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د.موضي احلمود

راضي الرشيدي

متاضر السديراوي

محمد الصايغ

منى اللوغاني

محمد الكندري

أكدت وجود مقترح لتعديل الوثيقة األساسية الصادرة في العام 2008 للمرحلة الثانوية

اللوغاني عن أخطاء نتائج الثاني عشر: ندرس السلبيات مع الكنترول و»المعلومات«
بالتع����اون مع مرك����ز املعلومات 

واملناطق التعليمية مثل:
� أخطاء في البيانات األساسية 
للطال����ب )تاريخ املي����اد، الرقم 

املدني،... إلخ(.
� أخطاء في إغفال رصد )درجة 
العاشر وخاصة  ومعدل( الصف 

لطاب القسم األدبي.
� أخط����اء ف����ي إدراج أس����ماء 
احلاصلني على مراكز متقدمة ضمن 
قائمة األوائل التي أعلنتها الوزارة 

)القسم األدبي(.
علما انه يتم حاليا تدارس جميع 
السلبيات وحتديد أسبابها بالتعاون 
مع مركز املعلومات وكنترول العلمي 
واألدبي وسيتم إعداد تقرير متكامل 

بالنتائج واملقترحات.
ثالثا مقترح لتعديل الوثيقة

3 � مت إع����داد مقترح وتقدميه 
إليكم إلع����ادة تدارس س����لبيات 
الوثيقة احلالية )2008( وتعديلها 
مبا يتوافق م����ع مصلحة الطالب 

ومصلحة العملية التعليمية.
علم����ا ان الوثيقة األساس����ية 
املعدلة )2008( للمرحلة الثانوية 
مت إعدادها من خال جلنة وصدر 
بش����أنها قرار وزاري لبدء العمل 
مبوجبها اعتبارا من طاب الصف 

العاشر )2009/2008(.

العم���ل. اصدر وكي���ل الوزارة 
النوعي محمد  املساعد للتعليم 
الكندري قرارا بانهاء تكليف احمد 
الكندري مراقب اخلدمات االدارية 
والتجهيزات من العمل بوظيفة 
مدير ادارة املكتبات اعتبارا من 
نهاي���ة 2010/7/8، وتكليف عيد 
ش���اش مراقب الشؤون الفنية 
بالقي���ام بأعم���ال مدي���ر ادارة 
املكتب���ات باالضاف���ة الى عمله 
االصلي اعتب���ارا من 2010/7/12 
حت���ى نهاي���ة 2010/9/9. وقرر 
الكندري متديد تكليف منى شهاب 
باحثة نفس���ية بادارة اخلدمات 
االجتماعية والنفس���ية للقيام 
التدريب  بأعمال رئيس قس���م 
واالعداد املهني بادارة اخلدمات 
االجتماعية والنفسية باالضافة 
لعملها االصلي وذلك اعتبارا من 
يوم االثن���ني املوافق 2010/7/12 

حتى نهاية 2010/9/9.

مريم بندق
أعدت الوكيلة املساعدة للتعليم 
اللوغان����ي مذكرة  الع����ام من����ى 
توضيحية بشأن نتائج اختبارات 
العام الدراسي 2010/2009 لطاب 
املرحلة املتوسطة وطاب الصف 
الثاني عش����ر للفترة الدراس����ية 
اللوغاني في  الرابعة. وأوضحت 
املذكرة التي حصلت »األنباء« على 
نس����خة منها والتي تعتزم رفعها 
الى وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود ووكيلة 
السديراوي، أوال  الوزارة متاضر 
بالنسبة للتظلمات وااللتماسات 
املقدمة م����ن بعض طاب املرحلة 

