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مناشدة من قراء »األنباء« إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي التخاذ اإلجراءات املطلوبة

التربويون للمليفي: لم نصرف مكافآت تصديق الشهادات و»املمتازة«
وأعمال االمتحانات والتصحيح واألوملبياد والكنترول ومراكز التقوية

يعطى الطالب مكافأة آخر العام 
 ل���ذا ال توجد مقارنة بني معلم
وزارة التربية ومعلم السراج 

املنير.
٭ إلى األخ الفاضل الدكتور.. 
لديك شهادة دكتوراه معترف 
بها ومازلت معلما مجتهدا في 
املدرس���ة اهلل كرمي.. من العام 
املاضي حص���ل كل من يحمل 
الدكتوراه واملاجستير  شهادة 
على زيادة شهرية فوق الراتب 
ولم يعترض اي شخص على 
ذل���ك.. بل اجلميع بارك لكم ال 
أعرف هل تريد ان تصبح مدير 
مدرسة مبجرد حصولك على 
الدكتوراه؟ يجب ان  ش���هادة 
تك���ون لديك خبرة اضافة الى 
شهادة الدكتوراه )املعترف بها( 
وتترشح للمناصب االشرافية 
واذا وفقك اهلل ستحصل على 
التي حصلت  الزيادة  400 مع 
عليها العام املاضي يا دكتورنا 

العزيز.

عمك اصمخ.

األوقاف والتربية

٭ ملاذا هذه التفرقة بني معلمي 
التربية واألوقاف والرس���الة 
السامية واحدة، معلمو األوقاف 
رسالته حتفيظ القرآن الكرمي 
للطلبة فقط هذا األمر يستاهل 

كوادر.
٭ االخوة واألخوات املطالبون 
بتسوية معلمي وزارة التربية 
ومعلم���ي األوقاف )الس���راج 
املني���ر( ال توج���د مقارنة: 1� 
عدد ساعات العمل في السراج 
املني���ر فقط 3 س���اعات. 2� ال 
يوجد عمل لدى معلمي السراج 
املنير في مراكزهم بسبب غياب 
طلبتهم خالل فترة اختباراتهم 
الصباحية. 3� ما هي مخرجات 
وما هو الهدف املرجو منه إلكمال 
دراس���ة بعد ذل���ك.. ال يوجد. 
الطلبة  نسبة املوظفني تفوق 
اذا قيس انتظام الطلبة مع العلم 

مينح مدير املدرس���ة صاحب 
التعلي���م 400 دينار  دبل���وم 
واملعلم الشاب املجتهد الدكتور 
في تخص���ص التعليم يعاقب 
باحلرمان... وهل تعتقدون ان 
ذوي املناصب االش���رافية من 
مدير مدرس���ة ومدير مساعد 
ورئيس قسم سوف يتقاعدون 
بعد هذه الزيادات أبدا ولو بعد 
40 عاما خدمة.. ازعم ان قانون 
كادر املعل���م اجلديد قد خالف 
االصل وإن حمل اس���مه، فهي 
زيادة ل� 6500 منصب اشرافي 
في املدارس واهمال 22 ألف معلم 

ومعلمة.
٭ وين النواب ومجلس االمة 
عن املوظفني الكويتيني اللي في 
البنوك حقهم ضايع وزيادات 
ما في التفوا علينا وش���وفوا 
الظلم اشلون صاير من داخل 
البنوك واألجانب رواتبهم تزيد 
كل س���نة على حسابنا وينكم 
يا حكومة ويا نواب والنقابة 

امام���ي.. وحت���ى ال يظن ظان 
او  انني احاربها. لفشلي فيها 
املدرس���ة.. ولكن حرصي  في 
امللح.. ورغبتي االكيدة.. وأملي 
ان تعود الى التعليم زهوته.. 
نضارته.. جودته التي تسعى 
اليها هيئتنا هيئة اجلودة كل 

هذا من دوافع رسالتي.
٭ زاده اهلل خي���را كم���ا كان 
سببا في إقرار الزيادة، ونشكر 
جمعية املعلمني ونخص بالذكر 
رئيسها والعاملني فيها، وكل 
من ساند هذه الزيادة العادلة 
التي بإذن اهلل تؤتي أكلها في 
املس���تقبل وتنعكس على أداء 

املعلم لألفضل بإذن اهلل.

