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 التربوية  التربوية  التربوية 

 يسرى العمر اعتذرت
  عن السفر إلى أميركا

 اجتماع
  «األعلى للتعليم» 

 مريم بندق
  قدمت مدير عام منطقــــة الفروانية التعليمية 
يسرى العمر كتاب اعتذار الى وكيلة الوزارة متاضر 
السديراوي لعدم امكانية السفر ضمن الوفد الذي كلف 

مبهمة رسمية الى الواليات املتحدة األميركية. 

التربية   ترأســـت وزيرة 
العالي  التعليـــم  ووزيـــرة 
د.موضي احلمود مساء أمس 
اجتماعـــا للمجلـــس األعلى 

للتعليم. 

 التربية: صرف مكافآت الفترة الرابعة
  والدور الثاني للـ «١٢» اإلثنين المقبل 

 مريم بندق
  كشـــفت مصادر تربوية 
مسؤولة لـ «األنباء» ان صرف 
مكافآت العاملني في كنترولي 
العلمي واألدبي  القســـمني 
المتحانات الفترة الدراسية 
الرابعة والدور الثاني لطلبة 
الصف الثاني عشـــر سيتم 

االثنني املقبل.
  وافادت املصادر ان القطاع 
املالي بوزارة التربية بعد ان 
قام بالتدقيق على املزاوالت 
املرفوعة من اجلهة املختصة 
اتضح وجود بعض االخطاء 
املتعلقـــة بالنظم واللوائح 

املاليـــة املعمول بهـــا، مما 
استوجب اعادتها مرة أخرى 
الى رئيسي كنترولي القسمني 
العلمي واالدبي اللذين قاما 
بتصويب هذه االخطاء ومن 
ثم اعادتها مـــرة اخرى الى 
القطاع املالي الذي بدوره يقوم 
اآلن باتخاذ إجراءات تسكني 
االسماء واملبالغ املستحقة 
لها باستخدام النظام اآللي، 
مشـــيرة الى ان االنتهاء من 
ذلك سيتم خالل اليوم أو غدا 
على أن يتم حتويل املبالغ الى

البنوك االحد املقبل لصرفها 
في اليوم التالي مباشرة. 

 المالية: وجود مخالفات للنظم واللوائح في المزاوالت وإعادتها مرة أخرى للتدقيق وراء التأخير 

 جانب من امتحانات الصف الـ ١٢ 

 يسرى العمر 

 د.موضي احلمود  متاضر السديراوي 

 عائشة الروضان 

 منى اللوغاني

 لجنة التعاقدات الخارجية مع معلمين
  من مصر تبدأ عملها يناير ٢٠١١

 ٣ وظائف شاغرة في «التعليم الخاص» 

 «التربية»: ٧ حبات خيار «معفنة»
  و٥ غير صالحة من أصل ١٤٠ ألف وجبة! 

 وظيفة شاغرة في «التنمية التربوية» 

 أكدت وزارة التربية حرصها على العمل بكل شفافية 
ووضوح في جميع مشاريعها التربوية التي تطرح 
السيما فيما يتعلق مبشروع الوجبات الغذائية حيث 
اكتشف الفريق املسؤول التابع للمناطق التعليمية 
وديوان عام الوزارة خالل اجلوالت التفتيشية اليومية 
بالتعاون مع مشرفات التغذية في جميع املدارس ما 
يقــــارب عدد ٧ حبات من اخليار بها نوع من التعفن 
وعــــدد ٥ حبات عدم جودة من أصل تعداد الوجبات 

الغذائية التي تقدر بـ ١٤٠ ألف وجبة غذائية.
  وأعلنت الوزارة في بيان صحافي انه مت استبعاد 
هذه الوجبات من قبل اجلهات املختصة في الوزارة 
(إدارة اخلدمات العامة) التي قامت باستدعاء الشركة 
املسؤولة عن حبات اخلضار غير الصاحلة، وسيتم 
تطبيق اإلجراءات حســــب الشروط التعاقدية جتاه 