املتوسطة: نود اإلفادة مبا يلي:
1 � تساءل مكتب خدمة املواطن 
بكتابه رقم 2261 املؤرخ ب� 2010/6/29 
عن االلتماسات والتظلمات اخلاصة 
بنتائج الفترة الدراس����ية الرابعة 
التظلمات  التس����اؤل  وفهم م����ن 
اخلاصة بدرجات الطالب وعملية 
التصحيح.. مل����ا كان يتم رصده 
خال )هذا التوقيت( من مراجعة 
الطلبة وأولياء أمورهم بشأن نتائج 
طاب املرحلة املتوسطة )الراسبون 
وبصفة خاصة في 4 مواد( حملاولة 
طلب إعادة التصحيح او منحهم 
درجات إضافية تسمح بنجاحهم 
في مادة والتقدم للدور الثاني في 

مريم بندق
علمت »األنب���اء« ان مراقبي 
وزارة املالي���ة رفض���وا اعتماد 
فواتير الهواتف احملمولة لبعض 

املسؤولني بوزارة التربية.
وقال���ت مصادر مس���ؤولة 
ل�»األنب���اء« ان اه���م ماحظات 

مراقبي وزارة املالية هي:
امل���ادة )10/و(  1- مخالف���ة 
باقتصار خدمات االتصال املختلفة 
على االحتياجات الفعلية للجهات 
احلكومية الازمة لتيسير اعمالها 
فقط حي���ث مت توفير اخلدمات 

جلهات غير مصرح لها.
2- مخالف���ة امل���ادة )20/و( 
مراعاة تخصيص هاتف سيارة 
واحد لكل من الوزراء والوكاء 
ومن في مستواهم حيث مت توفير 
اخلدمات جلهات غير مصرح لها. 
هذا وشكل وكيل قطاع املنشآت 
التربوي���ة م.محم���د الصاي���غ 

3 مواد. وقد مت رفض هذه الطلبات 
استنادا ملا يلي:

� التأكد من إمتام عملية مراجعة 
التصحيح بصفة عامة وللراسبني 
في 4 مجاالت بصفة خاصة حملاولة 
مس����اعدتهم ومتكينهم من التقدم 
للدور الثاني في حال وجود ورقة 

تقبل الزيادة.

االلتزام مب����ا ورد بالوثيقة   �
بشأن:

)يسمح للطلبة باالطاع على 
أوراق اإلجابة للفترتني الدراسيتني 
األول����ى والثالثة أثن����اء احلصة 
الدراس����ية بع����د إمت����ام عمليتي 
التصحيح والرصد وال يس����مح 
له����م باالطاع على أوراق اإلجابة 

الثانية  الدراس����يتني  للفترت����ني 
والرابعة(.

ثانيا ما يتعلق بطاب الثاني 
عشر للفترة الدراسية الرابعة

2 � هناك أخطاء مستجدة ظهرت 
بعد إصدار نتائج اختبارات الصف 
الثاني عشر )املرحلة الثانوية( مت 
رصدها والتعامل معها وتصحيحها 

جلنة مختص���ة ملقابلة رئيس 
قس���م الهواتف بادارة التصميم 
واالنش���اءات برئاس���ة يسرى 
القحطاني مدير ادارة التصميم 
واالنش���اءات، اي���اف الفضالة 
مراقبة صيانة حولي التعليمية، 
سوزان الستان مراقبة ديوان عام 
الوزارة، خالد غلوم مراقبة صيانة 

مبارك الكبير التعليمية.
املقابات  ثانيا: ترفع نتائج 
الى الوكيل املس���اعد للمنشآت 
التربوية العتمادها واالحالة الى 
الشؤون االدارية إلعداد مشروع 

قرار الندب.
ثالثا: يسرى هذا القرار اعتبارا 

من تاريخه.

رابعا: عل���ى جميع اجلهات 
املعنية العلم والعمل مبوجبه.

