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مريم بندق
كشفت مصادر تربوية 
مسؤولة ان قرارات الترقيات 
للوظائف االشرافية ملدارس 
رياض االطفال واملراحل 
التعليمية الثالث ستعلن 

قريبا في الصحف.
واوضحت املصادر ان 
املناطق التعليمية تسلمت 
ق����رارات النق����ل والندب 
للوظائف ااالشرافية لرياض 
االطفال ووظائف التوجيه 
الفني التي اتخذتها ادارة 
مكتب التنسيق ومتابعة 

التعلي����م العام باش����راف مديره����ا عبداهلل 
احلربي.

وقال����ت مص����ادر تربوية مس����ؤولة في 
تصريحات خاصة ل� »األنباء« ان املجلس احيط 
بأنه جار اآلن اعداد قرارات املرحلة االبتدائية، 
مشيرة الى ان استكمال املرحلتني املتوسطة 

والثانوية سيتم االسبوع املقبل.
واشارت املصادر الى ان الوزارة ستعلن 
ايض����ا بواقي قرارات تتعل����ق بنقل املعلمني 
واملعلم����ات بني املناط����ق التعليمية جلميع 
املراحل التعليمية، مشيرة الى اعتماد املجلس 
1 أكتوبر املقبل كآخ����ر موعد الجراء تنقالت 
املعلمني داخل املناطق التعليمية، موضحة ان 
املجلس ناقش ايضا اجراءات حتقيق استقرار 
ميزانيات القوى البشرية داخل املدارس قبل 

بداية دوام الطلبة.
واوضحت املصادر ان املجلس احيط ايضا 
بأن اول دفعة من املعلمني اجلدد ستصل البالد 
قادمة من مصر 10 أغس����طس املقبل على ان 
تتم مباشرة اجراءات توزيعهم على املناطق 

التعليمية.
ه����ذا وناقش املجلس 
الس����لف اجلديدة املقررة 
للمعلمني اجلدد وكيفية 
احتس����اب الرواتب وهل 
ستكون من تاريخ وصول 
املعلم الى البالد أم من تاريخ 
مباش����رة حضور الدورة 

التدريبية املقررة؟
ه����ذا وق����رر املجلس 
تشكيل جلنة في كل منطقة 
تعليمية ملتابعة استعدادات 
امل����دارس بعد ب����دء دوام 

العاملني في 9/6 املقبل.
واشارت املصادر الى وجود توجه الجراء 
تغيير على آلية االمتحانات في الصفني الرابع 
واخلامس، وطلبت وكيلة التعليم العام باالنابة 
منى اللوغان����ي من مديري عم����وم املناطق 
التعليمية احضار تقارير تفصيلية االسبوع 
املقبل عن نواق����ص املدارس من اثاث طالبي 
جديد، وكتب دراس����ية وتقني����ات ومكتبات 
مدرسية وذلك الخالء مسؤولياتهم في حال 
اس����تمرار هذه النواقص، وابلغت اللوغاني 
مديري العموم بأن فريق االستعداد الستكمال 
اجراءات توفير متطلبات االس����تعداد للعام 
الدراسي 2010/2009 سيجتمع يوم االثنني في 
الساعة احلادية عشرة صباحا بصفة اسبوعية 
لتزويد وكيلة الوزارة متاضر الس����ديراوي 

بتقارير فورية عن النواقص.
وابلغتهم كذلك بأن الوكيلة الس����ديراوي 
ستترأس اجتماع الثالثاء املقبل ملناقشة تقارير 
املناطق حول ايجابيات وسلبيات ومقترحات 
نتائج امتحانات الصفوف الثاني عشر والرابع 

واخلامس.

