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م.أحمد املنفوحي مكرما أحد األبناء املنتسبني للدورة

د.موضي احلمود

صرح مدير ادارة الدراسات 
االس���امية ب���وزارة االوقاف 
والشؤون االسامية محمد العمر 
ب���أن دورات املرافئ الصيفية 
لعام 2009 ف���ي مراكز ودور 
القرآن الك���رمي التابعة إلدارة 
الدراس���ات االسامية بوزارة 
االوقاف ستختتم اعمالها اليوم 
بعد ان حققت جتاوبا واقباال 
كبيرين من قبل جميع طبقات 
املجتمع الكويتي، مشيرا الى 
ان عدد املش���اركني في املرافئ  
بلغ نحو 2000 مش���ارك من 
الرجال والنس���اء قدمت لهم 

دورات مجاني���ة على مدى 4 
أسابيع من قبل ادارة الدراسات 

االسامية بوزارة األوقاف.
وأوض���ح العمر ان دورات 
املراف���ئ الصيفية لعام 2009 
أقام���ت في األس���بوع الرابع 
واألخير »املرفأ الدعوي« الذي 
اس���تعرض جتربة »بش���ائر 
اخلير« وعرض جتربة »اآلل 
واألصح���اب« وعرض جتربة 
التكافل، كذلك عرض  جمعية 
جتربة العون املباشر، مؤكدا 
الدراسات اإلسامية  ادارة  ان 
اس���تهدفت من تنظيم املرافئ 

التي شملت »املرفأ  الصيفية 
اإلداري، املرف���أ الذاتي، املرفأ 
االجتماع���ي والروحي، املرفأ 
الدعوي« اس���تمرار التواصل 
مع املواطن واملقيم خال فترة 
العديد من  الصيف وتق���دمي 
األنشطة التي ال تقتصر فقط 
على اجلوانب الدينية والشرعية 
بل تتضمن العديد من العلوم 
احلياتية والعملي�����ة والثقافية 
التي تترك أث���را طيب�����ا في 
مجاالت العائلة كافة أو خارجها 
العديد من  الف���رد  وتكس���ب 

املهارات.

ضمن أنشطة مهرجان »صيف ثقافي 4« يفتتح 
في احلادية عش����رة من صب����اح اليوم معرض 
الكتاب الصيفي الرابع مبجمع املنش����ر مبنطقة 

الفحيحيل.
يذكر ان معارض الكتب الصيفية تهدف الى 
الوصول الى القارئ ف����ي مكانه، حيث حرص 
مهرجان »صيف ثقافي« خال دوراته السابقة 
على إقامة العديد من معارض الكتب في املجمعات 
التجارية ووسط اجلمهور في محاولة للتواصل 

مع القراء وجمهور الثقافة الكويتي.
املعرض يضم اصدارات املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب: عالم الفكر، عالم املعرفة، الثقافة 
العاملية، ابداعات عاملية، جريدة الفنون، باالضافة 

الى كتب التراث العربي واملنارات الثقافية التي 
اصدرها املجلس الوطني خال انشطته الثقافية، 
وكتب الندوات الفكرية املختلفة، كما يضم املعرض 
كتب التشجيع للمؤلفني الكويتيني والتي يقوم 
املجل����س الوطني باقتنائها تش����جيعا للمؤلف 
الكويتي، هذا باالضافة ال����ى العديد من الكتب 
املتنوعة التي مت جلبها من دور نش����ر مصرية 
ولبنانية اختيرت بعناية لتغطي صنوف الفكر 

واألدب واملعرفة ولتناسب جميع االعمار.
ومن اجل حث اجلمه����ور على اقتناء الكتب 
وتش����جيعه على القراءة يقدم املجلس الوطني 
الكتب بأسعار زهيدة، حيث يبلغ سعر الكتاب 

ما بني نصف وربع دينار.

العمر: تقديم 64 محاضرة مجانية
لـ 2000 مشارك في المرافئ الصيفية

على مدى 4 أسابيع

معرض الكتاب الصيفي الرابع 
في »منشر الفحيحيل« اليوم

رئيس التحرير استقبل وفدًا
من اتحاد الطلبة فرع الواليات المتحدة

النادي العلمي: نجاح كبير
للدورة األولى لـ »صيف 2009«

آالء خليفة
استقبل رئيس التحرير الزميل يوسف خالد 
املرزوق وفدا من االحتاد الوطني لطلبة الكويت 

� فرع الواليات املتحدة االميركية.
وضم الوف����د رئيس االحتاد صالح التنيب 

وامني الصندوق عبدالرحمن البحر.

