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 مريم بندق
  خاطبـــت وزيـــرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود رئيس ديوان اخلدمة 
املدنية عبدالعزيز الزبن حول 
جلان مقابالت املرشحني لشغل 
وظيفة معلـــم/ معلمة وجلان 
مقابالت الترقي لشغل الوظائف 

اإلشرافية.
  وجاء في اخلطاب: باإلشارة 
الى املوضوع أعاله وكتاب ديوان 
اخلدمة املدنية رقم ٩٤٥٧ بتاريخ 
٢٠٠٦/٣/٢١ بشأن املوافقة على 
منح مكافـــآت للجان مقابالت 

التعيني ومقابالت الترقي لشغل الوظائف اإلشرافية (١٣ د.ك) عن 
اليوم الواحد لكل من رؤســـاء اللجان، (١٠ د.ك) عن اليوم الواحد 
لـــكل عضو من أعضاء اللجان وهي نفـــس املكافآت التي تصرف 

للمكلفني بأعمال االمتحانات العامة.
  ونظرا لعدم إدراج بعض املسميات الوظيفية لرؤساء وأعضاء 
جلان املقابالت للمرشحني لشـــغل وظيفة معلم/ معلمة مبدارس 
اإلدارة العامة للتعليم اخلاص وهي «مدير الشؤون املالية واإلدارية، 

رئيس قسم الشؤون الوظيفية، رئيس قسم املدارس العربية».
  لذا، يرجى إضافة هذه املسميات الوظيفية الى اجلدول املرافق 
لكتاب ديوان اخلدمة املدنية املشار اليه أعاله، حيث يتم تكليفهم 

ضمن أعضاء جلان هذه املقابالت. 

 لجنة لمقابلة المرشحين للعمل موجه أول
 مريم بندق

  اعتمدت وكيلة وزارة التربية متاضر السديراوي جلنة 
ملقابلة املرشحني واملرشحات لشغل الوظائف التعليمية 

االشرافية لوظيفة موجه أول.
  نص القرار: أوال: تشكيل جلنة برئاسة منى اللوغاني 
الوكيل املساعد للتعليم العام ملقابلة املرشحنيـ  املرشحات 
لتولي شـــغل وظيفة «موجه فني أول دراســـات عملية» 

وعضوية كل من:
  منى الصالل مدير عام منطقة حولي التعليمية، بدرية 
اخلالدي مدير عام منطقة مبارك الكبير التعليمية، طلق 
الهيم مدير عام منطقة األحمدي التعليمية، فتوح احلساوي 
املوجهة العامة للدراسات العملية، عبداهللا احلربي مدير إدارة 
التنسيق ومتابعة التعليم العام. ثانيا: تتولى اللجنة مقابلة 

املتقدمني املستوفني لشروط شغل الوظيفة املذكورة. 

 العمر: نموذج خاص ُيعتمد من ولي أمر الطالب 
لزيادة عملية التدقيق على البيانات 

املدرســــية خاصة فيمــــا يتعلق 
بتطبيق النشــــرات الصادرة بهذا 
اخلصوص ومتابعة تطبيقها حتى 
يتم تالفي اي معوقات قد تنتج، 
مشيدة باعتماد اخلطة التشغيلية 
ملدارس الثانوي في املنطقة وبتفاعل 
اإلدارات املدرسية في كل ما يساهم 
في تخطي أي عقبات من شأنها ان 
تبطئ من املســــاهمة في استقرار 

العام الدراسي. 

