
االحد  3  اكتوبر  2010  7محليات

جمعية �ساحية �سباح ال�سالـم التعاونية

�إعـــــالن
تعلــن جمعية �ســاحية �ســباح ال�ســامل التعاونية عــن طــرح الفــــروع التاليــة لال�ســتثمار من قبل اأ�ســحاب 

االخت�سا�ص حــ�سب موافقــة وزارة ال�سئون االجتماعية والعمل رقم 258 بتاريخ 2010/9/23 وفقا لالآتي :

جملــ�ص االإدارة

وفقا لل�شروط التالية :

1- اأن يكون املتقدم من اأ�ش�������حاب الإخت�ش�������ا�ص وممن ميار�شون الن�شاط باأنف�شهم ولديه ترخي�ص جتاري �شاري املفعول 
للن�شاط املتقدم له ول تقبل التوكيالت.

2- تقدم الطلبات بالظرف املغلق واملختوم بناًء على تعليمات وزارة ال�شئون الجتماعية والعمل.
3- يلتزم مقدم الطلب بدفع �ش�������يك م�ش�������دق مببلغ وقدره )250 د.ك( ح�ش�������ب قرار وزارة ال�ش�������ئون الجتماعية والعمل 
يتم اإ�ش�������رداده يف حالة عدم الفوز مع مراعاة اأن مبلغ التاأمني املذكور لي�ص له عالقة مببلغ التاأمني املتعلق بالقيمة 

الإيجارية املعتمدة عند التعاقد.

4- تكون الأولوية للم�شاهم عند ت�شاوي الدعم.
5- �شوف يتم الإختيار للمتقدم باأعلى دعم مادي للجمعية على اأن يكون ب�شيك م�شدق.

6- �شوف يتم الإختيار النهائي بح�شور مندوب وزارة ال�شئون الجتماعية والعمل يف موعد يحدد يف حينه.
7- من �شيقع عليه الإختيار يلتزم مبراجعة اإدارة اجلمعية خالل اأ�شبوعني من تاريخ الإختيار لإمتام الإجراءات الالزمة 

وتوقيع العقد واإل يعترب طلبه لغيًا وي�شبح مبلغ التاأمني حقًا خال�شًا للجمعية.

8- يقدم الطلب نظري ر�شم ثالثني دينار لغري غري قابلة للرد اإعتبارًا من يوم الأحد املوافق 2010/10/3 وحتى نهاية 
دوام ي�������وم الثالثاء املواف�������ق 2010/10/12 وتودع الطلبات داخل ال�شندوق املخت�ص مبكتب ال�شيد/املدير العام ولن 

يلتفت اإىل الطلبات التي تقدم قبل اأو بعد املوعد املحدد علمًا باأن الدوام كالتايل :

من الأحد اإىل اخلمي�ص من ال�شاعة 8:00 �شباحًا وحتى ال�شاعة 3:00 ع�شرًا.  

9- تطبق اأحكام القانون رقم )24( ل�شنة 1979 ب�شاأن اجلمعيات التعاونية والقرارات الوزارية بهذا ال�شاأن.
10- على اأن تكون ال�شيكات باأ�شماء اأ�شحاب الراخي�ص.

امل�ستندات املطـلـوبـة :

)اأ( �شورة البطاقة املدنية ل�شاحب الرخي�ص.     )ب( �شورة الرخي�ص التجارية �شارية املفعول للن�شاط نف�شه.

)ج( �شورة اإعتماد التوقيع �شاري املفعول.

املوقعالقيمة الإيجاريةامل�شاحةالن�شاطم

-/ 300 د.ك30 م2الزهور والنباتات1
داخل ال�شوق املركزي رقم )3(

قطعة )4( امليزانني

بيع وت�شوق البطاقات م�شبقة الدفع2

) الإنرنت، البنزين، الإت�شالت(

3 م
بكل �شوق

-/ 3500 د.ك
الأ�ش��واق املرك�����زي

اأرقام )1( و )2( و )3(

بيع وت�شوق البطاقات م�شبقة الدفع3

) الإنرنت، البنزين، الإت�شالت(
-/ 3000 د.ك1م بكل فرع

الأ�ش��واق املرك�����زي )الأفرع(

اأرقام من 1  اإىل 15

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

إلغاء القرارات التربوية في يوم وليلة بعد الدراسة »المستفيضة« و»المضي قدمًا في التطبيق«!