هذه املخالفة.
  وأضاف البيان: ان وزارة التربية لم ولن تقبل بهذا 

اإلهمــــال أو التهاون حتى لو كانت حبة واحدة فقط 
وصحة األبناء فوق كل اعتبار، مشيدة بدور املديرات 
املســــاعدات بصفتهن اجلهة املختصة بالتعاون مع 
مشــــرفات التغذية الالتي خضعن لدورات تدريبية 
على فحص الوجبات الغذائية من قبل وزارة الصحة 
للتأكد من صحة الوجبات قبل عرضها أو تناولها من 

قبل الطالب والطالبات.
  وأكدت الوزارة على حرصها الدائم ومتابعة جميع 
العينات ملشروع الوجبات الغذائية من قبل املديرات 
ومشرفات التغذية بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة 
فــــي الصحة الوقائية التــــي ال تألو جهدا ايضا، وقد 
تزامن وجودهم مساء يوم السبت املاضي املوافق ٣٠ 
اكتوبر ٢٠١٠ مع وجــــود فريق وزارة التربية ممثلة 
في إدارة اخلدمات العامة أثناء اجلولة التفتيشــــية 
الفجائية املســــائية على مطابخ الشركات التي تقوم 

بإعداد هذه الوجبات. 

 أعلن الوكيل املساعد للتنمية التربوية بدر الفريح عن حاجة 
قطاع التنمية التربوية لشغل وظيفة «موجه تقنيات تربوية» 
بإدارة التقنيات التربوية وإدارات األنشطة التربوية في املناطق 
التعليمية وذلك وفقا للشـــروط التالية: ان يكون حاصال على 
مؤهل جامعي تخصص تقنيات تربوية وخبرة في مجال العمل 
مدة ال تقل عن ١٤ سنة وان يكون حاصال على دبلوم تخصصي 
وخبرة في مجال العمل مدة ال تقل عن ١٦ سنة وان يكون حاصال 
علـــى تقرير كفاءة بدرجة «ممتاز» عن الســـنتني األخيرتني مع 
إجادة استخدام احلاسب اآللي واحلصول على دورات تدريبية 

في مجال العمل.
  فعلى جميع الراغبني في شـــغل الوظيفـــة تعبئة النموذج 
املخصص لذلك وتقدمي طلباتهم ملكتب الوكيل املساعد للتنمية 

التربوية خالل اسبوعني من تاريخ االعالن. 

 مريم بندق
  علمت «األنباء» ان وزارة التربية 
تعكف على اعداد جلان التعاقدات 
اخلارجية مــــع معلمني من مصر 

وسورية واالردن.
  وكشــــفت املصــــادر ان جلنة 
التعاقدات املتجهة الى مصر ستكون 
في شهر يناير املقبل «لالستفادة 
من اجازة الربيع في عمل اللجنة» 
وحتى ال يؤثر خروج املكلفني في 
هذه اللجان علــــى اداء العمل في 

اجلهات املسؤولني عنها.
  وابلغت املصادر «األنباء» بأن 
احدى الــــدول التي مت التعاقد مع 
الدراسي احلالي  العام  مواطنيها 
ستتم اعادة النظر فيها «لعدم اتقان 
املعلمني الذيــــن مت التعاقد معهم 
اللغة العربية نهائيا وتاليا امكانية 
التفاهم بني الطلبة وهؤالء املعلمني 

 مريم بندق
القطاع االداري    أعلنت وكيلة 
عائشــــة الروضان حاجة الوزارة 
الــــى شــــغل وظيفة مديــــر إدارة 
االمتحانــــات واملعــــادالت بقطاع 

التعليم اخلاص.
  الشروط الواجب توافرها لشغل 

الوظيفة:
  أوال املؤهل:

املتقدم حاصال على    أن يكون 
مؤهل جامعي تخصصي وخبرة 
ال تقل عن ١٠ ســــنوات فعلية في 
مجال العمل منها سنتان في وظيفة 

مراقب.
  أو دبلوم تخصصي او ما يعادله 
او دورة تدريبية مدتها (سنتان) 
بعد الثانوية العامة وخبرة مدة ال 
تقل عن ١٤ سنة فعلية في مجال 
العمل منها (ســــنتان) في وظيفة 

مراقب.
  ثانيا شروط أخرى: 

  تقرير كفاءة بدرجة ممتاز عن 
السنتني األخيرتني.

  إجــــادة اســــتخدام احلاســــب 
اآللي.

