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 مريم بندق
وددت لو أن اللوغاني متعنت 
في ق����راءة املوضوعني اللذين 
نشرناهما في »األنباء« يومي 27 
و29 يونيو املاضي الستيعاب 
تفاصيل القضايا التي تناولناها 
حتى يأتي ردها مباشرا ويتسم 
بالدق����ة والش����مولية ويحقق 
الهدف الذي أرادته من ارسال 

الرد.
فاملالحظ ان اللوغاني أغفلت 
في ردها التطرق الى جوهر ما 
نشرناه فلم تتناوله ال توضيحا 
وال تصريح���ا وال تلميح���ا وال 
نفي���ا من بعيد أو قريب، وبذلك 
جاء رده���ا ليعزز ويؤكد صحة 
املتفردة  املعلومات واملصداقية 
ل� »األنباء« عند تناول القضايا 
املختلفة بصفة عامة والتربوية 
بصفة خاصة الرتباطها مبستقبل 
اآلالف من الطالب والشيء الغريب 
التي  النقاط  الالفت ان بع���ض 
جاءت في فح���وى رد اللوغاني 
تبني بوضوح السطحية الشديدة 
في استيعاب املضمون بالشكل 
ال���ذي وقف حائال بني اللوغاني 
وبني امكانية سرد التوضيح الذي 

يجب ان يكون.
هذا الى جانب ان الرد اشتمل 
على بديهيات وجمل انشائية عامة 
لقضايا لم تطرح في املوضوعني 
املنشورين في »األنباء« وسنبني 

ذلك في التفصيل التالي:
رد اللوغان���ي ال���ذي ج���اء 
م���ن  بتوضي���ح  مصحوب���ا 
العام���ني للرياضيات  املوجهني 
ابراهي���م القطان واالجتماعيات 
عبدالعزيز العصفور أغفل متاما 
جميع املالحظ���ات التي ذكرتها 
»األنباء« في املوضوع املنشور 
بتاريخ 27 يونيو املاضي حول 
اخط���اء اس���ئلة امتحانات هذا 
العام، حيث كشفنا ورود خطأ 
في سؤال مربع »أرسطو« للصف 
الثاني عشر لطلبة القسم االدبي 
للفترة الدراسية الرابعة، وخطأ 
آخر في صياغة امتحان االحياء 
لطلبة الصف الثاني عشر القسم 
العلمي للفترة الدراسية الرابعة 
الى جانب ارتكاب 5 أخطاء دفعة 
واحدة ف���ي اختبار علم النفس 
لطلبة الصف احلادي عشر متثل 
في صياغة األس���ئلة من كتاب 
الفصل الدراسي األول الذي انتهى 
الطلبة من دراسته ولم تشتمل 
االسئلة على موضوعات الفترتني 
الدراسيتني الثالثة والرابعة كما 

نصت الالئحة.
ورد اللوغان����ي اغفل ايضا 
االش����ارة الى ما ذكرناه حول 
آلي����ة معاجلة ه����ذه االخطاء 
التي متت في كنترول القسمني 
العلمي واالدبي لطلبة الصف 
الدراسية  الثاني عشر للفترة 
الرابعة، حيث اش����رنا الى ان 
العامني  توجيهات املوجه����ني 
حت����ت عني وس����مع اللوغاني 
الغاء  للجان التصحيح كانت 
االس����ئلة ال����واردة بها اخطاء 
واعادة توزي����ع درجاتها على 
باقي اس����ئلة ورقة االمتحان 
وهذه آلية غير صحيحة تربويا 
وظلمت الطلبة وأخلت بامليزان 