وباالشارة الى القرار رقم 47759 
بتاريخ 2010/6/30 بشأن تكليف 
احمد عب���داهلل الكندري مراقب 
اخلدمات االدارية والتجهيزات 
للقيام بأعمال مدير ادارة املكتبات، 
وبناء على ما تقتضيه مصلحة 

قرار بتكليفات في »التربية« للقيام بإجازات دورية

مراقبو »المالية« يرفضون اعتماد فواتير هواتف مسؤولي »التربية«

عطفًا على تعليمات الوزيرة الحمود

الروضان: وقف تعيين ونقل حملة
الدبلوم لوظيفة مسجل شؤون طلبة

أصدرت وكيلة وزارة التربية 
املساعدة للقطاع االداري عائشة 
الروضان تعميما جاء فيه: بناء 
على توجه الوزارة نحو انشاء 
شعبة املتابعة الفنية باملدارس، 
والوارد ضمن مش���روع جودة 
املدرس���ية في برنامج  االدارة 
الدراس���ي  احلكوم���ة للع���ام 
2011/2010 وحيث ان العمل في 
هذه الشعبة س���يقتصر على 
حملة املؤهات اجلامعية فقط 
لتتولى اختصاصات ش���ؤون 
الطلبة ورصد املؤشرات التربوية 
باملدارس، وعطفا على تعليمات 

وزي���رة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود بكتابها 
املؤرخ 2010/6/10، لذا يرجى وقف التعيني والنقل لش���غل وظيفة 
مس���جل ش���ؤون طلبة من حملة الدبلوم التجاري واالبقاء على 

املوظفني العاملني حاليا منهم بصفة شخصية.

عائشة الروضان

د.خالد الشالل

ق����ال رئي����س مجل����س امناء 
»غ����راس« د.خال����د الش����ال ان 
احلمل����ة االعامي����ة التوعوي����ة 
اجلديدة »معلمي س����ر متيزي«، 
التي أطلقها املش����روع التوعوي 
الوطني »غراس« لإلشادة بجهود 
املعلم، تركز على توجيه رسالة 
تربوية وغرس قيمة احترام املعلم 
وتقديره، مضيفا ان ذلك التقدير 
سينعكس على أداء الطالب وتفوقه 
ومتيزه. وأضاف ان احلملة تأتي 
تكملة لسلسلة احلمات التوعوية 
املبنية على الربط بني تس����ويق 
القي����م ودورها ف����ي الوقاية من 
املخدرات والتي أطلقها املشروع 
خال السنوات املاضية وجنح من 
خالها في ترسيخ عاقة تبادلية 
مع ش����رائح املجتم����ع، حيث ان 
الس����عي احلثيث لغرس مكارم 
االخاق يؤكد من جديد على اهمية 
الربط بني نشر االخاق ومقاومة 
اآلفات املجتمعية املعيقة لعملية 

التنمية بكل جوانبها.
وب����نينّ ان هذه احلمل����ة التي 
تهدف الى االش����ادة بدور املعلم 
هي ثمرة مش����تركة بني مشروع 
غراس ومشروع مكارم، الفتا الى 
ان ذلك يؤكد اهمية الشراكة بكل 
صورها بني مؤسسات املجتمع من 
اجل تعزيز منظومة القيم ونشر 
الفكر التوعوي السليم، ومشددا 
على ضرورة تعاون كل اجلهات 
املعنية إلجناح هذه احلملة التي 
تغرس العديد من القيم االجتماعية 

ذات العاقة الوثيقة بالتعليم.

التفاعلية بني »مكارم« و»غراس« 
من ناحية والرأي العام من ناحية 
اخرى، وسيساهم في اثارة حوار 
مجتمع����ي حول تعزي����ز مكارم 
الوقاية من  االخاق ودورها في 

