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»التربية« أعدت جدواًل بعدد أيام الدراسة الفعلية للفصلني الدراسيني

»األنباء« تنشر مواعيد العطالت الرسمية للعام الدراسي 2011/ 2012
وضوابط اختيار املكلفني في أقسام ومراكز »الكبار« و»األمية«

أعدت وزارة التربية احصائية 
بعدد أي����ام االجازات والعطالت 
الرسمية للعام الدراسي اجلديد 
2011/ 2012 وأشارت االحصائية 
الى ان عدد أيام الدراسة الفعلية 
للفصلني الدراسيني يبلغ 153 يوما 
للمرحل����ة االبتدائية، 149 يوما 
للمتوسطة، 158 يوما للمرحلة 
الثانوي����ة بحس����ب اجل����داول 
املنشورة: هذا واعتمدت وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود ضوابط اختيار 
املكلفني بالعمل في اقسام ومراكز 

تعليم الكبار ومحو االمية.
وجاء في القرار:

املادة االولى: يتبع في اختيار 
املكلفني بالعمل بأقسام ومراكز 
تعليم الكبار ومحو االمية للهيئتني 
التعليمية واالدارية مجموعة من 
الضوابط واملعايير تراعى فيها 
الكفاءة واخلبرة في التخصصات 

املطلوبة وفقا ملا يلي:

أوال: الهيئة التعليمية

التكليف  ف���ي  االولوي���ة  للعاملني في التعليم العام 1
ثم العاملني في التعليم اخلاص.

يكون اختيار التخصصات  املطلوبة من ذوي اخلبرة 2
والكفاءة ومن املرحلة الدراسية 
املناسبة وذلك وفقا لآلتي: اولوية 
االختي���ار في التكليف حس���ب 
املسمى الوظيفي ستكون كالتالي: 
مدير مركز: مدير مدرسة � مدير 
مساعد � موجه فني اول � موجه 
فني � رئيس قسم مادة دراسية، 
مدير مساعد للمركز: مدير مدرسة 
� مدير مساعد � موجه فني اول � 
موجه فني � رئيس قس���م مادة 

دراسية � معلم، موجه فني عام: 
موجه فني عام � موجه فني اول 
� موجه فني، موجه فني: موجه 
فني اول � موج���ه فني � رئيس 
قسم مادة دراسية، موجه مركز 
� مدير  )تعليمي(: مدير مدرسة 
مساعد � موجه فني اول � موجه 
فني � رئيس قسم مادة دراسية � 
معلم، ومحض���ر علوم: محضر 
علوم � معلم علوم � مشرف تقنيات 

تربوية.

ثانيا: الهيئة اإلدارية

يكون تكليف اجلهاز االداري  باالقس���ام واملراك���ز من 1
بال���وزارة ش���ريطة  العامل���ني 

استمراريتهم بالعمل.
يتم اختيار اجلهاز االداري  االدارية 2 من ذوي اخلبرة 
والكفاءة وتكون اولوية االختيار 
في التكليف للوظائف وفقا لآلتي: 
التكليف  ف���ي  اولوية االختيار 
حسب املسمى الوظيفي: موجه 
مرك���ز )اداري � مالي � ثقافي(: 
مدير مدرس���ة � مدير مساعد � 
موجه فن���ي اول � موجه فني � 
� اختصاصي  رئيس قسم مادة 
اجتماعي او نفس���ي � قانوني � 
محاسب � معلم، موظف متابعة: 
اختصاصي اجتماعي او نفسي 
� معلم � مس���جل شؤون طلبة � 
منسق اداري � م.منسق اداري � 
قانوني � محاسب � مشغل حاسب 
ام���ني مكتبة، س���كرتير:   � آلي 
سكرتير � مسجل شؤون طلبة � 
اختصاصي اجتماعي او نفسي 
� منسق اداري � م.منسق اداري 
� قانوني � محاسب � معلم � مشغل 
حاسب آلي � مساعد فني، طباع: 

طباع � مسجل ش���ؤون طلبة � 
اختصاصي اجتماعي او نفسي 
� منسق اداري � م.منسق اداري 
� قانوني � محاسب � معلم � مشغل 
حاس���ب آلي، امني مخزن: امني 
مخزن � سكرتير � منسق اداري 
� م.منس���ق اداري � معلم � منفذ 
معامالت، ف���راش: منفذ خدمة � 
مس���اعد منفذ خدمة � مراسل � 

فراش.

