
االثنين 12 ابريل 2010   11محليات
افتتحت الملتقى السابع للتعليم الثانوي الذي تنظمه »تعليمية مبارك« بحضور المديرة العامة بدرية الخالدي

الحمود لـ »األنباء«: اإلعفاء من البصمة ال يعني عدم متابعة الحضور واالنصراف
مريم بندق

اوضحت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود ان 
اعفاء بعض الفئات في وزارة التربية 
من بصمة الدوام ال يعني عدم متابعة 

احلضور واالنصراف.
الوزيرة د.احلمود، في  وقالت 
تصريحات خاصة لـ »األنباء« التي 
اعتمــــدت قرارا باعفاء من خدم 20 
عامــــا واملعاقني واوليــــاء امورهم 
واحلوامــــل من نظام البصمة لدى 
القطاعات وتوقيعهم في كشــــوف 
للحضــــور واالنصراف وســــيتم 
تسجيل املالحظات للمحاسبة عليها 

من قبل الرؤساء بالعمل.
واكدت الوزيرة انها لن تتوانى 
في املوافقة على القرارات التي تهيئ 
بيئــــة العمل املناســــبة للموظفني 
واملعلمني لتزداد انتاجيتهم ويقبلون 
على العمل بروح معطاءة، فاملوظف 
واملعلم الــــذي يجد عوامل الراحة 
النفســــية واملعنويــــة تتضاعف 
انتاجيتهم ويبدعــــون في عملهم 
بدال من ان يكونوا معوقني لسير 
العمل، متمنية على الرؤســــاء في 
جميع القطاعات املساندة واالرشاد 
جلميع العاملني لننهض جميعا في 
هذه املرحلة احلاسمة التي تتطلب 
من اجلميع العمل لتنفيذ برنامج 
عمل احلكومة ومشــــاريع تطوير 
التعليم والتي تصب في مصلحة 
استمرارية خطوات تنفيذ اخلطة 

االمنائية االستراتيجية للكويت.
الى ذلك، اكدت احلمود ان تنويع 
الثانوي محور اساســــي  التعليم 
في تطوير النظــــام التعليمي في 

البالد.

الثانوية وإلقاء الضوء على مراحل 
تطور التعليم في الكويت للوقوف 
على أهم السلبيات وااليجابيات، 
ومن ثم مناقشة وتفعيل اخلطط 
االســــتراتيجية التــــي تهدف الى 
تطوير املناهج الدراسية، والعمل 
على تفعيل مواصفات البيئة اجلاذبة 
كمطلب اساسي ورئيسي من مطالب 
اجلودة ودعامة مهمة من دعامات 
جودة املنتج، الى جنب ابراز دور 
التشريعية  التشريعات والسلطة 
في االصالح التعليمي، والعمل على 
إيجاد احللول واملقترحات التي تسهم 
في جتويد نظام التعليم الثانوي 
بصفة عامة ومخرجاته بصفة خاصة 
مبا يالئم حاجة سوق العمل بالكويت 
ومبــــا يضمن حتســــني مخرجات 
التعليــــم من معلم ومتعلم«. ومن 
ضمن انشطة امللتقى نظمت حلقة 
نقاشــــية بني كل من نائبة مجلس 
األمة د.سلوى اجلسار ومدير املركز 
العربي للبحوث التربوية د.مرزوق 
البستان ترأسها  الغنيم ود.أحمد 
د.محسن الصالح. وتناولت احللقة 
النقاشية دور السلطة التشريعية 
في إصالح النظام التعليمي حتدثت 
فيها د.ســــلوى اجلسار كما تناول 
د.مرزوق الغنيم جانب اعداد املعلم 
للمرحلة الثانوية فيما حتدث د.أحمد 
البستان عن الصعوبات التي تواجه 
مديري ومديرات مدارس املرحلة 

الثانوية.
واجلديــــر بالذكر أنه مت عرض 
فيلم وثائقي عن مســــيرة التعليم 
الثانوي كما مت عرض فيلم ملسيرة 
طالب يحمل أمنية كرسالة تربوية 

بعنوان »أمنيات أحمد«.

