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 االثنين التربوية  التربوية  التربوية  التربوية 

  ١٣  ديسمبر ٢٠١٠ 

 مريم بندق 9 
  اعتمدت وكيل وزارة التربية ورئيس عام االمتحانات متاضر السديراوي 
خطة العمل التي ستنفذها جلان االختبارات خالل فترتي االختبارات الدراسية 
الثانية والرابعة املقبلتني للمراحل الدراسية بدءا من الصف الدراسي الرابع حتى 
الثاني عشر. وقالت السديراوي ـ في تصريح صحافي عقب ترؤسها اجتماعا 
ضم اللجان العاملة في الكنترول امــــس ـ ان االجتماع ناقش آلية التحضير 
لفترتي االختبارات الثانية والرابعة ومراجعة كل بيانات الطلبة والطالبات 

بتأكيد مديري املدارس وجلان مراقبة االختبارات في املناطق التعليمية على 
صحتها. واوضحت ان االجتماع بحث ايضا ضرورة التأكد من البيانات (االسم 
والبطاقة واجلنسية وتاريخ امليالد) في حال طرأ عليها اي تعديل او اضافة 
وذلك بالتنسيق والتعاون بني وزارة التربية والهيئة العامة للمعلومات املدنية. 
وذكرت السديراوي أن اللجنة بحثت آلية تخصيص املتطلبات والتجهيزات 
كإجراءات احترازية وذلك بعد زيارة املطبعة السرية ووضع اآللية وما يترتب 

عليها من اجراءات، مشددة على ضرورة االلتزام باخلطة. 

 السديراوي: خطة عمل لمراجعة بيانات الطلبة من الصف الرابع وحتى الثاني عشر

  ٤ مطالب على رأسها اختيار الكفاءات وإعالن أسماء الناجحين 
 مريم بندق

التربية    تـــرأس وزيـــرة 
ووزيـــرة التعليـــم العالـــي 
د.موضي احلمود في احلادية 
عشرة من صباح اليوم االثنني 
جلنة مقابالت اختيار املديرين 
العامـــني ملنطقتـــي اجلهراء 

والعاصمة.
  وتضم اللجنة في عضويتها 
الـــوزارة متاضـــر  وكيلـــة 
السديراوي والوكالء املساعدين 
للتخطيط واملعلومات د.خالد 
الرشيد والتعليم النوعي محمد 
الكندري والتعليم العام منى 
املراقبون  اللوغاني. ويأمـــل 
اثبتت  التي  الكفاءات  اختيار 
جدارتها في امليدان من اصحاب 
التخصصـــات التي ميكن ان 
تقـــدم اضافة الى التعليم من 
العاملني في ادارات الشـــؤون 
التعليمية، حيـــث ان هؤالء 
الكامل  يتميـــزون بإملامهـــم 
باللوائـــح والنظم التعليمية 
في املراحل املختلفة، ويأملون 
ايضـــا البعـــد عـــن اصحاب 
التخصصات االدارية واالنشطة 
الذين يقدمون خدمات مساندة 
للتعليـــم وليـــس اخلدمات 
االساسية، وقد اثبتت التجارب 
السابقة محدودية عطائهم في 
التعليمية، ويأملون  العملية 
ثالثـــا اال نفاجأ صباح اليوم 
انه مت ابالغ املتقدمني بتأجيل 
املقابالت الى موعد يحدد الحقا، 
ويأملون رابعا ان يتم اعالن 
نتائج املقابالت وعدم الغائها 
كما حدث في املقابالت التي متت 
في مارس املاضي. ونأمل خيرا 
من اللجنة التي ترأسها الوزيرة 
د.احلمود لطمأنة امليدان والعمل 
على اســـتقرار العمل على ان 

يتم االنتهاء مـــن االجراءات 
املطلوبة لسد شواغر املناصب 
االشرافية في الوزارة واملناطق 
في الفترة القريبة املقبلة. الى 
ذلك، عممت الوكيلة املساعدة 
اللوغاني  العام منى  للتعليم 
نشرة الى مديري عموم املناطق 
التعليمية حول برنامج ادخال 
بيانات ودرجات «طالب املنازل» 
الشـــهادات لهم.  واستخراج 
وطالبت اللوغاني من مديري 
النشرة على  العموم بتعميم 
«مراكز تعليم الكبار» التابعة 

للمنطقة.
  وعلقـــت املصادر قائلة ان 
طالب املنازل ال يتبعون مراكز 

تعليم الكبار، بل يتبعون مراقبة 
االمتحانات وشـــؤون الطلبة 
بادارة الشؤون التعليمية في 

