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فهد الغيص مع املشاركني في اللقاء

»األنباء« تنشر القرار رقم 3 الخاص بمواعيد االمتحانات واإلجازات والدراسة
في المعاهد الدينية والمراكز المسائية والمنازل للعام 2011/2010

مريم بندق
اعتمد وكيل الوزارة املس�اعد لقطاع التعليم النوعي محمد الكندري القرار رقم )3( اخلاص مبواعيد 
االمتحانات واالجازات وبداية التسجيل للمعاهد الدينية واملراكز املسائية ونظام املنازل للعام الدراسي 

2011/2010 وذلك بحسب اجلداول التالية:

الغيص: رصدنا بعض المدارس الخاصة تتالعب بدرجات 
ونسب نجاح الطلبة الذين يعانون من األمية

مريم بندق
كشف الوكيل املساعد لقطاع 
التعلي���م اخلاص فهد الغيص 
ان القطاع لديه متابعة ورصد 
لبعض املدارس اخلاصة التي 
تتالعب بدرجات الطلبة ونسب 
النجاح، ما ي���ؤدي الى وجود 
خريجني ال يجي���دون القراءة 
والكتابة بالرغم من حصولهم 

على نسب جناح مرتفعة.
الوكي���ل الغيص ان  وقال 
مديري املدارس مطالبون بأن 
يكون لهم دور في إدارة املدرسة 
تعليميا وعدم ترك ذلك لصاحبها 

يتصرف كيفما يشاء.
الغي���ص ان قرار  وأوضح 
تدوير مديري املدارس العربية 
يصب ف���ي مصلح���ة تطوير 
التعليم من خالل نقل اخلبرات 
وتبادل املعلومات عند انتقال 
املدير من مدرسة ألخرى، مشيرا 
الى ان هؤالء املديرين هم اجلهاز 
الفن���ي الرقابي عل���ى مدارس 
التعليم اخلاص وتواجدهم في 
املدارس بشكل فاعل يدعم عمل 
إدارة التعليم اخلاص ويحقق 

أهدافها.
وشدد الغيص خالل ترؤسه 
التنوي���ري األول  االجتم���اع 
الذي عقد صباح امس ملديري 
املدارس اخلاصة للعام الدراسي 
الرياض  2011/2010 ملرحلت���ي 
واالبتدائي على عدم التساهل مع 
السلوكيات اخلاطئة التي تصدر 
من بعض الطلبة واحلد من أي 
تسيب إداري في املدرسة والتقيد 
بالنشرات والقرارات التي تصدر 

مديري املدارس وهو ما ال ميكن 
قبوله من إدارة التعليم اخلاص 

او من املديرين أنفسهم.
وأض���اف البص���ري انه مت 
توزي���ع دليل العم���ل ملديري 
املدارس اجلدد للتعامل وفقه 
وتطبيق اللوائح والقوانني في 
إطارها بهدف تس���هيل العمل 
وليس تعقيده مبا يخدم العملية 
التعليمية، موضحا ان اي معلم 
او إداري في املدرسة ليس مسجال 
في التعليم اخلاص يتطلب من 
مدير املدرسة مخاطبة اإلدارة 
خالل أسبوعني من بدء الدوام 
الالزم جتاههم وإخالء  التخاذ 
املدير جتاه هؤالء،  مسؤولية 
الى جان���ب أهمية وجود بيان 
للمرحلة التي يدرس بها املعلم 
سواء في الرياض او االبتدائي 

او املتوسط او الثانوي.
هذا وأكد مدير املعادالت في 
اإلدارة ذاتها سلمان الالفي على 
وجود العديد من املشاكل التي 
قد تواجه مديري املدارس اجلدد 
وتتطلب توضيحها لهم من واقع 
اخلبرة واملمارسة اليومية مع 
أهل امليدان، موضحا ان تسجيل 
طلبة املراحل التعليمية املختلفة 
يج���ب ان يتم وف���ق اللوائح 
التس���جيل املعتمدة  وشروط 
اإلدارة، خصوصا فيما  ل���دى 
يتعلق مبخالفات سلم األعمار، 
مشددا على ضرورة مخاطبة 
اإلدارة العامة للتعليم اخلاص 
عند رفض تس���جيل أي طالب 
التي يجب أن  وبيان األسباب 

تكون منطقية ومقنعة.