كلمتها قائلة »ان اختيار موضوع 
التعليــــم الثانوي في هذه املرحلة 
مهم جدا لتوجه الوزارة في تنويع 
مسارات التعليم الثانوي وافتتاح 
مدرسة للفائقني، والنظر في املسار 
املهني باإلضافة إلى حتسني املسار 
االكادميي ومــــن ثم فإن توصيات 
امللتقى ستكون موضع اهتمام من 

قبل اجلميع«.
ألقــــت مدير عام  ومن جانبها 
التعليمية  الكبيــــر  منطقة مبارك 
بدرية اخلالدي كلمة قالت فيها »ان 
تنشئة جيل جديد قادر على النهوض 
بأعباء النهضة التي نسعى إليها في 
ظل احلركــــة العلمية والتطورات 
التي يشهدها العالم ألمانة عظيمة 
تنوء  بها اجلبال لكن الهمم العالية 
واالرادة القوية حملت تلك األمانة 
كخير ما حتمل االمانات السيما أن 
تلك االمانة هي هذه االجيال التي 
يقع على عاتقها بناء األمة ونهضتها، 
فاألمانــــة العظيمة البد لها من أيد 

عظيمة ترعاها وتصونها«.
واضافت »لقد ساهم الكثيرون 
عبر السنني املاضية في قضية تطوير 
التعليم سواء من اجلانب العلمي 
أو اجلانب النظري محاولني مواكبة 
االنفجار العلمي واملعرفي في العقود 
األخيرة« كما اضافت »ان التعليم 
اهم وسيلة لبناء الشعوب ومواجهة 
متغيرات وحتديات املستقبل، كما 
انه البدايــــة احلقيقية لكل تطور 
وتقدم مناء، ان جميع الدول التي 
تقدمت شــــرقا وغربا جاء تقدمها 
وتطورها عبر بوابة التعليم« وأكدت 
اخلالــــدي في كلمتهــــا قائلة »اننا 
أحق مبراجعــــة مخرجات املرحلة 

احلقيقي يبدأ مــــن الرصد الدقيق 
للواقع وتقييمه وتعرف ما فيه من 
ايجابيات وسلبيات واالنطالق من 
هذا الواقع في العمل على حتقيق 
الرؤية االستشرافية للمستقبل وفق 
ضوابط ومعايير وأســــس علمية 
سليمة ورؤى تربوية سديدة تقود 
اخلطى إلى النجاح املأمول والتطور 
املنشــــود الذي يلبي االحتياجات 
املجتمعيــــة ويحقــــق الطموحات 
الوطنية في تعليم عصري يواكب 
املستجدات ويتفاعل مع املتغيرات 
ويسهم في إعداد أبناء الوطن االعداد 
الذي يستثمر قدراتهم واستعداداتهم 
ويتوافق مع ميولهــــم ورغباتهم 
ويفجر طاقاتهم ويكشف ملكاتهم 
ابداعاتهم  ومواهبهــــم ويشــــجع 
وابتكاراتهــــم« وختمــــت احلمود 

املؤمتر الســــابع لــــوزراء التربية 
والتعليــــم الذي نظمتــــه املنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم 
»االلسكو« حتت شعار التعليم ما 
بعد االساسي: »الثانوي تطويره 
وتنويع مساراته«، وبالتعاون مع 
مكتب التربية العربي والذي عقد 
مؤخرا في مســــقط وشاركت فيه 

الكويت بوفد رسمي برئاستي.
الوزيــــرة احلمود  هذا وكانت 
قــــد افتتحــــت امللتقــــى الســــابع 
ملديري ومديرات املرحلة الثانوية 
ملنطقة مبارك الكبير حتت شعار 
»مخرجات التعليم الثانوي.. رؤى 
مستقبلية« والذي يقام خالل الفترة 
11 و 12 ابريل اجلــــاري فقالت في 
كلمــــة ألقتها في حفــــل االفتتاح: 
»إن امللتقى الــــذي تنظمه منطقة 

