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 مريم بندق
  حدد وكيل وزارة التربية املساعد لقطاع التعليم 
النوعي محمد الكنــــدري ضوابط ومعايير تقدمي 
طلبات نقل املعلمني واملعلمات الكويتيني والوافدين 
العاملني في مدارس ادارة التربية اخلاصة وجاء 
في نشرة الكندري: بناء على القرار الوزاري رقم 
٢٠١١/١٠ بخصوص طلبات النقل (الداخليـ  اخلارجي) 
للكوادر التعليمية مبدرســــتكم (مدير مدرســــةـ  
مســــاعد مدير ـ رئيس قسم ـ مشرف فني ـ معلم 

ـ محضر علوم).
  يرجى مراعاة ما يلي:

  ١ـ التأكيــــد على تعميم النشــــرة على الكوادر 
التعليمية الكويتيني وغير الكويتيني مبا في ذلك 

املعينون اجلدد.
  ٢ـ تســــجيل طلبات النقل الداخلي واخلارجي 
بنظام ســــجل الطالب املوجود مبدارســــكم وذلك 
اعتبــــارا من يوم اخلميس املوافق ٢٠١١/١/١٣ حتى 
يوم اخلميس املوافق ٢٠١١/٣/٣١ ولن يتم قبول اي 

طلب نقل بعد هذا التاريخ.
  ٣ـ آخــــر موعد لتقــــدمي طلبات (إلغــــاء النقل 
اخلارجــــي) الثالثاء املوافــــق ٢٠١١/٥/٣١ ولن يتم 
تسلم اي طلب إلغاء بعد هذا التاريخ، وبحضور 
طالب اإللغاء شخصيا الى ادارة التنسيق ومتابعة 

التعليم العام بالوزارة لتقدمي طلب اإللغاء.
  ٤ـ ال يعتد بأي طلب نقل غير مسجل ببرنامج 
ســــجل الطالب باملدارس خــــالل املواعيد احملددة 

لتسجيل طلبات النقل.
  ٥ـ يتم ســــحب وطباعة منــــوذج طلب النقل 
من نسختني، وتراجع بياناتهما من قبل صاحب 
طلب النقل شخصيا، ثم يتم توقيعه على نسخة 
املدرســــة، ويتم االحتفاظ  ويسلمها لسكرتارية 

بنســــخة اخــــرى لديه بعد 
التأكــــد من البيانــــات التي 
احتواها منوذج طلب النقل 
علما بأن طالب النقل سيكون 
مسؤوال عن صحة بيانات 
النقل املسجلة بالنموذج ولن 
يتم تعديلها من قبل االدارة 
التنسيق ومتابعة  ادارة  او 

التعليم العام.
  ٦ـ يتعني على الراغبني في 
الفصول  الى برنامج  النقل 
اخلاصة (معلم/ داونـ  بطيء 
التعلم) باملناطق التعليمية 
تسجيل طلب النقل اخلارجي 
باجلهاز باملدرسة التي يعمل 
بها وإحضار موافقة خطية 
غير مشــــروطة من املنطقة 

املرغوب في النقل إليها مبدى احلاجة للتخصص 
وتســــليمها الى إدارة التنسيق ومتابعة التعليم 

العام قبل نهاية ٢٠١١/٣/٣١.
  ٧ـ في نهاية يــــوم اخلميس املوافق ٢٠١١/٣/٣١ 
تطبع سكرتارية املدرسة كشفا جماعيا يتضمن 
طلبات النقل الداخلــــي واخلارجي كال على حدة 
وترفق به النماذج الفردية لطلبات النقل (الداخلي 
ـ اخلارجي) ويعتمد من مدير املدرسة، ثم يرسل 
الى مراقبة الشؤون التعليمية في اإلدارة وكذلك 
ايضا نسخة من كشف (النقل اخلارجي) فقط الى 
إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام يوم األحد 

املوافق ٢٠١١/٤/٣، ليتم التدقيق عليها.
  ٨ـ ال يعتد بأي طلب نقل غير مسجل ببرنامج 
ســــجل الطالب باملدارس خــــالل املواعيد احملددة 

