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أعتذر لقارئي الكرمي عن طول غيابي، 
وأعتذر للتاريخ والعم الشيخ منر بن عدوان 
وابنه عقاب الستخدامي (مثلهم) الشائع ما 
بني الناس واملثل الشعبي هذا نصه: «هذا 
بال أبوك يا عقــاب» خاصة في املواقف 
التــي حتتاج الى (تبرير) وما يشــعر به 
اإلنســان أثناء فرح أو حزن أو مشكلة، 
وأســتخدمه كما هو في العنوان مخاطبا 

حفيدي «يوسف». 
املثل يوضح حزن الشيخ منر وتبرير 
حزنه على زوجته، وما كانت تتصف به 
من (سنع وحكمة ونزاهة)، وهو في حديثه 
مع جنله عقاب يطالبه بالتماس العذر له 
حلزنه الشديد لفقده شيئا ثمينا في حياته. 
ويستفاد من املثل أيضا في ساعة الفرح 
واألنس والســعادة، خاصة إذا كان مثال 
املكان حلو وفيه ما يعني كل السرور فيقال 
املثل توضيحا لسر األجواء والسعادة!.. 
كما أن الدميوقراطيــة أحيانا تخرج من 
أصولها بوجود فاســدين خانوا شعبهم 

وأمانته لألسف!
حفيدي «يوسف» اهللا يحفظه لعيون 
ترجاه متحفز الستشراف املستقبل وواقع 
ما بني (مبلتعني) اثنني.. والده (مهند) املتحفز 
لعودة الدميوقراطية في مشهدها اجلديد، 
وبني جده املتأمل بحذر تأسيسا على عهود 

سابقة.
احلفيــد محتار بــني «أب» يقول له 
الدميوقراطية هي مستقبلنا لكويت جديدة 
نظيفة بعيدة عن  الفاسدين، و«جد» ميلك 
التجربة واحلكمة وينظر الى املرحلة بعني 
املتفائل بحذر من نتائج الدميوقراطية على 
الكويت في مشهدها احلالي وإن كانت كل 
املؤشرات بعد حكمة صاحب السمو األمير 
واخلطاب التاريخي لسمو ولي العهد األمني 
وترجمة خطوات إصالحية على يد اثنني 
بدأ يلمع جنمهما سمو الشيخ أحمد النواف 
رئيس مجلس الوزراء دينامو هذه املرحلة 
احلاســمة ونائب رئيس الوزراء ووزير 
الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشــيخ 
طالل اخلالد، واللذين ترى فيهما صورة 
قيادات املســتقبل اجلميلة، وكما نقولها 
دائما (الكويت والدة) ولها تاريخ مضيء 
في احلكم منذ عهد الشيخ صباح بن جابر 
الصباح أي أكثر من ٣٠٠ سنة وهذا التاريخ 
مشرف لألسرة احلاكمة والشعب الكويتي 
والذي جدد البيعة التاريخية ألسرة احلكم 
من آل الصباح الكرام إبان االحتالل العراقي 

الصدامي الغاشم.

٭ ومضة: يا وليدي (يوســف) أُبوك شاب 
نشيط في احلراك الكويتي ويرى في املشهد 
كثيرا من اإليجابيات وجدك ميلك اخلبرة 
والتجربة ما يجعله (يتفاءل بحذر) من املشهد 
ويوصيك بالتأني وبالركادة دائما ألنها زينة!