العام للدرجات.
وفي املوض����وع ذاته نقلنا 
عن مسوولني تربويني اآللية 
النموذجي����ة ملعاجل����ة اخطاء 
االمتحانات حي����ث اوضحوا 
انه����ا تتضمن حس����بة دقيقة 
يعرفها فقط اهل االختصاص 
من التربويني وقالوا موضحني: 
الغاء السؤال اخلطأ ودرجته 
وتوزيعها على باقي اسئلة ورقة 
االمتح����ان اجراء غير صحيح 
تربويا ألنه يخل بامليزان العام 
للدرجات وال يجوز بأي حال 
من االحوال واحلل االمثل هو 
املجموع االعتباري وهي عملية 
حس����ابية دقيقة يدركها اهل 
االختصاص لتالفي ظلم الطالب 
وعدم االخالل مبيزان الدرجات 
وتستند الى الغاء االسئلة اخلطأ 
واحتساب الدرجات املخصصة 
لها كدرجات اعتبارية للطالب 

ضمانا حلقوقه.
وبالرغ����م من توضيح ذلك 
فان جل����ان التصحيح طبقت 
اآللي����ة اخلط����أ عل����ى الطلبة 
الذين ظلموا مرتني مرة بسبب 
االخطاء الواردة في االس����ئلة 
ومرة ثانية بس����بب املعاجلة 
اخلاطئة وغير التربوية لنتائج 

هذه االخطاء.
وبالنسبة ملا نشرناه الثالثاء 
29 يونيو بعن����وان »مطالبة 
عاجلة للحمود والسديراوي 
املراجع����ات االفقية  باج����راء 
ال� 12 العلمي واالدبي«  لطلبة 
فيتض����ح م����ن رد اللوغان����ي 
انها ربطت ذلك مبوعد اعالن 
النتائج واستيعابها املعكوس 
لهذه اجلزئية في حد ذاته يثير 
املزيد من القلق والتوجس الن 
مطلبنا واضح جدا س����واء في 
العنوان وفي التفاصيل الواردة 
في املوضوع حيث اننا طالبنا 
وباستفاضة بالتأني في اعالن 
النتائج وبصورة مباشرة بل 
اننا طرحنا تساؤال مفاده: من 
الذي اعطى تعليمات الى جلان 
التصحيح باالنتهاء من عمليات 
التصحيح لكل مادة وبسرعة؟ 
بل ذكرنا ان املصححني هم الفئة 
الوحي����دة القادرة على حتديد 

الوقت الذي حتتاجه ورقة اجابة 
كل طالب لالنتهاء منها وذكرنا 
اسباب كل هذه النقاط تفصيليا 

في املوضوع.
وتقول اللوغاني في الفقرة 
الثاني����ة من رده����ا ان التوقع 
لي����س هدفا  بتحدي����د املوعد 
حترص الوزارة على حتقيقه، 
وهذا ما اكدنا عليه في »األنباء« 
واصحاب البصيرة يفهمون ذلك 
فقد نشرنا صفحة كاملة للمطالبة 
النتائج  اع����الن  بالتأن����ي في 
وضرورة اج����راء املراجعات 
االفقي����ة للطلبة ولذلك فإن ما 
يثير البلبلة في نفوس أولياء 
االمور وابنائنا الطلبة ليس ما 
نش����رته »األنباء« بل تصريح 
منى اللوغاني للصحافيني بعد 
جولة لها في مدرسة يوسف بن 
عيسى في منطقة العاصمة في 
اليوم االول من امتحانات الصف 
ان  الثاني عشر، حيث اعلنت 
االمتحانات تنتهي 25 يونيو 
وانها تأمل اعالن النتائج بعدها 
بيومني في داللة واضحة على 
ان وكيل����ة التعليم العام منى 
اللوغاني ال تعلم ان آخر يوم 
لالمتحان����ات كان يواف����ق 29 

يونيو.
واملؤسف ان رد املوجه العام 
القطان  ابراهيم  للرياضي����ات 
املرفق مع رد اللوغاني ارتكز 
على أمور هامشية كتحديد موعد 
بدء تصحيح مادة االحصاء، فقد 
ذكرنا انه ل����ن يبدأ اال صباح 
االربعاء والقطان يقول انه بدأ 
الساعة 4.30 عصر الثالثاء، وهذا 
ليس صحيحا، فلجان التصحيح 
لم تبدأ اال عند الساعة الثامنة 