التعليمية في إطار  الكبير  مبارك 
اهتمامها بالتطوير الشامل جلميع 
عناصر املنظومة التعليمية والذي 
تتبناه الوزارة تنفيذا الستراتيجية 
الكويت  العام في  التعليم  تطوير 
للسنوات 2025/2005 والتي تبنت 
في غاياتها الست حتقيق اجلودة 
التعليم،  املنشــــود في  والتطوير 
مما حدا بوزارة التربية وهي تعد 
برنامج العمــــل احلكومي للوزارة 
للسنوات 2013/2010 ألن تضع في 
برامجها ومشــــروعاتها ما يحقق 
اجلودة معيارا لها في جميع البرامج 
واملشروعات وذلك بعد أن أصبح 
االجناز املتميــــز واالتقان في أداء 
العمل هو املستهدف وليس مجرد 

أداء العمل«.
واضافت د.احلمود »إن التطوير 

خالل برامج زمنية.
وحول مسارات التنويع االخرى 
في التعليم الثانوي اجابت الوزيرة 
احلمود: لدينا ايضا خطة التعليم 
التقني لتوفير احتياجات سوق العمل 
الكويتي من الكوادر والتخصصات 
الفنية فضال عن خطة لتنفيذ برامج 
ورؤية لتزويد املتسربني من التعليم 
التي تؤهلهم  الثانوي باملهــــارات 
لالندماج في سوق العمل الفتة الى 
ان املدرسة الرياضية كأحد مسارات 
تنويع التعليم الثانوي مت تأجيل 
تنفيذها ولم تلغ كلية من البرامج 

املوضوعة.
وقالــــت الوزيــــرة ان تنويــــع 
الثانوي محط  التعليم  مســــارات 
اهتمام كبير من دول املنطقة ومتت 
مناقشــــته على طاولة اجتماعات 

واوضحت الوزيرة احلمود في 
تصريحات للصحافيني عقب افتتاح 
امللتقى الســــابع للتعليم الثانوي 
التعليم  حتت شــــعار »مخرجات 
الثانوي.. رؤى مستقبلية« صباح 
امس والذي تنظمه منطقة مبارك 
الكبير التعليمية باشراف مدير عام 
املنطقة بدرية اخلالدي، اوضحت ان 
هذا احملور يأتي كبند رئيسي في 
برنامج عمل احلكومة للسنة املالية 
2010/2009 مشيرة الى انه يتضمن 
الى جانب تنويع املسارات االكادميية 
)العلمي واالدبي( فتح مسار جديد 
للطلبة املوهوبني والفائقني مشددة 
على القول ان هذا املسار سيعطي 
االولوية مقارنة بأن إحداث التطوير 
احلقيقــــي يجــــب ان يكون ضمن 
اولويات واضحــــة ومحددة ومن 

الخالدي: الهمم العالية واإلرادة حملت أمانة تنشئة الجيل الجديدأولوياتنا افتتاح مدارس الفائقين وخطة التعليم التقني والبرامج الفنية

في افتتاح مؤتمر »إعداد معلم التربية الخاصة لإلعاقات البسيطة والمتوسطة« بجامعة الكويت

وزيرة التربية لـ »األنباء«: بدأنا دمج طلبة االحتياجات الخاصة
في »االبتدائي« على سبيل التجربة بمدارس مبارك الكبير

بعـــد ذلـــك مت عـــرض فيلم 
إعالمي تناول اجلهود التي تبذلها 
الكلية في رعاية وإعداد املعلمني 
وتهيئتهم في شكل برامج أكادميية 
متميزة ومت التطرق الى تاريخ 
تأســـيس الكلية والبرامج التي 