وكانت الزيارة مناس����ب����ة للحدي���ث عن 
انشطة واجن���ازات االحتاد خال الفترة املاضية، 
وعن املؤمت���ر الس����ن���وي الذي س����يعق����ده 
االحت��������اد الوطني لطلب����ة الكوي���ت � فرع 
الوالي����ات املتح���دة االميركية في شهر نوفمبر 

املقب��ل.

ذكر النادي العلمي امس ان دورة )صيف 2009( 
االولى التي اختتمت االسبوع املاضي حققت جناحا 
كبيرا ملا استفاده االعضاء املنتسبون من برامج الدورة 
املتنوعة وانشطتها. واوضح امني عام النادي م.احمد 
املنفوحي خال تكرمي اعضاء الدورة ان املنتسبني 
امضوا اوقاتا ممتعة ومفيدة مع هواياتهم العلمية 
اضافة الى برنامج الرحات واحلفات واملسابقات 
التي استمتعوا بها خال الدورة. واشاد املنفوحي بثقة 
اولياء االمور بأعضاء الدورات الصيفية الختيارهم 
للنادي وتس����جيل ابنائهم في برامجه ونش����اطاته 
املتعددة لصيف 2009. واشار الى ان الثقة تزيد من 

مسؤولية القائمني على االنشطة من اجل تقدمي ما 
يناسب ميول ورغبات االبناء املسجلني ورعايتهم 
في مجال الهوايات واالنش����طة العلمية التي تشغل 

وقت فراغهم وتفيدهم وتنمي موهبتهم.
م����ن جانبه قال مدير عام الن����ادي د.آدم املا ان 
الدورة الثانية انطلقت السبت املاضي وتستمر اربعة 
اسابيع مشيرا الى انها ستكون ختام برامج الدورات 

الصيفية بسبب حلول شهر رمضان املبارك.
واضاف املا ان النادي سينظم دورات مسائية 
خاصة خال الش����هر املبارك مشيرا الى انه سيتم 

االعان عنها بعد االنتهاء من الدورة الثانية.

مريم بندق
اوقف املراقبون املاليون ب���وزارة التربية صرف 
جميع مزاوالت اللجان التي يشارك فيها كل من مدير 
ادارة التنسيق ومتابعة التعليم العام عبداهلل احلربي 
ومراقب االمتحانات سامي الدخيل ورئيس قسم امليزانية 

باالنابة يوسف العنزي.

وقالت مصادر تربوية ل� »األنباء« ان سبب االيقاف 
هو جتاوز احلد االقصى لعدد اللجان املسموح املشاركة 

فيها.
واوضحت املصادر انه على سبيل املثال فإن مدير 
ادارة مكتب التنسيق ومتابعة التعليم العام عبداهلل 
احلربي ش���ارك في 65 جلنة تقاضى اجورا اضافية 

عنها بلغت 52 الف دينار خال 3 سنوات.
وتساءلت املصادر: كيف ميكن له ان يشارك في كل 

هذه اللجان مشاركة فعلية؟
 وينطبق السؤال ذاته على سامي الدخيل ويوسف 
العنزي اللذين فاقت مش���اركتهما ف���ي اللجان احلد 

االقصى املسموح به.

مريم بندق
التربية  أص����درت وزي����رة 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود قرارا وزاري����ا بإعادة 
املتقدمني  تشكيل جلنة مقابلة 
لشغل وظيفة مدير إدارة الشؤون 
االدارية والفنية ملنطقة العاصمة 
التعليمية واس����تند القرار إلى 
االعان رقم 45439 املؤرخ في 
2008/8/13 بشأن شغل وظيفة 
اإلدارية  الش����ؤون  إدارة  مدير 
العاصمة  والفني����ة مبنطق����ة 
التعليمية، والقرار الوزاري رقم 
2009/32 بش����أن تشكيل جلنة 
ملقابلة املتقدمني لشغل وظيفة 
اإلدارية  الش����ؤون  إدارة  مدير 

والفنية.
ونص على:

أوال: تشكيل جلنة برئاسة 
متاضر عبدالعزيز السديراوي 
� وكي����ل وزارة التربية ملقابلة 
املرشحني لشغل وظيفة مدير 
إدارة الشؤون اإلدارية والفنية 
وعضوي����ة كل م����ن: عائش����ة 
عبداحملسن الروضان � الوكيل 
املس����اعد للش����ؤون اإلدارية، 
راضي محمد الرشيدي � الوكيل 
املس����اعد للشؤون املالية، منى 
حمد اللوغاني � الوكيل املساعد 
للتعليم العام باإلنابة، � محمد 
جعفر الكندري � الوكيل املساعد 

للتعليم النوعي.
ثانيا: تتولى اللجنة مقابلة 
املتقدمني املس����توفني لشروط 

شغل الوظيفة املذكورة.
ثالث����ا: على جمي����ع جهات 
العل����م والعمل   االختص����اص 

مبوجبه وتنفيذه.
وأصدرت احلمود قرارا آخر 
الدائمة  اللجنة  بإعادة تشكيل 
لتخصيص املركبات احلكومية 

تنص على:
م����ادة أولى: يعاد تش����كيل 
الدائم����ة لتخصيص  اللجن����ة 
املركب����ات احلكومية برئاس����ة 
عائش����ة عبدالعزيز الروضان، 
الوكيل املساعد للشؤون االدارية 
وعضوية كل من مديري إدارة 
الش����ؤون  العامة،  اخلدم����ات 
التوري����دات واملخازن،  املالية، 

نوع من املركبات واملخصصات 
املس����موح به����ا حس����ب نوع 
التخصيص ون����وع املركبات 

واستخداماتها.
9 � متابعة تنفيذ توصيات 
تقرير ديوان احملاسبة وتقارير 
اجلرد بكافة انواعها وأي تقارير 
أخ����رى مالي����ة أو رقابية فيما 
يتعلق باملركب����ات احلكومية 

اململوكة.
� اعداد الئحة اجلزاءات،   10
التحقيق  وتش����مل اج����راءات 
واملس����اءلة وتوقيع العقوبات 
عن����د مخالف����ة اي م����ن قواعد 
العمل والتعليمات الصادرة عن 
وزارة املالية واحلوادث في اطار 

القوانني املرعية.
11 � يح����ق لرئي����س اللجنة 
اعفاء وضم اعضاء لعضويتها 
واالستعانة مبن يراه من الفنيني 
وغيرهم من الوزارة كلما استدعى 

األمر.
مادة ثالثة: تصرف مكافآت 
اللجنة من الفئة األولى من قرار 
مجلس اخلدم����ة املدنية رقم 1 

لسنة 1983.
مادة رابعة: يعمل بهذا القرار 
اعتبارا من تاريخه، ويلغى ما 

يتعارض معه من قرارات.
مادة خامس����ة: على جهات 
العل����م والعلم  االختص����اص 

مبوجبه.
ق����رار آخ����ر للوزيرة  وفي 
نص عل����ى: ضم اعض����اء الى 
فريق استكمال اجراءات توفير 
متطلب����ات االس����تعداد للعام 
الدراس����ي 2010/2009 وج����اء 

فيه:
أوال: ضم كل من مدير إدارة 
مدارس التربية اخلاصة، ومدير 
إدارة التعليم الديني إلى عضوية 
الفريق املشكل بالقرار الوزاري 

رقم 266 لسنة 2009.
القرار  ثاني����ا: يعمل به����ذا 
اعتبارا م����ن تاريخ عمل فريق 
إليه، وتصرف  العمل املش����ار 
املق����ررة العضاء  املكافأة  لهما 

الفريق.
ثالثا: عل����ى جميع اجلهات 

العلم والعمل مبوجبه.

ومراقب املتابعة الفنية � قطاع 
الشؤون االدارية، رئيس قسم 
النقليات، وخالد سيد عبداملعز 
بإدارة الشؤون  باحث قانوني 

القانونية.
مادة ثاني����ة: اختصاصات 

اللجنة
1 – اصدار قرارات التخصيص 
)ش����خصي � فردي � مشترك( 
أو إع����ادة التخصيص أو الغاء 

التخصيص.
2 � اصدار معايير التخصيص 
العام أو الش����خصي في ضوء 
االشتراطات احملددة في وزارة 

املالية.
3 � حصر ودراسة احتياجات 
الوزارة من املركبات والتوصية 
بإدراجها في مشروع امليزانية.

