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الواردة ضمن برنامج عمل احلكومة لوزارة التربية في السنة األولى 2011/2010

التي أقرها مجلس اخلدمة املدنية

الدعيج: توزيع اجلوائز في املهرجان الثقافي خلتام األنشطة املدرسية

مكافآت فرق املناهج واملدارس اخلاصة بني 2500 و3000 دينار

»التربية« شكلت فريقني لصرف ومراجعة األثر الرجعي للمكافآت والبدالت 

»األنباء« تنشر أسماء الطلبة الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكرمي

اداري معامالت
حنان ياسني احمد – اختصاصي 

او ٭ ل تطوير اداري
٭ شيماء عبداهلل – مساعد مصمم 

تقنيات
٭ تهاني محمد الفارس – رئيس 

قسم تقومي البرامج
وتشمل املكافأت ايضا جلنة 

تطوير االدارات التربوية وهم:
٭ عبلة عبداهلل العيسى – مدير 

ادارة التطوير والتنمية
٭ وفاء سالم الكنيمش – مراقب 

وحدة التدريب وتنمية
٭ نداء عبداهلل العبد – رئيس 

قسم بإحدى املدارس
٭ عواطف محمد – رئيس قسم 

التدريب التربوي
٭ نوال خليل ابراهيم – مشغل 

حاسب آلي
٭ بدور جاس���م محمد – صائغ 

برامج
٭ مرمي جواد الصراف – منسق 

اداري معامالت
٭ عبداهلل ابراهيم – منسق اداري 

معامالت
٭ زينب احمد عبداهلل – صائغ 

برامج
٭ عفاف علي جاس���م – منسق 

تدريب

محمود محمد السيد   ٭
محمد ابراهيم عبداملجيد   ٭

خالد علي ابواملجد   ٭
ابراهيم علي علي   ٭
اسالم عبدالواحد   ٭

سعد مصطفى محمود   ٭
دالل عبدالرزاق بن خلف   ٭

اماني عباد املطيري   ٭
تامر محمد السيد   ٭

احمد رفعت ابراهيم   ٭
امين قناوي حامد   ٭
محمد عطا عمران   ٭

خالد بهاء الدين   ٭
عادل محمود حسن   ٭
مجدي شعبان احمد   ٭

عصام احملمدي   ٭
محمد عاطف عز الدين   ٭

اسالم كرم محمد   ٭
وليد مبارك الشمري   ٭

سهير عبداللطيف الياقوت   ٭
حنان محمد نوري   ٭

نورة محمد العتيبي   ٭
دالل فهد املطيري   ٭

فاطمة علي بوحمد   ٭
احمد عبداهلل صالح   ٭

محمد كمال حسني   ٭
احمد حسني العمروسي   ٭
حسني عشري ابواملجد   ٭

احمد اسامة احمد   ٭
محمود السيد محمد   ٭

باسم محمد محمد   ٭
العنود محمد الفرحان   ٭

لولوة املال   ٭
هدى املطوع   ٭

صبح احلسيني   ٭
وفاء القللي   ٭

رضا عبدالعزيز دعبس   ٭
احمد سعد   ٭

عزت فتحي   ٭

حليمة بدر حسن الكندري   ٭
سارة مكارم محمود بدر   ٭

الس���يد عبدالقادر  س���ارة    ٭
مصطفى

لولوة جمال إبراهيم الربيع   ٭
املن���ذر  محم���د  تس���نيم    ٭

امللوحي
س���مية محم���د اس���ماعيل    ٭

الراشد
مسابقة حفظ القرآن الكرمي
الصف األول االبتدائي بنني

املركز األول
محمد السعيد يوسف   ٭
املركز الثاني وما يليه
محمود أشرف العربي   ٭
محمد السيد عبدالقادر   ٭

عبداهلل حسن عبدالغني   ٭
أحمد رشاد صالح   ٭

احمد محمد دسوقي   ٭
عبداهلل محمد السيد   ٭

اسالم عبدالقوي عبداجلبار   ٭
أنس محمود فوزي   ٭
محمد حسن محمد   ٭
جمال احمد جمال   ٭