املخدرات.
وبني الشال ان احلملة تركز 
على مجموعة من القيم تضمنتها 
»مصفوف����ة القي����م« للوقاية من 
املخدرات، ومن أهمها إبراز قيمة 
االهتمام بالتعليم وقيمة احترام 
جهود املعلم من خال االش����ادة 
بقيم����ة احترام املعل����م كواحدة 
من مكارم االخ����اق، وإبراز دور 
وجهود املعل����م في متيز وتفوق 
الطاب. وختم الشال بضرورة 
غرس م����كارم االخاق واملفاهيم 
االيجابي����ة في املجتمع من خال 
تس����ليط الضوء عل����ى النماذج 
الطلبة  املتفوقة واملتمي����زة من 
والتاميذ والذي سيساهم في نشر 
التفاؤل ويبعث رسالة ايجابية 
لآلخرين يحثهم فيها على السير 
في نفس الدرب س����عيا لتحقيق 
النجاح، مضيفا انه من خال الربط 
الوقاية  بني االجناز كقيمة وبني 
من املخدرات سيتم تفعيل الدور 
االيجابي للجهود التي يقوم بها 
املعلم وخاصة الوجبة التربوية 
التي مينحها للتاميذ والطاب في 
املراحل التعليمية املختلفة، وحث 
املعلمني على بذل املزيد من اجلهد 
مع الطلبة سعيا لتفوقهم، ايضا 
حث الطلبة على االعتراف بدور 

وفضل املعلم.

أما عن االستراتيجية االتصالية 
للحملة اجلديدة، فقال د.الشال 
انه من املعلوم سلفا ان احلمات 
االجتماعية تعتمد أساس����ا على 
البحث العلمي واحلقائق والبيانات 
املؤك����دة بعيدا ع����ن التهويل أو 
التهوين من ش����أنها، مضيفا ان 
دراسة »مصفوفة القيم« التي أعدت 
ملش����روع غراس قد تضمنت أهم 
القيم االجتماعية املؤثرة في عملية 
تعاطي وتداول وإدمان املخدرات 
بني الشرائح املختلفة، وان الدراسة 
رصدت أهم خمس عشرة قيمة هي 
االكثر ارتباطا بتعاطي املخدرات 
)شريحة متنوعة من الشباب في 
مراحل التعليم املتوس����طة حتى 
الش����ال ان  اجلامعة(. وأوضح 
الربط ب����ني قيمة التفوق املتميز 
)االجناز( وقيم����ة احترام املعلم 
كقيم مشتركة في مواجهة تعاطي 
وإدمان املخدرات، سيعيد العاقة 

شدد على ضرورة تعاون كل الجهات المعنية لنجاحها

الصرف مقابل 18 اجتماعًا خالل أشهر أبريل ومايو ويونيو

الشالل: حملة »معلمي سر تميزي« 
رسالة تربوية لألبناء الحترام العلم والمعلم

الوهابي انتهت من إجراءات تحويل مكافآت لجنة 
الجودة في مدارس التعليم العام إلى البنوك

نفى مصدر مسؤول في جمعية املعلمني وجود أي نية لدى اجلمعية 
إلجراء تغييرات على آلية اختيارها للمشمولني مبهرجان »شكرا معلمي« 
السابع الذي تعتزم اجلمعية إقامته حتت رعاية صاحب السمو األمير 
خال شهر أكتوبر وفي إطار احتفاالتها والعالم بيوم املعلم العاملي الذي 

يصادف يوم 5 من أكتوبر.
وذكر املصدر أن اجلمعية حددت آلية االختيار وفق معايير واضحة 
وثابتة انتهجتها منذ العام الدراسي 1998/97 وروعي فيها جميع اجلوانب 
حيث كرمت في هذا العام جميع املعلمني األعضاء لديها والذين مت تعيينهم 
كمعلمني حتى نهاية عام 1975 فيما واصلت في العام التالي تكرمي املعلمني 
األعضاء الذين مت تعيينهم عام 1976 واس����تمرت تباعا وبشكل سنوي 
تصاعدي في تكرمي دفعة من املعلمني األعضاء حتى شمل التكرمي املقبل 

دفعة املعلمني األعضاء املعينني في التربية عام 1988.
وأضاف أن اجلمعية راعت في التكرمي س����نوات اخلدمة والتي متتد 
إلى أكثر من 22 عاما، فيما اختارت أعضاءها ليشملهم التكرمي من واقع 

متيز هؤالء املعلمني باالنتساب إليها وااللتحاق مبجال العمل التربوي النقابي، عاوة على 
مراعاة اإلمكانات املتاحة في التكرمي خاصة فيما يتعلق باجلانب املادي.

