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خطة التنمية ومحو األمية

مر قبل عدة أيام، وبالتحديد 8 سبتمبر 2010 اليوم العاملي 
حملو األمية حيث احتفلت االمم املتحدة عبر منظمتها الدولية 
)اليونسكو( بهذا اليوم املهم حيث اشارت الى وجود ما يقارب 
الـ 750 مليون شخص امي في العالم والنسبة االكبر منهم من 
النساء حيث يشكلن ما يقارب الثلث وتأتي أهمية هذا االحتفال 
نظرا ألهمية العلم والتعليم على اعتبار ان االمية تعتبر عائقا 

كبيرا امام التنمية وامام التقدم احلاصل في العالم.
ونحن في الكويت وفي زخم االحداث مرت هذه املناسبة 
مرور الكرام من حيث االشارة الى هذا اليوم العاملي وكأن األمر 
ــؤولني في اجلهات املعنية في الدولة وال القائمني  ال يعني املس
على اخلطة التنموية بأهمية تنمية العنصر البشري ودوره في 
التنمية فإذا كان مسؤولو اجلهات املعنية يعتقدون ان الكويت 
ــارة إليه في هذا  ليس بها امي فهذا األمر مفخرة وجتدر اإلش
ــوم العاملي، وإذا كانت هناك امية مهما صغر حجمها فعلى  الي
املسؤولني استغالل هذه املناسبة للتذكير بأهمية الدور العاملي 
ــي اجلهود الرامية ملكافحة االمية ونحن جزء من هذا العالم  ف
نظرا ملا تخلفه االمية من حتديات اجتماعية واقتصادية وامنية 

وتنموية بدايتها مع االسرة.
ولكن لالسف لم نسمع عن أي شيء من هذا القبيل والتساؤل 
ــي تنفيذ خطة التنمية في  ــه: أين التكامل ف الذي يطرح نفس
ــير  ــرية وأود أن اش مجال محو األمية في اطار التنمية البش
ايضا ونحن في األلفية الثالثة وعلى الرغم من بدايات برنامج 
محو األمية للكبار الذي بدأ في عقدي الستينيات والسبعينيات 
ــنة 1981،  من القرن املاضي وتوج بصدور القانون رقم 4 لس
لألسف ان االمية مازالت تطل برأسها في املجتمع الكويتي حتى 
لو كانت بأعداد قد ينظر إليها البعض على انها بسيطة لكنها 
تشكل نسبة مئوية من اجمالي السكان الكويتيني، كذلك فان 
وجود االمية في املجتمع الكويتي ال يتناسب مع سمعة الكويت 
ــاء باملواطن الكويتي  ــرية واالرتق وجهودها في التنمية البش
ــباقة في برامج محو األمية منذ عقود مضت ولكن  وهي الس
ــى اجلميع وجود االمية  التراخي االداري واالعالمي قد انس

في املجتمع الكويتي.
وبلغة االرقام الصادرة من الهيئة العامة للمعلومات املدنية 
والتي بال شك تعتبر مصدرا مهما للمعلومات وتعطي البيانات 
الكاملة عن صورة املجتمع فإن البيانات االحصائية املتوافرة 
تؤكد ان ما يقارب 38 الف مواطن كويتي )ذكر وانثى( اميون 
ويشكلون ما نسبته 4.5% من إجمالي السكان الكويتيني عشر 
ــبته 3.5% من  ــنوات فأكثر البالغ عددهم 818763 وما نس س
اجمالي السكان الكويتيني البالغ عددهم 1118911، ويشكل االناث 
ــة العظمى من االميني حيث يبلغ مجموعهن 32271 مبا  الغالبي
ــبته 85% من إجمالي االميني الكويتيني والذكور يشكلون  نس

5721 مبا نسبته %15.
وتتركز فئة األمية في الفئة العمرية ما بني 30 سنة وأكثر من 
65 سنة وحتديدا فإن الفئة االكثر أمية تتركز في الفئة العمرية 
65 فأكثر بإجمالي 16523 تليها الفئة العمرية 64-60 وعددها 
ــا فئة من 59-55 وعددها 4712 تليها الفئة العمرية  5288 تليه
ــر  54-50 وعددها 3956 واخيرا 49-45 بعدد 2688. وتنحس
األمية نهائيا في االعمار الصغيرة نظرا اللزامية التعليم وفقا 
للقانون 1 لسنة 65 ترتفع تدريجيا في فئة 24-20 بإجمالي 29 
ــة 29-25 بإجمالي 157 وفئة 34-30 بإجمالي 594 والفئة  وفئ
العمرية 35-39 بإجمالي 1314 والفئة العمرية 44-40 بإجمالي 

