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 مراقبة اللوغاني أبلغت المتقدمين يسرى العمر الى العاصمة ابراهيم السيد 
 هل انتظـــرت الوزارة العـــادة فتح باب   بأن أمس آخر موعد وهذا غير صحيح

مقابالت املديرين العامني للجهراء والعاصمة 
حتى يكمـــل مدير ادارة االنشـــطة مبنطقة 
ابراهيم الســـيد املهلة  التعليمية  العاصمة 
الزمنية املطلوبة للترشح لوظيفة مدير عام 
منطقة؟ سؤال ســـنعرف اجابته بعد اعالن 

نتائج املقابالت.

 علمت «األنباء» ان قرارا 
وزاريا ســـيصدر بنقل مدير 
عام منطقة الفروانية يسرى 
العمر الـــى منطقة العاصمة 
التعليميـــة علـــى ان يكلف 
الناجحون مبنطقتي اجلهراء 

والفروانية.

 أبلغـــت مراقبة مكتب وكيلـــة الوكيلة 
املســـاعدة للتعليم العام بدرية الســـابج 
املتقدمني بأن امس اخر موعد ملراجعة القطاع 
ملـــلء النموذج املعد لذلك وهذا ـ بحســـب 
القرار الوزاري غير صحيحـ  فاملهلة تنتهي 

اليوم. 

 بعد ٩ أشهر قاحلة ودون سحابة مطر وتزامنًا مع إعالن 
استجواب الحمود: مقابالت الجهراء والعاصمة األسبوع المقبل

 المعايير األساسية لالختيار والتوزيع النسبي 
لتقييم المتقدمين لشغل الوظائف اإلشرافية

  (مدير عام، مدير، مراقب، رئيس قسم) 

 لجنة بعكس القرار الوزاري
  المقابالت 

 التزام وسؤال 

 أوال: املعرفة واخلبرة الوظيفية (١٠٪ ـ ٢٥٪).
  ١ـ الشهادة العلمية.

  ٢ـ التخصص.
  ٣ـ التدرج الوظيفي.

  ٤ـ الدورات التدريبية (العدد واالنسيابية الزمنية، التنوع من حيث 
اجلهات والدول، املجال من حيث االرتباط بالوظيفة الشاغرة).

  ٥ـ املســـاهمات واملشـــاركات (مؤمترات، ورش عمل، مسابقات، 
غيرها).

  ٦ـ االجنازات املهنية (عضوية في جمعيات مهنية).
  ثانيا: املهارات (حتدد بناء على العرض واملقابلة الشخصية).

  ١ـ العرض (يقوم املتقدم بعرضـ  Presentationـ  ما لديه من أفكار 
ورؤى أمام اللجنة ملدة ال تزيد على ١٠ دقائق) (١٥٪ ـ ٢٥٪).

  ٢ـ املقابلة الشخصية لقياس املهارات الفنية والذهنية واإلنسانية 
(٥٠٪ـ  ٧٥٪). مالحظة: تزيد الدرجة املخصصة للمهارات في الوظائف 

االشرافية العليا. 

 بعكس القرار الوزاري الذي ينص على ان تقوم ادارة املوارد البشرية 
خالل مدة ال تزيد عن اسبوعني بالتدقيق في طلبات املتقدمني وتسجيل 
البيانات واملالحظات وارسال كشف بأسماء املتقدمني واالوراق املقدمة 
منهم الى رئيس جلنة املقابالت (الوزيرة) وصورة منها للوكيل املساعد 
التابعة له قطاع الوظيفة الشاغرة لالطالع واملراجعة، بعكس ذلك كلفت 

الوزيرة قطاع التعليم العام بإجراء هذه اخلطوة. 

 بحسب القرار الوزاري رقم 
٢٠١٠/٤٨١ بشـــأن نظام مشغل 
الوظائف اإلشـــرافية تتكون 
جلنة املقابلة من ٥ أعضاء منهم 
رئيس اللجنـــة وهو الوزيرة 
الوزارة  وعضويـــة وكيــلـــة 
والوكــيـــل املســـاعد للقطاع 
التابعة له الوظيفة الشاغرة اي 
وكيلة التعليم العام وعضوين 

تختارهما الوزيرة.
  وعلمت «األنباء» انهما: وكيل 
التخطيط واملعلومات د.خالد 
الرشـــيد وحاليا يتم التشاور 
على العضو اخلامس، فسيكون 
وكيل التعليـــم النوعي محمد 
الكندري او وكيل التنمية بدر 
الفريح أو وكيل املنشآت محمد 

الصايغ. 

