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 تدريبات الطلبة المشاركين في االحتفاالت الوطنية في عطلة الربيع

 مريم بندق
  خاطبـــت الوكيل املســـاعد للتعليم العام 
منى اللوغاني املوجه العام للتربية البدنية 
بنات منى احلشاش حول مشاركة الطلبة في 
أوبريت األعياد الوطنية مشيرة الى أنه وحرصا 
على اظهار احلفل بالشكل الالئق واملتوقع له، 
يرجى ابالغ اولياء امور الطلبة املشاركني في 

اوبريت االعياد الوطنية بالتواجد خالل فترة 
عطلة الربيع للتدريب... مـــع مراعاة اآلتي: 
١ـ احلرص على أخـــذ تعهد على أولياء امور 
الطلبة املشاركني باملوافقة على تواجد ابنائهم، 
٢ـ العمل على توفير وإعداد طلبة احتياط في 
حالة عدم تواجد الطلبة املشاركني في احلفل 

 Mariembondok@hotmail.com لسد حاالت الغياب. 

 اللوغاني: تفويض مديري عموم المناطق التعليمية في إنهاء خدمات الكويتيين 
لسقوط أو سحب الجنسية والوافدين المعاقبين والمبعدين إداريًا وقضائيًا

 مريم بندق
  بحســــب قرارات وتعليمات وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود فّوضت وكيلة التعليم العام منى 
اللوغاني مديري عموم املناطق التعليمية 
في ممارسة بعض اختصاصات الوكيل 

املساعد للتعليم العام.
  جاء في قرار اللوغاني:

املناطق    أوال: يفّوض مديرو عموم 
التعليمية كل في نطاق اختصاصه في 
ممارسة بعض االختصاصات التي مت 
تفويضنا فيها والصالحيات املخولة لنا 
قانونا بشأن موظفي الوحدات التابعة 
لهم ما عدا شاغلي وظائف (مدير ادارة 
ـ مراقب ـ رئيس قسم) وما يعادلها اال 
مــــا نص عليه هذا القــــرار على النحو 

التالي:
  ١ ـ التعيني:

  تعيــــني او اعادة تعيــــني املوظفني 
الكويتيني وتعديل اوضاعهم الوظيفية 
مــــع مراعاة احكام البنــــد (٢) من هذا 

القرار.
  ٢ ـ النقل والندب:

  املوافقة على نقل او ندب املوظفني 

العامة  الوظائــــف  شــــاغلي مجموعة 
الفنية املساعدة واملعاونة  والوظائف 
عمال بأحكام املادتني (٣١)، (٣٢) من نظام 
اخلدمة املدنية داخل املنطقة التعليمية 

وبني املناطق التعليمية.
  ٣ ـ التصريح بالعمل لدى الغير:

  التصريح للموظفــــني بالعمل لدى 
الغير، وفقا ألحكام البند الثالث من املادة 

(٢٥) من قانون اخلدمة املدنية.
  ٤ ـ اإلذن بالتغيب اجلزئي:

  يستمر العمل بالقرار رقم (٢١٩٣٠) 
الصادر بتاريخ ٢٠١٠/١/٥ بشأن تفويض 
مديري عموم املناطــــق التعليمية في 
الوكيل  ممارســــة بعض اختصاصات 

املساعد للتعليم العام.
  ٥ ـ التأديب:

  يستمر العمل بالقرار رقم (٢١٩٣٠) 
الصادر بتاريخ ٢٠١٠/١/٥ بشأن تفويض 
مديري عموم املناطــــق التعليمية في 
الوكيل  ممارســــة بعض اختصاصات 

املساعد للتعليم العام.
  ٦ ـ االجازات:

  منح االجــــازات لشــــاغلي درجات 
مجموعة الوظائف العامة مبا فيها شاغلو 

الوظائف االشرافية، وكذا شاغلو درجات 
مجموعتي الوظائف الفنية واملساعدة 
التابعون للمنطقة التعليمية على النحو 

