشمري

عب����داهلل  محم����د   ٭ه����دى 
العجمي

 ٭نصرة مناور العازمي

اللجنة المالية

اللجن����ة مديرة  رئيس����ة 
االدارة املالية انيسة الوهابي 

وعضوية:
 ٭سلمى محمد جواد معرفي

 ٭سوسن صالح املذن
 ٭موضي مطر الشمري

 ٭شوق صالح العتيبي
 ٭دالل بردان الشمري
 ٭نادية محمد الراشد
 ٭مجدي احمد حجاج

 ٭اميان قاسم غلوم
 ٭عالء محمد حسني

 ٭احمد احمد الصفائي
 ٭متاضر محمد العرادة

محم����د  خليف����ة   ٭فائ����زة 
اخلرس

 ٭ابتسام حسني احلربي
 ٭نوال شمروخ العدواني

س����ماوي  ب����در   ٭جاس����م 
الظفيري

 ٭تسنيم طارق العمر
 ٭فاطمة عباس القطان

 ٭أمينة إسماعيل الرامزي
 ٭أسماء عبداهلل العوضي

 ٭إميان عيدان محميد

 ٭حليمة حمزة الكوت
 ٭سلوى خليل الصالح

 ٭لطيفة محمد اكبر
 ٭مرمي حسن الدابي

 ٭شروق محمود غلوم
 ٭وسمية مطلق الرميح

 ٭علي محمد الضاحي
 ٭عبدالعزيز جعفر املطوع

 ٭ناصر خلف الفرج
 ٭غنيمة بدر غلوم

 ٭حسناء رجب علي
 ٭نادية حميد الشطي

 ٭وفاء يعقوب اليعقوب
 ٭سوزان فاروق كامل

 ٭سهام عبدالرحمن السعيد
 ٭عذاري حسن شمساه

 ٭معصومة غلوم البلوشي
 ٭مشعل محمد رمضان

 ٭كوثر فؤاد السري
 ٭ياسمني عيد سالم

 ٭مشعل حمد املصيرعي
 ٭محمد جاسم فيصل الربيعان

مرمي بندق
تنفرد »األنباء« بنشر مكافآت فئات العاملني 
في أوبريت »قول وفعل« من املعلمني واملوجهني 

وجلنة اإلشراف والتنظيم واللجنة العليا:
وفيم���ا يلي االس���ماء والفئ���ات ومبالغ 
الصرف التي اعتمدتها وكيلة الوزارة متاضر 

السديراوي:

أوال: فئة متميزة 52 يوما ألف دينار
 ٭هاشم سيد كدا هاشم سليمان

 ٭أحمد عباس فرمن
 ٭جميلة علي الصديقي

 ٭ناهد علي الفهد
 ٭تهاني جاسم الهولي

 ٭عدنان محمد التوكلي

ثانيا: فئة أولى 52 يوما 900 دينار
 ٭فاطمة خليفة عرب

 ٭موضي عبداهلل احلوطي
 ٭مشاعل يوسف العبيد

 ٭نادية بدر املطيري

وزارة التعليم العايل

�إعــــــــــــالن
تعليين وزارة التعليييم العييايل عن فتح باب الت�سجيييل خلطة  بعثات الييوزارة للعام الدرا�سييي 2010/2009 خلريجي العامييني الدرا�سيني 

)2008/2007- 2009/2008( من حملة الثانويات التالية :
پ  الثانوية العامة بق�سميها العلمي واالأدبي )نظام الف�سلني - النظام املوحد(  پ  ثانوية املعهد الديني   پ  الثانوية االأمريكية پ  الثانوية االجنليزية 

پ  الثانوية العامة )نظام ا ملقررات( خريجي يناير 2008 لغاية يونيو 2009 وذلك يف التخ�س�سات التالية : 

 پ الواليييات املتحييدة االأمريكية: التخ�س�سات العلمييية: (90٪) طب الأ�سنان، (85٪) تكنولوجيا الأ�سعة، تكنولوجيا الطب النووي. (80٪) هند�سة الطاقة النووية، 
هند�س���ة ميكانيكي���ة، هند�س���ة كهربائية، هند�سة مدنية، هند�سة كيميائي���ة، هند�سة كمبيوتر، هند�سة معمارية، املعمار، هند�سة نق���ل، هند�سة معادن، املحا�سبة، طب 

بيطري، عالج النطق، (75٪) التدريب الريا�سي، علم الب�ستنة، نظم املعلومات اجلغرافية، تكنولوجيا الت�سالت، علم اجلزيئات احل�سابية، علم الأر�ساد اجلوية.