٭ آخر الكالم: واضح أن الكويت تتجه ملرحلة 
جديدة تبدأ معها رحلة العودة الى الصدارة 
فهي متلك من التاريخ واإلجنازات ما يؤهلها 
لذلك، فنحن واحلمد هللا في واحدة من أفضل 
العالم رفاهية وأمنا وأمانا وخدمات،  بالد 
واسألوا شــعوب الدول، وعلينا احملافظة 

على النعمة ألنها زوالة؟

٭ زبدة احلچي: أمتنى أن يســير حفيدي 
على خطى والديه وآمل لوطني كل شــيء 
جميل، فالكويت أميرا وولي عهد أمينا وشعبا 
يستحقون الكويت اجلميلة النظيفة، تذكر 
الكويت اجلديدة في عهدها اجلديد من خبرة 
وشــبابية وتوازن في كل األمور يجعلنا 
نتفاءل ونفرح بكل املخلصني الذين ينوون 
الترشح في االنتخابات العامة واهللا يوفقهم 
الى ما فيه صالح بلدهم وشعبهم وحتى ال 

نقول: هذا بال أبوك يا عقاب!
فهمت يا وليدي وحفيدي يوسف؟

تذكر الكويت.. حكم عريق وشعب وفي 
مبدع، هذا هو رأســمالنا احلقيقي حكم 
ثابت مســتقر وقيادات من شباب أسرة 
احلكم نستبشر بهم خيرا وشعب أصيل 
خاصة (الشباب بحراكه الواعي املسؤول) 
ووجود رموز متلك اخلبرة والتوازن تركد 
األمور ملرحلة انتقالية مثالية وما للصالليب 

إال أهلها!
حفيدي يوسف حبيبي: الوجه بالوجه 
أبيض، الفاسد قولوا له (ال)؟ وكل مواطن 
كويتي عليه أن ميــارس دوره التاريخي 
بالصدق واألمانة، تذكر زين إللي ما له أول 
ما له تالي، واملرحلة تتطلب التأني والدقة 
وتغليب املصالح على املشــاعر، ومن قال 

(ها) سمع!
دائمــا يــا حفيدي يوســف وفي كل 
األحوال نقولها: رب احفــظ الكويت من 
كل شــر ونصيحتي لك يا وليدي: خلك 
واعي وكما نقولها في مثلنا الشعبي: الناس 
للناس والكل باهللا وما لنا إال الكويت، وأنتم 
الشباب الكويتي مستقبلنا املشرق إن شاء 
اهللا واطمئنوا الكويت بيد أمينة ومن خلفكم 

شعب عظيم.
..في أمان اهللا.

ومضات

هذا بال أبوك 
يا «يوسف»!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

العازمي: «إداريو الصحة» بحاجة 
لإلنصاف مبزايا ومكافآت مالية

عبدالكرمي العبداهللا

ناشد نائب رئيس نقابة 
العاملني في وزارة الصحة 
محمد مهيا العازمي وزير 
الصحــة د.خالد الســعيد، 
االلتفات إلى فئة «اإلداريني» 
الــوزارة  فــي  العاملــني 
وإنصافهم مبزايا ومكافآت 
مالية تساندهم وحتفزهم 
وتشجعهم في العمل، وذلك 
نظير ما يقدمونه من جهد 
وعمل وتضحيات وخدمة 

للمراجعني في مختلــف املرافق الصحية، 
مشــيرا إلــى أن النقابــة لهــا العديــد من 
املطالبات بالســابق فيمــا يخص إنصاف 
اإلداريــني العاملني في الــوزارة، ورفعتها 

لوزارة الصحة للنظر في اعتمادها.
وقال العازمي في تصريح صحافي إن 

املزايا يجــب أن تكون في 
تعديــل رواتبهم ومنحهم 
بدالت مالية يســتحقونها 
لــه مــن  ملــا يتعرضــون 
خطر وعــدوى وتلوث في 
املرافق الصحية، الفتا إلى 
أن رواتبهــم متدنية جدا، 
ويجب تعديلها خاصة في 
ظل الغالء املعيشي، والذي 
ال تكفــي رواتبهم احلالية 
ملواجهته. وأكد وجود تفاؤل 
كبير باحلكومــة اجلديدة 
وإجراءاتهــا اإلصالحيــة 
برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
أحمــد النواف، الفتا إلــى أهمية النظر في 
موضوع اإلداريني العاملني بوزارة الصحة 
وإنصافهــم، ومنحهم احلقوق املالية التي 
يستحقونها وتعديل رواتبهم لتشجيعهم 

على املزيد من العمل والعطاء.