التالي:
  ـ االجازة الدورية (منحها او تأجيلها 

او قطعها او الغاءها).
  ـ اجازة احلج ملدة ثالثني يوما وفقا 
ألحكام املادة (٤٣) من املرسوم بنظام 
اخلدمة املدنية في ضوء القواعد واألحكام 

املنظمة لهذا الشأن.
  ـ اجازة التعزيــــة ملدة ال تزيد على 
اربعة ايام وفقا ألحكام املادة (٤٤) من 

املرسوم بنظام اخلدمة املدنية.
  ـ اجــــازة مرافقة مريض للعالج في 
اخلارج ملدة ال تزيد على ســــتة أشهر 
براتــــب كامل، ويجوز مد هذه املدة مبا 
ال يتجاوز مثلها مــــن دون راتب وفقا 
ألحكام املادة (٤٥) من املرسوم بنظام 

اخلدمة املدنية.
  ـ اجازة الوضع ملوظفة وفقا ألحكام 
املادة (٤٧) من املرسوم بنظام اخلدمة 
املدنية مــــع مراعاة أحكام العقد املبرم 

مع املوظفة غير الكويتية.
  ـ اجازة العدة وفقا ألحكام املادة (٤٨) 

املدنية رقم (٨) لسنة ١٩٩٣.
  ـ اجــــازة خاصة (مــــن دون راتب) 
للموظف ال تزيد على (١٥ يوما) في السنة 
وفقا ألحكام املادة (٥٠) من املرســــوم 
بنظام اخلدمة املدنيةـ  االجازة املرضية 
وفقا ألحــــكام املادتني (٥٢) و(٥٣) من 
املرســــوم بنظام اخلدمة املدنية وقرار 
مجلس اخلدمة املدنية رقم (٢٠٠٦/٣٩) 
ـ اجازة خاصة طويلة (من دون راتب) 
لرعاية األســــرة او األمومة او الطفولة 
او مزاولة األعمال التجارية والصناعية 
واملهنية وفقا ألحكام املادة (٥١) من نظام 
اخلدمة املدنيــــة وقرار مجلس اخلدمة 
املدنيــــة رقم (١٣) لســــنة ١٩٧٩ املعدل 

بالقرار رقم (١٠) لسنة ١٩٨١.
  ـ اجازة رعاية األسرة او األمومة او 
الطفولة وفقا لقرار مجلس اخلدمة املدنية 

رقم (١) لسنة ١٩٩٣ وذلك كما يلي:
  ـ اجازة رعاية األمومة بنصف راتب 
ملدة أربعة أشهر تالية الجازة الوضع 
مباشرة ـ اجازة رعاية الطفولة براتب 
كامل لألم التي ترافق طفلها املريض الذي 
يرقد باملستشفىـ  اجازة املعاقة احلامل 
عمال بأحكام قانون رقم (٨) لسنة ٢٠١٠ 

بشــــأن حقوق األشخاص ذوي االعاقة 
وما تضمنه من أحكام.

  ـ اجازة مرافقة الزوجة لزوجها الذي 
يعمل بوزارة اخلارجية في ســــفارات 
الكويت باخلارج بنصــــف راتب وفقا 
ألحكام املادة (٢٨) من قانون السلكني 
الديبلوماسي والقنصلي رقم (٢١) لسنة 

١٩٦٢ املعدل.
  ـ االجازة الرسمية ملرشحي مجلس 
األمة وفقا للمادة (٢٣) من القانون رقم 

(٣٥) لسنة ١٩٦٢ املعدل.
  ـ االجازة الرسمية ملرشحي املجلس 
البلدي وفقا للمادة (٢) من القانون رقم 

(١٥) لسنة ١٩٧٢ املعدل.
  ـ اجازة تأدية االمتحان املنصوص 
البعثــــات واالجازات  عليها بالئحــــة 

الدراسية.
  ٧ ـ انتهاء اخلدمة:

انهاء خدمــــات موظفي  فــــي    البت 
الوحدات التابعة له من املوظفني شاغلي 
مجموعــــة الوظائف العامة والوظائف 
الفنية املساعدة واملعاونة عدا وظيفة 
مدير ادارة ومراقب، وكذلك املوظفون 
غيــــر الكويتيني املتعاقــــدون مبوجب 

