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»وكالء التربية«: تعديل مواعيد اختبارات الفترة الرابعة لالبتدائي والمتوسط والـ 12
بعد موافقة مجلس التواجيه العامة على تبكير امتحانات طلبة المراحل الثالث للعام الدراسي 2011/2010

تأجيـل اعتماد وثيقـة المعهـد الدينـي للمتوسـط وإحالتها إلـى »التعليـم العـام« و»المناهج الدراسـية« 
مـع تعهـد بالتطبيق فـي العـام الدراسـي 2012/2011 وتكليـف الرشـيد بمتابعة دمـج صعوبـات التعلم
»الصحـة« و»البلدية« و»خدمات التربية« تتابـع الفحص اليومي لتغذية االبتدائي والرياض لضمان سـالمة الطلبة

واقعيـة مشـاريع  إلـى  الحكومـة  برنامـج  يحـوّل  قطـاع  أول  »المنشـآت«  السـديراوي: 
وليد بن غيثمحمد الكندريمحمد الصايغمتاضر السديراوي

المواعيد الجديدة المتحانات نهاية العام الدراسي 2011/2010 
لطلبة الثاني عشر والمتوسط والثانوي 

أوال: اختبارات الفترة الدراسية الرابعة للمرحلة االبتدائية والمتوسطة
املوعد حسب القرار املعدلاملوعد حسب القرار رقم 1

من األربعاء 2011/6/8
إلى اخلميس 2011/6/16

من الثالثاء 2011/5/31
إلى األربعاء 2011/6/8

ثانيا: اختبارات الفترة الدراسية الرابعة للصف الثاني عشر
املوعد حسب القرار املعدلاملوعد حسب القرار رقم 1

من األربعاء 2011/6/15
إلى االثنني 2011/6/27

من األحد 2011/6/12
إلى اخلميس 2011/6/23

اخلاصة بتغذي����ة تالميذ املرحلة 
االبتدائي����ة التي قدمته����ا وكيلة 
الوزارة املساعدة للقطاع االداري 
الروضان في االجتماع  عائش����ة 
الس����ابق للمجل����س والتي اعدها 
فريق ادارة اخلدمات العامة برئاسة 
مدير اإلدارة وليد بن غيث وكانت 
»األنباء« قد انفردت بنشرها في 19 

يوليو اجلاري.
وأكد بيان املجلس انه متت 
إحالة مسألة حتديد اوقات تناول 
الوجبات الى قطاع التعليم العام 
الذي سيحدد وقت تناول الوجبة 
ومدة الفرص���ة واماكن تناول 
الوجب���ات وس���تقوم البلدية 
ومراق���ب اخلدم���ات مبتابعة 
الغذائية من  الوجبات  سالمة 
خالل الفحص اليومي بالتعاون 

مع وزارة الصحة.
من األهمية اع����ادة االعالن ان 
مجلس مديري املناطق التعليمية 
وافق في جلسته التي عقدت بتاريخ 
20 يوليو على زيادة مدة الفرصة 
األولى واملقررة بعد احلصة الثانية 
لتالميذ املرحلة االبتدائية 10 دقائق 
لتصبح 30 دقيقة لتناول الوجبة 
التاس����عة  الغذائية على أن تبدأ 
وعش����ر دقائ����ق وتس����تمر حتى 

التاسعة و40 دقيقة صباحا.
ان  ووافق املجلس ايضا على 
ينتهي دوام تالميذ املرحلة االبتدائية 
عند الساعة الواحدة والنصف بعد 
الظهر بدال م����ن الواحدة والثلث 
وكانت »األنباء« قد نش����رت ذلك 

في 21 يوليو اجلاري.

مريم بندق
اعتمد مجل����س وكالء التربية 
تعدي����ل القرار رق����م )1( اخلاص 
مبواعي����د االمتحانات واإلجازات 
وبداية التسجيل مبدارس التعليم 
الع����ام للع����ام الدراس����ي اجلديد 

.2011/2010
تضمن التعديل مواعيد اختبارات 
الفترة الدراس����ية الرابعة لطلبة 
املرحلتني االبتدائية واملتوس����طة 
وكذلك طلبة الصف الثاني عشر 
وبحسب املواعيد اجلديدة ستبدأ 
اختبارات طلبة الصف الثاني عشر 
12 يونيو وتنتهي في 23 منه بدال 
من 15 يونيو وحتى 27 منه ولطلبة 
املرحلتني االبتدائية واملتوس����طة 
تبدأ اختبارات الفترة الدراس����ية 
الرابعة في 31 مايو وتستمر حتى 
8 يونيو بدال من األربعاء 8 يونيو 
وحتى 16 منه وذلك بحسب اجلدول 

املنشور.
الهدف من  ان  وأكدت املصادر 
التعديل الذي مت مبوافقة مجلس 
التواجيه العامة توفير املزيد من 
الوق����ت لعمليات تصحيح أوراق 
اختبارات الط����الب لضمان الدقة 
العامة للطلبة  ومراعاة املصلحة 
وذلك قبي����ل املوعد احملدد لنهاية 

