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مريم بندق
التعليم  عممت وكيل���ة 
العام منى اللوغاني نشرة 
امل���دارس ورياض  جلميع 
االطف���ال ح���ول الضوابط 
التفصيلية لتنقالت املعلمني 
واملعلمات للعام الدراس���ي 

.2012/2011
النش���رة:  ف���ي  وج���اء 
حرصا م���ن وزارة التربية 
على انتظام العمل التربوي 
وحتقي���ق االس���تقرار في 
التعليمية،  جميع املناطق 
ما ينعكس ايجابا على العمل 
التربوي، يعمم على جميع 

العامل���ني في املدارس بوظائ���ف )مدير � مدير 
مس���اعد � رئيس قسم � مش���رف فني � معلم � 

محضر علوم( ما يلي:
1 � س���يتم البدء في تس���جيل طلبات النقل 
الداخلي )بني مدارس املنطقة التعليمية الواحدة 
النقل اخلارجي  ومراحلها املختلفة(، وطلبات 
)بني املناطق التعليمية وإدارتي التربية اخلاصة 
والتعليم الديني( اعتبارا من االثنني 2011/1/3 

حتى اخلميس 2011/3/31.
2 � يس���جل طالب النقل رغبت���ه في النقل 
)الداخلي/اخلارجي( ش���خصيا ببرنامج النقل 
حس���ب نوع الطلب املقدم، بحيث يتم تسجيل 
اسماء املدارس او حتديد املرحلة التعليمية املراد 
النقل اليها في حال النقل الداخلي، او تسجيل 
املناطق التعليمية او ادارتي التعليم الديني او 

التربية اخلاصة في حال النقل اخلارجي.
3 � الس���ماح للمتقدمني )ف���ي حال الرغبة( 
بتسجيل طلبي نقل داخلي )بني مدارس املنطقة 
التعليمية الواح���دة(، وخارجي )بني املناطق 
التعليمية وادارتي التعلي���م الديني والتربية 

اخلاصة( في آن واحد.
3 � يتم س���حب وطباعة منوذج طلب النقل 
بعد تسجيله بنظام سجل الطالب من نسختني، 
وتت���م مراجعة ما جاء بالطلب ش���خصيا من 
قبل طالب النقل والتأك���د من صحة البيانات 
والرغبات املسجلة التي احتواها منوذج طلب 
النقل وتوقيعه على نس���خة يتم تسليمها الى 
ادارة املدرسة ونسخة أخرى يتم االحتفاظ بها 
لطالب النقل حفاظا على حقه في تسجيل طلب 
النقل، علما أن طالب النقل سيكون مسؤوال عن 
صحة هذه البيانات حيث لن يتم تعديلها من 

قبل أي جهة.
5 � في نهاية دوام يوم اخلميس 2011/3/31 يتم 
سحب كشوف بطلبات النقل بنوعيها )داخلي/
خارجي( كل على حدة وذلك جلميع املتقدمني 
باملدرسة، ويتم ارسال نسخة ملراقبة املرحلة 
التابعة لها املدرس���ة باملنطقة التعليمية لتتم 
مراجعتها والتأكد م���ن وجود جميع الطلبات 
املدونة بالكشوف في برنامج النقل )الداخلي/

اخلارجي(، على أن يتم ارسال نسخة من كشوف 
طلبات )النقل اخلارجي( فقط الى إدارة التنسيق 
ومتابعة التعليم العام لكل مدرس���ة ومرحلة 

تعليمية بصورة منفصلة 
ليتم عمل الالزم في الفترة 
احملددة إلصدار قرارات النقل 
الدراس���ي  اخلارجي للعام 

القادم 2012/2011.
6 � ال يعت���د بأي طلب 
نقل غير مس���جل ببرنامج 
سجل الطالب او بعد املواعيد 
احملددة لتس���جيل طلبات 