العقد الثاني لألســــباب املقررة قانونا 
على النحو التالي: االستقالة وفقا ألحكام 
املــــادة (٧٤) من نظام اخلدمة املدنية ـ 
سقوط اجلنسية الكويتية أو سحبها 
ـ احلكــــم النهائي على املوظف بعقوبة 
مقيدة للحرية في جناية او جرمية مخلة 
بالشرف او األمانة ـ ثبوت عدم اللياقة 
او اســــتنفاد االجازة  الصحية للعمل 

املرضية ايهما أقرب.
  ـ بلوغ السن القانونية النتهاء اخلدمة 
ـ حالة احلكم بشــــهر افالس املوظف ـ 
حالة عزل املوظف من الوظيفة العامة 
مبوجــــب حكم قضائــــي نهائي ـ حالة 
حصول املوظف على تقرير كفاءة ثالث 
بدرجة (ضعيف)ـ  إنهاء عقود املوظفني 
غير الكويتيني لعدم الرغبة في التجديد 
او باإلنذار ـ حــــاالت اإلبعاد القضائي 

واإلداري.
  ثانيا: ال يجوز تفويض املســــتوى 
األدنى في ممارسة االختصاصات الواردة 

في هذا القرار.
  ثالثا: ُيعمل بهذا القرار اعتبارا من 
تاريخ صدوره، وُيلغى ما يتعارض معه 

من قرارات سابقة. 

من املرسوم بنظام اخلدمة املدنية.
  ـ اجازة مرافقة املوظفة لزوجها في 
اخلــــارج من دون راتــــب وفقا ألحكام 
املادة (٤٩) من املرسوم بنظام اخلدمة 

املدنية.
  ـ اجازة مرافقة املوظف لزوجته في 
اخلارج بنصف راتب وفقا ألحكام قرار 
مجلس اخلدمة املدنية رقم (٢) لسنة 
٢٠٠٧ بشأن تعديل قرار مجلس اخلدمة 

 إلى جانب التعيين وإعادة التعيين وتعديل األوضاع الوظيفية للموظفين ما عدا أصحاب الوظائف اإلشرافية

 منى اللوغاني 

 وزيرة التربية: ٣ فرق للتوعية والتدريب 
ومتابعة تنفيذ «مدارس المستقبل» 

 عائشة الروضان: فريق لتطبيق
  معايير الجودة اإلدارية 

 بحث طلبات المتقدمين لرئيس قسم بـ «التنسيق» 
 شكلت وكيلة القطاع االداري عائشة الروضان 
جلنة لبحث طلبات املتقدمني لشغل وظيفة رئيس 
قسم رياض االطفال واالبتدائي مبراقبة االمتحانات 
وشؤون الطلبة بادارة التنسيق ومتابعة التعليم 
العام، ونص القرار: اوال:تشكيل جلنة برئاسة رجاء 
بوعركيـ  مراقب الشؤون الوظيفيةـ  لبحث طلبات 
املتقدمني لشغل الوظيفة وعضوية: حميدة القالف 
مراقب الشؤون التعليمية للمتوسط والثانوي)، 

محمـــد ابو اليزيد اختصاصـــي اول قانوني، هبة 
الفجري منسق شؤون توظيف، موضي اخلالدي 
منســـق اداري معامالت، مليحة العازمي م.منسق 
شـــؤون توظيف. ثانيا: اعداد تقرير بنتائج بحث 
الطلبات التي توصلت اليها اللجنة وترفع للوكيل 
املساعد للشؤون االدارية العتمادها. ثالثا: تصرف 
لرئيس واعضاء اللجنة مكافأت مالية حسب النظم 

املتبعة بهذا الشأن. 

