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تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائالت

املطريي واملرزوق والإبراهيم الكرام
لـــوفـــــــاة �ملغفـــــور لــه بـــــاإذن �هلل تعـالــــى

هالل فجحان هالل املطريي

تغمد �هلل �لفقيد بو��سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح جناته

و�ألهم �آله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن

حددت جلنة التراث البحري في 
النادي البحري الرياضي الكويتي 
يوم الس����ادس من يونيو املقبل 
موعدا لفتح باب التسجيل للراغبني 
في االشتراك برحلة إحياء ذكرى 
الغوص الثانية والعشرين ستقام 
حتت رعاية صاحب السمو األمير 
في الفترة م����ن 15 إلى 24 يوليو 
املقبل وستكون محصورة فقط 
في مغاصات الكويت على خالف 
التي شملت  العام املاضي  رحلة 
مغاصات مملكة البحرين إلى جانب 

مغاصات الكويت.
الى ذل����ك يغادر الب����الد غدا 
االحد متوجها إلى قطر وفد جلنة 
التراث البحري في النادي ممثال 
عن الكويت في نش����اط الغوص 
على اللؤلؤ لدول مجلس التعاون 
اخلليجي التي س����تقام في قطر 
ضمن انشطة مهرجان قطر البحري 
في الفترة من 1 إلى 4 يونيو املقبل 
حتت رعاي����ة حرم س����مو أمير 
دولة قطر س����مو الشيخة موزة 
بنت ناصر السند. ويرأس الوفد 
عضو مجلس اإلدارة ورئيس جلنة 
الت����راث علي القبندي فيما يضم 
النوخذة املخضرم خليفة الراشد 

كاستشاري واملشرف العام للجنة 
التراث البحري النوخذة يوسف 
النجار إلى جانب حامد الس����يار 
كمجدمي والغاصة والسيوب عقيل 
أشكناني وغامن القالف ويوسف 
الكندري وعبراهلل الفارس وصالح 
جاسم وفهد فيصل ويعقوب فارس 
وأحمد عبرالرحيم رجب وحمود 
احلربان ون����واف خليل ومحمد 
النجار ويوس����ف املعراج. أشاد 
رئيس الوفد علي القبندي بفكرة 
املهرجان وبحرص األش����قاء في 
قطر في تعزيز مجاالت التواصل 

واملشاركة في نشاط ميثل جانبا 
هاما من العالقات التاريخية التي 
تربط أبناء دول مجلس التعاون 
اخلليجي مضيفا أن هذا املهرجان 
من شأنه أن يعزز أهداف املهرجان 
النادي في  الذي يقيمه  السنوي 
تنظيم رحلة الغوص حتت رعاية 
صاحب السمو األمير، وهي الرحلة 
التي تأتي ضمن أهدافها ضرورة 
احملافظة على التراث وفي إبراز 
صور املاضي وتخليد ذكرى اآلباء 
واألجداد، وفي تعزيز روح الوفاء 

والوالء في نفوس الشباب.

6 يونيو بدء االشتراك في رحلة الغوص

»الداخلية« ترى صعوبة تطبيق »قمع المعاكسات«: 
أغفل تجريم التحرش الجنسي 

الجسار: لجنة للتوعية بأهمية الكهرباء والماء
دارين العلي

شكلت وزارة الكهرباء واملاء وبرئاسة الوكيل املساعد 
لصيانة وتشغيل املياه م.عبداخلالق مراد جلنة جديدة 
تكمن مهمتها في توعية املس���تهلكني بأهمية نعمتي 

املاء والكهرباء.
وأوضح وكيل الوزارة م.أحمد اجلسار في تصريح 
ل� »األنباء« ان هذه اللجنة التي ستتفرع منها 7 فرق 
سيتم توقيع قرار تشكيلها غدا االحد على أن تباشر 
عملها املتمثل في القيام بزيارات ملعظم املرافق العامة 
من مجمعات واسواق ومساجد وغيرها من املرافق التي 
تس���تهلك كميات من املاء والكهرباء وتوعية روادها 

والقائمني عليها بأهمية احملافظة على هاتني النعمتني. 
ولفت الى ان الهدف من هذه اللجنة بفرقها الس���بعة 
هو البدء بحملة توعوية لتوعية افراد املجتمع بأهمية 
احملافظة على نعمتي املاء والكهرباء وحسن استغاللهما، 
الفت���ا الى ان هذه اللجنة تعتبر امتدادا للجنة العليا 
لترشيد استهالك الكهرباء واملاء في وزارات ومؤسسات 
الدولة التي يرأس���ها الوزير د.بدر الشريعان وتضم 
في عضويتها ممثلني من وزارات ومؤسسات وهيئات 
الدولة، ومؤكدا ان اختيار الوكيل املساعد عبداخلالق 
مراد لرئاسة هذه اللجنة جاء من منطلق اخلبرة التي 

يتمتع بها مراد في هذا املجال التوعوي.

