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فهد الغيص

بدر الفريح

يسرى العمر منى اللوغانيمتاضر السديراوي د.موضي احلمود

لطيفة العجيل

صورة ضوئية من التقرير الذي نشرته »األنباء« في 12 يوليو املاضي عن أخطاء نتائج 
طلبة الثاني عشر

بدء اختبارات الدور الثاني اليوم ومنعًا لتكرارها يتحتم على القيادات التربوية التوصل إلى آلية معدلة

»التربية« تقاعست عن معالجة أسباب أخطاء نتائج طلبة الثاني عشر

قبل التطبيق.
وتطرقت مص����ادر تربوية 
ال����ى ان اخط����اء مركز  اخرى 
املعلومات شملت عدم تضمني 
برنامج األوائل لبعض األسماء، 
عدم ادخال بيانات اوائل املعهد 
الديني، طمس بعض البيانات 
التي قدمتها اإلدارات املدرسية 
والتي منه����ا درجة الطالب في 
الصف العاشر ووجود اكثر من 

رقم مدني لبعض الطلبة.
واختتمت املص����ادر كالمها 
بالتأكيد على ضرورة عقد هذا 
االجتماع بصفة عاجلة للتوصل 
إلى آلية ملعاجلة االخطاء قبل بدء 
عمليات تصحيح اوراق طلبة 

الدور الثاني.

اجلديدة لالمتحانات.
وأن م����ا حدث ه����و تطبيق 
وثيق����ة امتحانات جديدة دون 
تغيير آلية العمل في كنترولي 
القسمني العلمي واألدبي حيث 
استخدمت اآللية ذاتها التي كانت 
مس����تخدمة في كنترول نظام 
الفصلني السابق وكشفت املصادر 
عن أن آلية االمتحانات املطبقة 
في الوثيق����ة اجلديدة تختلف 
جذري����ا عن اآللي����ة التي كانت 
مطبقة ضمن الوثيقة القدمية من 
حيث رصد الدرجات واحتساب 
املعدل التراكمي للطالب وجتميع 
درجات الطلبة للصفوف العاشر 
واحلادي عش����ر والثاني عشر 
وليس فقط للثاني عشر، كما 

كان معموال به في نظام الفصلني 
السابق.

ومثل هذه اخلطوة حتتاج 
إلى برنامج دقيق ومقنن يحفظ 
ف����ي الصفوف  الطالب  حقوق 

الثالثة.
وزادت املصادر بالقول ان من 
االسباب التي ساهمت ايضا في 
وقوع االخطاء عدم االستعداد 
للكنترول بوقت مبكر من جانب 

قطاع التعليم العام.
واستطردت قائلة: ان مركز 
املعلومات بصفته اجلهة املنفذة 
التي تقوم بتصميم البرامج وفقا 
للمتطلبات التي ترد من قطاع 
التعليم العام يحتاج الى املزيد 
من الوقت لتجربة البرامج ايضا 

في نتيجة امتحان طلبة الثاني 
عشر، وفي ذلك أوضحت مصادر 
تربوية مس����ؤولة أن األسباب 
الرئيسية لوقوع األخطاء القاتلة 
ف����ي نتائج امتحان����ات الصف 
الثاني عش����ر للعام الدراس����ي 
الى  املاضي 2010/2009 ترجع 
قطاع التعليم العام وال يجوز 

حتميل مركز املعلومات ذلك.
وقال����ت املص����ادر ان مركز 
املعلوم����ات هو جه����ة منفذة 
ملتطلبات البرنامج الذي يطلبه 
قطاع التعليم العام وفق الوثيقة 

اجلديدة لالمتحانات.
التعليم  وذكرت ان قط����اع 
العام لم يقم بوضع آلية جديدة 
الوثيقة  متكاملة تتواف����ق مع 

واالسالمية ومعتز بتراث املجتمع 
الكويتي.