 في إدارة الموارد البشرية 

 مريم بندق
  اعتمدت وكيلة القطاع االداري 
عائشة الروضان تشكيل فريق 
عمل، بعد االطـــالع على قانون 
ونظـــام اخلدمة املدنية لســـنة 
١٩٧٩ وتعديالتهمـــا، لتطبيـــق 
معايير اجلودة االدارية بوزارة 

التربية.
  نـــص القرار: أوال: تشـــكيل 
فريـــق عمل لدراســـة اجراءات 
وخدمات ادارة املوارد البشرية: 
رجاء بوعركي ـ مراقب الشؤون 
العبدالرزاق  الوظيفية، خديجة 
ـ مراقب التعيني، منال الشـــطي 

ـ مراقـــب االختيار، محمد الغـــامن ـ مكتب الوكيل 
املساعد للشؤون اإلدارية، جميلة النويعمـ  مكتب 

الوكيل املساعد للشؤون االدارية.
  ثانيا: حتدد مهام فريق العمل مبا يلي:

  ـ حتديد ودراســـة واقتراح 
تطوير العمليات االدارية بإدارة 

املوارد البشرية.
  ـ حتديد ودراســـة واقتراح 
تطوير اجـــراءات العمل بإدارة 

املوارد البشرية.
  ـ دراسة النماذج املستخدمة 

واقتراح تطويرها.
  ثالثا: يعقد الفريق اجتماعاته 
بناء على طلب رئيس الفريق في 

غير أوقات الدوام الرسمي.
  رابعا: تصرف مكافأة مالية 
شـــهرية ألعضاء فريـــق العمل 
يحددها وزيـــر التربية من بند 

أعمال أخرى.
  خامسا: على جميع اجلهات املعنية العلم والعمل 
مبوجبه اعتبارا من شهر يناير ٢٠١١ ويستمر العمل 

به حتى نهاية مارس ٢٠١١. 

 مريم بندق
  شكلت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
٣ فرق إلجناز األعمال املطلوبة 
ملدارس املســـتقبل استنادا الى 
القـــرار رقم ١٤٨٣٩ الذي أصدره 
التعليم  التربيـــة ووزير  وزير 
العالي األسبق ســـفيرنا حاليا 
في مصر د.رشيد احلمد بتاريخ 
٢٠٠٤/١٢/٢٧ بشأن تشكيل جلنة 
لدراسة مشروع مدارس املستقبل 
في املرحلـــة االبتدائية، والقرار 
الوزاري رقم ٢٠١٠/٥٤٥ الصادر 
بتاريخ ٢٠١٠/١٠/١٤ بشأن تشكيل 
جلنة إشـــرافية عليـــا ملدارس 
املستقبل، وعلى ما جاء في البند 
الثالث فيه، وبهـــدف الوصول 
بالعمل في مدارس التعليم العام 
الى جودة عالية في املخرجات 
املعرفية وغير املعرفية من شأنها 
املساهمة بتفعيل إستراتيجية 
التعليم العام في الكويت ٢٠٠٥-
٢٠٢٥، وبنـــاء على ما تقتضيه 
مصلحـــة العمل.. نـــص القرار 

على:
  أوال: تشـــكيل فريـــق العمل 
اإلعالمي لنظام مدارس املستقبل 
برئاســـة منى الصـــالل ـ مدير 
عام منطقة حولـــي التعليمية، 
وعضوية كل من: فاطمة قاسم ـ 
رئيس قسم الرياضيات مبدرسة 
شيخان الفارسي أ. بنني، وسالم 
عبداملجيد صادق ـ رئيس قسم 
العلوم مبدرســـة املثنى أ.بنني، 
وضيدان العجميـ  مراقب اإلعالم 
التربوي بإدارة العالقات العامة 
واإلعالم التربوي، وفاطمة أسد 
ـ رئيس قسم اللغة اإلجنليزية 
مبدرسة حمدان احلمدان أ.بنني 

عضوا ومقررا.
  ثانيا: مهام فريق العمل:

القيام  العمل    يتولى فريـــق 
بتنفيذ املهام التالية:

  ١- وضـــع خطـــة إعالميـــة 
التغيير  حـــول نشـــر ثقافـــة 
وتعريف املجتمع بنظام مدارس 

