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 مريم بندق
  اعتمدت الوزيرة احلمود تشكيل 
جلنة االعداد واالشراف على املوسم 
الثقافي الرابع الذي تنظمه اللجنة 
الوطنية للتربية والعلوم والثقافة 
اليونسكو والذي بدأ في ٣ يناير 
اجلاري وينتهي في ٣١ مايو ٢٠١١ 
برئاسة امني عام اللجنة الوطنية 
الكويتيـــة عبداللطيف البعيجان 
الـــوزان مراقبة  وعضوية نادية 
البرامج واالتفاقيات، ورجاء جاسم 
رئيس قســـم البرامـــج، وحصة 
عبداهللا مـــرزوق رئيس قســـم 
اليونســـكو، ومي عماد املنصور 

مساعد منسق اداري، ومنى يونس محمد علي منفذ 
طباعة، وعلي حســـني دشتي منسق اداري معامالت، 

وابرار عيسى ابل مساعد منسق معامالت.

  مهام اللجنة: ١- مخاطبة اجلهات 
املعنية لعمـــل الترتيبات الالزمة 
التالية: تقرير امليزانية لكل ندوة 
باملوسم الثقافي، اعداد املطبوعات 
االعالمية الالزمة (صحافة – اذاعة 
– تلفزيون)، ٢- اعداد املطبوعات 
الالزمة للندوات (دعوت – لوحات 
اعالنية – مطويات – البروشـــور 
– البنـــر)، ٣- القيـــام بأعمـــال 
السكرتارية وتوفير املستلزمات 
للطباعة والتصوير والقرطاسية، 
٤- جتهيز واعـــداد مكان انعقاد 
النـــدوات، ٥- تصوير وتوثيق 
اللجنة  الندوات. ثالثا: يبدأ عمل 

اعتبارا من ٣ يناير اجلاري.
  رابعا: تصرف املكافآت املالية العضاء اللجنة وفق 

النظم املتبعة. 

 مريم بندق
  ربما يكون مؤشرا على قناعة وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود بإيقاف 
إطالة الدوام المدرسي لتطبيق ساعة النشاط بعد 
تجميدها اآلن بســـبب االمتحانـــات، القرار الذي 
اعتمدته بناء على طلب وكيل قطاع االنشطة دعيج 
الدعيج المتضمن إجراء دراسة تقويمية لساعة 
النشـــاط التي طبقت في مـــدارس التعليم العام 
للمراحل التعليمية الثالث االبتدائي والمتوسط 
والثانـــوي بنات وبنين للعام الدراســـي الحالي 

.٢٠١١/٢٠١٠
  ولعل أهم ما ورد في القرار الوزاري ان من ضمن 
مهام فريق العمل التعرف على احتياجات الطالب 
من االنشطة الطالبية الحديثة، يذكر ان االنشطة 

بدأ تطبيقها في ٥ أكتوبر العام الماضي.
  وجاء في القرار: أوال: تشكيل لجنة لتقويم فترة النشاط المطبقة 
في مدارس قطاع التعليم العام المراحل التعليمية الثالث (االبتدائية، 
المتوســـطة، الثانوية) ـ (بنين، بنات) للعام الدراسي ٢٠١١/٢٠١٠ 
برئاســـة: سميحة شريدة الشـــريدة ـ مدير إدارة التقويم وضبط 
جودة التعليم، وعضوية: د.حمد فالح الرشـــيدي ـ كلية التربية ـ 
جامعة الكويت، د.لولوة نهابة حمادة ـ كلية التربية األساســـية ـ 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، فتحي عبدالفتاح هالل 
ـ مستشارـ  إدارة التقويم وضبط جودة التعليم، هيا محمد سلطان 
بن سلطانـ  مراقب األنشطة المدرسيةـ  منطقة األحمدي التعليمية، 
ثنوة خالد عبيد بو حواسـ  موجة نشاط تربويـ  منطقة الفروانية 
التعليمية، أماني خليفة محمد المتعبـ  م.عبداهللا الروميـ  منطقة 
الفروانية التعليمية، هدى سعود عبدالعزيز المير، م.نسيبة بنت 
كعب ـ منطقة العاصمة التعليمية، ســـامية محمد صديق توفيقي 
ـ ث.مشـــرف للبنات ـ منطقة حولي التعليمية، نجود عبدالرحمن 
هزاع ـ باحث تربوي ـ إدارة التقويم وضبط جودة التعليم، حصة 