2127، بإجمالي عام لهذه الفئات 4221.
ومبراجعة تلك الفئات العمرية مع صدور قانون رقم 1 بشأن 
التعليم االلزامي لسنة 1965 وقانون رقم 4 بشأن محو األمية 
لسنة 1981 وتطبيقهما على أرض الواقع يفترض التحاق الغالبية 
الكبيرة منهم مبراحل التعليم األولى ومراكز محو األمية مما 
يستتبع عدم وجود أي امي بالكويت منذ ذلك الوقت نظرا ملا 
نصت عليه تلك القوانني من الزامية التعليم ومحو األمية وما 
ــه من عقوبات وجزاءات لكل من يتخلف حيث نصت  تضمنت
ــون محو األمية التي تنص على أن محو  املادة الثالثة من قان
األمية الزامي للذين لم يتجاوزوا األربعني عاما وبتطبيق هذه 
املادة على الفئات العمرية السالفة الذكر جند ان غالبيتهم تنطبق 

عليهم وكان يجب عليهم االلتحاق مبراكز محو االمية.
والتساؤل الذي يطرح نفسه: من يتحمل مسؤولية وجود 
هذه االعداد من االمية في املجتمع الكويتي؟! هل هو التراخي 
ــون ام عدم وجود متابعة من اجلهات املعنية  في تطبيق القان
ــتمرار االمية لدى هؤالء  في الدولة؟ ومن يتحمل جريرة اس
باستثناء من لديهم عاهات او امراض مستثنني بحكم القانون 
ــات  ــتثنون ايضا؟ واين دور مؤسس ام ان غالبية هؤالء مس
ــبة األمية  املجتمع املدني اخلاصة باملرأة خاصة ان غالبية نس

من نصيب االناث؟
عندما نتطرق إلى هذا املوضوع فإننا نحاول بقدر اإلمكان 
مالمسة نقاط الضعف لتداركه مستقبال وخاصة اننا في 
إطار تنفيذ خطة التنمية االمنائية الكبيرة التي تتطلب سن 
القوانني والتشريعات والتي يجب متابعة تطبيقها أوال بأول 
ــمية بعيدا عن املجامالت والبيانات التي  وفقا لتقارير رس

ال تستند الى ارض الواقع.
األمر  الذي  يتطلب دراسة هذه االرقام وان كان هناك 
عذر للفئات األكبر سنا في وجود االمية لديها نظرا لتراخي 
اجلهات املعنية في تطبيق القانون التي تتحمل وزر وجود 
ــابة فإنه من  االمية لدى هؤالء ولكن في الفئة العمرية الش
املتعذر قبول أي أمي في هذه الفئات العمرية الشابة ما لم 
ــف وراء هذه االعداد وان كان  تكن هناك أمور صحية تق
افتراضنا صحيحا فإنه يجب تدارك ذلك وأهمية االشارة 
إليه حيث ان وجود مثل هذه االرقام في متناول الباحثني 
ــه في التحليل  ــرا احصائيا ميكن البناء علي ــي مؤش يعط

االحصائي.
وبعد ذلك االستعراض لتلك البيانات اال يجدر بنا أن نقف 
موقفا متأمال لتلك االرقام وان نبدأ جهودا مضاعفة حملو االمية 
وفق برنامج علمي واستراتيجية واضحة املعالم ملراكز محو 
االمية للكبار وعدم التراخي في مواجهة هذه األرقام والتي يجب 
ــر إليها بجدية وبدء حملة قومية جلعل املجتمع الكويتي  النظ
خاليا من االمية وخلق برنامج اعالمي مكثف حتت شعار »ال 
لالمية في املجتمع الكويتي« عبر حملة اعالمية مكثفة للتركيز 
على مخاطر األمية وتشجيع االميني على االلتحاق مبراكز االمية 
باستخدام اساليب تعليمية متنوعة ومشوقة دون النظر للسن 
وتقدمي جوائز تشجيعية للمتفوقني وحوافز تشجيعية للحاصلني 
على شهادة محو االمية ومكافآت مالية مجزية تفعيال للمادة 