مريم بندق
تلتقي وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود في الس���ابعة من مس���اء اليوم مديري عموم 
املناطق التعليمية الست للحديث حول مدارس املستقبل 
بحضور وكيلة التعليم العام منى اللوغاني واملستشار 

في املكتب الفني للوزيرة خالد العصفور.
وعلقت مصادر تربوية بأن مديري العموم ومديري 
املدارس بحاجة ماسة الى معرفة مصير الساعة الدراسية 
لالنشطة التي اكدت الوزيرة املضي قدما في تطبيقها 
وال تراجع عن التطبيق بعد ان مت اقرارها بعد دراسة 

مستفيضة.
واستطردت املصادر ان مديري املدارس في ح��ي����رة 
اآلن بع���د ان تردد انه س���يتم تأجي���ل التطبي�����ق 
ومدي�����ري املناطق التعليمية في حيرة ايضا الن�����ه 
لم يصدر اي تعليمات م���ن الوزارة واليوم يوافق 3 

اكتوب����ر واملوع�����د احمل����دد رس���ميا للتطبيق بعد 
غد الثالثاء.

واهابت املصادر بقيادات وزارة التربية الى مراعاة 
التأثيرات التي ميكن ان يحدثها التضارب والتراجع 
عن القرارات في يوم وليلة اضافة الهمية االسراع في 
اعالن القرار املتفق عليه هل سيتم التطبيق بعد غد 

ام التراجع سيد املوقف؟
الى ذلك اهابت املصدر ايض���ا الى وزيرة التربية 
ووكيلة الوزارة االسراع في اتخاذ االجراءات املطلوبة 
مع اجلهات املختصة بالدولة لسرعة االنتهاء من بناء 
املدارس اجلديدة للمناطق السكنية اجلديدة التي تشهد 

منوا ملحوظا في السكان.
وقال���ت املص���ادر: اكدنا م���رارا وتك���رارا للجنة 
االستع�����دادات التي ترأسها وكيلة الوزارة وللجن�����ة 
املتابعة التي ترأسها الوكيلة املساعدة للتعليم الع�����ام 

أن املناط�����ق اجلديدة س���تعان�����ي من منو سكاني 
ملحوظ وضرورة اتخاذ االجراءات لبناء امل����دارس 
اجلديدة وج���ددت املصادر التأكيد عل���ى ان مناطق 
سعد العبداهلل وفهد االحمد وجنوب السرة والنهضة 
وعبداهلل املبارك تعاني م���ن الكثافات الطالبية وان 
بعض املناطق والتي فيه���ا مناطق حولي التعليمية 
اضطرت الى االستعانة بالفصول اخلشبية ملواجهة 

الكثافات الطالبية.
وكشفت املصادر عن ان من اهم مشاكل االستعدادات 
الستقبال العام الدراسي ايضا تعطل اجهزة التكييف 
موضح���ة ان بعض املدارس تعان���ي من اعطال هذه 
االجهزة وفي الوقت نفس���ه عدم جتاوب الش���ركات 
املس���ؤولة عن اصالحها، موضح���ة ان على الوزارة 
اصدار امر بإجراء االصالحات املطلوبة واخلصم من 

مستحقات هذه الشركات.

ان اسماءهم سقطت سهوا من 
السابقة وذلك ملدة 9  الكشوف 
شهور، وجاء قرار املوافقة ملدة 

7 شهور فقط.
4� كتاب رق���م 1507 بتاريخ 
2010/3/15 وج���اء في���ه: طلب 
استثناء موظفي قسم اجلوازات 
من احكام قرار وزير املالية رقم 
77/34 اخلاص باألعمال اإلضافية 
وعددهم 10 موظفني نظير تكليفهم 
خارج اوقات الدوام الرسمي نظرا 
لبدء التعاقد اخلارجي واحمللي 
النظافة وما  لعمال وعام���الت 
انهاء  يس���تتبعه من اجراءات 
إقاماتهم.. وذلك ملدة 2 شهر مبا 
ايام اجلمع والعطالت  في ذلك 
الرس���مية اعتبارا من 2010/2/1 
وجاء قرار املوافقة  ملدة ش���هر 

واحد فقط.
5� كتاب رق���م 250 بتاريخ 
2010/3/11 وج���اء في���ه: طلب 
استثناء موظفي قسم اختبار 
الوظائف التعليمية من احكام 
قرار وزي���ر املالية رقم 77/34 
اخل���اص باألعم���ال اإلضافية 
وعددهم 42 موظفا منهم عدد 
3 اس���تعانة نظي���ر تكليفهم 
خارج اوقات الدوام الرس���مي 
التعاقد  للقيام بتسلم طلبات 
اخلارج���ي وفتحه���ا وفرزها 
وترتيبها وتصنيفها وتخزينها 
للعام الدراسي القادم 2011/2010 
وذلك ملدة 2 شهر مبا في ذلك 
ايام اجلمع والعطالت الرسمية 
اعتبارا من 2010/4/1 وجاء قرار 

املوافقة ملدة شهر واحد فقط.