ما يحتم ضرورة ادخال الدرجات 
وفق البيانات ملنع تداخلها، موضحة 
في الوقت ذاتــــه ان على اإلدارات 
الطلبة  املدرســــية متابعة غياب 
وحثهم على االلتزام بالدوام عبر 
شرح نظم ولوائح وزارة التربية 
بهذا اخلصوص حتى يطلع األبناء 
على أهمية حصد الدرجات ورفع 
املعدل مع بداية العام الدراســــي. 
بــــاإلدارات  وأكــــدت العمر ثقتها 

 شــــددت مديرة عــــام منطقة 
الفروانية التعليمية يسرى العمر 
على ضرورة مراجعة بيانات طلبة 
الصف الثاني عشر بشكل شامل 
وتالفــــي تدويــــن أي أخطاء في 
البيانات التي البد أن يتم اعتمادها 
من األوراق الرسمية وعمل منوذج 
خــــاص بالبيانات يعتمد من قبل 
ولي أمر الطالب كإجراء في زيادة 

عملية التدقيق.
  وذكرت العمر خالل ترؤســــها 
الجتماع ضــــم مديــــري املرحلة 
الثانوية بحضور مراقب املرحلة 
ســــعد الراجحي وعقد في ثانوية 
الفروانية للبنات أن على اإلدارات 
البيانات  املدرسية متابعة صحة 
واعتماد األرقام املدنية واجلنسية 
بشكل يحقق الدقة املطلوبة ومتابعة 
التسلسل في بيانات الطلبة، مشيرة 
الى ان املنطقة حددت في التاسع من 
شهر ديسمبر املقبل موعدا لوقف 
نقل الطلبة بــــني مدارس املرحلة 
الثانوية حتى يتم تسكني البيانات 
لكل إدارة على حدة خاصة ان فترة 
اختبارات الفترة األولى بدأت وهو 

 حتى يتم تالفي تدوين أي أخطاء في البيانات باألوراق الرسمية 

 (محمد ماهر) يسرى العمر وسعد الراجحي خالل اللقاء

 راضي الرشيدي

 عبدالعزيز الزبن

 محمد الداحس

 عائشة الروضان 

 د.موضي احلمود منى اللوغاني

 الحمود تطلب من الزبن شمول 
العاملين في «التعليم الخاص» 

بزيادة مكافآت االمتحانات

 إعادة تشكيل اللجنة العلمية إلنشاء مراكز بيئية للطلبة 

 قرارات وزارية بمهمات رسمية إلى الخارج 
 مريم بندق

التربية ووزيرة    أصدرت وزيـــرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود عدة 
قرارات وزارية مبهمات رســـمية الى 
اخلارج. بناء على الدعوة املوجهة من 
املجلس الثقافي البريطاني ـ الكويتي 
بتنظيـــم زيارة دراســـية الى اململكة 
الثالثة من  املتحدة ملدارس املرحلـــة 
برنامج ربط املـــدارس ما بني اململكة 
املتحدة وبعض مدارس الكويت، وذلك 
خالل الفترة مـــن ٢٨ نوفمبر اجلاري 
الى ٤ ديسمبر املقبل. وكتاب الوكيل 
املساعد للتعليم العام واملتضمن أسماء 
املرشحني، وموافقة ديوان اخلدمة املدنية 
باعتبارها مهمة رســـمية بكتابها رقم 
٥٦١٧٧ وموافقة وكيل الوزارة، واعتمادنا 

لهذه املهمة تقرر:
  أوال: تكليف كل من بدرية اسماعيل 
عليـ  مديرة مدرسة الفردوس املتوسطة 
مبنطقة الفروانية، عائشة علي عباسـ  
مديرة مدرسة هيا عبدالرحمن اجلاسم 
املتوسطة مبنطقة العاصمة، عادل حمزة 
حسني ـ رئيس قسم مبدرسة اخلليل 
بن أحمد املتوسطة مبنطقة العاصمة، 
نادر جاسر عبداهللاـ  مدير مدرسة غضى 
املتوسطة مبنطقة اجلهراء التعليمية، 
في مهمة رسمية لعمل زيارة دراسية الى 
اململكة املتحدة ملدارس املرحلة الثالثة 

من برنامـــج ربط املدارس بني اململكة 
املتحدة وبعض مدارس الكويت خالل 
الى ٢٠١٠/١٢/٥  الفترة من ٢٠١٠/١١/٢٧ 