� يعمل جاهدا على ان يكون قدوة 
حسنة ملتعلميه ومنوذجا اخالقيا 

يحتذى به في عمله وسلوكه.
� ان يتسم سلوكه بالعدالة بني 
املتعلمني في املعاملة بغض النظر 

عن اختالف املذهب او املعتقد.
� يبن����ي عالق����ة روحية بينه 
وبني املتعلمني بعيدا عن املنفعة 

الشخصية.
� يراعي الفروق الفردية وأخذ 
ي����د املتعلم الضعيف وتش����جيع 

الفائقني.
� يشجع املتعلم في البحث عن 
املعرفة الصحيحة وارش����اده الى 
مصادرها تأكيدا ملبدأ التعلم الذاتي 

في تنمية املهارات لديه.
� يتقبل استفسارات املتعلمني 
بص����در رحب ويس����مح باحلوار 
واملناقشة وابداء اآلراء بحرية مع 

اللباقة واالدب.
� يسعى حلل املشكالت الدراسية 

للمتعلم.
� يتفهم ميول واجتاهات املتعلمني 
وينبههم ملساوئ االستخدام السلبي 

للتقنيات احلديثة.
� التع����اون مع البيت لتحقيق 

االهداف املنشودة.
� يحرص على توعية املتعلمني 

تتوصل الى األسباب التي أدت 
الى هذه األخطاء بش����كل أكثر 
موضوعية وشمولية ويتأتى ذلك 
مبشاركة جميع اجلهات املسؤولة 
ع����ن االمتحانات وه����ي قطاع 
التعليم العام ومركز املعلومات 
والكنترول املركزي واإلدارات 
إقرار  املدرسية حتى تستطيع 
آلية صحيحة ملعاجلة األخطاء 
ومنع تكراره����ا، خصوصا ان 
الطلبة ب����دأوا امتحانات الدور 

الثاني.
ولذلك فاخلطوة األساسية 
املطلوبة اآلن التي تقع على عاتق 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود ووكيلة 
الوزارة متاضر السديراوي هي 
عقد اجتماع تشارك فيه جميع 
األطراف ذات املسؤولية لتحديد 
األخطاء واملشكالت التي وقعت، 
خصوصا ان يسرى العمر أكدت 
في تقريره����ا املرفوع للوغاني 
»ان الهدف م����ن التقرير ليس 
إيقاع املسؤولية على أحد ولكن 
حتديد األخطاء واملشكالت التي 
التعاون  واجهناها من خ����الل 

واملشاركة«.
ونحن من جانبنا في »األنباء« 
سنساهم في توضيح وجهات 
النظر املختلفة عن األسباب التي 
أدت الى وقوع األخطاء القاتلة 

الدول����ة وخططه  ف����ي  التربوي 
وبرامج����ه واحت����رام فلس����فته 

وأهدافه.
� يتمسك بأهداف املهنة ويتعاون 
مع زمالئه للعمل على خدمة املجتمع 

الكويتي.
� يع����د النم����و املهن����ي واجبا 
الذاتي منهجا  أساسيا والتثقيف 

في حياته.
� ميتثل ألخالقيات املهنة )الصبر 
� احللم � احلزم � االنضباط � احلفاظ 

على أسرار املهنة(.
� يعتمد اللغة العربية الفصحى 
أداة تعبي����ره ووس����يلة عمل����ه 

املهني.
� يتفرغ للمهنة.

� يدرج اهمية العلم في التقدم 
احلضاري للبالد.

� يتخذ قسم املهنة دليل عمل 
في ممارسة مهنته.

� يسهم بايجابية وفاعلية في 
االنشطة التعليمية.

واجبات المعلم نحو زمالئه:

ب����ني  الش����ريفة  املنافس����ة   �
املعلمني.

� ينفذ التوصيات التي تتطلب 
منه.

� يقدر لزميله املساعدة املهنية 
التي يقدمها له.

� يتجنب التشهير بزمالئه وال 
ينشر الشائعات عنهم.

� اال يتدخل بني زميل ومتعلم 
اال اذا طلب منه ذلك.

� اال يتغاضى عما يضر مصلحة 
املدرسة واملهنة وان يبلغ املسؤولني 

رسميا من اجل مصلحة العمل.

واجبات المعلم نحو المتعلمين:

� يؤمن بأن املتعلم هو محور 
العملية التعليمية وغايتها وعليه 

يجب احترامه وتقديره.
� يحرص على انشاء جيل مؤمن 
باهلل ومحب لوطنه وألمته العربية 

� طاع����ة املعلم����ني والتواضع 
لهم.

� االعت����راف بفضلهم واالخذ 
بنصائحهم.

� االقت����داء باملعلمني وااللتزام 
املدرسة  القومي داخل  بالس����لوك 

وخارجها.
التي يكلفون  الواجبات  اداء   �

بها بدقة واتقان.

