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منى اللوغانيد.موضي احلمود متاضر السديراوي

وجود رقمي جلوس أدى إلى إدخال درجات بعض الطلبة للفترة الدراسية الثانية لطلبة آخرين في أثناء الفترة الدراسية الرابعة

أخطاء قاتلة في نتيجة امتحان نهاية العام لطلبة الثاني عشر
يقظة أح�د أولياء األمور ألزم�ت »التربية« بإضافة أكثر م�ن 25 درجة البنته بعد حصوله على المس�تندات 
م�ن إدارة المدرس�ة الت�ي س�بقت مخاطبته�ا للكنت�رول المركزي بعدم�ا أدخ�ل الدرجات لطالب�ة أخرى

الت�ي  األخط�اء  أن  م�ن  للتأك�د  والمراجع�ة  التدقي�ق  مس�ؤولية  عليه�ا  تق�ع  ال�وزارة 
اكتش�فها بع�ض أولي�اء األم�ور ل�م تق�ع على طلب�ة آخري�ن حت�ى تتول�ى عملي�ات التصحيح

مهام اللجنة متعددة وتشمل 13 بندًا

الدعيج شّكل لجنة إدارية برئاسة الكوح لالحتفال بتكريم المعلم
للتكرمي واملدارس املتميزة.

4� تلقي أس���ماء املرش���حني 
ومراجعتها مراجعة دقيقة وفق 
الضواب���ط والش���روط الواردة 
الوزاري رقم 2008/169  بالقرار 
الص���ادر بتاري���خ 2008/4/27 
اقرها مجلس  التي  والتعديالت 
الوكالء املوقر في جلس���ته رقم 

.2008/11
5� مخاطبة املناطق التعليمية 
الس���تكمال النواقص واستبدال 
املرشحني الذين ال تنطبق عليهم 

الشروط.
6� إعداد اس���ماء املكرمني من 
املعلمني وامل���دارس املتميزة في 
صورتها النهائية بعد معاجلتها 
واتخاذ كافة اإلجراءات املتعلقة 

بها.
7� اعتماد األس���ماء املرشحة 
الوزي���رة متهيدا  للتكرمي م���ن 

لنشرها بالصحافة واإلعالم.
8� إعداد املخاطبات الصادرة 
عن اللجنة العليا لالحتفال باليوم 

العاملي للمعلم.
9� اإلعداد الجتماعات اللجنة 
العليا ومتابعة اجتماعات اللجان 

الفرعية األخرى والتنسيق فيما 
بينها.

10� إع���داد م���ادة الكتيب من 
كلمات ومعلومات وأسماء املعلمني 
املكرم���ني وامل���دارس املتميزة 

ومتابعة إخراجه.
11� اإلش���راف ومتابعة تنفيذ 
كافة املطبوعات اخلاصة باالحتفال 
مثل )البوس���ترات � الكتيبات � 
 � التقدي���ر واغلفتها  ش���هادات 
بطاقات الدع���وة( بالتعاون مع 

جلنة التوريدات الفرعية.
12� اعداد الشهادات واجلوائز 
وتنظيمها وفق آلية التكرمي يوم 

االحتفال.
التكرمي  13� تسلم مجسمات 
بالتعاون م���ع جلنة التوريدات 
لي���وم  وإعداده���ا  الفرعي���ة 

االحتفال.
تصرف مكافآت مالية شهرية 
ألعضاء اللجنة الفرعية وفق النظم 
املالية املتبعة، ويعمل بهذا القرار 
اعتبارا من 15 مايو 2010 وحتى 
االنتهاء من كافة أعمال التكرمي، 
وعلى جهات االختصاص العلم 

والعمل مبوجبه.

� مكتب الوكيل املساعد لألنشطة 
 � الرش���يدي  الطالبية، عواطف 
طباعة � مكتب الوكيل املس���اعد 
لألنشطة الطالبية، دالل املطيري 
� طباعة � مكتب الوكيل املساعد 
لألنشطة الطالبية، سعاد مشاري � 
سكرتيرة مكتب مدير عام التعليم 
اخلاص وغدير الشمالي � صائغ 
برامج � إدارة األنشطة املدرسية. 