من جانبها أشارت رئيس����ة اللجنة التحضيرية العليا ملهرجان »شكرا معلمي« فاطمة 

الزير الى أن اللجنة بدأت االس����تعدادات التحضيرية بشكل مبكر وان 
املرحلة األولى لهذه االستعدادات مت االنتهاء منها وستكون بشكل مغاير 
ع����ن احتفال الع����ام املاضي الذي حمل عنوان االنطاق����ة نحو العاملية 

وبشعار »معلم وأفتخر«.
وأضافت أن مهرجان »ش����كرا معلمي« بات ميثل منوذجا متميزا في 
تقدمي كل أوجه الشكر والتقدير والعرفان إلى كل معلم ومعلمة، وإن من 
باب الفخر واالعتزاز أن يحظى هذا املهرجان الكبير وللسنة السابعة على 
التوالي بالرعاية األميرية السامية من قبل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، والتي جاءت استكماال لرعاية سمو األمير الراحل الشيخ 
جابر األحمد، وتأكيدا على احلرص الدائم من قيادتنا احلكيمة على منح 
املعلمني حقهم من التقدير واالحترام والثناء بصفتهم حملة مشاعل العلم 
والنور، ومبا يتحملونه من مسؤوليات جسام في بناء أجيال املستقبل. 
واختتمت الزير تصريحها بأن مهرجان »شكرا معلمي« املقبل سيتم فيه 
تكرمي أعضاء اجلمعية الذي����ن مت تعيينهم في وزارة التربية كمعلمني 
عام 1988 ومن املتوقع أن يصل عددهم إلى 331 معلما ومعلمة، وأن اجلمعية حرصت على 
نشر كشوفات األسماء بشكل مبكر حتى يتسنى للمشمولني بالتكرمي التواصل معها وللرد 

على جميع استفساراتهم.

مريم بندق
علم����ت »األنب����اء« ان مديرة 
التربية  اإلدارة املالي����ة ب����وزارة 
أنيسة الوهابي انتهت من إجراءات 
حتويل مكافآت جلنة اجلودة في 
مدارس التعليم العام الى حسابات 

املستحقني في البنوك.
وأف����ادت املصادر بأن الصرف 
س����يتم عن أش����هر أبريل ومايو 
ويونيو 2010 وبواقع 6 اجتماعات 
في الش����هر الواحد وبإجمالي 18 
اجتماعا لرئيسة وأعضاء اللجنة 
بحسب الكتاب املرفوع من وكيلة 
الى  اللوغاني  العام منى  التعليم 
مديرة اإلدارة املالية أنيسة الوهابي. 
هذا ويشمل الصرف رئيسة اللجنة 

الوكيلة املساعدة للتعليم العام منى 
اللوغاني وأعضاء اللجنة وهم:

 � الف����ارس  د.فوزان س����عود 
الدراسات  استاذ مس����اعد بكلية 
العامة  التكنولوجي����ة )الهيئ����ة 

للتعليم التطبيقي والتدريب(
د.زيد الشمري � استاذ مساعد 
التتربية )جامعة  ومنسق برامج 

اخلليج للعلوم والتكنولوجيا(.
فريد ربيع محم����د � التوجيه 
الفني العام ملادة املكتبات )ديوان 

الوزارة(.
ازه����ار عبدالعزيز الس����يف � 
موجهة أولى الدراس����ات العملية 

)منطقة حولي التعليمية(.
أمل رامز أحمد هاشم � مديرة 

ثانوية اليرموك )منطقة العاصمة 
التعليمية(.