 علمت «األنباء» ان حتديد الوزيرة احلمود االســــبوع املقبل موعدا 
إلجراء املقابالت يأتي تنفيذا ملا نص عليه القرار الوزاري رقم ٢٠١٠/٤٨١ 
بشأن نظام شغل الوظائف اإلشرافية في البند ثالثا الذي ينص على: تتم 
املقابلة وفق معايير االختيار «املنشورة» خالل مدة ال تزيد عن اسبوعني 
من استخدام بيانات املتقدمني ويقوم رئيس اللجنة (الوزيرة) في مقابلة 
مديري العموم، بتحديد التوزيع النسبي لبنود النموذج حسب طبيعة 
ونوع الوظيفة الشــــاغرة وإحاطة أعضاء اللجنة مسبقا بذلك، ويتولى 
بعد ذلك عملية جتميع الدرجات وترتيب النتائج وإرســــال صورة من 

جميع األوراق والقرارات الصادرة بذلك مبلف سري الى الوزيرة.
  السؤال: من الذي يتولى ذلك في مقابالت مديري العموم؟ 

 مريم بندق
  أخيرا ـ وليـــس آخرا ـ ظهر 
بصيص أملـ  بالتزامن مع إعالن 
كتلة التنمية واإلصالح استجواب 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالـــي د.موضي احلمود ـ عن 
قـــرب انفراجة قضيـــة اختيار 
املديرين العامني ملنطقتي اجلهراء 
والعاصمة بعد مرور ٩ أشـــهر 
قاحلة لم تظهر خاللها ســـحابة 
مطر، فقد علمـــت «األنباء» ان 
الوزيرة احلمـــود طلبت إبالغ 
املتقدمني للمقابالت عدم مغادرة 
البـــالد أو احلصول على إجازة 

دورية خالل األسبوع املقبل.
  وتوقعـــت املصـــادر أن تتم 
املقابالت االثنني أو الثالثاء املقبلني 
العتزام الوزيرة بدء إجازة دورية 
نوفمبر اجلاري عقب مهمة رسمية 

ستقوم بها.
  هذا، ويواصل قطاع التعليم 
العام مقابلة من تنطبق عليهم 
إدارات  الشـــروط من مديـــري 
الشؤون التعليمية، مديري إدارات 
الشؤون اإلدارية، ومديري إدارات 
األنشطة فقط، للتوقيع بالعلم 
على تسلم إعالن املقابالت وتدوين 
الشـــخصية  البيانات  بعـــض 
واملهنية والعلمية اخلاصة بهم 
على ان يتم إرســـالها إلى إدارة 
املوارد البشرية للتدقيق عليها 
ومن ثم ارسالها الى وزيرة التربية 
لالطالع عليها مع وكيلة الوزارة 

متاضر السديراوي.
  واســـتبعدت الـــوزارة مـــن 
املقابـــالت ٩ متقدمني ال تنطبق 
عليهم الشروط وهم: عادل سفاح 

الراشد، ســـاجدة ماجد يوسف 
الهولـــي، نواف محمـــد فيحان 
العتيبي، يوسف محيالن الزايدي، 
سيف محمد مطلق العتيبي، خلف 
غازي حمود احلربي، سالمة عجاج 
العنزي، عائشة ديحان العازمي، 

وسعد محمد منيف العجمي.
  وتشـــمل املقابـــالت ٩ مـــن 
املتقدمـــني الذين تنطبق عليهم 

البيانات  العام لتدوين  التعليم 
اخلاصة بهـــم والتوقيع بالعلم 
على تسلم اإلعالن وذلك بعد ان 
ظل مفتوحا ملدة أسبوعني منذ 
إصدار اإلعالن عن قبول طلبات 