مهام عمل اللجنة:
1� عرض امليزانية التقديرية 
املعدة لالحتفال واملدرجة ضمن 

تقديرات ميزانية قطاع األنشطة 
الطالبية للعام املالي 2011/2010 
عل���ى اللجنة العلي���ا لالحتفال 
باليوم العاملي لتكرمي املعلم متهيدا 

لرفعها للوزير لالعتماد.
2� متابعة اإلجراءات اخلاصة 
القطاع  التقديرية مع  بامليزانية 

املالي.
3� مخاطبة قطاعات التعليم 
الع���ام واخل���اص والنوعي 
لتزوي���د قط���اع األنش���طة 
الط��البية بأسماء املرشحني 

مريم بندق
ش���كل وكيل قطاع األنشطة 
الطالبي���ة دعيج الدعيج اللجنة 
االدارية واجلوائز واملطبوعات 
لالحتفال باليوم العاملي للمعلم 
للعام الدراسي 2010/2009 برئاسة 
املتابعة  الكوح مراقب  ش���يخة 
الفنية مبكتب الوكيل املس���اعد 
لألنشطة الطالبية، وعضوية كل 
من: حنان القطان منسق إداري � 
مكتب الوكيل املساعد لألنشطة 
 � الفيلكاوي  الطالبية، حس���ني 
الوكيل املساعد  سكرتير مكتب 
لألنشطة الطالبية، هند العامر � 
منفذ طباعة مكتب الوكيل املساعد 
لألنشطة الطالبية، جمال ابواخلير 
� رئيس قس���م � م البيروني، م 
بنني � منطقة العاصمة التعليمية، 
اسماعيل اسماعيل � مدقق لغوي 
مبكتب الوكيل املساعد لألنشطة 
الطالبية، ابراهيم حسانني � مدقق 
لغوي مبكتب الوكيل املس���اعد 
لألنشطة الطالبية، علي احملمد � 
فني ثاني مطبعة � مكتب الوكيل 
املساعد لألنشطة الطالبية، فهد 
الصالل � مساعد أول منفذ خدمات 

شيخة الكوح دعيج الدعيج

التسجيل مازال مفتوحًا لجميع المراحل في التعليم العام والخاص و»المسائي«

»المعلمين«: بدء الدراسة في مراكز فصول التقوية اليوم
تبدأ اليوم الدراسة في مراكز فصول التقوية 
التابع����ة جلمعية املعلم����ني واخلاصة بطالب 
وطالبات املرحلتني املتوسطة والثانوية امللحقني 

بالدور الثاني او الراغبني بالتقوية.
ومت تخصيص 6 مراكز لفصول التقوية تعمل 
خالل الفترة الصباحية للطالب والطالبات من 
الساعة 8.30 حتى 12.30 ووزعت على 3 مناطق 

تعليمية على النحو التالي:

مراكز تسجيل ودراسة الطالبات

� منطقة العاصمة التعليمية: خصص لها 
مركز مدرس����ة املنصورة االبتدائية للبنني في 

ضاحية املنصورية � ق 2 � ش املنصورية.
� منطقة مبارك الكبير التعليمية: خصص لها 

مركز مدرسة هيلة بوطيبان املتوسطة للبنات 
في ضاحية القصور � ق 4 � ش 153.

� منطقة الفروانية التعليمية: خصص لها 
مركز مدرسة فاطمة بنت قيس االبتدائية للبنات 

في ضاحية العارضية � ق 3 الشارع األول.