النقل املذكورة سابقا.
7 � في حال وجود طلب 
نق���ل )داخل���ي وخارجي( 
الوقت نفسه،  للمتقدم في 
وفي حال اصدار قرار النقل 
اخلارجي سيتم الغاء طلب 

النقل الداخلي تلقائيا.
8 � يتع���ني على معلم���ي ومعلمات برنامج 
الفصول اخلاصة )الداون وبطيئي التعلم( بعد 
تسجيل طلب النقل اخلارجي، احضار موافقة 
خطية غير مش���روطة بتوفير البديل من كلتا 
املنطقت���ني املطلوب النقل منها وإليها حس���ب 
احلاجة للتخصص، وتسليمها إلى إدارة التنسيق 
ومتابعة التعليم العام ليتس���نى اصدار قرار 

النقل املطلوب.
9 � في حال رغبة املتقدم في الغاء طلب النقل 
الذي مت تس���جيله في برنامج النقل اخلارجي 
عليه احلضور ش���خصيا لكتابة طلب االلغاء 
بالنموذج اخلاص لدى ادارة التنسيق ومتابعة 
التعليم العام، علما بأنه لن يتم قبول أي طلب 
الغاء نقل غير معتمد من ادارة التنسيق جهة 

االختصاص.
10 � آخر موعد لتق���دمي طلبات الغاء النقل 
لدى ادارة التنس���يق الثالثاء 2011/5/31، علما 
بأن���ه لن يتم قبول أي طلب الغاء نقل بعد هذا 

التاريخ.
11 � تلتزم ادارة املدرسة بتعميم هذه النشرة 
على جميع الكوادر التعليمية باملدرس���ة )مبا 
في ذلك املتمتعون بإجازات طويلة أو قصيرة( 
واحلصول على توقيعاتهم بالعلم على املواعيد 
احملددة لتقدمي أو إلغاء طلبات النقل، وترسل 
نس���خة منه الى املراقب���ة التعليمية املختصة 
باملنطقة التعليمية لتأكيد اطالعهم على اآللية، 
حيث لن يعتد بأي عذر بعد العلم بفحوى هذه 

النشرة.
12 � على جميع مدي���رات ومديري املدارس 
السماح لكل من يرغب في النقل سواء )الداخلي 
أو اخلارجي( بتسجيل الرغبة في النقل وعدم 
منعهم من حقهم في تس���جيل طلب النقل عن 
طريق برنامج س���جل الطالب باملدرسة وذلك 

اعتبارا من االثنني 2011/1/3.
13 � يتعني على جميع املتقدمني بطلبات النقل 
عدم مراجعة ادارة التنسيق ومتابعة التعليم 
العام او املنطقة التعليمية خالل فترة تسجيل 
أو اصدار قرارات النقل لالستفس���ار عن هذه 
الطلبات استثمارا للوقت واجلهد، حيث سيتم 
نشر اسماء من صدرت لهم قرارات نقل في جميع 

الصحف الرسمية اليومية اوال بأول.

تاريخه وعلى جهات االختصاص العلم 
والعمل مبوجبه.

ونص القرار الثاني على:
تش���كيل فريق عمل التدريب املهني 
ملدارس املستقبل وجاء فيه اوال: تشكيل 
فريق عم���ل التدريب املهن���ي ملدارس 
املستقبل برئاسة ابراهيم القطان � املوجه 
العام للرياضي���ات، وعضوية كل من: 
محمد السلومي � موجه فني لغة عربية 
مبنطقة العاصم���ة التعليمية، وجودة 
اخلالدي � موجه فني اجتماعيات مبنطقة 
التعليمية، وعبدالرزاق  الكبير  مبارك 
العنزي � موجه فني تربية إس���المية 
مبنطقة العاصم���ة التعليمية، وناصر 
حس���ني آغا � موجه فني علوم مبنطقة 

حولي التعليمية.
ثانيا: مهام فريق العمل:

يتولى فريق العم���ل القيام بتنفيذ 
املهام التالية:

1- حتديد احتياجات التدريب املهني 
للعاملني مبدارس املستقبل بحيث متكنها 

من تطبيق املشروع.
2- وضع خطط التدريب املهني.