رأى وزير الداخلية الشيخ جابر 
اخلالد صعوبة األخذ باقتراح جلنة 
دراسة الظواهر السلبية الدخيلة 
على املجتمع في صيغته املعدلة من 
اللجنة التشريعية حول االقتراح 
بقانون بخصوص قمع املعاكسات 
في األماكن العامة. وقال الش����يخ 
جابر اخلالد ف����ي مبررات رفض 
الداخلية األخذ باالقتراح، ان القاعدة 
في التجرمي ان يكون الفعل املجرم 
محددا بحيث ال يصبح القاضي في 
وضع املش����رع، ومعيار )يخدش 
اللجنة  ال����وارد بتقرير  حياءها( 
معيار غير منضبط يفتقر للتجريد 
والعمومية. لم يحدد االقتراح جنس 

اجلاني، وقصر املجني عليه في األنثى، مع ان الواقع 
العملي أثبت ان اجلاني قد يكون ذكرا أو أنثى، وان 

املجني عليه قد يكون ذكرا أو أنثى.
لم حتدد امل����ادة )1( من االقتراح طبيعة الرغبات 
س����بب الفعل املجرم، ومن األفضل حصرها في تلك 

الرغبات ذات الطبيعة اجلنسية.
اقتصر االقتراح في وصف املعاكسة على انها تعد.. 
في حني ان هناك من صور املعاكس����ة ما ال يصل الى 
حد التعدي، لذلك فإن من األفضل االس����تعاضة عن 

وصف التعدي بوصف التعرض.
ل����م يقيد االقتراح حق حتريك الدعوى العمومية 
على شكوى من املجني عليه، وهو أمر مستحب في 
مثل هذه اجلرائم كما هو احلال في القانون املقارن.

لم يتضمن االقتراح وس����ائل املعاكسات احلديثة 
مثل احملادثات التلفونية او الرسائل العاطفية عبر 
احملمول او االنترنت او الرسائل املكتوبة )الورقية( 

او الشفاهية او اي فعل آخر يدل على ذلك.
أغفل االقتراح جترمي التحرش اجلنسي عن طريق 
التعسف في استخدام الشخص لسلطته املخولة له 
قانونا بإعطاء أوامر أو توجيهات او ممارس����ة اكراه 
او ضغط. من األفضل ضرب أمثلة للتحرش اجلنسي 
على سبيل املثال ال احلصر مثل املغازلة الكالمية أو 
اللمس أو االحتكاك اجلس����دي املقصود او احملادثات 

التلفونية او الرسائل العاطفية.
قصر االقتراح وقوع املعاكسة على األماكن العامة 

فقط وأغفل أماكن وقوعها في غير هذه األماكن.
أغفل االقتراح االشارة الى القصد اجلنائي والذي 

ال يتصور وقوع فعل املعاكسة من دونه.
أغفل االقتراح وضع حدود فاصلة بني املعاكس����ة 
والتي قد تكون وفقا لالقتراح تعديا على أنثى بفعل 
وبني هتك العرض والذي هو وفقا ملا هو مسلم به قضاء 
كل فعل مخل باحلياء العرضي يس����تطيل الى جسم 

املجني علي����ه وعوراته ويخدش 
عاطفة احلياء عنده وال يش����ترط 
ان يترك أثرا بجسمه، وذات األمر 
املتقدم مت اغفاله بالنسبة للفعل 
الفاضح والتحريض على الفجور 
والدع����ارة اذ أغفل االقتراح أيضا 
وضع حدود فاصلة بينهما وبني 
املعاكسة. أشار االقتراح الى احلبس 
والغرامة كعقوبة على املعاكسة 
العقوبات  وأغفل وجود بع����ض 
والتدابي����ر التي ميك����ن اتخاذها 
كتقدمي تعهد بعدم القيام باملعاكسة 
مصحوب بكفالة واخضاع املتهم 
ملراقبة وزارة الداخلية وغير ذلك 
من العقوبات والتدابير التي ميكن 

