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 )أسامة البطراوي(.. وطالب في ثانوية يوسف بن عيسى في بداية االختبارجانب من طالبات إحدى مدارس الفروانية أثناء االمتحان

تأمل قبل حلظات من االختبارمحمد الكندري ومنى اللوغاني يطمئنان على سير االمتحانات )قاسم باشا(يسرى العمر في إحدى جلان الفروانية تفكير عميق قبل اإلجابة

الكندري: ال تسرب لالمتحانات.. ونحقق في احتواء أسئلة العلوم على 40% من نموذج لالختبار

مريم بندق
سجلت جلان س���ير االمتحانات النهائية 
للعام الدراس���ي 2010/2009 التي انضم اليها 
امس طلبة الصف الثاني عشر واقعتني حول 
تسرب اختباري مادتي العلوم للصف التاسع 

والرياضيات للصف السابع. 
وفي هذا الصدد أوضح وكيل وزارة التربية 
باإلنابة محمد الكندري ان التحقيق الذي أجرى 
حول تسرب اختبار مادة العلوم للصف التاسع 
مبنطقة العاصمة التعليمية أثبت ان الورقة 
التي وجدت مع احد الطالب حتوي ما نسبته 
40% من االجابة عن أسئلة االمتحان املوزعة 
عل���ى الطلبة والتي تتول���ى إعدادها املنطقة 

التعليمية.
 وزاد الوكي���ل الكندري في تصريح خاص

 ل� »األنباء«: طلبت من ادارة الشؤون القانونية 
في الوزارة بحث اسباب ذلك، مستدركا حتى ان 
اعتبر ذلك ليس تسريبا لالمتحان اال ان القواعد 
األساسية إلعداد ورقة أسئلة امتحان جلميع 
الطلبة تلزم ان تكون التمارين واالجابات التي 
توزع على الطلبة مقاربة او ش���بيهة ألسئلة 

االمتحانات وليس طبق األصل لها.
وفي تصريحات للصحافيني استطرد الوكيل 
الكندري قائال: بالنسبة الختبار مادة الرياضيات 
للصف السابع لم يتسرب، مشيرا الى اهمية 
احلذر عند تناول مثل هذه املعلومات حفاظا 
على اس���تقرار الطلبة ومساعدتهم على اداء 

االمتحانات وسط اجواء طبيعية. 
ودعا ابناءه الطلب���ة الى عدم االصغاء ملا 
يشاع حول تسرب بعض االختبارات والتركيز 
على املراجعات النهائية جلني ثمرة جهودهم 
طوال العام الدراسي واالعتماد على أنفسهم 
والثقة في جهودهم وتعبهم وسهرهم، مؤكدا 
ان االستعداد النفسي اجليد من شأنه ان يكفل 

لهم نتائج ممتازة.
جاءت تصريحات الكندري في اثناء اجلولة 
التفقدية التي قام بها صباح امس على مدارس 
في منطقة العاصمة ملتابعة استعدادات املدارس 
والوقوف على مستوى أسئلة االمتحان حيث 
أدى طلبة القس���م العلمي االمتحان في مادة 
الفيزياء واألدبي في مادة الفلسفة، مستدركا 
بالقول: ان بعض الطلبة يتناقلون فيما بينهم 
بعض أسئلة االمتحانات على انها »مسربة لهم« 
ويفاجؤون مع بداية توزيع االس���ئلة عليهم 

باحلقيقة وانه ليس هناك عالقة بينهما.
ودع���ا الكن���دري الطلب���ة والطالبات الى 
االس���تفادة مما تبثه قناة »اثراء« التعليمية 
وزيارة املوقع االلكتروني للوزارة حيث وفرنا 
مناذج الجابات اس���ئلة امتحانات اجريت في 
سنوات سابقة جلميع املواد الدراسية وهذه 
االجابات من شأنها مساعدة الطالب في املراجعة 
النهائية وجعلهم مهيئني علميا وذهنيا ونفسيا 

لالجابة عن اسئلة ورقة االمتحان االصلية.