مراكز تسجيل ودراسة الطالب

� منطقة العاصمة التعليمية: خصص لها 
مركز ثانوية عيسى احلمد في ضاحية القادسية 

� ق 5 � شارع بدر.
� منطقة مبارك الكبير التعليمية: خصص 
لها مركز مدرسة جعفر بن أبي طالب املتوسطة 
للبنني في ضاحية مب����ارك الكبير � ق 2 � ش 

.252

� منطقة الفروانية التعليمية: خصص لها 
مركز مدرسة عمارة بن ياسر املتوسطة للبنني 

في ضاحية العارضية � ق 11 � ش 4.
من جانبه، أشار أمني سر جمعية املعلمني 
د.عبدالرحيم الكندري الى ان مجال التسجيل 
في املراكز مازال مفتوح����ا لكل طلبة التعليم 
العام والتعليم اخلاص واملراكز املسائية ووفقا 
للرسوم املعتمدة بواقع 30 دينارا للمادة الواحدة 
في املرحلة االبتدائية و40 دينارا للمادة الواحدة 
في املرحلة الثانوية. وأضاف ان فترة الدراسة 
في املراكز ستس����تمر حتى 18 أغسطس املقبل 
فيما مت حتديد مواعيد الدراس����ة خالل ش����هر 
رمضان املبارك من الساعة 9.30 صباحا حتى 

1.30 ظهرا. د.عبدالرحيم الكندري

مريم بندق
أخطاء »قاتل����ة« في نتيجة 
امتحان نهاية هذا العام الدراسي 
لطلبة الصف الثاني عشر، هذا 
أقل ما ميك����ن ان يقال لوصف 
الت����ي وقعت لبعض  االخطاء 
الطلبة والتي اكتش����فها أولياء 

أمورهم اليقظون والواعون.
ولئ����ن كان االصل أن عبء 
اإلثبات يقع على عاتق املدعي، اال 
ان االخذ بهذا االصل على اطالقه 
في قضية وجود االخطاء القاتلة 
في نتائج االمتحانات النهائية 
لطلبة الثاني عشر ال يستقيم 
مع واق����ع احل����ال بالنظر الى 
احتفاظ الكنترول املركزي ومركز 
املعلومات وادارات املدارس في 
قالب األم����ر بالوثائق وأوراق 
اجابات الطلبة ذات االثر احلاسم 

في هذه القضية.
وبالتالي فإن وزارة التربية 
عليه����ا مس����ؤولية التدقي����ق 
واملراجعة للتأكد من ان االخطاء 
التي وقعت على بعض الطلبة 
أولياء أمورهم  والتي اكتشفها 

لم تقع على طلبة آخرين.
واآلن م����ا االخط����اء الت����ي 
وقعت؟ وما االسباب التي أدت 
الى وقوعها؟ وما االجراء الذي 
اتخذته اجلهات املسؤولة إلصالح 

هذه االخطاء؟
بداي����ة: أوضح����ت مصادر 
تربوية مسؤولة ان اخطاء قاتلة 
حدثت ف����ي نتيجة نهاية العام 
الدراس����ي لبعض طلبة الصف 

الثاني عشر.
وفس����رت املصادر االسباب 
الرئيس����ية التي أدت الى هذه 
االخطاء قائلة: ان وجود رقمني 
جللوس الطلبة أدى الى التباس 
واضح متث����ل في ان����ه عندما 
خاطبت بعض االدارات املدرسية 
التي اكتشفت خطأ في درجات 
بعض الطلبة للفترة الدراسية 
الثاني����ة تضمن����ت املعلومات 
املرسلة منهم رقم جلوس الطالب 
للفترة الدراس����ية الثانية وفي 

لديهم اختبارات مؤجلة للتأكد 
من ان ادخال الدرجات املستحقة 
لهم مت بن����اء على رقم جلوس 
الدراس����ية  الفترة  الطالب في 
الرابع����ة وليس على اس����اس 
رقم جلوس الطالب املرسل من 
ادارة املدرسة واخلاص بالفترة 
الدراسية الثانية ألن تغير هذا 
الرقم يعني ان الدرجة أدرجت 

لطالب آخر.
وقالت املصادر ليس كل أولياء 
األمور على درج����ة من الوعي 
متكنهم من اكتشاف هذه الثغرة 
ولكن هذه مسؤولية العاملني في 
الوزارة بصفة عامة والكنترول 