المادة الثانية

في حال وجود نقص يتم  التنسيق بني قسم تعليم 1
الكبار ومحو االمية بادارة التنسيق 
ومتابع���ة التعليم العام بديوان 
عام الوزارة واالقس���ام باملناطق 
التعليمية لتوفير االحتياجات من 

املعلمني واالداريني.
تقوم اقسام تعليم الكبار  ومح���و االمي���ة باملناطق 2
التعليمية بتزويد قس���م تعليم 
الكبار بادارة التنسيق ومتابعة 
التعلي���م الع���ام بتقارير تقومي 
الكفاءة السنوية جلميع املكلفني 
التعليمي���ة  الهيئت���ني  م���ن 

واالدارية.
الثالثة: يجوز للوكيل  املادة 
املس���اعد للتعليم الع���ام اتخاذ 
الالزمة  التدابي���ر واالج���راءات 
لضمان حس���ن سير العمل وفقا 
للمتغيرات واملستجدات التربوية 

والتعليمية وحاجة العمل.
املادة الرابعة: يعمل بهذا القرار 
اعتبارا من بداية العام الدراسي 
2010 � 2011 ويلغى ما يتعارض 

معه من قرارات سابقة.
وعلى جميع جهات االختصاص 

العلم والعمل مبوجبه.

الفصل الدراسي األول
املرحلة الثانويةاملرحلة املتوسطةاملرحلة االبتدائيةالفترات الدراسية

االثنني: 2011/9/12الفترة الدراسية األولى
اخلميس: 2011/11/17

األحد: 2011/9/18
اخلميس: 2011/11/17

األحد: 2011/9/18
اخلميس: 2011/11/17

42 يوما42 يوما46 يوماعدد أيام الدراسة الفعلية

األحد: 2011/11/20الفترة الدراسية الثانية
اخلميس: 2012/1/5

األحد: 2011/11/20
اخلميس: 2012/1/5

األحد: 2011/11/20
الثالثاء: 2012/1/10

37 يوما33 يوما33 يوماعدد أيام الدراسة الفعلية

79 يوما75 يوما79 يوماعدد أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي األول

األعياد والعطالت الرسمية للعام الدراسي 2012/2011
التاريخاملناسبة

الثالثاء: 2011/8/30عيد الفطر السعيد
الى اخلميس: 2011/9/1

الوقوف بعرفة
وعيد األضحى املبارك

السبت: 2011/11/5
الى الثالثاء: 2011/11/8

األحد: 2011/11/27مطلع السنة الهجرية
بدل السبت: 2011/11/26

األحد: 2012/1/1مطلع السنة امليالدية
األحد: 2012/2/5 )بدل السبت 2/4(املولد النبوي
االثنني: 2012/2/27العيد الوطني

بدل السبت: 2012/2/25
األحد: 2012/2/26عيد التحرير

األحد: 2012/6/17اإلسراء واملعراج
بدل السبت: 2012/6/16

الفصل الدراسي الثاني
املرحلة الثانويةاملرحلة املتوسطةاملرحلة االبتدائيةالفترات الدراسية

األحد: 2012/2/12الفترة الدراسية الثالثة
األحد: 2012/4/8

األحد: 2012/2/12
األحد: 2012/4/8

األحد: 2012/2/12
اخلميس: 2012/4/5

38 يوما39 يوما39 يوماعدد أيام الدراسة الفعلية
االثنني: 2012/4/9الفترة الدراسية الرابعة