املستقبل.
  ٢- حتديد امليزانيات الالزمة 

لتنفيذ اخلطة اإلعالمية.
  ٣- التنســـيق مـــع اجلهات 
املعنية داخل وخـــارج الوزارة 

لتنفيذ اخلطة اإلعالمية.
  ٤- تقـــدمي تقارير شـــهرية 
للجنة اإلشرافية العليا ملدارس 

املستقبل.
  ثالثا: تصرف مكافآت مالية 
لرئيس وأعضـــاء فريق العمل 
املشار اليهم بهذا القرار وفق ما 

حتدده وزيرة التربية.
  رابعا: يعمل بهذا القرار اعتبارا 
من تاريخه وحتى نهاية شـــهر 
يونيو ٢٠١١ على ان يجدد إذا دعت 

احلاجة لذلك.
  خامســـا: يعمل بهـــذا القرار 
اعتبـــارا مـــن تاريخـــه وعلى 
جهات االختصاص العلم والعمل 

مبوجبه.
  ونـــص القـــرار الثاني على 
تشكيل فريق عمل التدريب املهني 

ملدارس املستقبل وجاء فيه:
  أوال: تشـــكيل فريـــق عمل 
التدريب املهني ملدارس املستقبل 
برئاسة ابراهيم القطانـ  املوجه 
العام للرياضيات، وعضوية كل 
من: محمد السلوميـ  موجه فني 
العاصمة  لغة عربية مبنطقـــة 
التعليمية، وجـــودة اخلالدي ـ 
موجه فني اجتماعيات مبنطقة 
التعليميـــة،  الكبيـــر  مبـــارك 
وعبدالرزاق العنزيـ  موجه فني 
تربي إسالمية مبنطقة العاصمة 
التعليمية، وناصر حسني آغا ـ 
موجه فني علوم مبنطقة حولي 

التعليمية.
  ثانيا: مهام فريق العمل:

القيام  العمل    يتولى فريـــق 
التالية:١- حتديد  املهام  بتنفيذ 
احتياجات التدريب املهني للعاملني 
مبدارس املستقبل بحيث متكنها 
من تطبيق املشروع، ٢- وضع 
خطط التدريب املهني، ٣- حتديد 
امليزانيات الالزمة لتنفيذ خطط 
التدريب املهني، ٤- اإلشراف على 
املهني،  التدريب  تنفيذ خطـــط 
٥- التنسيق مع اجلهات املعنية 

لتنظيم التدريب املهني.
  ٦- تقـــدمي تقارير شـــهرية 
للجنة اإلشرافية العليا ملدارس 

املستقبل.
  ثالثا: تصرف مكافآت مالية 
لرئيس وأعضـــاء فريق العمل 
املشار اليهم بهذا القرار وفق ما 

حتدده وزيرة التربية.
  رابعا: يعمل بهذا القرار اعتبارا 
من تاريخه وحتى نهاية شـــهر 
يونيو ٢٠١١ على ان يجدد إذا دعت 

احلاجة لذلك.
  خامســـا: يعمل بهـــذا القرار 

اعتبـــارا مـــن تاريخـــه وعلى 
جهات االختصاص العلم والعمل 

مبوجبه.
  والثالث تشـــكيل فريق عمل 
متابعة مـــدى تنفيـــذ مدارس 
املســـتقبل لفلســـفة املشروع 

وحتقيق أهدافه.
  وتضمن القرار: أوال: تشكيل 
فريق عمـــل متابعة مدى تنفيذ 
مدارس املستقبل لفلسفة املشروع 
وحتقيق أهدافه برئاسة شيخة 
الزعبيـ  موجه فني علوم مبنطقة 
مبارك الكبير التعليمية، وعضوية 
كل من: ليلى شـــريف ـ مراقب 
التعليم االبتدائي مبنطقة حولي 
التعليمية، وخالد علي عبداهللا 
ـ موجه فني لغة عربية مبنطقة 
حولي التعليمية، وغالية ياسني 
ـ موجه فني رياضيات مبنطقة 
حولي التعليمية، وجرمني السيد 
جنديهـ  موجه فني لغة اجنليزية 