االستعاضة بها عن العقوبات املشار اليها.
مع تأييد فكرة االستعاضة عن االقتراح بإضافة 
مادة الى قانون اجلزاء اال ان االقتراح بصيغته املعدلة 
اضاف نص املادة 198 في حني ان من املفترض اضافة 
نص املادة 204 مكررا بعد نص املادة 204 من قانون 
اجلزاء بشأن التحريض على ممارسة الفجور والدعارة 
باعتبار ان ذلك اكثر اتس����اقا وانس����جام النصوص 

وتدرجها من حيث اجلسامة.
االقتراح نص على ان: »كل من تعرض ألنثى بالقول 
أو حترش بها بالفعل أو قام بتصويرها خلسة..« وهذه 
الصياغة تفتقد بع����ض الدقة ألنه فضال عن قصور 
الصياغة املشار اليها عن اإلملام بكل صور املعاكسة، 
فإن التصوير املش����ار اليه بالصياغة ايضا من قبيل 
الفعل وال حاجة للنص عليه منفردا فضال عن انه ال 
محل للنص على التصوير خلسة فقط في ظل امكان 
التصوير عالنية بغير رض����ا من املجني عليه ومن 
ثم نرى انه من األفضل االستعاضة عنها بالصياغة 
اآلتية: »كل من تعرض للغير بقول أو فعل أو اشارة 
على نحو مخل باحلياء بغية حمله على االستجابة 
لرغباته اجلنسية او ممارسة ضغوط عليه من شأنها 

اضعاف ارادته على التصدي لتلك الرغبات..«.
لم يراع االقتراح تناسب العقوبات وتدرجها من 
حيث اجلسامة مع األفعال املجرمة، حيث نص على 
ان تكون عقوبة املعاكس����ة احلب����س مدة ال تتجاوز 
س����نة والغرامة التي ال تتجاوز ألف دينار او احدى 
هات����ني العقوبتني في حني ان قان����ون اجلزاء عاقب 
على الفعل الفاضح املخل باحلياء وعلى التحريض 
على الفجور والدعارة باحلبس مدة ال تتجاوز سنة 
وبغرامة ال تتجاوز خمسة وسبعني دينارا او احدى 

هاتني العقوبتني.
وعليه فإن الوزارة في ظل هذه املرئيات واملالحظات 

ترى صعوبة األخذ باالقتراح.

الخالد أكد أن الواقع العملي أثبت أن الجاني قد يكون ذكرًا أو أنثى

اللوغاني: تشجيع الطلبة 
على إبراز مواهبهم وإبداعاتهم

الوكيل املس���اعد  اك���دت 
للتعليم العام منى اللوغاني 
عل���ى اهمي���ة دور التواجيه 
الفني���ة في رفع مس���تويات 
باللغ���ة اإلجنليزية،  الطلبة 
الفت���ة ال���ى دور املعلم املهم 
والكبير في ايصال املعلومة 
بالشكل السليم للمتلقني من 

الطلبة والطالبات.
واضاف���ت اللوغان���ي في 
تصري���ح للصحافيني خالل 
رعايتها امللتقى الثالث للتوجيه 
الفني للغة االجنليزية لتطبيق 
معايير اجلودة الشاملة الذي 

اقيم في مدرس���ة الصابرة احلبشية االبتدائية للبنات التابعة 
ملنطقة اجلهراء التعليمية ان تشجيع الطلبة على إبراز مواهبهم 
وحتفيز املوهوب���ني منهم على إظهار إبداعاته���م وابتكاراتهم 
الفنية امر في غاية االهمية خاصة في مجال اللغة االجنليزية 
الى جانب العمل على تنمية وتعزيز روح التنافس الش���ريف 

بني أبنائنا الطلبة.
ودعت اللوغاني تواجيه املناطق التعليمية املختلفة إلظهار 
املواهب الكامنة في مناطقهم التعليمية في مجال اللغة االجنليزية، 
مضيف���ة ايضا محاولة تش���جيع التعليم الذات���ي والتعاوني 
والتشاركي وإزكاء روح العمل ضمن الفريق الواحد مع إعداد 
املشاريع واالهتمام باألنشطة املساندة للمادة التعليمية والتي 
تعزز املهارات األساس���ية للغة وتشجيع الطلبة على التحدث 
بطالقة اضافة الى ترسيخ مهارات التواصل واالبداع والتفكير 