4 � دراسة املواصفات العامة 
والفنية للمركبات التي اعتمدت 
مخصصاتها في امليزانية وااليعاز 
إلدارة التوريدات واملخازن بإعداد 

طلبات االستئجار بشأنها.
5 � اعداد دراسات املفاضلة 

بني الشراء واالستئجار.
6 � اصدار ق����رارات حتديد 
أعداد وأنواع املركبات املستخدمة 
داخل الوزارة واحلد األدنى لعدد 
السنوات التي يجب أن متضي 

قبل استبدالها.
7 � اعتم����اد قوائ����م األعمار 
االنتاجية التي يعدها الفنيون 
داخ����ل  العام����ة  للمركب����ات 

الوزارة.
ق����رارات حتديد  � اصدار   8
معدالت اس����تهاك الوقود لكل 

إيقاف صرف المزاوالت الوارد اسمه فيها

المراقبون الماليون: مدير التنسيق تقاضى 52 ألف دينار لمشاركته في 65 لجنة

ضم مديري التربية الخاصة والتعليم الديني إلى فريق االستعداد

الحمود: إعادة تشكيل لجنتي مقابلة المرشحين لـ »إدارية« العاصمة 
وتخصيص المركبات الحكومية برئاسة السديراوي والروضان
طالبت بدعم برمجيات رياض األطفال

وزيرة التربية تخاطب الساير 
لتسهيل فحص المعلمين الجدد

مريم بندق
خاطبت وزيرة التربية 
ووزي����رة التعليم العالي 
د.موض����ي احلمود وزير 
الس����اير  الصحة د.هال 
لتسهيل اجراءات فحص 
املعلمني واملعلمات اجلدد 
الذين مت التعاقد معهم من 

بعض الدول العربية.
وقال����ت املص����ادر ان 
اك����دت على  د.احلم����ود 
ضرورة االس����راع بعمل 
ليتس����نى  االج����راءات 

للمعلمني اجلدد حضور الدورات التي تنظمها الوزارة لهم. 
واعرب����ت املصادر عن اهمي����ة تخصيص كادر طبي خاص 
لفح����ص املعلمني اجلدد الذين يصلون ال����ى الباد افواجا 
اعتبارا من 10 اغس����طس املقبل. هذا ورفعت الوزيرة كتابا 
الى رئيس مجلس ادارة الصندوق العربي لامناء االقتصادي 
واالجتماعي عبداللطيف احلمد للمطالبة بدعم مالي ملشروع 
برمجيات ري����اض االطفال في م����دارس الكويت، وتضمن 
الكت����اب رد الوزيرة على املاحظات واالستفس����ارات التي 
تلقتها من رئيس الصندوق وجاءت كالتالي:  اوال: نظرا ألن 
وزارة التربية في الكويت قد بدأت بتطوير املناهج الدراسية 
مبختلف املراحل التعليمية، فإن التطوير قد بدأ في مرحلة 
رياض االطفال، حيث مت تطوير اخلبرات التربوية في هذه 
املرحلة من حيث احملت����وى وطرق التدريس، ان هذا االمر 
يتطلب اعادة صياغة وبن����اء كل ما يتعلق بهذه اخلبرات 
التربوية التي تعطى الطفال الرياض بالكويت، سواء كان 
ذلك يتعلق بطباعة الكت����ب او التقنيات التربوية املعينة 

للتدريس.
ثانيا: مت انتاج برمجيات ري����اض االطفال احلالية عام 
2002، ومنذ ذلك التاريخ ظهرت مستجدات عديدة في مجال 
انتاج الوسائط املتعددة املستخدمة في التعليم وهذا يعني 

وجود حاجة ماسة لعمل برمجيات جديدة.
ثالثا: خال العام الدراسي املنصرم 2007 / 2008 والعام 
الدراسي احلالي 2008 / 2009، ادخلت طرق تدريس جديدة 
في مرحلة رياض االطفال وسيتم ادخال اللغة العربية واللغة 
االجنليزي����ة والرياضيات للخبرات التربوية والبرمجيات 

احلالية ال تواكب التطوير في هذا املجال.