فــــي مجال    دورات تدريبيــــة 
العمل. حتــــدد البرامج التدريبية 
التخصصية باستخدام احلاسب 

اآللي الحقا من اإلدارات املعنية.
  فعلــــى جميــــع الراغبــــني في 
النموذج  الوظيفة تعبئة  شــــغل 
املخصص لذلك وتقدمي طلباتهم 
ملكتب مدير إدارة املوارد البشرية 
خالل اسبوعني من تاريخ االعالن 

الصادر في ١ نوفمبر اجلاري.
  وظيفــــة مراقــــب االمتحانات 
وشؤون الطلبة بإدارة االمتحانات 

  حتــــدد البرامــــج التدريبيــــة 
التخصصية باستخدام احلاسب 

اآللي الحقا من اإلدارات املعنية.
  فعلى جميع الراغبني في شغل 
الوظيفة تعبئة النموذج املخصص 
لذلك وتقدمي طلباتهم ملكتب مدير 
إدارة املوارد البشرية خالل اسبوعني 
من تاريخ االعالن الصادر في ٣١ 

أكتوبر املاضي.
  وظيفة رئيس قســــم شؤون 
الطلبة بإدارة االمتحانات واملعادالت 

بقطاع التعليم اخلاص
  الشروط الواجب توافرها لشغل 

الوظيفة:
  أوال املؤهل:

  مؤهل جامعي تخصصي وخبرة 
ال تقل عن ٦ ســــنوات فعلية في 

مجال العمل.
  أو دبلوم تخصصي او ما يعادله 
او دورة تدريبية مدتها (سنتان) 
العامة وخبرة مدة  الثانوية  بعد 
ال تقل عن ١٠ ســــنوات فعلية في 

مجال العمل.
  ثانيا شروط أخرى: 

  تقرير كفاءة بدرجة ممتاز عن 
السنتني األخيرتني.

  إجــــادة اســــتخدام احلاســــب 
اآللي.

فــــي مجال    دورات تدريبيــــة 
العمل. حتــــدد البرامج التدريبية 
التخصصية باستخدام احلاسب 

اآللي الحقا من اإلدارات املعنية.
  فعلى جميع الراغبني في شغل 
الوظيفة تعبئة النموذج املخصص 
لذلك وتقدمي طلباتهم ملكتب مدير 
إدارة املوارد البشرية خالل اسبوعني 

من تاريخ االعالن.  

الذين ال يحسنون اللغة العربية 
ال شفاهة وال كتابة».

  وكشفت املصادر عن ان الوزارة 
تعكف ايضا علــــى صياغة قرار 
جلنة االستعدادات الستقبال العام 

التعليــــم  واملعــــادالت بقطــــاع 
اخلاص

  الشروط الواجب توافرها لشغل 
الوظيفة:

  أوال املؤهل:
املتقدم حاصال على    أن يكون 
مؤهل جامعي تخصص مناســــب 
وخبرة ال تقل عن ٨ سنوات فعلية 
في مجال العمل منها ســــنتان في 

وظيفة رئيس قسم.
  أو دبلوم تخصصي او ما يعادله 
او دورة تدريبية مدتها (سنتان) 
بعد الثانوية العامة وخبرة مدة ال 
تقل عن ١٢ سنة فعلية في مجال 
العمل منها (ســــنتان) في وظيفة 

رئيس قسم.
  ثانيا شروط أخرى: 

  تقرير كفاءة بدرجة ممتاز عن 
السنتني األخيرتني.

  إجــــادة اســــتخدام احلاســــب 
اآللي.

فــــي مجال    دورات تدريبيــــة 
العمل.

الدراسي ٢٠١١ـ  ٢٠١٢، مستدركة: قد 
اللجنة باالستعداد لعامني  تكلف 
دراسيني مثلما مت تكليف اللجنة 
السابقة بأعمال العامني الدراسيني 

٢٠١٠/٢٠٠٩ ـ ٢٠١١/٢٠١٠. 