لتسجيل طلبات النقل.
  ٩ـ فــــي حالــــة وجــــود 
طلبني نقل للمعلم (داخلي 
وخارجي) فإنه بعد إصدار 
قرار النقل اخلارجي سيتم 
إلغاء طلب النقل الداخلي له 

تلقائيا.
  ١٠ـ على جميع مديرات 
املدارس السماح  ومديري 
للمعلمني بطلب النقل وعدم 
منعهم من ذلك كذلك ابالغهم 
ان هـــذه النشـــرة (للعلم 
باملواعيد فقط) وليســـت 

طلب نقل.
  ١١ـ يلتزم املدير املساعد 
باملدرســـة بتعميـــم هذه 
النشرة على جميع الكوادر 
التعليمية باملدرسة وأخذ تواقيعهم بالعلم (مبا 
في ذلك املتمتعون بإجازاتـ  طويلة او قصيرة) 
إلبالغهم باحلضور للتوقيع على هذه النشـــرة 
وفي حال عدم حضورهم يكتب أمام اسمائهم في 
كشف التوقيع (مت االتصال ولم يحضر) وعدم 

تسجيل طلب نقل نيابة عنهم اطالقا.
  وترسل نسخة بالتوقيع بالعلم جلميع الكوادر 
التعليمية الى مراقبة الشؤون التعليمية املختصة 
باإلدارة ونسخة اخرى إلى إدارة التنسيق ومتابعة 
التعليم العام لتأكيد اطالعهم على اآللية ومواعيد 
الطلبات بنوعيها وااللتزام بها، حيث لن يعتد 
بأي عذر بعدم العلم بفحوى هذه النشـــرة كما 
انه لن يتم التســـاهل في ضياع حقوق الكوادر 
التعليمية بالتعبير عن رغبتهم في النقل خالل 

املواعيد.
  ١٢ـ ميكن للراغبني في النقل طلب نقلني داخلي 

وخارجي في آن واحد.

  للعلم: 

  النقل اخلارجي:
  يتم البت في رغبات النقل اخلارجي من قبل 

الوزارة وفقا للضوابط التالية:
  أـ حاجة املنطقة واإلدارة املطلوب النقل منها 

وإليها.
  ب ـ األولوية في النقل للكويتيني.

  ت ـ األقدمية وظروف السكن.
  النقل الداخلي:

  يتـــم البت في رغبات النقل الداخلي من قبل 
التعليمية وفقـــا للضوابط  الشـــؤون  مراقبة 

التالية:
  أـ  حاجة املدرســـة (املعهـــد) املطلوب النقل 

منها أو إليها.
  ب ـ األقدمية وظروف السكن.

  ت ـ حاجة التوجيه الفني.
  ث ـ األولوية في النقل للكويتيني.

  ج ـ ما تقتضيه مصلحة العمل.

  مالحظة:

  مرفق لكم عدد منوذجني برغبات (النقل الداخلي 
ـ اخلارجي) للعام الدراســـي القادم ٢٠١٢/٢٠١١ 
بالنسبة ملدارس التربية اخلاصة التي ال يوجد 
لديها برنامج سجل الطالب ومن لديه رغبة في 
النقل فعليه ان يتم تسليم مناذج طلبات النقل 
الى مراقبة الشؤون التعليمية، ولن يتم تسلم 

أي منوذج بعد تاريخ ٢٠١١/٣/٣٠. 

 «التربية»: عدم تكليف معلمات «العربية» بأعمال المراقبة األحد المقبل
 مريم بندق

  نبهت وكيلـــة التعليم العام منى اللوغاني مديري ومديرات مدارس املرحلة 
الثانوية بنني وبنات الى التالي:

  حرصا على املصلحة العامة، وضمانا حلســـن ســـير اعمال التصحيح ملادة 
اللغـــة العربية، وإجنازه في الوقت احملدد، يرجى عدم تكليف معلمي ومعلمات 
مادة اللغة العربية بأعمال املراقبة واملالحظة األحد ٢٣ اجلاري نظرا النشغالهم 

بتصحيح أوراق اختبار الصف الثاني عشر. 

