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اللوغاني: ضوابط التعامل مع طلبة  »المتوسطة« المتغيبين دون عذر مقبول
مريم بندق

ح���ددت وكيل���ة التعليم الع���ام منى 
اللوغاني ضوابط الغياب بعذر غير مقبول 
الدراسيتني األولى والثانية  الفترتني  عن 

لطالب املرحلة املتوسطة.
وعممت اللوغاني نشرة عامة تضمنت 
كيفية التعامل مع حاالت غياب الطلبة حسب 
مواد الوثيقة األساسية وجاء في النشرة: 
نظرا ملا طرأ على الوثيقة األساسية للمرحلة 
املتوسطة من تعديل لنظام الغياب حسب 
احلاالت املتعددة للغياب ولضمان حصول 
الطالب عل���ى العدالة في تقومي حتصيله 
الدراسي في جميع الفترات الدراسية وفق 
معايير واضحة لذا يرجى االلتزام باالتي: 
أوال: الغي���اب بعذر مقب���ول عن الفترتني 

الدراسيتني األولى والثانية. 
)كما هو مبني في اجلدول(.

ثانيا: الغياب بع���ذر غير مقبول عن 
الفترتني الدراسيتني األولى والثانية:

� الغياب عن الفترة الدراس���ية األولى 
بعذر غير مقبول وحضر الفترة الدراسية 
الثانية حتسب له درجة الفترة الدراسية 

الثانية فقط.
� إذا تغي���ب الطالب عن اختبار الفترة 
الدراسية الثانية بعذر غير مقبول فتكون 
درجته صفرا في ذلك االختبار وحتسب له 

درجات االعمال اليومية فقط.
� إذا تخل���ف الطالب عن اداء االختبار 
املؤجل للفترة الدراسية الثانية دون عذر 
مقبول تكون درجته صفرا، وحتس���ب له 

درجة االعمال اليومية فقط.
� إذا تغيب الطالب عن االختبار العملي 
للعلوم فإن درجته تكون صفرا وحتسب له 

درجة االختبار النظري فقط 60 درجة.
يرجى االلتزام مبا ورد والتقيد مبواد 
الوثيقة االساسية للمرحلة املتوسطة.

حددتها في نشرة عامة على مديري المدارس بحسب الوثيقة المعدلة

»التربية«: 400 دينار مكافأة لـ 88 موظفًا وموظفة في القطاع اإلداري
 ٭رباب عدنان بوعباس
 ٭تغريد متعب املطيري

 ٭عزيزة احمد دشتي
 ٭وداد راضي املزيد

 ٭طيبة ابراهيم محمد التميمي
 ٭سارة خالد اجلوهر

 ٭دانة عدنان خليل احلمر
 ٭بشائر حمد احلسن

 ٭محمد عبدالرحمن احليدر
 ٭عبدالوهاب السويدان
 ٭اميان عبداهلل العنزي
 ٭عبداخلالق عبدالستار