واك���د على اهمية وفاعلي���ة اولياء االمور 
في هذا التوقيت ف���ي توفير االجواء الهادئة 
واملناس���بة واملريحة البنائهم لتمكينهم من 
عبور ه���ذه االمتحانات خاصة لطلبة الثاني 

عشر والتي تعتبر مصيرية لهم.
هذا واعلن الكن���دري ان امتحانات تالميذ 
املرحلة االبتدائية انتهت امس واملرحلة املتوسطة 
تنتهي االثنني املقبل والعاشر واحلادي عشر 
الثالثاء، موضحا ان هناك جهودا كبيرة يبذلها 
العاملون في جلان التصحيح على مس���توى 

املناطق التعليمية العالن النتائج مباشرة.
من جانبها ش���رحت وكيلة وزارة التربية 
املساعدة للتعليم العام منى اللوغاني جهود 
العاملني في جلان س���ير االمتحانات وجلان 
اعمال الكنترول الذين بدأوا في تنفيذ االجراءات 
املطلوب���ة منهم بكل دقة وبحس���ب اخلطط 
املوضوعة لهم، موضحة ان طلبة الثاني عشر 
سينتهون من امتحاناتهم 25 اجلاري، متمنية 
ان يتم االعالن ع���ن النتائج خالل يومني من 

انتهائها.
معبرة عن اطمئنانها الكامل حلس���ن سير 
جلان االمتحانات التي يؤدي فيها اكثر من 30 

الف طالب وطالبة امتحاناتهم.
واضافت ان االج���واء مريحة وهادئة ولم 
تسجل اي مالحظات غير طبيعية، وهذا بجهود 
االدارات املدرس���ية التي تقوم مبسؤولياتها 

على اكمل وجه.
وعما اذا كان هناك توجه لتغيير املناهج العام 
الدراسي املقبل قالت: مناهجنا احلالية مطورة 
وسنستكمل التقييم والتطوير للمراحل االخرى، 
مش���يرة الى ان من بني هذه املناهج اللغتني 
االجنليزي���ة والعربية والعلوم والرياضيات 

والتربية االسالمية.
ولفتت الى اس���تعدادات ال���وزارة بجميع 
قطاعاتها لبدء العام الدراسي اجلديد 2011/2010 
مجددة التأكيد على توفير الكتب الدراس���ية 
واالثاث املدرسي للطلبة واالدارات املدرسية 
والهيئات التعليمية، واوضحت ان التنسيق 
قائم مع وزارة الكهرباء حول ايصال امدادات 

التيار واملياه للمدارس اجلديدة. 
وعبر الوكيل املساعد للتعليم اخلاص فهد 
الغيص عن قناعته بأن اسئلة امتحان القسمني 
العلمي واالدبي للصف الثاني عشر كانت ضمن 
املنهج الدراسي وبصورة مباشرة وعبر عن 
ذلك الطلبة مؤكدين ارتياحهم لنوعية االسئلة. 
واستطرد: تقدم من املدارس اخلاصة 3 آالف 
و605 ط���الب وطالبات مؤك���دا توفير جميع 

احتياجات اللجان من مياه وتكييف.
بدوره قال مدير منطقة العاصمة التعليمية 
باالنابة ابراهيم الس���يد: 4 آالف و772 طالبا 
وطالب���ة يؤدون امتحانات الثاني عش���ر من 
مدارس املنطقة منهم الفان و341 في القس���م 

العلمي والفان و431 في القسم االدبي.

