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أوال: دوام أعضاء الهيئة التعليمية واإلدارية بالمراحل التعليمية المختلفة ورياض 
األطفال ومطبعة النور والمؤسسة اإلنتاجية والعالج الطبيعي والسكن الداخلي

البياناليوم والتاريخ

بدء دوام املوجهني الفنيني التابعني ملدارس إدارة األحد املوافق 2009/8/30
التربية اخلاصة

األحد املوافق 2009/9/6
بدء دوام الهيئة التعليمية واإلدارية في جميع املراحل 
التعليمية ورياض األطفال ومطبعة النور واملؤسسة 

اإلنتاجية والعالج الطبيعي والسكن الداخلي.

ثانيا: امتحان الدور الثاني للعام الدراسي )2009/2008(
البياناليوم والتاريخ

من يوم الثالثاء املوافق 2009/9/8
إلى يوم األربعاء املوافق 

2009/9/16

بدء امتحان الدور الثاني للشهادات التالية:
1 ـ شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي واألدبي.
2 ـ صفوف النقل للمرحلتني املتوسطة والثانوية.

3 ـ تالميذ الصفني الرابع واخلامس في املرحلة االبتدائية

ثالثا: مرحلة رياض األطفال )روضة العطاء ـ السلوك التوحدي ـ الوفاء »بنين ـ بنات«(
البياناليوم والتاريخ

بدء دوام مرحلة رياض األطفالاألحد املوافق: 2009/9/27

بداية تسجيل املستجدين واحملولني من مدارس األحد املوافق: 2010/1/3
التعليم العام لرياض األطفال

من يوم األحد املوافق: 2010/1/31
إجازة منتصف العام الدراسيإلى يوم اخلميس املوافق: 2010/3/11

بدء الدراسة للفصل الدراسي الثانياألحد املوافق: 2010/2/14

بداية إرسال وحتويل ملفات األطفال من رياض الى األحد املوافق: 2010/5/2
مدارس املرحلة االبتدائية

نهاية تسجيل املستجدين في رياض األطفال االثنني املوافق: 2010/5/31
واحملولني من مدارس التعليم العام

نهاية دوام مرحلة رياض االطفالاخلميس املوافق: 2010/6/10

رابعا: أ ـ المرحلة االبتدائية )مدارس الرجاء ـ بنين ـ بنات( 
النور )بنين ـ بنات( ـ األمل )بنين ـ بنات(

البياناليوم والتاريخ

بدء الفترة الدراسية األولىاألحد املوافق: 2009/9/27

نهاية الفترة الدراسية األولىاألحد املوافق: 2009/11/15

من يوم االثنني املوافق: 2009/11/16 
الى يوم الثالثاء املوافق: 

2009/11/24

اختبارات الفترة الدراسية األولى للصفني الرابع 
واخلامس االبتدائي

توزيع بطاقات املتابعة جلميع الصفوفاألربعاء املوافق: 2009/11/25

بدء الفترة الدراسية الثانيةاالثنني املوافق: 2009/11/16

نهاية الفترة الدراسية الثانيةاألحد املوافق: 2010/1/17

من يوم االثنني املوافق: 2010/1/18
الى يوم الثالثاء املوافق: 2010/1/26

اختبارات نهاية الفترة الدراسية الثانية للصفني 
الرابع واخلامس االبتدائي

من يوم األربعاء املوافق: 2010/1/27
إلى يوم اخلميس املوافق: 2010/1/28

استخراج نتائج الصفني الرابع واخلامس وتوزيع 
بطاقات املتابعة جلميع الصفوف

من يوم األحد املوافق: 2010/1/31
إجازة منتصف العام الدراسيإلى يوم اخلميس املوافق: 2010/2/11

بدء الفترة الدراسية الثالثةاألحد املوافق: 2010/2/14

نهاية الفترة الدراسية الثالثةاالثنني املوافق: 2010/4/12

من يوم الثالثاء املوافق: 2010/4/13
إلى يوم األربعاء املوافق: 2010/4/21

اختبار الفترة الدراسية الثالثة للصفني الرابع 
واخلامس االبتدائي

توزيع بطاقات املتابعة جلميع الصفوفاخلميس املوافق: 2010/4/22

بدء الفترة الدراسية الرابعةالثالثاء املوافق: 2010/4/13

نهاية الفترة الدراسية الرابعةالثالثاء املوافق: 2010/6/8

من يوم االربعاء املوافق: 2010/6/9
إلى يوم اخلميس املوافق: 2010/6/17

اختبارات الفترة الدراسية الرابعة للصفني الرابع 
واخلامس االبتدائي

من يوم األحد املوافق: 2010/6/20
استخراج نتائج جميع الصفوفإلى يوم االثنني املوافق: 2010/6/21