املالية ب���إدارة اخلدمات العامة 
من احكام قرار وزير املالية رقم 
77/34 اخلاص باألعمال اإلضافية 
وعددهم 15 موظفا نظير تكليفهم 
الرس���مي  الدوام  اوقات  خارج 
للقيام مبتابعة عقود ش���ركات 
اخلدم���ات )نظافة، حراس���ة، 
مراسلة، نقليات، اسكان( وعددها 
45 ش���ركة وصرف مستحقات 
عقود هذه الشركات وذلك ملدة 
7 اشهر، وجاء قرار املوافقة ملدة 

7 شهور فقط.
2� كت���اب رق���م 175 بتاريخ 
2010/2/10 وج���اء في���ه: طلب 
استثناء العاملني بقطاع املنشآت 
التربوية من احكام قرار وزير 
املالي���ة رق���م 77/34 اخل���اص 
باألعمال اإلضافية وعددهم 80 
موظفا نظي���ر تكليفهم خارج 
الدوام الرس���مي للقيام  اوقات 
مبتابعة العقود التي تنص على 
اجراء فحوصات مخبرية مثل 
فحص شبكة التغذية والصرف 
وشبكات  الغاز وطبقات العازل 
وكذلك فحص صب اخلراسانات 
لألسقف وذلك ملدة 6 شهور مبا 
ايام اجلمع والعطالت  في ذلك 
الرسمية اعتبارا من 2009/10/1، 
وجاء قرار املوافقة ملدة 5 شهور 

فقط.
3� كت���اب رق���م 212 بتاريخ 
2010/3/2 وج���اء في���ه: طلب 
استثناء بعض العاملني باإلدارة 
املالية من أحكام قرار وزير املالية 
رقم 77/34 اخل���اص باألعمال 
اإلضافي���ة وعدده���م 30 حيث 

املالية  على صرف املستحقات 
للمذكورين بالكش���وف املرفقة 
عن فت���رة التكليف وذلك على 

»بند أعمال اخرى«.
إلى كتب وزيرة  باإلش���ارة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
بشأن طلب املوافقة على استثناء 
بعض املوظفني من احلد األقصى 
ملدة التكليف باألعمال اإلضافية 
وذلك نظي���ر تكليفهم بالعمل 
خارج اوقات الدوام الرسمي مبا 
فيها اجلمع والعطالت الرسمية 
وعددها 5 موضوعات واملوضحة 

تفصيال باجلدول رقم )2(.
ن���ود اإلحاطة بأن���ه قد مت 
ع���رض املوضوع املش���ار إليه 
املوافقة على  اعاله حيث تقرر 
صرف مكافآت عن اعمال اضافية 
للمكلف���ني باألعم���ال اإلضافية 
وفقا لقرار وزير املالية رقم 34 
املدد املوضحة  لسنة 1977 عن 
باجلدول املرفق وذلك استثناء من 
أحكام هذا القرار )املدة فقط( مع 
تطبيق جميع الضوابط الواردة 
بالقرار على ان يتم الصرف من 
بند املكافآت )نوع مكافآت اعمال 
إضافية( وان يش���ترط توافر 
االعتماد املالي الالزم في هذا البند 
مبيزانية جهتكم � الباب األول � 

الذي يسمح بهذا الصرف.
وفيما يلي بيان مبوضوعات 
األعم���ال اإلضافي���ة التي متت 
املوافقة عليها )وزارة التربية(

1� كت���اب رق���م 221 بتاريخ 
2010/3/2 وج���اء في���ه: طلب 
استثناء العاملني بقسم املتابعة 