الراغبني في الترشح.
  وبسؤال أحد املتقدمني لشغل 
الوظيفة عن البيانات التي سجلها 
لدى قطاع التعليم العام أجاب: 

الشـــروط وهم: وليـــد القطان، 
عبداهللا احلربي، رقية حســـني، 
الزامل،  عيسى بورحمة، ناجي 
إبراهيم السيد، فاطمة الكندري، 
نوال اخلضيري، وشهاب اخلراز 

(معتذر).
املقرر ان يغلق بنهاية    ومن 
دوام اليـــوم باب مراجعة الذين 
تنطبق عليهم الشروط لقطاع 

قدمنا بيانات عن املؤهل، الدورات، 
النـــدوات، املهمات  البحـــوث، 
البيانات  الرسمية، وغيرها من 
التـــي تخصص لها الـــوزارة ـ 
بحسب القرار الوزاري ـ ١٠ الى 

٢٥٪ من الدرجة الكلية.
  هذا وتعيد «األنباء» نشـــر 
املعاييـــر األساســـية لالختيار 
والنسب املئوية املخصصة لها. 

 وزيرة التربية طلبت إبالغ المتقدمين للمقابالت بالتواجد وعدم الحصول على إجازة والمصادر تتوقع إجراء المقابالت االثنين أو الثالثاء

 د.موضي احلمود 

 يسرى العمر 

 عيسى بورحمة 

 فاطمة الكندري 

 عبداهللا احلربي 

 نوال اخلضيري  

 رقية حسني 

 ناجي الزامل 

 وليد القطان 

 لجنة التوعية البيئية واستنزاف الموارد الطبيعية

 تحديد مواعيد امتحانات الفصلين 
الدراسيين لـ «الموسيقية»

 مريم بندق
  شكلت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
جلنة التوعية البيئية واستنزاف 
املـــوارد الطبيعيـــة، وجـــاء في 

القرار: 
  أوال: تشكيل جلنة باالستعانة 
العجمي معهد  برئاسة د.ضاري 
الكويت لألبحاث العلمية، وعضوية 
د.سالم املهناـ  كلية العلوم بجامعة 
الكويت، د.عزيزة يتيم كلية التربية 
األساسية بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقـــي والتدريـــب، د.إلهام 
اللنقاويـ  كلية التربية األساسية 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب، د.باسمة احلاجـ  إدارة 
البحوث والتطوير التربوي، أحالم 
بهبهانيـ  توجيه العلوم مبنطقة 
الفروانية التعليمية، نادية رمضان 
ـ توجيه العلوم مبنطقة االحمدي 
التعليمية، صفاء القبنديـ  إدارة 

البحوث والتطوير التربوي.
  ثالثا: اسلوب العمل: 

  تعقد اللجنة اول اجتماع لها 
بناء على دعوة من رئيسها خالل 

اسبوع من صدور القرار.
  يضـــع رئيـــس اللجنة خطة 
مبرمجة مقترحة للدراسة وفق 

اوقات العمل الرسمي إال إذا دعت 
الضرورة الى غير ذلك.

  يتـــم تزويـــد إدارة البحوث 
والتطويـــر التربـــوي مبحاضر 

اجتماعات اللجنة اوال بأول.
  تقـــدم اللجنة تقريـــرا فتريا 
شـــهريا عن اجنازاتها الى إدارة 

البحوث والتطوير التربوي.
  رابعـــا: للجنـــة احلـــق في 
االستعانة مبن تراه مناسبا كلما 
دعت الضـــرورة الـــى ذلك بعد 
موافقة ادارة البحوث والتطوير 

التربوي.
  خامسا: تسلم اللجنة الدراسة 
التي اجنزتها في الوقت احملدد لها، 
مرفقا معها التقرير اخلتامي إلدارة 

البحوث والتطوير التربوي.
  سادســـا: حتتســـب ألعضاء 
اللجنة مكافأة مالية حسب قرار 
مجلس اخلدمة املدنية رقم ١ لسنة 

.١٩٨٣
  ســـابعا: يعمل بهذا القرار من 
تاريخ صدوره في شهر سبتمبر 
٢٠١٠ وحتى منتصف شهر مارس 

.٢٠١١
  وعلى جميع اجلهات املعنية 
العمل مبا ورد مـــع توفير كافة 
التسهيالت إلجناز مهام اللجنة. 