حقوق المعلم على المسؤولين:

� توفير املناخ املناسب للمعلمني 
ليتي����ح له����م اس����تثمار قدراتهم 

ويشجعهم على االبداع.
� العدالة في التقومي الش����امل 
واملستمر جلهود العاملني وتوفير 

التقدير املادي املناسب.
� املشاركة في اتخاذ القرار في 

املؤسسة التربوية وابداء الرأي.
� توفير وسائل التعليم املختلفة 

والتقنيات احلديثة.
� تعميق االحس����اس باالنتماء 
املهني للمعلم����ني وتعزيز الروح 

املعنوية بينهم.
� حتقي����ق العدالة في التعامل 
مع املعلمني وعدم التمييز بينهم 

في الواجبات واحلقوق.
� معاجلة مشكالت املعلمني مبا 
يراعي ظروفهم ويشعرهم باالمن 

واالستقرار الوظيفي.
� تشجيعهم على االسهام في اي 

عملية تربوية جتديدية.

حقوق المعلم على المجتمع:

� اص����دار القوانني التي حتمل 
املعلم ضد اي اعتداء عليه.

� االرتقاء مبكانة املعلم وشموله 
بنظرة مميزة.

� توعية العاملني في املؤسسات 
االخ����رى بأهمية املدرس����ة ودور 
العامل����ني فيه����ا ف����ي النه����وض 

باملجتمع.
� حتس����ني الصورة االعالمية 

للمعلم.

مريم بندق
بالرغم من مرور شهرين على 
حدوث األخطاء القاتلة في نتيجة 
امتحان نهاية العام الدراس����ي 
2010/2009 لطلبة الثاني عشر 
والتي أش����ارت إليها »األنباء« 
في حينه وبالرغم أيضا من ان 
امتحانات ال����دور الثاني بدأت 
اليوم، إال ان وزارة التربية لم 
تقم بدورها في التوصل الى آلية 
ملعاجلة هذه األخطاء ولم يصدر 
عن قطاع التعليم العام اي قرار 
او نشرة لتالفي األسباب التي 

أدت الى هذه األخطاء.
والذي حدث ان وكيلة التعليم 
الع����ام منى اللوغان����ي أحالت 
املذكرة املرفوعة من مدير عام 
التعليمية  الفرواني����ة  منطقة 
ورئيسة جلنة النظام واملراقبة 
في القسم األدبي يسرى العمر � 
واملتضمنة بعض األسباب � الى 
إدارة الشؤون القانونية للوقوف 
على أسباب وصحة ما مت تداوله 
عن وجود أخطاء في نتائج طلبة 

الثاني عشر.
وإن كانت هذه اخلطوة مهمة 
إال ان األهم منه����ا هو معاجلة 
األسباب التي تضمنتها املذكرة 
وإن كانت هذه األسباب جاءت من 
وجهة نظر واحدة وكان األجدى 
بداية عل����ى وزارة التربية ان 

مريم بندق
في خطوة عملية تدعم الدور 
املأم����ول من املعلمني اجلدد الذين 
انضموا الى قافلة العمل في وزارة 
الدراس����ي اجلديد  التربية للعام 
2011/2010 قامت مدير عام منطقة 
اجلهراء التعليمية باإلنابة لطيفة 
العجيل بتعميم رسالة املنطقة التي 
تضمنت »امليثاق األخالقي للمعلم« 

الذي يحوي واجباته وحقوقه.
ولعل أبرز حقوق املعلم على 
املس����ؤولني بع����د اداء الواجبات 
املناط����ة ب����ه نحو رب����ه ومهنته 
وزمالئه واملتعلمني وأولياء األمور 
واملجتمع هي املشاركة في اتخاذ 
القرار في املؤسسة التربوية وإبداء 
الرأي وإصدار القوانني التي حتمي 
املعلم����ني ضد أي اعت����داء عليهم 
ومعاجلة مش����كالتهم وفيما يلي 
تفاصيل الرسالة التي عممت على 

املعلمني:

واجبات المعلم:

1 � واجبات املعلم نحو ربه:
� مراقبة اهلل سبحانه وتعالى 

في السر والعالنية.
� وعيه بقيمة الرسالة املكلف 

بها جتاه املجتمع.
� اتس����امه بالنزاه����ة واألمانة 

والصراحة.
� االلت����زام بالعهود واملواثيق 

التي يقطعها على نفسه.
� حتمله املسؤولية بأمانة وثقة 

وإخالص وحكمة.
� الرضا الوظيفي ملهنته.