األحد: 2012/5/27
االثنني: 2012/4/9
األحد: 2012/5/27

األحد: 2012/4/8
الثالثاء: 2012/6/5

41 يوما35 يوما35 يوماعدد أيام الدراسة الفعلية
عدد أيام الدراسة الفعلية
للفصل الدراسي الثاني

79 يوما74 يوما74 يوما

158 يوما149 يوما153 يوماإجمالي الفصلني الدراسيني

املكافأة املستحقةاالسم
250 ديناراسمية اسماعيل سيد الدفراوي

170 دينارامحمد فؤاد فهيم
170 ديناراعبداهلل سيد عبدالرحمن
170 ديناراجميلة محمد عمر يوسف
170 ديناراسيد محمد حافظ السيد
170 ديناراطارق عبدالرحمن محمد

170 ديناراسيد أحمد رضوان
170 دينارامحمد سيد صالح عبدالتواب

170 ديناراجمال محمد غامن
170 ديناراحسني محمد محمود
170 ديناراخالد سعد عبادي

170 ديناراوليد محمد محمود محمد
150 دينارامحمد سيد بيومي

150 دينارااحمد محمود عبداحلليم
150 ديناراعبدالعظيم حسن عبداحلليم

عرضت دور اللجنة العليا على مختلف املستويات

الروضان: املدارس حتض الطلبة وأولياء أمورهم 
على املشاركة في تعداد السكان

تعديل على عضوية صندوق تعليم احملتاجني
ثانيا: إضافة سعاد محمد 
احلمود � مدير إدارة اخلدمة 
� متثيل بيت  االجتماعي���ة 

الزكاة في هذه اللجنة.
ثالث���ا: يتب���ع بش���أن 
عضويته���ا م���ا ج���اء في 
امل���ادة الثالثة م���ن القرار 
الوزاري رق���م 2010/595 
الصادر بتاريخ 2010/11/9 
إع���ادة تش���كيل  بش���أن 
الرئيسية املشرفة  اللجنة 
على الصن���دوق اخليري، 
وتس���تمر هذه اللجنة في 
القي���ام باملهام املنوطة بها 
لنهاي���ة 2012/3/31 وجتدد 

وفقا للنظم املتبعة.
رابعا: ينف���ذ هذا القرار 
اعتبارا م���ن تاريخه وعلى 
جهات االختص���اص العلم 

والعمل مبوجبه.

مع األمانة العامة لألوقاف في 
شأن توزيع النفقات املالية 

على املدارس.
٭ وعلى القرار الوزاري رقم 
2010/595 بتاريخ 2010/11/9 
اللجنة  بإع���ادة تش���كيل 
الرئيس���ية املش���رفة على 
الصندوق اخليري لتعليم 

الطالب احملتاجني.
٭ وبناء عل���ى كتاب مدير 
عام بي���ت الزكاة رقم 1849 
بتاريخ 2011/4/19 بترشيح 
ممثل عن بي���ت الزكاة في 
اللجنة املشرفة على مشروع 
الصندوق اخليري بدال من 

محمد العتيبي.
تقرر:

أوال: إلغاء عضوية محمد 
فالح العتيبي من قرار تشكيل 

اللجنة املشار اليها أعاله.

التربية  أصدرت وزيرة 
ووزي���رة التعلي���م العالي 
د.موض���ي احلم���ود قرارا 
إلغاء وإضافة عضو  بشأن 
للجنة الرئيسية املشرفة على 
الصندوق اخليري لتعليم 
الطالب احملتاجني باملدارس 

اخلاصة جاء فيه:
٭ بعد االطالع على قانون 
ونظام اخلدمة املدنية لسنة 

1979 وتعديالتهما.
٭ وعلى قرار مجلس الوزراء 
رقم 627 املتخذ في اجتماعه 
رقم 2004/22 املنعقد بتاريخ 
2004/6/6 املتضمن تكليف 
وزارة التربية/ اإلدارة العامة 
للتعليم اخلاص باإلشراف 
على إج���راءات تس���جيل 
األطف���ال احملتاج���ني ف���ي 
املدارس اخلاصة والتنسيق 