الناقد وأسلوب حل املشكالت والتعليم االلكتروني.
من جانبها اش���ارت مدير عام منطقة اجله���راء التعليمية 
باالنابة لطيفة العجيل الى ان اقامة هذا امللتقى جاءت بضرورة 
ملحة لتحقيق معايير اجلودة الشاملة، الفتة الى اهم احملاور 
والبرامج التي اش���تملها ومنها النظرية والتطبيق في مناهج 
اللغة االجنليزية ومعايير اجلودة الشاملة الى جانب دور املعلم 
ومدى رفع كفاءة املعلمني املهنيني لتحقيق اجلودة الشاملة من 

خالل االمناء املهني.

خالل الملتقى الثالث للتوجيه الفني للغة اإلنجليزية »نقطة ضوء« على مزايا وعيوب الخصخصة اليوم
يستضيف الزميل سعد احلرمل الليلة عبر أثير 
اذاعة البرنامج العام اخلبير االقتصادي حجاج 
محمد بوخضور من خالل برنامج »نقطة ضوء« 
وذلك للحوار ح���ول موضوع مزايا اخلصخصة 
وعيوبه���ا وذلك في متام ال� 7 مس���اء، كما ميكن 

للمستمعني املشاركة من خالل هواتف البرنامج 
أرقام: 22413250 � 22413251 � 22413252، علما أن 
البرنامج من اعداد كل من الزميل س���عد احلرمل 
وطالل الشمري وتقدمي الزميل احلرمل ومن اخراج 

يوسف الفايز.

علي القبندي 

د.موضي احلمود

الشيخ جابر اخلالد

النوخذة خليفة الراشد

منى اللوغاني

الحمود: نصرف بدالت إضافية للمعلمين
المكلفين بأعمال بعد الدوام الرسمي

البصيري: نتابع مع »الديوان« تعديل كادر المرشدين البحريين
أعلن وزير املواصالت ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة د.محمد 
البصيري ان مؤسس���ة املوانئ تتابع ع���ن كثب قضية تعديل الكادر 

اخلاص مبوظفي املؤسسة لدى ديوان اخلدمة املدنية.
إعالن د.البصي���ري جاء ردا على اقتراح مق���دم من النائب خالد 
السلطان بشأن إقرار كادر مالي ملوظفي العمليات البحرية خصوصا 

املرشدين البحريني.
وقال البصيري في رده: أوال: بالنس���بة للشق األول من االقتراح 
برغبة املاثل: نفيد بأنه قد س���بق لهذه املؤسسة ان طلبت من ديوان 
اخلدمة املدنية غير مرة تعديل الكادر اخلاص مبوظفي مؤسسة املوانئ 
الكويتية أو على أقل تقدير انشاء مزايا مالية خاصة ملوظفي مؤسسة 
املوانئ الكويتية، ومافتئت املؤسس���ة تطلب ذلك من ديوان اخلدمة 

املدنية على الوجه الذي تكشف عنه الكتب املرافقة صورتها.
وقد استبش���رت املؤسسة خيرا عندما نش���رت الصحف احمللية 
الصادرة ف���ي 2010/4/26 خبرا مفاده اقرار مجل���س الوزراء لكوادر 
وب���دالت ومزايا للعاملني في عدة جهات حكومية في الدولة ومن بني 

تلك اجلهات مؤسس���ة املوانئ الكويتية، وغني عن البيان ان اقرار كادر او منح بدالت 
ومزايا للعاملني في املؤسس���ة امنا يش���مل العاملني في العملي���ات البحرية مبن فيهم 

املرشدون البحريون.
وتتابع املؤسسة عن كثب هذا املوضوع حرصا على الصالح العام ومراعاة ملصلحة 

العاملني في املؤسسة.
ثانيا: بالنسبة للشق الثاني من االقتراح برغبة املاثل: نفيد بأن املؤسسة أنشأت مبنى 