يرفع تقارير فورية لوكيلة الوزارة عن نواقص المدارس

»مالية التربية« حولت المبالغ إلى البنك المركزي لمباشرة إجراءات الصرف

الحمود: ترقية العنجري والعجيل لـ »تعليميتي« الفروانية والجهراء
وفريق عمليات الستكمال استعدادات المدارس الستقبال الطلبة

الدعيج لـ »األنباء«: مكافآت األندية المسائية للمستحقين األحد المقبل
مريم بندق

أعلن وكيل وزارة التربية املساعد 
لألنشط��ة الطالبية دعي��ج الدعي�ج 
ل� »األنب����اء« ان مكاف����آت األندية 
املدرس����ية املسائية س����تودع في 

حسابات املستحقني األحد املقبل.
وقال الوكيل الدعيج: انتهينا من 
جميع االجراءات املطلوبة وحولنا 
كشوف االسماء املستحقة الى االدارة 
املالية التي قامت بتحويل املبالغ 
الى البنك املركزي متهيدا ملباشرة 

اجراءات الصرف.
هذا ووافق رئيس ديوان اخلدمة 
املدنية عبدالعزيز الزبن على صرف 
مكافآت مالية تتراوح بني 150 و300 
دينار ل����� 782 موظفا يعملون في 
األندية املدرس����ية املسائية وملدة 

تتراوح بني 10 و12 شهرا.
وحتفظ الزبن على طلب الوزارة 
اعتبار املوافقة مستمرة باستمرار 
عمل األندية املدرسية املسائية دون 

احلاجة الى جتديدها كل عام.
وقال الزبن في كتابه املرفوع الى 
وكيلة الوزارة متاضر السديراوي: 

نحيطك����م باملوافق����ة على صرف 
مكافآت العاملني في األندية املدرسية 
املس����ائية وفقا للج����داول املرفقة 
بالكتاب املرسل منكم على ان يتم 
الصرف من بند املكافآت )مكافآت 
أعمال أخرى( ملدة سنة واحدة فقط 
وان يشترط توافر االعتماد املالي 
الالزم في هذا البند مبيزانية وزارة 
التربية )الباب األول( للسنة املالية 
2010/2009 الذي يسمح بالصرف.

مريم بندق
أصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود قرارين 
وزاريني بترقية مراقب التعليم الثانوي مبنطقة العاصمة التعليمية انور 
العنجري للعمل بوظيفة مدير ادارة الشؤون التعليمية مبنطقة الفروانية 
التعليمية اعتبارا من 14 اجلاري وترقية مراقب رياض األطفال مبنطقة 
العاصمة التعليمية لطيفة العجيل للعمل مديرة ادارة الشؤون التعليمية 

مبنطقة اجلهراء التعليمية اعتبارا من 16 اجلاري.
وأصدرت الوزيرة قرارا بتشكيل فريق عمل الستكمال اجراءات توفير 
متطلبات االس����تعداد للعام الدراسي 2010/2009 برئاسة منى اللوغاني � 
الوكيلة املساعدة للتعليم العام باإلنابة الستكمال اجراءات توفير متطلبات 
االستعداد للعام الدراسي 2010/2009 وعضوية كل من: مدير عام منطقة 
العاصمة التعليمية، مدير عام منطقة حولي التعليمية، مدير عام منطقة 
الفرواني����ة التعليمية، مدير عام منطق����ة االحمدي التعليمية، مدير عام 
منطقة اجلهراء التعليمية، مدير ع����ام منطقة مبارك الكبير التعليمية، 
مدي����ر ادارة املوارد البش����رية، مدير ادارة اخلدمات العام����ة، مدير ادارة 
التوريدات واملخازن، مدير ادارة الصيانة، مدير ادارة التقنيات التربوية 

ومدير ادارة املناهج.
ثانيا: تختص اللجنة مبا يلي:

� متابعة االنتهاء من طباعة الكتب وتزويد ادارة التوريدات بها.
� متابعة االنتهاء من انشاء الفصول الدراسية اجلديدة واملدارس اجلديدة، 

وكذلك االنتهاء من اعمال الصيانة اجلزئية واجلذرية باملدارس.
� توفير القوى العاملة من غير الكويتيني )املعلمني واملعلمات( طبقا 