شاملة يومي السفر.
  ثانيا: تتحمل الكويت تكاليف السفر 

واإلقامة.
  ثالثا: على جميع جهات االختصاص 

العلم والعمل مبوجب هذا القرار.
  واستجابة للدعوة املوجهة من املنظمة 
اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة ـ 
ايسيسكو للمشاركة في اجتماع خبراء 
اقليمي حول االستراتيجيات الناجعة 
من أجل حشد موارد محو األمية وتعليم 
الكبار واملزمع عقده في مدينة اخلرطوم 
ـ جمهورية السودان وذلك خالل الفترة 
من ٢٧ إلى ٣٠ ديســـمبر ٢٠١٠. وكتاب 
الوكيل املســـاعد للتعليـــم العام رقم 
١٨١٣١ بتاريخ ٢٠١٠/١١/٢ وموافقة وكيل 

الوزارة، تقرر:
  أوال: تكليف جابر عبدالرضا عبداهللا 
ـ رئيس قســـم تعليم الكبار مبنطقة 
العاصمة التعليمية في مهمة رسمية 
حلضور اجتماع خبراء اقليمي حول 
االستراتيجيات الناجعة من أجل حشد 
موارد محـــو األمية وتعليـــم الكبار 
واملزمع عقده فـــي مدينة اخلرطوم ـ 
جمهورية السودان، وذلك خالل الفترة 
من ٢٠١٠/١٢/٢٦ الى ٢٠١٠/١٢/٣١ شاملة 

يومي السفر.
  ثانيا: تتحمل اجلهة الداعية نفقات 

السفر واإلقامة.
  ثالثا: على جميع جهات االختصاص 

العلم والعمل مبوجب هذا القرار.
  وتلبية للدعوة املوجهة من مكتب 
التربية العربي لدول اخلليج للمشاركة 
في اجتماع متهيدي إلعداد منهج النسخة 
اجلديدة من برنامج «افتح يا سمسم» 
واملزمع عقده في مدينة الرياضـ  اململكة 
العربية السعودية يوم ١١ ديسمبر ٢٠١٠ 

تقرر:
  أوال: تكليـــف وداد محمد عبداهللا 
املجيميـ  موجه فني أول رياض أطفال 
مبنطقة الفروانية التعليمية في مهمة 
رســـمية حلضور االجتماع التمهيدي 
إلعداد منهج النسخة اجلديدة من برنامج 
«افتح يا سمسم» واملزمع عقده في مدينة 
العربية السعودية  اململكة  ـ  الرياض 
وذلك خالل الفترة من ٢٠١٠/١٢/١٠ الى 

٢٠١٠/١٢/١٢ شاملة يومي السفر.
  ثانيا: يتحمل املكتب االســـتضافة 

وتتحمل الكويت تكاليف السفر.
  ثالثا: على جميع جهات االختصاص 

العلم والعمل مبوجب هذا القرار.
  واعتمـــدت الوزيرة قـــرارا بإعادة 
تشـــكيل اللجنة العلمية لفريق عمل 
مشروع إنشاء مراكز بيئية لطلبة وزارة 

التربية، جاء في القرار:
  أوال: تشكيل اللجنة العلمية لفريق 
عمل إنشاء املراكز البيئية لطلبة وزارة 
التربية من التالية اسماؤهم: براك براكـ  
املوجه الفني العام للعلوم، داود األحمدـ  
املدير االقليمي ملكتب امللست آسيا، سعاد 
الرشود، فتوح الشمالي، أحالم بهبهاني، 
راشد الشمالي، طارق عبداهللا، فاطمة 
بوعركي وليلى علي الوهيب املوجهون 
األوائل للعلوم باملناطق التعليمية الست 
والتعليم اخلـــاص وعبداهللا اليتيم ـ 

الهيئة العامة للبيئة.
  ثانيا: مهام اللجنة:

  ١ـ  وضع خطة أنشطة وبرامج املراكز 
البيئية.

  ٢ـ  وضع آلية عمل لتنفيذ األنشطة 
والبرامج البيئية.

  ٣ـ  اقتراح املتطلبات اخلاصة باملراكز 
البيئية.

  ٤ ـ إعـــداد املطبوعـــات اخلاصـــة 
للتعريف مبراكز البيئة وأهدافها.