جديدا للمرشدين البحريني في ميناء الشويخ، أما في ميناء الشعيبة 
فإن املؤسس���ة حترص على اجراء الصيانة الدورية الالزمة للمبنى 
احلالي، وفي الوقت ذاته تعمل على انش���اء مبنى جديد للمرش���دين 
البحريني في امليناء بتكلفة تقديرية تصل الى 300 ألف دينار وتعكف 
املؤسس���ة حاليا على اتخاذ ما يلزم من اجراءات في هذا الشأن وفقا 

للقانون.
ثالثا: بالنسبة للشق الثالث من االقتراح برغبة املاثل: نفيد بأنه ملا 
تعذر اصالح التكييف املركزي للمبنى احلالي للمرشدين البحريني في 
ميناء الشعيبة فقد حرصت املؤسسة على االستعاضة عنه بوحدات 
تكييف منفصلة مت تركيبها في جميع الغرف والصاالت باملبنى، ونشير 

الى ان املبنى اجلديد سيحتوي على تكييف مركزي كامل.
رابعا: بالنس���بة للشق الرابع من االقتراح برغبة املاثل: نفيد بأن 
املؤسسة استبدلت بالفعل بدالة الهواتف العاملة في ميناء الشعيبة ببدالة 

جديدة، أما في ميناء الشويخ فإن البدالة تعمل بكفاءة عالية.
خامس���ا: بالنسبة للشق اخلامس من االقتراح برغبة املاثل: نفيد 
بأنه قد سبق لهذه املؤسسة ان طرحت املمارسة رقم »م.م.ك/16 � 2005« لتوريد مالبس 
للعاملني في املؤسسة حيث أوصت جلنة املناقصات املركزية بإعادة طرح بعض البنود 
في ممارسة جديدة ومن ثم طرحت املمارسة رقم »م.م.ك/17 � 2009« ونظرا لعدم مطابقة 
العطاءات املقدمة في تلك املمارسة للشروط واملواصفات املطلوبة فقد ألغيت املمارسة 
املشار اليها، وتعكف املؤسسة حاليا على استكمال ما يلزم من اجراءات في هذا الشأن 

وفقا للقانون.

الطلبة الكويتيني الدارس����ني في 
االمارات العربية املتحدة ممثلني 

بنادي طلبة الكويت.
وقالت الوزيرة في ردها املرفوع 
من رئيس املجلس جاسم اخلرافي 

ما يلي: 
البند )1(: اقرار ميزانية سنوية 
للن����ادي وصرفها بأس����رع وقت 

ممكن.
� اقتراح باقرار ميزانية سنوية 

وزارة الصحة الخذ املوافقة على 
التأمني الصحي  حتمل مصاريف 
لباقي الطلبة الدارسني في مختلف 

االمارات االخرى.
البند )4(: جار بحث موضوع 
ضم الطلبة الدارسني في االمارات 
العربية املتحدة لبعثات الوزارة 
ضمن خطة البعثات املستقبلية.

البن����د )5(: زي����ادة املكاف����أة 
للطلبة الدارس����ني على حسابهم 
اخلاص لتكون 250 دينارا شهريا، 
وزي����ادة املخصصات الش����هرية 
للطلبة املبتعثني بواقع 150 دينارا 

شهريا.
� موضوع املكافأة االجتماعية 
للطلبة الدارس����ني على حسابهم 
اخلاص قد مت اقرارها مبرس����وم 
قانون بعد موافقة مجلس الوزراء 
وليس بق����رار من وزارة التعليم 
العال����ي، ام����ا بالنس����بة لزيادة 
املخصصات الشهرية لطلبة البعثة 
فإن الوزارة بصدد اجراء دراسة 
للوضع املعيشي باالمارات وباقي 

الدول.

مريم بندق
أكدت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود ان 
الوزارة تصرف بدل دوام إضافي 
للمعلمني املكلفني بعد أوقات الدوام 
الرس����مي وفقا لقرارات معتمدة 
ومعمول بها واوضحت الوزيرة: 
اما فيما يخص األعمال اإلضافية 
فإن هن����اك لوائح من قبل ديوان 