 «األنباء» تنفرد بنشر أسماء المهندسين غير الكويتيين 
  والزيادة المطلوب إضافتها للمكافأة الشهرية

 «الديوان» يعكف على إعداد كتاب الموافقة لوزيرة التربية للصرف بأثر رجعي من يناير ٢٠١٠

 مريم بندق

  تنفرد «األنباء» بنشـر أسـماء املهندسني غير 
الكويتيني الذين طلبت وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود زيادة املكافأة الشهرية 
املعتمدة لهم وكذلك مبلغ الزيادة املالية املطلوب 

لكل منهم على حدة بالدينار.
  يذكر ان الوزيرة احلمود طلبت ان يتم صرف هذه 
الزيادة  بأثر رجعي اعتبارا من ٢٨ يناير ٢٠١٠ وعلمت 
«األنباء» أن ديوان اخلدمـة املــدنية يعكــف 
على اعداد كتاب املوافقة لوزيـرة التربية وفيما 

يلي األسماء:

 وجيه فاروق عبداجلواد زايد ـ ٢٥٠ ٭
  احمد لطفي سليمان حسني ـ ١٥٠ ٭
  غادة ابوالفتوح ساملان محمد ـ ١٧٥ ٭
  نهى عبدالفتاح محمد سعد ـ ١٧٥ ٭
  نيفني عادل مصطفى امليرغني ـ ١٧٥ ٭
  محمد احمد احمد عريضه ـ ٢٥٠ ٭
  نصر عبدالسميع جودة نصر ـ ٥٠ ٭
  احمد ابوالفتوح ساملان محمد ـ ٢٥ ٭
  احمد جالل احمد درويش ـ ٢٥ ٭
  احمد حسني احمد فريدة ـ ٢٥ ٭

  احمد رجب عبدالغني ابوالقمصان ـ ٢٥ ٭
  احمد عبدالرازق صادق حمودة ـ ٢٥ ٭
  احمد محمود محمد رضوان ـ ٢٥ ٭
  الششتاوي صابر الششتاوي العرابي ـ ٢٥ ٭
  امين ابراهيم عطية اسماعيل ـ ٢٥ ٭
  امين عبدالرازق احمد عفيفي ـ ٥٠ ٭
  إيهاب رشاد عبداللطيف حنفي ـ ٥٠ ٭
  بشار طالب الدنيفات ـ ٢٥ ٭
  تامر جاب اهللا الشحات عتمان ـ ٥٠ ٭
  ثروت ابوعضمة حبيب ـ ١٥٠ ٭

  جدعان جاسم العبداخلضر ـ ٢٥ ٭
  جوان بن صالح ولي ـ ٧٥ ٭
  حسام ياسني ابوحوران ـ ٢٥ ٭
  دياب حازم رحاب دياب ـ ٢٥ ٭
  رانية محمد وجدي السيد محمد ـ ٥٠ ٭
  رباب رجب احمد الشرقاوي ـ ٢٥ ٭
  ربيع سيد امني عبداملقصود بدوي ـ ٢٥ ٭
  زهراء حسن علي املوسوي ـ ٥٠ ٭
  سهيلة حسني علي تقواني ـ ٥٠ ٭
  شريف فهمي عبداهللا حسن ـ ٢٥ ٭
  طارق الشحات محمد ضيف ـ ٢٥ ٭
  عمر طارق محمد السباعي ـ ٥٠ ٭
  عمرو عبدالعزيز احمد الطرابيلي ـ ٧٥ ٭
  عوض سعد ابراهيم متولي ـ ٥٠ ٭
  كمال كامل علي سعيد ـ ٢٥ ٭
  محمد السيد محمد السيد االجهوري ـ ٥٠ ٭
  محمد سمير موسى عبد بكر ـ ٢٥ ٭
  محمد عبدالكرمي عبداجلواد عبدالكرمي ـ ٥٠ ٭
  محمد عنتر السيد املتولي ـ ١٢٥ ٭
  محمد مجدي عبده محمد موسى ـ ٢٥ ٭
  محمد نضال زهير البريدي ـ ٢٥ ٭
  محمود عزمي زين عبدالقوي ـ ٢٥ ٭
  مصطفى نادر دوري ـ ٢٥ ٭
  منى محمد ماهر إسماعيل ـ ٢٥ ٭
  نادر عبداهللا محمد املنسي ـ ١٠٠ ٭
  ناصر الدين محمد احلريري ـ ٢٥ ٭
  وليد رضا عبدالسالم ـ ١٠٠ ٭

