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»تعليمية مبارك« أعلنت عن حاجتها إلى 5 وظائف شاغرة
مريم بندق

أعلنت منطقة مبارك الكبير التعليمية عن حاجتها 
لشغل 5 وظائف شاغرة هي: رئيس القسم االداري 

باملدارس وحددت الشروط املطلوبة في التالي:
مؤهل جامعي مناس����ب )خبرة في مجال العمل 
مدة ال تقل عن 6 سنوات(، ومؤهل دبلوم )خبرة في 

مجال العمل مدة ال تقل عن 10 سنوات(.
دورة تدريبية ال تقل مدتها عن سنتني بعد الثانوية 
العام����ة )خبرة في مجال العم����ل مدة ال تقل عن 10 
سنوات(. رئيس قسم التخطيط واملعلومات: مؤهل 
جامعي تخصصي )خبرة ف����ي مجال العمل مدة ال 
تقل عن 6 سنوات(، مؤهل دبلوم )خبرة في مجال 
العمل مدة ال تقل عن 10 سنوات(، دورة تدريبية ال 
تقل مدتها عن سنتني بعد الثانوية العامة )خبرة في 

مجال العمل مدة ال تقل عن 10 سنوات(.
رئيس قسم السكرتارية والسجل: مؤهل جامعي 

مناس����ب )خبرة في مجال العمل مدة ال تقل عن 6 
سنوات(، مؤهل دبلوم )خبرة في مجال العمل مدة 
ال تقل عن 10 سنوات(، دورة تدريبية ال تقل مدتها 
عن س����نتني بعد الثانوية العامة )خبرة في مجال 
العمل مدة ال تقل عن 10 س����نوات(. رئيس قس����م 
االنش����طة الفنية والثقافية: مؤهل جامعي مناسب 
)خبرة في مجال العمل مدة ال تقل عن 6 سنوات(، 
مؤهل دبلوم )خبرة في مجال العمل مدة ال تقل عن 
10 سنوات(، دورة تدريبية ال تقل مدتها عن سنتني 
بعد الثانوية العامة )خبرة في مجال العمل مدة ال 
تقل عن 10 سنوات(. رئيس قسم العالقات العامة: 
مؤهل جامعي مناسب )خبرة في مجال العمل مدة ال 
تقل عن 6 سنوات(، مؤهل دبلوم )خبرة في مجال 
العمل مدة ال تقل عن 10 سنوات(، دورة تدريبية ال 
تقل مدتها عن سنتني بعد الثانوية العامة )خبرة في 

مجال العمل مدة ال تقل عن 10 سنوات(.

الرشيدي: تسهيل مهام مدققي »المحاسبة« 
بالقطاعات والمناطق والمدارس

مريم بندق
عمم وكيل القطاع املالي راضي الرشيدي نشرة عامة لتسجيل 

مهام مدققي ديوان احملاسبة لوزارة التربية.
وقال الرش���يدي في النشرة: باالش���ارة الى املوضوع اعاله 
ولقانون انشاء ديوان احملاس���بة رقم 30 لسنة 1964 ولكتاب 
الوكيل املساعد للرقابة على الوزارات واالدارات احلكومية رقم 
4979 بتاريخ 2010/8/16 لوكيلة الوزارة بش���أن تس���هيل مهام 

مدققي ديوان احملاسبة.
لذا يرجى من جميع القطاعات بالوزارة واالدارات واملراقبات 
واالقس���ام التابعة لها وكذلك من املناطق التعليمية واالدارات 
واملدارس التابعة للوزارة تسهيل مهام مدققي ديوان احملاسبة 
وتوفير املعلومات والبيانات الالزمة لهم لتسهيل قيامهم باالعمال 
املكلفني بها طبقا لقانون انش���اء ديوان احملاس���بة املشار اليه 

راضي الرشيدياعاله.