أسوة بالتعليم العام.
وم���ن جانبه، ش���دد مدير 
الشؤون التعليمية في التعليم 
اخلاص عبداهلل البصري على 
أهمية أن يكون ملديري املدارس 
رأيهم ف���ي آلية تطبيق لوائح 
وقوانني ال���وزارة املعمول بها 
في تنظيم العمل دون اخلضوع 
املدارس  الى ضغوط أصحاب 
إدارة املدرسة في  للتدخل في 
اجلانب التعليمي، موضحا ان 
بعض أصحاب املدارس يحاولون 
التدخل في ش���ؤون املدرسة 
التعليمي���ة ومحاولة تهميش 

بسبب عدم التزام بعض مديري 
املدارس في بعملية تسجيل مثل 

هذه احلاالت.
امل���دارس  وق���ال: »بعض 
توفر أجهزة تعليمية متطورة 
كالداتاشو والسبورة الذكي������ة 
دون استخدامها ووجدت فق�����ط 
الستعراضها أمام أولياء أم����ور 
الطلبة جلذبهم للتسجي�����ل«، 
مش���ددا على أهمي���ة تطوير 
وتنمية مديري املدارس أنفسهم 
الفعلية  م����ن خالل املشاركة 
ف�������ي ال���دورات التدريبي���ة 
التي تنظمه����ا اإلدارة ملديريها 

من الوزارة او من اإلدارة العامة 
للتعليم اخلاص، مع متابعة أداء 
املعلمني في الفصول والتحقق 
من مستوياتهم مبا يحقق تعليما 

متميزا للطلبة.
وحذر الغيص من التساهل 
في تسجيل الطلبة محل خالف 
في قضايا احلضانة بني األب 
واألم ما لم تك���ن هناك أوراق 
تثبت ح���ق الوالية التعليمية 
لدى الطرفني حت���ى ال تدخل 
املدرسة في متاهات اخلالف بني 
الوالدين ف���ي القضاء وإقحام 
التعليم اخلاص في هذه املشاكل 

في االجتماع التنويري األول بحضور مديري مدارس »الرياض« و»االبتدائي«
وزارة الكهرباء واملاء

اإعــــــالن

و�شكـــــــــــــــــــــــــــرًا.

تدعو وزارة الكهرباء واملاء ال�شـــــــادة امل�شتهلكني ل�شداد ما عليهم من 

فواتـــــــر ا�شـــــــتهالك الكهربـــــــاء واملـــــــاء، وذلك مـــــــن خالل مراكز �شـــــــوؤون 

امل�شـــــــتهلكني املنت�شـــــــرة يف جميع اأنحـــــــاء دولة الكويت، اأو ال�شـــــــداد عن 

طريق موقع الوزارة يف �شبكة املعلومات الدولية )االنرتنت(.

لت�شهيل والتي�شر على جمهور امل�شتهلكني الراغبني يف ال�شداد عرب 

االنرتنت.. يرجى اتباع اخلطوات التالية :

www.mew.gov.kw 1- الدخول على موقع الوزارة
2- اختيار »اال�شتعالم والدفع االلكرتوين لفواتر الكهرباء واملاء« اإما 
عن طريق االأيقونة على ي�شار ال�شا�شة اأو عن طريق قائمة خدمات 

امل�شتهلك على اليمني.

3- اإدخال )الرقم املدين( و )الرقم املوحد للمرفق اأو رقم العداد(.
4- تظهر �شا�شة بيانات امل�شتهلك فيتم اختيار )دفع الفواتر(.

5- و�شـــــــع املبلـــــــغ املراد دفعه يف خانـــــــة اجمايل الفاتـــــــورة ومبلغ ر�شوم 
البلدية )اختياري( ثم الدفع.