العام الدراسي 2011/2010.
الوزارة  هذا وأش����ادت وكيلة 
التي ترأست  السديراوي  متاضر 
االجتماع بجهود قطاعات الوزارة 
لتنفيذ برنامج عمل احلكومة للعام 
2010/2009، مشيرة الى ان قطاع 
القطاع  التربوية يعتبر  املنشآت 

الوحيد � حتى اآلن � الذي بدأ في 
تنفيذ البرنامج بتحويله اخلطط 
الى مشاريع واقعية بتوقيعه انشاء 
5 مدارس جدي����دة ذات تصاميم 

متطورة وحديثة.
وقالت الوكيلة السديراوي اآلن 
نس����تطيع القول ان خطط وزارة 
بالبرنامج  التربية فيما يتعل����ق 
أصبحت واقعية، وتشمل املدارس 

وثيق����ة املعهد الدين����ي اخلاصة 
باملرحلة املتوس����طة الى قطاعي 
الع����ام واملناهج للمزيد  التعليم 
من الدراسة بعد ان متت مناقشة 
بنودها ف����ي املجلس على ان يتم 
التربية  اعتمادها من قبل وزيرة 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 

احلمود
للتطبيق في العام الدراس����ي 

التربية اخلاصة س����ابقا س����عاد 
الفارسي تعمل بالتعاون مع ممثلي 
البنك الدولي القرار تصورات عملية 
قابلة للتنفيذ بخصوص هذه الفئة 

من الطلبة.
ووجهت السديراوي الى أهمية 
التنس����يق مع الوكالء املساعدين 
لقط����اع التعلي����م النوعي محمد 
الكندري واخل����اص فهد الغيص 

اإلمام الشافعي االبتدائية للبنني في 
منطقة صباح السالم، علي بن أبي 
طالب االبتدائية للبنني في منطقة 
الشعب، قرطبة املتوسطة للبنات 
في قرطبة، روضة حنني في منطقة 
الفروانية، والصليبخات االبتدائية 

بنات.
هذا وأعلنت الوكيلة السديراوي 
في بيان صحافي ان املجلس أحال 

2012/2011
ه����ذا وعلم����ت »األنب����اء« ان 
املجلس كلف وكيل قطاع التخطيط 
واملعلومات د.خالد الرشيد التنسيق 
مع الوكالء املساعدين في موضوع 
دمج طلب����ة صعوبات التعلم في 
مدارس املرحلة االبتدائية منطقة 
مبارك الكبير في ظل وجود جلنة 
إدارة مدارس  ترأسها اآلن مديرة 

اللوغاني لصياغة  والعام من����ى 
مشروع حتت مظلة واحدة جلميع 
رؤى وتصورات القطاعات املعنية 
باالمر حتى يأت����ي القرار صائبا 
الفئة  ابناءنا من ه����ذه  ويخ����دم 
التي تعاني بعض الصعوبات في 
التعلم بدمجها في مدارس التعليم 

العام.
ووافق املجلس على التوصيات 

»الرحمة« تقدم منحاً مالية كبيرة لطالب جامعيين في غزة
غزة � كونا: قدمت جمعية »الرحمة« العاملة في الكويت منحا مالية 

لطالب فقراء متفوقني في قطاع غزة.
وس����لمت اجلمعية هذه األموال ال����ى الطالب امس من خالل جمعية 
»الرحمة لإلغاثة والتنمية« مبدينة غزة وهي ش����ملت 21 طالبا متفوقا 

في اجلامعة اإلسالمية.
وحصل الطال����ب الواحد على منحة تقدر ب����� 700 دوالر مقدمة من 
املؤسس����ة الدولية ملساعدة الطلبة العرب وبإش����راف جمعية الرحمة 

العاملية بالكويت.

وأوضح املدير التنفيذي جلمعية الرحمة لالغاثة والتنمية في غزة 
كمال مصلح ان »اجلمعية قررت منح هذه املس����اعدة للطلبة املتفوقني 
املنحدرين من عوائل فقيرة تش����جيعا وحتفيزا لهم على االستمرار في 
التفوق والنجاح«. وأكد مصلح في كلمة له خالل احتفال تس����ليم املنح 
الذي أقيم في اجلامعة ان لهؤالء فضال كبيرا وحقوقا مرعية في أعناق 
املسلمني جديرة بكل عناية واهتمام. وأضاف انه ومن اجل ذلك حرصت 
جمعيت����ه على تقدمي منح مالية للمتفوقني تكرمي����ا ودعما لهم إلكمال 

مسيرة العلم بالتوفيق والنجاح.

»األنباء« تنشر موافقات »الديوان«
على صرف مكافآت فرق عمل »التربية«

تتراوح بين 644 و1750 ديناراً لبعض أعضاء الفرق

عبدالعزيز الزبن

يتم صرف املس���تحقات املالية 
لهما ألنهما من خارج الوزارة، لذا 
يرجى املوافقة على صرف املكافأة 
املس���تحقة لهما أس���وة بباقي 
الفري���ق وهما ابراهيم  أعضاء 
موسى عباس محمد وعبداللطيف 

عبداهلل عبدالعاطي.
وبحس���ب موافق���ة الزب���ن 
سيتم صرف املستحقات املالية 
للمستعان بهم على بند املكافآت 
وهم: محمد عبداللطيف احمد، 
ومحمد السيد الصاوي، ومحمد 

عطا سعدة.
واعتمد الزبن صرف مكافآت 
بعض املشاركني في فرق تطوير 
نظام إدارة املعلومات التربوية 
والتقييم الطالبي ويشمل الصرف 
كال من: س���يد محمد عيسوي 
� مرك���ز الدراس���ات والبحوث 
الكويتية، د.س���عيد إسماعيل 
عمر � املرك���ز العربي للبحوث 
التربوية لدول اخلليج، أبوالفتوح 
ساملان � مكتب وزيرة التربية، 
د.شعبان العفيف عبدالعزيز � 
كلية الدراسات التجارية الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي، وفؤاد 
عبدالفتاح احلداد � توجيه عام 

اللغة العربية.

مريم بندق
اعتمد رئيس ديوان اخلدمة 
املدنية عبدالعزيز الزبن صرف 
املستحقات املالية ألعضاء فريق 
العمل املشكل لوضع الضوابط 
والشروط الالزمة لنقل وحتويل 
تراخي���ص امل���دارس اخلاصة 
بحس���ب املطالبة املرفوعة من 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود حيث 
جاء في كتابه���ا للزبن: يرجى 
املوافق���ة على املكاف���أة املالية 
البالغة 1250 دينارا لكل واحد 
من أعض���اء الفريق وعددهم 7 
حيث قام���وا باألعمال املكلفني 
بها، وفيما يلي أس���ماء الفريق 

املستحق الصرف:
د.محم���د الفيل���ي � جامعة 
الكوي���ت، د.عب���داهلل احليان � 
جامعة الكويت، د.عباس املجرن � 
جامعة الكويت، جمال فهد الشايع 
� وزارة التج���ارة والصناع���ة، 
د.محم���د املس���يليم � جامعة 
الكويت، صالح أحمد حس���ن � 
اإلدارة العامة للتعليم اخلاص، 
وسعاد نوري مشاري � اإلدارة 
العامة للتعليم اخلاص. ووافق 
رئيس ديوان اخلدمة املدنية على 

صرف مستحقات أعضاء الفريق 
الفني لتقييم احلالة اإلنشائية 
للمظالت املوج���ودة مبدارس 
محافظتي األحمدي والعاصمة 
وشمل الصرف كال من: د.جمال 
الدعي���ج 1750 د.ك،  عب���داهلل 
د.حسني علي اخلياط 1638 د.ك، 
أسامة دردير 828 د.ك، عبدالعليم 
عبدالوه���اب 276 د.ك، هش���ام 
فارس 828 د.ك، حامت رميح 800 
د.ك، وائل هالل 736 د.ك، وعلي 
اجليوش���ي 644 د.ك. وخاطب 
الوزيرة ردا على كتابها  الزبن 
رقم 133 بتاريخ 2010/2/7 بشأن 

طلب املوافقة على منح مكافأة 
مالية قدرها 200 د.ك شهريا لكل 
من أعضاء فريق العمل املكلف 
بإعداد مشروع ميزانية الوزارة 
للسنة املالية 2011/2010 لألبواب 
)الثاني � الثالث � الرابع � اخلامس 
� السادس � السابع( وعددهم 30 
موظفا وملدة 6 أش���هر.c وقال: 
نود اإلحاطة بأنه قد مت عرض 
املوضوع املشار اليه أعاله، حيث 
تقرر املوافقة على ان يتم خصم 
نس���بة 25% من قيم���ة املكافأة 
املالية املقترحة من قبلكم لكل 
من املش���اركني في هذه األعمال 
وعددهم 30 موظفا، على ان يتم 
الصرف من بند املكافآت )نوع 
مكافآت أعمال أخ���رى( ملدة 3 
أشهر فقط � وان يشترط توافر 
االعتماد املالي الالزم في هذا البند 
مبيزانية جهتكم الباب األول الذي 
يس���مح بهذا الصرف. وجاءت 
موافقة الزبن ايضا على صرف 
مستحقات فريق عمل البطولة 
املدرسية اخلليجية األولى لكرة 
قدم الصاالت حتت سن 14 سنة 
في الكويت وعددهم 47 وحيث 
ان املذكورين باجلدول أدناه مت 
تكليفهما بالعمل بالفريق ولم 