  محمد فاروق محمد عبدالغني ـ ١٥٠ ٭
  محمد فوزي يس علي جمعة ـ ٧٥ ٭
  محمود قاسم محمود بدران ـ ١٥٠ ٭
  محمود محمد أحمد اخلشاب ـ ١٥٠ ٭
  مصطفى علي عبدالعزيز محمد ـ ٥٠ ٭
  عمرو عبدالعزيز محمد عبداجلليل ـ ١٢٥ ٭
  شريف محمد رمضان القصاص ـ ٧٥ ٭
  شيماء محمد علي محمد ضرار ـ ٥٠ ٭
  شيماء محمد محمد حماد ـ ٥٠ ٭
  مجدي عارف عبدالفتاح فراج ـ ٥٠ ٭
  احمد رمضان محمد املصيلحي ـ ١٢٥ ٭
  احمد عزام منصور البطاينه ـ ١٥٠ ٭
  احمد علي موسى ابوالعال ـ ٥٠ ٭
  احمد محمود محمد احمد البهجي ـ ٧٥ ٭
  اسامة البدري جاد الرب محمد ـ ٥٠ ٭
  اسامة عمر محمد سليمان ـ ٥٠ ٭
  اشرف عبدالستار عبدالتواب احمد ـ ٥٠ ٭
  السيد مصطفى حسانني ابراهيم ـ ٥٠ ٭
  اجني ابراهيم ابراهيم غمري ـ ١٢٥ ٭
  بهاء الدين فاروق بهجت فهيم ـ ٥٠ ٭
  جمال عبداحلليم علي محمد ـ ٢٥٠ ٭
  حنان حسن ظاهري ـ ٥٠ ٭
  خالد ابراهيم السعدني جمعة ـ ١٢٥ ٭
  خالد فاروق صادق سعد ـ ٥٠ ٭
  ريهام عادل عبدالسالم محمد ـ ١٢٥ ٭
  ريهام ماهر محمود حنفي ـ ٧٥ ٭

  ياسر عبداهللا محمود محمد ـ ٢٥ ٭
  ياسر فتحي محمد سباق ـ ٢٥ ٭
  احمد  عبدالرحمن فؤاد احمد ـ ٥٠ ٭
  احمد عبدالوهاب السيد الغندور ـ ٢٥٠ ٭
  احمد مخلف املنفي ـ ٢٥٠ ٭
  ايديكوال ماثيو ـ ٢٥٠ ٭
  حسن أبو العال حسن ـ ٥٠ ٭
  حنان بليغ محمود عبدالرحمن عرفة ـ ٢٢٥ ٭
  خضر محمد احمد احلسنات ـ ٢٠٠ ٭
  سامي شمس الدين محمد سوداكر ـ ١٥٠ ٭
  صالح سليمان سالم محمد ـ ٢٥٠ ٭
  عادل السباعي محمد سعيد ـ ٧٥ ٭
  عبدالدامي محمد ابو احلجاج مكي ـ ٢٥٠ ٭
  علي جاسم جبر ادريج ـ ٧٥ ٭
  عمرو هاني فتحي محمد عاشور ـ ١٥٠ ٭
  لينا عبدالرحمن عبدالرزاق ـ ٧٥ ٭
  محمد خير ديب رجب ـ ٢٥٠ ٭
  محمد عبدالفتاح علي قنديل ـ ٢٥٠ ٭
  معتز محمد محمد عبداحلميد ـ ٧٥ ٭
  نظيم خان شيرالي خان ـ ٢٠٠ ٭
  أحمد سعيد محمد زقزوق ـ ١٥٠ ٭
  شيرين فريد رمضان ـ ١٢٥ ٭
  انتصار حسني محمد الشحيمة ـ ١٥٠ ٭
  حيضر الدردير السيد عزاز ـ ٥٠ ٭
  دينا زكريا الشاذلي ـ ١٧٥ ٭
  شيرين رشاد عزيز جرجس ـ ١٠٠ ٭
  علي السيد سالم طلبة ـ ١٠٠ ٭