 مصادر تربوية لـ «األنباء»: اللوغاني مازالت بحاجة إلى استيعاب الهياكل التنظيمية للمناطق وقلقون من مشاركتها اليوم في تقييم المتقدمين لمنصب مدير عام 

 طرحها المراقبون لـ «األنباء»: بمناسبة مقابالت اختيار المديرين العامين للجهراء والعاصمة التي تجرى اليوم برئاسة الوزيرة الحمود 

 متاضر السديراوي  محمد الكندري 

 رقية حسني  فاطمة الكندري 

 موضي احلمود  خالد الرشيد 

 جانب من احلضور  فقرة فنية مميزة 

 عبداهللا احلربي  مني اللوغاني 

 علياء غنام لرئاسة «التغذية» بـ «الخدمات»
 البقية األسبوع المقبل

 مقابالت اليوم تقتصر على ٤ فقط من المتقدمين
ــاعة   علمت «األنباء» ان مكتب وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود اتصل في س
ــن العامني للجهراء والعاصمة بتأجيل  ــاء أمس، وأبلغ بعض املتقدمني ملقابالت املديري متأخرة من مس
مقابالتهم الى األسبوع املقبل. هذا وأكدت مصادر تربوية لـ «األنباء»: انه سيتم صباح اليوم مقابلة ٤ 

فقط من املتقدمني هم: عيسى بورحمة ورقية حسني ووليد القطان وفاطمة الكندري. 

 مريم بندق
  اصدرت وكيلة الوزارة املساعدة للقطاع االداري عائشة الروضان 
قرارا بندب مشرفة االغذية باالدارة العامة للخدمات علياء غنام للعمل 

رئيسة قسم التغذية باالدارة.
  واتخذت الروضان القرار بناء على القرار الوزاري رقم (٢٠١٠/٤٨١) 
بتاريخ ٢٠١٠/٩/١٦ بشـــأن نظام الوظائف االشرافية، واالعالن رقم 
٥٦٥٢٢ بتاريخ ٢٠١٠/٨/٢٩، وقرار تشـــكيل جلنـــة ملقابلة املتقدمني 
لشغل وظيفة رئيسة قسم التغذية واعتماد مراقب شؤون التوظيف 

بديوان اخلدمة املدنية بتاريخ ٢٠١٠/١١/١١. 

 متوسطة تيماء بنات تبدأ أسبوعها الثقافي
  بشعار «التربية عالمنا واإلبداع غايتنا»

 حمد العنزي
  حتت رعاية مديرة منطقة 
اجلهـــراء التعليمية باإلنابة 
لطيفة العجيل أقامت مدرسة 
تيماء املتوسطة بنات باجلهراء 
(قسم اللغة العربية) صباح 
الذي  الثقافي  امس اسبوعها 
يحمل شعار (التربية عاملنا.. 
واالبداع غايتنـــا) حيث بدأ 
الثقافي بندوة حتمل  احلفل 
إلى أين؟).  عنوان (جودتنا 
التعليم  بحضـــور مراقـــب 
املتوسط في منطقة اجلهراء 
محمد الســـعيدي، ود. خالد 
املهنـــدي، ومديرة املدرســـة 
لطيفة الســـعيدي، واملعلمة 

بدور العنزي.
  وقد استهل د. خالد املهندي 
ندوتـــه عن مفهـــوم اجلودة 
الشـــاملة ومراحل تطبيقها 
بعدة معايير أولها أن تطبيق 
ادارة اجلودة الشـــاملة تبدأ 
بعدة مراحل مبينا أن املرحلة 
األولى، وهـــي مرحلة اقتناع 
ادارة  االدارة لفلسفة  وتبني 
الشـــاملة، وفي هذه  الدورة 
املرحلة تقرر ادارة املؤسسة 
رغبتها في تطبيق نظام ادارة 
اجلودة الشـــاملة مضيفا ان 
الثانية وهي مرحلة  املرحلة 
التخطيط، وفيها يتم وضع 
التفصيلية للتنفيذ  اخلطط 

على جلان لكتابة االجراءات 
اخلاصـــة بالعامـــل واعداد 
الوصـــف الوظيفـــي جلميع 
العاملني وكذلك اعطاء هامش 
من احلرية للمعلمني ملساعدتهم 
على تنمية وتطوير مستوى 
أدائهم وذلك في اطار الفروق 
الفردية عالوة على التنسيق 
مع االدارة العليا لالطالع على 
ما مت تخطيطه وتدقيقه قبل 
التنفيـــذ مع جتهيـــز ملفات 