التعداد احتياجات  »ويحدد 
الوط���ن من املراف���ق العامة 
الكهرباء ومكاتب  كمحطات 
البري���د وش���بكات الصرف 
الصحي وحتدي���ث املوانئ 
واملطارات واملنافذ«، معتبرة 
أن »أهم نتائج التعداد العام 
تتمثل بأنه يوفر مادة ضرورية 
للباحثني والدارسني في مجال 
التنمية املجتمعية، فمن خاللها 
تتحدد احتياجات املجتمع من 
البش���رية  املرافق والكوادر 
الالزمة لتحقيقها وترس���م 
اخلطط واالس���تراتيجيات 

على أساس سليم«.
وأش���ادت بجهود اللجنة 
العلي���ا للتعداد في رس���م 
اخلطط اخلاصة باملش���روع 
واإلشراف على تنفيذها، مبينة 
ان اللجنة منذ تشكيلها عقدت 
سلسلة اجتماعات للمساهمة 
في االعداد للمشروع وحصر 
بيان���ات املواطنني واملقيمني 

في الكويت.
الروض���ان  واختتم���ت 
التعميم على  بالق���ول: »مت 
امل���دارس مبختلف  جمي���ع 
املراح���ل لتوعي���ة االبن���اء 
التعداد من  والطلبة بأهمية 
خالل النشاط التربوي وبرامج 
االذاعة املدرس���ية وحصص 
الدراسات االدبية واالنسانية 
حتقيق���ا للتوعي���ة بأهمية 
التع���داد وتبصي���ر الطلبة 
بجدواه وض���رورة التعاون 
مع القائمني عليه واملشاركة 

وأولياء أمورهم فيه«

وتابعت: »في ضوء نتائج 
التعداد للس���كان واملساكن 
واملنشآت تتحدد احتياجات 
املرافق الصحية  الوطن من 
وتوزيعه���ا عل���ى املناطق 
السكنية وتوفير احتياجاتها 
من االطباء والفنيني واالجهزة 
الالزم���ة، كما مت إنش���اء ما 
يل���زم من الطرق ووس���ائل 
املواص���الت وحتديث ما هو 
موجود منها مبا يتوافق مع 
السكانية وتوزيعها  الكثافة 
وتوفي���ر س���بل املواصالت 
والنق���ل، فضال عن تخطيط 
ما يلزم من املناطق الصناعية 
واملرافق التجارية واملنشآت 
الرياضية واملساجد وحتديث 
ما هو موجود منها مبا يتوافق 
مع الكثافة السكانية، فضال 
عن التخطيط إلنشاء املدارس 
واملعاه���د والكليات موزعة 
الس���كنية مع  املناطق  على 
تنويعه���ا مبا يوف���ر القوى 
الالزمة الحتياجات  العاملة 
التنمية، وتوفير احتياجات 
املدارس ودور احلضانة من 
املربني واملعلمني واإلداريني 
مبا يوفر ل���كل مواطن حقه 

في التعلم املناسب«.
انه ستحدد  وقالت: »كما 
في ضوء التعداد احتياجات 
املرافق األمنية  الوطن م���ن 
واخلدم���ات املتصلة بها من 
وسائل االطفاء والدفاع املدني 
مبا يحق���ق األم���ن للوطن 

واملواطن«.
الروض���ان:  وأضاف���ت 

صرحت عض���وة اللجنة 
العليا للتعداد العام للسكان 
واملساكن واملنشآت لعام 2011 
وكيلة وزارة التربية املساعدة 
للش���ؤون االدارية عائش���ة 
الروضان بانه حتقيقا جلدوى 
التعداد العام للسكان واملساكن 
2011، تبذل  واملنشآت للعام 
اللجنة العليا للتعداد جهودا 
حثيثة في تذليل املش���كالت 
التي قد تعترضه، تيس���يرا 
لتنفي���ذ التعداد على الوجه 