الدبلوم والدكتور

القوم،  أمر ه���ؤالء  ٭ عجيب 
وأعن���ي وزارة التربية ممثلة 
بوزيرها اجلديد وطاقمه وكالء 
الوزارة القواعد من النساء فضال 
عن جمعية املعلمني، أيعقل ان 

من منصت؟ هل من مجيب؟ هل 
من معني؟ سوى رب العاملني.

٭ الس���كرتارية ه���ي العمود 
الفقري: كان اهلل في عونك يا 
وزير التربية وال تنسى كادر 
السكرتارية على طريقك، واما 
احل���ق واما تقدمي االس���تقالة 
الى الوزارة س���كرتيرة..   من 
متى؟ أي���ن كادر س���كرتارية 

الوزارة؟
٭ الدروس اخلصوصية.. آفة 
تفحلت.. وضرب���ت تعليمنا 
في مقتل..صرفت الطالب عن 
املدارس.. اهدرت كرامة املعلم 
في الفصل.. وايضا في الدرس.. 
وليتها اقتصرت على اجهاض 
ميزانية االسرة كما تقولون.. 
ولن ينصلح حال التعليم في 
بالدنا اال اذا حرمت بل وجرمت.. 
ولألسف يصر عليها ولي االمر.. 
اكثر من املعلمني.. وهنا تكمن 
املصيبة.. ه���ذه صرخة معلم 
غيور.. م���ن واقع جتارب متر 

التقوية

٭ ال تنسوا الكنترول والتقوية 
بعد.. صارلنا 5 أشهر خالصني 
من الفترة الثانية وما ش���فنا 
شي وقربنا نخلص من الفترة 
الرابعة والظاهر ماكو ش���ي.. 
انصفونا يرحمكم اهلل. )معلم 

وافد(
٭ نح���ن ل���م نحص���ل على 
مس���تحقاتنا من التقوية منذ 
الدراس���ي  الدراس���ي  الفصل 
االول والفصل الثاني اوش���ك 
عل���ى النهاية وكذلك تصحيح 
فترات اختبارات الفصل االول 
للعامني الدراسيني 2010/2009 
و2011/2010 وقد اوشكت السنة 
النهاية فأين  الدراس���ية على 

العدل؟

األولمبياد الوطني

٭ وهم بعد االوملبياد الوطني من 
سنة ما اخذوا مستحقاتهم هل 

نرفع لوزير التربية ووزير 
التعليم العال���ي أحمد املليفي 
مطالبات العاملني في »التربية« 
املتضمن���ة األعمال التي قاموا 
بها ولم يحصلوا على املكافآت 
املخصصة لهم والتي وردتنا 
من ق���راء »األنباء« عبر إمييل 

اجلريدة:

تصديق الشهادات

٭ انا من املعلمني الذين تولوا 
عملي���ات تصديق ش���هادات 
الثانوية العامة للعام الدراسي 
املاضي وحتى اليوم لم اتسلم 
مكافأتي ولست انا وحدي بل 
اجلروب كله لم يتسلم ودمت 
بخير وعافي���ة، نرجو منك يا 
وزيرنا ان تس���تعجل االعمال 
الوزارات  املمتازة في جمي���ع 
صرفوا اال التربية وكذلك نرجو 
ان تصرف بحسب قرار ديوان 
اخلدمة املدنية وليس كما تريد 

وكيلة التربية.

أحمد املليفي

زعيق وصراخ من موظفة شباك غرفة املراجعني مبكتب وزير التربية

مواطن يحاتي نفسه: وين أقابلك بوأنس ابني ضاع وموظفة مكتبك تقولي روح!
ان يلجأ اليها النقاذ مستقبل ابنه 
ال ان يفاجأ بأن موظفة تقول له 

روح قلت لك روح!
ويقس���م اح���د املراجعني ان 
الوزارة وهو  املواطن خرج من 
يبكي ويكلم نفسه: حسبي اهلل 
ونعم الوكيل اين انت يا بوأنس انا 
اود مقابلتك ومنذ اقسمت اليمني 
االسبوع املاضي وانا احاتي نفسي 
ومتأكد انك ستساعدني النك اب 
ابناء وتشعر مبشكلتي  ولديك 

بس وين اقابلك ومتى؟!
الوزير  املراجع����ون  وطالب 
باعط����اء تعليمات الى موظفات 
مكتب املراجعني بحسن التعامل 
مع املراجعني وتسجيل اي حالة 
مت����ر عليه����م دون ان يصرفوا 
الناس هكذا دون احترام، على 
ان يخص����ص موظفة او موظفا 
لتسجيل هذه احلاالت ومحاولة 

ايجاد احللول املناسبة لها.