يوسف عبداهلل العنزي � رئيس 
قسم املتابعة الفنية )إدارة التنسيق 

ومتابعة التعليم العام(.
هناي حسني املقهوي � رئيسة 
قس����م اللغة االجنليزية مبدرسة 
خالد ب����ن الوليد االبتدائية � بنني 

)منطقة مبارك الكبير(.
 � العازمي  س����ارة حمد كميخ 
معلمة االجتماعيات ثانوية اجلزائر 

)منطقة العاصمة التعليمية(.
أمي����ن حس����ن عبداخلال����ق � 
ث.املباركي����ة معلم مادة املكتبات 

)منطقة الفروانية التعليمية(.

وأخرى لمقابلة المرشحين للوظائف الفنية في »المعلومات«

وكيلة »التربية«: لجنة لبناء وتوصيف »الموسيقية«

السديراوي ترأس اجتماع »الوكالء« غدًا

مجلس الوزراء وافق على استضافة الكويت اجتماع
وزراء التعليم العالي بالدول العربية وأميركا الجنوبية

»التربية« تتحمل تكاليف المشاركة في بطولة األلعاب الرياضية في لبنان

مريم بندق
..شكلت الوكيلة السديراوي جلنة ملقابلة املرشحني 
للوظائف الفنية في »مركز املعلومات« برئاسة هناء 
الشراح وعضوية هدى عبداهلل املطيري، دالل سلمان 
العتيبي، نوير دويح العجمي، هدى عوض املطيري، 
غازي عجاج العتيبي، سميرة حسني العنزي، بشاير 

محمد صادق ومصطفى محمد األربش.
مهام اللجنة: استقبال طلبات التوظيف من إدارة 
املوارد البشرية، وفرز وتصنيف الطلبات فنيا وفقا 
لوظائف املتقدمني إليها، وبحث اس����تيفاء الطلبات 
للشروط واس����تيفائها للمستندات الازمة، حتديد 
مواعيد املقابات، وإخط����ار املتقدمني إليها، إجراء 
اختبار حتريري للمتقدمني كل حس����ب تخصصه، 
إجراء املقابات الشخصية للمتقدمني الفنيني العاملني 
في الشركات املتعاقدة مع وزارة التربية في مجال 
احلاسب اآللي، إجراء املقابات الشخصية للمهندسني 
والفنيني املتقدمني للعمل في مركز املعلومات، تسجيل 

واعتماد النتائج وفق النماذج املعتمدة، رفع التقرير 
بنتائج املقابات الى الوكيل لاعتماد.

يبدأ عم����ل اللجنة من تاري����خ مزاولتها للمهام 
املوكولة إليها.

ت����زاول اللجنة أعماله����ا خارج أوق����ات العمل 
الرسمية.

تصرف مكافأة مالية لرئيس اللجنة وأعضائها 
حسب النظم املتبعة في هذا الشأن.

تزود اللجن����ة إدارة تطوي����ر املناهج مبحاضر 
اجتماعاتها أوال فأوال.

تس����لم اللجنة التقرير اخلتام����ي املتضمن بناء 
وتوصيف املنهج املش����ار اليه والتوصيات إلدارة 

تطوير املناهج بنهاية يناير 2011.
تصرف مكافأة مالية لرئيس وأعضاء اللجنة حسب 

النظم واللوائح املعمول بها في هذا الشأن.
عل����ى جميع جهات االختص����اص العلم والعمل 

مبوجب هذا القرار.

مريم بندق
شكلت وكيلة وزارة التربية 
الس���ديراوي جلن���ة  متاض���ر 
بناء وتوصي���ف منهج التربية 
الثانوية  املوس���يقية للمرحلة 
� م���دارس الرج���اء مب���دارس 
التربية اخلاصة للعام الدراسي 

.2011/2010
ن���ص القرار: أوال: تش���كيل 
جلنة برئاسة شريف الصاحي 
وعضوية وائل رستم ووائل راشد 

وأسماء علي وعبير السيد.

