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محمد الكندري

م.محمد الصايغ

5 فرق برئاسة وكيل قطاع المنشآت محمد الصايغ

الحمود: فرق عمل لتنفيذ المشروعات اإلنشائية متوسطة المدى

جمانة مكي، فؤاد مظفر.
ب � فريق تنفيذ املش����روعات 
التربية: برئاسة  التابعة لوزارة 
م.إي����اف الفضال����ة وعضوي����ة 
املهندس����ن: عبداحملسن صادق، 
وحيد هاشم، طارق الشحات، سامي 
القاف، ش����يرين رمضان، عمرو 

الطرابيلي، عبدالعزيز املهنا.
ج � فريق تنفيذ مشروعات 

� املش���اركة في جلان تسلم 
األعمال املنجزة.

� التنس���يق مع فريق إدارة 
املشروعات لتطبيق التوصيات 

املطلوبة.
� إعداد التقارير الهندس���ية 

والتوصيات الازمة.
ثانيا: تعقد الفرق اجتماعاتها 
بناء على طلب رئيس الفريق في 

غير أوقات الدوام الرسمي.
ثالث���ا: يح������ق للفري���ق 
اإلشرافي تش���كيل فرق عمل 
فرعي���ة لتنفيذ بع���ض املهام 

وملدة محددة.
رابعا: تصرف مكافأة مالية 
ش���هرية ألعضاء ف���رق العمل 
يحددها وزي���ر التربية من بند 

أعمال أخرى.
خامسا: على جميع اجلهات 
العلم والعمل مبوجبه  املعنية 
اعتب���ارا من ش���هر مايو 2010 
ويس���تمر العمل به حتى نهاية 

مارس 2011.

صاالت التربية البدنية � أحواض 
السباحة: برئاسة م.هاني غلوم 
املهندس���ن ناصر  وعضوي���ة 
الناصر، طال الس���بتي، عمرو 
عارف، محمد غزالي، نوفل العالي، 

إجني غمري.
د � فريق مش���اريع املكتبات 
العامة � سكن املعلمات � مراكز 
التدريب: برئاسة م.خالد غلوم 
املهندس���ن: حنان  وعضوي���ة 
طاه���ري، عماد الدين حس���ن، 
محمد موس���ى، خالد ش���هاب، 

دياب دياب.
� تتحدد مهام الفرق الفرعية 

في اآلتي:
� اإلش���راف عل���ى تنفي���ذ 

املشروعات.
� تطبيق نظام  ضبط اجلودة 

ومفاهيم الهندسة القيمية.
� إعداد البرنامج الزمني لكل 

مشروع ومتابعة تنفيذه.
� جت�هيز دفع���ات ومستحقات 

املقاولن.

والشروط املرجعية.
� التنسيق مع قطاعات الوزارة 

وحتديث بيانات املشروعات.
الوثائ����ق  جتهي����ز   �

واملستندات.
� متابعة طرح املشروعات 

في مناقصات.
� التنسيق مع جميع اجلهات 

املعنية لتنفيذ املشروعات.
� اختيار اجلهاز الهندس����ي 

وطاقم املراقبة لتنفيذ املهام.
� إعداد التقارير الهندس����ية 

والتوصيات الازمة.
� تزوي����د ف����رق املتابع����ة 
الدوري����ة املطلوبة  بالتقارير 
ح����ول تقدم العم����ل في تنفيذ 

املشروع.
2 � تشكيل الفرق الفرعية:

أ � فريق تنفيذ املشروعات 
التابعة لوزارة األشغال العامة: 
برئاس����ة م.محم����د الصاي����غ 
وعضوية املهندسن: منى صادق، 
سارة القطري، خالد الشمالي، 

مريم بندق
ش����كلت وزي����رة التربي����ة 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلم����ود ف����رق عم����ل تنفيذ 
املشروعات اإلنشائية في إطار 
تنفيذ اخلطة اإلمنائية لوزارة 
التربية متوسطة املدى للسنوات 

.)2014/2013 � 2011/2010(
أوال:

1 � الفريق اإلشرافي: برئاسة 
م.محمد الصايغ � الوكيل املساعد 
التربوية وعضوية  للمنشآت 
 � إبراهيم الشمري  املهندسن: 
إدارة الصيانة وحيدر  مدي����ر 
هاش����م � مهندس اختصاصي 
كهرباء، منى صادق � مهندس 
أول ميكانيك، سارة القطري � 
مهندس معماري، ريهام محمود 
� مهن����دس مدني، فؤاد مظفر � 