3- حتديد امليزانيات الالزمة لتنفيذ 
خطط التدريب املهني.

4- اإلش���راف عل���ى تنفيذ خطط 
التدريب املهني

5- التنس���يق مع اجله���ات املعنية 
لتنظيم التدريب املهني.

6- تق���دمي تقارير ش���هرية للجنة 
اإلشرافية العليا ملدارس املستقبل.

اوال: تش���كيل فريق العمل االعالمي 
لنظام مدارس املس���تقبل برئاسة منى 
الص���الل – مدي���ر عام منطق���ة حولي 
التعليمية، وعضوي���ة كل من: فاطمة 
قاسم – رئيس قسم الرياضيات مبدرسة 
الفارسي، وس���الم عبداملجيد  شيخان 
صادق – رئيس قس���م العلوم مبدرسة 
املثنى، وضيدان العجمي – مراقب االعالم 
التربوي بادارة العالقات العامة واالعالم 
التربوي، وفاطمة اسد – رئيس قسم اللغة 

االجنليزية مبدرسة حمدان احلمدان.
ثانيا: مهام فريق العمل:

يتولى فري���ق العمل  القيام بتنفيذ 
املهام التالية:

1- وضع خطة اعالمية حول نش���ر  
ثقافة التغيير وتعريف املجتمع بنظام 

مدارس املستقبل.
2- حتديد امليزانيات الالزمة لتنفيذ 

اخلطة االعالمية.
3- التنس���يق مع اجله���ات املعنية 
داخل وخارج ال���وزارة لتنفيذ اخلطة 

االعالمية.
4- تق���دمي تقارير ش���هرية للجنة 

االشرافية العليا ملدارس املستقبل.
ثالثا: تصرف مكافآت مالية لرئيس 
واعضاء فريق العمل املشار اليهم بهذا 

القرار وفق ما حتدده وزيرة التربية.
رابعا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 
تاريخه وحتى نهاية شهر يونيو 2011 

على أن يجدد إذا دعت احلاجة لذلك.
خامسا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 

»األنباء« تنشر أسماء 97 موظفاً بـ »التوريدات« يستحقون أعماالً إضافية لمدة 9 أشهر
الحمود خاطبت الديوان الستثنائهم من قرار وزير المالية

منى اللوغاني

راضي الرشيدي

د. موضي احلمود د. رشيد احلمد
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خاطبـت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود رئيس ديوان اخلدمة املدنية عبدالعزيز 

الزبن الستثناء العاملني مبراقبة التوريدات من احلد االعلى للتكليف باالعمال االضافية.

وجاء في خطاب الوزيرة: نظرا لضغط العمل املتزايد لتوفير احتياجات قطاعات الوزارة واملناطق التعليمية 

واملدارس من اخلدمات والكتب املدرسية، مما ادى الى استمرار العمل حتى في غير اوقات الدوام الرسمي 

طوال العام النهاء اجراءات طرح املناقصات واملمارسات العامة وباالمر املباشر وفقا للوائح والنظم املعمول 

بها والتسلم ضمانا لتنفيذ اخلدمات لوصول االصناف املطلوبة في املواعيد احملددة.

يرجى املوافقة على اسـتثناء 97 موظفا ملدة 9 اشهر زيادة على املقترح به في نظام االعمال االضافية 

املنصوص عليها بقرار وزير املالية 1979/34 وذلك خالل السـنة املالية احلالية 2011/2010. وفيما 

يلي اسماء املشمولني:

مها سرحان العتيبي  ٭
هرة فالح العجمي  ٭

حصة علي العجمي  ٭
نورة ضيدان القحطاني  ٭
خديجة عبيد الهاجري  ٭
منى عطا اهلل العتيبي  ٭