املركزي بصفة خاصة.
ولكن هل حدثت واقعة واحدة 
نتيجة هذا االلتباس ام اكثر من 
واقعة؟ وهل يفتح ذلك الباب امام 
امكانية حدوث وقائع اخرى لم 

يتم الكشف عنها؟
جتيب املصادر قائلة: ان احدى 
الطالب����ات حرمت من حقها في 
اضافة اكثر من 25 درجة بسبب 
هذا اخلط����أ القاتل وبتصحيح 
الوضع اصبح����ت الطالبة من 

اخلمسني األوائل.
وأكدت املصادر ان ولي األمر 
ذهب الى مدرسة ابنته وحصل 
على األوراق الت����ي تثبت ذلك 
والسبب ان الكنترول املركزي 
لم يق����م باضافة هذه الدرجات 
للطالبة بناء على رقم اجللوس 
اجلديد للفترة الدراسية الرابعة 
وامنا ق����ام باضاف����ة الدرجات 
للطالبة بناء على رقم اجللوس 

للفترة الدراسية الثانية.
وتضي����ف املصادر ان هناك 

واقعة اخرى مشابهة.
املانع من  وتس����تطرد: وما 
امكانية حدوث اكثر من واقعة 
اخرى لم يتم اكتشافها من خالل 
العاملني في الكنترول املركزي 
باضاف����ة درج����ة الطالب خطأ 
فظلموا من يستحق ومنحوا من 
ال يستحق، إذن فاخلطأ مزدوج 

والبد من التصحيح.

املرك����زي مت ادخال  الكنترول 
الدرجات بالنظر الى رقم جلوس 
الطالب املرس����ل من املدرس����ة 
واخل����اص بالفترة الدراس����ية 
الثانية وهن����ا حدثت املصيبة 
ألن الطالب أصبح له رقم جلوس 
جديد للفترة الدراسية الرابعة 
وبذلك ف����إن الدرجات التي مت 
ادخالها لبعض الطلبة حسبت 

لطلبة آخرين.
وأضافت املصادر اكتش����ف 
بع����ض أولياء األم����ور ذلك، اذ 
وجدوا ان الدرجات املس����جلة 
ألبنائه����م ف����ي ش����هادة نهاية 
العام الدراسي التي سلمت لهم 
والتي تتضمن الفترة الدراسية 
الثانية ليست الدرجات نفسها 
احلاصل عليها ابناؤهم فقاموا 

مبراجعة ادارات مدارسهم التي 
أعطتهم كتبا رسمية ملخاطبة 
الكنت����رول املركزي وبالتدقيق 
تبني ان الكنترول لم يقم بإدخال 
الدرجة بحسب كتاب املدرسة، 
وبالبحث والتقصي مت اكتشاف 
انه مت ادخ����ال الدرجة للطالب 
الى رقم جلوس����ه في  بالنظر 
الفترة الدراس����ية الثانية وهذا 

خطأ قاتل ألن ادخال الدرجة مت 
اثناء العمل في الفترة الدراسية 
الرابعة حيث كان للطالب رقم 

جلوس مختلف.
ودعت املصادر وزارة التربية 
الى مزي����د من التدقيق وحتمل 
مسؤولية مراجعة بيانات درجات 
الطلب����ة بصفة عام����ة وبصفة 
خاص����ة للطلبة الذي����ن كانت 

الحمود تبدأ إجازة خاصة حتى األسبوع األول من أغسطس
التعليم  التربي���ة ووزيرة  تختتم وزيرة 
العالي د.موضي احلمود جهودها للعام الدراسي 
2010/2009 بتكرمي اوائل الصف الثاني عشر 

مس���اء اليوم بفندق حياة ريجنس���ي وتبدأ 
الوزيرة اجازة خاصة متتد لالس���بوع االول 

من اغسطس املقبل.