مراقب املتابعة الفنية.
� تتحدد مه����ام الفريق في 

اآلتي:
� إعداد متطلبات املشروعات 

عادت والوفد المرافق أمس إلى البالد بعد زيارة ناجحة إلى سنغافورة

الحمود طلبت ملفًا كاماًل حول ما ترّدد بشأن تسّرب االمتحانات
ولن تتوانى في إيقاف المتسببين عن العمل في حالة وجود أخطاء

مريم بندق
علمت »األنب���اء« ان وزارة التربية تدرس اآلن مدى 
إمكانية إعادة تراخي���ص املباني احلكومية التي كانت 
مؤجرة ألصحاب مدارس التف���وق واالندلس واملعالي 

اخلاصة في منطقة الرميثية.
وقالت مصادر تربوية رفيعة في تصريحات خاصة 
ل� »األنباء«: يدرس قطاع التعليم اخلاص الطلب احملال 
من مجلس الوزراء الى وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود اخلاص بإبداء الرأي حول إعادة 
التراخي���ص للمدارس الثاث اعتبارا م���ن بداية العام 

الدراسي 2011/2010.
وأكدت املصادر انه سبق لوزارة التربية استصدار 
أحكام قضائية بإخاء مباني املدارس الثاث بعد انتهاء 
املدد القانونية للعقود املبرمة مع أصحاب هذه املدارس 

واحتياج الوزارة الى املباني احلكومية لتجهيزها الستقبال 
الطلبة الكويتين بعد النمو املتزايد في املنطقة الى جانب 
حاج���ة بعض مدارس الرميثية الى الصيانات اجلذرية 
ونقل الطلبة منها الى مدارس أخرى، فضا عن الكثافات 

الطابية التي يجب النظر اليها بعن االعتبار.
إلى ذلك، عادت الوزيرة احلمود الى الباد في احلادية 
عشرة من مساء أمس بعد املهمة الرسمية الناجحة التي 

قامت بها والوفد التربوي املرافق الى سنغافورة.
وكش���فت مصادر تربوية مطلعة في تصريحات 
ل���� »األنباء« ان الوزيرة طلبت جتهيز امللف اخلاص 
بش���أن ما تردد عن تسرب في أس���ئلة مادة العلوم 
للصف التاس���ع مبنطقة العاصمة التعليمية وكذلك 
عن أسباب س���حب امتحان مادة الرياضيات للصف 
الس���ابع مبنطقة الفرواني���ة التعليمية من املدارس 

وتوزيع النسخة االحتياطية.
وأشارت املصادر الى ان الوزيرة احلمود لن تتوانى 
في حالة وجود أي أخطاء في ايقاف املتسببن فيها عن 
العمل والتحقيق معهم، مشيرة الى ضرورة التأني قبل 
اطاع الوزيرة على امللف وتبيان احلقيقة كاملة حتى 
ال نظلم اشخاصا تربوين على قدر كبير من املسؤولية 

واألمانة واإلخاص.
وجددت املصادر التأكيد على ان الوزيرة ستنفذ ما 
تعهدت بن من اإلعان عن املتسببن في احداث التسريب 
التي حدثت العام املاضي بعد ان تنتهي النيابة العامة 

من حتقيقاتها وإباغ الوزيرة بالنتائج.
وش���ددت املصادر على الق���ول ان الوزيرة احلمود 
مستعدة إلعان احلقائق كاملة بشرط ان تكون الصورة 

قد اكتملت أمامها بشأن وقائع التسرب املثارة اآلن.