  ٥ـ  إعداد التقارير اخلاصة باألنشطة 
والبرامج.

العمل    ثالثا: مينح أعضـــاء فريق 
مكافأة مالية حســـب النظـــم وطبقا 

للمزاولة الفعلية.
  رابعا: على جميع جهات االختصاص 

العلم والعمل مبوجب هذا القرار. 

 اللوغاني للوزيرة: نعم حدثت أخطاء في إدخال بيانات طلبة الثانوية العامة!

ديـــوان الخدمة المدنية التي لم 
العلوم» بينما  تذكر «محضري 
اعتمدت المناطق التعليمية في 
اختيار المحضرين وتكليفهم في 
مراكز رعاية المتعلمين الى القرار 
الوزاري ٢٠٤/١٦٥، وهذا ما يستند 
اليه االخوة محضرو العلوم في 

المطالبة بحقوقهم المالية.
  وحيـــث انه مـــن الضروري 
اعتبار انـــه ليس للمكلفين من 
محضري العلوم اي دور في هذا 
القصور (اإلداري) وبما انهم قد 
أدوا جهودا من خالل عملهم في 
هذه المراكز التي كلفوا بالعمل بها 
رسميا وحسب مزاوالت العمل، 
وبالتالي فإن مكافأتهم مقابل هذه 
األعمال حق يجب ان يتم العمل 
على تأديته مـــن خالل معالجة 
تعارض القرارات الصادرة بهذا 

الشأن.
  لذا، فإننا نرجو منكم االيعاز 
لمـــن يلزم نحو مخاطبة ديوان 
الخدمـــة المدنيـــة إليجاد الحل 
المناسب نحو أحقية وضرورة 
صرف مكافآت محضري العلوم 
في مراكز رعاية المتعلمين نظير 
التزامهم بتأدية عملهم الذي كلفوا 

به. 

وبالنظر الى مـــا ورد الينا في 
كتاب مديـــر االدارة المالية رقم 
٢٨١ بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٢٨ بشـــأن 
عدم صرف مستحقات محضري 
العلوم، وإلحاقا للمراسالت التي 

تمت بهذا الشأن.
  نود إفادتكم كما ذكر ســـابقا 
بأن إشـــكالية تأخيـــر او عدم 
صرف مزاوالت محضري العلوم 
المكلفين بالعمل في مراكز رعاية 
المتعلمين إشكالية «قانونية» او 
«ادارية تنظيمية» حيث تستند 
االدارة الماليـــة في عدم اعتماد 
صرف مزاوالت العمل الى قرارات 

من اللوغاني للرشيدي: باإلشارة 
الى موضـــوع العاملين بمراكز 
رعاية المتعلمين للعام الدراسي 
٢٠١٠/٢٠٠٩ وكتابكـــم رقم ١٩٠ 
بتاريخ ٢٠١٠/٨/٢٤ بشـــأن عدم 
إدراج مسمى محضر علوم ضمن 
جدول الوظائف المقررة للعاملين 
في مراكز رعاية المتعلمين لديوان 
الخدمـــة المدنية، وإشـــارة لما 
سبق في كتابنا رقم ٣٠٦ بتاريخ 
٢٠١٠/٦/٢٣ للوكيـــل المســـاعد 
المالية بشأن مكافآت  للشؤون 
محضري العلوم المكلفين بالعمل 
فـــي مراكز رعايـــة المتعلمين، 

  ٣ ـ وان يكـــون مـــن ضمن 
كل فريـــق عضـــو مـــن مركز 

المعلومات.
  على ان يكون تحت اشراف 
ومتابعة مديري العموم للمناطق 
ادارة  التعليميـــة ومدير عـــام 

التعليم الخاص.
  إلى ذلك، طلبت وكيلة التعليم 
العام منـــى اللوغاني من وكيل 
الرشيدي  المالي راضي  القطاع 
أحقية محضري العلوم بمراكز 
رعايـــة المتعلميـــن في صرف 