وين���ص الكت���اب رقم 260 
الصادر من الوزيرة للزبن والذي 
جاء بعنوان تكليف موظفي قسم 
التعليمية:  الوظائ���ف  اختيار 
باإلشارة للموضوع أعاله وتكليف 
العاملني بقسم اختيار الوظائف 
التعليمية بوزارة التربية والبالغ 
عددهم 42 خارج أوقات الدوام 
الرسمي ملدة 60 يوما اعتبارا من 
2010/1/4 قبل سفر جلان التعاقد 
اخلارجي وذلك لتسلم طلبات 
التعاقد اخلارجي وفتحها وفرزها 
وترتيبها وتصنيفها؟ ومن ثم 
تخزينها للعام الدراسي املقبل 

.2011/2010
وتكليفهم 30 يوم عمل بعد 
انتهاء اللجان من مهامها الرسمية 
لتخزين بيانات من مت التعاقد 
معهم خارجيا من 2010/4/1 حتى 

2010/4/30 ملدة 30 يوما.
التك���رم باملوافقة  يرج���ى 

بالعم���ل خارج أوق���ات الدوام 
الرسمي ملدة 60 يوما قبل سفر 
جلان التعاقد اخلارجي اعتبارا 
من 2010/1/4 وذلك لفرز طلبات 
التعاق���د اخلارج���ي وترتيبها 
وحفظها وتخزينها وتكليفهم 
30 يوم عمل بعد انتهاء اللجان 
من مهامها الرسمية اعتبارا من 
2010/4/1 لتخزين بيانات من مت 

التعاقد معهم خارجيا.
وباإلشارة الى كتابكم اخلاص 
بطلب املوافقة على طلب استثناء 
املذكورين ملدة ش���هر واحد مبا 
أيام اجلمع والعطالت  في ذلك 
الرسمية اعتبارا من 2010/4/1.

يرجى املوافقة على استثناء 
الوظائف  موظفي قسم اختيار 
التربية ملدة  التعليمية بوزارة 
60 يوم عمل اعتبارا من 2010/1/4 
اخلاصة بفترة التكليف ما قبل 
سفر اللجان للتعاقد اخلارجي.

عمل مراك���ز البيئة � من خارج 
الوزارة، عن عدد اجللسات التي 
شاركا فيها وعددها 24 جلسة 
بفئة صرف قدره���ا 25 دينارا 
الواح���دة وذلك  عن اجللس���ة 
عن الفت���رة من 2009/7/1 حتى 

 2009/12/30
وج���اء ق���رار املوافقة على 
املوضوعات الس���ابقة كما يلي: 
تطبيق قرار مجل���س اخلدمة 
املدنية رقم 1 لسنة 1983 املعدل 
بالقرار رقم 7 لسنة 2008 بشأن 
حضور جلسات اللجان، وذلك 
في حدود عدد جلسات اللجان 
التي شاركا فيها خالل فترة عمل 
اللجان.  وجاءت املوافقة الثانية 
لرئيس الديوان بحسب النص 

التالي:
باإلشارة إلى كتابكم رقم )وت/
ور/891( املؤرخ في 2010/8/22 
بشأن طلب املوافقة على استثناء 
عدد 42 من موظفي قسم االختبار 
العاملني بجهتكم من قرار وزير 
املالية رق���م 1977/34 بش���أن 
العمل االضافي  التعويض عن 

وذلك ملدة 60 يوما.
نود اإلحاطة بأن الديوان قد 
قام ببحث املوضوع، ويؤكد على 
ما جاء بكتابه رقم 201001011399 

املؤرخ في 2010/3/28.
وذلك ردا على كتاب الوزيرة 
الذي جاء فيه إحلاقا لكتابنا رقم 
)و ت/وز/260( الصادر 2010/3/21 
بش���أن تكليف موظفي قس���م 
االختي���ار للوظائف التعليمية 
ب���وزارة التربي���ة وعددهم 42 

من بند املكافآت )نوع مكافآت 
حضور جلس����ات جلان( وان 
املالي  يشترط توافر االعتماد 
البند مبيزانية  الالزم في هذا 
جهتك����م – الباب األول – الذي 

يسمح بهذا الصرف.