قدمتها سابقا وحاليا.
وعلـــى هامـــش املؤمتر مت 
افتتـــاح معرض يهتـــم بذوي 
االحتياجات اخلاصة وتعريف 
األشخاص األسوياء بهذه الفئة 
وباالجنازات التي حققوها رغم 
التي تواجههم وقد  الصعوبات 
شمل املعرض مشاركة مجموعة 
كبيرة من املؤسسات ذات العالقة 

بخدمة هذه الفئة.
وفي ورقة العمل املقدمة من 
د.ناصر بن علي املوسى مستشار 
التربية  التعليم بوزارة  شؤون 
والتعليم في اململكة العربية السعودية حتت 
عنوان »معلم التربية اخلاصة في السعودية.. 
إعداده األكادميـــي ودوره التربوي وأهمية 
رسالته واحلوافز املقدمة له« أكد على أهمية 
رسالة معلم التربية اخلاصة واحلوافز املقدمة 
له كونها ال تنفصل عن الرساالت السماوية 
كما ترجع أهمية مهنة املعلم الى أنها تتحكم 

في مصير اجليل الصاعد.
وقال املوسى ان طبيعة عمل املعلم تغذية 
عقول الناشئة بالعلم وصقل نفوسهم باملعرفة 
وتهذيب طبائعهم بحسن التوجيه والقدوة 
احلسنة مؤكدا ان عمال كهذا يحتاج الى معلم 
يتمتع بعلم نافع وخلق كرمي وحتمل للمشقة 
في سبيل تنشئة اجليل وبقدر ما تتوافر تلك 
الصفات في املعلم بقدر ما يكون جناحه في 
اداء رسالته. وأكد ان أقسام التربية اخلاصة 
وبرامج الدبلومـــات املهنية بحكم طبيعتها 
التخصصية تضطلع بادوار ريادية في ايجاد 
وتبني الفلسفات والسياسات االستراتيجية 
»التي تقوم عليها قواعد عملية تربية وتعليم 
االطفال ذوي االحتياجات التربوية اخلاصة 
في بالدنا وذلك عـــن طريق اجراء االبحاث 
والدراسات واكتســـاب التجارب واخلبرات 
وكذلك مـــن خالل التعاون والتنســـيق مع 

اجلامعات العربية والعاملية«.
واشـــار الى دور معلم التربية اخلاصة 
قائال »عالوة على ان معلم التربية اخلاصة 
يقوم بنفس الدور الذي يقوم به زميله في 
التعليم العام من حيث قيامه بتدريس املواد 
الدراسية فإنه يتفرد بتدريس املنهج اإلضافي 
وهو منهج يشتمل على مجموعة من املهارات 
التعويضية التي دعت احلاجة الى تدريسها 

نتيجة لظروف االعاقة«.
واوضح ان املهارات اخلمس التعويضية 
التي يحتاجها املعاق اولها املهارات األكادميية 
اخلاصة وثانيا مهارات اإلدراك احلسي وثالثا 
مهارات التواصل ورابعا املهارات االجتماعية 

واخيرا مهارات احلياة اليومية.

يكون هناك اتصال وتفاعل واقعي ومتوقع بني 
معلم التالميذ ذوي اإلعاقة والعاديني، مضيفا 
انه يتعني على معلمي التالميذ العاديني ان 
يكتسبوا في سياق إعدادهم األكادميي واملهني 
معرفـــة ودراية كاملـــة باإلعاقة ومظاهرها 
بالتعرف عليها واكتشافها بني التالميذ في 

الصفوف الدراسية وبخاصة األولى منها.
وأضـــاف ان املعلـــم ميثل احـــد األركان 
األساســـية بجانب األسرة ومقدمي الرعاية 
لألطفال في الكشـــف املبكر عن أي دالئل أو 
معالم تنذر بوجود حاالت من األطفال ذوي 
اإلعاقة او ما يعرف أيضا باألطفال املستهدفني 
لتطور اإلعاقـــة وتأثيرها وتداعياتها إذا لم 