الصف الثاني االبتدائي بنني
املركز األول

عمر يسري هواري   ٭
املركز الثاني وما يليه

راشد علي عثمان   ٭
عبداهلل فيصل شحيبر   ٭

عبدالوهاب حسن خليل   ٭

كمال ماهر   ٭
مصطفى يونس   ٭
جاسم الرشيدي   ٭

محمود االمير   ٭
رميون منصور   ٭

نافع حسن   ٭
محمد عز الدين محمد   ٭

اشرف املتولي   ٭
محمد السيد   ٭

سليمان احمد علي   ٭
احمد عدوي   ٭
جمال كمال   ٭

محمد احمد عبداهلل   ٭
محمد عز الدين الزاهر   ٭
بدر محمد علي املطوع   ٭

عبير خالد الفوزان   ٭
سلوى حيدر   ٭
منال العازي   ٭

محمد البشلي   ٭
عبدالقادر محمد بدر   ٭

ايهاب حتاتة   ٭
عامر عبداحلكيم   ٭

مجدي السيد   ٭
احمد جمعة   ٭
امين فتحي   ٭

محمد حلمي   ٭
محمد ابراهيم   ٭

محمد سعد   ٭
عبداهلل الصفار   ٭
امين احمد امني   ٭
عمرو السجاعي   ٭

امين سعد جاد الرب   ٭
رضوان محمود   ٭

مصطفى عبدالبصير   ٭
وليد منر   ٭

الداودي احمد الرفاعي   ٭
مصطفى محمود   ٭

فايزة خليفة اخلرس   ٭
امين عبدالغفار متولي   ٭

إبراهيم هاني محمد   ٭
عبدالقادر ابراهيم مصطفى   ٭

اسمة عبدالناصر محمد   ٭
ابوالفضل عباس سمير   ٭

محمد عيد احمد   ٭
الص���ف الثال���ث االبتدائي 

بنني
املركز األول

مؤمن أشرف محمد   ٭
املركز الثاني وما يليه

عبدالرحمن وجيه فتحي   ٭
عبداهلل يسري هواري   ٭

احمد رمضان محمد   ٭
حسني جعفر ابواحلسن   ٭

مازن مصطفى السيد   ٭
عبدالرحم���ن عبدالرحي���م    ٭

عبدالعزيز
خالد محمد شرف   ٭

سليمان منصور الهولي   ٭
عبدالعزيز عمر محمد   ٭

الصف الرابع االبتدائي بنني
املركز األول

أمين السيد محمد   ٭
املركز الثاني وما يليه
محمد سعيد ابراهيم   ٭

يوسف ابراهيم العبداهلل   ٭
محمد عادل محمد   ٭
عمر مختار صالح   ٭

نور الدين حمدي سيد   ٭
احمد نبيل احمد   ٭

سعود احمد العميري   ٭

الغيص  للتعليم اخل���اص فهد 
و2500 لالعضاء وهم:

٭ د.خالد عبداهلل الرشيد – الوكيل 
املساعد للتخطيط واملعلومات

٭ بدر حمد الفري���ح – الوكيل 
املساعد للتنمية التربوية

٭ محم���د عب���داهلل الداحس – 
مدير عام االدارة العامة للتعليم 

اخلاص
٭ احمد ب���در ابراهيم اجلناحي 
– ادارة املستش���ارين – املجلس 

األعلى للتخطيط
٭ جمال عبدالغني الشيخ – ادارة 

مدارس التربية اخلاصة
وتشمل املكافآت فريق تطوير 

اإلدارات التربوية وهم:
٭ عبلة عبداهلل العيسى – مدير 

ادارة التطوير والتنمية
٭ سعاد صالح – مراقب التطوير 

والتنظيم االداري
٭ فاطمة حث���الن فهد – مديرة 

ثانوية اجلهراء للبنات
٭ اميان سعد منصور – مراقب 

التطوير والتنظيم – ديوان
٭ نوال عبدالرحي���م – مراقب 

الوصف الوظيفي
٭ وائ���ل عباس القالف – محلل 

احصاء – ادارة التخطيط
٭ ندى محمد النعمة – منس���ق 

مدحت نبيه عوض   ٭
فوزي عبداملوجود محمود   ٭

مصطفى حمدان   ٭
عبده احمد   ٭

محمد محمد كمال   ٭
عالء حمودة   ٭

حازم محمد عبداملجيد   ٭
صبيحة القحطاني   ٭

سندس ناصر   ٭
طيبة مبارك اخلالدي   ٭

منيرة املطيري   ٭
سعاد عيال العنزي   ٭

مروة جاسم خالد   ٭
شيخة غثيث املطيري   ٭

ليلى بوحواس   ٭
بدرية علي يوسف   ٭

منال ابراهيم الضبيان   ٭
مليحة احلميدي املطيري   ٭

اماني ابراهيم الضاعن   ٭
مليحة حبيب رمضان   ٭

مرمي هشام الناصر   ٭
محمود زهر علي حسن   ٭
محسن حسب اهلل احمد   ٭

حمدي احمد محمد   ٭
حسام محمد احمد   ٭

مصطفى علي احمد   ٭
مجدي محمد سليمان   ٭

ناجح احمد عبداحلميد   ٭
محمد طه كامل   ٭

ربيع احمد عابدين   ٭
احمد محمد سيف الدين   ٭

عمرو محمد محمود   ٭
مشعل عامر الشرهان   ٭

منال حسني العيدان   ٭
هيام قطام املطيري   ٭

فاطمة محمد العبداهلل   ٭
مرمي احمد الكندري   ٭
سارة وليد احلمود   ٭
محمد احمد جودة   ٭

سارة موفق بكر درباس   ٭
هاجر عبداهلل قطب محمود   ٭

موض���ي عب���داهلل محم���د    ٭
الرويس

هبة اهلل جمال الدين فؤاد   ٭
الصف احلادي عشر ثانوي 

بنات
املركز األول

منى سمير العيسوي عابد   ٭
املركز الثاني وما يليه

دالل موفق بكر درباس   ٭
صفاء ميمي حسيني محمد   ٭

محم���د  عم���رو  أروى    ٭
احلسيني

سمية حسني عبدالرحيم   ٭
حسناء عيد شحاذة   ٭

شيماء أش���رف الشرايحي    ٭
علوان

غال���ب  محم���د  أب���رار    ٭
عسيراوي

رمي محمد عياد الرشيدي   ٭
سنا محمد املنذر امللوحي   ٭

الصف الثاني عش���ر ثانوي 
بنات

املركز األول
ابراهي���م  س���يد  فاطم���ة    ٭

عبدالعاطي
املركز الثاني وما يليه

محم���د  عم���رو  سوس���ن    ٭
احلسيني

ندى جمال عبداهلل محمد   ٭

التربوي
٭ سميحة ش���ريدة الشريدة – 
مدير ادارة التقومي وضبط جودة 

التعليم
٭ رائد عباس احلسن – رئيس 

قسم التوثيق واملعلومات
٭ س���لمى محمد سعد العكاري 
– مراقب املتابعة الفنية مبكتب 
الوكيل املساعد للبحوث التربوية 

واملناهج
وبلغ اجمال���ي مكافأة فريق 
تقييم املدارس العربية اخلاصة 
15.500 دينار حيث حددت 3000 
الوزارة املس���اعد  دينار لوكيل 