األكمل.
الروض���ان في  وأك���دت 
ان  صحاف���ي  تصري���ح 
العليا »تقوم برسم  اللجنة 
االس���تراتيجيات واخلطط 
املتعلق���ة بإجراء  العملي���ة 
التعداد، م���ع احلرص على 
التبصر بأهميته في توفير 
الرعاي���ة املجتمعية، في كل 
جوانبها الصحية والتعليمية 
والسكنية واألمنية، فضال عن 
بيان دور التعداد في إجناح 
الدراسات والبحوث املتعلقة 

بتحقيق تلك التنمية«.
وأضاف���ت أن التعداد في 
الكوي���ت »يت���م كل خمس 
س���نوات يتم خاللها حصر 
أعداد املواطنني واملقيمني على 
أرض الكويت، وكذلك املنشآت 
واملساكن، ويتضمن التعداد 
حصر املس���توى االجتماعي 
واملعيش���ي والثقافي وغير 
التي من  األم���ور  ذلك م���ن 
شأنها أن تستفيد منها الدولة 

مستقبال«.

عائشة الروضان

محمد الداحس

جلنة إشرافية عليا ملتابعة تنفيذ 
إستراتيجية تطوير التعليم

احلمود اعتمدت مكافآت العاملني 
في سفارتنا بالقاهرة

اعتمدت وزيرة التربية ووزي����رة التعليم العالي د.موضي احلمود 
مكافآت العاملني في س����فارتنا بالقاهرة، وجاء في القرار: باالشارة الى 
القرار الوزاري رقم 541/ 2010م الصادر بتاريخ 2010/10/4م بشأن ايفاد 
جلنة للقيام بأعمال االختيار والتعاقد مع )مساعد منفذ خدمة – تنظيف( 
للفترة من: 2011/1/1 إلى 2011/1/31م، ونظرا للحاجة الى تكليف عدد من 
العاملني بالسفارة للعمل فترة اضافية تقرر: أوال: يكلف التالية أسماؤهم 
بالعمل فترة اضافية بعد الدوام الجراء االتصاالت التلفونية باملرشحني 
ومعاونة جلنة التعاقد اخلارجي في تنظيم املقابالت أثناء وجود اللجنة 
بالقاهرة، وانهاء اجراءات التعاقد معهم، وذلك نظير املكافأة املبينة أمام 
كل منهم: ثانيا: يسري هذا القرار للفترة من: 2011/1/1 الى 2011/1/31م، 
وتصرف املكافآت املبينة قرين اسم كل منهم أعاله. ثالثا: على جميع 

أجهزة الوزارة العلم والعمل مبوجبه.

اعتمدت وزيرة التربية ووزي����رة التعليم العالي د.موضي احلمود 
قرارا وزاريا نص على:

تشكيل اللجنة اإلشرافية العليا ملتابعة تنفيذ استراتيجية تطوير 
العملية التعليمية بعد االطالع على:

اس����تراتيجية تطوي����ر التعليم العام في الكوي����ت )2005 – 2025( 
املعتمدة من مجلس الوزراء في جلسة رقم 2003/18 بتاريخ 2003/6/23م، 
اخلطة االمنائية متوسطة األجل )2010/ 2011 – 2013/ 2014( الصادر بها 
القانون رقم 9 لس����نة 2010م، واألهداف االستراتيجية للتنمية للكويت 

حتى عام 2035م:
٭ أوال: تش����كيل اللجنة اإلش����رافية العليا ملتابعة تنفيذ استراتيجية 
تطوير العملية التعليمية برئاس����ة وزيرة التربي����ة ووزيرة التعليم 

العالي وعضوية كل من:
٭ وكيل وزارة التربية.

٭ مدير عام املركز الوطني لتطوير التعليم
٭ الوكيل املساعد للتخطيط واملعلومات.

٭ الوكيل املساعد للبحوث التربوية واملناهج.
٭ الوكيل املساعد للتعليم العام.