واجبات نحو مهنته:

� احملافظة على ش����رف املهنة 
والتمسك بأخالقياتها واحلرص 

على سمعتها.
� يحرص على االرتقاء باملهنة 
الى تطويرها وحتسني  والسعي 

أدائه واإلبداع فيه.
� يلتزم اس����تراتيجية النظام 

التعاوني  العمل  ويشجعهم على 
املدرس����ية  البيئ����ة  لتحس����ني 

واحمللية.
� يس����عى الكس����اب املتعلمني 
املهارات العقلي����ة والعملية التي 
تنمي لديه����م الفكر النقدي وحب 
التعلم الذاتي التي تؤهلهم لالبداع 

والتطوير.
� يعمل على استثمار املعرفة 

وتوظيفها في نفوس املتعلمني.
� يدرب املتعلمني على السلوك 
ف����ي جميع  الس����ليم  االجتماعي 

املواقف.
� يغرس الوع����ي الوطني في 

نفوس املتعلمني.

واجبات المعلم نحو اولياء االمور:

� التعرف عل����ى اولياء االمور 
وبناء عالق����ات نزيهة تعمل على 

االرتقاء ملصلحة املتعلمني.
� ابراز الدور الكبير لالس����رة 
في مشاركة املدرسة في التنشئة 

وتعزيز مكانتها لدى املتعلمني.
� االسهام االيجابي في نشاطات 

مجلس اآلباء واملعلمني.
� احلفاظ على اس����رار الناس 

وعدم افشائها.

واجبات المعلم نحو المجتمع:

� تفهم احوال املجتمع وعاداته 
وتقالي����ده واملس����اهمة ف����ي حل 

مشكالته.
� كسب ثقة املجتمع وتعظيم 

دور املعلم فيه.
� احملافظة على مكانة املدرسة 
الري����ادي في  الرفيع����ة ودورها 

املجتمع.
� متكني ابناء املجتمع من اكتساب 

املعرفة وتوظيفها في حياتهم.

ثانيا: الحقوق

1 � حقوق املعلم على املتعلمني 
ومسؤوليه واملجتمع:

� حقوق املعلم على املتعلمني:

العجيل: المشاركة في اتخاذ القرار وتحقيق العدالة 
وعدم التمييز من أبرز حقوق المعلمين

ونلخص أخالقيات املهنة فيما يلي:
1- األمان��ة، املجتم��ع يضع فل��ذات اكب��اده بني يدي 

املعلمني.
2- احلكمة، التعامل م��ع الطلبة وفق احلكمة ومراعاة 
الفروق الفردية وكذلك التحلي بالعفو والصبر على بعض 

السلوكيات التي تصدر من املتعلمني.
3- املظهر العام، الوقار واحلشمة والسكينة.

4- االت��زان الداخل��ي مبعن��ى القدرة عل��ى تقبل نقد 
اآلخرين ويعرف قدر نفسه فال يشعر باالحباط وال يخجل 

من املواقف املفاجئة الن مهنته تقوم على نقاء النفس.
5- العدل، في معامل��ة الطلبة والبعد عن املفاضلة بني 

الطلبة في املواقف.
باملصداقي��ة ف��ي ع��رض  يلت��زم  ان  الص��دق،   -6

املعلومات.
7- الس��رية، ونعني بها احلفاظ على سرية املعلومات 
والبيانات وحماية خصوصية االفراد واملؤسس��ات التي 
يعمل بها املعلم وعدم افشاء املعلومات اال مبوافقة رؤسائه 

او مركز عمله.
8- الكف��اءة، ان يب��ذل اقصى طاقته ف��ي اجناز املهام 
املوكله اليه وان يعمل على تطوير مس��تواه للوصول الى 

درجة الكفاءة املطلوبة.
9- تقبل احملاس��بة، ان يكون مس��ؤوال عن تصرفاته 
ويتحم��ل تبعية اخطائه وال يض��ع االعذار او يلقي اللوم 

على اآلخرين.

لم تعد رس��الة املعلم مقصورة عل��ى التعليم بل تعدتها 
إلى دائرة التربية فكما للمعلم حقوق حفظها له ميثاق املعلم 

عليه واجبات منها:
� ان يك��ون املعلم مطلعا على سياس��ة التعليم واهدافه 
ساعيا إلى حتقيق هذه االهداف املرجوة وان يؤدي رسالته 

وفق االنظمة املعمول بها.
� االلتزام بواجبه الوظيفي واحترام القوانني واالنظمة.