 «التربية» تدرس استبعاد إحدى الدول لعدم إتقان المعلمين اللغة العربية 

 اللوغاني في نشرة سرية عممتها على ٦ جهات بـ «التربية»:
  ٤ تحفظات على آلية عمل مديري عموم المناطق التعليمية 

معلومات ذات طابع سري عنها.
  ثانيا: تنظيم عملية استقبال 
املراجعني فــــي املناطق التعليمية 
من قبل املســــؤولني كل في حدود 
اختصاصــــه.. والعمل اجلاد حلل 
مشــــكالتهم وفق اللوائح والنظم 

املتبعة.
  ثالثا: تفعيل قرارات تفويض 
مديري عمــــوم املناطق التعليمية 
مبمارسة بعض اختصاصات الوكيل 
املساعد للتعليم العام دون الرجوع 

إليه في ذلك.
  رابعا: اصدار القرارات االدارية 
من اجلهــــة املختصــــة باالصدار، 
الن صــــدور القرار من غير اجلهة 
املختصة يفقده الصفة القانونية 
ويجعله معيبا وعرضة لإلبطال. 

مقابلتهم، أو عدم سماعهم لشكاوى 
املراجعني.

  ٤ ـ اصــــدار بعــــض اجلهــــات 
االدارية باملناطق قرارات ليســــت 
من اختصاصها، أو ال متلك صالحية 
اصدارها وفــــق قرارات التفويض 

الصادرة.
  ـ بناء  على ما تقدم وحرصا على 
مصلحة العمل وتيسير اجراءاته 
القرارات الصادرة شكال  وسالمة 
وموضوعــــا يرجى االلتــــزام مبا 

يلي:
  أوال: تطبيق مبدأ الســــرية من 
خالل احلرص على النظم االدارية 
واالجراءات املعمول بها في تسجيل 
املعامالت كافة، وعدم تســــليمها 
للمراجعــــني، وعــــدم ابالغهم بأي 

اختصــــاص ادارات عموم املناطق 
التعليمية، وذلك بحجة عدم وجود 
املسؤولني في اماكن عملهم، أو رفض 

  ـ باإلشارة إلى املوضوع اعاله 
نود االحاطة بأن قطاع التعليم العام 
قد تالحظ لديه بعض املالحظات 

اآلتية:
الكتــــب واملعامالت  ـ معظم   ١  
الواردة الى قطــــاع التعليم العام 
للحصــــول على اعتمــــاد الوكيل 
املساعد هي من اختصاص مديري 
عمــــوم املناطــــق التعليمية طبقا 

لقرارات التفويض املعمول بها.
  ٢ـ  كثير من املعامالت ذات الطابع 
الســــري يتم تسليمها للمراجعني 
بناء على طلبهم او مببرر سرعة 

االجناز.
  ٣ـ  كثير من املراجعني يقصدون 
مكتب الوكيل املساعد للتعليم العام 
لعرض مشــــكالت، معاجلتها من 

 مريم بندق
  في نشــــرة عامــــة موجهة إلى 
مديري عمــــوم املناطق التعليمية 
مت التأشــــير عليها بختم «سري» 
وزعت على مكاتب الوزيرة والوكيل 
والوكيل املســــاعد للتعليم العام 
ومديري عموم املناطق التعليمية 
ومديري االدارات باملناطق  التعليمية 
ومراقبي الشؤون التعليمية رصدت 
الوكيلة منى اللوغاني ٤ حتفظات 
اساسية على آلية عمل مديري عموم 
املناطق التعليمية تنشرها «األنباء» 

كاملة وكما هي:
  ـ بدايــــة يطيب لــــي أن أحيي 
جهودكم الطيبة وحسن تعاونكم 
من أجل رعاية املسيرة التعليمية 

وحتقيق االهداف املنشودة.

 وُزعت نسخ منها على مكاتب الوزيرة والوكيل والوكيل المساعد ومديري العموم ومديري اإلدارات ومراقبي الشؤون التعليمية 

وزارة الكهرباء واملاء

اإعـــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء
تعلن وزارة الكهرباء واملاء للمواطنني الكرام باأنها �ستقوم باأعمال 

ال�س��يانة الدورية لبع�ض حمطات التحويل الثانوية مبحافظة 

الأحمدي,  مما �سيرتتب عليه قطع موؤقت للتيار الكهربائي عن 

املناطق التالية:

والوزارة تهيب باجلميع التعاون معها للم�صلحة العامة.

