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العمر تقترح إضافة 11 معيارًا لضوابط 
تكريم المدارس المتميزة

مريم بندق
قدمت مدير عام منطقة الفروانية التعليمية يسرى 
العمر مش����روع مقترح الى مجل����س مديري عموم 
املناط����ق التعليمية يتضمن إضاف����ة 11 معيارا الى 

ضوابط تكرمي املدارس املتميزة.
وقالت العمر ان الهدف من املقترح حتقيق اجلودة 
الشاملة في مدارسنا، وما تفرضه املستجدات العاملية 
في تنمية األداء املدرسي، »وإميانا بأهمية دور اإلدارة 
املدرسة في حتقيق التميز واجلودة الشاملة« نقترح 
إضافة البنود التالية في دليل قياس معايير الشؤون 

التعليمية )ملعيار القيادة التربوية(:
وجود خطة استراتيجية للمدرسة، حتوي أهدافا 
واضحة، ميكن قياس����ها من خالل مؤشرات النجاح 

)وتركز على املتعلم واملعلم بالدرجة األولى(.
اقتناع إدارة املدرسة بالتحسني والتطوير املستمر 

في مجاالت العمل املدرسي.
تعاون أقس����ام املدرسة في تبني فلسفة اجلودة 

الشاملة.

االهتم����ام بالتدريب والتطوي����ر املهني )الذاتي( 
لتطوير املهارات القيادية لإلدارة املدرسية.

تطوي����ر اإلجراءات الروتيني����ة التي تعد ضمن 
العقبات التي حتد من الوصول الى تطبيق اجلودة 

الشاملة.
تطوير وحتس����ني بيئة العمل لتكون املدرس����ة 
جاذب����ة للمتعلم واملعلم، من خالل حس����ن التعامل 
مع املتعلم واملعلم وولي األمر واالهتمام بالتدريب 

وجتميل املدرسة.
التشجيع على بناء فرق العمل وتطوير أدائها.

احتواء املشكالت بكل أنواعها، والعمل على حلها 
في بدايتها وقبل استفحالها، باسلوب تربوي داخل 

االطار املدرسي.
املرونة في التعامل من غير اخالل بالعمل.

رفع الروح املعنوية للعاملني.
االميان بالقيم بأنواعها املختلفة )األمان، العدالة، 
حب اخلير لآلخرين، التسامح، اتقان العمل، األمانة، 

الصدق، االحساس باملسؤولية، ...(.

وزيرة التربية: صرف المكافآت المالية لـ 988 مكلفًا باألندية المدرسية
خاطبنا رئيس ديوان الخدمة المدنية العتماد الميزانية للعام المالي 2011/2010

د.خالد الرشيد

االش����راف على تنفيذ برمجيات 
خيرات رياض االطفال املطورة، 
جاء في القرار: يتم تغيير املسمى 
الوظيفي لعضو جلنة االشراف 
على تنفيذ برمجيات خبرات رياض 
االطفال املطورة ضياء العصفور 
الى املوجهة االولى لرياض االطفال 

مبنطقة العاصمة التعليمية.

ومخصصة لكل ن����اد 24 موظفا 
432، اندية للبنات بواقع 3 اندية 
في كل منطقة ومخصص لكل ناد 
24 موظفا 432، ناد لالحتياجات 
اخلاصة للبنني 30، ناد لالحتياجات 

اخلاصة للبنات 30.
واصدرت الوزيرة قرارا لتغيير 
الوظيفي لعضو جلنة  املس����مى 

املسائية هو 988 موظفا وذلك طبقا 
للميزانية التقديرية لالندية املعدة  
من قبل قطاع االنشطة الطالبية 
فإن عدد العاملني باالندية املدرسية 
املسائية يبلغ 988 وتوزيعهم كما 

يلي:
اعضاء اللجان 64، اندية للبنني 
بواق����ع 3 اندية ف����ي كل منطقة 

مريم بندق
خاطبت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
رئيس دي����وان اخلدم����ة املدنية 
عبدالعزيز الزبن لتجديد املوافقة 
على صرف املكافآت املالية للعاملني 
باالندية املدرسية املسائية للعام 
املالي 2011/2010 بناء على الكتاب 
املرفوع من وكيل قطاع االنشطة 

املدرسية دعيج الدعيج.
الوزي����رة احلمود في  وقالت 
كتابه����ا للزب����ن احلاق����ا بكتابنا 
اليكم رق����م )579 ، 717( بتاريخ 
2010/5/20، و2010/6/15، وباالشارة 
الى كتابكم رقم )201001028092( 
بتاريخ 2010/7/18 بشأن املوافقة 
على صرف املكافآت املالية للمكلفني 
ف����ي االندية املدرس����ية  بالعمل 
املسائية وعددهم 172 موظفا للعام 

املالي 2011/2010.
الع����دد الصحيح  ب����أن  علما 
للمكلف����ني باالندي����ة املدرس����ية 

دعيج الدعيج عبدالعزيز الزبن موضي احلمود

صندوق التعليم
يبدأ تحديث بيانات 

الطلبة الوافدين

المحمد يرعى مؤتمر 
تحسين استخدام 
الطاقة في المباني

مريم بندق
وافق س����مو رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد على طلب 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود رعاية 
املؤمتر واملعرض الدولي العاشر 
لتحسني اس����تخدام الطاقة في 
املباني والذي سيعقد في البالد 
خالل الفت����رة م����ن 26 الى 28 
اكتوبر املقبل.واعطى سمو رئيس 
الوزراء تعليمات الى د.احلمود 
حلضور احتفال افتتاح املؤمتر 
نيابة عنه. هذا وينظم املؤمتر 
معهد الكويت لالبحاث العلمية 
بالتعاون مع مختبر انظمة الطاقة 
التابع جلامعة تكساس االميركية 
ومبش����اركة عدد من املنظمات 
واملؤسس����ات ومراك����ز البحث 
العاملي����ة ونخبة م����ن اخلبراء 
واملختصني الدوليني ويش����رف 
عليه من وزارة التربية الوكيل 
املساعد للتخطيط واملعلومات 

د.خالد الرشيد.

دعت وزارة التربية أولياء أمور 
الطالب الوافدين من املستفيدين من 
خدمات الصندوق اخليري لتعليم 
الطلب���ة احملتاج���ني الى حتديث 
بياناتهم اعتبارا من اليوم األربعاء 

حتى 15 سبتمبر املقبل.
وقال مدير عام اإلدارة العامة 
للتعلي���م اخلاص محمد الداحس 
في بيان صحافي امس ان تسلم 
الطلب���ات س���يكون ف���ي الفترة 
املسائية، موضحا ان اإلدارة أعدت 
منوذجا خاصا يشمل املستندات 
املطلوبة التي يجب على ولي األمر 

ارفاقها مع املغلف عند تسليمه.

.. وتعلن عن فتح باب التسجيل في المنح األردنية

»التعليم العالي«: 25 مقبواًل في بعثات »البترول« و»إيكويت«

أسماء المقبولين في خطة بعثات مؤسسة البترول وشركة إيكويت للبتروكيماويات للعام 2010 ـ 2011
مؤسسة البترولأميركاهندسة البترولمانع سعيد محمد العجمي
مؤسسة البترولأميركاهندسة البترولغامن محمد مسعود العجمي
مؤسسة البترولأميركاادارة املشاريعغدير ابراهيم محمد املزيدي
مؤسسة البترولأميركاهندسة ميكانيكيةحسني علي حسني دشتي
مؤسسة البترولأميركاهندسة ميكانيكيةغنام ظافر محمد العجمي
مؤسسة البترولبريطانياهندسة البترولبدر اسامة حافظ احلافظ
شركة ايكويتأميركاهندسة كيميائيةاسيل مسلم علي اسيري
مؤسسة البترولأميركاهندسة آالت دقيقةعبدالهادي سعيد النومس

شركة ايكويتأميركاهندسة كيميائيةمرمي جابر عبدالرحمن حميدي
مؤسسة البترولبريطانياهندسة ميكانيكيةناصر عيد فراج الرشيدي
شركة ايكويتأميركاهندسة الكترونيةفاطمة خالد علي الصايغ

شركة ايكويتأميركاهندسة الكترونيةحسني سالم حميد بوصفر
مؤسسة البترولأميركاهندسة اطفاء وسالمةفواز صالح ظاهر الرشيدي
مؤسسة البترولأميركاهندسة اطفاء وسالمةمرشد نافع رجا الرشيدي
مؤسسة البترولبريطانياهندسة اطفاء وسالمةناصر فالح دويح العجمي

مؤسسة البترولبريطانياادارة املشاريعابراهيم عبداهلل عبيد الرشيدي
شركة ايكويتأميركاادارة سلسلة التوريدفهد محمد حسن اخلضر

أسماء أبناء العاملين بالقطاع النفطي المقبولين في خطة بعثات مؤسسة البترول للعام 2011/2010
بريطانياهندسة ميكانيكيةت التعيني: 1972/9/3ناصر مطلق الطواري العازمي

اميركاهندسة بترولت التعيني: 1976/2/8مشعل فاروق الزنكي
بريطانياهندسة اطفاء وسالمةت التعيني:  1980/5/18فهد عبداهلل العجمي

بريطانياهندسة بترولت التعيني:  1983/10/23جاسم محمد عطية الصغير
بريطانياهندسة ميكانيكيةت التعيني:  1984/10/14عبداهلل غازي العتيبي
بريطانياهندسة اآلالت الدقيقةت التعيني:  1985/8/4صالح محمد العجمي

اميركاهندسة بترولت التعيني: 1992/3/23فارس منصور العجمي
اميركاهندسة ميكانيكيةت التعيني:  1997/4/26علي طارق الفودري

اعلنت وزارة التعليم العالي عن اسماء الطلبة املقبولني 
في خطة بعثات مؤسس���ة البترول الكويتية وش���ركة 
ايكويت للبتروكيماويات وشركة البترول للعام الدراسي 
2011/2010، مناشدة جميع الطلبة املقبولني مراجعة الوزارة 

خالل 3 ايام من تاريخ اعالن النتائج مصطحبني معهم 
الشهادات االصلية واملستندات املطلوبة الدارة البعثات، 
اما بالنسبة للطلبة غير املقبولني فعليهم مراجعة الوزارة 

لتسلم مستنداتهم وذلك في مبنى رقم 1.

للطالب وولي أمره، حضور ولي 
أمر الطالب شخصيا، وشهادة ملن 
يهمه األمر من التأمينات االجتماعية 

تفيد بأن الطالب غير موظف.

مصدقة من شهادة الثانوية العامة، 
عدد 8 صور شخصية، نسختان من 
شهادة امليالد، نسختان من جوائز 
السفر، نسختان عن البطاقة املدنية 

أعلن����ت وزارة التعليم العالي 
عن خطة املنح الدراسية السادسة 
اململك����ة األردنية  واملقدمة م����ن 
الهاش����مية، فعلى من يرغب في 
التسجيل بهذه املنح مراجعة وزارة 
التعليم العالي � الشويخ � املنطقة 
احلرة � مبن����ى 1 � الدور الثاني � 
ادارة العالق����ات الثقافي����ة )املنح 
الدراسية( وذلك اعتبارا من يوم 
األربعاء املوافق 2010/8/18 وحتى 
يوم األحد املوافق 2010/8/22 من 
متام الساعة 9.30 صباحا وحتى 

الساعة 12.30 ظهرا.
ويرجى احضار األوراق املطلوبة 
للتس����جيل وهي كاآلتي: صورة 

خطة المنح الدراسية السادسة في المملكة األردنية للعام 2011/2010
مالحظاتالنسبةالتخصصالجامعة
اجلامعة 
أن يكون 65%علم اجتماعاألردنية

الطالب حاصال 
على شهادة 
الثانوية 

العامة أو ما 
يعادلها في 
القسم األدبي

65%العلوم السياسية
70%الفقه وأصولهجامعة اليرموك

65%اللغة اإلجنليزية

اللوغاني طلبت من الموجهين العامين مراعاة التسلسل الوظيفي

»التربية«: كتب الطلبة جاهزة في المطابع وال نستطيع تسلمها

مريم بندق
طلبت وكيلة التعليم العام منى اللوغاني من 
املوجهني العامني مراعاة التسلسل الوظيفي عند 

اعداد املخاطبات واملراسالت.
وقالت في تعمي���م وجهته الى املوجهني من 
االهمية مراعاة علم وموافقة مديري عموم املناطق 
التعليمي���ة على اي اجراءات تتخذ من ش���أنها 
التعديل والتأثير على مجريات العمل في امليدان 

التربوي.
واوضحت الوكيلة اللوغاني في الكتاب الذي 
حصلت »األنباء« على نسخة منه ان هذه اخلطوة 
تأتي ضم���ن اجراءات تنظيم العمل في املناطق 
التعليمية التي اتخذت في اجتماع مجلس مديري 

العم���وم في اجتماعه الذي عق���د في 15 يونيو 
املاضي من منطلق احلرص على تنظيم العمل 
في املناطق التعليمية مبا يضمن حتديد مصادر 
التوجهات والتعليمات التي من شأنها التأثير على 
مجريات العمل في امليدان التربوي مبا يتوافق 
مع خطط العمل في املناطق التعليمية، وألهمية 
حتديد جهات التأثير في مجريات العمل اليومي 
داخل املي���دان التربوي من خالل مصادر ميكن 
ملتخذ القرار متابعته���ا وتقييم اثارها وضمان 
توجهها في خدمة اخلطة الرئيسية لعمل املنطقة 

التعليمية.
الى جانب ضمان سهولة حتديد مسؤوليات اتخاذ 

القرارات ذات التأثير في العمل التربوي.

مريم بندق
أوضحت وزارة التربية ان الكتب الدراسية 
للعام الدراس����ي اجلديد 2011/2010 جاهزة في 
املطابع ولكن لم يتم تسليمها الى الوزارة بسبب 
تأخر جلنة املناقصات املركزية في اعتماد العقود 
اخلاصة بطباعة الكتب. وقال مدير إدارة املناهج 
د.س����عود احلربي في مداخلة له أثناء اجتماع 
فريق عمل االستعداد الستقبال العام الدراسي 
برئاسة وكيلة التعليم العام منى اللوغاني أمس 

ان الكتب الدراسية التي حتتاجها املدارس للعام 
الدراسي اجلديد جاهزة باملطابع منذ مايو املاضي، 
ولكن ال نستطيع تس����لمها بسبب تأخر جلنة 
املناقصات املركزية في توقيع العقود اخلاصة 
بطباعة هذه الكتب مع املطابع. من ناحية أخرى 
مت االتفاق على مخاطب����ة مراقبي الصيانة في 
املناطق التعليمية للطل����ب من املقاولني الذين 
يتولون صيانة املدارس العم����ل ليال لالنتهاء 
من األعم����ال املطلوبة وذلك لتع����ذر العمل في 

الفترة الصباحية لظروف الطقس. هذا وطلب 
من إدارة التوريدات واملخازن وضع جدول زمني 
لس����د نواقص األثاث املطلوب للمدارس خالل 
األيام املتبقية من هذا األسبوع واألسبوع املقبل 
والذي وصفته املصادر بأنه بس����يط جدا ولكن 
البد من اس����تكماله. ونظ����ر االجتماع أيضا في 
بنود جدول األعمال املتضمنة الباصات وعمال 
النظافة، وجدد مدير إدارة اخلدمات وليد الغيث 
التأكيد على انها ستوزع على املدارس اعتبارا 

أكدت على أهمية علم وموافقة مديري العموم على اإلجراءات التربوية

بسبب تأخر »المناقصات« في اعتماد العقود الخاصة بالطباعة

منى اللوغاني

بدء االستعدادات لالحتفال 
باليوم العالمي للمعلم

خاطب وكيل قطاع االنش����طة 
الطالبية دعيج الدعيج مديري عموم 
املناطق التعليمية لتسهيل اجراءات 
فرق عمل االحتفال باليوم العاملي 
للمعلم للعام الدراسي 2010/2009. 
وقال الدعيج في كتابه: مبناس����بة 
استعدادات الوزارة لالحتفال باليوم 
العاملي للمعلم الذي يصادف اخلامس 
من اكتوبر املقبل والذي يقام حتت 
رعاية وحضور صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد، يرجى االيعاز 
جلهة االختص����اص لديكم بالعمل 
على تس����هيل مهمة نورة املس����لم 
عضو اللجنة العليا ورئيس اللجنة 
الداخلي واعداد  الفرعية للتنظيم 
القاعة واعض����اء جلنتها الختيار 
العرض  ف����ي  الطالب املش����اركني 
وكذلك فريق املوس����يقى املشارك 
في االحتفال من مدارس منطقتكم 

التعليمية )بنني، بنات(.

الحمود: إعادة النظر في الهيكل التنظيمي لـ »التربية« والمناطق
وظيفي وإجراءات العمل.

مع تزويد فرق املتابعة بالتقارير 
الدورية املطلوبة حول تقدم العمل 

في تنفيذ املشروع.
على ان يعقد الفريق اجتماعاته 
بناء على طلب رئيس الفريق في 

غير أوقات الدوام الرسمي.
هذا ويحق للفريق تشكيل فرق 
عمل فرعية أخرى لتنفيذ بعض 

املهام وملدة محددة.
وتصرف مكافأة مالية شهرية 
ألعضاء فرق العمل يحددها وزيرة 

التربية من بند أعمال أخرى.
على جميع اجله����ات املعنية 
العلم والعم����ل مبوجبه اعتبارا 
من  مايو املاضي ويستمر العمل 

به حتى نهاية مارس 2011.
وحددت الوزيرة مهلة زمنية 
حت����ى نهاية م����ارس 2011 لرفع 

التقرير املطلوب للوزيرة.

أبو الفتوح ساملان � مستشار مكتب 
وزير التربية، سعود عبدالعزيز 
اجلويس����ر � مراقب إدارة املوارد 

البشرية.
مهام الفريق:

دراسة معايير اجلودة اإلدارية 
التي تتناسب مع العمل اإلداري، 
والوض����ع الراهن ملكونات العمل 
اإلداري بقطاعات الوزارة )هيكل 
تنظيم����ي � توصي����ف وظيفي � 

اجراءات عمل(.
وحتديد االحتياجات لتطوير 
العم����ل اإلداري ووض����ع خط����ة 
تنفيذ التطوير اإلداري للقطاعات 
التعليمي����ة واألجهزة  واملناطق 

املختلفة بالوزارة.
الى جانب التنسيق مع اجلهات 
املعني����ة في اس����تكمال املكونات 
اإلدارية الالزمة من هياكل تنظيمية 
وتبسيط االجراءات وأدلة توصيف 

�� 2014/2013 برئاسة   2011/2010
وكيل����ة القطاع االداري عائش����ة 
الروض����ان وعضوي����ة: س����الم 
الفيلكاوي � مدير ادارة التخطيط، 
أنيس����ة الوهابي � مدي����ر اإلدارة 
املالية، نبيل املعجل � مدير إدارة 
التنظيم � ديوان اخلدمة املدنية، 

مريم بندق
كلفت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
وكيل����ة القطاع اإلداري عائش����ة 
الروضان بدراسة الوضع الراهن 
للهيكل التنظيمي لوزارة التربية 
لتحديد احتياجات التطوير اإلداري 
للقطاعات املختلفة وأجهزة الوزارة 

واملناطق التعليمية.
الوزيرة احلمود في  وحددت 
قرارها ان الهدف تبسيط اجراءات 
العم����ل ووضع أدل����ة التوصيف 
الوظيف����ي واس����تكمال املكونات 

اإلدارية الالزمة.
جاء ذلك ف����ي مضمون القرار 
الوزاري الذي نص على تشكيل 
فري����ق لتنفيذ مش����روع تطبيق 
معايير اجل����ودة اإلدارية لوزارة 
التربية في إط����ار تنفيذ اخلطة 
االمنائية متوسطة املدى للسنوات 

كلفت وكيلة القطاع اإلداري عائشة الروضان بتحديد المتطلبات بهدف تبسيط اإلجراءات

عائشة الروضان