مساء الثالثاء.
وأيا كان موع����د تصحيح 
االوراق سواء عصر الثالثاء أو 
مساء الثالثاء أو صباح االربعاء، 
فلي����س باالم����ر اجلل����ل الذي 
يتفرغ للرد عليه املوجه العام 
للرياضيات وتنشغل اللوغاني 
بهذه اجلزئية وتترك اجلوهر 
وه����و االخطاء التي وردت في 
اس����ئلة االمتحانات للقسمني 
العلم����ي واالدب����ي واالخطاء 
التي وردت في تصحيح أوراق 
اجاب����ة الطلبة وع����دم اجراء 
املراجع����ات االفقي����ة للطلبة 
وجميع هذه القضايا لم جتب 
اللوغاني وال املوجهون  عنها 
العامون الذين ساندوها في الرد 

على هوامش ومفاهيم معكوسة 
ملا نشرناه.

كما أف����اد القطان بأن هناك 
تضاربا في أقوال كاتبة اخلبر، 
اذ ذكرت ان الوضع في كنترولي 
القس����مني العلمي واالدبي هو 
حالة اس����تنفار ط����وال ال� 24 
س����اعة أيام الثالثاء واالربعاء 
واخلميس لالنتهاء من تصحيح 
مادة االحصاء بأي ش����كل من 
االشكال، اال انها قد أشارت من 
التصحيح سيبدأ  ان  الى  قبل 
يوم االربع����اء وال عالقة ليوم 
الثالثاء بذلك، وأقول للموجه 
العام ابراهيم القطان ببساطة 
ان اقوال����ي ليس بها تضارب، 
بل العكس ه����و الصحيح فما 
ذكرته يأتي في سياق طبيعي 

كمتطلبات العمل.
فتصحيح م����ادة االحصاء 
الذي ذكرنا انه سيبدأ االربعاء 
العاملني في  ال مينع استنفار 
الكنترولني يوم الثالثاء ايضا 
لالنتهاء من االجراءات املطلوبة 
لوضع االرقام السرية ب� 30 ألف 
التي  ورقة واستبعاد االوراق 
عليها عالمات فارقة أو مميزة 
استعدادا للتصحيح الذي يبدأ 

االربعاء!
العامل����ني ف����ي  وجمي����ع 
الكنترولني يؤكدون ان الوضع 
كان في حالة اس����تنفار سواء 
في الغرف الس����رية او جلان 
التصحي����ح وأهم����س في أذن 
القطان أن جو االستنفار طبيعي 
جدا ويحسب كأداء جيد للعاملني 
وليس ضده����م فعدد األوراق 
يصل الى 30 ألف ورقة فكيف 

ال يكون هناك استنفار؟
الع����ام  املوج����ه  رد  أم����ا 
لالجتماعي����ات عبدالعزي����ز 
العصفور فلألسف الشديد لم 
يتناول أي رد على ما نشرناه 
بتاريخ 27 يونيو بعنوان »أخطاء 
أس����ئلة امتحان����ات نهاية هذا 
العام تستغيث باحلمود: طبقي 
العقوبات وذكرنا وقوع أخطاء 
في تصحيح م����ادة اجلغرافيا 
للفترة الدراسية الثانية لطلبة 
الصف الثاني عشر، ما أدى الى 
إعادة تصحيح األوراق، ووقوع 
أخطاء في أسئلة الفلسفة للفترة 
الدراسية الرابعة لطلبة الصف 