تسليم بطاقات آخر العام الدراسيالثالثاء املوافق: 2010/6/22

من يوم األربعاء املوافق: 2010/6/23
إلى يوم اخلميس املوافق: 2010/6/24

حتويل ملفات الطلبة من مدارس املرحلة االبتدائية 
إلى مدارس املرحلة املتوسطة

من يوم اخلميس  املوافق: 2010/4/1
بدء تسجيل املستجدين في املرحلة االبتدائيةإلى يوم اخلميس املوافق: 2010/9/30

ب ـ مدارس التربية الفكرية )المرحلة االبتدائية(
البياناليوم والتاريخ

بدء الدراسة للفصل الدراسي األول لكافة فصول األحد املوافق: 2009/9/27
املرحلة

أ/ الصفان األول والثاني )المستوى األول(

نهاية الفترة الدراسية األولى للمجاالت من األول الى األربعاء املوافق: 2010/1/27
الرابع وتوزيع بطاقات التقومي بعد نهاية كل مجال

نهاية الفترة الدراسية للمجاالت من اخلامس الى اخلميس املوافق: 2010/5/27
السادس وتوزيع بطاقات التقومي بعد نهاية كل مجال

ب/ الصفوف من الثالث الى السادس )المستويان الثاني والثالث(

نهاية الفترة الدراسية للمجال األولاخلميس املوافق: 2009/11/5

نهاية الفترة الدراسية للمجال الثاني وتوزيع اخلميس املوافق: 2009/12/10
بطاقات املتابعة

نهاية الفترة الدراسية للمجال الثالث وتوزيع اخلميس املوافق: 2010/1/28
بطاقات املتابعة

من يوم االحد املوافق: 2010/1/31
إجازة منتصف العام الدراسيإلى يوم اخلميس املوافق: 2010/2/11

بدء الدراسة في الفصل الثانياألحد املوافق: 2010/2/14

نهاية الفترة الدراسية للمجال الرابع وتوزيع الثالثاء املوافق: 2010/4/15
بطاقات املتابعة

نهاية الفترة الدراسية للمجال اخلامس وتوزيع اخلميس املوافق: 2010/6/10
بطاقات املتابعة

خامسا: المرحلة المتوسطة مدارس الرجاء )بنين/ بنات( النور )بنين/ بنات( األمل )بنين/ 
بنات( التأهيل المهني ـ تأهيل التربية الفكرية ـ الورش التعليمية )بنين/ بنات(

البياناليوم والتاريخ

بدء الدراسة للفصل الدراسي االولاالربعاء 2009/9/23

نهاية الفترة الدراسية االولىاالحد 2009/11/15
من االثنني 2009/11/16

اختبار نهاية الفترة الدراسية االولىالى الثالثاء 2009/11/24

توزيع بطاقات املتابعة للفترة الدراسية االولىاالربعاء 2009/11/25

بدء الفترة الدراسية الثانيةاالثنني 2009/11/16

نهاية الفترة الدراسية الثانيةاخلميس 2010/1/14
من االحد 2010/1/17

اختبار نهاية الفترة الدراسية الثانيةالى االثنني 2010/1/25

من الثالثاء 2010/1/26
استخراج النتائج وتوزيع بطاقات املتابعةالى اخلميس 2010/1/28

من االحد 2010/1/31
اجازة منتصف العام الدراسيالى اخلميس 2010/2/11

بدء الفترة الدراسية الثالثةاالحد 2010/2/14

نهاية الفترة الدراسية الثالثةاخلميس 2010/4/15

من االحد 2010/4/18
اختبار نهاية الفترة الدراسية الثالثةالى االثنني 2010/4/26

توزيع بطاقات املتابعة للفترة الدراسية الثالثةاخلميس 2010/4/29

بدء الفترة الدراسية الرابعةاالحد 2010/4/18

نهاية الفترة الدراسية الرابعةاخلميس 2010/6/10

من يوم األحد املوافق 2010/6/13
اختبار نهاية الفترة الدراسية الرابعةإلى يوم االثنني املوافق 2010/6/31

من يوم الثالثاء املوافق 2010/6/22
إلى يوم اخلميس املوافق 2010/6/24

استخراج النتائج وتسليم بطاقات درجات آخر 
العام

من يوم األحد املوافق 2010/6/27
إلى يوم الثالثاء املوافق 2010/6/29

حتويل ملفات الطلبة من مدارس املرحلة املتوسطة 
إلى مدارس املرحلة الثانوية

سادسا: المرحلة الثانوية )النظام الموحد( أ/ مدارس الرجاء واألمل
البياناليوم والتاريخ

بدء دوام الطلبةاألربعاء املوافق 2009/9/23

نهاية الفترة الدراسية األولىاألربعاء املوافق 2009/11/11

من يوم اخلميس املوافق 2009/11/12
اختبار نهاية الفترة الدراسية األولىإلى يوم الثالثاء املوافق 2009/11/24