حصة احمد ابراهيم  ٭
انوار حسني العجمي  ٭

عبداهلل حسني نظير محمد  ٭
شيخة مزيد املطيري  ٭

محمود سيد موسى املوسوي  ٭
جاسم محمد الصانع  ٭

فالح راشد حمد الغريب  ٭
فهد حمود حوميد املطيري  ٭
محمد راشد خلف احلربي  ٭
منى راشد مناحي الدماك  ٭

نورة فهاد عايض العجمي  ٭
فيصل قبالن سند  ٭

فهد فالح فالح مارود  ٭
عبدالكرمي عايض راشد  ٭

عزبي ابراهيم القطان  ٭
فيصل محمد عبداهلل احمد  ٭
مناير فالح راشد الغريب   ٭

عبدالوه������اب  محم���د  جاس���م   ٭
مج��روة

مشعل االبراهيم الضاغن  ٭
ايوب عبدالرزاق البلوشي  ٭
فاطمة محمد مطر العيدان  ٭

احمد خليل عيسى بوحمرة  ٭
هيا محمد دهيم عيد الدوسري  ٭

خالدة سلطان عبداهلل  ٭
ميساء عبدالعزيز املهنا  ٭

بدرية غالب زايد املطيري  ٭
واضحة مدغش محمد الشمري  ٭

سميحة فرحان حمد العازمي  ٭
منيرة ناصر العجمي  ٭

فاطمة حسن عبداحلسن العجمي  ٭
بدر كميخ بندر الديحاني  ٭

منى هادي عبداهلل العجمي  ٭
محمد عبداهلل العتيبي  ٭

صالح عبدالهادي عماش  ٭
بدر فهيد علي املطيري  ٭
بدر حمد عامر العجمي  ٭

بخيت ماضي فالح العجمي  ٭
مزيد سعد العتيبي  ٭

عواطف ناصر اجلدي  ٭
ابتسام عبدالرحمن مالك  ٭

جواد محمد صالح  ٭
آسيا اسماعيل البالم  ٭

هدية مبارك حربي الهاجري  ٭

احمد عبدالغني محمد فرغلي  ٭
احمد عبدالنظير محمد  ٭

عبدالرحي���م عل���ي عبدالرحي���م   ٭
ساملان

لطيفة سعيد حبيب اخلالدي  ٭
منى علي حمود علي اخلالدي  ٭
حامد احمد عبداللطيف محمد  ٭

حصة محمد سالم املري  ٭
عنود حمود مفلح العازمي  ٭

غدير عبيد فهد العنزي  ٭
نوال يوسف احلوال  ٭
سعاد محمد البديح  ٭

اعتدال حجي الفودري  ٭
ناهد يوسف عبدالوهاب  ٭

عذاري جمعان مبارك  ٭
فوزية عباس سيد غلوم  ٭

عيدة عواد عسكر الرشيدي  ٭
اسماء غازي العتيبي  ٭

منى مبارك عبداحملسن العجمي  ٭
اماني خليل الدوخي  ٭

منى عبداهلل اخلالدي  ٭
وفاء صالح البخيت  ٭

اسماء نايف الدوسري  ٭
محمود عزت السيد العفيفي  ٭
بدر صالح ابراهيم الصالح  ٭

فارس عياد عايد العنزي  ٭
محمد شيخ العرب املليجي  ٭
غادة صالح حسني املكيمي  ٭

ابتسام سالم مطارد  ٭
احمد احمد عبدالرزاق  ٭

احمد حمود محمد البشير  ٭
عبدالرحمن عرجان الحج  ٭

عبداهلل حمد منصور العجمي  ٭

مهدي جعفر حسن  ٭
بازاهيا توبيل يعقوب  ٭

هادي صالح حسني العجمي  ٭
فرحان فالح فرحان املياس  ٭
فاطمة محمد يوسف حسني  ٭
سارة حسن مانع العجمي  ٭

سارة محمد احمد االنصاري  ٭
حياة باقر علي باقر  ٭

فائقة جاسم محمد  ٭
عبداهلل فاضل عبداهلل  ٭
مصطفى خليل عباس  ٭

جواهر عبداهلل الدويسان  ٭
الطاف يوسف احمد  ٭

مرمي بدر زيد الصانع  ٭
شذا عبداللطيف عبداهلل  ٭

محمد حمود العازمي  ٭

الحمود: توفير المتطلبات المادية والبشرية لمدارس المستقبل

لجنة فرعية منبثقة من اللجنة الدائمة للمناقصات والمشتريات
مريم بندق

التربية  ش���كلت وزي���رة 
العال���ي  التعلي���م  ووزي���رة 
اللجنة  د.موض���ي احلم���ود 
الفرعي���ة املنبثقة من اللجنة 
الدائمة للمشتريات بناء على 
تعمي���م وزارة املالية رقم 16 
لسنة 1995 بشأن املشتريات 
احلكومي���ة، والقرار الوزاري 
رق���م و ت/و ز/544 بتاري���خ 
2010/10/14 بشأن تشكيل جلنة 

املناقصات واملشتريات.
نص القرار: اوال: تشكل جلنة 
فرعية منبثقة من اللجنة الدائمة 
للمناقصات واملشتريات برئاسة 

امني سر اللجنة وعضوية:
والفح���ص  التس���ليم 

واملخازن
عبداهلل اسماعيل السلطان، 
جاسم محمد متعب الصانع، 
طارق احمد اخلطيب، مدحت 

محمد نور الدين.
التدقيق واملراجعة:

عبداهلل فاض����ل عبداهلل، 
مصطفى خليل عباس، جواهر 

عبداهلل الدويسان.
مناقصات وممارسات الكتب 

املدرسية وكتب املكتبات:
اعت����دال حج����ي الفودري، 
وف����اء صالح البخي����ت، ناهد 
يوس����ف عبدالوهاب، فاطمة 
محمد العي����دان، منيرة ناصر 
العجم����ي، منى عبداهلل  علي 

اخلالدي.
مناقصات وممارسات مركز 
املعلومات )اجهزة وش����بكات 

وخدمات استشارية(
حياة باقر علي، فوزية عباس 

حسني غلوم.
مناقصات وممارسات االثاث 

املدرسي واملكتبي:
ش����ذا عبداللطيف عبداهلل 

اخلضر، هادي صالح حس����ن 
العجمي، فرحان فالح فرحان 

املياس.
وممارس����ات  مناقص����ات 
التربوية تصميمات  املنشآت 
واعم����ال انش����ائية، صيان����ة 
وترميم، توريد وتركيب اجهزة 
تكييف وتبريد وتدفئة وتهوية 

وزراعة وجتميل.. الخ:
مهدي جعفر حس����ن مقيم، 
عبدالرحمن عرهان الرشيدي، 
عبدال����رزاق  احم����د  احم����د 

الصفائي.
وممارس����ات  مناقص����ات 
اخلدمات العامة )وسائل نقل، 
تغذية، ضيافة، حراسة، نظافة، 

مراسلة، مناولة.. الخ(:
محمد حمود محسن العازمي، 
حامد احمد عبداللطيف محمد، 

احمد محمود محمد بشير.
وممارس����ات  مناقص����ات 

التربوية واالنشطة  التقنيات 
واملختبرات:

الطاف يوس����ف الصديقي، 
سارة حسن مانع العجمي، سارة 

محمد احمد االنصاري.
ممارسات ومتنوع النماذج 
)مغلف����ات وملف����ات واوراق 
الخ( والتجهيزات  رس����مية.. 

الفنية:
اسيا اسماعيل البالم، فارس 
عياد عايد العنزي، رمي بدر زيد 
الصانع، عبداهلل حمد منصور 

العجمي.
ثانيا: تش����كل جلنة فرعية 
من القانونيني التالية اسماؤهم 
تكون مهمته����ا متابعة اعمال 
اللجان الفرعية املذكورة اعاله، 
لتت����م وفقا الح����كام القانون 
والقواعد والنظم املعمول بها:

محمد شيخ العرب املليجي، 
عبدالرحيم عل����ي عبدالرحيم 

ساملان، احمد عبدالغني محمد 
فرغل����ي، احم����د عبدالنظير 

محمد.
ثالثا: يساعد جلنة املشتريات 
واللجنة الفرعية املنبثقة منها 

كل من:
فاطمة محمد يوسف حسني، 
تهاني حمود العتيبي، محمود 
سيد املوس����وي، بزاهيا توبل 
يعقوب، حصة محمد س����الم 

املري.
رابعا: تصرف املكافأة املالية 
حس����ب قرار مجلس اخلدمة 
املدنية رقم 83/1 املعدل بالقرار 
رقم 2008/7 حس����ب كشوف 
املزاولة املعتم����دة من رئيس 

اللجنة او نائبه.
خامس����ا: يعمل بهذا القرار 
اعتبارا من 2010/10/14 وعلى 
جهات االختصاص العلم بهذا 

القرار والعمل على تنفيذه.

ثالثا: تصرف مكافآت مالية لرئيس 
وأعضاء فريق العمل املشار اليهم بهذا 

القرار وفق ما حتدده وزيرة التربية.
رابعا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 
تاريخه وحتى نهاية شهر يونيو 2011 

على ان يجدد إذا دعت احلاجة لذلك.
خامسا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 
تاريخه وعلى جهات االختصاص العلم 

والعمل مبوجبه.
والثالث: تشكيل فريق عمل متابعة 
مدى تنفيذ مدارس املس���تقبل لفلسفة 

املشروع وحتقيق أهدافه.
القرار: أوال: تشكيل فريق  وتضمن 
عمل متابعة مدى تنفيذ مدارس املستقبل 
لفلسفة املشروع وحتقيق أهدافه برئاسة 
شيخة الزعبي � موجه فني علوم مبنطقة 
مبارك الكبير التعليمية، وعضوية كل من: 
ليلى شريف � مراقب التعليم االبتدائي 
مبنطقة حولي التعليمية، وخالد علي 
عبداهلل � موجه فني لغة عربية مبنطقة 
حولي التعليمية، وغالية ياسني � موجه 
فني رياضيات مبنطقة حولي التعليمية، 
وجرمني السيد جنديه � موجه فني لغة 

اجنليزية مبنطقة حولي التعليمية.
ثانيا: مهام فريق العمل:

يتولى فريق العم���ل القيام بتنفيذ 
املهام التالية:

1- وضع خطة خاصة ملتابعة مدارس 
املستقبل ومدى تطبيق املشروع فيها.

2- القيام بالزيارات امليدانية ملدارس 
املستقبل ملتابعة مدى تنفيذها لفلسفة 

املشروع وحتقيق أهدافه.
3- حتديد اإليجابيات والسلبيات في 
تطبيق تلك املدارس للمشروع وتقدمي 

املقترحات والتوصيات.
4- حتديد االحتياجات العامة واملهنية 
الالزمة لتطبيق املش���روع في مدارس 

املستقبل.
5- تق���دمي تقارير ش���هرية للجنة 

اإلشرافية العليا ملدارس املستقبل.
ثالثا: تصرف مكافآت مالية لرئيس 
وأعضاء فريق العمل املشار اليهم بهذا 

القرار وفق ما حتدده وزيرة التربية.
رابعا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 
تاريخه وحتى نهاية شهر يونيو 2011 

على ان يجدد إذا دعت احلاجة لذلك.
خامسا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 
تاريخه وعلى جهات االختصاص العلم 

والعمل مبوجبه.