 ٭منال جبر اسميران
 ٭فاطمة عبداهلل العمار

 ٭دعاء علي بداح
 ٭بشائر عباس مراد

 ٭جنلة غربي العفاسي
 ٭منيرة بدر اخلضر

 ٭اسماء حيدر خضير
 ٭زهراء حسني غلوم شاه

 ٭وبرية مطر مخيطر الظفيري

أسماء العاملين في قسم الجوازات

 ٭منى جاسم الوهيب
 ٭فاطمة عبدالكرمي حسني

 ٭تالهي فهيد الرشيدي
 ٭عفاف محمد سيف

 ٭هيفاء محمد العريفان
 ٭مشعل كامل الظفيري

 ٭بندر محمد العتيبي
 ٭سنان يوسف سنان

 ٭خليفة ديب التركماني
 ٭سلمان عمير خاني

 ٭حسن حسني كنكوني

المكلفون بقسم الترقيات والعالوات

 ٭منال احمد ياسني الشطي
 ٭موضي ناصر اليتيم

 ٭خديجة س����عد جوهر مبروك 
سعيد

 ٭سهام برغش سلطان العنزي
 ٭سهام جاسر علي الفضلي

 ٭صفية جمال عثمان مال اهلل
 ٭اشواق عبداهلل علي

ف����رج معيج����ل نايف   ٭عبي����ر 
العنزي

 ٭افسانة محمد حسني طاهري
 ٭رقية عبدالزهرة فيصل
 ٭عائشة احمد االنصاري

 ٭فاطمة فيصل محمد الكندري
 ٭عواطف حمدان العنزي

 ٭منى فليح الظفيري
 ٭اماني حسن شمس الدين

 ٭فاطم����ة كامل الس����يد ابراهيم 
الهاشمي

 ٭امل فكري احمد
 ٭افراح احمد عايد الشمري

 ٭انوار عادل حسن حيدر
 ٭حنان فتحي عبداحلميد

 ٭اسماء عبداحملسن عبداهلل

أسماء العاملين في قسم التعاقد

 ٭هند يوسف اليوسف
 ٭وضحة محمد الشمري

 ٭اميرة محمد املعلم
 ٭فاطمة صالح العنزي
 ٭زينب عباس القطان

 ٭مرمي صالح النبهان
 ٭امل عبدالصمد جمعة

 ٭انوار منصور احلشاش
 ٭فاتن ابراهيم محمد املعجل

 ٭زينب حسني قاسم محمد
 ٭فاطمة محمود عبداهلل احمد

 ٭لطيفة فالح الشمري
 ٭نوال صنت الديحاني
 ٭امينة حسني اخلرس

 ٭هناء حاجي علي احلسني
 ٭بشاير ماجد املزيني
 ٭قمر عبدالقادر فكري

 ٭اميان عبدالرضا بوفتني
 ٭خزنة محمد حمدان 

 ٭مزون عبداللطيف العوضي
 ٭ضياء محمد الصيرفي

 ٭منى منخي خلف الفضلي
جمع���ة عب���داهلل   ٭ من���ى 

 العميري
 ٭مي عبداهلل منصور حس���ني 

الناصر
 ٭انتصار سعد داخل جنديل

 ٭شوق خلف مبارك الهاجري
 ٭شمة خالد سالم احلليفي

 ٭ليلى علي غلوم حسني
 ٭فاطمة رحيم جعفر البدري

ش���هرية )200 دينار( لعدد 88 
موظفا كما هو مبني بالكش���وف 

املرفقة.
لذا يرجى املوافقة على صرف 
املستحقات املالية لفريق العمل 
املكل���ف حي���ث مت االنتهاء من 

العمل.
وفيما يلي أسماء املشمولني 
بالصرف الذين مت ترشيحهم من 
قبل وكيلة القطاع االداري عائشة 

الروضان: 

أسماء العاملين في قسم التعيين

 ٭خديجة عبدالرزاق العبدالرزاق
 ٭فالح ضاحي العجاجي

محم���د  احم���د   ٭جن���الء 
عبدالغفور

 ٭منيرة خالد يحيى العتال
 ٭فاطمة براك محمد القفيدي

 ٭فطامي محمد بوحميد

مريم بندق
اعتم���دت وزي���رة التربي���ة 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود مكافأة 400 دينار ل� 88 
موظفا وموظفة بقطاع الشؤون 
اإلدارية إلجناز معامالت املعلمني 
اجلدد الكويتيني وغير الكويتيني 
وخاطبت الوزيرة ديوان اخلدمة 
الى  املدني���ة قائلة: باالش���ارة 
املوضوع اعاله شكل فريق عمل 
لرغبة الوزارة في سرعة اجناز 
املعامالت املتعلقة باملعينني اجلدد 
من الكويتيني وكذلك من مت التعاقد 
معهم من غير الكويتيني )محلي 
� خارجي( ومت تكليف فريق عمل 
من إدارة املوارد البشرية للقيام 
بسرعة إجناز املعامالت املتعلقة 
بهم حتى يت���م صرف رواتبهم 
في الوقت املناسب ودون تأخير 
وذلك بالفترة من 2009/9/1 حتى 
2009/10/31 ملدة شهرين مبكافأة 

اعتمدتها الوزيرة الحمود بناء على ترشيح الوكيلة عائشة الروضان

عائشة الروضان د. موضي احلمود

ن�شتـري
جموهراتكم املر�شعة 

بالأملــا�س وال�شـاعـات

الثمينة باأعلى الأ�سعار

يــوجــد لديــنــا جموهــرات 

و�ساعــات ثمينـة م�ستعملة

املبـــــــاركــــيـــــــــة - عمـــــارة �سنــــــــدوق الإ�ستثمـــــار العـــقـــــــاري

ت : 22460150/5

وزيرة التربية اعتمدت 
مواعيد  تنقالت المعلمين

مريم بندق
بهدف تنظيم عمليات تنقالت املعلمني واملعلمات، 
الذي يأتي في اطار االس���تعدادات للعام الدراسي 
املقبل 2011/2010 اص���درت الوزيرة احلمود قرارا 
وزاريا تضم���ن: مادة أولى: حتديد االثنني املوافق 
2010/1/4 حت���ى االربعاء املوافق 2010/3/31 موعدا 
لتسجيل طلبات النقل بني املناطق التعليمية )النقل 
اخلارجي( كذلك بني م���دارس املناطق التعليمية 

)النقل الداخلي(.
مادة ثانية: حتدي���د الثالثاء املوافق 2010/8/31 
موعدا نهائيا الصدار قرارات نقل اعضاء الهيئتني 