أسماء 213 معلمة شملتهن حركة النقل برياض األطفال

الكندري لـ »األنباء«: إعالن تنقالت المعلمين في االبتدائي والمتوسط والثانوي تدريجيًا
منيرة عل���ي هاضل اجلاوي �   ٭

اجلهراء
عالية حم���د عبداهلل القحطاني   ٭

� اجلهراء
مها عايد س���الم عاي���د � مبارك   ٭

الكبير
نادية نبيل مصطفى املصطفى �   ٭

مبارك الكبير
حليمة محمد علي حيدر � مبارك   ٭

الكبير
زينب فاضل علي حسن املذكوري   ٭

� مبارك الكبير
فاطمة مسعود عبداهلل املسعود   ٭

� مبارك الكبير
سارة خالد فالح الظفيري � مبارك   ٭

الكبير
لطيفة فهد احم���د الفيلكاوي �   ٭

مبارك الكبير
 � العجمي  بتول محمد مس���فر   ٭

مبارك الكبير
عايشة عبداهلل محمد الكنعان �   ٭

مبارك الكبير
مها سعيد حبيب اخلالدي � مبارك   ٭

الكبير
س���كينة علي حمزة اسماعيل   ٭

ابراهيم � مبارك الكبير
موض���ي خالد ماضي العازمي �   ٭

مبارك الكبير
جمانة فرح���ان جابر العنزي �   ٭

مبارك الكبير
ش���يخة فيصل احمد احليدر �   ٭

مبارك الكبير
حصة حمود فهد الدباسي � مبارك   ٭

الكبير

تربية موسيقية

 � رانيا مم���دوح ابراهيم خليل   ٭
العاصمة

رش���ا رش���اد محم���د راش���د �   ٭
الفروانية

اس���ام محمد موس���ى دياب �   ٭
الفروانية

مروة احمد عبداحلليم الفرماوي   ٭
� الفروانية

اجن���ي محمد حس���ن اجلمل �   ٭
الفروانية

 � صموي���ل  س���مير  م���روة   ٭
الفروانية

خديجة هادي س���فاح ش���اش   ٭
الرشيدي � األحمدي

عذاري خالد عب���اس عبداهلل �   ٭
مبارك الكبير

ذكري���ات عب���داهلل عبدالرزاق   ٭
بلوشي � مبارك الكبير

شيرين باهر محمد فوزي � مبارك   ٭
الكبير

مه���ا حم���ود عام���ر العازمي �   ٭
الفروانية

امي���ان خالد مطل���ق املطيري �   ٭
الفروانية

ن���ورة خال���د مهن���ا املطيري �   ٭
الفروانية

إس���راء عيسى طالب الكندري �   ٭
الفروانية

عبير سعود منشان النمشان �   ٭
الفروانية

ن���وارة س���عد زي���د العازمي �   ٭
األحمدي

جناء فهد مان���ع فهاد العجمي   ٭
� األحمدي

أمل ش���اكر عبد احلسن محمد   ٭
� األحمدي

بتلة عب���داهلل محمد العجمي �   ٭
األحمدي

س���ارة زيدان ناي���ف العنزي �   ٭
األحمدي

لطيفة عثمان ناف���ل العازمي �   ٭
األحمدي

مها حجاج عبداهلل مسعد املطيري   ٭
� األحمدي

منى مشاري س���لطان العتيبي   ٭
� األحمدي

اميان مصبح عوي���د العنزي �   ٭
األحمدي

مشاعل عازي عواد الرشيدي �   ٭
األحمدي

ليل���ى محم���د حس���ن محمد �   ٭
األحمدي

 � مه���ا زهي���م عاي���د العازمي   ٭
األحمدي

وضحة شبيب جريبيع العتيبي   ٭
� األحمدي

 � العازمي  حصه محمد مصبح   ٭
األحمدي

بزة عبداللطيف محمد املسباح   ٭
� األحمدي

 � هدى غ���ازي حمدان ش���اح   ٭
األحمدي

نورة مبارك راشد فالح العجمي   ٭
� األحمدي

زينب ناصر جاس���م السعيد �   ٭
األحمدي

امي���ان فه���د عبي���د املطيري �   ٭
األحمدي

ملوك احمد س���الم ب���ن علي �   ٭
األحمدي

ش���هد محم���د ارفي���ان جريد �   ٭
األحمدي

اب���رار عبدالك���رمي العن���زي �   ٭
اجلهراء

 � اميان منصور نايف املطيري   ٭
اجلهراء