الوقتاملنطقةرقم املحطةالتاريخاليوم

اجلليعة2010/11/7A3الأحد
من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

اجلليعة2010/11/87الثنني
من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

اجلليعة2010/11/914الثالثاء
من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

اجلليعة2010/11/1015الأربعاء
من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

اجلليعة2010/11/1116اخلمي�س
من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

 معظم الكتـب والمعامالت الواردة إلـى قطاع التعليم العـام للحصول علـى اعتماد الوكيل 
المسـاعد هي من اختصاص مديري عموم المناطق التعليمية طبقاً لقـرارات التفويض المعمول بها 

 راضي الرشيدي 

 «التربية» تعمم قرار وقف انتقال
  الطلبة بين «العام والخاص»

  بعد انتهاء صالحيته
 اصدرت وكيل وزارة التربية متاضر السديراوي قرارا مبنع 
انتقـــال الطلبة من املدارس احلكومية الى املدارس اخلاصة كما 
مينع انتقال الطلبة من املدارس اخلاصة الى املدارس احلكومية 
اعتبارا من نهاية دوام يوم اخلميس ٢٨ اكتوبر املاضي، ويعمل 
بهذا القرار اعتبارا من يوم االحد ٣١ اكتوبر املاضي ويســـتثنى 
من هذا القرار الطلبة احملولون من الهيئة العامة لشؤون االعاقة 
وعلى جميع اجلهات املعنية العلم والعمل مبوجب هذا القرار.

  كما اصدر الوكيل املساعد لالنشطة الطالبية مدير عام االندية 
املدرسية املســـائية دعيج الدعيج قرارا بشان تغيير مقر نادي 
حولي  املسائي بنات ٢ من مدرسة بيان الثانوية بنات الى مدرسة 

سلوى الثانوية بنات وعنوانه سلوى، ق١٠، ش١. 

 اجتماع مشترك بين «التربية» و«المالية» 
لمناقشة ميزانية الخطة اإلنمائية

 تعقد وزارتا املالية والتربية اجتماعا مشـــتركا صباح اليوم 
بحضور الوكالء املســـاعدين لقطاعات املناهج والتعليم العام 
والتخطيط واملالية واملنشآت ملناقشة امليزانيات املطلوبة لتنفيذ 

خطط هذه القطاعات الواردة ضمن اخلطة اإلمنائية للدولة.

 لجنة برئاسة السديراوي لمقابلة المتقدمين 
إلدارة الشؤون اإلدارية والفنية

 مريم بندق
  أســـندت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود الى وكيلة الوزارة متاضر السديراوي 
رئاســـة جلنة ملقابلة املتقدمني لشـــغل وظيفة مدير 
ادارة الشـــؤون االدارية والفنية باملناطق التعليمية 
وذلك بناء على القرار الوزاري رقم (١٩٩٩/١٩٦) بشأن 
قواعدالترقية لبعض الوظائف القيادية، والقرار رقم 
(٢٠٠٠/١٣٣٧٢) بشأن حتديد االجراءات التنفيذية للقرار 
(٩٩/١٩٦) والقـــرار الوزاري رقم (٢٠١٠/٤٨١) بشـــأن 
شغل الوظائف االشرافية، وعلى االعالن رقم (٢٧٦٢٠) 
املؤرخ في ٢٠١٠/٢/٨ لشغل وظيفة (مدير ادارة الشؤون 
االدارية والفنية باملناطق التعليمية)، جاء في القرار: 

اوال: تشكيل جلنة برئاسة متاضر السديراوي وكيل 
وزارة التربية ملقابلة املرشحني لشغل وظيفة (مدير 

ادارة الشؤون االدارية والفنية) وعضوية كل من:
  منى حمــــد اللوغاني ـ الوكيل املســــاعد للتعليم 
العام، عائشة عبداحملسن الروضانـ  الوكيل املساعد 
للشؤون االدارية، بدر حمد الفريح ـ الوكيل املساعد 
للتنمية التربوية، راضي محمد الرشــــيدي ـ الوكيل 

املساعد للشؤون املالية.
  ثانيا: تتولى اللجنة مقابلة املتقدمني املســــتوفني 

لشروط شغل الوظيفة املذكورة.
  ثالثا: على جهات االختصاص العلم والعمل على 

تنفيذه. 