خلف البرازي ـ إدارة التقويم وضبط جودة التعليم

  ثانيا: مهام اللجنة:
  ـ االطالع علـــى الوثائق والتقارير الســـابقة 
المتعلقة بفترة النشاط المطبقة في مدارس التعليم 

العام للعام الدراسي ٢٠١١/٢٠١١.
  تقويم فترة النشاط المطبقة في مدارس التعليم 

العام للعام الدراسي ٢٠١١/٢٠١٠ من حيث:
  ـ مـــدى تحقيق األهداف التربوية والتعليمية 

من خالل االنشطة الطالبية المطبقة.
  ـ مدى مالءمة وقت التطبيق لألنشـــطة خالل 

العام وارتباطه بالمناخ الخاص بالكويت.
  ـ تأثيـــر التطبيق على الطـــالب، والمعلمين، 

وأولياء األمور.
  ـ مـــدى التزام اإلدارات المدرســـية بالتطبيق 

الفعلي لهذه الفترة.
  ـ تأثري التطبيق على البيئة المحيطة بالمدرسة 

كمثال (االزدحام المروري).
  التعـــرف علـــى احتياجـــات الطالب مـــن االنشـــطة الطالبية 

الحديثة.
  ـ إعداد تقرير فتري وتقرير ختامي ألعمال اللجنة.

  ثالثا: أسلوب عمل اللجنة:
  ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيســـها فور صدور القرار وتكون 

اجتماعاتها خارج أوقات الدوام الرسمية.
  ـ تضع اللجنة خطة زمنية لتنفيذ المهام المطلوبة.

  ـ يمكـــن للجنة االســـتعانة بمن تراه مناســـبا النجـــاز المهام 
المطلوبة.

  رابعا: يصرف ألعضاء اللجنة مكافأة مالية طبقا للنظم المعمول 
بها في هذا الشأن.

  خامسا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وحتى نهاية 
شهر مارس ٢٠١١ ويلغى ما يتعارض معه من قرارات.

  سادسا: على جميع الجهات العلم والعمل بموجبه وتوفير جميع 
التسهيالت لعمل اللجنة. 

 ضجة «الرياضيات»
 أحدث اختبار الرياضيات امس لطلبة الصف الثاني عشر ضجة 
بني الطالب والطالبات بسبب صعوبته التي جاءت من عدم مباشرة 

االسئلة.
  وقالت مصادر تربوية لـ «األنباء» ان املعلمني أكدوا ذلك أيضا مشيرين 

إلى أنه لم يتم تدريب الطلبة على هذه النوعية من االسئلة.
  على صعيد متصل، ترأس وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 

د.موضي احلمود اجتماعا ملجلس الوكالء صباح غد الثالثاء. 

 الحمود: صرف الزيادات للمهندسين غير الكويتيين بأثر رجعي من يناير ٢٠١٠
 مريم بندق

التربية    خاطبــــت وزيــــرة 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمــــود رئيس ديوان اخلدمة 
الزبن حول  املدنية عبدالعزيز 
زيادة املكافأة الشهرية للمهندسني 
غير الكويتيني التي لم تصرف 
لهــــم حتــــى اآلن، وطالبت بان 
تصرف لهم بأثر رجعي اعتبارا 

من ٢٨ يناير ٢٠١٠.
  وجــــاء في كتــــاب الوزيرة 
د.احلمود: احلاقا بكتابنا اليكم رقم 
وت/وز/٦٣٢ املؤرخ في ٢٠١٠/٥/٣٠ 

والى كتابيكم الينا بشــــأن هذا 
املوضوع رقم ٢٠١٠٠٢٠٠٣٥٠١ 
ورقــــم ٢٠١٠٠١٠٢٩٣٤٧ بتاريخ 
٢٠١٠/٣/٢٣ و٢٠١٠/٧/١ واللذين 
تضمنا تأكيدكم على اهمية بيان 
معيار اخلبرة املتدرج الذي يتم 
وفقا له حتديد مقدار الزيادة لكل 
مهندس بحيث يراعي هذا املعيار 
تدرج مقــــدار الزيادة املقترحة 
ويتناسب مع مدة اخلبرة على 
ان يحدد اجمالي مدة خبرة كل 
املرفقة  مهندس في اجلــــداول 
بكتابنا والتي على اساسها حتدد 