الثاني عشر.
الس����يد  وكان األجدر على 
املوج����ه الع����ام لالجتماعيات 

عبدالعزيز العصفور مراجعة 
أس����ئلة االمتحانات مراجعة 
دقيقة قبل اعتمادها وسؤالنا 
للعصفور مازال قائما، ما أسباب 
وقوع 5 أخط����اء دفعة واحدة 
في اختبار علم النفس لطلبة 
الص����ف احلادي عش����ر حيث 
جاءت األسئلة من كتاب الفصل 
الدراسي األول الذي انتهى منه 
الطلبة ولم يشتمل االمتحان 
الفترتني  عل����ى موضوع����ات 
الدراسيتني الثالثة والرابعة؟

وهل يعقل ان يأتي خطأ في 
سؤال مربع أرسطو في امتحان 
الفلس����فة لطلبة الثاني عشر 

للفترة الدراسية الرابعة؟
ه����ل يعق����ل بع����د كل هذه 
السنوات ان يظهر خطأ بالسؤال 
اخلاص مبربع أرس����طو وهو 
املوضوع الذي يدرس منذ أكثر 

من 30 عاما؟
وهل تغير شيء في املربع 

يبرر الوقوع في اخلطأ؟
ومن رد العصف����ور نؤكد 
عل����ى أهمية متابع����ة قدرات 
املوجه العام على القراءة فقد 
نشرنا معلومة عن أن أخطاء 
امتحان اجلغرافيا للفترة  في 
الدراسية الثانية أدت الى إعادة 
تصحيح امل����ادة بأكملها ويرد 
العصفور عن الفترة الدراسية 
الرابعة، بالرغم من اننا ذكرنا 
الفت����رة الدراس����ية الثانية 3 
مرات في املوض����وع؟! ولكنه 
لم يتطرق إليه����ا. ننتقل إلى 
املوضوع املنشور بتاريخ 29 
يوني����و بعنوان: اللوغاني لن 
تنفذ ما اتفقت عليه مع مديري 
عموم املناطق بإجراء املراجعات 

األفقية.
وذكرنا ان����ه مت االتفاق في 
مجلس مديري عموم املناطق 
التعليمية وبحضور اللوغاني 
على ان تتم املراجعات األفقية 
للفترة الدراسية الرابعة اعتبارا 
من هذا الع����ام كتفعيل لبنود 
الوثيقة األساسية التي تطبق 

على طلبة الثاني عشر.
ولم تتط����رق اللوغاني في 
رده����ا الى ه����ذا االتفاق وهنا 
فالس����ؤال الذي يفرض نفسه 

هل مت االتفاق في مجلس عموم 
املناطق التعليمية على إجراء 
املراجعات األفقية، فإذا كانت 
اإلجاب����ة بنعم، فلماذا لم ينفذ 
ما مت االتفاق عليه وإذا كانت 
اإلجاب����ة بال، فلم����اذا لم تذكر 

اللوغاني ذلك في ردها؟
وفي رد وكيلة التعليم العام 
فقد وقعت في خطأ جس����يم 
كعادته����ا في نف����ي األخطاء 
التي تتسبب فيها بسبب عدم 
اإلملام باللوائح والنظم اخلاصة 
باملرحلة الثانوية باعتبار انها 

تخصص رياض اطفال.
فالوثيقة األساسية للعام 
2006 املعدلة في العام الدراسي 
2008/2007 والتي نشرت على 
التربية والتي  موق����ع وزارة 
تطبق على طلبة الصف الثاني 
عش����ر ورد فيها النص التالي 
حرفيا من املادة العاشرة البنود 

)2 و3 و4(.

البند 2

إذا رسب الطالب في نتيجة 
نهاية العام الدراس����ي تراجع 
الفترة  أوراق اختبارات����ه في 

الدراسية الرابعة فقط.

البند 3

تس����تخرج اوراق اختبار 
نهاية الفترة الدراسية الرابعة 
فقط للطالب الذي تقل درجته 
النهائية درجتني على األكثر عن 

النهاية الصغرى للنجاح.