 � مرمي عبداحلمي���د احمد علي   ٭
اجلهراء

مني���رة فه���د مطل���ق احلمد �   ٭
الفروانية

متاضر حس���ن علي املطيري �   ٭
الفروانية

 � الدويلة  هند عبداهلل مرش���د   ٭
الفروانية

نورة عبداهلل سليمان العتيبي   ٭
� الفروانية

اسماء يحيى منزل � الفروانية  ٭
 � س���ارة خليف فاح املطيري   ٭

الفروانية
 � الديحاني  ابرار طال عبداهلل   ٭

الفروانية
عزيزة مشعل صعفق الظفيري   ٭

� الفروانية
ن���وف ماجد س���لطان فرحان �   ٭

الفروانية
لول���وة عبي���د زاي���د العنزي �   ٭

الفروانية
من���ى طاهر حمود الش���مري �   ٭

الفروانية
جمع���ان  مب���ارك  وس���مية   ٭

الرشيدي 
عليا عبداهلل س���عد النمشان �   ٭

الفروانية
حي���اة بن���در ع���واد احلربي �   ٭

الفروانية
أس���ماء فاح خال���د املطيري �   ٭

الفروانية
ن���وف ناصر عاي���د النصافي �   ٭

الفروانية
نوير مبارك فاح الرش���يدي �   ٭

الفروانية
نور منصور س���الم الرشيدي �   ٭

الفروانية
غدي���ر خالد محمد الش���هري �   ٭

الفروانية
م���ي ناف���ل ع���واد الدويل���ة �   ٭

الفروانية
دانة خالد صالح مرشد الرشيدي   ٭

� الفروانية
عالي���ة فه���د عل���ي الهبي���دة �   ٭

الفروانية
دالل مه���دي محم���د العازمي �   ٭

الفروانية
ن���ورة غنيم ع���واد املطيري ��   ٭

الفروانية
فاتن ناص���ر ثام���ر املطيري �   ٭

الفروانية
نوف بش���ير مبارك الرشيدي �   ٭

الفروانية
شعاع مطلق حسن الرشيدي �   ٭

الفروانية
 � ماك ف���اح باتل الرش���يدي   ٭

الفروانية
 � الرشيدي  مرمي حمود حمدان   ٭

الفروانية

فاطمة فيص���ل صالح اللقمان �   ٭
الفروانية

 � اجلوهرة سعد هال العتيبي   ٭
الفروانية

 � الدملان���ي  مف���رج  امان���ي   ٭
الفروانية

هن���د ب���در محم���د الديحاني �   ٭
الفروانية

ش���ريفة مشعل هال العتيبي �   ٭
الفروانية

امينة عبدالرضا اسماعيل ابراهيم   ٭
اسماعيل � الفروانية

دالل خال���د عب���داهلل العجمي �   ٭
الفروانية

س���لمى عب���د محم���د املبايع �   ٭
الفروانية

 � رمي فارس مش���عان العازمي   ٭
الفروانية

العن���ود فالح مب���ارك الفندي �   ٭
الفروانية

رمي حامد العنزي � الفروانية  ٭
خل���ود مط���ر محم���د فال���ح �   ٭

الفروانية
م���ي مناور عش���وي العازمي �   ٭

الفروانية
خل���ود محمد عي���اد املطيري �   ٭

الفروانية
فجر س���عود مليحان الرشيدي   ٭

� الفروانية
 � الرشيدي  نورة س���عد هادي   ٭

الفروانية
 � جوزة سعد عايض الشاحي   ٭

الفروانية
شروق عبداهلل مسعد املطيري   ٭

� الفروانية
 � الكندري  انفال احم���د عل���ي   ٭

الفروانية
ش���يماء محم���د فال���ح داهم �   ٭

الفروانية
ن���ورة س���الم مب���ارك املري �   ٭

الفروانية
 � احلم���د  محم���د  فه���د  رمي   ٭

الفروانية
مزن���ة حنيف غن���ام املطيري �   ٭

الفروانية
 � الهولة  مشاعل مطلق ضبيب   ٭

الفروانية
حمدة ب���در محيا الرش���يدي �   ٭

الفروانية
فاطمة مبخوت عبداهلل العجمي   ٭

� الفروانية
نوف سعود ارشيد الرشيدي �   ٭

الفروانية
ابتس���ام حنس عبيد املطيري �   ٭

الفروانية