توزيع بطاقات املتابعة للفترة الدراسية األولىاألربعاء املوافق 2009/11/25

بدء الفترة الدراسية الثانيةاخلميس املوافق 2009/11/12

نهاية الفترة الدراسية الثانيةاألربعاء املوافق 2010/1/13

من يوم اخلميس املوافق 2010/1/14
اختبار الفترة الدراسية الثانيةإلى يوم الثالثاء املوافق 2010/1/26

من يوم األربعاء املوافق 2010/1/27
استخراج النتائج وتوزيع البطاقاتإلى يوم اخلميس املوافق 2010/1/28

من يوم األحد املوافق 2010/1/31
إجازة منتصف العام الدراسيإلى يوم اخلميس املوافق 2010/2/11

توزيع بطاقات املتابعة للفترة الدراسية الثالثةاألحد املوافق 2010/5/2

بدء الفترة الدراسية الرابعةاألحد املوافق 2010/4/18

نهاية الفترة الدراسية الرابعةاخلميس املوافق 2010/6/10

من يوم األحد املوافق 2010/6/13
إلى يوم األربعاء املوافق 2010/6/23

اختبار الفترة الدراسية الرابعة للصفني العاشر 
واحلادي عشر

من يوم األربعاء املوافق 2010/6/16
إلى يوم األحد املوافق 2010/6/27

اختبار الفترة الدراسية الرابعة للصف الثاني 
عشر

من يوم االثنني املوافق 2010/6/28
إعالن النتائج وتسليم بطاقات درجات آخر العامإلى يوم األربعاء املوافق 2010/6/30

سابعا: الموجهون الفنيون
البياناليوم والتاريخ

من يوم األحد املوافق 2010/1/31
إلى يوم اخلميس املوافق 2010/2/11

إجازة منتصف العام الدراسي للموجهني الفنيني 
التابعني إلدارة مدارس التربية اخلاصة، ومطبعة 
النور، واملؤسسة اإلنتاجية والعالج الطبيعي، 

والسكن الداخلي

ثامناً: بدء العطلة الصيفية للهيئتين التعليمية واإلدارية
البياناليوم والتاريخ

نهاية دوام اخلميس املوافق: 
2010/6/17

رياض االطفال )روضة العطاء( الوفاء )بنني/ 
بنات( السلوك التوحدي

نهاية دوام اخلميس املوافق: 
2010/6/24

املرحلة االبتدائية )الصفوف االبتدائية في املدارس 
املشتركة( التربية الفكرية والرجاء )بنني/ بنات( 

النور )بنني/ بنات( واالمل )بنني/ بنات(

نهاية دوام اخلميس املوافق: 
2010/7/1

املرحلة املتوسطة: مدارس الرجاء )بنني/ بنات( 
والنور )بنني/ بنات( االمل )بنني/ بنات( الورش 
التعليمية )بنني/ بنات( مطبعة النور املؤسسة 

االنتاجية العالج الطبيعي والسكن الداخلي

نهاية دوام اخلميس املوافق: 
2010/7/1

املرحلة الثانوية لألنظمة كافة: الرجاء )بنني/ 
بنات( االمل )بنني/ بنات(

نهاية دوام االثنني املوافق: 
2010/7/5

للرؤساء االداريني للجان تقدير الدرجات لشهادة 
الثانوية للعاملني بلجان النظام واملراقبة لشهادة 

الثانوية

نهاية دوام االثنني املوافق: 2010/7/5
الى يوم اخلميس املوافق: 2010/8/26

للموجهني الفنيني ملختلف املجاالت الدراسية في 
ادارة مدارس التربية اخلاصة

بدء دوام املوجهني الفنيني في ادارة مدارس التربية االحد املوافق: 2010/8/29
اخلاصة

تاسعا: العام الدراسي 2011/2010
البياناليوم والتاريخ

االثنني املوافق: 2010/9/13
بدء دوام جميع العاملني في جميع املراحل التعليمية 
ورياض االطفال ومطبعة النور واملؤسسة االنتاجية 

والعالج الطبيعي والسكن الداخلي

دوام الطلبة في جميع املراحل التعليمية ورياض االحد املوافق: 2010/9/26
االطفال

عاشراً: اختبار الدور الثاني
البياناليوم والتاريخ

من الثالثاء املوافق: 2010/9/14
الى الثالثاء املوافق: 2010/9/21

لطلبة الصفني الرابع واخلامس ابتدائي وصفوف 
النقل للمرحلة املتوسطة

من الثالثاء املوافق: 2010/9/14
الى االربعاء املوافق: 2010/9/22

لصفوف النقل للمرحلة الثانوية وشهادة الثانوية 
للنظام املوحد

لجنة برئاسة الصايغ لدراسة نظم اقتصاد الطاقة الكهربائية

الحمود للوكالء المساعدين: ضرورة إعداد برنامج زمني لمتابعة تنفيذ خطط اإلدارات
 مريم بندق