پ التخ�س�سييات العلمييية/ االأدبييية : (80٪) اإدارة نظم املعلوم���ات، اإدارة الأعمال/التمويل، اإدارة الأعمال/اقت�س���اد، اإدارة الأعمال/امل�ساريع ال�سغرية، اإدارة الأعمال/
الت�سويق. التخ�س�سات االأدبية : (75٪) طرق تدري�س لغة اجنليزية، الإعالم، درا�سات يف حل النزاعات وال�سالم.

پ كندا: التخ�س�سات العلمية: (90٪) طب اأ�سنان، طب ب�سري، (85٪) عالج النطق، حما�سبة، اإدارة نظم معلومات، اإدارة الأعمال/التمويل، اإدارة الأعمال/اقت�ساد، 

اإدارة الأعمال/امل�ساريع ال�سغرية، اإدارة الأعمال/الت�سويق.

پ اململكة املتحدة: التخ�س�سات العلمية: (85٪) طب الأ�سنان، الطب الب�سري، ال�سيدلة، تكنولوجيا الأ�سنان، (80٪) تكنولوجيا الأ�سعة، علم الأحياء/ال�سرطان، علم 

الأحياء/عل���م الأمرا����س، (75٪) علم الأر�ساداجلوية، هند�سة ميكانيكية، هند�سة مدنية، هند�سة كيميائي���ة، هند�سة بحرية، هند�سة اإلكرتونيات طبية وا�ستخدامها، 

علوم زراعية. التخ�س�سات االأدبية : (75٪) القت�ساد، اإدارة جتارية دولية، طرق تدري�س اللغة الجنليزية.

پ اجلمهورييية االأيرلندييية: التخ�س�سييات العلمييية: (90٪) ط���ب ب�سري، طب اأ�سنان، �سيدلة، هند�س���ة الت�سميم والت�سنيع، (80٪) الع���الج الطبيعي، علم الوراثة 

واملعلومات احليوية، التغذية الب�سرية، تكنولوجيا حيوية، هند�سة كهربائية واإلكرتونية، تكنولوجيا عملية النقل، �سحة البيئة، (75٪) اإدارة الريا�سة والتدريب .

التخ�س�سات االأدبية : (75٪) اإدارة نظم املعلومات، اإدارة املوارد ب�سرية، فنون (درا�سات الأفالم)، و�سائل الإعالم و�سناعة الأفالم، �سحافة.

پ ا�سرتاليا: التخ�س�سات العلمية:  (80٪) التمري�س، ال�سيدلة، علوم نووية وتكنولوجيا اإ�سعاع طبي،  (75٪) الأطراف ال�سناعية، اإدارة م�سائد الأ�سماك، علم الأحياء 

البحري���ة، عل���وم التغذية، علم الأ�سعة الطبية/ت�سخي�س، علم الأ�سعة الطبية/ت�سوير، علم الأ�سع���ة الطبية/طب نووي، علم الأ�سعة الطبية/العالج بالأ�سعاع، عالج 

مهن���ي، ع���الج النط���ق، علوم بيطرية، علم الأحياء/عل���م الوراثة، علم الأحياء/اأمرا�س الدم ونقل الدم، علم الأحياء الدقيق���ة، كيمياء حيوية طبية، خمتربات طبية، 

�سح���ة البيئ���ة، �سبكات املعلوم���ات العنكبوتية، تكنولوجيا املعلومات، علوم الكمبيوت���ر، علوم الطاقة النووية وتكنولوجياتها، تربي���ة/ ريا�سيات، هند�سة الت�سالت، 

هند�س���ة الت�س���الت الال�سلكية، هند�سة العمليات احليوية، هند�سة الطريان، هند�سة معمارية، هند�سة ميكانيكا ال�سيارات، هند�سة طب حيوي، هند�سة كيميائية، 