الفترة الزمنية احملددة لها (ستة 
اشهر) توضح: 

  طبيعة الدراسة.
  اهداف الدراسة.

  اخلطـــوات االجرائية لتنفيذ 
الدراسة.

  متطلبات الدراسة.
  تناقش اخلطـــة املقترحة من 
الرئيس  اللجنة ومن ثم يقـــوم 
املهام على  باعتمادها وتوزيـــع 

االعضاء.
  اجراء الدراســـة وفق اخلطة 

الزمنية املبرمجة.
  تعقد اللجنة اجتماعاتها خارج 

 مريم بندق
  اعتمدت الوزيرة احلمود تكليف وكيل الوزارة رئيسا عاما المتحانات مركز تأهيل الدراسات املوسيقية 
التابـــع للتوجيه الفني العام للتربية املوســـيقية للفصلني الدراســـيني األول والثاني للعام الدراســـي 
٢٠١١/٢٠١٠، ويكلف وكيل الوزارة بإصدار القرارات اخلاصة بجميع أعمال امتحانات املقررات الدراســـية 

اخلمسة للفصلني الدراسيني األول والثاني. ويتضمن القرار الوزاري:
  أ ـ امتحانات الفصل الدراسي األول:

  من األحد ٢٠١٠/١١/٢٨ وحتى اخلميس ٢٠١١/١/٢٧ كما هو موضح باجلدول التالي:

 المقرر  البيان  موعد االمتحانات 
 الثالث ـ الرابع ـ  امتحانات تربية علمية  من األحد ٢٠١١/٤/١٧ إلى اخلميس ٢٠١١/٤/٢١ 

اخلامس 
 املقررات اخلمسة  امتحانات عملية وشفوية  من األحد ٢٠١١/٥/١ إلى اخلميس ٢٠١١/٥/١٢ 

 امتحانات نظرية  من األحد ٢٠١١/٥/٢٢ إلى الثالثاء ٢٠١١/٥/٣١ 
 املقررات اخلمسة وحتريرية 

 املقررات اخلمسة  امتحانات مادة البيانو  من األحد ٢٠١١/٦/١٢ إلى اخلميس ٢٠١١/٦/٢٣ 

قبل اجلهات ذات العالقة بدولة 
الكويت ووضع احللول املناسبة 

لها.
  ٣- وضـــع آليـــة للقواعد 
والنظم اجلديدة للمنح الدراسية 
في ضوء نتائج الدراسة التي 
جتريهـــا اللجنـــة والتي على 
أساســـها يتم توزيـــع املنح 

الدراسية.
  ٤- وضع األسس واملعايير 

لقبول طلبة املنح الدراسية.
  مادة ثالثة: جتتمع اللجنة 
خالل أوقات العمل الرسمية أو 
غيرها وذلك حسب الضرورة 
وبدعوة من رئيسها خالل العام 
الدراســـي وفي املوعد واملكان 

الذي يحدده.
  مادة رابعة: تصرف مكافآت 
مالية ألعضاء اللجنة طبقا للفئة 

األولى.
  مادة خامســـة: يعمل بهذا 
القـــرار اعتبـــارا مـــن تاريخ 

صدوره.
  على جهات االختصاص العلم 

والعمل مبوجبه. 

وعضوية كل من:
  محمد الشبو 

  د.راشد العويش
  عادل السبتي
  دخيل العنزي

  غنيمة الرخيمي
  وليد بن غيث

  د.صالح العثمان
  املقدم/ خالد الكندري

  أنور العبدالغفور
  خالد العمر

  محمد بوغيث
  عبداحملسن الكليب

  سميحة الفرهود
  بدر العنزي

  حنان الياقوت
  مادة ثانية: مهام اللجنة

  ١- دراسة القواعد والنظم 
احلالية للمنح الدراسية والتي 
يتقرر على أساسها إعطاء املنح 
الدراسية التي تقدمها حكومة 
دولـــة الكويت للدول العربية 

واإلسالمية والصديقة.
  ٢- دراســـة املســـتجدات 
واملعوقـــات التـــي تواجه من 

املناســـبة  القرارات  واتخـــاذ 
بشأنها.