النقابة رفعت عدداً من املطالب إلى الوزارة للنظر في اعتمادها

محمد مهيا العازمي

«التربية» اعتمدت تقومي العام الدراسي املقبل:
دوام طلبة املتوسط والثانوي بعد انتخابات مجلس األمة

عبدالعزيز الفضلي

اعتمد وكيل وزارة التربية 
التقــومي  اليعقــوب  د.علــي 
الدراســي للعام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، 
جلميــع املراحــل التعليمية، 
العــام  حيــث ســيبدأ دوام 
الدراسي للعاملني في مرحلة 
ريــاض األطفــال والتواجيه 
يوم ١١ ســبتمبر املقبل، بينما 
يباشر العاملون في املرحلتني 
االبتدائية واملتوسطة دوامهم 
اإلدارات  أمــا  يــوم ١٣ منــه، 
الثانوية  املدرســية للمرحلة 
فســيبدأون عملهــم يــوم ١٨
التقــومي  ســبتمبر. وحــدد 
دوام متعلمي رياض األطفال 
واالبتدائي يوم ٢٥ ســبتمبر، 
بينما طلبة املرحلتني املتوسط 
والثانويــة ســيكون دوامهم 
بعــد انتخابــات مجلس األمة 
وبالتحديد يوم األحد ٢ أكتوبر 
املقبل. أما إجازة نصف العام 
الدراسي فستبدأ يوم ٢٢ يناير 
من العام املقبــل وتنتهي في 
٢ فبرايــر. وتبــدأ اختبارات 
نهاية العام الدراسي للمرحلة 

عطلة نصف العام من ٢٢ يناير إلى ٢ فبراير.. واالختبارات النهائية للثاني عشر ١١ يونيو

د.علي اليعقوب

املتوسطة والعاشر واحلادي 
عشر في ٢٨ مايو املقبل، بينما 
ستنطلق اختبارات نهاية العام 
الدراســي للثانويــة العامــة 
(الثاني عشــر) في ١١ يونيو 
املقبل، وتبدأ العطلة الصيفية 
للهيئــة التعليمية في رياض 
األطفال للمرحلتني ١٥ يونيو 
و٢٦ من نفس الشهر ستكون 
لبقية املراحل ما عدا املكلفني 
بأعمــال اختبــارات الثانوية 

العامة الدور الثاني. 
وفيما يلي تفاصيل التقومي 

الدراسي:

تكرمي «بيتك» في امللتقى الوظيفي لفئة ذوي اإلعاقة
شــارك بيــت التمويــل 
الكويتي «بيتك» في امللتقى 
الوظيفــي وحفــل التخرج 
ملتدربي برنامج خدمة العمالء 
من فئة ذوي االعاقة ضمن 
حملة «شركاء لتوظيفهم» 
برعاية وزير الصحة د.خالد 
الســعيد وحضور عدد من 
املســؤولني والقياديني من 
جهات مختلفة، وقد مت تكرمي 
«بيتك» جلهوده املتواصلة 
لرعاية وتقدير هذه الشريحة 
من ابنــاء املجتمع، واميانه 
بأهمية التنسيق والتعاون 
علــى مســتوى املجتمــع 

خلدمتها.
وقد شــارك «بيتك» في 
امللتقى الوظيفي الذي نظمته 
الهيئة العامة لشؤون ذوي 
االعاقــة وعــرض بعــض 
الفرص الوظيفية للباحثني 
عن عمل من ذوي االعاقة ما 
يســهل دمجهم في املجتمع 
ومتكينهم من االنخراط في 

سوق العمل.
وتضمن امللتقى مناقشة 
الفــرص الوظيفية املتاحة 
باالضافة الى اهمية تطوير 
املهارات اجلديدة وصقلها. 
كما شهد احلفل تخرج الدفعة 
الثانيــة والثالثة من حملة 
«شــركاء لتوظيفهم» وذلك 
حرصــا علــى دعم ســوق 
العمــل واملشــاركة الفعالة 
مــع مؤسســات الدولة مبا 
يســاهم في حتقيق اهداف 
وطنية مشتركة في التنمية 
االقتصادية وتوجيه وحتفيز 
ذوي االعاقة على العمل في 

القطاع اخلاص.