15 من قانون محو االمية.
*دكتوراه في السياسة االجتماعية ـ جامعة برمنغهام ـ بريطانيا، لواء متقاعد

خصصت 70% من الدرجة للمقابلة الشخصية والنسبة المتبقية للخبرة الوظيفية وعرض األفكار

الحمود: تغييرات جذرية على معايير شغل الوظائف اإلشرافية

األنصاري: قبول 60 طالبًا في الجامعات والمعاهد المصرية

تنظمه حركة متحدون في الجامعة

»الجامعة المفتوحة«: دورات مجانية للطالب 
المستجدين استعدادًا الختبار اللغة اإلنجليزية

الرومي: على المستجدين مراجعة المعاهد 
والدورات الخاصة في »التطبيقي« األسبوع المقبل

أعلن���ت نائ���ب 
الع���ام  الم��دي�����ر 
التدريب  لش���ؤون 
العام���ة  بالهيئ���ة 
التطبيقي  للتعليم 
والتدري���ب س���عاد 
الرومي عن مواعيد 
مراجعة المستجدين 
بمعاهد  المقبولين 
التدريب والدورات 
الخاصة  التدريبية 
مصطحبي���ن معهم 
أرب���ع صور  ع���دد 
ش���خصية وصورة 
عن البطاقة المدنية 

باإلضافة إلى صورة عن شهادة الميالد 
وعقد ال���زواج للمتزوجات المقبوالت 
فقط، وتكون المواعيد على النحو التالي: 
المعهد العالي لالتصاالت والمالحة أيام 
الثالثاء واالربع���اء والخميس 21، 22، 
2010/9/23 للبني���ن في المبنى الجديد 
الخاص بالبنين والبنات بالمبنى الجديد 
الخاص بهم بمنطقة الشويخ وذلك في 
تمام الساعة التاسعة صباحا، أما المعهد 
العالي للطاقة فس���يكون يوم االربعاء 
العاشرة صباحا  الس���اعة   2010/9/22

المعهد في  بمبن���ى 
المجمع التكنولوجي 
الش���ويخ ومعهد   �
السكرتارية واإلدارة 
المكتبية � بنين يوم 
االربعاء 2010/9/22 
التاسعة  الس���اعة 
ف���ي مبن���ى المعهد 
بشارع عمان منطقة 
ومعهد  الس���المية 
السكرتارية واإلدارة 
المكتبية � بنات يومي 
االثنين والثالثاء 20، 
2010/9/21 الس���اعة 
صباحا  التاس���عة 
بمبنى المعهد بحولي ومعهد السياحة 
الساعة  والتجميل واالزياء 2010/9/19 
التاس���عة صباحا بمبن���ى المعهد، أما 
الدورات التدريبية الخاصة � بنات اليوم 
األربعاء 2010/9/15 الس���اعة الخامسة 
مساء بمقر الدورات التدريبية بحولي 
والدورات التدريبي���ة الخاصة � بنين 
األربعاء 2010/9/15 بالمركز التكنولوجي 
الشويخ في تمام الساعة الخامسة مساء 
ودعت الرومي جمي���ع المقبولين الى 

االلتزام بالمواعيد المحددة.

 آالء خليفة
اعلن املتحدث الرسمي باسم حركة 
»املتحدون الطالبية« في اجلامعة العربية 
املفتوحة طالل الظفيري انه وبالتعاون 
www. مع معهد تك م����ارك البريطاني

britishtmi.com ومنتديات ميعة الطالبية 
www.ym3a.com عن تقدمي دورات مجانية 
للطالب املستجدين استعدادا المتحان 
القبول املصيري الذي س����يترتب على 
نتائجه قبول الطلبة في اجلامعة، علما 
ان الدورة تركز على املواضيع األساسية 
التي يركز عليها اختبار اللغة االجنليزية 
في ثالثة اقسام هي القواعد، والكلمات، 

واسئلة االستيعاب للقطعة.
واف����اد الظفيري ب����ان تلك الدورات 
املجاني����ة بدأت م����ن ثاني اي����ام العيد 
وستس����تمر الى ي����وم 15 اجلاري من 
الساعة 6 الى 8 مساء للشباب والدورة 
مدتها ساعتان فقط، سيكون بها شرح 
كامل وخاص عن طريقة حل اختبار حل 
املستوى كما تتضمن مراجعة سريعة 