يتم الكشف عنها في بداياتها.
وقال انه من األهداف التي يتطلعون إليها 
من خالل إقامة هذا املؤمتر ان يكون ملردوده 
العلمي نتائج عملية وقابلة للتطبيق ال تقف 
عند حد الفكر والتنظير بل متتد الى الواقع 
العملـــي امللموس وتلك هي التوجهات التي 
على أساسها وضعت أهداف املؤمتر ورسمت 

محاوره وورش العمل املصاحبة له.
وبني ان احملور الرئيســـي للمؤمتر هو 
البرامجية واخلبراتية والنموذجية في إعداد 
معلم التربية اخلاصة حيث التركيز على تعليم 

ذوي اإلعاقات البسيطة واملتوسطة.
 من جهتهـــا ألقت اخلبيـــرة واملعاجلة 
السمعية والبصرية مع األطفال املعاقني في 
األحياء الفقيرة في جنوب أفريقيا د.جودث 
ماكينزي كلمة الفائزين بجائزة املغفور له 
بإذن اهلل تعالى الشيخ جابر األحمد ألفضل 
برنامج يقدم لذوي اإلعاقة، مشـــيرة الى ان 
املناقشات التي ستطرح في املؤمتر ستقدم 
طرقا عملية ومفيدة للتعامل مع األطفال ذوي 

اإلعاقات البسيطة واملتوسطة.
وقالت د.ماكينزي »من الضرورة ان نرى 
اإلعاقة كوسيلة بديلة للقدرة واقتراح إطار 
من املرونة بدال من العجز كنهج ملمارســـة 

التعليم للمعاقني«.

للمعاقـــني )2004ـ2013( واخلطـــة العربية 
العشـــرينية الثانية للطفولة )2004ـ2015( 
وعمال باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
التي اعتمدتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
في ديسمبر عام 2006 ووقعت عليها 139 دولة 
من بينها 18 دولة عربية كانت في مقدمتهم 

الكويت«.
وأوضح ان اعداد معلم التربية اخلاصة 
لإلعاقات البسيطة واملتوسطة ليس مبعزل 
عن إعداد املعلم للتالميذ العاديني بل ينبغي ان 

في حاضرهم ومستقبلهم دومنا انتقاص من 
إمكاناتهم الكامنة بداخلهم ودومنا إهدار ملا 
يحملونه من طموحات وطاقات شأنهم في ذلك 
شأن اقرانهم من املتعلمني الذين يشاركونهم 
اخلبـــرات التربوية كلها في مراحل التعليم 
العام، فضال عن مساعدتهم في إدماج ذوي 

اإلعاقة على املدى املتوسط في املجتمع«.
وأشار د.األحمد الى ان انعقاد هذا املؤمتر 
يأتي في تلك احلقبة املهمة »التي مازلنا نعمل 
فيها على حتقيق طموحـــات العقد العربي 

كيفية الرقي باخلدمات املقدمة لهذه الفئة من 
خالل عرض برامج ومناذج وجتارب وخبرات 
ميدانية مطبقة في العديد من الدول، مشيرة 
الـــى ان تضافر جهود املعنيني باملعاقني من 
افراد ومؤسسات من شأنه االرتقاء باخلدمات 
التربوية املقدمة ابتداء من حتديد االحتياجات 
وانتهـــاء بتلبية تلك االحتياجات على نحو 
فعال ال يشعر هؤالء االبناء بأنهم مختلفون 
عن اآلخرين في حقوقهم عن طريق قضايا 
رئيسية تشغلنا نحن األكادمييني واملمارسني 
ومتخذي القرار فيما يتعلق بالشأن التربوي 