مبنطقة حولي التعليمية.
  ثانيا: مهام فريق العمل:

القيام  العمل    يتولى فريـــق 
بتنفيذ املهام التالية:

  ١- وضع خطة خاصة ملتابعة 
مدارس املستقبل ومدى تطبيق 

املشروع فيها.
  ٢- القيام بالزيارات امليدانية 
ملدارس املســـتقبل ملتابعة مدى 
تنفيذها لفلسفة املشروع وحتقيق 

أهدافه.
اإليجابيـــات  حتديـــد   -٣  
والســـلبيات فـــي تطبيق تلك 
املـــدارس للمشـــروع وتقـــدمي 

املقترحات والتوصيات.
  ٤- حتديد االحتياجات العامة 
واملهنية الالزمة لتطبيق املشروع 

في مدارس املستقبل.
  ٥- تقـــدمي تقارير شـــهرية 
للجنة اإلشرافية العليا ملدارس 

املستقبل.
  ثالثا: تصرف مكافآت مالية 
لرئيس وأعضـــاء فريق العمل 
املشار اليهم بهذا القرار وفق ما 

حتدده وزيرة التربية.
  رابعا: يعمل بهذا القرار اعتبارا 
من تاريخه وحتى نهاية شـــهر 
يونيو ٢٠١١ على ان يجدد إذا دعت 

احلاجة لذلك.
  خامســـا: يعمل بهـــذا القرار 
اعتبـــارا مـــن تاريخـــه وعلى 
جهات االختصاص العلم والعمل 

مبوجبه. 

 تنفيذاً لقرار د.رشيد الحمد الخاص بتشكيل لجنة لدراسة المشروع في العام ٢٠٠٤ 

 د. رشيد احلمد  ضيدان العجمي  إبراهيم القطان

 وليد بن غيث  موضي احلمود 

 عائشة الروضان

 تكليف مدير الخدمات باإلشراف العام على برنامج لنشر 
الوعي التعليمي وخلق روح التنافس بين تالميذ «االبتدائي»!

 مريم بندق
  كلفت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
فريق عمل لإلشــــراف وإعداد 
البرنامــــج التربوي التعليمي 
استديو األبطال (نادي الكوت) 
للمرحلة االبتدائية بعد االطالع 
علــــى قانون ونظــــام اخلدمة 
املدنية لســــنة ١٩٧٩ وإحلاقا 
للقرارات السابقة بشأن تكليف 
فريق عمل لإلشــــراف وإعداد 
البرنامــــج التربوي التعليمي 
استوديو األبطال (نادي الكوت) 
للمرحلة االبتدائية، وبناء على 
العمل  ما تقتضيه مصلحــــة 

تقرر:
  أوال: تشــــكيل فريــــق عمل 
لإلشــــراف واإلعداد للبرنامج 
التعليمي برئاســــة  التربوي 
العامة  العالقــــات  إدارة  مدير 
محسن العتيبي وعضوية كل 

التعليمي بطريقة تربوية جديدة 
بقصد خلق روح التنافس بني 
املدارس  التالميذ في جميــــع 

لزيادة التحصيل العلمي.
  ٢ ـ االشــــراف العــــام على 
برنامــــج اســــتديو األبطــــال 
بالتعاون مع جميع القطاعات 

التربوية ذات العالقة.
  ٣ ـ اعداد األسئلة وإجاباتها 
جلميع املواد الدراسية في مناهج 

صفوف املرحلة االبتدائية.
التنســــيق واملتابعــــة  ـ   ٤  
واالتصاالت مع جميع مدارس 
املرحلــــة االبتدائيــــة إلثــــراء 

البرنامج.
إدارة  مــــع  التنســــيق  ـ   ٥  
الكوت حول ســــير  تلفزيون 
البرنامج واألسئلة املطروحة.
األســــئلة  ادخــــال  ـ   ٦  
وإجاباتها فــــي نظم البرمجة 

والكمبيوتر.