البند 4

يعد كشف للمراجعة الفنية 
لكل مجال دراسي يتضمن اسماء 
الدراس����ية  الطلبة واملجاالت 

ومقدار النقص في كل مجال.
ومم����ا س����بق يتض����ح ان 
املراجعات يج����ب أن تتم بعد 
االطالع على النتيجة النهائية 
للطالب وليس لكل مادة على 
ح����دة حتى يأخذ الطالب حقه 
متام����ا من املراجع����ات الفنية 
الرأس����ية منها  بأنواعها كافة 
واألفقية.والسؤال الذي يردده 
أهل امليدان: كيف تعلم وكيلة 
التعليم الع����ام عن املراجعات 
االفقية وهي التي لم تعمل قط 
في كنتروالت الثانوية العامة 
وال تعرف ما ه����ي االجراءات 
البديهية املتبعة فلم يسبق لها 
نهائيا دخول الكنترول اال عندما 
اصبحت مدير عام منطقة وليس 
لها علم بدقائ����ق االمور التي 
جتري في الغرف السرية الفنية 
والتي ال يعلمه����ا اال من جبل 
على العمل مع املرحلة الثانوية 
ووثائقها ونظمها ولذلك جند 
ان رد اللوغاني لم يتطرق إلى 
القضايا اجلوهرية كما ذكرنا بل 
انها وافقت على الغاء االسئلة 
اخلطأ سواء لطلبة الثاني عشر 
واحلادي عشر وأمرت بإعادة 
توزيع درجاتها على باقي اسئلة 
ورق����ة االمتحان وه����و اجراء 
الطالب  خاطئ تربويا ويظلم 

ويخل مبيزان الدرجات.
ويبقى السؤال اين مصلحة 

الطلبة في هذه االجراءات؟

رّد »التربية« على ما نشرته »األنباء« حول أخطاء امتحانات الثاني عشر وعدم إجراء مراجعات أفقية للطلبة يؤكد صحة المعلومات التي نشرناها وعدم اضطالع الوزارة بمسؤولياتها

نتائج االمتحانات النهائية لهذا العام: توقيع العقوبات
 على الطلبة وتبرئة التربويين المخطئين

في البن�د »4« م�ن الوثيقة المعدل�ة لطلبة ال�� 12 وثيق�ة التعليم 
الثان�وي تن�ص على ح�ق الطال�ب ف�ي المراجع�ات الرأس�ية واألفقية

عبدالعزيز العصفور

جانب من امتحانات طالب الثاني عشر

إبراهيم القطان منى اللوغاني

جدول األعمال يحوي 5 قضايا رئيسية و7 تقارير عملرّد »التربية« ننشره كاماًل كما جاء من العالقات العامة

الحمود ترأس اجتماع »وكالء التربية« اليوم
املوضوع: الرد على اخلبر

بخصوص اخلبر املنشور بصحيفة »األنباء« بتاريخ 2010/6/29 
حتت عنوان:

»مطالب���ة عاجلة للحمود والس���ديراوي بإجراء املعاجلات 
األفقية لطلبة ال� 12 العلمي واألدبي«

أفادت الوكيل املساعد للتعليم العام منى اللوغاني بانه جرت 
العادة على اعالن توقع���ات تقديرية ملوعد االنتهاء من عملية 
التصحيح واعالن النتائج كخب���ر صحافي ولتعريف الطلبة 
وأولياء أمورهم الذين يعيشون حالة من القلق والترقب ملعرفة 

النتائج وترتيب امورهم احلياتية من سفر وخالفه.
واضافت اللوغاني ان التوقع بتحديد املوعد ليس هدفا حترص 
الوزارة على حتقيقه، بل الهدف االساسي هو االنتهاء من عملية 
التصحيح واملراجعة بدقة تامة ضمانا لتحقيق العدالة ومنح 
الطلب���ة جميع حقوقهم ونتائج جهدهم حتى ولو تأخر اعالن 
النتيجة يوما او اكثر، فنحن جميعا نعمل ملصلحة الطلبة ونقدر 