ابتسام الظفيري   ٭
فاطمة حاجية   ٭

حنان مصطفى   ٭
احمد احلبشي   ٭

اشرف سفيان محمود   ٭
محمد صبري حسني   ٭

احمد محمد احمد   ٭
متولي سعيد الهنداوي   ٭

محمد محمود سيف   ٭
ياسر محمد عبداحلميد   ٭
سيد محمد سيد بكري   ٭

حمدي محمد جاد   ٭
سامح اسماعيل احمد محمد   ٭

سالم العجمي   ٭
راشد كامل الظفيري   ٭
محمد عبودة محمد   ٭

ناجح عبدالباري السمان   ٭
محمود حسان محمد   ٭

صبحي ابراهيم   ٭
محمد يونس   ٭

محمد محمد عالم   ٭
محمد الشوادفي   ٭

محمود محمد عبداللطيف   ٭
هناء العنزي   ٭

فاطمة الرشيدي   ٭
هيام جمعة اخلراز   ٭
فاطمة حسني ملك   ٭

مشاعل عبداهلل محمد   ٭
دالل العجمي   ٭
اسيل شاهر   ٭

مها طرجم حماد   ٭
فايزة احمد حبيب   ٭

افراح جاسم اللنقاوي   ٭
رمي محمد الفرحان   ٭

اميرة صالح القطان   ٭
علي محمد العليمي   ٭

فالح هايف الظفيري   ٭
عبدالعزيز علي املهنا   ٭
بكر عبدالنعيم احمد   ٭

حس���ن  منص���ور  م���رمي    ٭
القراشي

سمية أحمد جابر   ٭
مي أحمد عبدالعزيز خالف   ٭

أمنة يوسف أحمد علي   ٭
أروى خليفة الديحاني   ٭

التاس���ع متوس���ط  الصف 
بنات:

املركز األول:
رحاب طه عبدالعظيم   ٭
املركز الثاني وما يليه:

عائشة أحمد سفينة   ٭
سهام هشام محمد العون   ٭

آية أمين مروة   ٭
دعاء بسام مطاوع   ٭

اسراء عبداملنعم محمد   ٭
تغريد محمد احمد جمعه   ٭

دعاء ابراهم بعاج   ٭
عائشة جامع موسى   ٭

الثانوي  العاش���ر  الص���ف 
بنات:

املركز األول:
روانا يسر عبدالواحد   ٭
املركز الثاني وما يليه:

آالء مصطفى املعري   ٭
أبرار حمزة أحمد محمد   ٭

م���رمي يعق���وب يوس���ف    ٭
الكندري

محم���د  عب���داهلل  ع���ال    ٭
املصالوي

آالء عبداملجيد احمد فالح   ٭

للمناهج 18 ألف دينار وستصرف 
مكاف���أة 3000 دينار لرئيس���ة 
الفريق االشرافي للمناهج الوكيلة 
املساعدة للمناهج والبحوث مرمي 
الوتي���د و2500 دينار لالعضاء 

وهم:
٭ د.عادل علي احمد – مستشار 
نائ���ب مدي���ر جامع���ة الكويت 
للشؤون العلمية – منسق للفريق 

مع البنك الدولي
٭ د.سعود هالل احلربي – مدير 

ادارة تطوير املناهج 
٭ د.حميد محم���ود الصراف – 
مدي���ر ادارة البحوث والتطوير 

جنالء عبداجلبار   ٭
ابراهيم سمير   ٭

األمير حسام الدسوقي   ٭
محمد عبدالستار   ٭

احمد عيد   ٭
فريد شوقي   ٭

اشرف السيد عبدالعاطي   ٭
حسام عبدالرحمن   ٭
محمد محمد صيام   ٭

احمد شحاتة   ٭
محمد عباس   ٭

احمد عبدالسالم   ٭
امجد شحاتة   ٭

حمدي عبداهلل   ٭
شهد بندر   ٭

خلود عبداالمير   ٭
شيرين الكوت   ٭

دالل اخللف   ٭
علي الشعيبي   ٭

سيد دسوقي محمود   ٭
محمد حمدي دياب   ٭

احمد صبحي الكميتي   ٭
ياسر علي مرغني   ٭
جمال عبدالناصر   ٭

علي حسن علي   ٭
فوزي نشأت فوزي   ٭

معتز طلعت املنطاوي   ٭
فتح اهلل ابراهيم   ٭
فودة عبداملنعم   ٭

السيد غريب   ٭
وليد عبدالفتاح   ٭

عامر سمير   ٭
اشرف محمد الطايع   ٭

خالد جاد   ٭
نادر حسني درويش   ٭

وليد سعد   ٭
طه الشاذلي   ٭

حسني صالح   ٭
عايدة الفرج   ٭

روضة عصام سعد   ٭
منيرة محمد القنيعي   ٭
ياسمني جمال محمد   ٭
هاجر هشام حسني   ٭

زمزم صالح محمد أحمد   ٭
الس���ابع املتوس���ط  الصف 

بنات:
املركز األول:

هزار عبداهلل محمد   ٭
املركز الثاني وما يليه:

رقية هاني تقي   ٭
منيرة خلف سدحان   ٭
فاطمة عصام حسن   ٭
شروق محمد بشير   ٭

سمر عبداحلكيم عبدالغني   ٭
منة اهلل محمد فؤاد   ٭
سارة السيد محمد   ٭

عبير علي محمد احلواش   ٭
مرمي فيصل عيسى املراغي   ٭

الص���ف الثام���ن متوس���ط 
بنات:

املركز األول:
هدى البغدادي رزق   ٭

املركز الثاني وما يليه:
سارة وجيه فتحي   ٭

آالء محمد محمود السيد   ٭
حسناء ابراهيم محمد علي   ٭

من���ار مصطف���ى محم���د    ٭
محمود

دينا سمير صالح   ٭
روان علي احمد الكندري   ٭

وضبط اجلودة
٭ جناة سعيد العيسى – باحث 
مبتدئ – ادارة التقومي وضبط 

اجلودة
٭ د.سعود هالل احلربي – مدير 

ادارة تطوير املناهج
٭ انوار خالد احلمدان – رئيس 
وحدة االنت���اج – ادارة تطوير 

املناهج
٭ فاطمة احمد القالف – باحث 

تربوي – ادارة تطوير املناهج
٭ عائشة عبداهلل حسني – صائغ 

برامج – ادارة تطوير املناهج
وبلغت مكافأة الفريق االشرافي 

نورة عطية الباطني   ٭
ياسمني القادري   ٭

امل فهد عبداهلل املطيري   ٭
مصطفى عبدالفتاح    ٭

محمد دياب غامن   ٭
اسامة السيد محمد   ٭

خالد احمد محمد اسماعيل   ٭
احمد عبداحلي وهب اهلل   ٭

محمود فرغلي حسان   ٭
اسالم حامد علي   ٭

احمد السيد فهمي   ٭
عبداحلميد محسن السيد   ٭

احمد ابراهيم سالم   ٭
ليلى املزين   ٭

انتصار القطان   ٭
مرمي شعبان   ٭
نبيلة عباس   ٭

شيماء الكندري   ٭
محمد صبحي   ٭

عايدة مطر بخيت   ٭
ياسمني اخلرقاوي   ٭

العنود غامن احلربي   ٭
عمشة عبداهلل الشمري   ٭

عبير غامن الوادي   ٭
معصومة ناصر كمال   ٭

آالء نصار عماش العازمي   ٭
احمد ابوزيد   ٭

اسامة يحيى بدر   ٭
محمد احمد اسماعيل   ٭

احمد الطاهر محمد   ٭
عمر السيد محمد السمان   ٭

محمد محمد شمس   ٭
حمدان حمادة حسني   ٭

احمد الرشيدي   ٭
احمد محمد محمود   ٭

محمد سعود السليماني   ٭
لنا العازمي   ٭

حياة بوعباس   ٭
مرمي الكوت   ٭

علياء هشام محمد   ٭
اروى وجيه فتحي   ٭

فاطمة صادق الشطي   ٭
اسراء ميمي حسني   ٭

فاطمة شريف طلعت   ٭
الصف اخلام���س االبتدائي 

بنات:
املركز األول:

أسماء رمضان محمد علي   ٭
املركز الثاني وما يليه:

عال كحالوي السيد سعد   ٭
جهاد محمود األيوب   ٭
شروق حسام محمد   ٭

ندى عثمان محمد   ٭
دنيا احمد اسماعيل   ٭
نشمية ناصر هزاع   ٭

ابتهال البغدادي رزق   ٭
فاطمة محمد عجيل   ٭
مرمي محسن صالح   ٭

اميان عبداجلواد موسى   ٭
الس���ادس املتوسط  الصف 

بنات:
املركز األول:

دعاء راضي ابراهيم   ٭
املركز الثاني وما يليه:

هاجر حمادة بكر   ٭
داليا عزيز محمد   ٭

ضحى محمد بشير   ٭
نوران أشرف كامل   ٭

نورا جابر عبداحلليم بدير   ٭
ندى محمد أحمد جمعة   ٭

التربوي
٭ د.باس���مة عب���اس احلاج – 

مستشارة – ادارة البحوث
٭ د.سميرة محمد عبدالوهاب 
– كبي���ر اختصاصي���ني – ادارة 

البحوث
٭ سميحة ش���ريدة الشريدة – 
مدير ادارة التقومي وضبط جودة 

التعليم
٭ د.عبداحملسن العازمي رئيس 
التق���ومي وضبط  إدارة  قس���م 

اجلودة
٭ جنود عبدالرحم���ن هزاع – 
باحث ترب���وي – ادارة التقومي 

ابراهيم احمد عنبر   ٭
اشرف عبدالاله محمد    ٭

امين مرزوق عزب   ٭
فايزة يوسف خلف ميرزا   ٭

خلود عبدالرحمن املطيري   ٭
زينب عباس حمزة   ٭
انوار فهاد منصور   ٭

محمد حميدة محمد   ٭
محمود حساني حسن   ٭

حازم عبدالسالم الغرابلي   ٭
هاجر علي اجلاسم   ٭

موسى منهال القالف   ٭
علي فرج علي   ٭

كمال فايد كامل   ٭
علي عماد الدين علي   ٭

محمد ياس���ر محمد النبوي    ٭
فايد

هدى منصور الصفار   ٭
سهى أمان القطان   ٭

العنود حمد املونس   ٭
محمد كرم ضاحي   ٭

ممدوح محيي الدين جابر   ٭
انتصار ابراهيم احلداد   ٭

زهراء يوسف حيدر   ٭
اماني نايف الرشيدي   ٭
حسن مصطفى بدير   ٭

محمد مللوم احمد   ٭
شعبان خيري رمضان   ٭

محمود فوزي السيد   ٭
ناصر غازي العتيبي   ٭

محمد صبره محمد   ٭
محمد فؤاد محمود   ٭

محمد علي محمد   ٭
احمد فتحي ابوالفتوح   ٭
مصعب بشار قندقجي   ٭

سندس محمد عبدالسالم   ٭
أميرة احمد صالح   ٭

نوف مطلق املطيري   ٭
هيفاء احلوشان    ٭

هدى محمود ايوب   ٭
امنية ماهر عبدالعال   ٭

هاجر عبدالعظيم احمد   ٭
اميرة احمد محمد   ٭
مرمي جمال محيي   ٭
شمس احمد نبيل   ٭

حصة محمد اجليران   ٭
الثال���ث االبتدائي  الص���ف 

بنات
املركز االول:

ربا حساب جبان   ٭
املركز الثاني وما يليه:

سندس صبح فريد   ٭
ضحى يعقوب الكندري   ٭
اسماء برجس العجمي   ٭

زهراء جاسم محمد   ٭
روان محمد رفيق   ٭

جهاد حمدي يوسف   ٭
علياء محمد مبارك   ٭

زهراء محمود هاشم   ٭
طيبة سعيد املطيري   ٭
عائشة بدر الكندري   ٭

الصف الرابع االبتدائي بنات
املركز األول:

اسماء رفيق ابراهيم   ٭
املركز الثاني وما يليه:

سهيلة امني فتحي   ٭
افنان محمد بن حجي   ٭

شروق مصطفى محمد   ٭
طيف مفرح السبيعي   ٭
فاطمة اسامة حواس   ٭

املكافآت  تنش���ر »األنب���اء« 
املعتم���دة لفرق املناهج الواردة 
ضمن البرنامج احلكومي واخلطة 
االمنائية لوزارة التربية للسنة 

األولى 2011/2010.
وتتراوح املكافآت التي اعتمدها 
الوكي���ل املس���اعد للتخطي���ط 
الرشيد بني  واملعلومات د.خالد 