على ما متت دراسته في السابق.
ومن ناحية اخ����رى اعلن الظفيري 

انه س����تكون هناك دورة اخرى بسعر 
رمزي خاصة باملعهد تبدأ من تاريخ 16 
الى يوم 19 اجلاري وهي اربعة ايام قبل 
االختبارات، ملن اراد ان يسجل بها فهي 
تتضمن ايضا شرحا مطوال عن طريقة 

حل االختب����ار ومراجعة كاملة ملا متت 
دراسته في السابق.وملن أراد التسجيل 
في الدورات املجانية او االستفسار فعليه 
االتصال على ارقام املعهد: 99331148 � 

.24881848 � 24805352

احمد عبداهلل حسني حسن عبداهلل -   ٭
التجارة - جامعة عني شمس

 ٭ احمد عب���داهلل عبدالعزيز عبداهلل 
حمود اله���ران - التجارة - جامعة 

بني سويف
 ٭ احمد علي غالي هجاج حميد العنزي 

- التجارة - جامعة القاهرة
 ٭ احمد فالح فهيد حراس مجبل املطيري 

- احلقوق - جامعة بني سويف
 ٭ احمد مطلق غالي مطلق راشد الفرحان 

- احلقوق - جامعة عني شمس
 ٭ انور بتال تومي رجا البغيلي الرشيدي 

- آداب - جامعة القاهرة
 ٭ امين ماجد جاسم مصلح العنزي - 

التجارة - جامعة بني سويف
 ٭ براك مبارك س���عيد نصار عش���ان 
اخلالدي - التجارة - جامعة طنطا

حمود عذبي مروي ماشع الظفيري -   ٭
احلقوق - جامعة االسكندرية

خالد ب���در عبيد ضي���ف اهلل محمد   ٭
الديحاني - احلقوق - جامعة بنها

 ٭ خالد حنيتم شبيرم عوض العازمي 
- احلقوق - جامعة االسكندرية

 ٭ خالد صالح مطلق سعد بن خشمان 

الهاج���ري - احلق���وق - جامع���ة 
حلوان

 ٭ خالد عقاب متروك خالد عقاب املطيري 
- احلقوق - جامعة عني شمس

 ٭ زايد محمد عطااهلل ابراهيم برجس 
الظفي���ري - التج���ارة - جامع���ة 

طنطا
 ٭ سعد عبداهلل هالل بادي راجي الصواغ 

- التجارة - جامعة بني سويف
 ٭ سعود احمد محمد احمد النجادة - 

احلقوق - جامعة حلوان
 ٭ سعود خالد سعود عايد عيد العازمي 

� احلقوق � جامعة االسكندرية
 ٭ سعود خالد عبداجلليل ياسني املاجد 
- احلقوق - جامعة جنوب الوادي

 ٭ سعود مبارك خماط رزن حايف سالم 
- احلقوق - جامعة عني شمس

 ٭ ص���الح عبدالرحمن علي النمش - 
تربية - جامعة عني شمس

 ٭ طالل محمد الفي غازي فرج املطيري 
- احلقوق - جامعة حلوان

 ٭ طالل نايف رميح دهش املطيري - 
التجارة - جامعة املنصورة

 ٭ عبدالرحمن سعدون مسعود مبارك 

املطي���ري - احلقوق - جامعة عني 
شمس

 ٭ عبدالرحمن عبداللطيف عبدالرحمن 
علي خليفة العميري - التجارة - 

جامعة الزقازيق
 ٭ عبدالرحمن عنتر حسن علي دعاله 
- التجارة وادارة االعمال - جامعة 

حلوان
 ٭ عبدالرحمن مجبل اخزمي دهلوس 
الفضل���ي - احلق���وق - جامع���ة 

حلوان
 ٭ عبدالعزيز س���لمان مختار يعقوب 
حبيب ج���راغ - احلقوق - جامعة 

حلوان
 ٭ عبداهلل حسني علي عبداهلل علي - 

التجارة - جامعة القاهرة
 ٭ عبداهلل حس���ني محمد فالح مطلق 
الزقاح العازمي - احلقوق - جامعة 