لالحتياجات )ادارة املوارد البشرية(.
� التأكد من إمتام إجراءات تسلم املعلمني واملعلمات اجلدد )من الكويتيني(، 
)املناطق التعليمية(. � توريد معدات وأجهزة التقنيات التربوية للمدارس 
اجلديدة واستكمالها لباقي املدارس. � التأكد من جاهزية شركات اخلدمات 
لتقدمي خدمات »النقليات � التغذية � احلراسة � الصيانة � النظافة � البريد«، 
مع بداية العام الدراسي. � متابعة توريد األثاث مبختلف انواعه للمدارس 

اجلديدة واستكماله بالنسبة لباقي املدارس.
� التأكد من توزيع كل مستلزمات املدارس قبل موعد بدء الدراسة بوقت 
كاف وتسلمها مبعرفة اجلهة املختصة، وإمتام أعمال الصيانة اجلزئية 

والكلية، وجاهزية أجهزة التكييف ومبردات املياه.
ثالثا: ترفع اللجنة تقارير دورية شهرية الى وكيل الوزارة متضمنة 

معوقات العمل حتى ميكن إزالة اسبابها.
رابعا: تعمل اللجنة في اوقات الدوام الرسمي وخارجه، وتصرف مكافآت 

لرئيس الفريق وأعضائه وفقا للنظم املعمول بها.
خامس����ا: لرئيس الفريق حتديد اس����م ووظيفة مقرر اللجنة وضمه 

افرادًا لعضويتها.
سادس����ا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1 اجلاري حتى نهاية سبتمبر 

املقبل وعلى جميع اجلهات العلم والعمل مبوجبه.

بدرية اخلالدي

عائشة الروضان متاضر السديراوي

يسرى العمرمنى اللوغاني لطيفة العجيل د.موضي احلمود

دعيج الدعيج

عبداهلل احلربي

»التربية« أوقفت التعاقدات مع المعلمين غير الكويتيين

أول أكتوبر آخر موعد للتنقالت الداخلية للمعلمين 

السديراوي للروضان: حصر أبناء الكويتيات
الراغبين في العمل معلمين من فئة غير محددي الجنسية

اعتماد جدولي اختبارات »المقررات« الصيفية والنهائية
مريم بندق

اعتمدت وكيلة وزارة التربية املساعدة للتعليم العام باالنابة منى اللوغاني جدولي االختبار الثاني 
للفصل الدراس���ي الصيفي ملدارس املق���ررات الذي يبدأ 25 اجلاري واالختب���ارات النهائية التي تبدأ 3 

اغسطس املقبل، وفيما يلي اجلدوالن:

»التربية«: إعالن ترقيات »اإلشرافية« لرياض 
األطفال والمراحل التعليمية الثالث قريبًا

اللوغانـي طلبـت مـن المناطـق تقاريـر تفصيليـة عـن 
نواقص األثـاث والكتب والتقنيات واألجهـزة والمكتبات

توزيعه����م عل����ى املناطق 
التعليمية بشكل دقيق.

ل����ذا نأم����ل التقيد بهذا 
املوع����د وااليعاز ملن يلزم 
نحو ارس����ال كافة طلبات 
التوظيف املتوافرة بإدارة 
البش����رية صباح  املوارد 
يوم 2009/7/26 وذلك في 

التخصصات التالية:
اللغة الفرنسية، العلوم 
بفروعه����ا، اجليولوجيا، 
التربية البدنية، احلاسوب، 
الديكور والكهرباء، امليكانيكا 

والتربية الفنية.

اجلاري.
وقالت املصادر وبحسب 
التعليم  تعليمات قط����اع 
العام سيتم وقف استقبال 
جميع طلب����ات التعاقدات 
احمللية )غير كويتي( للعمل 
بوظائف الهيئة التعليمية 
في مختلف التخصصات 
اعتبارا من اليوم ليتسنى 
الوق����وف على  لل����وزارة 
االعداد النهائية للمجتازين 
للمقابالت احمللية قبل بدء 
الدورة التدريبية للمعلمني 
اجلدد، وذلك لرسم خطط 