 � العن���زي  مها عل���ي متع���ب   ٭

الفروانية

ام���ل ناص���ر حم���د املطيري �   ٭
الفروانية

ن���وال محمد ناش���ي املطيري �   ٭
الفروانية

اسعاد سليمان سفر املطيري �   ٭
الفروانية

العتيبي  وفاء عبداهلل حجرف   ٭
� الفروانية

طفلة ردن عب���داهلل املطيري �   ٭
الفروانية

هنادي بدر ناصر الرش���يدي �   ٭
الفروانية

هدية ملوح عس���اف املطيري �   ٭
الفروانية

عبير فردان منشان الرشيدي �   ٭
الفروانية

من���ى فالح مطلق الرش���يدي �   ٭
الفروانية

دانة قفيدي ارش���يد القفيدي �   ٭
الفروانية

 � الش���علة  مط��ل���ق  م���رمي   ٭
الفروانية

عن���ود مضحي مبارك اجلاوي   ٭
� الفروانية

بشاير عبداهلل مبارك البيدان �   ٭
الفروانية

اميان علي حسن � الفروانية  ٭
العه���ود س���امي عبدالك���رمي �   ٭

الفروانية
عائش���ة خلف عطية العنزي �   ٭

الفروانية
س���ارة هش���ام فهد البصمان �   ٭

الفروانية
 � س���ارة ناصر فاح احلجرف   ٭

الفروانية
اف���راح ع���واد عن���اد العنزي �   ٭

الفروانية
 � تهاني محمد حس���ن العنزي   ٭

الفروانية
ش���ريفة ع���ادل س���الم نافع �   ٭

الفروانية
بشاير سعد عايض الشاحي �   ٭

الفروانية
بش���اير سالم ناصر الرشيدي �   ٭

الفروانية
 � نور فيص���ل احم���د االرملي   ٭

الفروانية
 � املطي���ري  خل���ف  ع���ذاري   ٭

الفروانية
فاطم���ة باق���ر محم���د كم���ال �   ٭

الفروانية
كف���اح عل���ي محم���د العنزي �   ٭

الفروانية
 � انتصار بدر عبداهلل املبايعي   ٭

الفروانية
حنان س���رور مطر الرشيدي �   ٭

الفروانية

أفراح عبداهلل سعد العدواني �   ٭
الفروانية

دانا منشان سعود منشان حسن   ٭
� الفروانية

عائشة سرحان عبداهلل الظفيري   ٭
� الفروانية

 � أم���ل ف���ارس مطل���ق دب���ي   ٭
الفروانية

عبير عج���اج عبداهلل احلربي �   ٭
الفروانية

نورة س���عد عبي���د العدواني �   ٭
الفروانية

عبده علي عبدالرحمن املطيري   ٭
� الفروانية

 � الرش���يدي  ربيع���ة ع���وض   ٭
الفروانية

معالي فه���د نه���ار العدواني �   ٭
الفروانية

وجدة مبارك صاهد الرش���يدي   ٭
� الفروانية

ابرار جاب���ر مهلهل العصيمي �   ٭
الفروانية

 � العدواني  دالل ناصر غ���ازي   ٭
الفروانية

فاطم���ة رع���د س���عد الدويلة �   ٭
الفروانية

 � رمي س���عد حج���ي مرض���ي   ٭
الفروانية

دانة س���الم بركة الرش���يدي �   ٭
الفروانية

 � الرش���يدي  ناص���ر  رمي   ٭
الفروانية

حصة عايض مبارك العازمي �   ٭
الفروانية

اجلوهرة خالد مناحي املطيري   ٭
� الفروانية

 � عب���داهلل  عبي���د  ج���وزة   ٭
الفروانية

نوف الف���ي غ���ازي املطيري �   ٭
الفروانية

انوار يوس���ف مانع املطيري �   ٭
الفروانية

الرشيدي  ابراهيم  نصرة سعد   ٭
� الفروانية

ن���وال فهد حمدان الرش���يدي �   ٭
الفروانية

ندى سويد مس���لم الرشيدي �   ٭
الفروانية

 � املطي���ري  عل���ي  مش���اعل   ٭
الفروانية

م���رمي ب���راك فه���د العازم���ي �   ٭
الفروانية

حياة رمضان حسن ما علي �   ٭
الفروانية

امل علي الرشيدي � الفروانية  ٭
خل���ود علي صق���ر  اخلرينج �   ٭