االشرافية والتعليمية بني املناطق التعليمية.
مادة ثالثة: حتديد اخلميس املوافق 2010/9/30م، 
موعدا نهائيا إلصدار قرارات نقل أعضاء الهيئتني 
اإلشرافية والتعليمية بني مدارس ومراحل املنطقة 

التعليمية الواحدة.
مادة رابعة: يوقف اصدار قرارات النقل بنوعيها 

بعد املواعيد احملددة.
مادة خامس���ة: على جهات االختصاص العلم 
والتنفيذ. وباالشارة الى قانون نظام اخلدمة املدنية 
وتعديالتها، والى القرار الوزاري رقم 283 القاضي 
بتأجيل الدراس���ة للفصول اخلاصة للطلبة ذوي 
متالزمة الداون شهرين من تاريخ بدء الدراسة في 
املرحلة االبتدائية وبناء على قرار مجلس الوكالء 
في جلسته رقم 2009/22 بتاريخ 2009/11/10 وفي 
جلس���ته رقم 2009/23 بتاريخ 2009/11/22 بشأن 
حتديد مواعيد الدراسة لهؤالء الطالب، وعمال مبا 
تقتضيه املصلحة العامة، قررت الوزيرة احلمود: 

أوال:
تأجيل الدراسة للفصول اخلاصة بالطلبة ذوي 
متالزمة الداون باملرحلة االبتدائية الى موعد بداية 

الفصل الدراسي الثاني.
ثانيا: يس���تثنى من قرار تأجيل الدراس���ة الى 
نهاية الفصل الدراسي االول طالب الصف الثاني 
عشر حيث يكون بدء الدراسة بالنسبة لهم بتاريخ 

.2009/12/6

)فريال حماد(

الحاالت اآلتية غياب بعذر مقبول عن االختبار المؤجل للفترتين الدراسيتين األولى والثانية + الطلبة المستجدين:
ما تنص عليه الوثيقة األساسيةحالة الغياب

عند غياب عن الفترة الدراسية األولى )األعمال 
اليومية واختبار الفترة األولى(.

� الغياب عن األعمال اليومية للفترة الدراسية 
الثانية.

عند حضور الطالب اختبار الفترة الدراسية الثانية يتقدم لالختبار ودرجة االختبار 70 درجة 
ويقوم سجل الطالب بتحويل الدرجة إلى 150 درجة حيث تشمل اآلتي:

15 درجة أعمال يومية فترة أولى � 35 درجة اختبار فترة أولى + 30 درجة أعمال يومية 
للفترة الثانية + 70 درجة اختبار الفترة الدراسية الثانية � 150 درجة.

عند غياب الطالب عن الفترة الدراسية األولى 
)األعمال اليومية + اختبار الفترة األولى( وحضر 

األعمال اليومية للفترة الدراسية الثانية.

يتقدم الطالب الختبار الفترة الدراسية الثانية من 70 درجة على أن يقوم سجل الطالب 
بتحويل الدرجة إلى 120 درجة حيث تشمل اآلتي:

15 درجة أعمال يومية فترة أولى + 35 درجة اختبار الفترة األولى + 70 درجة اختبار الفترة 
الدراسية الثانية = 120 درجة.

حضور الطالب لألعمال اليومية للفترة األولى 
وغيابه عن اختبار الفترة الدراسية األولى وغاب 

عن األعمال اليومية للفترة الدراسية الثانية.

يتقدم الختبار الفترة الدراسية الثانية من 70 درجة على أن يقوم برنامج سجل الطالب 
بتحويل الدرجة إلى 135 درجة حيث تشمل اآلتي:

35 درجة اختبار الفترة الدراسية األولى � 30 درجة أعمال يومية للفترة الثانية � 70 درجة 
اختبار الفترة الدراسية الثانية = 135 درجة.

إذا غاب الطالب عن األعمال اليومية للفترة األولى 
وحضر اختبار الفترة األولى.

يتم إدخال الدرجة 35 درجة على أن يقوم برنامج سجل الطالب بتحويل الدرجة إلى 50 درجة 
بحيث تشمل اآلتي:

15 درجة األعمال اليومية للفترة األولى + 35 درجة اختبار الفترة األولى = 50 درجة.
الطالب الذي يتغيب عن األعمال اليومية للفترة 
الدراسية الثانية وحضر اختبار الفترة الدراسية 

الثانية

تكون درجة االختبار للفترة الدراسية الثانية من 70 درجة على أن يقوم برنامج سجل الطالب 
بتحويل الدرجة 100 درجة حيث تشمل اآلتي:

30 درجة أعمال يومية للفترة الثانية + 70 درجة اختبار الفترة الثانية = 100 درجة.
إذا تغيب الطالب عن اختبار الفترة الدراسية 

يحق للطالب دخول االختبار املؤجل وموعده في بداية الفترة الدراسية الثالثة.الثانية ألي مجال من املجاالت الدراسية.