2500 و3000 دينار.
وتنفرد »األنباء« ايضا بنشر 
املكافآت الت���ي اعتمدها الوكيل 
الرش���يد لفريق تقييم  د.خالد 
التعليم اخلاص والتي  مدارس 
تتراوح ايضا بني 2500 و3000 

دينار.
وننشر كذلك اسماء املستحقني 
ملكافآت »فريق« تطوير االدارات 
التربوية و»جلنة« تطوير االدارات 

التربوية.
وبل���غ اجمالي مكافآت فريق 
املناهج 26 ألف دينار حيث حددت 
2500 دينار ملكافأة العضو وتشمل 
املكافآت فرق وض���ع توجهات 
واهداف املناهج وتقومي الوضع 
الراهن للمناهج وبناء مكونات 
املناهج الدراسية وتأليف املناهج 

وتشمل كال من:
٭ د.حميد محم���ود الصراف – 
مدي���ر ادارة البحوث والتطوير 

اعتمدت وزارة التربية فريقان  
لصرف ومراجع����ة األثر الرجعي 
للبدالت واملكافآت التي اقرها مجلس 

ديوان اخلدمة املدنية 
الحتساب املبالغ بأثر رجعي  وصرفها ملستحقيها بالدقة 1
والس����رعة املطلوبتني )محاسبي 
التعليمي����ة، ديوان عام  املناطق 

الوزارة(.
تشكيل فريق عمل ملراجعة  ما مت احتسابه بأثر رجعي 2
والتدقيق على ما مت ادخاله بالنظام 
املتكامل واعتماده بالصرف )قسم 

التدقيق واملراجعة(.

مهام الفريق

تسلم القرارات الصادرة من  البش����رية وفرزها 1 املوارد 
للمناطق التعليمية ومن ثم مراكز 

عمل تسجيلها وتوزيعها.
احتساب االثر الرجعي لكل  قرار على حدة وبحث احقيته 2

للبدل.
تسجيل املبالغ ملستحقيها  عن طريق النظام املتكامل.3
املبالغ املستحقة  مراجعة  النظام 4 واملس����جلة عل����ى 
املتكامل واعتماده من قبل فريق 

املراجعة.
ثانيا: تصرف مكاف����أة مالية 
شهرية العضاء الفريق املشار اليه 
بهذا القرار اسوة بالفريق االداري 
200.000 دينار شهريا بعد موافقة 

ديوان اخلدمة املدنية.
رابع����ا: عل����ى جمي����ع جهات 
العل����م والعم����ل  االختص����اص 

مبوجبه.
إميان حسني القناعي   ٭
سعود عبيد الغربة   ٭

اعتمد وكيل قطاع االنشطة 
الطالبية دعيج الدعيج اسماء 
الطلبة والطالبات الفائزين في 
الكرمي  القرآن  مس���ابقة حفظ 

للعام الدراسي 2011/2010.
وعمم الدعيج نش���رة عامة 
موضح���ا انه س���يتم توزيع 
اجلوائ���ز عل���ى الفائزين في 
املهرجان الثقافي خلتام االنشطة 
املدرسية الذي سيتحدد موعده 

الحقا.
الصف األول االبتدائي بنات

املركز األول:
آمنة منصور حسن   ٭

املركز الثاني وما يليه:
حبيبة اسماعيل محمد   ٭

رؤى عبداهلل صادق   ٭
دعاء عصام أبوالوفا   ٭

رغد احمد محمد شافعي   ٭
نورية عبداهلل احمد العبيد   ٭

روضة مصطفى محمد   ٭
رقية علي محمد العجمي   ٭

دانة رشاد صالح   ٭
شهد عبداحلميد حسن   ٭

الص���ف الثان���ي االبتدائ���ي 
بنات

املركز األول:
فاطمة منصور حسن   ٭
املركز الثاني وما يليه:

تسنيم محمد سند   ٭
سارة مصطفى السيد   ٭

مرمي الوتيدأحمد املليفي محمد الداحسخالد الرشيدراضي الرشيدي 