طلبت وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالــــي د.موضي احلمود من الوكالء 
املســــاعدين متابعة تنفيــــذ البرنامج 
الزمني خلطط اإلدارات املركزية التابعة 

لهم.
وقالت احلمود في خطاب رســــمي 
للوكالء: لوحظ ان بعض االدارات لم 
تقم بتنفيــــذ بعض اعمالها في الوقت 
احملدد مما يترتب عليه تأخير في اجناز 
العمل املطلوب منها وقد يعود حدوث 
مثــــل ذلك الى عدم اعتماد اإلدارة على 
برنامج عمل مكتوب موضح فيه تاريخ 

تنفيذ كل عمل وفقا خلطة اإلدارة.

وحرصا على عدم تكرار حدوث مثل 
ذلك مــــع اإلدارات األخرى، لذا يرجى 
الطلب من اإلدارات التابعة لكم املبادرة 
بإعداد برنامج زمني لتنفيذ خطة عملها 
مقسم على أشهر السنة بحيث يوضح 
العمل املطلوب تنفيذه في كل شــــهر 
الســــنة مع أهميــــة متابعتكم لعملية 
التنفيذ بصفة دورية وذلك من خالل 
تسلم ما يفيد قيام كل ادارة بتنفيذ العمل 

املطلوب منها في نهاية كل شهر.
وشكلت احلمود جلنة برئاسة وكيل 
وزارة التربية املساعد للمنشآت التربوية 
م.محمد الصايغ وعضوية: م.عبدالعزيز 
املهنا، م.وحيد هاشم، م.ماجدة ابراهيم 

من قطاع املنشآت، وم.أحمد العلي من 
مركز املعلومات.

وتتحدد مهمــــة اللجنة في متابعة 
اجراءات تنفيذ نظام ادارة الطلب على 
الطاقة من خالل التحكم املركزي عن 
بعد واخلاليا الشمسية للمدارس في 
الكويت، وذلك وفق املشروع املقدم من 
معهد الكويت لألبحــــاث العملية لهذا 
الغرض وبهــــدف األخذ بنظم اقتصاد 

الطاقة الكهربائية.
وميتد عمل اللجنة ملدة 24 شهرا من 

بدء تنفيذ املشروع.
وتصرف مكافــــآت ألعضاء اللجنة 

وفق النظم املتبعة.

وعلى جميع اجلهات العلم والعمل 
مبوجبه.

وبناء على الدعوة املقدمة من رئيس 
مؤمتر احتاد الباستيك اآلسيوي للصم 
للمشاركة في االجتماع الدولي العاشر 
بعنوان »السمع للكل من الوالدة الى 
الشيخوخة نشارك وننعم هلل« والذي 
سيقام في مدينة بانكوكـ  تايلند خالل 

الفترة من 4 ـ 7 أغسطس 2009.
وبناء على كتاب الوكيل املســــاعد 
للتعليــــم النوعي رقم 569 املؤرخ في 
2009/5/4 وموافقــــة وكيــــل الوزارة 
واعتمادنا لهذه املهمة الرسمية تقرر: 
أوال: ايفاد كل من: عبدالكرمي غازي البدر 

ـ مدير مساعد مبدرسة التربية الفكرية 
للبنني، زهور غريب الغريب ـ معلمة 

مبدرسة النور واألمل للبنات.
وذلك للمشاركة في االجتماع الدولي 
العاشر ملؤمتر احتاد الباستيك اآلسيوي 
للصم والذي سيقام في مدينة بانكوك 
/ تايلند خالل الفترة من 2 اغســــطس 
2009 الى 9 اغسطس 2009 شاملة ايام 

السفر األربعة.
ثانيا: تتحمل الكويت نفقات السفر 
واالقامة باالضافة الى رسوم املشاركة 
للفرد وقدرها 10.000 جنيه تايلندي.

ثالثا: على جميع جهات االختصاص 
د.موضي احلمودالعلم والعمل مبوجب هذا القرار.

 مريم بندق
اص��در وكيل وزارة التربية املس��اعد للتعلي��م النوعي محمد الكن��دري القرار رقم 2 
اخلاص مبواعيد االمتحانات واإلجازات وبداية التسجيل في مدارس إدارة التربية اخلاصة 

احلكومية للبنني والبنات للعام الدراسي 2010/2009.
تضمن القرار املعمم من إدارة العالقات العامة واإلعالم التربوي:

30 أغسطس دوام الموجهين و9/6 المعلمين واإلداريين وإجازة الربيع 31 يناير حتى 11 فبراير

»التربية« اعتمدت القرار 2 لمواعيد االمتحانات والدراسة في »التربية الخاصة«