على الطلبة الذين خاطبت إدارات مدارسهم الكنترول 
عن درجات الفترة الثانية أو االمتحانات المؤجلة المطالبة بمراجعة رصد الدرجات

دعت مصادر تربوية مسؤولة الطلبة 
الذين وقعت لهم أخطاء في نتيجة امتحان 
الفترة الدراس��ية الثانية أو مبعنى آخر 

الطلبة الذين سقطت بعض درجاتهم سهوا 
وايضا الذين كانت لهم اختبارات مؤجلة 
وقامت مدارس��هم مبخاطب��ة الكنترول 

املركزي لتصويبها، الى املطالبة مبراجعة 
رصد هذه الدرج��ات للتأكد من ادخالها 

بدقة لهم.

المصادر تحّذر من تجاهل الوزارة 
ألهمية وضرورة المراجعة والتدقيق

حذرت مصادر تربوية من أن تتجاهل الوزارة دورها 
في مراجعة عمليات رصد درجات الطلبة موضحة نحن 
ال نستبق االحداث ولكن املؤشرات التي اكتشفها بعض 
اولياء االمور تشير الى ان الطلبة الذين حدثت لهم اخطاء 
ف���ي نتيجة امتحانات الفترة الدراس���ية الثانية وايضا 
الطلب���ة الذين كانت لهم اختب���ارات مؤجلة عن الفترة 
الدراسية الثانية من الوارد جدا شمولهم بهذه االخطاء 
القاتلة لوجود رقمني جللوس الطلبة واالدارات املدرسية 
خاطبت الكونترول بحسب رقم جلوس الطالب في الفترة 
الدراسية الثانية، ولكن ألن ادخال هذه الدرجات مت اثناء 
العمل للفترة الدراس���ية الرابعة، فإن إدخال الدرجة مت 
بالنظر ال���ى رقم جلوس الطالب في الفترة الدراس���ية 
الثانية والذي كان قد تغير في الفترة الدراسية الرابعة، 

وبالتالي فإن الدرجة سجلت لطالب آخر.

اإلدارات المدرسية لم تخطئ
أفادت املصادر بأن اخطاء مركز املعلومات انحصرت 
في بيانات الطلبة سواء في تاريخ امليالد او رقم البطاقة 
املدنية او اجلنس���ية حيث جعل���وا الطالب غير محدد 
اجلنسية كويتيا ولكن لم تصل هذه االخطاء الى احداث 

اخطاء في درجات الطلبة.
وأكدت املصادر ايضا ان ادارات املدارس بعثت مستندات 
رسمية الى الكنترول املركزي وهذه املستندات موجودة، 
نافية ايضا تس���بب هذه االدارات في اي اخطاء محملة 

املسؤولية بالكامل للعاملني في الكنترول املركزي.

جامعة الكويت جمعت الشهادات 
الواردة بها أخطاء

بحسب ما انفردت بنشره »األنباء« االسبوع املاضي 
قامت جامعة الكويت بتجميع بعض شهادات طلبة الثاني 
عشر الوارد بها اخطاء الرجاعها الى وزارة التربية متهيدا 
لتصحيح هذه االخطاء الى جانب تصحيح االخطاء الواردة 

في الشهادات التي لم يتسلمها أولياء األمور.
ودعت املصادر املسؤولني في الوزارة الى التدقيق في 

الشهادات قبل اصدارها ألولياء األمور.

د.خالد الرشيد

مريم بندق
اللجنة  بناء على توصيات 
الوزاري���ة للتعليم االلكتروني 
التي ترأس���ها وزي���رة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
الوزارة  احلمود أصدر وكي���ل 
املساعد للتخطيط واملعلومات 
د.خالد الرش���يد قرارا بتشكيل 
جلنة إلعادة دراس���ة عروض 
مشروع )م ع/2008/64 � 2009( 
توريد وتركيب كاميرات مراقبة 
وملحقاتها مبدارس وزارة التربية 
برئاسة م.مها عبداللطيف  القالف 
� مراقبة املكتب الفني، وعضوية 

حص���ة عبداهلل املال � مراقبة املكتب الفني، صقر 
عج���اج العتيبي � مراقبة املكتب الفني، مصطفى 
االربش � مراقبة الدعم التقني والتش���غيل، علي 
خريبط � مراقبة الدعم التقني والتشغيل، عبداهلل 
محمد � مراقبة دعم املستفيدين، وحيد هاشم � قطاع 

املنشآت التربوية، وحياة باقر � 
ادارة التوريدات واملخازن.