  زكريا هالل عبدالرحمن فراج ـ ٥٠ ٭
  سمير اجلنيدي محمد علي ـ ٥٠ ٭
  سيد حامد محمد رضوان ـ ٢٥٠ ٭
  عاطف زكي احمد اسماعيل ـ ٢٥٠ ٭
  عبدالقادر سمير عبدالقادر اجلبالي ـ ١٥٠ ٭
  عبدالناصر سنوسي حميده ـ ٢٥٠ ٭
  عبير السيد حجاج محمد ـ ١٠٠ ٭
  عثمان محمد عمر عثمان ـ ١٠٠ ٭
  عرفه علي ابراهيم احمد ـ ٥٠ ٭
  علي غالم محمدي ـ ٧٥ ٭
  عماد الدين احمد حسني التبريزي ـ ٥٠ ٭
  ماهر عبدالبديع علي اسماعيل ـ ٥٠ ٭
  مجدي سعد الدين محمود هاجوج ـ ٢٥٠ ٭
  محمد صبحي محمد دسوقي خليل ـ ٢٥ ٭
  محمد نبيل عبداملنعم غزالي ـ ٧٥ ٭
  محمود مختار محمد محمد علي ـ ٧٥ ٭
  هشام محمد قليعي علي ـ ٥٠ ٭
  هويدا فيصل محمد عبداجلواد ـ ٥٠ ٭
  راندا حامد محمد العلوي ـ ١٠٠ ٭
  اريج حسني علي صفوري ـ ٢٠٠ ٭
  كرمي شيخ العرب جوده محمد ـ ٧٥ ٭
  امين محمود محمد محمود ـ ٥٠ ٭
  اسامة السيد علي محمد ـ ٥٠ ٭
  حسني عبدالعال عبدالرزاق علي ـ ٥٠ ٭
  حماد سراج الدين مصطفى احمد ـ ٥٠ ٭

  وحيد رضا هاشم ـ ٤٠ ٭ 

 عبدالعزيز الزبن 

 محمد الكندري

 الرشيدي لـ «األنباء»: ٥ ماليين دينار ميزانية 
المكافآت «الممتازة»للعام ٢٠٠٩ / ٢٠١٠

 مريم بندق
  أعلـــن وكيـــل وزارة التربية 
املســـاعد للقطـــاع املالي راضي 
الرشيدي في تصريحات خاصة 
ان ميزانية االعمال املمتازة للعام 
املالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ تبلغ ٥ ماليني 

دينار.
  وقـــال الوكيل الرشـــيدي لـ 
«األنبـــاء» ســـيتم الصرف فور 
حتويل قوائم االسماء املستحقة 
بعد تدقيقها ومراجعتها من قبل 
القطاعـــات املختصـــة بالوزارة 
حيث يكلف قطاعا التعليم العام 

واالداري بإجناز هذه القوائم.
الرشـــيدي نعمل    واضـــاف 
التعليمات وااللتزام  على تنفيذ 
بتوجيهات وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
في صرف جميـــع املكافآت فور 

االنتهاء منها.
  الى ذلـــك اصـــدرت الوزيرة 
احلمود قـــرارا وزاريا نص على 
تشكيل جلنة تقومي منهج الدراسات 

العملية للمرحلة املتوسطة.
  وجاء في القرار: اوال: تشكيل 
الدراســـات  جلنة لتقومي منهج 
العمليـــة للمرحلة املتوســـطة 
بالكويـــت مـــن الســـادة االتية 

اسماؤهم:
  د.فوزي علـــي الزامل – كلية 
التربية االساسية – الهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي والتدريب.
  جابر علي عطية – موجه فني – 
منطقة مبارك الكبير التعليمية.