االسكندرية
 ٭ عبداهلل خالد جديع سعدون رباح 
العازم���ي - احلق���وق - جامع���ة 

حلوان
 ٭ عبداهلل طامي جبر فهد الفضلي - 

احلقوق - جامعة االسكندرية
 ٭ عبداهلل مرشد عبداهلل ناصر سليمان 

املرشد - التجارة - جامعة بنها
 ٭ عبداهلل هادي مناحي هادي سعود 
العازمي - التجارة - جامعة طنطا
 ٭ فايز منشد عجيل خلف - احلقوق 

- جامعة االسكندرية
 ٭ فهد زايد شينان زايد محسن العجمي 

- التجارة - جامعة الزقازيق
 ٭ فه���د مبارك مرج���ى محمد فرحان 

املطي���ري - احلق���وق - جامع���ة 
القاهرة

 ٭ فواز صال���ح ثاني صال���ح محمد 
التويت���ان - التج���ارة - جامع���ة 

االسكندرية
 ٭ ف���واز فالح س���عود الف���ي حمدان 
احلري���ص - احلق���وق - جامعة 

املنوفية
 ٭ ماجد نواف جندي غدير السويط - 

التجارة - جامعة االسكندرية
 ٭ مبارك صقر مبارك س���الم عبداهلل 
السليمان - التجارة وادارة االعمال 

- جامعة حلوان
 ٭ مب���ارك عب���داهلل مجول مس���لط 
محسن العجمي - احلقوق - جامعة 

القاهرة
 ٭ مبارك عودة عبيد مبارك سعيد البذالي 

- التجارة - جامعة املنوفية
 ٭ مبارك ناصر مبارك س���عيد بركات 
الهاج���ري - التج���ارة - جامع���ة 

الزقازيق
 ٭ محمد حمود س���حيل محمد وهيب 
العن���زي - احلق���وق - جامع���ة 

االسكندرية
 ٭ محمد صالح س���عد محمد عبداهلل 
محمد سكني الكندري - احلقوق - 

جامعة االسكندرية
 ٭ محمد عبداهلل حمود عبداهلل الهاجري 

- التجارة - جامعة االسكندرية
 ٭ محمد محسن منصور فالح متعب 
الهاجري - احلقوق - جامعة بني 

سويف
 ٭ محم���د مس���لم محمد مس���لم الرز 

الس���بيعي - احلق���وق - جامعة 
املنوفية

 ٭ محمد نايف س���الم عبداهلل حمود 
احلم���اد - احلق���وق - جامع���ة 

املنوفية
 ٭ مرمي علي حس���ن علي الشواف - 

احلقوق - جامعة القاهرة
 ٭ مشاري خويلد خالد عواض سعد 
البطحاني - التجارة وادارة االعمال 

- جامعة حلوان
 ٭ مش���عل نواف جهاد شفلح جازع 
العن���زي - احلق���وق - جامع���ة 

االسكندرية
 ٭ منى قاسم محمد غريب محمد علي 

- تربية - جامعة حلوان
 ٭ منيرة سعود سالم هادي العازمي 
- التجارة وادارة االعمال - جامعة 

حلوان
 ٭ نايف حمود حزام رفيد مشاري العنزي 

- احلقوق - جامعة حلوان
 ٭ نورة خالد جابر محمد جنم اللوغاني 

- احلقوق - جامعة القاهرة
 ٭ يزيد محمد س���يف محمد س���يف 
العجم���ي - التجارة وادارة االعمال 

- جامعة حلوان
 ٭ يوسف علي مرضي علي الطويرش 

- احلقوق - جامعة القاهرة
 ٭ يوس���ف مفلح مبارك عيد مرش���د 
الوس���مي - احلقوق - جامعة عني 

شمس
 ٭ يوس����ف يعقوب يوسف عبدالرحمن 
احمد الكن����دري - احلقوق - جامعة 

بنها.