اللوغاني: 30 الجاري موعد نهائي لتلقي 
طلبات إلغاء قرارات الندب والنقل

»األنباء« تنفرد بنشر توقيت دوام
المراحل التعليمية الـ 3 ليوم النشاط

مقترح توقيت الدوام المدرسي في التعليم العام للمرحلة المتوسطة والثانوية ليوم النشاط )الثالثاء(

التوقيت الحصص
اليوم الثالثاء كل أسبوع )النشاط(

المدة التوقيت
الى الساعةمن الساعة

10 دقائق7.307.40لقاء الصباح
40 دقيقة7.408.20احلصة األولى
40 دقيقة8.259.05احلصة الثانية
40 دقيقة9.109.50احلصة الثالثة
40 دقيقة9.5010.05الفرصة األولى
40 دقيقة10.0510.45احلصة الرابعة

40 دقيقة10.5011.30احلصة اخلامسة
60 دقيقة11.3012.30النشاط

10 دقائق12.3012.40فرصة الصالة
40 دقيقة12.401.20احلصة السادسة
40 دقيقة1.252.05احلصة السابعة

مقترح مقترح توقيت الدوام المدرسي بالتعليم العام للمرحلة االبتدائية ليوم النشاط )الثالثاء(

التوقيت

 الحصص

ليوم الثالثاء من كل أسبوع )النشاط(
المدة التوقيت

من الساعة
15 دقيقة7.307.45لقاء الصباح

35 دقيقة7.458.20احلصة األولى
35 دقيقة8.259احلصة الثانية
30 دقيقة99.30الفرصة األولى
35 دقيقة9.3010.05احلصة الثالثة
35 دقيقة10.1010.45احلصة الرابعة

35 دقيقة10.5011.25احلصة اخلامسة
60 دقيقة11.2512.25النشاط

15 دقيقة12.2512.40فرصة الصالة
35 دقيقة12.401.15احلصة السادسة
35 دقيقة1.201.55احلصة السابعة

تطبق الثالثاء أسبوعياً بعد الحصة الخامسة

مريم بندق
خاطبت وكيلة التعليم العام منى اللوغاني مديري عموم املناطق 
التعليمية بتحديد 30 اجلاري موعدا نهائيا لتلقي طلبات الغاء قرارات 
الندب والنقل. وقالت في مخاطبة عاجلة جدا: حرصا على تهيئة سبل 
االستقرار في امليدان التربوي وحفاظا على انتظام العمل التربوي يرجى 
التعميم على االدارات املدرسية البالغ الكوادر التعليمية االشرافية بانه 
قد حتدد يوم اخلميس املوافق 2010/9/30 موعدا نهائيا لتلقي طلبات 
الغ����اء قرارات الندب والنقل. وفي مخاطب����ة أخرى عاجلة جدا ايضا 
تضمنت: حرصا على انتظام العمل التربوي، وحفاظا على مصداقية 
ق����رارات )النقل � الندب( يرجى االيعاز ملديري الش����ؤون التعليمية 
ومراقبي املراحل التعليمية ملتابعة التزام اإلدارات املدرس����ية بإخالء 
طرف الكوادر التعليمية الصادر بشأنها قرارات نقل او ندب )املناطق 
� مدارس( أخرى خ����الل ثالثة أيام على األكثر، وكذا حصر املتخلفني 
عن االلتحاق مبراكز عملهم املنقولني اليها، وافادتنا ليتس����نى اتخاذ 

االجراءات املناسبة حسب النظم.

مريم بندق
تنفرد »األنباء« بنشر مقترح توقيت الدوام املدرسي 
ملدارس التعليم العام للمراحل االبتدائية واملتوسطة 
والثانوية ليوم النشاط الذي حددت له الوزارة يوم 

الثالثاء من كل اسبوع.
وعّدلت الوزارة موعد حصة النشاط البالغة 60 
دقيقة لتكون بعد احلصة اخلامسة وليس عند نهاية 

الدوام كما كان مقترحا استجابة ملا نشرته »األنباء«. 
وبحسب املقترح ينتهي دوام تالميذ املرحلة االبتدائية 
عن����د الثانية اال خمس دقائق بع����د الظهر ولطلبة 
املرحلتني املتوسطة والثانوية عند الثانية وخمس 
دقائ����ق بعد الظهر على ان تك����ون بدايات ونهايات 
احلصص الدراسية والفرصة األولى وفرصة الصالة 

كما في اجلدولني التاليني:

منى اللوغاني

الحمود: حضور األمير احتفال تكريم المعلم
يعزز المكانة المرموقة لمهنة التعليم

انتهاء التسجيل في مراكز تعليم الكبار ومحو األمية 14 أكتوبر 

سيبقى مخلدا في تاريخ التربية 
فهم من حقق الرسالة التربوية 

املثلى بأمانة.
ودعت د.احلمود القائمني على 
التعلي���م الى تضافر جهودهم 
لترسيخ املفهوم العلمي ملهنة 
التعليم بلغة العصر، واملرحلة 
احلضارية التي نعيشها اليوم 
قد فرضت مطالب ومسؤوليات 