 )فريال حماد(رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق خالل لقائه صالح التنيب وعبدالرحمن البحر

د.هالل الساير

الروضان أعلنت شروط شغل 7 وظائف شاغرة بـ »التربية«
يتم التقديم خالل أسبوعين من تاريخ اإلعالن

عائشة الروضان

مريم بندق
أعلنت وكيلة الوزارة املساعدة 
للقطاع اإلداري عائشة الروضان 
الشاغرة  الوظائف  عن شروط 

بوزارة التربية.
أوال: الشروط الواجب توافرها 
لش���غل وظيفة »رئيس قس���م 
الس���كرتارية« بإدارة اخلدمات 
العامة بقطاع الشؤون اإلدارية: 
أوال: املؤهل: أن يكون حاصا على 
مؤهل جامعي تخصصي وخبرة 
ال تقل عن 6 سنوات فعلية في 
مجال العمل. أو أن يكون حاصا 
عل���ى دبلوم تخصص���ي أو ما 
يعادله او ال���دورات التدريبية 
التي ال تقل مدتها عن سنتني بعد 
الثانوية العامة وخبرة ال تقل عن 
10 سنوات فعلية في مجال العمل. 
ثانيا: شروط أخرى: أن يكون 
حاصا على تقرير كفاءة بدرجة 
ممتاز عن السنتني األخيرتني. 
اجادة استخدام احلاسب اآللي. 
احلصول على دورات تدريبية 
في مج���ال العمل. فعلى جميع 
الراغبني في شغل الوظيفة تعبئة 
النموذج املخصص لذلك وتقدمي 
طلباتهم ملكتب مدير ادارة املوارد 
البش���رية خال اسبوعني من 

تاريخ اإلعان.
ثانيا: »رئيس قسم التنقات« 
البش���رية وعن  املوارد  بإدارة 
الش���روط الواج���ب توافره���ا 
لش���غل الوظيفة: أوال: املؤهل: 
ان يكون حاص���ا على مؤهل 
جامعي تخصصي وخبرة ال تقل 
عن 6 سنوات فعلية في مجال 
العمل. او ان يكون حاصا على 
دبلوم تخصصي او ما يعادله او 
الدورات التدريبية التي ال تقل 

مدتها عن سنتني بعد الثانوية 
العام���ة وخب���رة ال تقل عن 10 
سنوات فعلية في مجال العمل. 
ثانيا: شروط أخرى: ان يكون 
حاصا على تقرير كفاءة بدرجة 
ممتاز عن السنتني األخيرتني. 
اجادة استخدام احلاسب اآللي. 
احلصول على دورات تدريبية 
في مج���ال العمل. فعلى جميع 
الراغبني في شغل الوظيفة تعبئة 
النموذج املخصص لذلك وتقدمي 
طلباتهم ملكتب مدير ادارة املوارد 
البش���رية خال اسبوعني من 

تاريخ اإلعان.
ثالثا: »رئيس قسم املتابعة 
املالية« بإدارة اخلدمات العامة 
لقطاع الشؤون اإلدارية والشروط 
الواجب توافرها لشغل الوظيفة 
أوال: املؤه���ل: ان يكون املتقدم 
حاص���ا على مؤه���ل جامعي 
تخصصي وخبرة ال تقل عن 6 
سنوات فعلية في مجال العمل. 
او ان يكون حاصا على دبلوم 
او  او م���ا يعادله  تخصص���ي 
الدورات التدريبية التي ال تقل 
مدتها عن سنتني بعد الثانوية 
العام���ة وخب���رة ال تقل عن 10 
سنوات فعلية في مجال العمل. 
ثانيا: شروط أخرى: أن يكون 
حاصا على تقرير كفاءة بدرجة 
ممتاز عن السنتني األخيرتني. 
اجادة استخدام احلاسب اآللي. 
احلصول على دورات تدريبية 
في مج���ال العمل. فعلى جميع 
الراغبني في شغل الوظيفة تعبئة 
النموذج املخصص لذلك وتقدمي 
طلباتهم ملكتب مدير ادارة املوارد 
البش���رية خال اسبوعني من 

تاريخ االعان.

رابعا: »رئيس قسم اجلوازات« 
بإدارة املوارد البش���رية بقطاع 
الش���ؤون اإلدارية والش���روط 
الواجب توافرها لشغل الوظيفة 
أوال: املؤهل: أن يكون حاصا على 
مؤهل جامعي تخصصي وخبرة 
ال تقل عن 6 سنوات فعلية في 
مجال العمل. او ان يكون حاصا 
عل���ى دبلوم تخصص���ي او ما 
يعادله او ال���دورات التدريبية 
التي ال تقل مدتها عن سنتني بعد 
الثانوية العامة وخبرة ال تقل عن 
10 سنوات فعلية في مجال العمل. 
ثانيا: شروط أخرى: ان يكون 
حاصا على تقرير كفاءة بدرجة 
ممتاز عن السنتني األخيرتني. 
اجادة استخدام احلاسب اآللي. 
احلصول على دورات تدريبية 
في مج���ال العمل. فعلى جميع 
الراغبني في شغل الوظيفة تعبئة 
النموذج املخصص لذلك وتقدمي 
طلباتهم ملكتب مدير ادارة املوارد 
البش���رية خال اسبوعني من 