املعلم����ني والعمل عل����ى ايجاد 
احللول املناسبة لها.

ويضيف املراجعون ان املوظفة 
قالت له:

ل����ك روح ه����ذا قرار  »قلت 
الوزراء« ويعلقون  من مجلس 
بالق����ول: مع احترامن����ا الكامل 
للقرارات اال ان من لديهم شكوى 
او مش����كلة يذهبون الى مكتب 
الوزير لالستفسار واالطمئنان 
والبح����ث عن حل آخر وكافيهم 
ما يحسون به من مشاعر مؤملة 
عندما يعاني اح����د ابنائهم من 

مشكلة.
 وهذا املواطن يقول مستقبل 
ابني ضاع فهل هناك اقسى على 
االب من ضياع مس����تقبل ابنه؟ 
بالتأكيد ال.. وهذا املوقف يتطلب 
ان نأخذ بيد االب ومساعدته على 
اجتياز هذه املش����كلة وتوعيته 
ايضا بالبدائل االخرى التي ميكن 

فوجئ مراجعو مكتب وزير 
العالي  التعليم  التربية ووزير 
احمد املليفي امس بأصوات عالية 
وصراخ صادر من احدى موظفات 
املكتب املخصص للمراجعني فيما 
يقف على شباك الغرفة مواطن 

كبير في السن.
 وشهد املراجعون بان الكلمات 
الصادرة من املوظفة للمواطن هي: 
روح روح انا قلتك روح خالص، 
ويرد املواطن قائال: مستقبل ابني 
ضاع شنو اسوي، علميني، بينما 
املوظفة سادرة في اسلوبها غير 
االنساني وكلماتها اجلارحة في 
مش����هد ال يليق بسمعة مكتب 
التربية وال مبا يس����عى  وزير 
اليه الوزي����ر االب احمد املليفي 
الذي يحرص على التجول يوميا 
بني مدارس الكويت في اجلهراء 
والفروانية والعاصمة لتلمس 
الطلبة واخوانه  ابنائه  مشاكل 

شروط جديدة ملعادلة شهادة الثانوية اإلجنليزية
أصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي السابقة د.موضي احلمود قرارا 

وزاريا جاء فيه:
بعد االطالع على:

٭ املرسوم بقانون الصادر بإنشاء وزارة التربية بتاريخ 1979/1/7.
٭ واملرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1987 في شأن التعليم العام والقوانني املعدلة له.

 ٭ واملرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن اخلدمة املدنية والقوانني
املعدلة له.

٭ وعلى املرسوم في شأن نظام اخلدمة املدنية الصادر في 4 ابريل لسنة 1979.
 ٭ وعلى القرار الوزاري رقم 67/46601 املتضمن نظام التعليم اخلاص

وتعديالته.
٭ وعلى القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 2008/5/11 بشأن 

)I.G.C.S.E-G.C.S.E( معادلة الشهادة الثانوية اإلجنليزية
٭ واستنادا لتوصية اللجنة الدائمة ملعادلة الشهادات الدراسية املتخذة في اجتماعها 

رقم )2011/1( املنعقد بتاريخ 2011/1/20.
٭ وحتقيقا ملقتضيات الصالح العام.

تقرر

مادة أولى: يضاف إلى أحكام املادة األولى من القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2008 
 I.G.C.S.E –( الصادر بتاريخ 2008/5/11 بشأن معادلة الشهادة الثانوية اإلجنليزية

G.C.S.E( شرطان اضافيان ملعادلة الشهادة الثانوية االجنليزية كالتالي:
8 ـ استكمال الطالب إلحدى عشرة سنة دراسية منتظما بإحدى املدارس التي تطبق 

النظام البريطاني للحصول على الشهادة الثانوية اإلجنليزية.
9 ـ تقدمي تسلسل دراسي للصفوف )التاسع ـ العاشر ـ احلادي عشر(.

مادة ثانية: يستمر العمل بالقرارات الوزارية املنظمة ملعادلة الشهادة الثانوية 
االجنليزية )I.G.C.S.E – G.C.S.E( واملشار إليهما بديباجة هذا القرار.

مادة ثالثة: ينشر هذا القرار باجلريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخه وعلى 
جهات االختصاص العلم والعمل مبوجبه.