اإلشرافية، ويس���تثنى من ذلك 
وظيفة رئيس قسم في املناطق 
التعليمية، حيث يتم اإلعالن عنها 
خالل املدة نفسها من قبل مدير 

عام املنطقة التعليمية.
البشرية  إدارة املوارد  � على 
إعداد اإلعالن املطلوب وإرساله الى 
الوكيل املساعد للشؤون االدارية 
للتوقيع واإلصدار خالل مدة ال 
تزيد على أس���بوع م���ن تاريخ 

التسلم.
� على جميع جهات العمل في 
الوزارة مس���ؤولية إبالغ جميع 
موظفيه���ا باإلعالن ليتس���نى 

للمستوفني منهم للشروط العلم 
والتقدم لشغل الوظيفة.

2 � تقدمي الطلبات:
� تقوم إدارة املوارد البشرية 
خالل مدة ال تزيد على أسبوعني 
من اإلعالن عن الوظيفة بتسلم 

طلبات املتقدمني.
3 � تدقيق الطلبات:

� تقوم إدارة املوارد البشرية 
خالل مدة ال تزيد على أسبوعني 
املتقدمني  بالتدقيق على طلبات 
البيانات واملالحظات  وتسجيل 
وأرسال كشف بأسماء املتقدمني 
واألوراق املقدمة منهم الى رئيس 

جلن���ة املقابالت وص���ورة منها 
للوكيل املساعد التابعة لقطاعه 
الوظيفة اإلش���رافية الش���اغرة 

لالطالع واملراجعة.
جلن���ة  تش���كيل  ثاني���ا: 

املقابالت:
تتكون جلن���ة املقابلة من 5 
أعضاء منهم رئيس اللجنة وفقا 

لآلتي:
1 � لشغل وظيفة مدير عام:

� تك����ون اللجن����ة برئاس����ة 
الوزير وعضوية وكيل الوزارة 
والوكيل املساعد للقطاع التابعة 
له الوظيفة الش����اغرة، ويختار 

الوزير بقية أعضاء اللجنة.
2 � لشغل وظيفة مدير:

� تك���ون اللجن���ة برئاس���ة 
وكيل الوزارة وعضوية الوكيل 
املساعد للقطاع التابع له الوظيفة 
اإلشرافية الشاغرة ويختار رئيس 
اللجنة بقية األعضاء من الوكالء 

املساعدين ومديري العموم.
3 � لشغل وظيفة مراقب:

� تك���ون اللجنة برئاس���ة 
الوكيل املساعد للقطاع التابعة 
له الوظيفة الشاغرة وعضوية 
مدير اإلدارة التابعة له الوظيفة 
الشاغرة ويختار رئيس اللجنة 

15% للمهـارات واألفـكار والـرؤى التـي يقدمهـا المرشـح أمـام اللجنة  مريم بندق
تنفرد »األنباء« بنشر القرار 
التربية  الذي أصدرته وزي���رة 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود واملتضمن إجراء تعديالت 
جذرية على معايير شغل الوظائف 
اإلشرافية ملديري عموم املناطق 
اإلدارات  التعليمي���ة ومدي���ري 
املركزي���ة واملراقبني ورؤس���اء 

األقسام.
وتضمن القرار الوزاري ألول 
مرة املعايير األساسية لالختيار مع 
توزيع النسب املئوية لكل معيار 
املقابلة الشخصية  حيث حازت 
نسبة األس���د من الدرجة، حيث 
خصصت لها نسبة تراوحت بني 
60% و70% من الدرجة الكلية، في 
حني تضاءلت النسبة املخصصة 
للمعرف���ة واخلب���رة الوظيفية 
وتراوحت بني 10% و 25%، فيما 
النس���بة املخصصة  تراوح���ت 
لعرض املرشح ألفكاره بني %15 

و%25.
وجاء في القرار الوزاري:

أوال: تعدي���ل نظ���ام ش���غل 
النحو  الوظائف اإلشرافية على 

اآلتي:
1 � اإلع���الن ع���ن الوظائ���ف 

اإلشرافية الشاغرة:
� على الوكيل املساعد التابع 
لقطاعه الوظيفة اإلشرافية )بعد 
مرحلة الوزير فيما يخص الشاغر 
م���ن وظيفة مدير عام ومراجعة 
وكيل الوزارة فيما يخص الشاغر 
م���ن وظيفة مدي���ر ادارة( إبالغ 
الوكيل املساعد للشؤون اإلدارية 
بهذه الوظائف خالل مدة ال تزيد 
على شهر من تاريخ شغر الوظيفة 