مقدار الزيادة.
لكــــم بيانا بأســــماء    نرفق 
الذين لم تشملهم  املهندســــني 
الزيادة التي وافق عليها الديوان 
بكتابه رقم ٢٠١٠٠٢٠٠١٠٧٣ املؤرخ 
فــــي ٢٠١٠/١/٢٨ والذين طلبتم 
وفق البند ثانيا من كتابكم الينا 
رقم ٢٠١٠٠٢٠٠٣٥٠١ املؤرخ في 
٢٠١٠/٣/٢٢ اعادة تقييم الزيادة 
املقترحــــة لهــــم بحســــب مدة 

اخلبرة.
  علما ان املعيار الذي روعي 
في طلب الزيادة هو ســــنوات 

املهندس  اخلبرة، بحيث مينح 
زيادة قدرها ٢٥ دينارا عن كل 
سنة من سنوات اخلبرة اسوة 
بزمالئهم في الوزارات االخرى، 
على اال تتجاوز الزيادة املقترحة 
٢٥٠ دينــــارا فــــي كل االحوال 
واال تتجاوز املكافأة الشــــهرية 
الشــــاملة ١٠٠٠ دينار ايا كانت 

مدة اخلبرة.
  راجني ان تعتمد هذه الزيادة 
املقترحة اعتبــــارا من التاريخ 
الذي منحت فيه الزيادة لزمالئهم 
وهو ٢٠١٠/١/٢٨ حتقيقا للعدالة 

بني اجلميع.
  وقالت املصــــادر ان الوزارة 
تأمل فــــي موافقة الديوان على 
طلب الــــوزارة حتقيقا للعدالة 
واملساواة بني املهندسني الذين 
يكلفون باالعمال واملهام ذاتها.

  وفي ديوان اخلدمة املدنية، 
اكدت مصادر رفيعة لـ «األنباء» 
ان الديوان ليس لديه اي اعتراض 
او حتفظ على الصرف مادامت 
الــــوزارة ترى أحقيــــة هؤالء، 
الوزارة  ايام سنخاطب  وخالل 

باملوافقة. 

 رفعت لـ «الديوان» أسماء العاملين في مرافق الوزارة وخصوصًا مركز المعلومات والقطاع اإلداري

 هناء الشراح  د.موضي احلمود

 دعيج الدعيج راضي الرشيدي منى اللوغاني متاضر السديراوي

 عبداللطيف البعيجان

 عائشة الروضان

 الرشيدي لـ «األنباء»: ضوابط ومبالغ «الممتازة» لم تتغير
  باستثناء احتساب التقرير «الممتاز» عن سنة واحدة

 دبلوم تربوي للمعلمين الجامعيين غير التربويين بـ  «العربية» 
 الدعيج: «التربية» ترغب في تأهيل الكوادر الطالبية و اإلسالمية واإلنجليزية والرياضيات واالجتماعيات والعلمية

لينعم الوطن والمواطن بمزيد من الحرية والمساواة  أعلنت وزارة التربية اعتزامها تنظيم بعثة دبلوم محلية في اإلعداد 
التربوي للمعلمني واملعلمات الكويتيني احلاصلني على مؤهالت جامعية 
غير تربوية اعتبارا من العام الدراســــي املقبل ٢٠١١/٢٠١٢ بالتنسيق مع 

كلية التربية بجامعة الكويت.
  وقالت الوزارة في بيان صحافي امس ان من شروط التقدم للحصول 
على الدبلوم ان يكون املتقدم كويتيا واال يزيد عمره على ٤٥ سنة عند 
تاريخ بدء الدراسة على ان يكون معلما في احدى املدارس احلكومية.

  وأضافت ان من الشــــروط كذلك ان يكون املتقدم حاصال على مؤهل 
جامعي غيــــر تربوي واال يكون قد ســــبق إيفاده فــــي بعثة في نفس 
التخصص وانتهت باإللغاء وأخيرا ان يكون التخصص املطلوب دراسته 

يتفق مع مجال عمله.
  وبينت ان برنامج الدبلوم سيشمل بعض التخصصات مثل التربية 
االســــالمية واللغتني العربية واالجنليزية والرياضيات واالجتماعيات 

والعلوم والفيزياء والكيمياء واجليولوجيا واألحياء.
  وذكرت انه يحق ملستوفي الشروط املذكورة ان يتقدموا بطلب اإليفاد 
في هذه البعثة مــــع مراعاة بعض األحكام ومن أهمهــــا ان مدة البعثة 
للحصول على الدبلوم هي ٣ فصول دراسية وال يجوز وقف البعثة أو 
تأجيلها وال يعتد بأي أسباب شخصية او اجتماعية او أي ظروف اخرى 