بيان بموضوعات فرق العمل 
)وزارة التربية(

1- طل���ب منح مكافأة مالية 
قدرها 180 دينارا لكل من فاطمة 
حسن الكندري، شيخة عيسى 
املذن، محم���د إبراهيم األنبعي، 
وضحة مطلق احلسيان أعضاء 
جلنة دراسة انش���اء العيادات 
املدرسية من خارج الوزارة عن 
عدد اجللسات التي شاركوا فيها 
وعددها 6 جلسات بفئة صرف 
قدرها 30 دينارا عن اجللس���ة 
الواحدة، وذلك خالل الفترة من 

2009/1/1 وحتى 2009/4/30.
2 - طلب منح مكافأة مالية 
قدرها 180 دينارا لكل من داود 
س���ليمان األحمد، حسام الدين 
محمد عبداملعبود عضوي اللجنة 
العليا للملتقى العلمي اآلسيوي 
االول للشباب 2010 � من خارج 
الوزارة: عن عدد اجللسات التي 
شاركا فيها وعددها 6 جلسات 
بفئة صرف قدرها 30 دينارا عن 
اجللسة الواحدة، وذلك عن شهر 

ابريل 
3 - طلب منح مكافأة مالية 
قدرها 600 دينار لكل من داود 
سليمان االحمد خالد عبداحلكيم 
عضوي اللجنة الفرعية لفريق 

مريم بندق
تنفرد »األنباء« بنشر موافقات 
رئيس دي���وان اخلدمة املدنية 
عبدالعزي���ز الزبن على صرف 
مكافآت لفرق وجلان العمل في 

وزارة التربية.
وفي هذا الصدد خاطب رئيس 
الديوان وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 

بالتالي:
باالش���ارة الى كتبكم بشأن 
طلب املوافقة على صرف املكافآت 
املالية املقترح���ة لكل من فرق 
العمل واللجان - العاملني ببعض 
مراكز العمل مقابل القيام مبهام 
الرسمي  الدوام  اوقات  في غير 
وعددها 3 موضوعات واملوضحة 
تفصيال باجلدول املنشور رقم 

.»1«
نود االحاطة بأنه مت عرض 
ه����ذه املوضوعات حيث تقرر 
املوافقة على منح مكافأة مالية 
للمش����اركني في هذه االعمال 
وفق����ا لقرار مجل����س اخلدمة 
املدنية رقم »1« لس����نة 1983 
املعدل بالقرار رقم »7« لسنة 
2008 بش����أن حضور جلسات 
اللج����ان، وذلك في حدود عدد 
التي شاركوا  اللجان  جلسات 
فيها خالل فترة عمل كل جلنة، 
مع مراعاة م����ا ورد من احكام 
والتي من بينها أال يزيد احلد 
األقصى املسموح به عن الفئات 
الواردة باجلدول املدرج باملادة 
»1« من القرار رقم »7« لس����نة 
2008، وعل����ى ان يتم الصرف 

بناء على الطلبات المرفوعة من الحمود إلى الزبن

الحمود تلتقي مديري عموم المناطق للحديث حول مدارس المستقبل بحضور خالد العصفور

استعدادات العام الدراسي: االستعانة بالفصول الخشبية لمواجهة الكثافات الطالبية!

عبدالعزيز الزبن د.موضي احلمود

»مديري العموم« 
لم يناقش تأجيل 
الساعة الدراسية

اكد مدير عام احدى املناطق 
التعليمية ان مجلس مديري عموم 
الثالثاء  املناطق في اجتماع���ه 
الوزارة  املاضي برئاسة وكيلة 
املس���اعدة للتعلي���م العام منى 
اللوغاني لم يناقش التراجع عن 
الساعة الدراسية التي خصصتها 
ال���وزارة لالنش���طة، واضاف 
بالعكس اتفقنا على ان تنفذ خالل 
اليوم الدراسي وليس آخره على 
ان تترك احلرية الدارات املدارس 
في حتديد توقيت تنفيذها خالل 

اليوم.

لجنة لمقابلة 
المعلمين الراغبين 
في »التربية الخاصة«

.. والمكلفون بـ»استعدادات 
 :»2009- 2008

وكيلة التربية لم تعتمد 
مكافآتنا حتى اآلن

مريم بندق
تبدأ وزارة التربية في مقابلة 
املعلمني واملعلمات الراغبني في 
التعليم  التحويل من مدارس 
العام الى العمل لتدريس طالب 
وطالب���ات التربي���ة اخلاصة 
باملناطق التعليمية وستشكل 
جلان بذل���ك ويترأس اللجنة 
مدير ع���ام املنطقة وعضوية 
مدير ادارة الشؤون التعليمية 
وعضوان من مراقبي التربية 
اخلاصة، اضاف���ة الى مراقب 
املرحل���ة االبتدائية من مكتب 
التنسيق، وعن موعد املقابالت 
قالت املصادر س���يكون قريبا 
ج���دا عل���ى ان يعل���ن عنها 

بالصحف.