6- اإدخال الربيد االإلكرتوين اإن وجد اأو حتديثه ثم »دفع«.
7- يتـــــــم التحويـــــــل اإىل �شا�شـــــــة الكي - نـــــــت الإدخال بيانـــــــات البطاقة 

."Submit" االإئتمانية ثم

8- يتـــــــم اإ�شـــــــدار الفاتـــــــورة واإر�شـــــــال ن�شخـــــــة اىل الربيـــــــد االإلكرتوين 
للم�شتهلك اإن وجد.

المرحلة المتوسطة
البياناليوم والتاريخ

من االربعاء 2010/10/27
اختبار الفترة الدراسية االولى من الفصل الدراسي االولالى اخلميس 2010/11/11

توزيع بطاقات املتابعة للفترة الدراسية االولىاالربعاء 2010/10/24
من االحد 2010/12/5

اختبار للفترة الدراسية الثانية من الفصل الدراسي االولالى الثالثاء 2010/12/24

توزيع بطاقات املتابعة للفترة الدراسية الثانيةاخلميس 2010/12/23
نهاية الفترة الثالثة وتوزيع جداول اختبارات نهاية الفصل الدراسي االولاخلميس 2010/12/30
من االثنني 2011/1/3

اختبار نهاية الفصل الدراسي االول )شفوي(الى اخلميس 2011/1/6

من االحد 2011/1/9
اختبار نهاية الفصل الدراسي االول )حتريري(الى االثنني 2011/1/24

من الثالثاء 2011/1/25
الى اخلميس 2011/1/27

استخراج نتائج الفصل الدراسي االول 
وتوزيع بطاقات املتابعة

اجازة منتصف العام الدراسي من االحد 2011/1/30 إلى الخميس 2011/2/10
بدء الدراسة للفصل الدراسي الثانياالحد 2011/2/13

من االثنني 2011/2/14
فترة االختبار املؤهل لكافة صفوف املرحلةالى الثالثاء 2011/2/22

من االحد 2011/3/20
اختبار الفترة الدراسية االولى من الفصل الدراسي الثانيالى االثنني 2011/4/4

توزيع بطاقات املتابعة للفترة الدراسية االولى من الفصل الدراسي الثانياخلميس 2011/4/7
من االحد 2011/4/24
اختبار الفترة الدراسية الثانية من الفصل الدراسي الثانيالى االثنني 2011/5/9

توزيع بطاقات املتابعة للفترة الدراسية الثانية من الفصل الدراسي الثانياخلميس 2011/5/12
االحد 2011/5/15

االربعاء 2011/5/18
نهاية الفترة الثالثة من الفصل الدراسي الثاني واالختبارات الشفوية 
وتوزيع جداول االختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني

من االحد 2011/5/22
اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني )التحريري(الى االثنني 2011/6/6

اعالن نتائج الفصل الدراسي الثاني لكافة صفوف املرحلة املتوسطةاخلميس 2011/6/9
االربعاء 2011/6/15
تسليم بطاقات درجات آخر العاماخلميس 2011/6/16

المرحلة الثانوية
من الثالثاء  2010/10/5
فترة اختبار املعادلة للصفني العاشر واحلادي عشرالى اخلميس  2010/10/7

من األربعاء  2010/10/27
اختبار الفترة الدراسية األولى من الفصل الدراسي األولالى اخلميس  2010/11/11

توزيع بطاقات املتابعة للفترة الدراسية األولىاألربعاء  2010/11/24
من االثنني  2010/12/6

اختبار الفترة الدراسية الثانية من الفصل الدراسي األولالى اخلميس 2010/12/23

توزيع بطاقات املتابعة للفترة الدراسية الثانيةاالثنني  2010/12/27
نهاية الفترة الثالثة وتوزيع جداول اختبارات نهاية الفصل الدراسي األولالثالثاء  2010/12/28

من األربعاء 2010/12/29
اختبار نهاية الفصل الدراسي األول )شفوي(الى الثالثاء 2011/1/4

من اخلميس  2011/1/6
اختبار نهاية الفصل الدراسي األول )حتريري(الى االثنني  2011/1/24