هند�س���ة مدني���ة، هند�سة اأنظمة الكمبيوتر، هند�سة كهربائي���ة، هند�سة بيئية، هند�سة �سناعية، هند�سة ميكاترونيكية، هند�س���ة معادن، هند�سة ال�سبكات، هند�سة 

البرتول، عالج طبيعي، نظم املعلومات اجلغرافية، علم الب�ستنة، علوم الزراعة. التخ�س�سات االأدبية : (75٪) اأمن املن�ساآت الهامة واحليوية، علم الريا�سة والتدريب، 

اإدارة الأعمال/جتارة اإلكرتونية، عالقات دولية، درا�سات اكتوارية، اإدارة الأعمال/لوج�ستيات، اآداب لغة اجنليزية، علم النف�س.

پ نيوزلنييدا: التخ�س�سييات العلمييية: (80٪) ال�سيدلة، (75٪) علم الأ�سعة الطبية، العالج بالأ�سعاع، عالج مهني، عالج النطق، �سحة بيئية، علوم الكمبيوتر، هند�سة 

ط���ب حي���وي، هند�س���ة كيميائية، هند�سة الت�سالت، هند�سة مدني���ة، هند�سة اأنظمة كمبيوتر، هند�س���ة كهربائية، هند�سة ميكاترونيكي���ة، هند�سة معادن، هند�سة 

ال�سبكات، تربية/ريا�سيات. التخ�س�سات االأدبية : (75٪) ت�سميم جرافيك وملتيميديا، اإعالم، اآداب اللغة الجنليزية، �سياحة واإدارة فندقية.

پ مالطا: التخ�س�سات العلمية: (85٪) طب اأ�سنان، طب ب�سري ، �سيدلة، (80٪) علوم كمبيوتر، (75٪) هند�سة معمارية، هند�سة ميكانيكية.

   التخ�س�سات االأدبية : (75٪) اإعالم، القت�ساد والتخطيط.

پ اجلمهورية الفرن�سية: التخ�س�سات العلمية: (75٪) العلوم وعلوم الأحياء، العالج الطبيعي، التمري�س، الطاقة النووية، (80٪) اقت�ساد.

   التخ�س�سات االأدبية : (75٪) لغة فرن�سية واآدابها، العلوم ال�سيا�سية، القانون، اإدارة الفنادق.

پ هييوجن كييوجن: التخ�س�سييات العلمييية: (80٪) هند�سة الكرتونيات وات�سالت، تكنولوجي���ا املعلومات، نظم املعلومات وعلوم الكمبيوت���ر، هند�سة الكرتونية، هند�سة 

ميكانيكية/خدمات مباين.

پ مملكة البحرين: التخ�س�سات العلمية: (90٪) طب ب�سري.

پ االإمييارات العربييية املتحييدة : التخ�س�سييات العلمييية: (80٪) تكنولوجيا املعلوم���ات. التخ�س�سات االأدبييية : (75٪) نظم املعلومات واإدارة تقني���ات، العلوم الإدارية 

   (املحا�سب���ة، التموي���ل، اإدارة امل���وارد الب�سري���ة، الت�سويق)، التكنولوجيا والتعليم، الدرا�س���ات الدولية، علوم الإعالم والت�سالت (الت�س���ال التلفزيوين وال�سينمائي، 

الو�سائط املتعددة (امللتيميديا) واملطبوعات، العالقات العامة والعالن.

پ دولة قطر : التخ�س�سات االأدبية : (85٪) الت�سميم الداخلي.

پ اجلمهورييية اللبنانييية : التخ�س�سييات العلمية: (80٪) ط���ب بيطري ، ال�سيدلة. التخ�س�سييات االأدبية : (75٪) علم الآثار، الإع���الم والتوثيق (ال�سحافة ووكالت 

الأنباء،  الإذاعة والتلفزيون، الإعالن، العالقات العامة، التوثيق).

پ اململكة االأردنية الها�سمية : التخ�س�سات العلمية: (85٪) الطب الب�سري، طب الأ�سنان، (80٪) ال�سمع والنطق، اإعادة التاأهيل الوظيفي. 

   التخ�س�سات االأدبية : (75٪) اأ�سول الدين، الفقه واأ�سوله.

پ اجلمهورية العربية ال�سورية : التخ�س�سات االأدبية : (75٪) لغة عربية.