اللجنة: وضع  ثانيا: مه���ام 
العامة لتدريس منهج  االهداف 
التربية املوسيقية للصفوف من 
العاشر الى الثاني عشر للمرحلة 

الثانوية � مدارس الرجاء.
وض���ع االه���داف املعرفية 
والوجداني���ة واملهاري���ة ملنهج 
التربية املوسيقية مبا يناسب 
طلبة مدارس الرجاء للصفوف 

املذكورة.
وضع املعايير واملفاهيم العامة 
وإدراج احدث التقنيات واألنشطة 

التي تناسب طلبة مدارس الرجاء. 
بناء وتوصي���ف منهج التربية 

املوسيقية للصفوف املذكورة.
وضع توصيات اللجنة.

ثالثا: اس���لوب عمل اللجنة: 
تعقد اللجنة اجتماعها األول خال 
اسبوع من صدور القرار وتكون 
االجتماعات خارج اوقات العمل 
الرسمي. وتضع اللجنة اسلوب 
عملها في ضوء املهام والبرمجة 
الزمنية حسب املوعد احملدد من 

قبل إدارة تطوير املناهج.

ت���رأس وكيل���ة وزارة التربي���ة متاض���ر 
الوكاء صباح  الس���ديراوي اجتماع مجلس 
غ���د االثنني للبت في تقرير مرفوع من وكيلة 
القطاع اإلداري عائشة الروضان حول إجراءات 
ومتطلبات توزيع وجبات التغذية على تاميذ 

املرحلة االبتدائية الى جانب وثيقتي التعليم في 
املرحلة املتوسطة والتعليم الديني، وغيرها من 
القضايا التربوية والتعليمية التي يتطلب البت 
فيها قبل بدء العام الدراسي اجلديد 2011/2010 

بوقت كاف.

مريم بندق
وافق مجلس الوزراء على استضافة الكويت 
لاجتماع املشترك لوزراء التعليم العالي بالدول 
العربية ودول أميركا اجلنوبية وذلك خال العام 
احلال���ي على ان يتم التنس���يق مع وزارة املالية 

بشأن امليزانية التقديرية املطلوبة.
وجاءت املوافقة بعد ان اطلع املجلس في اجتماعه 
رقم 2010/21 املنعقد بتاريخ 2010/6/6 على كتاب 
وزارة التربي���ة امل���ؤرخ 2010/5/27 واملرقم 627 
املتضمن االشارة الى رسالة األمني العام جلامعة 
الدول العربية املتضمنة طلب عقد االجتماع املشترك 

لوزراء التعليم العالي بالدول العربية ودول أميركا 
اجلنوبية في الكويت العام احلالي، لذا فإن الوزارة 
تعرض املوضوع وبصف���ة عاجلة على مجلس 
الوزراء ألخذ املوافقة لكي تتمكن من اإلعداد املبكر 
لعقد هذا االجتماع وأصدر املجلس قراره السابق 
ذكره. ووافق املجلس أيضا على املشاركة في بطولة 
األلعاب الرياضية املدرسية العربية الثامنة عشرة 
واملزمعة إقامتها في اجلمهورية اللبنانية خال 
الفترة من 7/25 إلى 2010/8/5. على ان تتحمل وزارة 
التربية تكاليف املشاركة في هذه البطولة ضمن 

ميزانية وزارة التربية للعام 2011/2010.

قالت مصادر تربوية ان أهم األخطاء املستجدة 
في نتائ��ج امتحانات الفترة الدراس��ية الرابعة 
لطلبة الصف الثاني عشر والتي يجب أخذها في 
االعتبار هي وجود رقمي جلوس للطالب الواحد 

عن الفترتني الدراسيتني الثانية والرابعة وهذا أدى 
الى وقوع اخطاء عند ادخال الدرجات املستحقة 
للطالب عن الفترة الدراسية الثانية والذي مت اثناء 

فترة عمل الفترة الدراسية الرابعة.

وجود رقمي جلوس للطالب

يشمل تكريم 331 معلمًا ومعلمة

»المعلمين«: ال تغييرات على آلية االختيار للمشمولين بمهرجان »شكرًا معلمي« السابع

فاطمة الزير


