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العفاسي والمضف بحثا إنجازات اللجنة 
العليا لمنظومة المؤهالت الوطنية

وتطوير سوق العمل من خالل 
توصيفات اللجنة العلمية ووعد 
الوزي����ر بتذليل كل الصعوبات 
التي تواجه عمل املنظومة ودعمه 
الكامل لكل أنشطتها وايضا بحث 
كيفية حتويلها الى مركز، متمنيا 
دوام التوفي����ق لنائ����ب رئيس 
اللجنة وأعضائها ملا فيه اخلير 

لهذا الوطن املعطاء.

تلك الصعوبات مستقبال، وبحث 
الوزير املستجدات حول حتويل 
الى  العلي����ا للمنظومة  اللجنة 
القانونية  مركز، وكذلك األمور 
واإلدارية املطلوبة لهذا املقترح. 
وأشاد الوزير بدور اللجنة العليا 
الوطنية  املؤه����الت  ملنظوم����ة 
والقائم����ن عليه����ا واجله����ود 
املبذولة للمساهمة في حتسن 

اس����تقبل وزي����ر الش����ؤون 
االجتماعي����ة والعم����ل د.محمد 
العفاس����ي نائب رئيس اللجنة 
العليا ملنظومة املؤهالت الوطنية 
د.حمود املضف الذي استعرض 
مع الوزير اجنازات اللجنة بعد 
انتهاء العمل في مشروع توصيف 
100 مهن����ة وب����دء االختبارات 
املطلوبة الجتياز اختبارات املهنة 
كما قدم للوزير تقريرا مفصال 
عن هذه املرحلة واهم اجنازاتها 
املتمثلة في اجن����از جزء كبير 
من برنامج عم����ل احلكومة في 
ما يخ����ص التنمية االقتصادية 
واالجتماعي����ة من خ����الل عمل 
املنظومة التي أجنزت أكثر من 
املطلوب منها خالل هذه املرحلة 
ومن ضمن هذه االجنازات فقد 
مت االنتهاء من توصيف 22 مهنة 
باللغة االجنليزي����ة و22 مهنة 
باللغ����ة العربية وهو أعلى من 
املطلوب بعدد 12 مهنة كما عرض 
على الوزير م����ا يواجه اللجنة 
من صعوبات وس����بل التعاون 
مع الوزارة ودعم الوزير لتذليل 

مريم بندق
خاطب ديوان احملاسبة وزارة التربية بقراره 
تكليف 9 مراقبن مالين إلجراء الفحص واملراجعة 
على أعمال الوزارة للسنة املالية 2011/2010 وهم: 
محمد حمود اجلنيدل � كبير مدققن، هاش���م علي 
القالف � كبير مدققن، محمد علي بوصلحة � مدقق 
رئيس���ي، غيداء عبداهلل السابج � مدقق رئيسي، 

سعد فرحان العنزي � مدقق أول، أنفال عبدالعزيز 
الربيعة � مدقق، عبدالعزيز ناصر الرشيدي � مدقق 
مشارك، أحمد عبداحملسن العيسى � مدقق مساعد، 
هند علي زمان � مدقق مساعد. وطلب الديوان من 
وكيلة الوزارة متاضر السديراوي إعطاء توجيهاتها 
إلى املعنين في الوزارة لتس���هيل مهامهم اعتبارا 

من هذا الشهر.

بعد انتهاء مشروع توصيف 100 مهنة

د.محمد العفاسي ود.حمود املضف
عبدالعزيز الزبن د.موضي احلمود

اثنان منهم من كبار المدققين واثنان رئيسيان والباقي مدققون

تنظم جلنة جائزة البغلي لالبن البار  بالتعاون مع جمعية ال�صحافيني 

الك�يتية م�صابقة للت�ص�ير الف�ت�غرافـي مفت�حة للجميع )م�ؤ�ص�صات 

واأفــــــراد( لأفــ�ــصــل �ــصــ�رة فــ�تــ�غــرافــيــة )طــبــيــعــي( ملتقطة فــى املنا�صبات 

املختلفة واأف�صل �ص�رة ف�ت�غرافية )اإخراج( والتى يتم اإخراجها فنيًا من 

قبل امل�ص�ر  وتعك�س ال�اقع املحلي الك�يتي ب�صرط اأن تتناول ال�ص�ر  ق�صية 

)الرب بال�الدين( و�ص�ف تك�ن اجل�ائز على النح� التايل فى فرعي اجلائزة 

املختلفة :

750 د.ك + هدية قيمة 1 - اجلائزة الأوىل   
500 د.ك + هدية قيمة 2 - اجلائزة الثانية  
250 د.ك + هدية قيمة 3 - اجلائزة الثالثة   

وقررت اللجنة املنظمة متديد فرتة ا�صتقبال امل�صاركات حتى نهاية دوام ي�م 

اخلمي�س امل�افق 30 �صبتمرب 2010 مبقر جمعية ال�صحافيني الك�يتية.

باإ�صراف جلنة حتكيم  اأن يتم فــرز امل�صاركات واإعــالن الفائزين  ومــن املقرر 

متخ�ص�صة و�صيتم ت�صليم اجلــ�ائــز فى حفل تقيمه جلنة جائزة البغلي 

لالبن البار وجمعية ال�صحافيني الك�يتية خالل �صهر اأكت�بر 2010.

بالتعاون مع جريدة

اال�سم:              رقم االثبات:

العنوان:                     تلفون:

�سـروط امل�سابقـة

- 15000 (خم�سة ع�سر �ألف) دوالر نقد�ً و�أكرث من (50) خم�سني جائزة نقدية.

- يدخل �لقرعة كل من �أجاب عن 25 �س�ؤ�الً �سحيحاً يف �مل�سابقة و�أكرث.

- يدخل ��سم �ملت�سابق �ل�سحب مرة و�حدة، و يكتب �ال�سم �لرباعي كاماًل مع رقم �الثبات (�له�ية �أو ج��ز �ل�سفر) و�لهاتف و�لعن��ن كاماًل.

.www.m3ali.tv  دخ�ل �مل�سابقة و�مل�ساركة فيها يك�ن طريق م�قع قناة �ملعايل -

- تعلن نتائج �مل�سابقة الحقاً بعد رم�سان يف قناة �ملعايل وجريدة �الأنباء.

املــ�ــســابــقــة

نية م�سا لر ا

ب���رع���اي���ة

تلفزيون المعالي   أمة إيجابية
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تردد قناة املعايل على النايل �سات 10757 عامودي
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قال تعاىل )ذرين ومن خلقت وحيداً وجعلت له مااًل ممدوداً  وبنني �سهوداً ومهدت له متهيداً ثم يطمع اأن  	•
اأزيد كال اإنه كان الآياتنا عنيداً( �سورة املدثر - نزلت هذه االآيات يف اأحد امل�سركني الذين اآذوا النبي – �سلى 

اهلل عليه �سلم - فمن هو ؟

•	عقبة بن ابي معيط.  

•	الوليد بن املغرية.  

•	ابوجهل.  

•	ابو لهب.  

ال�سوؤال الثاين و الع�سرون

ما حكم ال�سيام للم�سافر؟

�سيامه غري �سحيح.  -1  

�سيامه م�سكوك فيه.  -2  

�سيامه �سحيح.  -3  

1 �سبتمرب 2010م22  رم�سان 1431هـ

الحمود: مكافآت للباحثين تتراوح بين 150 و295 دينارًا

هذا القطاع احليوي من ذوي 
الفعالة  التخصصية  اخلبرة 
واملؤثرة في العملية التعليمية 
ومن املمارسن فعليا للعمل 
التربوي ومتيزوا فيه وكثير 
منه���م أوف���د للحصول على 
درجات علمي���ة تخصصية 

تخدم العملية التربوية.
وتأتي هذه املكافآت تقديرا 

للباحث����ن التربوي����ن وأمال 
في تفعي����ل تطوير البحوث 
التربوية ونأمل موافقتكم على 
منح مكافأة مستوى وظيفي 
وفقا للتدرج الفني اضافة الى 
املكافأة التش����جيعية املقررة 
بقرار مجلس اخلدمة املدنية 
رقم 2003/9 وذلك على النحو 

املنشور:

مريم بندق
التربية  رفع���ت وزي���رة 
العالي  التعلي���م  ووزي���رة 
إل���ى  د.موض���ي احلم���ود 
رئيس ديوان اخلدمة املدنية 
الزب���ن مذكرة  عبدالعزي���ز 
تتضمن منح مكافأة مستوى 
التربوين  وظيفي للباحثن 

العاملن في قطاع املناهج.
التي  املذك���رة  وبحس���ب 
حصلت »األنباء« على نسخة 
التي يقوم  امله���ام  منها فان 
التربوية  البحوث  بها قطاع 
واملناهج تشكل محورا أساسيا 
في منظومة العملية التربوية، 
حيث ان تطوير املناهج يستلزم 
البح���ث الدائم والدراس���ات 
املس���تفيضة للوقوف على 
التربوي���ة في  املس���تجدات 
املناهج وطرق التدريس الى 
جانب استكش���اف املشكالت 
التي تعترض تطبيق املناهج 
الدراسية في احلقل التربوي 
ووضع احللول املناسبة لها، 
فض���ال ع���ن ان العاملن في 

خاطبت رئيس الديوان عبدالعزيز الزبن لصرفها إلى جانب المكافأة التشجيعية المقررة

وظائف الباحثين التربويين التخصصية المتدرجة فنيا 
والمكافآت المستحقة لهم

شروط شغل الوظيفةالوظيفة
مكافأة 

المستوى 
الوظيفي

كبير 
اختصاصين 

تربوين

دكتوراه في التخصص + 14 سنة خبرة أو 
ماجستير في التخصص + 16 سنة خبرة أو 

مؤهل جامعي تخصصي + 18 سنة خبرة
295

اختصاصي 
أول تربوي

دكتوراه في التخصص + 10 سنوات خبرة 
أو ماجستير في التخصص + 12 سنة خبرة 
أو مؤهل جامعي تخصصي + 14 سنة خبرة

250

اختصاصي 
تربوي

دكتوراه في التخصص + 6 سنوات خبرة 
أو ماجستير في التخصص + 8 سنوات 
خبرة أو مؤهل جامعي تخصصي + 10 

سنوات خبرة

215

باحث أول 
تربوي

دكتوراه في التخصص + سنتن خبرة أو 
ماجستير في التخصص + 4 سنوات خبرة 
أو مؤهل جامعي تخصصي + سنتن خبرة

185

باحث تربوي
دكتوراه في التخصص أو ماجستير في 
التخصص أو مؤهل جامعي تخصصي + 

سنتن خبرة
165

باحث مبتدئ 
150مؤهل جامعي تخصصيتربوي

وكيلة »التربية«: إغالق روضة جليب الشيوخ 
وتوزيع األطفال وفق رغبة أولياء أمورهم

بتاريخ 2010/8/3 املتضمن طلب 
اغالق مبن����ى روض����ة جليب 
الشيوخ، مع بداية العام الدراسي 
املقبل نظرا لكون املبنى واقع في 
منطقة سكنية خضعت إلعادة 

تنظيم.
وجاء فيه: أوال: اغالق مبنى 
روضة جليب الش����يوخ الكائن 
مبنطقة جليب الشيوخ قطعة 
1 ش����ارع 115 اعتبارا من العام 

الدراسي املقبل 2011/2010.
ثانيا: تتولى منطقة الفروانية 
التعليمية نق����ل أطفال روضة 
جليب الشيوخ ومراعاة توزيعهم 
على بقية رياض االطفال باملنطقة 

وفق رغبة أولياء أمورهم.
ثالثا: تتولى منطقة الفروانية 
التعليمية نق����ل وإعادة توزيع 
الهيئ����ة االش����رافية  أعض����اء 

والتعليمية واإلدارية.

قررت وكيلة وزارة التربية 
متاضر السديراوي اغالق مبنيي 
روضة اس����امة بن زيد الواقعة 
في منطق����ة الش����عب وجليب 
الشيوخ التابعة ملنطقة الفروانية 

التعليمية.
وجاء في قرار الس����ديراوي 
اخلاص بإغ����الق مبنى روضة 
اس����امة بن زيد التابعة ملنطقة 
الى  التعليمية باإلشارة  حولي 
التعليمية  كتاب منطقة حولي 
بتاريخ 2010/4/15 بشأن إدراج 
روضة أس����امة بن زيد الكائنة 
مبنطقة الشعب ضمن خطة الهدم 
وإعادة البناء، وموافقة منطقة 
العاصمة التعليمية على استقبال 
أطف����ال روضة أس����امة بن زيد 
بروضة عبداهلل الفرج والكائنة 
مبنطقة الدعية ق3 في كتابها رقم 

224 بتاريخ 2010/5/5.
تقرر:  أوال: اغالق مبنى روضة 
الكائنة مبنطقة  اسامة بن زيد 
الشعب ق1 اعتبارا من بداية العام 