� املساهمة في االنشطة املدرسية املختلفة.
� غرس القيم واالجتاهات السليمة من خالل التعليم.

� القدوة احلسنة لطالبه في تصرفاته وسلوكه.
� املس��اواة في التعام��ل مع الطالب ومراع��اة الفروق 

الفردية بينهم.
� القي��ام بدور القائد الواعي ال��ذي يعرف القيم واملثل 

واالفكار التي حتكم سلوك املجتمع.
لكي تكون معلما ناجحا مؤمنا برسالته فاعال في عملية 

التغيير االجتماعي التي تسعى إلى حتقيقها البد من:
� االخ��الص في العمل وال��والء للمهن��ة وااللتزام بها 

واالهتمام بنمو طالبه من جميع النواحي املختلفة.
� عطاء ال ينتظر العطاء فاملعلم املؤمن برسالته ال يربط 
ب��ني جه��ده وعطائه وما يحص��ل عليه من م��ردود مادي 
ومعنوي بل الس��ير نحو حتقيق هدفه الرسالي بتسخير 

كل طاقاته وامكانياته لذلك.
� استكش��اف املواهب واإلبداع��ات ورعايتها وصقلها 

وتنميتها والعمل على اشباعها.

»أقسم باهلل العظيم أن ألتزم مببادئ الدين اإلسالمي 
وشرائعه وقيمه الدينية والروحية وأن ألتزم مببادئ 
امليثاق األخالقي للمعلم واحترام قوانني املهنة وأنظمتها 
وآدابها وأن أؤدي عملي بأمانة وشرف وتفان وإخالص 
لالرتقاء مبهن���ة التعليم وحتقيق أهداف التربية في 

دولة الكوي�ت واهلل على ما أقول شهيد«.
إن مهن���ة التعليم هي عملية بناء وتكوين وإعداد 
ألجيال وبذلك فهي ليست مجرد عمل يؤدى ولكن علم 

له مقومات وفن له مواهبه.
إن شرف مهنة املعلم وعلو قدرها الرتباطها مبهنة 

األنبياء والرسل.
ومن هنا تولي الكويت أهمية بالغة بالعلم والتعليم 
وتبذل في س���ب���يل ذلك الغالي والنفيس إميانا منها 
بقيمة العلم ودور الع��لم في تنش���ئة األجيال الصاحلة، 
ومن أجل ذلك مت وضع ميثاق أخالقي للمعلم يتضمن 
ما له من حق���وق وما عليه م���ن واجبات جتاه هذه 
املهنة الش���ريفة ويهدف هذا امليث���اق في املقام األول 
إلى حتديد واجبات املعلمني نحو تكريس أنفس���هم 
ملهنتهم ومسؤولياتهم داخل وخارج املدرسة ملتزمني 

بأخالق املهنة.
ومن ذلك يتضح لن���ا أن التحلي بالقيم واألخالق 
ينتج علما اكث���ر وعمال انفع، وملا اقتضت الضرورة 
إقامة نظام تعليمي يقوم على قواعد اخالقية تس���هم 

في بلورة النظام السلوكي للمعلم واملتعلم.

المعلم مرب قبل أن يكون معلمًاأخالقيات مهنة المعلم قسم وشرف مهنة المعلم

نقل بداح إلى المركز الوطني لتطوير التعليم

إحالة فوزية الهدهود للتقاعد
مريم بندق

التربية  أص���درت وزي���رة 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود قرارا بإحالة مديرة ادارة 
االمتحان���ات واملعادالت فوزية 
الهدهود للتقاعد اعتبارا من األول 

من سبتمبر اجلاري.
ونص القرار الوزاري على انه 
بعد االطالع على احكام املادتني 
)2/71، 76( من مرسوم ونظام 
اخلدمة املدنية لسنة 1979، وعلى 
القانون رقم 61 لسنة 1976 بشأن 
التأمينات االجتماعية، وبناء على 
القرار رقم )42( لسنة 1994 بشأن 
توزيع صالحيات اتخاذ القرار 

بديوان ع���ام الوزارة واملناطق 
التعليمية للوظائف العامة:

أوال: إحالة فوزية الهدهود الى 
التقاعد اعتبارا من تاريخه.

ثانيا: تس���وية مستحقاتها 
وفقا للنظم املتبعة.

ثالثا: على جهات االختصاص 
تنفيذ هذا القرار.