مبشاركة رئيس جمعية املعلمني متعب العتيبي

»التربية« : فريق عمل لرصد سلبيات
تقدمي امتحانات الدور الثاني

»التربية«: حريصون على تعليم
»اإلجنليزية« لـ »الطلبة«

فريق للتوعية مبشروع
»إستراتيجية التعليم اإللكتروني«

استقبل الوكيل املساعد للتخطيط واملعلومات 
د.خالد الرشيد رئيس ش���ركة امديست بالكويت 
ثيودور قطوف واملدير االقليمي للش���ركة مورين 
اخليل ومديرة قسم التدريب بالشركة جايتس كوين 
لبحث س���بل التعاون مع وزارة التربية من خالل 
البرامج واخلدمات التي توفرها الشركة للمعلمني 

والدارسني من الطلبة باملراحل التعليمية.
واكد الرشيد على حرص الوزارة على التعاون 
واالس���تفادة من خبرات املتخصصني للش���ركاء 
الدوليني، كما ابدى اهتماما ببرنامج ادارة املشروعات 
الذي توفره الشركة وكذلك برامج نشر تعليم اللغة 

االجنليزية لرفع كفاءة الطلبة.

اعتمدت وزي����رة التربية ووزيرة التعليم العالي 
السابقة د.موضي احلمود فريق عمل التوعية واإلعالم 
والتثقيف في اطار تنفيذ مشروع تطبيق استراتيجية 
التعليم االلكتروني في العام الثاني من اخلطة االمنائية 
)2012/2011(. ويضم الفريق: مهندس أول حاسوب � 
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات � مكتب التعاون 
الفني والعالقات الدولية � م.بشاير العواد، مهندس 
صناعي � اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات � ادارة 
صناعة التكنولوجيا � م.آالء النصراهلل، مهندس أول 
الكترونيات � وزارة اإلعالم هندسة تلفزيون � احملطات 
اخلارجية � م.ماهر العنزي، إدارة العالقات العامة � 

وزارة التربية � م.فاطمة احليان، رئيس قسم � دعم 
املستفيدين � مركز املعلومات � وزارة التربية � آمال 
الصليلي. وحدد القرار مهام الفريق في: وضع اخلطط 
االعالمية والتوعوية ملشروع التعليم االلكتروني في 
وزارة التربية والبرمجة الزمنية لتنفيذها، وتصميم 
البرامج اإلعالمية ملشروع التعليم االلكتروني، ومتابعة 
تنفيذ البرامج واحلمالت االعالمية التي توجه للمجتمع 
في وسائل اإلعالم، ومتابعة تنفيذ البرامج واحلمالت 
اإلعالمية بالتعاون مع اإلدارات املدرسية لنشر ثقافة 
التعليم االلكتروني، وإعداد دراس����ات حول أثر عمل 

الفريق في حتقيق أهدافه.

ضوابط تسجيل املكلفات في األندية الصيفية

تقدميها المتحانات الدور الثاني 
ومعرفة ايجابيات وس���لبيات 

التجربة اخلليجية.
قياس آراء امليدان التربوي  4
حول مدى رغبة وتأييد 
كل م���ن املعلم والطالب وولي 
األم���ر بتق���دمي موع���د اجراء 
الثاني بعد  ال���دور  امتحانات 
اسبوعني من ظهور نتائج الدور 

األول.
إعداد خطة لتطبيق تقدمي  الدور 5 موعد امتحان���ات 
الثان���ي ومبا يحق���ق األهداف 
املرجوة في حال املوافقة على 

التطبيق.
آلية وخطة زمنية  وضع  للتنفيذ.6
ثالثا: أسلوب عمل اللجنة:

٭ جتتمع اللجنة الجناز مهامها 
التش���كيل  بعد ص���دور قرار 
بدعوة من رئيس���ها وتختار 

مقررا لها.
٭ تقدم اللجنة تقريرا ختاميا 

يتضمن اجناز مهامها.
٭ للجنة احلق في االستعانة 
مبن تراه ملساعدتها في اجناز 

مهامها.
رابعا: تصرف مكافأة مالية 
اللجنة يحددها وزير  ألعضاء 
التربية ووزير التعليم العالي 

وذلك على بند أعمال أخرى.
جمي����ع عل����ى   خامس����ا: 
اجله����ات املعنية العلم والعمل 

مبوجبه.