»رياضي�ات« الفروانية لم يتس�رب وندعو الطلبة إلى ع�دم اإلصغاء لما يش�اع والتركيز على المراجع�ات النهائية

العمر: 5425 طالبًا وطالبة
 أدوا االمتحانات في الفروانية

سيارة إسعاف قامت بنقل وإعادة
طالبة من منزلها إلى مقر االمتحان

اختبارات »العربية« و»اإلسالمية« و»القرآن«
لطلبة المدارس األجنبية األحد المقبل

الصايغ: غرفة عمليات لتلقي
أعطال الكهرباء أو التكييف

لدينا البدائل لو انقطعت الكهرباء

معادلة شهادات جميع المدارس األجنبية

تسليم أسئلة االختبارات لمديري اللجان
 قبل الموعد بنصف ساعة

جدد وكيل وزارة التربية املس���اعد للتعليم اخلاص فهد الغيص 
التأكيد على أن ادارة مدارس التربية اخلاصة وضعت برنامجا خاصا 
لالهتمام بالطلبة ذوي احل���االت اخلاصة ممن يعانون من ظروف 
صحية واعاقات، كاش���فا عن احدى ادارات هذه املدارس قامت بنقل 
طالبة بسيارة اسعاف من منزلها إلى مقر اللجنة واعادتها مرة اخرى 

الى منزلها بعد تأدية االمتحان.

أف���اد فهد الغيص بان اختبارات مادت���ي اللغة العربية والتربية 
االسالمية والقرآن الكرمي للطلبة الناطقني باللغة العربية الدارسني 

في املدارس االجنبية ستبدأ االحد املقبل.
وكش���ف عن ان 255 طالبا و150 طالبة س���يتوجهون إلى جلان 
االختبار الذي يبدأ عند اخلامسة مساء وميتد حتى السابعة والنصف 
مساء، مش���يرا الى ان امتحان يوم االحد سيكون في الورقة األولى 
للغة العربية والورقة الثانية س���تكون االثنني على ان يتم امتحان 

التربية االسالمية الثالثاء والقرآن الكرمي االربعاء.

بني وكيل الوزارة املساعد لقطاع املنشآت التربوية م.محمد الصايغ 
ان وزي����رة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود ش����ددت 
خالل االس����ابيع املاضية على ضرورة توفير كل مستلزمات اللجان من 
جتهيزات تتعلق باملكيفات او مشارب املياه او صيانة الكهرباء. ولفت 
الوكيل الصايغ الى ان جلان سير االمتحانات في املناطق التعليمية الست 
جهزت بشكل متكامل لتوفير اجلو املناسب الداء االمتحانات، موضحا 
ان لدينا غرفة عمليات اش����رف عليها لتلقي اي شكاوى تتعلق بأعطال 
الكهرباء او التكييف مع توفير سيارات خاصة النطالق املهندسني والفنيني 
الصالحها خالل وقت قياسي، موضحا ان الصيانة التي اجريت في وقت 

سابق لبدء االمتحانات كفيلة بعدم وقوع اي اعطال مفاجئة.

طمأن وكيل الوزارة باالنابة محمد الكندري بان الوزارة اتفقت مع 
املسؤولني في وزارة الكهرباء على عدم شمول املدارس بقطع الكهرباء، 
موضحا ان قطاع املنشآت التربوية على اهبة االستعداد لتنفيذ البدائل 

في حال وجود قطع نتيجة عطل مفاجئ في احملوالت.

اشار فهد الغيص الى ان االدارة العامة للتعليم اخلاص تقوم اآلن 
مبعادلة ش���هادات جميع املدارس االجنبية، مشيرا الى ان املدارس 
التي تطبق النظام البريطاني IGCS في املدارس البريطانية والهندية 
والباكستانية فامتحاناتها مستمرة لنهاية االسبوع املقبل، متوقعا 
ان تظهر النتائج في اغس���طس املقبل ألنه من املعروف ان تصحيح 

اوراق اختبارات الطلبة يتم في بريطانيا.

قالت مدير عام منطقة الفروانية التعليمية يسرى العمر ان املنطقة 
حريصة على ضمان س����رية االختبارات وايصاله����ا في الوقت احملدد 
واملناس����ب، موضحة ان اآللية املتبعة لتسلم وتس����ليم مناذج اسئلة 
االختبارات تتم بحس����ب تعليمات الوزارة ومن خالل اللجنة املش����كلة 
برئاس����ة مدير عام املنطقة وعضوية مدير ادارة الش����ؤون التعليمية، 
حيث يتم تس����ليم االظرف يوميا قبل االختبار بنصف ساعة فقط من 

كونترول املنطقة الى مديري جلان سير االمتحانات.