املرتبط بذوي اإلعاقة.
 من جانبه أكد عميد كلية التربية بجامعة 
الكويت د.عبدالرحمـــن األحمد انه »لتكرمي 
سام لكلية التربية ان يرعى صاحب السمو 
األمير هذا املؤمتر املعني بإعداد معلم التربية 
اخلاصة لإلعاقات البسيطة واملتوسطة وهو 
تقدير يلقي على عاتقنا كمربني مســـؤولية 
مضاعفة لالضطالع بكل جد والتزام بدورنا 
في تقدمي الرأي السديد واملشورة التخصصية 
في األوضـــاع التربوية واحلياتية واملهنية 

لذوي االعاقة.
وذكر د.األحمد ان للكويت تاريخا مشرفا 
وحافال في مجال رعايـــة ذوي اإلعاقة منذ 
اخلمسينيات من القرن املاضي فقد مت تتويج 
هذه الرعاية بالقانون 8 ســـنة 2010 بشأن 
حقـــوق ذوي اإلعاقة باتفـــاق بني احلكومة 
ومجلس األمة مببادرة ســـامية من صاحب 
الســـمو األمير إذ يقدم هذا القانون منوذجا 
يحتذى به فـــي احلرص على توفير احلياة 
الطبيعية لذوي اإلعاقة بدمجهم في املجتمع 
ويعكس عمـــق الرعاية األبويـــة احلنونة 

للمواطن الكويتي.
وأضـــاف ان »تقـــدمي خدمـــات تربوية 
واجتماعية ونفسية ألبنائنا من ذوي اإلعاقة 
من خالل إعداد معلم يجيد فن مســـاعدتهم 
من شـــأنه ان يوفر ضمانات أكيدة لترشيد 
مسيرة التعلم وتنمية قدرات هؤالء املتعلمني 

مريم بندق
كشفت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
في تصريحات خاصة لـ »األنباء« 
عن بدء مشـــروع دمـــج طلبة 
االحتياجات اخلاصة في املرحلة 
االبتدائية مبدارس منطقة مبارك 

الكبير.
الوزيرة : ســـيتم  وأوضحت 
تطبيق املشروع بصفة جتريبية 
على ان يتم تعميمه الحقا على 

املناطق التعليمية األخرى.
جـــاء تصريح الوزيرة عقب 
افتتـــاح مؤمتر »إعـــداد معلم 
التربيـــة اخلاصـــة لإلعاقـــات 
البسيطة واملتوسطة« بجامعة 
الكويت والذي يقام حتت رعاية 
صاحب السمو األمير وبحضور 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 

العالي.
وقالت د.احلمود في كلمة االفتتاح »ان هذا 
املؤمتر الذي يستمر ثالثة ايام يتناول اهم 
القضايا االنسانية والتربوية اال وهي قضية 
االنســـان املعاق وحقه في احلياة الكرمية 
واملنتجة«، مؤكدة ان عقد هذا املؤمتر برعاية 
سامية من صاحب السمو األمير »ما هو اال 
رســـالة مفعمة باملعاني االنسانية السامية 
التي حترص على التعبير عن اهمية العدالة 
التربوية وعدم التراخي في حتقيق العدالة 

االجتماعية لهذه الفئة من ابناء الوطن«.
وبينت د.احلمود ان رســـالة هذا املؤمتر 
تتسق مع اميان الكويت بأهمية احترام حقوق 
االنســـان »ونحن على يقني من اننا نسير 
بخطى ثابتة وواثقة نحـــو حتقيق التميز 
في تعليم االطفال والشباب من ذوي االعاقة 

البسيطة واملتوسطة«.
وأشـــارت الى ان كلية التربية اختارت 
محورا أساسيا لهذه القضية االنسانية يتعلق 
باعداد معلم التربية اخلاصة لالعاقة البسيطة 
واملتوسطة »العتباره اهم ركائز رعاية ابنائنا 
من هذه الفئة«، مضيفـــة انه مهما تطورت 
التقنية وتعددت الوســـائل واملعينات فان 
املعلم ســـيبقى حجر االســـاس في العملية 