الطالب الذي يتغيب عن اختبار إحدى الورقتني 
يؤدي االختبار املؤجل في الورقتني معا.في مجالي اللغة العربية اإلجنليزية

إذا غاب الطالب عن االختبار املؤجل للفترة 
الثانية بعذر مقبول.

ترحل درجة اختبار الفترة الدراسية الثانية إلى الفترة الدراسية الرابعة وتكون درجة 
االختبار 70 درجة على أن يقوم سجل الطالب بتحويل الدرجة إلى 140 درجة حيث تشمل 

اآلتي: 70 درجة اختبار الفترة الثانية + 70 درجة الفترة الرابعة +  140 درجة.
)االختبار في املنهج كامال(

إذا غاب الطالب عن االختبار العملي للعلوم في 
يدخل االختبار النظري وتكون درجة االختبار 70 درجة.الفترة الدراسية الثانية.

في مادة احلاسوب إذا غاب عن االختبار النظري 
او العملي في الفترة الدراسية الثانية.

يدخل االختبار املؤجل في االختبارين النظري والعملي معا من 70 درجة وال حتسب له درجة 
االختبار العملي الذي تقدم له سابقا إذا غاب عن االختبار النظري.

تأجيل دوام »الداون« إلى بداية الفصل الثاني

الطالبة هبة الهولي تؤدي فقرة غنائية د.موضي احلمود متوسطة عدد من املكرمات

»الفروانية التعليمية« وّدعت 170 متقاعدًا
نظمت منطقة الفروانية التعليمية مساء امس 
حفل تكرمي ل� 170 متقاعدا في العامني الدراس���يني 
الس���ابقني من معلمني واداريني برعاية وحضور 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 

احلمود.
وقالت احلمود في كلمة لها أمام احلفل انه »على 
قدر حرصنا على التواجد بينكم في هذا احلفل فإننا 
نشعر بفقد شيء عزيز علينا من احبابنا وجنودنا 
الذين يتركون امليدان وهو امر صعب علينا ونتمنى 

لهم التوفيق وان نراهم في ميادين اخرى«.
وأضافت موجهة كالمها الى املكرمني »ان ميدان 
التدريس مجال من املجاالت التي نساهم فيها لكنكم 
كمربني لكم مجاالت ع���دة فأرجو ان تظل ايديكم 
بأيدينا« قائلة »نحن ف���ي مجتمعنا خاصة وفي 
هذه الفترة أحوج ما نكون الى املربني والى املشاعر 

الصادقة وتربية النشء على روح الوالء«.
ومن جانبها قال���ت املدير العام لالدارة العامة 
ملنطقة الفروانية التعليمية يسرى العمر في كلمتها 
»ان العمل رافد االنتاج األعظم الذي ترتقي به االمم 

ويعلو بنيان حضارتها«.
وأكدت أن »الكويت بقيادتها وشعبها لم تبخل 
علينا يوما بالعطاء فال اقل من ان يقابل عطاؤها 

الكبير بعطاء اكبر واعظم وتضحيات اكثر وأوفى«. 
وأش���ارت الى ان وزارة التربية »ستبقي اجلسور 
ممتدة والتواصل مس���تمرا مع اخواننا واخواتنا 

املكرمني«.
وألقت املوجه الفني االول للتربية املوس���يقية 
ش���ريفة الهدبة كلمة املكرمني قائلة »كنا باالمس 
القري���ب معكم في ميدان الش���رف ميدان التربية 
والتعليم وان كنا اليوم غادرنا الوظيفة الرسمية 
العطاء الفرصة لزمالئنا فإن هذا ال يعني اننا تخلينا 

عن مسؤولية خدمة هذا الوطن«.
وأكدت الهدبة »اننا سنكون اوفياء لوطننا ما 
حيينا وان اعمالنا لم تنته وسنبذل العطاء والوفاء 
مبا لدينا من خبرة اكتس���بناها طوال الس���نوات 

املاضية وسنقدمها في اي مكان وزمان«.
يذكر ان احلفل مت فيه تكرمي 170 متقاعدا ومتقاعدة 
ومن بينهم مدي���ر االدارة العامة ملنطقة اجلهراء 

التعليمية فالح العجمي.
وفي نهاية احلفل قدم الطالب هوشان العازمي 
من مدرسة ابرق خيطان باملناسبة انشودة بعنوان 
»اهلل يعز الكويت«، فيما قدمت الطالبة هبة الهولي 
من مدرس���ة أم هاني بنات انشودة أخرى بعنوان 

»عيون الشعب«.

في احتفال حضرته وزيرة التربية وتمنت لهم التوفيق

الوزيرة تتوسط العمر وناجي الزامل