بيان رسمي من »التربية« ينفي تسرب 
اختبار مادة العلوم للصف التاسع

أكدت مدير عام منطقة الفروانية التعليمية 
يس��رى العم��ر أن 5425 طالب��ا وطالبة أدوا 
امتحانات نهاية الفصل للصف الثاني عش��ر 
بقسميه العلمي واألدبي اليوم )أمس( وسط أجواء 
مريحة سعت املنطقة الى توفيرها لضمان أداء 
أمثل ألبنائنا الدارسني، مشيدة بتضافر جهود 
اإلدارات املدرسية على توفير تلك األجواء مبا 
يحقق الفائدة على مستوى الطلبة. وقالت العمر 
� ف��ي تصريح صحافي � على هامش تفقدها 
للجان س��ير االختبارات في عدد من املدارس 
ان املنطق��ة حريصة كل احل��رص على تهيئة 
األجواء املثالية ألداء االختبارات وتذليل جميع 
العراقيل خاصة وسط أجواء موجة احلر الشديد، 
حيث مت إعط��اء توجيهات مبتابعة كفاءة عمل 
أجهزة التكييف بصورة مستمرة ووضعها على 
االستعداد منذ الساعة العاشرة مساء، بتعليمات 
من مس��ؤولي وزارة الكهرباء واملاء حتى يتم 
توفير اجلو املالئ��م داخل اللجان والفصول، 
موضحة ان اإلدارات املدرس��ية تبذل جهودا 
مكثفة إلبعاد القل��ق والتوتر من أجل ضمان 
أداء الطلبة وسط أجواء مريحة وتطبيق نظام 

االختبار املريح.
وذكرت العمر ان انطالق اختبارات الصف 
الثاني عشر جرى وفق استعدادات مسبقة إلدارة 

املنطقة التعليمية لتوفير اجلو املناسب واملريح 
ألبنائنا وبناتنا الطلبة من أجل أداء االختبارات 
بكل سهولة ويسر حيث عمدت املنطقة عبر وضع 
خطة متكاملة لتغطية جميع املدارس من خالل 
زيارات يومية من قبل املسؤولني في املنطقة 
للوقوف على سير اللجان ومعاجلة أي قصور 
بص��ورة عاجلة، وعليه يتم رفع تقرير يومي 
لوكيلة الوزارة املساعدة للتعليم العام يوضح 
جدول الزيارات التي متت واإلجراءات املتخذة 
ملعاجلة ومتابعة سير اللجان، مشيدة باجلهود 
التي تبذل من قبل اجلميع للوصول الى الهدف 
األسمى في خدمة العملية التعليمية التي تعود 
بالتحصيل العلمي ألبنائنا الدارس��ني. وحول 
اآللية املتبعة لتسلم وتسليم أوراق االختبار، 
قالت العمر إن املنطقة تتبع تعليمات الوزارة عبر 
اللجنة املشكلة برئاسة املدير العام وعضوية 
مدير إدارة الشؤون التعليمية حيث يتم تسليم 
املظاريف بصورة يومية ألعضاء اللجان ويتم 
توزيع املظاريف قبل االختبار بنصف ساعة من 
مقر الكنترول في املنطقة على املدارس وذلك 
بعد تسلمها من الكنترول املركزي حتت إشراف 
مراقبة االمتحانات وشؤون الطلبة، مشددة على 
حرص املنطقة على ضمان سرية االختبارات 

وإيصالها في الوقت احملدد.