اجلودة.
  واختتم املهندي محاضرته 
بأن هناك بعض الصعوبات 
التي قد تعوق ادارة املدرسة 
في حتقيق اســـلوب اجلودة 
الشـــاملة، ومـــن أبـــرز هذه 
الصعوبات املركزية في اتخاذ 
القرارات التربوية وكذلك عدم 
استقرار االدارة وتغيرها الدائم 
ووجود املركزية الشديدة في 
اتخاذ القرارات التربوية الى 
جانب أن التركيز على االهداف 
قصيرة املدى وصعوبة حتديد 
معايير قياس مـــدى جودة 
اخلدمات، فضـــال عن انعدام 
التساوي في االهداف والغرض 
والتركيز علـــى تقييم األداء 
وليس علـــى القيادة الواعية 
التـــي تســـاعد علـــى جودة 
أعلى، ووجود ضعف النظام 

املعلوماتي للمدرسة. 

وحتديد الهيكل الداعم واملوارد 
الالزمة لتطبيق النظام.

  واشـــار املهنـــدي الى أن 
املرحلة الثالثـــة هي مرحلة 
التقومي وغالبا ما تبدأ ببعض 
التساؤالت الهامة والتي ميكن 
االجابة عنها بتهيئة األرضية 
املناسبة للبدء في تطبيق أدارة 
اجلودة الشاملة لها، الى جانب 
املرحلة الرابعة وهي مرحلة 
التنفيذ ويتم من خاللها اختيار 
األفراد الذين ســـيعهد اليهم 
بعميلة التنفيذ ويتم تدريبهم 

على أحدث الوسائل املتعلقة 
بادارة اجلودة الشاملة.

أن املرحلة االخيرة    وذكر 
واخلامسة وهي مرحلة تبادل 
ونشـــر اخلبرات ويتم فيها 
استثمار اخلبرات والنجاحات 
التي مت حتقيقها من تطبيق 
نظام ادارة اجلودة الشاملة.

  مبينا ان دور مدير املدرسة 
في ادارة اجلودة التعرف على 
امكانيات  العاملـــني وعلـــى 
ومرافق املدرسة وكذلك طرح 
فكرة تطبيـــق نظام اجلودة 

وامكانيـــات ذلك النظام، كما 
أن له دورا آخـــر في اختيار 
بعض العناصـــر التي لديها 
االستعداد والرغبة في العمل 
على (تكوين فريق العمل) الى 
جانـــب أن يعمل على تقييم 
أولي للبيئة املدرسية ووضع 
املالحظـــات مع وضع حلول 
أولية. مضيفا أن هناك جوانب 
اخرى تتعلق بتدريب العاملني 
بفريق اجلودة وبإعداد دليل 
اجلودة وتوزيعه على العاملني 
فضال على أن توزيع العاملني 

 معلمات مدرسة تيماء المتوسطة للبنات
  يشكون تعسف إدارة المدرسة 

 اشتكى عدد من معلمات مدرسة تيماء املتوسطة 
ــف ادارة املدرسة وتعمد مديرة  للبنات من تعس
املدرسة مخالفة القوانني والنظم وتطبيق اللوائح 
مبزاجية، حيث ترفض ادارة املدرسة منح املعلمات 
ــوم االحد واخلميس او ليوم  اجازة «عرضي» لي
الثالثاء (يوم النشاط) ويوم املناوبة من كل اسبوع، 
ــان املعلمات من حقهن في االجازة  ما يعني حرم
العرضية ملدة اربعة ايام في االسبوع بال مسوغ 
ــي تطبيق الئحة  ــي، اضافة الى املزاجية ف قانون
االستئذان حيث ترفض ادارة املدرسة اعطاء املعلمات 

ــن املنصوص عليه في القانون والذي يحدد  حقه
ــتئذان بواقع ١٢  حق املعلم في احلصول على اس
ساعة في الشهر تقسم على اربع مرات، ومنا الى 
ــرة التعليم العالي د.موضي  وزيرة التربية ووزي
احلمود على أمل ان تنصف معلمات مدرسة تيماء 
املتوسطة للبنات خاصة ان املعلمات يؤكدن انهن 
قدمن عدة شكاوى ملنطقة اجلهراء التعليمية منذ 
ــر ان ادارة املنطقة لم تتخذ اي  ــرة طويلة غي فت
ــراء النصافهن رغم معرفتها بكل ما يدور في  اج

املدرسة من مخالفات. 

�إع���������������������ان

جمعية العدان والقصور التعاونية

�مل����دي��ر �ملع��ّي���ن

تعل�ن جمع�ي��ة �ل�ع��د�ن و�لق�ص��ور �لتع�اوني�ة
ح�سب  االخت�سا�ص  اأ�سحاب  قبل  من  لال�ستثمار  التايل  الفرع  طرح  اإعادة  عن 

موافقة وزارة ال�سئون االجتماعية والعمل رقم )338( بتاريخ 2010/12/02.