� دراس���ة   1 اللجنة:  مه���ام 
العروض املقدمة من الشركات.
2 � ارسال االستفسارات ان 

وجدت للشركات.
3 � إع���داد تقرير التوصية 

بالترسية.
4 � متابعة اجراءات املناقصة 
مع اجله���ات اخلارجية )جلنة 
املناقصات � ديوان احملاسبة(.

تعقد اللجنة اجتماعات بدعوة 
من رئيسها على ان تقدم تقريرها 
املهام  النهائي بعد االنتهاء من 

املناطة بها.
تصرف مكافأة مالية وفقا لقرار مجلس اخلدمة 

املدنية رقم )1( لسنة 1983.
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه وعلى جميع 

جهات االختصاص العلم والعمل مبوجبه.

لجنة إلعادة دراسة عروض توريد وتركيب
كاميرات مراقبة لمدارس »التربية«

تكليفات ب�»التربية« بسبب المهمات واإلجازات
مريم بندق

أصدر وكيل وزارة التربية 
الرشيد قرارا بتكليف  د.خالد 
وفاء س���الم الكنيمش، مراقب 
التدريب وتنمية القوى العاملة 
للقي���ام بأعم���ال مدي���ر إدارة 
التطوير والتنمية نظرا لقيام 
عبلة العيس���ى مبهمة رسمية 
اعتب���ارا من 4 اجل���اري وذلك 
ال���ى عملها األصلي  باالضافة 
اعتبارا م���ن 2010/7/4 وحتى 

مباشرة عملها.
وأصدر وكيل التنمية قرارا 
بتكليف علي الشمري مساعد 
التقني���ات  ب���إدارة  مهن���دس 
التربوية للقيام بأعمال رئيس 
قسم التزويد واإلمداد باالضافة 

الى عمله األصلي، وذلك اعتبارا 
من االحد 2010/7/4 وحتى نهاية 
2010/9/2.وقرار آخر بتكليف 
حوراء ناص���ر معرفي رئيس 
قسم السكرتارية مبكتب الوكيل 
التربوية  املس���اعد للتنمي���ة 
بالقيام بأعمال مراقب املتابعة 
الفنية اضافة الى عملها األصلي 
اعتبارا من 2010/7/4م وحلني 
عودتها من االجازة. وكلف مها 
الشمري – مش���رف اتصاالت 
بإدارة التقنيات التربوية بالقيام 
بأعمال رئيس قسم إعداد وإنتاج 
البرامج التلفزيونية باالضافة 
الى عملها األصلي وذلك اعتبارا 
من يوم األحد 2010/7/4م وحتى 

2010/9/2م.

وكلف س���عاد املعوشرجي 
مساعد مهندس بادارة التقنيات 
التربوية بالقيام بأعمال رئيس 
قس���م التصميم باالضافة الى 
عملها األصلي وذلك اعتبارا من 
يوم األحد 2010/7/4م حتى نهاية 

2010/9/2م.
وق���رر انه���اء تكليف عيد 
سلطان شالش مراقب الشؤون 
الفني���ة م���ن العم���ل بوظيفة 
مدير ادارة املكتبات من نهاية 
2010/6/29م. وتكلي���ف أحمد 
عبداهلل الكندري مراقب اخلدمات 
االداري���ة والتجهيزات بالقيام 
بأعم���ال مدي���ر ادارة املكتبات 
اعتبارا من 2010/6/30 باالضافة 

لعمله األصلي.