المكافآت المقررة.
  وجاء فـــي الخطاب المرفوع 

 مريم بندق
  رفعت وكيلة الوزارة المساعدة 
لقطاع التعليم العام منى اللوغاني 
كتابا لوزيـــرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي الحمود 
بعنوان «آلية الكنترول» جاء فيه: 
باإلشـــارة الى الموضوع أعاله، 
وعلى ضوء ما تدارسه مجلس 
مديري عموم المناطق التعليمية 
بجلسته رقم ٨ بتاريخ ٢٠١٠/١١/٢ 
بشأن المشـــاكل واألخطاء التي 
ظهرت في إدخال بيانات الطلبة 
سواء كانت من قبل المدارس أو 

الكنترول.
  نود إفادتكم بأنه تم االجتماع 
مع المختصين مـــن قبل مركز 
المعلومات لحصر هذه المشاكل 
وحلها، كمـــا نحيطكم علما بأن 
المجلس اتفق على تشكيل فريقي 

عمل:
ـ األول برئاســـة مراقـــب   ١  
االمتحانات، لمراجعة وتدقيق 
البيانات الخاصة بطالب الصباحي 

والمنازل.
  ٢ ـ والثاني برئاســـة رئيس 
الكبار، لمراجعة  قســـم تعليم 
وتدقيق البيانات الخاصة بطالب 

المسائي.

 مجلس مديري المناطق اتفق على تشكيل فريقي عمل لتجنب تكرارها 

 الحمود: لجنة من مديري عموم المناطق
  لتنفيذ مشروع اإلرشاد والتوجيه األسري

 مريم بندق
  وجهت وزيرة التربيــــة ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود الى تشكيل جلنة من مديري عموم 
املناطق التعليمية ملتابعة تنفيذ املشروع املقدم من 
مديرة األنشطة التربوية ملنطقة األحمدي التعليمية 
عائشة البحر واخلاص بإنشاء مراكز اإلرشاد والتوجيه 
األسري في املناطق التعليمية. جاء ذلك في اخلطاب 
املرفوع من الوزيــــرة الى وكيلة التعليم العام منى 
اللوغاني والذي قالت فيه: بعد االطالع على كتابكم 
رقم و ت/ وت٢١٦٤ الصادر بتاريخ ٢٠١٠/٩/٢٧ وعلى 
أهمية تنفيذ املشروع، نقترح ان ينفذ املشروع في 
العام الدراسي ٢٠١٢/٢٠١١ على ان يكون العام الدراسي 

احلالي لإلعداد والتجهيز وفق اآلتي:
  ـ حتديــــد مواقع في املناطق التعليمية إلنشــــاء 

املراكز.
  ـ ترشــــيح الكوادر املتخصصة للعمل في املراكز 

ليتسنى تدريبها.
  ـ مخاطبة األمانة العامة لألوقاف للمساهمة في 
إنشاء املراكز من خالل اللجنة التنسيقية بني الوزارة 

واألمانة العامة لألوقاف.
  ـ أو أي جهات أخرى.

  ـ تشكيل جلنة من مديري عموم املناطق برئاستكم 
ملتابعة تنفيذ املشروع من حيث:

  ـ مخاطبة اجلهات املختصة املختلفة.
  ـ اإلعداد للدورة التدريبية بالتنســــيق مع مركز 

التطوير والتنمية لتدريب الكوادر.
  ـ متابعة اإلدارات املختصة في الوزارة ذات العالقة 
(اإلدارة املالية لرصد امليزانية، قطاع املنشآت، إدارة 

اخلدمات االجتماعية والنفسية.. إلخ).
  ـ إعــــداد القرارات الوزاريــــة الالزمة واخلطابات 

لتنفيذ املشروع. وكانت اللوغاني قد خاطبت الوزيرة 
بكتاب جاء فيه:

  إشارة الى كتاب معاليكم رقم ٧٩٩ املؤرخ ٢٠١٠/٦/١٦ 
بشأن املقترح املقدم إليكم من عائشة البحر مديرة 
األنشطة التربوية مبنطقة االحمدي التعليمية بشأن 
أهداف وإجنازات وفكرة عمل مركز االرشاد والتوجيه 