امل�ساحةالن�ساطم
القيمة 

االإيجارية
املوقــــع

بيع وت�سويق1

 كروت م�سبقة الدفع

االأ�سواق املركزية 1و2 6100 د.ك1*1

والفـــــــروع

وذلك وفقا لل�صروط �لتالية :

ولديه  باأنف�سهم  الن�ساط  ميار�سون  وممن  االخت�سا�ص  اأ�سحاب  من  املتقدم  يكون  اأن   )1

ترخي�ص جتاري �ساري املفعول للن�ساط املتقدم له.

2( تقدم الطلبات بالظرف املغلق واملختوم بناء على تعليمات وزارة ال�سئون االجتماعية والعمل.

ال�سئون  وزارة  قرار  ح�سب  )250د.ك(  وقدره  مببلغ  �سيك  بدفع  الطلب  مقدم  يلتزم   )3

االجتماعية والعمل يتم ا�سرتداده يف حالة عدم الفوز مع مراعاة اأن مبلغ التاأمني املذكور 

لي�ص له عالقة مببلغ التاأمني املتعلق بالقيمة االإيجارية املعتمدة عند التعاقد.

4( تكون االأولوية للم�ساهم عند ت�ساوي الدعم.

ب�سيـــك  يكــــون  اأن  على  للجمعيـــة  مـــادي  دعـــم  باأعلـــى  للمتقـــدم  االختيــار  يتــم  �ســوف   )5

»م�سدق« واحد فقط.

6( �سوف يتم االختيار النهائي بح�سور مندوب وزارة ال�سئون االجتماعية والعمل يف موعد 

يحدد حينه.

تاريخ  من  اأ�سبوعني  خالل  اجلمعية  اإدارة  مبراجعة  يلتزم  االختيار  عليه  �سيقع  من   )7

االختيار الإمتام االإجراءات الالزمة وتوقيع العقد واإال يعترب طلبه ملغى وي�سبح مبلغ 

التاأمني حقا خال�سًا للجمعية.

يوم االحد  اعتبارًا من  للرد  قابلة  دينارًا الغري، غري  ر�سوم ثالثون  الطلب نظري  8( يقدم 

املوافق 2010/12/12م وحتى نهاية دوام يوم االحد املوافق 2010/12/19م وتودع الطلبات 

داخل ال�سندوق املخت�ص مبكتب ال�سكرتارية ولن يلتفت اإىل الطلبات التي تقدم قبل اأو 

بعد املوعد املحدد، علمًا باأن الدوام كالتايل :

پ من االأحد اإىل اخلمي�ص من ال�ساعة 8 �سباحًا وحتى ال�ساعة 3:30 ع�سرًا، يف اإدارة اجلمعية.

9( تطبق اأحكام القانون رقم )24( ل�سنة 1979م ب�ساأن اجلمعيات التعاونية والقرارات الوزارية 

بهذا ال�ساأن.

10( اأن يقدم طالب اال�ستثمار اإقرارا وتعهدا بعدم وجود اأي ن�ساط لدى اجلمعية م�ستثمرًا 

من قبل، ويف حال ثبت عك�ص ذلك �سيتم �سحب اال�ستثمار اجلديد منه.

�مل�صتن��د�ت �ملطلوب��ة :

1- �سورة البطاقة املدنية ل�ساحب الرتخي�ص.  

2- �سورة الرخ�سة التجارية �سارية املفعول للن�ساط نف�سه. 

3- �سورة اعتماد التوقيع �ساري املفعول.

لال�ستف�سار يرجى االت�سال على االأرقام التالية :

مب��ا�ص��ر : 25431546 -  ب��د�ل����ة : 25423723 - 25423923 

 د�خل��ي 329 - 325 - 338

 Mariembondok@hotmail.com 

املنطقة. واستغربت املصادر 
عدم إملـــام الوكيلة اللوغاني 
بهيكلة ادارة الشؤون التعليمية 

في املنطقة على الرغم من عملها 
ملدة ٦ سنوات متواصلة كمديرة 
التعليمية في  ادارة الشؤون 
منطقة مبارك الكبير. واعربت 
املصـــادر عـــن قلقهـــا حول 
مدى قـــدرة وكفاءة اللوغاني 
للقيام بواجبات عضوة جلنة 
العامني  املديريـــن  مقابـــالت 
للجهراء والعاصمة التي تتم 
صباح اليوم. هذا ويتقدم الى 
املقابالت ٩ من مديري ادارات 
التعليمية واالدارية  الشؤون 

واالنشطة: 