مــع اهتماماتهــم وميولهم 
وتسخير اإلمكانيات إلجناح 
برامجهم، من خالل الكوادر 
املصرفيــة املتميــزة فــي 
«بيتك» لتدريبهم وتأهيلهم 
مبا يزيد قدراتهم على العمل 
واإلنتــاج واملســاهمة فــي 

تنمية املجتمع.
ويعد البرنامج التدريبي 
الذي نظمــه «بيتك» العداد 
كبيرة من املعاقني، االول من 
نوعه ملثل هذه الشــريحة، 
حبــث اســتهدف االرتقــاء 
بقدرات املشاركني من ذوي 
الهمم، وإطــالق إمكانياتهم 
نحــو االبــداع واالبتــكار 
وجتاوز الصعاب وحتقيق 
الوســائل  األهداف بأفضل 
املناســبة، ما يعكس قناعة 
«بيتك» بتعزيز دور القدرات 
البشــرية في املساهمة في 

بجانب اقرانهم من غير املعاقني 
في عــدة إدارات منها الفروع 
املصرفية واملوارد البشــرية 
والبطاقات املصرفية وغيرها.

جهود عديدة

وتضــم املوارد البشــرية 
فــي «بيتــك» مجموعــة من 
ذوي الهمــم فــي تخصصات 
مختلفة، كما يحرص «بيتك» 
على تنظيم دورات ملوظفيه 
خاصة بتعلم بعض املهارات 
التي يستطيعون من خاللها 
التعامــل مــع ذوي الهمم من 
املعاقني، مثل لغة اإلشارة التي 
تعنى بذوي اإلعاقة السمعية، 
وأيضا أصول وقواعد استقبال 
وخدمة ذوي االعاقة في الفروع 
واملراكز البيعيــة وإعطائهم 
االولوية مع كبار السن، وتفهم 
احتياجاتهم ومساعدتهم، مع 
تزويد األجهزة اآللية والقنوات 
االلكترونية باالمكانيات الفنية 

التي تناسب التعامل معهم.
خدمات خاصة

كما يتيح «بيتك» إمكانية 
االســتفادة مــن املنتجــات 
واخلدمات املصرفية أمام فئة 
ذوي االحتياجــات اخلاصة، 
ويوفر كل الوســائل الكفيلة 
بحصولهــم علــى اخلدمــات 
املصرفيــة دون حتميلهم أي 
رســوم أوتكاليــف إضافية، 
ويشمل ذلك تخصيص فرع 
خاص لهم فــي كل محافظة، 
مــع مواقف ســيارات مالئمة 
ومقاعــد متحركة، وغير ذلك 
من الوسائل الالزمة للعمالء 
من ذوي االحتياجات اخلاصة.

التنمية، ومســاندة  جهود 
الدولــة لتحقيق التقدم في 

كافة املجاالت.
اتفاقية شراكة

وكان «بيتك» قد كرم أول 
دفعــة ملجموعــة طــالب من 
ذوي االحتياجــات اخلاصــة 
من اجلمعية الكويتية لرعاية 
املعاقني، شــاركوا في برامج 
تدريبــي كجزء مــن اتفاقية 
شراكة، هي األولى من نوعها 
على صعيد القطاع املصرفي 
الكويتــي، وقعهــا البنك مع 
اجلمعية، وتتضمن مبادرات 
مختلفــة وبرامــج تدريبيــة 
مخصصــة لطــالب من ذوي 
االحتياجات اخلاصة شملت 
زيــارات ميدانيــة للفــروع 
«بيتــك»  فــي  واإلدارات 
والتدريب الكثر من ١٠٠ ساعة 