اخلدمة املدنية تنظم العمل بها.
جاء ذلك ردا على اقتراح مقدم 
من النائب د.ضيف اهلل أبورمية 
بش����أن منح املعلمني ب����دل دوام 
اضافي في حال تكليفهم بتصحيح 
االختبارات. وارفقت الوزيرة بالرد 
القرارات الوزارية املنظمة لفئات 
املكافأة املالي����ة للمكلفني بأعمال 
التصحيح للصفني الرابع واخلامس 
النقل من  االبتدائيني وامتحانات 
الصف السادس وحتى الثاني عشر. 
من جهة ثانية أوضحت د.موضي 
احلمود ان السماح باستقدام األبناء 
للمتعاقد معهن من املعلمات غير 
الى  الكويتيات وع����دم االنتظار 

ما بع����د ص����دور االقامة يخص 
وزارة الداخلي����ة حيث انها جهة 
االختصاص. واوضحت الوزيرة 
� ردا عل����ى االقتراح برغبة املقدم 
من النائب محمد هايف ان الوزارة 
تقوم بتأمني سكن للمتعاقدات من 
املعلمات غير الكويتيات )خارجيا( 
فقط وال تتحمل الوزارة تكاليف 
السكن للمرافقني ملا يترتب عليه 
من نفقات واعباء مالية على الوزارة 
وهذا سيس����بب تكلف����ة مادية ال 
تستطيعها املعلمة في بداية عهدها 
بالعمل، الى جانب انه يتم حتويل 
املتعاقدين خارجيا بعد الوصول 
للمجلس الطبي العام للتأكد من 
لياقتهم للعمل بس����لك التدريس 
وفي حالة عدم اللياقة الطبية يتم 
انهاء العقد واعادة املعلمة الى بلدها 
مما يجعل املعلمة تتحمل تذاكر 
العودة للمرافقني على حس����ابها 
اخلاص. ه����ذا واجابت د.احلمود 
ع����ن االقتراح املقدم م����ن النائب 
د.فيصل املس����لم والذي يتضمن 
5 بنود اساسية حول احتياجات 

لنادي طلبة الكويت الدارسني في 
العربية املتحدة: وزارة  االمارات 
التعليم العالي ستقوم برصد مبلغ 
من امليزانية القادمة لنادي طلبة 
الكويت الدارسني في االمارات على 
ان يقوم النادي مستقبال بالتحول 
الى ف����رع لالحتاد الوطني لطلبة 

الكويت.
البند )2(: تخصيص مقر للنادي 

في االمارات العربية املتحدة.
� مت����ت مخاطبة وزارة املالية 
بش����أن تخصيص مق����ر للنادي 
الطالبي، وقد افادت بأنه يتعذر في 
الوقت احلالي شراء او استئجار مقر 
للنادي وذلك للظروف االقتصادية 
التي متر بها البالد )مرفق صورة 

من الكتاب(.
البند )3(: توفير تأمني صحي 
جلميع الطلبة الكويتيني الدارسني 

في االمارات العربية املتحدة.
� لقد وافقت وزارة التعليم العالي 
على دفع مصاريف التأمني الصحي 
للطلبة الكويتيني الدارس����ني في 
امارة ابوظبي، وقد جرى مخاطبة 

أكدت أن »الداخلية« هي جهة االختصاص للبت في توقيت استقدام أبناء المعلمات غير الكويتيات

مبنى جديد لهم في ميناء الشعيبة بكلفة 300 ألف دينار

المكافآت المالية للمكلفين بامتحانات الصفين الرابع والخامس االبتدائيين
فئة المكافأة بالدينار عن اليومالوظيفة األصلية للمكلفالوظيفة باالمتحان

رئيس جلنة تقدير 
9مدير مدرسةالدرجات باملدرسة

نائب رئيس جلان تقدير 
7مدير مساعدالدرجات باملدرسة

8رئيس قسم/معلممراجع جلنة تقدير الدرجات
6معلممقدر الدرجات )مصحح(

5مدخل بياناتعضو إداري/مدخل الدرجات

المكافآت المالية للمكلفين بأعمال امتحان الصفوف من السادس وحتى الثاني عشر
فئة المكافأة بالدينار عن اليومالوظيفة األصلية للمكلفالوظيفة باالمتحان

رئيس جلنة تقدير 
9مدير مدرسةالدرجات باملدرسة

نائب رئيس جلان تقدير 
7مدير مساعدالدرجات باملدرسة

8رئيس قسم/معلممراجع جلنة تقدير الدرجات
6معلممقدر الدرجات )مصحح(
5مدخل بياناتعضو إداري/مدخل الدرجات

د.محمد البصيري