من الثالثاء  2011/1/25
الى اخلميس  2011/1/27

استخراج نتائج الفصل الدراسي األول 
وتوزيع بطاقات املتابعة

إجازة منتصف العام الدراسي من األحد 2011/1/30 الى الخميس 2011/2/10
بدء الدراسة للفصل الدراسي الثانياألحد  2011/2/13

من االثنني 2011/2/14
فترة االختبار املؤجل جلميع صفوف املرحلةالى الثالثاء 2011/2/22

من األحد  2011/3/20
اختبار الفترة الدراسية األولى من الفصل الدراسي الثانيالى الثالثاء  2011/4/5

توزيع بطاقات املتابعة للفترة الدراسية األولى من الفصل الدراسي الثانياخلميس  2011/4/7
من األحد 2011/4/24

اختبار الفترة الدراسية الثانية من الفصل الدراسي الثانيالى الثالثاء 2011/5/10

توزيع بطاقات املتابعة للفترة الدراسية الثانية من الفصل الدراسي الثانياخلميس  2011/5/12
من األحد  2011/5/15

الى اخلميس 2011/5/19
نهاية الفترة الثالثة من الفصل الدراسي الثاني واالختبارات الشفوية
وتوزيع جداول االختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني

من األحد  2011/5/22
اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني )حتريري(الى الثالثاء  2011/6/7

إعالن النتائج لكافة صفوف النقل باملرحلة الثانويةاخلميس  2011/6/9
من األربعاء  2011/6/15
لتسليم بطاقات درجات آخر العامالى اخلميس  2011/6/16

من األحد  2011/6/12
الى االثنني  2011/6/27

امتحان شهادة الدراسة للثانوية العامة للمعهد الديني

من الثالثاء  2011/6/18
إعالن نتائج وشهادات الثانوية العامة للمعهد الدينيالى اخلميس  2011/6/30

مرحلة التمهيد واإلعداد لطالب المنح الدراسية
من اخلميس 2010/11/4
اختبار الفترة الدراسية األولى من الفصل الدراسي األولإلى اخلميس 2010/11/11

توزيع بطاقات املتابعة للفترة الدراسية األولىاألربعاء 2010/11/24
من اخلميس 2010/12/16
اختبار الفترة الدراسية الثانية من الفصل الدراسي األولإلى اخلميس 2010/12/23

توزيع بطاقات املتابعة للفترة الدراسية الثانيةالثالثاء 2010/12/28
توزيع جداول اختبارات نهاية الفصل الدراسي األولاخلميس 2010/12/30
من االثنني 2011/1/3

اختبار نهاية الفصل الدراسي األول )الشفوي(إلى اخلميس 2011/1/6

من األحد 2011/1/9
اختبار نهاية الفصل الدراسي األول )التحريري(إلى األحد 2011/1/16

استخراج نتائج الفصل الدراسي األول وتوزيع بطاقات املتابعةاخلميس 2011/1/20

إجازة منتصف العام الدراسي من األحد 2011/1/30 إلى الخميس 2011/2/10
بدء الدراسة للفصل الدراسي الثانياألحد 2011/2/13

من االثنني 2011/2/14
فترة االختبار املؤجل لطالب املنح الدراسيةإلى االثنني 2011/2/21

من االثنني 2011/3/28
اختبار الفترة الدراسية األولى من الفصل الدراسي الثانيإلى االثنني 2011/4/4

توزيع بطاقات املتابعة للفترة الدراسية األولىاخلميس 2011/4/7
من االثنني 2011/5/2
اختبار الفترة الدراسية الثانية من الفصل الدراسي الثانيإلى االثنني 2011/5/9

توزيع بطاقات املتابعة للفترة الدراسية الثانية من الفصل الدراسي الثانياخلميس 2011/5/12
من األحد 2011/5/15

إلى اخلميس 2011/5/19
اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني )الشفوي(

توزيع جداول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني
من االثنني 2011/5/23
اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني )التحريري(إلى الثالثاء 2011/5/31