تقديراً جلهوده في رعاية وتدريب وتوظيف املعاقني

تكرمي «بيتك» خالل املشاركة في امللتقى

ويحــرص «بيتك»على 
هذه املشــاركات واملبادرات 
التــي تلعب دورا كبيرا في 
تعزيز سجله احلافل في دعم 
ذوي االحتياجات اخلاصة، 
مبختلف األنشطة الرياضية 
والعلميــة،  والثقافيــة 
كمــا يشــارك «بيتــك» في 
مؤمترات وفعاليات مختلفة 
الشــريحة  مخصصة لهذه 
املجتمعيــة، مــع التركيــز 
علــى الرعاية املطلوبة لهم 
وعرض مواهبهم وقدراتهم 

ومهاراتهم.
تدريب نوعى

وفى مجال التدريب يتم 
اختيار املناسب لقدرات ذوي 
االحتياجات اخلاصة بدقة مع 
مراعاة إمكانياتهم والفروق 
الفرديــة لهــم بالتناســب 

املرحلة االبتدائية

البياناليوم والتاريخ
بدء الدراسة للفصل الدراسي األول ودوام املتعلمني.األحد: ٢٠٢٢/٩/٢٥

من األحد: ٢٠٢٢/١٢/١٨
إلى االثنني: ٢٠٢٢/١٢/٢٦

التقييم النهائي للمتغيبني بعذر مقبول في الفصل الدراسي األول لصفوف املرحلة 
االبتدائية.

نهاية دوام املتعلمني في صفوف املرحلة االبتدائية بالفصل الدراسي األول.االثنني: ٢٠٢٢/١٢/٢٦

إجازة منتصف العام الدراسي من األحد: ٢٠٢٣/١/٢٢ إلى اخلميس: ٢٠٢٣/٢/٢
بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني.األحد: ٢٠٢٣/٢/٥

بدء تسجيل املستجدين في املرحلة االبتدائية.األحد: ٢٠٢٣/٤/٢

من األحد: ٢٠٢٣/٥/٢٨
إلى االثنني: ٢٠٢٣/٦/٥

التقييم النهائي للمتغيبني بعذر مقبول عن الفصل الدراسي الثاني لصفوف 
املرحلة االبتدائية.

نهاية دوام املتعلمني في صفوف املرحلة االبتدائية بالفصل الدراسي الثاني.االثنني: ٢٠٢٣/٦/٥

استخراج نتائج جميع الصفوف.األربعاء: ٢٠٢٣/٦/٧

تسليم بطاقات آخر العام.اخلميس: ٢٠٢٣/٦/٨

من األحد: ٢٠٢٣/٦/١٨
إلى االثنني: ٢٠٢٣/٦/١٩

حتويل ملفات املتعلمني من مدارس املرحلة االبتدائية إلى مدارس املرحلة 
املتوسطة.

من األحد: ٢٠٢٣/٦/١٨
إلى األحد: ٢٠٢٣/٦/٢٥

تقييم حتديد املستوى لصفوف املرحلة االبتدائية.