  ٧ـ  نقل واستقبال التالميذ في 
قناة تلفزيون الكوت وتوجيههم 
الى أماكن املسابقة واالشراف 
على الوجبات الغذائية املقدمة 

لهم.
  ٨ ـ اعــــداد احلفل اخلتامي 
وتوزيع اجلوائز على الفائزين 
املــــدارس على مســــتوى  من 

الكويت واملناطق التعليمية.
  ثالثا: تكون حلقات البرنامج 
يومية تبث على الهواء مباشرة 
مــــن قنــــاة تلفزيــــون الكوت 
وتصــــرف مكافــــآت لفريــــق 
العمل بعــــد حتديدها من قبل 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 

العالي.
  رابعــــا: يعمل بهــــذا القرار 
اعتبارا مــــن ٢٠١٠/١٢/١ وحتى 
جهــــات  وعلــــى   ٢٠١١/٥/٣١
االختصــــاص العلــــم والعمل 

مبوجبه. 

مــــن وليد بن غيث مدير إدارة 
العامة واســــماعيل  اخلدمات 
توفيق مــــن التوجيــــه العام 
للتربية البدنية ـ بنني ومحمد 
البيلي ومهدي البحراني وأحمد 
اللهو وحليمة الكندري ونوف 
احملبوب وعائشة الوهيب ورمي 

العصفور من العالقات العامة 
وأحمد سمير وعماد البغلي من 

ادارة اخلدمات.
  ثانيا: مهــــام الفريق: يناط 

بفرق العمل املهام التالية:
  ١ـ  العمل على حتقيق أهداف 
الوعي  البرنامــــج في نشــــر 

 في قرار لوزيرة التربية اشترطت فيه أن ينفذ بطريقة تربوية جديدة ويهدف لزيادة التحصيل العلمي 

 حلقة نقاشية حول جودة التعليم
  في قطاع البحوث والمناهج

  
  ينظم قطاع البحوث التربوية واملناهج في وزارة التربية حلقة 
نقاشية بعنوان «جودة املناهج الدراسية» وذلك في التاسعة من صباح 

اليوم وذلك بالقاعة الرئيسية لوكيل الوزارة مبنى رقم (١). 

 التنسيق مع «المعلومات» ضرورة
  لمنع تكرار أخطاء بيانات الـ «١٢»

  
  مريم بندق

  عقد مجلس مديـــري عموم املناطق التعليمية اجتماعا أمس 
برئاسة وكيل الوزارة املساعد للتعليم العام منى اللوغاني ناقش 
احلضور النموذج اجلديد لشـــهادة الثانوية العامة (الصف ١٢) 

والذي راعى املقترحات املقدمة من جميع مديري العموم.
  واتفق على ان يتولى مركز املعلومات جتريب النموذج اجلديد 
ومدى إمكانية تطبيقه داخل نظام سجل الطالب مع حتديد الفئات 
الصادر لها وهي الناجحون والراســـبون والدور الثاني وإعادة 
القيد واحلاالت املستجدة واحتساب سنوات البقاء. وسيتم إعادة 
عرض املوضوع في املجلس في اجللسة املقبلة لالنتهاء منه ثم 
رفعه إلى مجلس الوكالء. إلى ذلك، شددت مصادر تربوية على 
أهمية زيادة التنسيق مع «مركز املعلومات» حتى ال تتكرر أخطاء 

العام املاضي عند إدخال بيانات طلبة الصف الثاني عشر. 

 «التربية» تدرس نقل سكن طلبة 
المعهد الديني من قرطبة 

  
  خاطب الوكيل املساعد للتعليم النوعي محمد الكندري الوكيل 
املساعد للتنمية التربوية بدر الفريح حول نقل سكن طلبة املعهد 
الديني من منطقة قرطبة. اشارة التى املوضوع اعاله، والى تأشيرة 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي على الشكوى املقدمة من 
مجموعة اهالي منطقة قرطبة وحيث انكم جهة االختصاص، يرجى 

التكرم باجراء الالزم بهذا املوضوع، هذا للعلم. 