جديدة على مهنة املعلم.
واختتمت د.احلمود قائلة: ان 
الرعاية السامية لصاحب السمو 
االمير تعزز مكانة املعلمني في 
نفوس املجتم���ع الذي نكن له 
كل تقدي���ر واحترام، موضحة 
ان ال���وزارة ال تأل���و جهدا في 
سبيل توفير االستقرار النفسي 
ألحد اهم الركائز في املنظومة 

التعليمية.

تنمية وازدهار بلدنا احلبيب 
الكويت.

واش���ارت د.احلمود الى ان 
هذه الرعاية الس���امية جتسد 
ايضا الرغبة النابعة من قلب 
كبير ونفس طموحة من صاحب 
السمو االمير تريد البناء الكويت 
اخلير والسير على منهاج اآلباء 
واالجداد الذي يجسد الصورة 
التي  احلقيقي���ة واحلضارية 
يتميز به���ا الكويتي���ون منذ 

القدم.
وخاطبت د.احلمود املعلمني 
واملعلمات قائل���ة: ان حرص 
صاحب السمو االمير على رعاية 
احلفل السنوي لتكرميكم يعكس 
اهتمام الكويت بأعلى مستوياتها 
القيادية بالعلم واملعلم ويدفع 
النفوس العظيمة من املعلمني 
واملعلمات الى مواصلة نشر نور 

العلم، فمن املعلوم انه يستحيل 
على الفرد ان يحيا حياة طيبة 
مثمرة دون تعليم يساير سوق 
العمل ومتطلبات العصر الذي 

نعيشه.
واكدت د.احلمود ان االهتمام 

باملعلم ركيزة اساسية للتطوير 
وان هؤالء املعلمني واملعلمات 
الذين يحظون بشرف التكرمي 
الس���امي لهم جدي���رون بهذا 
التكرمي مبا قدم���وه من جهد 
وعطاء مش���رق مضيء ومبا 
استشعروه من مسؤولية هذه 
الوطنية  الرسالة االنس���انية 

العظيمة.
واضافت د.احلمود ان الوزارة 
تعمل على رفع مكانة املعلمني 
قدر الطاقة، وجهد املس���تطاع 
لنعزز املكانة الرائدة للمعلمني 
الذين يسعون بإخالص وتفان 
لنشر الوعي واملعرفة وتأصيل 
الثقافة التربوية واملثل العليا 
النبيلة وحب  القي���م  وغرس 
الوطن، فهم ش���موع اضاءت 
دروب العلم، مؤكدة ان دورهم 
في صناعة اجيال املس���تقبل 

مريم بندق
تتشرف االس���رة التربوية 
الس���مو االمير  بلقاء صاحب 
الش���يخ صب���اح االحمد الذي 
سيشمل برعايته حفل وزارة 
التربية في اخلامس من اكتوبر 
املقبل وتكرمي كوكبة من املعلمني 
واملعلمات واملدارس املتميزة.

وقالت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
في تصريح صحافي ان الرعاية 
الس���امية من صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد ليوم 
املعلم العاملي الذي يحتفل به 
سنويا في 5 اكتوبر تعزز املكانة 
املرموقة ملهنة التعليم املتميزة، 
انه تعبير صادق  الى  مشيرة 
ملشاعر سموه النبيلة الساعية 
لتحقيق آمال وطموحات شعبنا 
االصيل بكل اطيافه والعمل على 

مريم بندق
اعتمدت وكيلة التعليم العام منى اللوغاني مواعيد 
الدراسة وبداية التسجيل واالمتحانات واالجازات لنظام 
تعليم الكبار ومحو األمية للعام الدراسي 2011/2010. 
حدد القرار 14 أكتوبر موعدا نهائيا لتسجيل الدارسني 
والدارسات في مراكز تعليم الكبار ومحو األمية على 
ان يب���دأ دوام الهيئة التعليمية األحد املقبل في حني 
ينتهي دوام املوجهني الفنيني للمواد والهيئة التعليمية 
واجهزة االشراف االداري في 7 يونيو 2011 وتكون اجازة 
الربيع للعام الدراس���ي احلالي من 30 يناير حتى 10 
فبراير على ان يبدأ دوام الدارسني في جميع املراحل 
التعليمية للعام الدراس���ي 2012/2011 في 18 سبتمبر 
ويعمل باجلداول لدوام االجهزة االدارية والتعليمية في 
اقسام ومراكز تعليم الكبار ومحو االمية وفترة تسجيل 
الدارسني والدارس���ات وفترات التقومي واالمتحانات 
واالجازات جلميع املراحل التعليمية للعام الدراسي 