توزيع بطاقات درجات آخر العام (حتديد املستوى).االثنني: ٢٠٢٣/٦/٢٦

انتهاء فترة تسجيل املستجدين في املرحلة االبتدائية.الثالثاء: ٢٠٢٣/٩/٢٦

املرحلة املتوسطة

البياناليوم والتاريخ
بدء الدراسة للفصل الدراسي األول ودوام املتعلمني.األحد: ٢٠٢٢/١٠/٢

من األحد: ٢٠٢٢/١٢/١٨
امتحانات نهاية الفصل الدراسي األول لصفوف املرحلة املتوسطة.إلى االثنني: ٢٠٢٢/١٢/٢٦

إجازة منتصف العام الدراسي من األحد: ٢٠٢٣/١/٢٢ إلى اخلميس: ٢٠٢٣/٢/٢
بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني.األحد: ٢٠٢٣/٢/٥

من األحد: ٢٠٢٣/٥/٢٨
امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لصفوف املرحلة املتوسطة.إلى االثنني: ٢٠٢٣/٦/٥

استخراج نتائج جميع الصفوف.األربعاء: ٢٠٢٣/٦/٧
تسليم بطاقات درجات آخر العام.اخلميس: ٢٠٢٣/٦/٨
من األحد: ٢٠٢٣/٦/١٨

إلى االثنني: ٢٠٢٣/٦/١٩
حتويل ملفات املتعلمني من مدارس املرحلة املتوسطة إلى مدارس 

املرحلة الثانوية.
من األحد: ٢٠٢٣/٦/١٨
امتحان الدور الثاني لصفوف املرحلة املتوسطة.إلى األحد: ٢٠٢٣/٦/٢٥

تسليم بطاقات درجات الدور الثاني.االثنني: ٢٠٢٣/٦/٢٦

املرحلة الثانوية

البياناليوم والتاريخ
بدء الدراسة للفصل الدراسي األول ودوام املتعلمني.األحد: ٢٠٢٢/١٠/٢

من األحد: ٢٠٢٢/١٢/١٨
امتحان نهاية الفصل الدراسي األول للصفني العاشر واحلادي عشر الثانوي.إلى اخلميس: ٢٠٢٢/١٢/٢٩

من األربعاء: ٢٠٢٣/١/٤
امتحان نهاية الفصل الدراسي األول للصف الثاني عشر الثانوي.إلى االثنني: ٢٠٢٣/١/١٦

إجازة منتصف العام الدراسي من األحد: ٢٠٢٣/١/٢٢ إلى اخلميس: ٢٠٢٣/٢/٢
بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني.األحد: ٢٠٢٣/٢/٥

من األحد: ٢٠٢٣/٥/٢٨
امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للصفني العاشر واحلادي عشر الثانوي.إلى اخلميس: ٢٠٢٣/٦/٨

إعالن نتائج العاشر واحلادي عشر الثانوي.األحد: ٢٠٢٣/٦/١١
تسليم بطاقات درجات آخر العام للصفني العاشر واحلادي عشر الثانوي.الثالثاء: ٢٠٢٣/٦/١٣
من األحد: ٢٠٢٣/٦/١١

امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني عشر الثانوي.إلى اخلميس: ٢٠٢٣/٦/٢٢

إعالن نتائج الصف الثاني عشر الثانوي.األحد: ٢٠٢٣/٦/٢٥
تسليم بطاقات درجات آخر العام للصف الثاني عشر.االثنني: ٢٠٢٣/٦/٢٦

من األربعاء: ٢٠٢٣/٧/٥
إلى األحد: ٢٠٢٣/٧/١٦

بدء امتحان الدور الثاني للشهادات التالية:
١- صفوف النقل في املرحلة الثانوية.

٢- الشهادة الثانوية بقسميها العلمي واألدبي.
تسليم بطاقات درجات الدور الثاني.الثالثاء: ٢٠٢٣/٧/١٨

تسجيل املنازل
من األحد: ٢٠٢٢/٩/٢٥
تسجيل املتقدمني من املنازل بصفوف املرحلة الثانوية.إلى الثالثاء: ٢٠٢٣/١/٣١

إجازة منتصف العام الدراسي
من األحد: ٢٠٢٣/١/٢٢

إلى اخلميس: ٢٠٢٣/٢/٢
إجازة منتصف العام للموجهني الفنيني للمجاالت الدراسية واملوجهني 
العاملني باألنشطة التربوية ومشرفي املختبرات في املناطق التعليمية

بدء العطلة الصيفية للهيئتني التعليمية واإلدارية
نهاية دوام اخلميس:

رياض األطفال.٢٠٢٣/٦/١٥

نهاية دوام االثنني:
٢٠٢٣/٦/٢٦

املرحلة االبتدائية والصفوف االبتدائية باملدارس املشتركة واملرحلة 
املتوسطة واملرحلة الثانوية ما عدا املكلفني بأعمال الثانوية العامة 

(الدور الثاني).