نفت وزارة التربية ما مت تداوله امس من اخبار 
حول تسرب اختبار مادة العلوم للصف التاسع في 
احدى مدارس املرحلة املتوسطة في منطقة العاصمة، 
مؤكدة انه »ال يتعدى كونه منوذجا السئلة اختبارات 
)تدريبية( واوراق مراجعة مت تداولها بني الطلبة«. 
واوضحت الوزارة في بيان تسلمته »كونا« ان »احد 
طالب منطقة العاصمة سلم الى مدير مدرسته اوراقا 
اعتقد انها نس��خة عن االمتحان االصلي حيث مت 
التحقق منها ووجد ان بعض االسئلة الواردة فيها 
مشابهة ملا جاءت في امتحان اليوم )امس(«، مبينة 

ان »اسئلة املراجعات كثيرة ويتم تداولها بني الطلبة 
وهذا التشابه بني االسئلة وارد«. واضاف البيان انه 
»مت رفع هذه الورقة مشفوعة بتقرير الى مدير عام 
منطقة العاصمة التعليمية الذي قام بدوره بطلب 
تقرير عن هذه الورقة م��ن توجيه مادة العلوم«. 
واهابت الوزارة بأولياء االمور الى »عدم االلتفات 
الى من يبيع االوهام للطلبة ويزعم انها اختبارات 
وزارة التربية مما يشكل ارتباكا وتشتيتا الذهان 
الطلبة«، مؤك��دة إحكام الوزارة على احلفاظ على 

سرية االختبارات.

نتائ�ج االبتدائ�ي والمتوس�ط األس�بوع المقبل والم�دارس غير مش�مولة بقط�ع الكهرباء

اللوغان�ي: نتائ�ج العلمي واألدب�ي 27 الجاري ونس�تكمل تقييم وتطوي�ر المناهج لجمي�ع المراحل

الحمود تبدأ زيارة رسمية لسنغافورة لالطالع على التعليم اإللكتروني
مريم بندق

وصلت وزي���رة التربية ووزيرة 
العال���ي د.موضي احلمود  التعليم 
ووكيل���ة وزارة التربي���ة متاض���ر 
السديراوي ومراقبة مكتب الوزيرة 
شيخة القمالس الى سنغافورة فجر 
أمس وذل���ك على منت طائرة خاصة 
في زيارة رسمية تستمر حتى االثنني 

املقبل. وكان في اس���تقبال احلمود 
لدى وصولها سفيرنا لدى سنغافورة 
عبدالعزيز العدواني وأركان السفارة 
وكانت الوزيرة قد غادرت البالد في 
السادسة والنصف من مساء أول من 

امس.
تأتي املهمة في إطار تفعيل مذكرة 
التفاهم ب���ني الكوي���ت وجمهورية 

سنغافورة وتلبية للدعوة املوجهة 
ال���ى الوزيرة من املعهد السنغافوري 
للتنمي���ة لالط���الع عل���ى النظ���م 
التعليمي����ة وتطبيقاتها خاصة في 
التعليم االلكتروني واملناهج  مجال 
وإعداد املعلمني وتكنولوجيا التعليم 
ومدارس املستقبل وحتسني مخرج���ات 

التعليم.

الوزي���رة احلمود  هذا وأج���رت 
تعدي���ال على القرار الذي س���بق أن 
نشرته »األنباء« ومبوجب التعديل 
أضافت الوزيرة مديرة إدارة التطوير 
والتنمية عبلة العيسى الى أعضاء 
الوفد الذي يش���مل وكي���ل الوزارة 
املساعد للتخطيط واملعلومات د.خالد 
الرشيد والوكيلة املساعدة للمناهج 

والبحوث م���رمي الوتيد ومدير عام 
مركز املعلومات هناء الشراح ورئيس 
جمعية املعلمني عايض السهلي والذين 
بدأوا املهمة اعتبارا من االحد املاضي 

13 اجلاري.
بالذك���ر ان وكيل وزارة  اجلدير 
التعليم العالي د.خالد السعد اعتذر عن 

عدم املشاركة في املهمة الرسمية.

في جولة تفقدية على اللجان بمناسبة بدء طلبة الثاني عشر للعلمي واألدبي والديني اختباراتهم النهائية