  ـ اعتمـــاد كشـــوف تأهيل 
املوردين.

  إلى ذلك قررت احلمود اعادة 
الدراسية  املنح  تشكيل جلنة 
لتطوير نظام املنح الدراسية في 
التعليم الديني ومدارس التربية 

اخلاصة، وجاء في القرار:
  مادة أولى: تشـــكل اللجنة 
برئاسة عبداللطيف البعيجان 

التدقيق على مهام اللجنة التي 
تضمنت:

  ـ االطالع على وثائق املمارسة 
التي تعرض عليها من وحدة 
املشـــتريات وابداء املالحظات 

عليها واعتمادها للطرح.
  ـ تلقي عطاءات املوردين وفق 
املظاريف وفحصها ودراستها 

والبت فيها.
  ـ مراجعة وثائق املناقصات 
والتوصية بإرسالها الى جلنة 
املناقصات املركزيـــة وتلقي 
ودراسة ما يحال الى الوزارة 
املركزية  املناقصات  من جلنة 

والتوصية بالالزم.
  ـ اعتماد طلبات تســـجيل 
املوردين واملقاولني في سجل 

املوردين بالوزارة
  ـ النظر في مخالفات املوردين 
العقوبات  واملقاولني واقـــرار 
املناسبة عليهم واملقترحة من 

اجلهات املختصة بالوزارة.
  ـ النظر في مالحظات ديوان 
احملاسبة على عمليات الشراء 
باملمارسة واملناقصة بالوزارة 

 مريم بندق
  ترأس وكيل الوزارة للقطاع 
الرشيدي مساء  املالي راضي 
امس االجتمـــاع األول للجنة 
املناقصات واملشتريات والتي 

تضم:
  ١ـ  الوكيل املساعد للشؤون 

املالية (رئيسا)
  ٢ـ  الوكيل املساعد للمنشآت 

التربوية (نائبا للرئيس)
  ٣ـ  الوكيل املساعد للتخطيط 

واملعلومات (عضوا).
الوكيل املساعد لقطاع  ـ   ٤  
التربويـــة واملناهج  البحوث 

(عضوا).
  ٥ ـ مديـــر اإلدارة املاليـــة 

(عضوا).
  ٦ ـ مدير اإلدارة القانونية 

(عضوا).
  ٧ ـ مديـــر إدارة التوريدات 
واملخـــازن (عضـــوا وامينـــا 

للسر).
التوريـــدات    ٨ ـ مراقـــب 

(مقررا).
االجتمـــاع  خـــالل    ومت 

 المقرر  البيان  موعد االمتحانات 
 الثالث ـ الرابع ـ  امتحانات تربية عملية  من األحد ٢٠١٠/١١/٢٨ إلى اخلميس ٢٠١٠/١٢/٢ 

اخلامس 
 املقررات اخلمسة  امتحانات عملية وشفوية  من األحد ٢٠١٠/١٢/١٢ إلى اخلميس ٢٠١٠/١٢/١٦ 

 من األحد ٢٠١٠/١٢/٢٦ إلى اخلميس 
 ٢٠١٠/١٢/٣٠

 امتحانات نظرية 
 املقررات اخلمسة وحتريرية 

 املقررات اخلمسة  امتحانات مادة البيانو  من األحد ٢٠١١/١/١٦ إلى اخلميس ٢٠١١/١/٢٧ 

 ب ـ فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني:
  من األحد ٢٠١١/٤/١٧ وحتى اخلميس ٢٠١١/٦/٢٣ كما هو موضح باجلدول التالي:

 وتصرف مكافأة مالية لرئيس عام امتحانات مركز تأهيل الدراسات املوسيقية عن كل امتحان فصل 
دراسي. 

 تضم ٣ وكالء مساعدين و٣ من مديري اإلدارات ومراقب التوريدات

 الرشيدي ترأس مساء أمس األول
  اجتماعًا للجنة المناقصات والمشتريات

 الحمود تقرر إعادة تشكيل لجنة المنح الدراسية في التعليم الديني والتربية الخاصة  

 راضي الرشيدي 