مريم بندق
املكلف���ون بلجنة  طال���ب 
العام  متابع���ة اس���تعدادات 
الدراسي 2008-2009 وزارة 
التربية بصرف مكافآتهم املالية 
التي لم تصرف حتى اآلن على 
الرغم من م���رور فترة زمنية 

طويلة.
وقال أحد املكلفني مبتابعة 
استكمال جتهيز مباني املدارس 
احلكومية: عملنا خالل الفترة 
من 17 أغسطس 2008 وحتى 
31 من���ه وحتى اآلن لم تعتمد 
وكيلة الوزارة املكافأة املقررة 
لنا وتس���اءل الى متى سيظل 

االنتظار؟

هل تتراجع الوزارة اليوم عن توقيت الدوام المعمم؟
مريم بندق

ينتظر امليدان التربوي والتعليمي اليوم موقف الوزارة 
من القرارات التي سبق وعممتها على ادارات املدارس 

بشأن توقيت الدوام املدرسي للمراحل التعليمية الثالث 
بعد اضافة حصة للنشاط � بحسب اجلدولني املنشورين 

� وهل سيتم املضي قدما في التطبيق ام ال؟

بين الدعيج واللوغاني

يتردد في قطاع األنشطة

مريم بندق
دعت وكيلة التعليم العام منى اللوغاني مديري ادارات االنشطة 

باملناطق التعليمية الى اجتماع اخلميس املاضي.
وفوجئ املديرون بأن وكيل قطاع االنشطة دعيج الدعيج يدخل 
عليهم لترؤس االجتماع وقال لهم »انتم ربعي انا الذي اجتمع معكم 

وليس منى اللوغاني«.

مريم بندق
يتردد في قطاع االنش���طة ان وكيل القطاع ينوي نقل مديرة 
ادارة االنش���طة منى الفريح الى منطق���ة حولي التعليمية مكان 
س���الم الراش���د الذي تقاعد مؤخرا على ان يستعني مبدير ادارة 
االنشطة في مبارك الكبير عيسى بورحمة للعمل مديرا لالنشطة 

بالوزارة.

توقيت الدوام المدرسي لمدارس المرحلة االبتدائية للعام الدراسي 2011/2010
طوال ايام االسبوعالتوقيت

المدة
الحصص

الى الساعةمن الساعة
سدسد

15 دقيقة307457لقاء الصباح
40 دقيقة457258احلصة االولى
40 دقيقة308109احلصة الثانية
30 دقيقة109409الفرصة االولى
40 دقيقة4092010احلصة الثالثة
40 دقيقة2510511احلصة الرابعة

40 دقيقة10115011احلصة اخلامسة
15 دقيقة50110512فرصة الصالة
40 دقيقة05124512احلصة السادسة
40 دقيقة5012301احلصة السابعة

يبدأ النشاط املدرسي اعتبارا من 2010/10/5 حتى 2011/3/31. يحدد يوم الثالثاء من كل اسبوع للنشاط املدرسي ويضاف 25 دقيقة الى زمن الدوام 
املدرسي، وينتهي الدوام في يوم الثالثاء فقط الساعة 2 ظهرا. ستصدر نشرة الحقة »قرار من وكيل الوزارة« بخصوص النشاط املدرسي.

توقيت دوام المرحلتين المتوسطة والثانوية للعام الدراسي 2011/2010

الحصص
الى الساعةمن الساعة

المدة
سدسد

10 دقائق307407لقاء الصباح
45 دقيقة407258احلصة االولى
45 دقيقة308159احلصة الثانية
45 دقيقة2090510احلصة الثالثة
15 دقيقة05102010الفرصة االولى
45 دقيقة20100511احلصة الرابعة

45 دقيقة10115511احلصة اخلامسة
10 دقائق55110512فرصة الصالة

45 دقيقة05125012احلصة السادسة
45 دقيقة5012351احلصة السابعة

يبدأ النشاط املدرسي اعتبارا من 2010/10/5 حتى 2011/3/31. يحدد يوم الثالثاء من كل اسبوع للنشاط املدرسي  ويضاف 25 دقيقة الى زمن الدوام 
املدرسي وينتهي الدوام في يوم الثالثاء فقط الساعة 2 ظهرا.