٭ ثانيا – مهام اللجنة:
٭ حتديد أولويات وسياسات الوزارة لتطوير العملية التعليمية وفق 

املتطلبات واملستجدات ومبا يتماشى مع توجهات الدولة.
٭ وضع ضوابط ضمان فاعلية مخرجات برامج ومش����روعات اخلطط 

االمنائية السنوية.
٭ مواءمة برامج ومشروعات اخلطط االمنائية مع سياسات واستراتيجيات 

التعليم في اطار تنفيذ استراتيجية الدولة.
٭ اعتم����اد التعاون مع البيوت االستش����ارية احمللية والعاملية لتنفيذ 

مشروعات اخلطة والتنسيق بني قطاعات الوزارة في التعامل معها.
٭ دراسة واعتماد التقارير الفترية اخلاصة بتنفيذ مشروعات اخلطة 
االمنائية املرفوعة من الفريق التنسيقي واتخاذ القرارات الالزمة ملعاجلة 

املشكالت التي تواجهها.
٭ حتسني قنوات التواصل والتعاون بني قطاعات الوزارة.

٭ ثالثا: يجوز لرئيس اللجنة االستعانة مبن يراه الزما من داخل الوزارة 
أو من خارجها ملعاونة اللجنة في حدود املهام املنوطة بها.

٭ رابعا: يحق لرئيس اللجنة تشكيل فرق عمل أو جلان فرعية لتنفيذ 
مهام تساعد اللجنة في عملها وملدة محددة.

٭ خامسا: جتتمع اللجنة بصفة دورية بدعوة من رئيسها أو من يكلفه 
برئاسة اللجنة أثناء الدوام وخارجه.

٭ سادس����ا: تصرف مكافأة مالية شهرية ألعضاء اللجنة يحددها وزير 
التربية.

٭ سابعا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ويلغى ما يتعارض معه 
من قرارات سابقة.

التعداد في 
الكويت »يتم كل 

خمس سنوات 
يتم خاللها حصر 
أعداد املواطنني 

واملقيمني

�إعــالن

الحت��اد الكويتي ل�سيادي الأ�سماك

جمل�س الإدارةلال�ستف�سار: 22451061/2 - 22400122

يعلن الحتاد الكويتي ل�سيادي الأ�سماك باأنه تقرر

دعوة اجلمعية العمومية 

لعقد االجتماع العادي ال�سنوي

وذلك يوم �لثالثاء �ملو�فق 2011/5/10 يف متام ال�ساعة 

ال��راب��ع��ة والن�سف م�ساء مبقر الحت���اد الكائن مبنطقة 

ال��ع��رب��ي ب��ج��وار وزارة اخلارجية  ب�����س��ارع اخل��ل��ي��ج  ���س��رق - 

خلف ديوانية القالليف وذلك بغر�ض الآتي:

پ مناق�سة واعتماد التقريرين املايل والإداري عن ال�سنة 

املالية املنتهية يف 2010/12/31م

پ اعتماد مراقب احل�سابات لل�سنة املقبلة.

ف��ع��ل��ى الخ�����وة اأع�������س���اء اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة لالحتاد 

احل�سور اإىل مقر الحت��اد قبل موعد الجتماع لتجديد 

ع�سويتهم لل�سنة املالية 2011 وا�ستالم ن�سخة من التقرير 

املايل والإداري عن ال�سنة املنتهية يف 2010/12/31 ومراعاة 

اإليه يف املوعد واملكان املحددين  ح�سور الجتماع امل�سار 

وم���ع ك���ل م��ن��ه��م ب��ط��اق��ة ال��ع�����س��وي��ة ���س��اري��ة امل��ف��ع��ول حيث 

لن ي�سمح بامل�ساركة بدونها، وعلى الذين ج��ددوا بطاقة 

ع�سويتهم ميكنهم احل�سور ل�ستالم ن�سخة من التقرير 

املايل والإداري.
واهلل ويل التوفيق ،،،