الدراسي املقبل 2011/2010.
ثانيا: تتولى منطقة حولي 
التعليمية نق����ل وإعادة توزيع 
الهيئ����ة االش����رافية  اعض����اء 

والتعليمية واإلدارية.
واس����تند قرار إغالق مبنى 
روضة جليب الشيوخ مبنطقة 
التعليمي����ة للعام  الفرواني����ة 
الدراس����ي املقبل 2011/2010 الى 
كتاب منطقة الفروانية التعليمية 

»المحاسبة«: 9 مراقبين ماليين
  لمراجعة قرارات »التربية«

الراجحي: دورة تدريبية لمديري 
المدارس المرشحين للعمل مراقبين

مريم بندق
رفع مراقب التعليم الثانوي مبنطقة الفروانية التعليمية سعد 
الراجحي مقترحا لتنظيم دورة تدريبية ملديري املدارس املرشحن 
للترق����ي لوظيفة مراقب، يتضمن املقت����رح: 1 � أن يقوم مراقب كل 
مرحلة بإحصاء مديري مدارسه ممن تنطبق عليهم »شروط الترقي 

ملراقب مرحلة« ولديهم الرغبة في الترشح.
2 � قيام مراقب املرحلة بعم����ل دورة تدريبية عن جميع أعمال 
املراقبة جلميع الراغبن ممن تنطبق عليهم ش����روط املقابلة تشمل 
»امليزانية وتوزيع املعلمن والنقل والندب والتنسيق مع التواجيه 

الفنية واللوائح والنظم وغيرها«.
3 � يفضل ان يتواجد من تنطبق عليه الشروط في مكتب مراقب املرحلة 
ملدة أس����بوع لالطالع عن قرب على أعمال املراقب املكتبية ثم مرافقته 

أثناء زياراته خالل هذا األسبوع للمدارس وغيرها من األمور.
5 � إذا كان هن����اك اكثر من متدرب يفضل حضور متدرب )مدير 
مدرسة( واحد كل اس����بوع وال مينع اكثر من متدرب حسبما يراه 

مراقب املرحلة.
الهدف من هذا املقترح: 1 � ان يكون املتقدم لوظيفة مراقب مرحلة 
قد اجتاز دورة تدريبية نظرية وعملية أحاط من خاللها بأهم أعمال 
املراقب العملية واملكتبية قبل تقدمه للجنة االختيار تكون له عونا 

في املقابلة وبعد جناحه.
2 � ان يت����م إعداد صف ثان ملس����اعدة املراقب فيما لو احتاج ان 

تسند بعض مهامه إليه.
3 � إتاحة فرصة تدريبية جيدة ملدير املدرس����ة املتميز لإلحاطة 

بأعمال املراقب املكتبية والعملية.

نقل أطفال »أسامة بن زيد« الواقعة بمنطقة الشعب إلى »عبداهلل الفرج« بالدعية

يسرى العمر

منى الصالل

متاضر السديراوي

اعلنت جمعية املهندسن الكويتية نتائج مسابقة 
القرآن الكرمي الرمضاني���ة الثانية بالتعاون مع 
ادارة ش���ؤون القرآن الكرمي ف���ي وزارة االوقاف 
العامة والتي حددت لها سورة »ق« حفظا وقراءة 

وجتويدا.
وخالل توزيع اجلوائز على الفائزين اكد رئيس 
جلنة الدعم واخلصومات م.فيصل العجمي حرص 
اجلمعية على اقامة هذه املس���ابقة لبنات وابناء 
املهندس���ن حيث بلغ عدد املشاركن 35 مشاركا، 

متوجها بالشكر الى رئيس واعضاء مجلس ادارة 
اجلمعية على دعمهم لهذه املسابقة.

واعلن العجمي اسماء الفائزين والفائزات وقد 
حاز املركز االول بنن عبداحملسن الوطيب، وحصلت 
شوق جمعة الشطي على املركز االول بنات وقد 
حصل الفائزون باملراكز العشرة االوائل على جوائز 
مادية، وشارك في توزيع اجلوائز عضو مجلس 
ادارة اجلمعية وامن الصندوق م.سعود العتيبي 

ومدير عام اجلمعية باإلنابة م.احمد السميري.

»المهندسين« أعلنت نتائج  مسابقة القرآن الرمضانية

)سعود سالم(جانب من تكرمي »املهندسني« إلحدى الفائزات