مما يستتبع إلغاء البعثة ويتحمل املوفد ما يترتب على ذلك من اثار.
  واوضحت ان املبعوث يســــتحق طوال مدة البعثة مرتبه األساسي 
والعــــالوة االجتماعية املقررة وبدل غالء املعيشــــة فقط كما مينح بدل 
كتب بواقع ١٥٠ دينارا ســــنويا على ان يلتزم بخدمة الدولة مدة مماثلة 
للمدة التي قضاها في البعثة والتي ســــتلغى اذا لم يخدم الدولة مبدة 
مماثلة ســــواء كان السبب االستقالة او الفصل لذا عليه ان يسترد ٥٠٪ 
من املرتبات والبدالت والنفقات التي حتملتها الدولة خالل مدة البعثة 
ويعفى من بعض التزامه بالرد بقدر ما نفذه من التزامه بخدمة الوزارة 

بعد انتهاء بعثته.
  وأكدت الوزارة ان موافقة الوزارة املبدئية على البعثة ال تعني موافقة 
نهائية حيث ال يجوز القيام بها اال بعد احلصول على قبول من اجلامعة 
وموافقة ديوان اخلدمة املدنية وصدور قرار من الوزارة باإليفاد اذ تعتبر 
الطلبات غير املســــتوفاة للشروط واملقدمة على غير النموذج املطلوب 

ملغاة وكذلك التي ترد بعد املوعد احملدد لقبول الطلبات.
  ودعت الراغبني في احلصول على دبلوم اإلعداد التربوي الى ارسال 
طلب النموذج املوقع من قبل رئيسه املباشر واملنطقة التعليمية او مدير 
اإلدارة التابــــع لها الى مراقبة التدريب وتنمية القوى العاملة في ادارة 

التطوير والتنمية في موعد أقصاه ٣١ مارس املقبل. 

 مريم بندق
  أصدر وكيل قطاع األنشطة الطالبية دعيج 
الدعيج نشرة عامة جلميع مدارس املرحلة 
الثانوية التعليم العـــام والتعليم اخلاص 
والتعليم النوعي حول مسابقة دستور دولة 
الكويت التاسعة للعام الدراسي ٢٠١١/٢٠١٠ 

جاء فيها:
  انسجاما مع السياسة الدميوقراطية التي 
تتبناها الكويت سعيا نحو مستقبل أفضل 
ينعم فيه الوطن واملواطن مبزيد من احلرية 
السياسية واملساواة والعدالة االجتماعية.

  وانطالقا من رغبة الوزارةـ  قطاع األنشطة 
الطالبيةـ  إدارة األنشطة املدرسية في تأهيل 
الكوادر الطالبية ودعم مفهوم الوالء واالنتماء 
لدى األبناء والتفاعل مع ما يتضمنه دستور 
الكويت من أسباب احلفاظ على وحدة الوطن 
واستقراره واحلرص على الصالح العام، فقد 
تقرر طرح مســـابقة دستور دولة الكويت 
في عامها التاســـع وفق القواعد والشروط 
التي تتوافق مع تطلعات األبناء وطموحات 

الوطن.
  وتأمل الوزارة توعية الطالب والطالبات 
وحثهم على املشاركة في املسابقة وفق النظم 

والقواعد املرفقة.
  قواعد ونظم املسابقة

  ١ـ  تقام املسابقة على مرحلتني األولى على 
مستوى املناطق التعليمية والتعليم اخلاص 
حيث تتنافس الفرق املشاركة واملمثلة ملدارس 
البنني ومدارس البنات (كل على حدة) بنظام 
خروج املغلوب من مـــرة واحدة ـ لتحديد 
الفريـــق الفائز باملركز األول ملدارس البنني 
والفريق الفائز باملركز األول ملدارس البنات 
لكل منطقة تعليمية متضمنة (مدارس التعليم 

النوعي وكذلك مدارس التعليم اخلاص).
  ٢ ـ املرحلة الثانيـــة: تتم مركزيا حيث 
تتقابل الفرق املتأهلة مـــن املرحلة األولى 
وعددها ١٤ فريقا ٧ بنني و٧ بنات متثل جميع 
املناطق التعليمية والتعليم اخلاص لتحديد 