معاناتهم واولياء امورهم طوال فترة الدراسة.
كما ذكرت اللوغاني ان نشر اخلبر بهذه الكيفية يهدر جهود 
الوزارة ويثير القلق لدى الطلبة واولياء امورهم حول الكيفية 
التي تتعامل بها الكوادر التربوية مع مصالح الطلبة وحقوقهم 
التي هي في االس���اس مصاحلهم ايضا لش���راكتهم مع ابنائهم 

الطلبة فيما بذل من جهود طوال سنوات الدراسة.
وبخصوص ما ذكر في اخلبر انه س���يكون لتجمع االوراق 
من جلان سير االمتحان وبدء تصحيح اوراق اجابة الطلبة في 
مادة االحصاء صب���اح االربعاء املوافق 2010/6/30 ذكر املوجه 
العام ملادة الرياضيات ابراهيم القطان ان التصحيح لكل مجال 
دراس���ي يبدأ في نفس يوم االختبار في الفترة املس���ائية من 

الساعة 4:30 مساء.

اما بالنسبة ملا اش���ارت اليه كاتبة اخلبر انه اكدت مصادر 
مسؤولة ان تصحيح اوراق 17 ألف طالب وطالبة في القسم األدبي 
لن ينتهي قبل يوم اجلمع���ة بأي حال من االحوال ...الخ، قال 

القطان ان هذا الكالم غير صحيح وال يستند الى اي دليل.
واضاف القطان ان املراجعات الرأسية تتم لكل مجال دراسي 
على حدة بعد امتام عملية التصحيح مباش���رة، وجاء ذلك ردا 
على ما قيل في اخلبر »اذا انتهت جلان التصحيح من العمليات 
املطلوبة مل���ادة االحصاء يوم اخلميس يتبقى عمل ضخم امام 

التواجيه العامة يتمثل في املراجعات الرأسية«.
كما افاد القطان بان هناك تضاربا في أقوال كاتبة اخلبر اذ 
ذكرت ان الوضع في كنترولي القسمني العلمي واالدبي هو حالة 
اس���تنفار طوال ال� 24 ساعة ايام الثالثاء واالربعاء واخلميس 
لالنتهاء من تصحيح مادة االحصاء بأي شكل من االشكال، اال 
انها قد اش���ارت من قبل الى ان التصحيح سيبدأ يوم االربعاء 

وال عالقة ليوم الثالثاء بذلك.
ومن جهته قال املوجه العام لالجتماعيات عبدالعزيز العصفور 
ان جلنة تقدير الدرجات الختبار الفترة الدراسية الرابعة ملادة 
اجلغرافيا للصف الثاني عشر »القسم االدبي« قد قامت بأداء 
املهام املوكلة اليها وفق منوذج االجابة واآللية املتبعة في اعمال 
جلان تقدير الدرجات متحرين الدقة واملوضوعية والعدالة في 
تقدير اوراق االجابة وفي املراجعات األولية والنهائية، مؤكدا 

انه لم ترد أي أخطاء استدعت اعادة التصحيح.
وبخصوص ما نشر في 2010/6/29 حتت عنوان:

»اللوغاني لن تنفذ ما اتفقت عليه مع مديري عموم املناطق 
بإجراء املراجعات األفقية لطلبة العلمي واالدبي« بشأن قواعد 
املراجعة االفقية والرأسية اوضحت الوكيل املساعد للتعليم 
العام منى اللوغاني بخصوص املراجعات الرأسية ان الوثيقة 