  شـــريفة احمـــد حســـني – 
موجه فنـــي – منطقة العاصمة 

التعليمية.
  عايشـــة محمد الدبيســـان – 
موجه فنـــي – منطقة الفروانية 

التعليمية.
العفيفي –    هشام عبدالسالم 
م.عبدالرحمن بن ابي بكر – منطقة 

االحمدي التعليمية.
  مرمي محارب احملارب – م.مشرف 

– منطقة حولي التعليمية.
  محمـــود فتحي الهـــواري – 

الســـابقة املتعلقة بتقومي منهج 
العمليـــة للمرحلة  الدراســـات 
العام  التعليـــم  املتوســـطة في 

بالكويت.
  التقـــومي املكتبـــي وامليداني 
ملنهج الدراسات العملية للمرحلة 
العام  التعليـــم  املتوســـطة في 
بالكويـــت من حيـــث: االهداف، 
احملتوي العلمي، اخلطة الدراسية، 
التدريـــس، الوســـائل  طـــرق 
التقومي،  التعليميـــة، اســـلوب 
الكشـــف عن املشكالت املرتبطة 
باملنهج، تقدمي توصيات اجرائية 
لتطوير املنهج، اعداد تقرير فتري 

وتقرير ختامي العمال اللجنة.
  ثالثا: اسلوب عمل اللجنة:

  جتتمـــع اللجنـــة بدعوة من 
رئيسها فور صدور القرار وتكون 
الدوام  اوقات  اجتماعاتها خارج 

الرسمية.
  تضـــع اللجنة خطـــة زمنية 

لتنفيذ املهام املطلوبة.
  ميكـــن للجنـــة االســـتعانة 

م.ابن عساكر – منطقة االحمدي 
التعليمية.

  مجدي علي عبدالفتاح احللفاوي 
– ادارة تطوير املناهج.

  جويعد عيد هـــذال – باحث 
تربـــوي – ادارة التقومي وضبط 

جودة التعليم.
  ثانيا: مهام اللجنة:

  االطالع على الوثائق والتقارير 

مبن تراه مناســـبا الجناز املهام 
املطلوبة.

  يسلم تقرير فتري (شهريا) 
عن اعمال اللجنة الدارة التقومي 

وضبط جودة التعليم.
  يســـلم التقرير اخلتامي الى 
ادارة التقـــومي وضبـــط جودة 
التعليم شامال صورة واضحة 
عن نتائج التقومي والتوصيات 
املقترحة لرفعه الى رئيس اللجنة 
االشرافية ملشروع تطوير املناهج 

الدراسية.
  رابعا: تصرف العضاء اللجنة 
مكافأة مالية طبقا للنظم املعمول 

بها في هذا الشأن.
  خامســـا: يعمل بهـــذا القرار 
اعتبارا من تاريخ صدوره وحتى 
١٧ مارس ٢٠١١ ويلغى ما يتعارض 

معه من قرارات.
  سادسا: على جميع اجلهات 
العلم والعمل مبوجبه وتوفير 
لعمـــل  التســـهيالت  جميـــع 

اللجنة.

 د.موضي احلمود نورية الصبيح متاضر السديراوي راضي الرشيدي 

 نقابة «التربية» تحتفل بالتجديد للوكالء
  المساعدين وترقية مديري الجهراء والعاصمة

 مريم بندق
  برعاية وحضور وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود تقيم نقابة العاملني بوزارة 
التربية حفل عشاء مبناسبة التجديد للوكالء املساعدين 
محمد الكندري، بــــدر الفريح، فهد الغيص، وترقية 
املديرين العامني ملنطقتي اجلهراء عبداهللا احلربي، 
والعاصمة رقية حسني، وذلك عند السابعة مساء غد 
األربعاء ١٩ اجلاري. والفال ـ ان شــــاء اهللا ـ بوزارة 
التربية ممثلة في الوزيرة د.موضي احلمود والوكيلة 
متاضر السديراوي للدعوة لالحتفال بتكرمي زميلتهم 

وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي السابقة واالبنة 
البارة بوزارة التربية على مــــدى ٣٥ عاما صاحبة 
الكفاءة واإلخالص منقطع النظير األستاذة الفاضلة 
القديرة نورية الصبيــــح. إذ ان الكويت دأبت على 
تكرمي أبنائها الذين أعطــــوا وما بخلوا وقدموا وما 
ضنوا وأجزلوا العطاء قناعة وإخالصا ووفاء وكانوا 
كالشمعة التي حتترق إلنارة الطريق لآلخرين، ومثل 
هذا التكرمي ســــيكون أروع مثل ألبنائنا على حتلي 
القيادات التربوية بسمة الوفاء التي نعلم انها متأصلة 

في النفوس. 

 «الفال» لتكريم نورية الصبيح

 الكندري حدد ضوابط ومعايير نقل المعلمين بمدارس التربية الخاصة
 تأجيل اجتماع الوكالء  للهيئات التعليمية من الكويتيين والوافدين للعام الدراسي ٢٠١١ / ٢٠١٢ 

إلى األحد
 

 مقار جديدة لطلبة 
«المؤجل» للفترة الثانية

 السبت يقوم 
  بأعمال العتيبي

 نظرا لقيام محسن العتيبي 
ـ مدير إدارة العالقات العامة 
واإلعـــالم التربـــوي مبهمة 
رسمية اعتبارا من ١٦ اجلاري 
الســـديراوي باســل  كلفت 
العالقات  ـ مــــراقب  السبت 
العامـــة بالقيــــــــام بأعمال 
مديــــــر إدارة العالقـــــــات 
العامة واإلعـــــالم التربوي، 
إضـــــافـــة إلى عمله وحلني 

عودته من االجازة. 

 مريم بندق
التربية    أجلت وزيــــرة 
ووزيــــرة التعليــــم العالي 
د.موضــــي احلمود اجتماع 
مجلس الــــوكالء الذي كان 
مقــــررا اليــــوم الــــى األحد 

املقبل.
  هــــذا ويتضمــــن جدول 
الوكالء رقم  أعمال مجلس 

:٢٠١١/١
  ١ - التصديق على محضر 

االجتماع السابق ٢٠١٠/١٣.
  ٢ - نقل مجهزات التغذية 
ومنفذات اخلدمة من حملة 
الشهادات املتوسطة وما فوق 
الى وظائف كتابية، مقدم من 

نوال حمزة اجلدي.
  ٣ - مقتــــرح امتحانات 
الدور الثاني لطلبة املدارس 

احلكومية.
  ٤ - مالحظــــات علــــى 
مشروع املجالس التعليمية 

في األحياء السكنية.
  ٥ - الترفيع الوظيفي.

  ٦ - تظلم من عدم الترفيع 
الوظيفي ـ مقدم من بشرى 

أحمد عبداهللا األمير.
  ٧ - مقترح بشأن إدراج 
بعض املــــواد االعالمية في 

قناة اثراء الفضائية.
  ٨ - مــــا يســــتجد مــــن 

أعمال. 

 مريم بندق
  عممت وكيلة وزارة التربية 
املساعدة للتعليم العام مني 
اللوغاني نشرة على مديري 
ومديرات مـــدارس املرحلة 

الثــانوية جاء فيها:
التنــبيـــه على    يرجـــى 
الطالب والطالبات الذين لهم 
حق دخول االختبارات املؤجلة 
للفترة الدراسية الثانية للعام 
الدراسي احلــــالي ٢٠١١/٢٠١٠ 
بأن االختبـــارات ستكون في 
مقار سيتم اختيـــــارها من 
قبل املنطقة التعليمية وسيتم 

اعالنهم بذلك. 