الفريقني الفائزين باملركزين األول والثاني 
ملدارس البنني والفريقني  الفائزين باملركزين 
األول والثاني ملدارس البنات على مستوى 

مدارس املرحلة الثانوية للكويت.
  ٣ـ  ترشح املدارس املشاركة الفريق الذي 
سيمثلها ويتكون من ٣ طالب/ طالبات من 
خالل منافسات وتصفيات داخلية بكل مدرسة 
وتزود إدارة األنشـــطة التربوية باملنطقة 

باألسماء.
  على أال يكون الطالب قد سبق له الفوز 
ضمن الفريق الفائز باملسابقة في السنوات 

السابقة.
  وأال يجمع في مشـــاركته بني مســـابقة 
الدســـتور ومســـابقة برنامج مـــع الطلبة 

التلفزيوني.
  ٤ ـ تتولـــى جلنة مشـــتركة مـــن إدارة 
األنشطة التربوية (مراقبة األنشطة املدرسية) 
والتوجيه الفني لالجتماعيات بكل منطقة 
العام  تعليمية والتعليم اخلاص اإلشراف 
على املرحلة األولى من املســـابقة من حيث 
اإلعداد والتنفيذ وعمـــل الترتيبات إلمتام 
التسابق وكذلك توجيه املدارس وتزويدها 
باملعلومات وتلقي أســـماء الفرق املشاركة 
وغيرها انتهاء بتزويد إدارة األنشطة املدرسية 
بالوزارة بأسماء الفريق الفائز باملركز األول 
ملدارس البنني والفريق الفائز باملركز األول 

ملدارس البنات.
  مالحظة: يكون ضمن فريق التنفيذ العضو 
املشارك في اللجنة الرئيسة باملسابقة في 

كل منطقة تعليمية.
  ٥ـ  جتري تصفيات املرحلة األولى باملناطق 
التعليمية والتعليم اخلاص خالل شهر مارس 
املقبل، وتزود إدارة األنشطة املدرسية باألماكن 
واملواعيد احملددة من قبل املناطق التعليمية 
والتعليم اخلاص وكذلك بالنتائج النهائية 
على أال تتعدى شـــهر مارس متهيدا إلجراء 
املرحلة الثانية والنهائية من املسابقة على 

مستوى الوزارة خالل شهر ابريل ٢٠١١.

  ٦ـ  تتضمن محاور املسابقة في املرحلتني 
املوضوعات التالية: ١ـ  الدستور. ٢ـ  الالئحة 
الداخلية ملجلس األمة الكويتي. ٣ ـ اللجان 

العاملة في املجلس ومهام كل جلنة.
  ٧ـ  يعد التوجيه الفني لالجتماعيات بكل 
منطقة تعليمية والتعليم اخلاص األسئلة 
التي ســـيدور حولها كل لقاء بني املدارس 
املتنافسة، وذلك في نطاق احملاور السابق 
ذكرها في بند ٦ على أن تزود إدارة األنشطة 

املدرسية بنسخة من هذه األسئلة.
  ٨ـ  تتولـــى املـــدارس املشـــاركة عملية 
البحث واحلصول على املعلومات من جميع 
مصادر املعرفة وحث الطلبة املشاركني على 
البحث واستقصاء املعلومات علما ان املوقع 
www. اإللكتروني ملجلس األمة الكويتي هو

.majlesalommah.net
  ٩ـ تتبع الفرق املتنافسة املمثلة ملدارس 
التعليم النوعـــي والتعليم الديني املناطق 

التعليمية الواقعة في نطاقها.
  ١٠ ـ تتولى املناطق التعليمية والتعليم 
اخلاص تكرمي الفريقني الفائزين باملركزين 
األول والثاني ملدارس البنني وكذلك مدارس 
البنات وتقدمي اجلوائز املناسبة لهم بينما 
تتولى الوزارة تكـــرمي املدارس الفائزة في 
النهائية للفريقـــني األول والثاني  املرحلة 
ملدارس البنني والفريقني األول والثاني ملدارس 

البنات على مستوى الوزارة.
  ١١ـ  مينح طلبة الفرق الفائزة على مستوى 

الوزارة جوائز مالية.
  ١٢ـ  جترى املنافسات في مرحلتها األولى 
باملناطق التعليمية والتعليم اخلاص بوجود 
جمهور من الطلبة على أال يزيد عدد الطلبة 
على ٣٠ طالبا/ طالبة في املنافسات النهائية 

على مستوى الوزارة.
  ١٣ـ  تلتزم إدارة األنشطة التربوية باملناطق 
إدارة  التعليمية والتعليم اخلاص بتزويد 
األنشطة املدرسية بإحصائية كاملة عن عدد 

املدارس والطلبة املشاركني في املسابقة. 