مريم بندق
بدأت وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العال���ي د.موضي احلم���ود اإلجراءات 
العملي���ة لتوفي���ر االحتياجات العامة 
ملدارس املستقبل بهدف الوصول بالعمل 
في مدارس التعليم العام الى جودة عالية 
في املخرجات املعرفية وغير املعرفية من 
شأنها املساهمة في تفعيل استراتيجية 
التعليم العام في الكويت 2005 � 2025، 
وتنفيذا لقرار رقم 14839 الصادر بتاريخ 
2004/12/27 بشأن تشكيل جلنة لدراسة 
مش���روع مدارس املستقبل في املرحلة 
االبتدائية ال���ذي أصدره وزير التربية 
ووزير التعليم العالي األسبق وسفيرنا 
حالي���ا في مصر د.رش���يد احلمد. جاء 

في القرار:
أوال: تشكيل فريق عمل متابعة توفير 
االحتياجات العامة ملدارس املس���تقبل 
من: ه���دى العميري املوجه العام للغة 
العربية، أحالم اجلاسم مديرة مدرسة 
الفض���ل ب���ن العباس أ.بن���ني، فتحية 
الصهيل مديرة مدرس���ة أس���ماء بنت 
عمرو األنصاري���ة أ.بنني، عبدالرحمن 
عرهان الرشيدي محاسب مبتدئ/إدارة 
التوريدات واملخازن، شيخة الدوسري 

مديرة مدرسة ابن سينا أ.بنني.
ثانيا: مهام فريق العمل: يتولى فريق 

العمل القيام بتنفيذ املهام التالية:
حتديد احتياجات مدارس املستقبل 
املادية والبشرية التي متكنها من تطبيق 
املشروع، حتديد امليزانيات الالزمة لتلبية 
تلك االحتياجات، التنسيق مع اجلهات 
املعنية لتوفير تلك االحتياجات، ادخال 
التكنولوجية في مدارس  املستحدثات 
املستقبل، تقدمي تقارير شهرية للجنة 

االشرافية العليا ملدارس املستقبل.
ثالثا: تصرف مكافآت مالية لرئيس 
وأعضاء فريق العمل املشار اليهم بهذا 

القرار وفق ما حتدده وزيرة التربية.
رابعا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 
تاريخه وحتى نهاية شهر يونيو 2011 

على ان يجدد اذا دعت احلاجة لذلك.
خامسا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 
تاريخه وعلى جهات االختصاص العلم 

والعمل مبوجبه.
وبحس���ب ما نشرته »األنباء« في 5 
يناير اجلاري فقد ش���كلت الوزيرة 3 
فرق إلجناز األعم���ال املطلوبة ملدارس 

املستقبل، ونص القرار على:

للبدء بتطبيق المشروع على المرحلة االبتدائية تنفيذاً لقرار د. رشيد الحمد الصادر في العام 2004

للتدقيق والمراجعة على ممارسات الكتب واألجهزة واألثاث والتقنيات والمنشآت والخدمات

»التربية« وضعت الضوابط التفصيلية 
لتنقالت المعلمين بين المناطق والمدارس

القرار الوزاري الخاص بالتنقالت
مادة أولى: 

حتديد االثنني املوافق 2011/1/3 حتى 
اخلميس املوافق 2011/3/31 موعدا لتسجيل 
طلبات النقل بني املناطق التعليمية )النقل 
اخلارجي(، كذلك ب���ني مدارس املناطق 

التعليمية )النقل الداخلي(.
مادة ثانية: 

حتديد األربع����اء املوافق 2011/8/31 
موعدا نهائيا إلصدار قرارات نقل اعضاء 
الهيئتني االش����رافية والتعليمية بني 

املناطق التعليمية.

مادة ثالثة: 
حتديد األحد املوافق 2011/10/2 موعدا 
نهائيا إلص����دار ق����رارات نقل اعضاء 
الهيئتني االش����رافية والتعليمية بني 
التعليمية  مدارس ومراحل املنطق����ة 

الواحدة.
مادة رابعة: 

يوقف اصدار قرارات النقل بنوعيها 
بعد املواعيد احملددة.

مادة خامسة: على جهات االختصاص 
العلم والتنفيذ.

يسجل المعلم شخصيًا طلب النقل ويسمح له بتسجيل طلبين داخلي وخارجي