التربوية.
وأوضحت ان الكويت أولت مبكرا كامل 
رعايتها وعنايتهـــا جلميع الفئات اخلاصة 
وقد كانـــت البداية بافتتاح معهد النور عام 
1956/1955 ثم تبعه معهد األمل عام 1960/1959 
ومعهد التربية الفكرية عام 1961/1960 ومعهد 
الرجاء عام 1963 ومعهد التأهيل املهني عام 
1965، مبينة ان هذه الرعاية شهدت تطورات 
موازية للتطور العلمي في مجال رعاية املعاقني 
باالضافة الى انشاء مراكز عديدة لرعاية ذوي 
الصعوبات في التعلم واضطرابات التوحد 

وغيرها من االعاقات.
وأكدت د.احلمود ان هذا املؤمتر جاء ليركز 
على القضايا االساسية بصورة مباشرة وعلى 

د.موضي احلمود وبدرية اخلالدي في صورة جماعية مع املشاركني في امللتقى

د.موضي  احلمود تفتتح معرض التعريف بذوي االحتياجات اخلاصة

»التربية« تقرر تشكيل لجنة مسابقة المكتبة والقراءة

..وبحاجة لشغل وظيفة مراقب التطوير والتنظيم  اإلداري

التربية متاضر  أصدرت وكيلة وزارة 
السديراوي قرارا بشأن تشكيل جلنة مسابقة 
املكتبة والقراءة لتالميذ وتلميذات املرحلة 
االبتدائية واملشتركة بنني وبنات ومدارس 
التربية اخلاصة واملعاهد الدينية ومسابقة 
املهارات املكتبية لطالب وطالبات املرحلة 
املتوسطة واملشتركة بنني وبنات ومدارس 
التربية اخلاصــــة واملعاهد الدينية للعام 
الدراســــي 2010/2009 برئاسة مدير إدارة 
املكتبات باإلنابة عيد شــــالش. وتتلخص 

مهام اللجنة املشكلة الجناز أعمال املسابقات 
باإلعداد للمسابقة التي مت طرحها للمرحلة 
االبتدائية واملتوسطة واملشتركة بنني وبنات 
وتشــــكيل جلان التصفيات النهائية لكل 
مسابقة على حدة، وإعداد األسئلة وأسس 
تقومي املســــابقات واإلشــــراف على جلان 
التصفيات النهائية باإلضافة إلى تصحيح 
أوراق اإلجابة وتقومي املتقدمني واملتقدمات 
في هذه املسابقة وحتديد الفائزين والفائزات 

في املسابقات وإعالن النتائج.

أعلنت وزارة التربية ـ قطاع الشؤون 
اإلداريةـ  عن حاجتها لشغل وظيفة »مراقب 
التطوير والتنظيم اإلداري« بإدارة التطوير 
والتنمية على أن تتوافر في املتقدم الشروط 

التالية:
أوال: املؤهــــل: أن يكون املتقدم حاصال 
على مؤهل جامعــــي تخصصي وخبرة ال 
تقل عن 8 سنوات فعلية في مجال العمل 
منها ســــنتان بوظيفة رئيس قسم،  أو أن 

يكون حاصال على دبلوم تخصصي أو ما 
يعادله أو الدورات التدريبية التي ال تقل 
مدتها عن سنتني بعد الثانوية العامة وخبرة 
ال تقل عن 12 سنة فعلية في مجال العمل 

منها سنتان بوظيفة رئيس قسم.
ثانيا: شروط أخرى: أن يكون حاصال 
على تقريــــر كفاءة بدرجــــة »ممتاز« عن 
السنتني األخيرتني، إجادة استخدام احلاسب 

اآللي.

)متين غوزال(د. احلمود متوسطة د.عبداهلل الفهيد ود.عبدالرحمن األحمد

)كرم دياب(د.سلوى اجلسار متحدثة في احللقة النقاشية