 الحمود: فريق للتعرف على احتياجات الطالب 
من األنشطة الطالبية الحديثة

 مريم بندق
  أعلن وكيل وزارة التربية املساعد للقطاع 
املالي راضي الرشيدي أنه متت مخاطبة قطاعي 
التعليم العام والشؤون االدارية لتجهيز اسماء 
املستحقني ملكافآت األعمال املمتازة للعام املالي 

٢٠١٠/٢٠٠٩ متهيدا التخاذ اجراءات الصرف.
  وقال الوكيل الرشيدي في تصريحات خاصة 
لـ «األنباء» ان مبالغ املكافآت التي سيتم صرفها 
هي ذاتها التي صرفت العام املاضي دون زيادة 
أو نقصان سواء للموظفني أو رؤساء الشعب أو 

رؤساء األقسام وكذلك املراقبون واملديرون.
  وأكد ان الضوابط والشروط لم تتغير عن 
االعوام السابقة باستثناء ربط التقرير «املمتاز» 

لسنة واحدة بدال من سنتني.
  وكانت وكيلة الوزارة متاضر السديراوي 
قد عممت تصريحا نشرته بعض الصحف في 
١١ اجلاري قالت فيه الضوابط نفسها القدمية 
التي طبقتها الــــوزارة العام املاضي وهي: أال 
تقــــل اخلبرة عن خمس ســــنوات فعلية يتم 
احتسابها من أول سبتمبر للعاملني باملدارس 
ومن أول يناير للعاملني في ديوان عام الوزارة 
واملناطق التعليمية وأال تكون قد وقعت على 
املرشح عقوبة في آخر سنة، وأال تتجاوز أيام 
االنقطــــاع عن العمل متواصلــــة او منقطعة، 
مرضية أو غير مرضيــــة ١٥ يوما في كل عام 
دراسي على حدة للعاملني في املدارس أو في 

كل عام ميالدي للعاملني بديوان عام الوزارة او 
املناطق التعليمية، وال حتتسب االجازات التالية 
من أيــــام الغياب: (الوضع ـ العدة ـ التعزية ـ 
لألقارب من الدرجة األولى ـ اإلجازة الدورية 
ـ إجازة احلج)، وان تكون اجلهة التي ترشح 
املوظف هي اجلهة التي يكون على رأس عمله 

فيها ملدة ال تقل عن سنة.
  كما يرشح املتقاعد في حال انطباق الشروط 
عليه قبل التقاعد، وعند احتســــاب ســــنوات 
اخلبرة يعامل من يعــــاد تعيينهم أو التعاقد 
معهم كموظفني جدد اما احملالون على الشؤون 
القانونية فيبت في احقيتهم في االعمال املمتازة 

فور االنتهاء من التحقيق ومعرفة النتيجة. 

 خاطبنا قطاعي التعليم العام واإلداري لحصر أسماء المستحقين

 بالتنسيق مع جامعة الكويت اعتبارًا من العام الدراسي ٢٠١١ - ٢٠١٢

 في نشرة عامة لجميع المدارس الثانوية الحكومية والخاصة و«النوعي»

 بعد تجميد اإلطالة بسبب االمتحانات ضمن مهام تتضمن دراسة مالءمة وقت التطبيق مع المناخ

 بيانات الثاني عشر
  من المعلومات المدنية

  أم شهادات الميالد؟

 مريم بندق
التربيـــة  وزارة    تـــدرس 
مـقـتـرحين لـتالفـي الــوقــوع 
في أخطـــــاء عـــنـــد إدخــال 
بيـانات طلبـة الصـف الثـاني 

عـشر.
  وبينـــت مصـــادر تربوية
لـ «األنــبــــاء» ان هـنـاك رأيـا 
الهـيئة  يـرى االعتمـاد علـــى 
الـمدنية  العامة للمعلومـــات 
والثاني يــــرى اســــتــمـرار 
االعـتـمـاد عـلى بيانات شهادة 

الميالد. 

 لجنة لإلعداد للموسم الثقافي بـ «اليونسكو»

 محمد الصايغ