الفروانية

انوار مختار حس���ن الش���طي �   ٭
حولي

منيرة احمد عبدالكرمي اجلطيلي   ٭
� حولي

 � القفاص  منى خزعل ع���وض   ٭
حولي

نوف إسماعيل فيصل اخلالدي   ٭
� حولي

حنان س���عد محم���د العازمي �   ٭
حولي

ميس���اء احمد عب���داهلل املطر �   ٭
حولي

عذب���ه محمد بدر العويش���ير �   ٭
حولي

منال سهل علي السهل � حولي  ٭
 � بش���رى خالد محمود حسن   ٭

حولي
هاشمية عباس سيد جعفر علي   ٭

� حولي
جناة عبدالرحمن ابراهيم اجلاسر   ٭

� حولي
 � ش���يماء علي يعق���وب كلمد   ٭

حولي
إمي���ان عبدال���رزاق محمد علي   ٭

العطار � حولي
نورة عدن���ان جعفر احلمدان �   ٭

حولي
العنود مجبل مطلق املطيري �   ٭

حولي
سلوى صالح سعيد املطيري �   ٭

الفروانية
ن���ورة بات���ل عبدالرش���يدي �   ٭

الفروانية
حصة دغيم س���لمان مرزوق �   ٭

الفروانية
موضي مفرج هزاع العدواني �   ٭

الفروانية
 � العازمي  ف���اح س���بيل  منى   ٭

الفروانية
رمي خال���د حمود الس���ميران �   ٭

الفروانية
حن���ان ناصر محم���د الدلوم �   ٭

الفروانية

مريم بندق
التربي��ة  وزارة  اعتم��دت 
أس��ماء 213 معلم��ة مت نقلهن 
ال��ى مناط��ق تعليمي��ة جديدة 
بناء عل��ى رغبتهن في مدارس 

رياض األطفال.
ال��وزارة  وأوض��ح وكي��ل 
باإلناب��ة محم��د الكن��دري أن 
تنق��ات املعلم��ن واملعلم��ات 
بطلبات  وتقدموا  الذين س��بق 
س��يتم إعانها بشكل أسبوعي 

لكل مرحلة دراسية على حدة.
وفيم��ا يلي أس��ماء ال� 213 
املش��موالت بالنقل في رياض 
األطف��ال واملنطق��ة اجلدي��دة 

املنقوالت إليها:
تغريب حبيب جمعة س���لمان �   ٭

العاصمة
حوراء عبدالرضا علي بوصخر   ٭

� العاصمة 
 � الش���مري  س���الم  زين���ب   ٭

العاصمة
 � أس���ماء ع���ادل س���عد خلف   ٭

العاصمة
منال حبيب حس���ن أحمد ابل �   ٭

العاصمة
ش���يخة كاظم عباس حس���ن �   ٭

العاصمة
شيخة خالد عبدالعزيز الرشود   ٭

� العاصمة
ران���دة عبدالعزي���ز احلوطي �   ٭

العاصمة
بش���اير محمد حس���ن اجلبر �   ٭

العاصمة
ن���وال ع���وض خل���ف اخلالد �   ٭

العاصمة
 � الع���رادة  هاجر طال س���عد   ٭

العاصمة
زه���راء عبدالرضا عبداهلل علي   ٭

� العاصمة
غدير نعمة س���مير الش���مري �   ٭

العاصمة
خالدة سعود عبدالعزيز ابراهيم   ٭

� العاصمة
رمي عب���داهلل أحم���د النج���ار �   ٭

العاصمة
اري���ج حيدر حس���ن كاكولي �   ٭

العاصمة
بشاير وليد عبدالواحد الصدره   ٭

� العاصمة
ان���وار حبيب جمعة س���لمان �   ٭

العاصمة
رقية ابراهيم خلف الس���بعان �   ٭

حولي

فريق عمل لدراسة توصيات مؤتمر الجودة الشاملة
مريم بندق

اعتم�����دت وك���يل���ة وزارة 
الس�����ديراوي  التربية متاضر 
فريق ع��مل لدراسة التوصيات 
الواردة باملؤت��مر الت���ربوي االول 

للجودة الشاملة.
وجاء ف���ي القرار: تش���كيل 
فريق العمل برئاسة مرمي الوتيد 
الوكيل املساعد لقطاع البحوث 
التربوية واملناهج وعضوية كل 

من: سميحة الشريدة، د.حميد 
الصراف، د.سعود احلربي، انور 
العنجري، محمود دشتي، سلمان 
الافي، د.شهاب العثمان وسلمى 

العكاري.