وأصدرت الوزيرة قرارا آخر 
نص على انه: بعد االطالع على 
املرسوم بالقانون رقم )15( لسنة 
1979 بشأن اخلدمة املدنية، وعلى 
املرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 
املدنية،  في شأن نظام اخلدمة 
وعلى املرسوم رقم )308( لسنة 

الوطني  املركز  2006 بإنش���اء 
لتطوير التعليم، وبناء على ما 

تقتضيه مصلحة العمل:
تقرر:

أوال: نقل عبدالهادي حفيظ 
� رئيس قس���م األنشطة  بداح 
الفني���ة والثقافي���ة مبنطق���ة 
األحمدي التعليمية للعمل باملركز 
الوطني لتطوير التعليم بنفس 

الوظيفة.
ثانيا: يس���ري ه���ذا القرار 

اعتبارا من األول من سبتمبر.
ثالث���ا: على جمي���ع جهات 
العل���م والعمل  االختص���اص 

مبوجبه.

ازدياد أعداد الطلبة في التعليم الخاص إلى 200 ألف يستدعي التوسع

عقب جولة قام بها وكيل التنمية التربوية

الغيص لـ »األنباء«: نحتاج لقسائم 
باألحمدي والجهراء والفروانية وحولي

الفريح: المكتبات والتقنيات في المدارس 
الجديدة استعدت للعام الدراسي

التف���وق واملعالي واالندلس 
اعادة تأجير املباني احلكومية 
لهم في منطقة الرميثية افاد 
الغي���ص ان عقود تراخيص 
عمل هذه املدارس انتهت واآلن 
ال نس���تطيع اتخاذ اي اجراء 
بانتظار حكم محكمة التمييز 
واحمل���دد له جلس���ة في 20 
اجلاري. واعلن عن احل��اجة 
إلى قس���ائ����م ج���ديدة في 
محاف��ظات األحمدي واجلهراء 
وحولي والفروانية لتحقيق 
الكثافات الطالبية موضحا ان 
ازدياد اعداد الطلبة الى 200 
ألف طالب وط��البة يستدعي 
التوسع في افتتاح املزيد من 
امل���دارس اخلاصة الى جانب 
اكبر للمنافس���ة  فتح مجال 

الشريفة.

مريم بندق
أعلن وكيل الوزارة املساعد 
للتعليم اخلاص فهد الغيص ان 
قطاع التعليم العام ممثال في 
إدارة التنسيق وفر للمدارس 
العربية اخلاصة احتياجاتها من 
مديري املدارس، مشيرا الى ان 
املتبقي فقط، 2 مدير مدرسة 

لرياض األطفال.
الغي�ص  الوكي���ل  وق���ال 
ل���� »األنب���اء«: ننتظ���ر اآلن 
توفير املوجه���ني الفنيني في 
املواد الدراس���ية التي مازلنا 
بحاجة لهم ملتابعة العمل في 

املدارس.
جاء تصريح الغيص عقب 
جولة قام بها صباح امس في 
التعليمية  منطقة األحم���دي 
مبناسبة بدء اختبارات الدور 

مريم بندق
أكد وكيل الوزارة املساعد للتنمية التربوية بدر الفريح جاهزية 
املكتبات املدرسية وتوافر التقنيات التربوية واألجهزة في املدارس 

احلكومية استعدادا النطالق العام الدراسي اجلديد 2011-2010.
وقال الفريح في تصريحات للصحافيني عقب جولة تفقدية قام 
بها على مدارس منطقتي اجلهراء والفروانية صباح أمس: استكملنا 
متطلبات جاهزية املكتبات واملختبرات العلمية ومختبرات اللغات 

في املدارس مبختلف مراحلها التعليمية.
وأضاف ان وضع املدارس التي س���تفتتح بداية العام مطمئن 

واالستعدادات استكملت حسب اخلطط املقررة.
هذا وش���ملت املدارس التي تفقدها وكيل التنمية رياض الفل 
واملرجان والتوت واخلبارى وثانويات س���عاد بن سلمة ونورية 

الصبيح والراعي النميري.

الثاني لطلبة العاشر واحلادي 
عشر يرافقه مدير عام االدارة 
العامة للتعليم اخلاص محمد 

الداحس.
وحول طلب ادارات مدارس 

انتهاء تراخيص عقـود »التفوق« و»المعالي« و»األندلس« وال نسـتطيع 
البت في إعادة تأجيـر مبان  حكومية لهم إال بعد انتهاء القضية في »التمييز«

ً

ً