االساسية للنظام التعليمي املوحد للمرحلة الثانوية »حسب 
الالئحة« تنص على ان الطالب الراسب في اي مجال دراسي 
وحصل على مجموع اقل من الدرجة الصغرى للمجال الدراسي 
بدرجت���ني او اقل »اي يحتاج ال���ى درجتني او درجة ونصف 
الدرجة او درجة واحدة للنجاح« تتم اعادة النظر في تصحيح 
ورق���ة االجابة من قبل جلنة يقوم بتش���كيلها املوجه العام 

للمجال الدراسي، وقدتقبل الزيادة او ال تقبل.
اما بشأن املراجعات االفقية فافادت اللوغاني بأنه ال يوجد 
في الالئحة ما يس���مى باملراجعات االفقية وهو اعادة النظر 
في درجات الطالب جلميع املجاالت الدراس���ية التي رس���ب 

فيها الطالب.
واشارت اللوغاني الى ان ما نشر في الصحيفة »واملعروف 
ايض����ا ان عدم اجراء هذه املراجعات االفقية سيرس����ب فيه 
جميع الطلبة احلاصلني عل����ى 49 و48 من 100 في اي مادة 
دراس����ية« يفتقر الى الصحة متاما حيث ان هذه االوراق قد 
متت مراجعتها في املراجعة الرأس����ية ف����ي اللجنة التي مت 
تش����كيلها من قبل املوجه العام لكل مجال دراسي مبينة ان 
من قام بكتابة هذه العبارة ليس له عالقة بالنظم واللوائح 
التربوية اخلاصة باالمتحانات والتقييم وامنا هي ادعاءات 
من دون دليل تؤدي الى آثار س����لبية عل����ى كل من الطالب 

وولي االمر واملجتمع.
كم���ا أكدت اللوغاني ان قواعد املراجع���ة االعتيادية بلجان 
تقدي���ر الدرجات تتضمن تدارس نتيجة اي طالب راس���ب في 
اربعة مجاالت دراس���ية للتعرف على امكانية قبول اي ورقة 
اجابة ألي مجال من املج���االت االربعة الي مراجعة »تقبل/ ال 
تقبل الزيادة« مبا يسمح بنجاح الطالب التاحة فرصة دخوله 

للدور الثاني بدال من رسوبه واعادة السنة كاملة.

 مريم بندق
ترأس وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
صباح اليوم اجتماع مجلس وكالء التربية بحضور وكيلة الوزارة 

متاضر السديراوي، ويتضمن جدول األعمال ما يلي:
1 – التصديق على محضر االجتماع 2010/6.

2 – قرار وزاري بشأن ضوابط التعيني والنقل والندب.
3 – قرار وزاري بشأن )ضوابط قبول الطلبة غير الكويتيني من 
أبناء الفئات املستثناة في مدارس التربية اخلاصة )مت توزيعه(.

4 – ضوابط تكرمي املعلمني املتقاعدين )مت توزيعه(.
5 – طلب نقابة العاملني بالوزارة إلغاء القرار الوزاري 2007/625 
بش���أن إيقاف نقل أمناء وأمينات املكتبات جلهات خارج الوزارة. 

)مت توزيعه(.
6 – ما يستجد من أعمال. )تقارير(:

1 – تقري���ر ع���ن زيارة مدير ضب���ط اجلودة ب���وزارة التربية 
)األردن(.

2 – تقرير زيارة مدير عام االدارة العامة للتعليم اخلاص ملدينة 
التعليم )الدوحة(.

3 – تقرير رئيس القسم الثقافي )ادارة األنشطة( مؤمتر املرأة 
والشباب )مصر(.

4 – تقري���ر املؤمت���ر الس���نوي الثام���ن ملراكز تعلي���م الكبار 
)مصر(.

5 – تقرير زيارة وفد الكويت حلضور اجتماع بعنوان التكويت 
املهني )الرياض(.

6 – تقرير زيارة وفد الكويت لتبادل اخلبرات في املجال التربوي 
)تونس(.

7 – تقرير زيارة وفد قطاع التعليم النوعي ادارة التعليم الديني 
)مصر(.
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