پ جمهورية م�سر العربية : التخ�س�سات العلمية : (75٪) متري�س، (80٪) تدري�س/الريا�سيات، تدري�س/الكيمياء، تدري�س/الفيزياء، تدري�س الأحياء/اجليولوجيا. 

التخ�س�سات االأدبية : (75٪) تدري�س/اللغة العربية، اخلدمة الجتماعية.

پ يكون القبول وفقًا لل�سروط التالية:

1. تقدمي �سهادة الثانوية الأ�سلية حلديثي التخرج

2. تقدمي ن�سخة  طبق الأ�سل م�سدقة عن �سهادة الثانوية للطلبة املقيدين بجامعة الكويت + �سهادة ملن يهمه الأمر من اجلامعة، على اأن ل تتجاوز �سالحية �سهادة 

الثانوية عن عامني درا�سيني.       3. �سرورة ح�سور ويل الأمر وتقدمي البطاقة املدنية الأ�سلية للطالب وويل الأمر ون�سختني عن كل بطاقة.

4. احل�سول على املعدلت التالية يف اختبارات التوفل والآيلتز علماً باأن الطالب �سيمنح فر�سة عام درا�سي كامل لإح�ساء املعدل املطلوب بعد الإيفاد ملرحلة اللغة 

طبقا لل�سروط التالية:

- التوفل مبعدل ل يقل عن (525) نقطة ل�سرتاليا ونيوزلندا.         - التوفل مبعدل ل يقل عن (530) نقطة لدولة قطر. 

- التوفل مبعدل ل يقل عن (450) اأو الآيلتز مبعدل (5) نقاط ململكة البحرين.

- التوفل مبعدل ل يقل عن (550) اأو الآيلتز مبعدل (6) نقاط هوجن كوجن.

- الآيلتز مبعدل ل يقل عن (6.5) نقطة للجمهورية اليرلندية لتخ�س�س ال�سيدلة.

- التوفل مبعدل ل يقل عن (500) نقطة اأو الآيلتز مبعدل (5) نقطة لباقي الدول الأجنبية.

- التوفل مبعدل ل يقل عن (550) اأو الآيلتز مبعدل (6) يف دولة الأمارات العربية املتحدة ولغة الدرا�سة هي الإجنليزية.

5. يج���ب عل���ى الطلب���ة املقبولني يف تخ�س�س الطب الب�سري وطب الأ�سن���ان يف اململكة املتحدة اجتياز اختبار ال���� (UKCAT) الإلزامي، وميكن الت�سجيل فيه من 

.www.ukcat.ac.uk خالل املوقع الإلكرتوين

پ يبداأ الت�سجيل اعتباراً من يوم االأربعاء املوافق 2009/7/8م وحتى يوم اخلمي�س املوافق 2009/7/16م و�سيكون الت�سجيل يف الفرتة ال�سباحية من ال�ساعة الثامنة 

والن�سييف �سباحييًا وحتى ال�ساعة الثانية ع�سر ظهراً، مببنى وزارة التعليم العايل الكائن يف ال�سويخ )املنطقة التجارية احلرة - ميناء ال�سويخ( امتداد �سارع  فندق 

موفنبيك مبنى رقم )1( �سالة الت�سجيل بالدور االأر�سي طبقًا للمواعيد، و�سيتم اأخذ مواعيد الت�سجيل من خالل املوقع االإلكرتوين للوزارة وهو:

 www.mohe.edu.kw. وذك وفق اخلطوات التالية: 1. اختيار اخلدمة االإلكرتونية.    2. اختيار منوذج الرغبات.      3. طباعة منوذج الرغبات واإح�ساره للوزارة.

اإدارة البعيثيييات

جدول تقسيم التصنيفات والمبالغ المقترحة لكل فئة

عدد األيامالتكليفتصنيف الفئةالرقم
المبالغ 

المقترحة
521000مشرف ومصمم ومدربفئة متميزة1
52900مصمم ومدربفئة أولى2

فئة ثانية3
جلنة األزياء والتنظيم

مدرب
متابعة ونظام

52800

52700مرافق طالبفئة ثالثة4

متابع تغذيةفئة رابعة5
مدرب

52
32500

21400متابعة ونظامفئة خامسة6

نظام وكواليسفئة سادسة7
مرافقة طالب

10
10300