االسري باملنطقة.
  وبناء على توجهاتكم فقد مت تدارس فكرة املشروع 

مع مديري عموم املناطق التعليمية وتبني ما يلي:
  ١ـ يعد هذا املشروع من املشاريع الهادفة، والضرورية 
وقد طالبت به الكثير من مراقبات اخلدمة االجتماعية 

والنفسية نظرا للحاجة املاسة إلى إنشائه.
  ٢ـ االتفاق على ضرورة تنفيذ املشروع وتعميمه 
في املناطــــق التعليمية، على ان تتوافر الشــــروط 

التالية.
  تخصيص موقع مستقل للمركز، وتوفير االمكانات 
املادية والكوادر البشــــرية املؤهلة واملتخصصة في 

املجال.
  اعداد ضوابط من شأنها احملافظة على اخلصوصية 

والسرية التامة للبيانات باملركز.
  توفير إدارة قادرة على التخطيط االستراتيجي 
الهادف من اجل حتقيق عناصر مثل (الدراسة، التنفيذ، 

املتابعة، التقييم) وفق اساليب ادارية حديثة.
  استثمار وسائل االعالم املتاحة لبث اهمية ودور 

املركز وتشجيع احلاالت لالستعانة به.
  تطبيق الفكرة بشــــكل تدريجــــي للوقوف على 

السلبيات ومحاولة جتنبها.
  وضع ضوابط للتقييم والتقنني املوضوعي لنتائج 
ومخرجات هذا املشــــروع ومدى تأثيره ايجابيا في 

حل املشكالت. 

 وزيرة التربية: ٣٠ ديسمبر إعالن ضوابط
  صرف دعم إنفلونزا الخنازير للمدارس الخاصة 

 التي طُلب منها تأجيل بدء الدراسة للعام ٢٠١٠/٢٠٠٩ 

 ٣ وظائف شاغرة في التعليم الخاص 

بناء على دعوة من رئيسها.
  مهام اللجنــــة: تتولى اللجنة 

املشكلة أعاله:
  دراسة وبحث حاالت املستحقني 
للدعم املقرر من مجلس الوزراء.

  بيان األسس التي يتم مبقتضاها 
حتديد املدارس املستحقة.

  إعداد ضوابــــط حتكم صرف 
الدعم املقرر.

العمل    إعداد تقرير في نهاية 
يتضمن مقترحــــات وتوصيات 
اللجنــــة ليتــــم عرضــــه علــــى 

الوزيرة.
  تنجز اللجنة اعمالها في الفترة 

من ١٠/١٥ الى ٢٠١٠/١٢/٣٠.
  يتقاضى رئيس وأعضاء اللجنة 
مكافأة حسب النظم املالية املعمول 
بها وفق قرار ديوان اخلدمة املدنية 

رقم ٨٣/١. 

التخصصية باستخدام احلاسب 
اآللـــي الحقـــا مـــن االدارات 

املعنية.
  فعلـــى جميـــع الراغبني في 
شـــغل الوظيفة تعبئة النموذج 
املخصص لذلك وتقدمي طلباتهم 
ملكتب مدير ادارة املوارد البشرية 
خالل اسبوعني من تاريخ االعالن 

الصادر في ٣١ أكتوبر املاضي.
  ووظيفة رئيس قسم شؤون 
بـــإدارة االمتحانـــات  الطلبـــة 
واملعادالت بقطاع التعليم اخلاص، 
الشروط الواجب توافرها لشغل 

الوظيفة:
  أوال ـ املؤهل:

  ـ مؤهل جامعـــي تخصصي 
وخبـــرة ال تقل عن ٦ ســـنوات 

فعلية في مجال العمل.
  ـ دبلوم تخصصي او ما يعادله 
او الدورات التدريبية التي ال تقل 
مدتها عن (سنتني) بعد الثانوية 
العامـــة وخبرة ال تقـــل عن ١٠ 
سنوات فعلية في مجال العمل.