مريم بندق
ان  علم����ت »األنب����اء« 
التربي����ة  وكيل����ة وزارة 
متاضر السديراوي طلبت 
من وكيلة الوزارة املساعدة 
للقطاع االداري عائش����ة 
الروضان اجراء حصر شامل 
جلمي����ع اصحاب الطلبات 
املقدمة للعمل كمعلمني في 
وزارة التربية، وأوضحت 
الس����ديراوي للروض����ان 
ان يش����مل احلص����ر ابناء 
الكويتيات من غير محددي 
اجلنس����ية م����ن خريجي 
جامعة الكويت من كليتي 
التربية والتربية االساسية 
التربوية  والتخصص����ات 
للكلي����ات غي����ر التربوية 

واجلامعات اخلاصة.
امل����وارد  ادارة  وف����ي 
البشرية أوضحت املصادر 
ان الروضان وجهت لهم كتابا 
بناء على توجيهات الوزيرة 
الطلبات  الستقبال جميع 
املقدمة من فئة غير محددي 
اجلنسية في التخصصات 
املطلوبة للمعلمني واملساندة 
حتى نهاية ش����هر يوليو 

جدول االختبار الثاني للفصل الدراسي الصيفي 2009/2008

الفترة األولىالبيان
من 7.30 إلى 8.20

الفترة الثانية
)حسب الساعة الدراسية(

السبت
2009/7/25

اللغة االجنليزية )41 � 61 � 81(
)الورقة األولى(

اللغة االجنليزية )41 � 61 � 81(
)الورقة الثانية(

األحد
2009/7/26

مقرر اللغة العربية
)72 � 52 � 32 � 71 � 51 � 31(///

االثنني
2009/7/27

اللغة االجنليزية )31 � 51 � 71(
)الورقة األولى(

اللغة االجنليزية )31 � 51 � 71(
)الورقة الثانية(

الثالثاء
2009/7/28

مقرر اللغة العربية
)82 � 62 � 42 � 81 � 61 � 41(///

األربعاء
2009/7/29

جميع مقررات
الساعة الثالثة )وحدة(
الساعة الرابعة )وحدة(

الساعة الثالثة )نصف وحدة(

الساعة الرابعة
)نصف وحدة(

اخلميس
2009/7/30

جميع مقررات
الساعة األولى )وحدة(
الساعة الثانية )وحدة(

الساعة األولى )نصف وحدة(

الساعة الثانية
)نصف وحدة(

السبت
2009/8/1

جميع مقررات
الساعة اخلامسة )وحدة(
الساعة السادسة )وحدة(

الساعة اخلامسة )نصف وحدة(

الساعة السادسة
)نصف وحدة(

جدول االختبار النهائي للفصل الدراسي الصيفي 2009/2008

الفترة الثانيةالفترة األولىالبيان

االثنني
2009/8/3

جميع مقررات
الساعة الثالثة )وحدة(
الساعة الرابعة )وحدة(

الساعة الثالثة )نصف وحدة(

اختياري حر صناعي

الثالثاء
2009/8/4

جميع مقررات
الساعة األولى )وحدة(
الساعة الثانية )وحدة(

الساعة األولى )نصف وحدة(

اختياري حر بدنية

األربعاء
2009/8/5

اللغة االجنليزية )81-61-41(
)الورقة األولى(

اللغة اإلجنليزية )81-61-41(
)الورقة الثانية(

اخلميس
2009/8/6

مقرر اللغة العربية
)72-52-32-71-51-31(

مقرر اللغة العربية
)82-62-42-81-61-41(

السبت
2009/8/8

اللغة اإلجنليزية )71-51-31(
)الورقة األولى(

اللغة اإلجنليزية )71-51-31(
)الورقة الثانية(

األحد
2009/8/9

جميع مقررات
الساعة اخلامسة )وحدة(
الساعة السادسة )وحدة(

الساعة اخلامسة )نصف وحدة(

الساعة الثانية
)نصف وحدة(

االثنني
2009/8/10

الساعة السادسة
)نصف وحدة(

الساعة الرابعة
)نصف وحدة(

توقيت الدوام أثناء االختبارات
الفترة األولىالساعة

فترة راحة

الفترة الثانية
إلىمنإلىمن

7.459.3010.3012.15نصف وحدة
7.4510.0010.3012.45وحدة