تاريخ اإلعان.
خامس���ا: »رئي���س قس���م 

ب���إدارة اخلدمات  اإلس���كان« 
العامة بقطاع الشؤون اإلدارية 
الواجب توافرها  والش���روط 
لش���غل الوظيفة: أوال: املؤهل: 
ان يكون حاص���ا على مؤهل 
جامعي تخصصي وخبرة ال تقل 
عن 6 سنوات فعلية في مجال 
العمل. أو أن يكون حاصا على 
دبلوم تخصصي أو ما يعادله او 
الدورات التدريبية التي ال تقل 
مدتها عن سنتني بعد الثانوية 
العامة وخب���رة ال تقل عن 10 
سنوات فعلية في مجال العمل. 
ثانيا: شروط أخرى: ان يكون 
حاصا على تقرير كفاءة بدرجة 
ممتاز عن السنتني األخيرتني. 
اجادة استخدام احلاسب اآللي. 
احلصول على دورات تدريبية 
العمل. فعلى جميع  في مجال 
الراغب���ني في ش���غل الوظيفة 
تعبئة النموذج املخصص لذلك 
وتقدمي طلباته���م ملكتب مدير 
البش���رية خال  املوارد  ادارة 

اسبوعني من تاريخ اإلعان.
سادس���ا: »مراقب االختيار« 
بإدارة املوارد البش���رية بقطاع 
الش���ؤون االدارية والش���روط 
الواجب توافرها لشغل الوظيفة: 
أوال: املؤه���ل: ان يكون حاصا 
عل���ى مؤهل جامعي تخصصي 
وخبرة ال تقل عن 8 س���نوات 
فعلي���ة في مج���ال العمل منها 
سنتان في وظيفة رئيس قسم. 
او ان يكون حاصا على دبلوم 
او  او م���ا يعادله  تخصص���ي 
الدورات التدريبية التي ال تقل 
مدتها عن سنتني بعد الثانوية 
العام���ة وخب���رة ال تقل عن 12 
سنة فعلية في مجال العمل منها 

سنتان في وظيفة رئيس قسم. 
ثانيا: شروط أخرى: ان يكون 
حاصا على تقرير كفاءة بدرجة 
ممتاز عن السنتني األخيرتني. 
اجادة استخدام احلاسب اآللي. 
احلصول على دورات تدريبية 
في مج���ال العمل. فعلى جميع 
الراغبني في شغل الوظيفة تعبئة 
النموذج املخصص لذلك وتقدمي 
طلباتهم ملكتب مدير ادارة املوارد 
البش���رية خال اسبوعني من 

تاريخ اإلعان.
س���ابعا: »مراق���ب ميزانية 
الوظائف« بإدارة املوارد البشرية 
بقطاع الشؤون اإلدارية. الشروط 
الواجب توافرها لشغل الوظيفة: 
أوال: املؤه���ل: ان يكون حاصا 
عل���ى مؤهل جامعي تخصصي 
وخبرة ال تقل عن 8 س���نوات 
فعلي���ة في مج���ال العمل منها 
سنتان في وظيفة رئيس قسم. 
او ان يكون حاصا على دبلوم 
او  او م���ا يعادله  تخصص���ي 
الدورات التدريبية التي ال تقل 
مدتها عن سنتني بعد الثانوية 
العام���ة وخب���رة ال تقل عن 12 
سنة فعلية في مجال العمل منها 
سنتان في وظيفة رئيس قسم. 
ثانيا: شروط أخرى: ان يكون 
حاصا على تقرير كفاءة بدرجة 
ممتاز عن السنتني األخيرتني. 
اجادة استخدام احلاسب اآللي. 
احلصول على دورات تدريبية 
في مج���ال العمل. فعلى جميع 
الراغبني في شغل الوظيفة تعبئة 
النموذج املخصص لذلك وتقدمي 
طلباتهم ملكتب مدير ادارة املوارد 
البش���رية خال اسبوعني من 

تاريخ اإلعان.