  ثانيا ـ شروط أخرى:
  ـ تقرير كفاءة بدرجة (ممتاز) 

عن السنتني األخيرتني.
  ـ إجادة اســـتخدام احلاسب 

اآللي.
  ـ دورات تدريبيـــة في مجال 

العمل.
التدريبية  البرامـــج    ـ حتدد 
التخصصية باستخدام احلاسب 
اآللي الحقا من االدارات املعنية.

  فعلى جميع الراغبني في شغل 
الوظيفة تعبئة النموذج املخصص 
لذلك وتقدمي طلباتهم ملكتب مدير 
البشـــرية خالل  املـــوارد  ادارة 

اسبوعني من تاريخ االعالن. 

املالية، سوســــن املــــذن، رئيس 
قسم محاسبة اجلهات، سالم القط 
مراجع مالي، احمد علي محاسب، 
اشرف اسكندر محاسب. جتتمع 
اللجنة خارج اوقات العمل الرسمي 

وشؤون الطلبة بإدارة االمتحانات 
التعليم  واملعـــادالت بقطـــاع 
الواجب  الشـــروط  اخلـــاص، 

توافرها لشغل الوظيفة:
  أوال ـ املؤهل:

  ـ مؤهل جامعي تخصصي 
مناســـب وخبرة ال تقل عن ٨ 
سنوات فعلية في مجال العمل 
منها (سنتان) في وظيفة رئيس 

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

في وظيفة رئيس قسم.
  ثانيا ـ شروط أخرى:

  ـ تقرير كفاءة بدرجة (ممتاز) 
عن السنتني األخيرتني.

  ـ إجادة استخدام احلاسب 
اآللي.

  ـ دورات تدريبية في مجال 
العمل.

  ـ حتـــدد البرامج التدريبية 

 مريم بندق
  حددت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
٣٠ ديســــمبر املقبل كحد أقصى 
لوضــــع ضوابط صــــرف الدعم 
احلكومي للمدارس اخلاصة التي 
مت تأجيل الدراسة لطالبها بسبب 

ڤيروس إنفلونزا اخلنازير.
  وكلفت الوزيرة بحسب قرار 
وزاري جلنة لدراسة وبحث حاالت 
املستحقني للدعم برئاسة الوكيل 
املســــاعد للتعليــــم اخلاص فهد 
الغيص وعضوية: محمد الداحس 
مدير عام االدارة العامة للتعليم 
اخلاص، عبــــداهللا الوهيب مدير 
ادارة الشــــؤون املالية واالدارية، 
ليلى القالف رئيس قسم االشراف 
املالي، ســــلمى معرفــــي مراقب 
امليزانيــــة واحلســــابات باإلدارة 

 مريم بندق
  أعلنت وكيلة القطاع اإلداري 
عائشة الروضان حاجة الوزارة 
الى شـــغل وظيفة مدير ادارة 
االمتحانات واملعادالت بقطاع 
الشـــروط  التعليـــم اخلاص. 
الواجـــب توافرهـــا لشـــغل 

الوظيفة:
  أوال ـ املؤهل:

  ـ ان يكون املتقدم حاصال على 
مؤهل جامعي تخصصي وخبرة 
ال تقل عن ١٠ سنوات فعلية في 
مجال العمل منها ســـنتان في 

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

في وظيفة مراقب.
  ثانيا ـ شروط أخرى:

  ـ تقرير كفاءة بدرجة (ممتاز) 
عن السنتني األخيرتني.

  ـ إجادة استخدام احلاسب 
اآللي.

  ـ دورات تدريبية في مجال 
العمل.

  ـ حتـــدد البرامج التدريبية 
التخصصية باستخدام احلاسب 
اآللـــي الحقـــا مـــن االدارات 

املعنية.
الراغبني في    فعلى جميـــع 
شغل الوظيفة تعبئة النموذج 
املخصص لذلك وتقدمي طلباتهم 
ملكتب مدير ادارة املوارد البشرية 
خالل اسبوعني من تاريخ االعالن 
الصادر في ١ نوفمبر اجلاري.

  ووظيفة مراقب االمتحانات 

 ضـرورة صرف مكافـآت رعايـة المتعلميـن لمحضـري العلوم 