2011/2010. وفيما يلي تفاصيل القرار:

بعد االطالع على القرار رقم )42819( املؤرخ في 2010/6/6 بشأن القرار رقم 1 اخلاص مبواعيد االمتحانات واالجازات 
وبداية التسجيل في مدارس التعليم العام بنني وبنات حكومية وخاصة للعام الدراسي 2011/2010.

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل:
اوال: دوام العاملني في اقسام ومراكز تعليم الكبار ومحو االمية:

من االثنني 2010/9/13
فترة تسجيل الدارسني والدارسات في مراكز تعليم الكبار ومحو االميةالى اخلميس 2010/10/14 

بدء دوام الهيئة التعليمية في مراكز تعليم الكبار ومحو االمية واملوجهني الفنيني االحد: 2010/9/26
باقسام تعليم الكبار ومحو االمية

الثالثاء: 2011/6/7
انتهاء دوام املوجهني الفنيني للمواد بأقسام تعليم الكبار والهيئة التعليمية واجهزة 
االشراف االداري بجميع املراكز التعليمية )ما عدا املدير واملدير املساعد وموظفي 

املتابعة واملكلفني بنظام سجل الطالب باملراكز الثانوية(.

نهاية دوام الفترة املسائية جلميع املكلفني باالجهزة االشرافية واالدارية بأقسام تعليم اخلميس: 2011/6/30
الكبار ومحو االمية واجلهاز االداري في املرحلة الثانوية في املناطق التعليمية.

ثالثا: المرحلة المتوسطة:
بدء الدراسة للفصل الدراسي األولاألحد: 2011/9/26

من الثالثاء: 2010/12/14
إلى اخلميس: 

2010/12/30
فترة تقومي األعمال الفصلية )الفصل الدراسي األول(

من االثنني: 2011/1/3
امتحانات نهاية الفصل الدراسي األولإلى األربعاء: 2011/1/12

من اخلميس: 2011/1/13
إلى األحد: 2011/1/16

استخراج نتائج الفصل الدراسي األول وتوزيع بطاقات 
املتابعة

من األحد: 2011/1/30
إجازة منتصف العام الدراسيالى اخلميس: 2011/2/10

بدء الدراسة للفصل الدراسي الثانياألحد: 2011/2/13

من الثالثاء: 2011/2/15
فترة االختبار املؤجلالى األربعاء: 2011/2/23

من األحد: 2011/5/8
فترة تقومي األعمال الفصلية )للفصل الدراسي الثاني(إلى اخلميس: 2011/5/19

من األحد: 2011/5/22
امتحان نهاية الفصل الدراسي الثانيإلى الثالثاء: 2011/5/31

من األربعاء: 2011/6/1
إلى األحد: 2011/6/5

استخراج نتائج الفصل الدراسي الثاني وتوزيع بطاقات 
املتابعة

من الثالثاء: 2011/9/6
بدء امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2011/2010إلى الثالثاء: 2011/9/13

األحد: 2011/9/18
بدء دوام الدارسني في جميع املراحل التعليمية في 
مراكز تعليم الكبار ومحو األمية للعام الدراسي 

2012/2011

 G تابع: المرحلة الثانوية جدول
بدء الفترة الدراسية الثالثةاألحد: 2011/2/13

من الثالثاء: 2011/2/15
االختبار املوجل للفترة الدراسية الثانيةالى األربعاء: 2011/2/23

نهاية الفترة الدراسية الثالثةاخلميس: 2011/4/14

بدء الفترة الدراسية الرابعةاألحد: 2011/4/17

من األحد: 2011/4/17
اختبار الفترة الدراسية الثالثةالى األربعاء: 2011/4/27

توزيع بطاقات املتابعة للفترة الدراسية الثالثةاألحد: 2011/5/1

من األحد: 2011/5/1
االختبار املؤجل للفترة الدراسية الثالثةالى االثنني: 2011/5/9

نهاية الفترة الدراسية الرابعةالثالثاء: 2011/6/7

من األربعاء: 2011/6/8
الى االثنني: 2011/6/20

اختبار الفترة الدراسية الرابعة للصفني العاشر 
واحلادي عشر

من األربعاء: 2011/6/15
اختبار الفترة الدراسية الرابعة للصف الثاني عشرالى االثنني: 2011/6/27

من الثالثاء: 2011/6/28
إعالن النتائج وتسليم بطاقات درجات آخر العامالى اخلميس: 2011/6/30

ثانيا: مرحلة محو األمية
بدء الدراسة للفصل الدراسي األولاالحد: 2010/9/26

من األحد: 2010/10/3
إلى الثالثاء: 2010/10/5

امتحانات حتديد املستوى العلمي )األول( ملرحلة محو 
األمية

من االثنني: 2010/11/1
إلى االربعاء: 2010/11/3

امتحانات حتديد املستوى العلمي )الثاني( ملرحلة محو 
األمية

من الثالثاء: 2010/12/14
فترة تقومي األعمال الفصلية )للفصل الدراسي األول(إلى اخلميس: 2010/12/30

من االثنني: 2011/1/3
امتحان نهاية الفصل الدراسي األولإلى االربعاء: 2011/1/12

من اخلميس: 2011/1/13
إلى األحد: 2011/1/16

استخراج نتائج الفصل الدراسي األول وتوزيع بطاقات 
املتابعة

من األحد: 2011/1/30
اجازة منتصف العام الدراسيإلى اخلميس: 2011/2/10

بدء الدراسة للفصل الدراسي الثانياالحد: 2011/2/13
من الثالثاء: 2011/2/15
فترة االختبار املؤجلإلى االربعاء: 2011/2/23

من األحد: 2011/5/8
فترة تقومي األعمال الفصلية )للفصل الدراسي الثاني(إلى اخلميس: 2011/5/19

من األحد: 2011/5/22
امتحان نهاية الفصل الدراسي الثانيإلى الثالثاء: 2011/5/31

من االربعاء: 2011/6/1
إلى األحد: 2011/6/5

استخراج نتائج الفصل الدراسي الثاني وتوزيع بطاقات 
املتابعة

من الثالثاء: 2011/9/6
بدء امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2011/2010إلى الثالثاء: 2011/9/13

بدء دوام الدارسني في جميع املراحل التعليمية في العام األحد: 2011/9/18
الدراسي 2012/2011

F رابعا: المرحلة الثانوية - جدول
بدء الفترة الدراسية األولىاألحد: 2010/9/26

نهاية الفترة الدراسية األولىاخلميس: 2010/11/11
بدء الفترة الدراسية الثانيةاألحد: 2010/11/21

من األحد: 2010/11/21
اختبار نهاية الفترة الدراسية األولىإلى األربعاء: 2010/12/1

توزيع بطاقات املتابعة للفترة الدراسية األولىاخلميس: 2010/12/2
من األحد: 2010/12/5

االختبار املؤجل للفترة الدراسية األولىالى االثنني: 2010/12/13

نهاية الفترة الدراسية الثانيةاخلميس: 2011/1/6
من األحد: 2011/1/9

الى اخلميس: 
2011/1/20

اختبار الفترة الدراسية الثانية للصفني العاشر واحلادي 
عشر

من األربعاء: 2011/1/12
اختبار الفترة الدراسية الثانية للصف الثاني عشرالى االثنني: 2011/1/24

استخراج النتائجاألربعاء: 2011/1/26
توزيع البطاقاتاخلميس: 2011/1/27

إجازة منتصف العام الدراسي
من األحد 2011/1/30 إلى اخلميس 2011/2/10

األسرة التربوية تتشرف بلقاء صاحب السمو 5 أكتوبر المقبل

»األنباء« تنشر مواعيد الدراسة والتسجيل واالمتحانات واإلجازات لتعليم الكبار و»األمية« للعام الدراسي 2011/2010

د.موضي احلمود

إجازة الربيع 30 يناير حتى 10 فبراير و18 سبتمبر بدء دوام الدارسين في جميع المراحل للعام الدراسي 2012/2011