الطفل الصيفية وفق تقرير رئيسة 
النادي واعتم����اده من مدير إدارة 

األنشطة املدرسية.
ترسل طلبات العمل باألندية  بعد استيفائها كاملة الى إدارة 5
األنشطة املدرسية � قسم األنشطة 

االجتماعية.
آخر موعد لتس����لم طلبات  العمل بأندية الطفل الصيفية 6
للع����ام الدراس����ي 2011/2010 يوم 
الثالث����اء 2011/5/31 )أثناء الدوام 
الرسمي( ولن تقبل أي طلبات ترد 

بعد هذا التاريخ.

أنور العنجري
رئي����س جمعي����ة املعلمني � 

متعب العتيبي
مراقب االمتحانات وشؤون 
الطلبة � إدارة التنسيق � سامي 

الدخيل
مراقب االمتحانات وشؤون 
الطلب����ة � منطق����ة األحم����دي 

التعليمية � حميدة شهاب
رئيس قسم شؤون الطلبة � 
مدارس التربية اخلاصة � أحمد 

عيسى
مدي����ر ثانوي����ة الفحيحيل 

للتعليم الديني � د.مفيد عيد
محل����ل نظ����م أول � مرك����ز 

املعلومات � منال الزامل
اختصاصي حتليل احصاء � 
مكتب الوكيل املساعد للتعليم 

العام � أنور مال اهلل
ثانيا: مهام اللجنة:

دراس����ة تق����دمي موع����د  الثاني 1 ال����دور  امتحانات 
للطلب����ة في مراح����ل التعليم 
املختلفة )االبتدائية � املتوسطة 
� الثانوية( بعد اس����بوعني من 

ظهور نتائج الدور األول.
دراس����ة اآلثار االيجابية  الطلبة 2 والس����لبية على 
التدريسية واإلدارات  والهيئة 
املدرس����ية عند تق����دمي موعد 
امتحان����ات ال����دور الثاني في 

املراحل التعليمية املختلفة.
دراسة جتارب دول مجلس  3
التع���اون اخلليج���ي في 

عن آخر ثالث سنوات وعدم توقيع 
عقوب����ة تأديبي����ة جزائي����ة على 
املرش����حة خالل السنوات الثالث 

األخيرة.
التام للعمل بأندية  التفرغ  الطف����ل الصيفي����ة وع����دم 2
االرتباط بأي عمل أو تكليف آخر 

يتعارض معه.
ان يتوافق النشاط املرغوب  العم����ل ب����ه م����ع طبيع����ة 3

التخصص.
اس����تيفاء طلب الترش����يح  اإلدارة 4 م����ن  واعتم����اده 

املدرسية.
ال تقب����ل طلب����ات املعلمات  املنتهية خدماتهن في العام 5

الدراسي احلالي 2011/2010.
معايير وضوابط العمل بأندية 
الطفل الصيفية للعام الدراس����ي 

2011/2010
فت����رة الدوام الرس����مي من  الساعة )4.30 � 8.00( مساء 1
من األحد ال����ى اخلميس عدا أيام 

االجازات والعطل الرسمية.
االلتزام بالعم����ل في مجال  الذي يتوافق مع 2 النش����اط 
املكلف����ة  تخص����ص  طبيع����ة 

باألندية.
يتم تكليف املرشحات للعمل  باألندية دون النظر للمنطقة 3
التعليمية التي تنتمي اليها وحسب 

حاجة العمل.
ينظر في طلبات االعتذار عن  االس����تمرار بالعمل بأندية 4

شكلت وزيرة التربية وزيرة 
التعليم العالي السابقة د.موضي 
احلمود فريقا لدراسة تقدمي موعد 
الثاني لطلبة  الدور  امتحانات 

وزارة التربية، جاء فيه:
أوال: تش���كيل جلنة برئاسة 
الوكيل املساعد للتعليم العام منى 

اللوغاني وعضوية كل من:
مدير ادارة الشؤون التعليمية 
� اإلدارة العامة للتعليم اخلاص 

� عبداهلل البصري
مدير إدارة الشؤون التعليمية 
� منطقة الفروانية التعليمية � 

أص����در وكي����ل وزارة التربية 
املساعد لقطاع األنشطة الطالبية 
دعيج الدعيج نشرة جلميع مدارس 
البنات ورياض األطفال ومدارس 
البنني في املرحلة االبتدائية ذات 
املعلمات حول األندية الصيفية للعام 
الى  الدراسي 2011/2010 باإلشارة 
القرار الوزاري رقم )و ت/و/40557( 
والصادر في 2011/5/2 بشأن افتتاح 
6 أندية صيفية للطفل في الفترة 
من 2011/6/9 الى 2011/7/28 وافتتاح 
نادي الطفل للتوحد التابع للمركز 
الكويتي للتوح����د في الفترة من 