نهاية دوام االثنني:
٢٠٢٣/٦/٢٦

إلى اخلميس: ٢٠٢٣/٩/٧

املوجهون الفنيون مبختلف املجاالت الدراسية واملوجهون العاملون 
في األنشطة التربوية ومشرفو املختبرات في املناطق التعليمية ما عدا 

املكلفني بأعمال امتحانات الثانوية العامة (الدور الثاني).

نهاية دوام الثالثاء:
املكلفون بأعمال امتحانات الثانوية العامة (الدور الثاني).٢٠٢٣/٧/١٨

العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣

أ - دوام جميع العاملني

البياناليوم والتاريخ
رياض األطفال واملراحل (االبتدائية واملتوسطة والثانوية).األحد: ٢٠٢٣/٩/١٠

ب - دوام املتعلمني
بدء دوام متعلمي الصف األول االبتدائي فقط.األحد: ٢٠٢٣/٩/١٧

االثنني: ٢٠٢٣/٩/١٨

بدء دوام:
- متعلمي باقي صفوف املرحلة االبتدائية.

- متعلمي املرحلة املتوسطة.
- متعلمي املرحلة الثانوية.

بدء دوام األطفال في رياض األطفال.األربعاء: ٢٠٢٣/٩/٢٠

السلطان: سرعة إجناز املقابالت احمللية 
للمعلمني لسد احلاجة من التخصصات

عبدالعزيز الفضلي

ضمــن اســتعدادات 
قطــاع التعليــم العــام 
للعــام الدراســي املقبل 
٢٠٢٣/٢٠٢٢، اجـتـمـــع 
الوكيل املساعد للتعليم 
العام أسامة السلطان مع 
موجهي عموم املجاالت 
الدراسـيــة املختـلـفــــة 
بحضــــور مديــر إدارة 
التنسـيــــق ومتابعــة 
العــام باإلنابة  التعليم 

حميدة القالف.
ومت خالل االجتماع مناقشــة اخلطط 
الدراسية والتأكد من جاهزيتها واعتمادها 
بصورة نهائية قبل بدء العام الدراسي، 
وذلك بعد اعتماد التقومي الدراسي بشكل 

نهائي.
وشدد السلطان خالل االجتماع على 
ضرورة االستعجال لالنتهاء من جميع 
املقابالت احمللية للهيئة التعليمية، وذلك 
بهــدف ســد احلاجــة مــن التخصصات 
املطلوبة املدرجة ضمن اإلعالن احمللي.

ومتت مناقشــة آلية التقــومي للعام 

الدراســي املقبــل، والعمل وفقــا ملا هو 
معمول به قبل جائحة كوفيد-١٩، وطبقا 
للوثائــق املعتمدة بالتعــاون مع قطاع 
البحوث التربويــة واملناهج، وذلك بعد 

إقرار العودة الشاملة.
وأفاد بأنه ســيتم سد جميع شواغر 
الوظائف اإلشــرافية اخلاصة بالتوجيه 

الفني حال بدء العام الدراسي.
وفي نهاية االجتماع، ثمن الســلطان 
اجلهود املبذولة من قبل جميع العاملني 
بقطاع التوجيه الفني خالل العام الدراسي 

املاضي.

بحث مع التواجيه الفنية االستعدادات للعام الدراسي املقبل

أسامة السلطان مترئساً االجتماع