إعالن النتائج جلميع صفوف التمهيد واإلعداداخلميس 2011/6/9

األربعاء 2011/6/15
تسليم بطاقات درجات آخر العاماخلميس 2011/6/16

مواعيد المقابالت والتسجيل للعام الدراسي 2012/2011
من الثالثاء 2011/6/21
إلى األربعاء 2011/6/29

التسجيل واملقابالت للطالب الراغبني بالنقل  للمعاهد الدينية للعام 
الدراسي 2012/2011 )الفترة األولى للمرحلة املتوسطة والثانوية(

من االثنني 2011/9/5
الى االربعاء 2011/9/14

التسجيل واملقابالت للطالب الراغبني بالنقل للمعاهد الدينية للعام 
الدراسي 2012/2011 )الفترة الثانية للمرحلة املتوسطة والثانوية(

المراكز المسائية للتعليم الديني
من االثنني 2010/9/12

إلى اخلميس 2010/10/7
فترة تسجيل الدارسني والدارسات 
باملراكز املسائية بالتعليم الديني

بدء  الدراسة للفصل الدراسي األولاألحد 2010/9/21
من االثنني 2010/10/11

فترة اختبار املعادلة للصفني العاشر واحلادي عشرإلى األربعاء 2010/10/13

من االحد 2010/12/26
اختبار نهاية الفصل الدراسي األول )شفوي(الى الثالثاء 2010/12/28

من األحد 2011/1/9
اختبار نهاية الفصل الدراسي االول )حتريري(الى االثنني 2011/1/24

من االربعاء 2011/1/26
الى اخلميس 2011/1/27

استخراج نتائج الفصل الدراسي االول وتوزيع بطاقات 
املتابعة

إجازة منتصف العام الدراسي من األحد 2011/1/30 إلى الخميس 2011/2/10
بدء الدراسة للفصل الدراسي الثانياألحد 2011/2/13

من االثنني 2011/5/9
اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني )شفوي(إلى االربعاء 2011/5/11

من األحد 2011/5/22
اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني )حتريري(إلى الثالثاء 2011/6/7

اعالن النتائج جلميع صفوف النقل باملرحلة الثانويةاخلميس 2011/6/9
االربعاء 2011/6/15
تسليم بطاقات درجات آخر العاماخلميس 2011/6/16

من االحد 2011/6/13
امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للمعهد الدينيالى االثنني 2011/6/27

تسجيل المنازل
من األحد 2010/10/3
إلى االثنني 2011/1/31

تسجيل املتقدمني من املنازل المتحان النقل 
وشهادة الثانوية العامة للمعهد الديني

من الثالثاء 2011/2/1
الى اخلميس 2011/2/24

التسجيل املتأخر للمتقدمني من املنازل المتحان النقل 
وشهادة الثانوية العامة للمعهد الديني

بدء العطلة الصيفية للهيئتين التعليمية واإلدارية
نهاية دوام اخلميس 

2011/6/30
للمرحلتني املتوسطة والثانوية وجميع العاملني 

باملراكز املسائية بالتعليم الديني

نهاية دوام االثنني 
2011/7/4

1- للرؤساء اإلداريني للجان تقدير الدرجات 
لشهادة الثانوية.

2- للعاملني بلجان النظام واملراقبة لشهادة الثانوية

بدء دوام جميع العاملين للعام الدراسي 2011/2010

بدء دوام جميع العاملني في جميع املراحل التعليمية االحد 2011/9/4
)صباحي � مسائي(

امتحان الدور الثاني

من الثالثاء 2011/9/6
إلى األربعاء 2011/9/14

بدء امتحان الدور الثاني للشهادات التالية: شهادة الثانوية 
العامة للمعهد الديني- صفوف النقل للمرحلتني املتوسطة 
والثانوية- املراكز املسائية ونظام املنازل للتعليم الديني

بدء دوام الطلبة للعام الدراسي 2011/2010

دوام طلبة املرحلتني املتوسطة والثانوية.االحد 2011/9/18
دوام دارسي ودراسات املراكز املسائية للتعليم الديني.