2011/7/3 الى 2011/7/28.
فقد تقرر فتح املجال أمام أعضاء 
الهيئات اإلش����رافية والتعليمية 
واإلدارية )نساء فقط( للعمل في 
الفترة  الطفل الصيفية في  أندية 
املسائية وفق الشروط واملعايير 

املرفقة.
وعلى الراغب����ات ممن تنطبق 
عليهن الشروط ان يتقدمن بطلبات 
الترشيح على النماذج املرفقة الى 
إدارة   � الطالبية  قطاع األنش����طة 
األنشطة املدرسية � )قسم األنشطة 
االجتماعية( بديوان عام الوزارة � 
مبنى رقم 1 بداية من تاريخه وحتى 
نهاية دوام يوم االثنني 2011/5/31.

شروط الترشيح للعمل بأندية 
الطفل الصيفية للعام الدراس����ي 

2011/2010
أال تق����ل مدة خبرة املتقدمة  عن 5 س����نوات ف����ي مجال 1
العمل، وحصولها على تقدير امتياز 

متعب العتيبي

دعيج الدعيج

شروط بناء دور ثالث
في املدارس اخلاصة

حددت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
السابقة د.موضي احلمود الشروط الواجب توافرها 
للموافق���ة على بناء دور ثال���ث مبباني املدارس 

اخلاصة. جاء في القرار:
بعد االطالع على املرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 
بشأن اختصاصات وزارة 
التربية، القرار الوزاري 
رقم 67/46601 الصادر 
بتاريخ 1967/5/16 بشأن 
التعليم اخلاص  نظام 
وتعديالت���ه، املذك���رة 
رقم ص/6491 بتاريخ 
2010/10/10 بشأن طلب 
إع���ادة النظر في قرار 
مجلس الوكالء 2009/1، 
توصية مجلس الوكالء 
بجلسته رقم 2010/12 
بتاريخ 2010/12/5 بشأن 
املوافقة على بناء دور ثالث مبباني املدارس اخلاصة 
وذلك وفقا للشروط والضوابط اخلاصة باملتطلبات 
املساحية ملرافق اخلدمات التعليمية، وبناء على 

ما تقتضيه مصلحة العمل.
مادة أولى: يج���وز ألصحاب املدارس اخلاصة 
إضافة دور ثالث للمبنى املدرسي وفقا لالشتراطات 

التالية:
1 � تقدمي طلب الى الوكيل املساعد للتعليم اخلاص 

مشفوعا باملبررات التي تستدعي اإلضافة.
2 � احلصول عل���ى تقرير يبني مدى صالحية 
املبنى من قطاعات خرسانية وأساسات الستيعاب 
األحمال اجلديدة )الدور اإلضافي( من خالل عمل 
اختبارات من املركز احلكومي للفحوصات وضبط 
اجلودة واألبحاث التابع لوزارة األشغال العامة، 
باإلضافة الى تقدمي تصميم إنشائي جديد للمبنى 
بعد أخذ الدور الثالث في االعتبار وكذلك املقاومة 
احلالية للخرس���انة من احد املكاتب االستشارية 
املتخصصة واملعتمدة من قبل وزارة التربية )قطاع 
املنش���آت التربوية( مع ضرورة تقدميهم تعهدا 

بضمان سالمة املبنى.
3 � احلص���ول على جميع املوافقات من جهات 

االختصاص بالدولة لتنفيذ هذه األعمال.
4 � االلتزام بتوفير مصاعد كهربائية تتوافر بها 
شروط األمن والسالمة طبقا الشتراطات اإلدارة 

العامة لالطفاء.
مادة ثانية: يقتصر استخدام املنشآت املضافة 
بال���دور الثالث على االس���تعمال كغرف خدمات 
تعليمية، وال يجوز استخدامها كفصول دراسية 
بأي حال من األحوال )مختبرات، مكتبة، مرسم، 

غرف لألنشطة، استراحة(.
م���ادة ثالثة: يس���ري هذا الق���رار اعتبارا من 
 تاريخه ويلغ���ى كل ما يتعارض معه من قرارات
س���ابقة، وعلى جهات االختصاص العلم والعمل 

مبوجبه.

فهد الغيص