بقية األعضاء.
4 � لش���غل وظيف���ة رئيس 

قسم:
� يش���كل الوكي���ل املس���اعد 
املخت���ص ومدير ع���ام املنطقة 
التعليمي���ة فيما يخص املناطق 
التعليمية جلنة للمقابلة برئاسة 
مدير اإلدارة التابعة له الوظيفة 

الشاغرة.
ثالثا: إجراءات املقابالت:

تت���م املقابلة وف���ق معايير 
االختيار املرفق���ة مع هذا القرار 
خالل مدة ال تزيد على أسبوعني 
من تسلم بيانات املتقدمني، ويقوم 
التوزيع  اللجنة بتحديد  رئيس 
النس���بي لبنود النموذج حسب 
طبيعة ونوع الوظيفة الشاغرة 
وإحاطة أعضاء اللجنة مس���بقا 
بذلك، ويتول���ى بعد ذلك عملية 
جتميع الدرجات وترتيب النتائج 
وإرسال صورة من جميع األوراق 

مبغلف سري الى الوزير.
رابع���ا: يجوز في حالة تعذر 
تنفيذ اإلجراءات أعاله وفقا للجدول 
الزمني احملدد ان ترفع مذكرة بهذا 
الشأن الى الوزير العتماد تأجيل 

االجراءات احملددة.
خامسا: ال يجوز تكليف احد 
املوظفني للقي���ام مبهام وظيفة 
إشرافية ش���اغرة لفترة ال تزيد 
على شهرين، ويعتبر قرار تكليفه 

ملغى بعد انتهاء تلك الفترة.
سادس���ا: يعمل به���ذا القرار 
اعتب���ارا م���ن تاريخ���ه ويلغى 
م���ا يتعارض معه م���ن قرارات 

سابقة.
سابعا: على جهات االختصاص 

العلم والعمل مبوجبه.

نسـبة محددة لكل من: الشـهادة العلمية والتخصـص والتدرج الوظيفي والدورات التدريبية والمسـاهمات والمشـاركات والخبرات

المعايير األساسية لالختيار والتوزيع النسبي 
لتقييم المتقدمين لشغل الوظائف اإلشرافية

)مدير عام، مدير، مراقب، رئيس قسم(
ــة واخلبرة الوظيفية )10% ـ  أوال: املعرف

.)%25
1 ـ الشهادة العلمية.

2 ـ التخصص.
3 ـ التدرج الوظيفي.

ــدد  )الع ــة  التدريبي ــدورات  ال 4 ـ 
ــة، التنوع من حيث  ــيابية الزمني واالنس
اجلهات والدول، املجال من حيث االرتباط 

بالوظيفة الشاغرة(.
5ـ  املساهمات )مؤمترات، ورش عمل، 

مسابقات، غيرها(.
ــات املهنية  ــاركات في اجله 6 ـ املش
ــات مهنية كجمعيات  )عضوية في جمعي

نفع عام(.
7 ـ خبرات أخرى )العمل في مجاالت 

أخرى(.
ثانيا: املهارات )حتدد بناء على العرض 

واملقابلة الشخصية(
ــوم املتقدم بعرضـ   ــرض )يق 1ـ  الع
Presentation ـ ما لديه من أفكار ورؤى 
ــد على 10 دقائق  ــام اللجنة ملدة ال تزي أم

.)%25 - %15(
ــخصية لقياس املهارات  2ـ  املقابلة الش

الفنية والذهنية واإلنسانية )60% ـ %70(.
ــة املخصصة  ــة: تزيد الدرج مالحظ
للمهارات في الوظائف اإلشرافية العليا.

شعار احلركة

سعاد الرومي

*بقلم: د.عادل إبراهيم الصالح اإلبراهيم

القاهرة ـ هناء السيد:
أعلن رئيس املكتب الثقافي في القاهرة د.عيسى االنصاري اسماء الدفعة 
ــحني جلامعات ومعاهد جمهورية مصر العربية للعام  الثانية من الطلبة املرش
ــرعة سداد رسوم قدم املؤهل بواقع  اجلامعي 2011/2010  داعيا الطلبة الى س
ــي سابق عن العام اجلامعي  500 جنيه مصري فقط ال غير عن كل عام دراس
ــداد رسوم شراء مظروف وقدره 60 جنيها مصريا فقط ال غير   2010 مع س

وفيما يلي االسماء:


