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 «وكالء التربية»: إعفاء البدون من رسوم «الكبار» ومحو األمية
 مريم بندق

  علمت «األنباء» ان مجلس 
وكالء وزارة التربية قرر إعفاء 
الدارسني غير محددي اجلنسية 
املقررة  الرسوم  (البدون) من 
مبراكز تعليم الكبار ومحو األمية 

للعام الدراسي ٢٠١٠/٢٠٠٩.
  وقالت مصـــادر تربوية لـ 
«األنباء» ان املجلس قرر ان تتم 
معاملة هـــؤالء الطلبة معاملة 
الفصل  الكويتيني اعتبارا من 

الدراسي الثاني ٢٠١٢/٢٠١١.
  إلـــى ذلك اعتمـــدت وزيرة 
التربيـــة ووزيـــرة التعليـــم 
العالـــي د.موضـــي احلمـــود 
قرارا بتمديد فترة عمل فريق 
الوثيقة األساســـية ملرحلتي 
محو األميـــة واملتوســــــطة 
الكبار ومحو  مبراكز تعليـــم 
الوزيرة الى  األمية اســـتندت 
القـــرار رقم ٢٠١٠/١٨٨ الصادر 
في ٢٠١٠/٤/٨ بشأن تشكيل فريق 

عمل، لتطبيق الوثيقة األساسية 
ملرحلتي محو األمية واملتوسطة 
الكبار ومحو  مبراكز تعليـــم 
التقرير  األمية، وعلى ضـــوء 
اخلتامي الـــذي عرضه رئيس 
الفريق عن اجنازاته خالل الفترة 
املاضية والذي يوضح «االنتهاء 
من وثيقة مرحلة احملو»، وبناء 

على توصية وكيل الوزارة بشأن 
الفريق ليتســـنى  متديد عمل 
استكمال مهامه واجناز وثيقة 
املرحلة املتوســـطة، ونظرا ملا 
تقتضيه مصلحة العمل. وجاء 

في القرار:
  أوال: متديد فترة عمل الفريق 
برئاسة منى اللوغانيـ  الوكيل 

املساعد للتعليم العام وعضوية 
املكلفني معها من أعضاء فريق 
الواردة اســـماؤهم في  العمل 
القرار رقـــم ٢٠١٠/١٨٨ الصادر 
في ٢٠١٠/٤/٨ اعتبارا من ٩ يناير 

٢٠١١ وملدة ثالثة أشهر.
  ثانيـــا: يختـــص الفريـــق 
باستكمال مهام عمله بدراسة 
الوثيقة األساســـية للمرحلة 
التعليم  املتوســـطة في نظام 
الصباحي ومواءمته مع نظام 

تعليم الكبار.
  ثالثـــا: تكون أعمال الفريق 

خارج أوقات الدوام الرسمي.
  رابعا: تصرف مكافأة مالية 
العمل  لرئيس وأعضاء فريق 

وفق النظم.
  خامســـا: يسري هذا القرار 
اعتبارا من ٢٠١١/١/٩ وملدة ثالثة 

أشهر.
جهـــات  علـــى    سادســـا: 

االختصاص العلم والتنفيذ. 

 الحمود: تمديد فترة عمل فريق الوثيقة األساسية لمرحلتي «األمية» و«المتوسطة» 

 د.موضي احلمود متاضر السديراوي

 وفد تربوي نسائي للمشاركة
  في منتدى «الشابات» باإلمارات

 وظيفة شاغرة باليونسكو

 الصايغ يقوم بأعمال الرشيد
 نظرا لقيام د.خالد الرشيدـ  الوكيل املساعد للتخطيط واملعلومات 
مبهمة رسمية من ٢٠١١/١/٩ـ  ٢٠١١/١/١١ قررت السديراوي تكليف محمد 
الصايغـ  الوكيل املساعد للمنشآت التربوية باإلضافة إلى عمله القيام 
بأعمال الوكيل املســـاعد للتخطيط واملعلومات اعتبارا من ٢٠١١/١/٩ 

وحتى  عودته من املهمة. 

 مريم بندق
  بناء على الدعوة املرســــلة من رئيســــة جلنة مرشدات دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية للمشاركة في املنتدى السادس للشابات 
واملزمع عقده بدولة االمــــارات العربية املتحدة خالل الفترة من ٩ – ١٥ 
يناير ٢٠١١. واستنادا لكتاب الوكيل املساعد لالنشطة الطالبية رقم ٣٤٦٠ 
بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٢١ وكتاب ديوان اخلدمة املدنية رقم ٦٢٣ باعتبارها مهمة 
رســــمية وموافقة وكيل الوزارة واعتمادنا لذلك. قررت الوزيرة، اوال: 
ايفاد كل من: ضياء بوغيث املوجهة الفنية االولى للزهرات واملرشدات 
مبنطقة مبارك الكبير، د.ساجدة الهولي املوجهة الفنية االولى للزهرات 
واملرشدات مبنطقة العاصمة، عالية اجلندل معلمة لغة اجنليزية مبدرسة 
اشــــبيلية مبنطقة العاصمة، في مهمة رســــمية للمشاركة في املنتدى 
الســــادس للشابات واملزمع عقده بدولة االمارات العربية املتحدة خالل 

الفترة من ٢٠١١/١/٩ الى ٢٠١١/١/١٥ شاملة يومي السفر.
  ثانيا: تتحمل الكويت تكاليف الســــفر واالقامة باالضافة الى رسوم 

املشاركة وقدرها ١٠ دنانير للمشارك الواحد.
  ثالثا: على جميــــع جهات االختصاص العلــــم والعمل مبوجب هذا 

القرار. 

 تعلن وزارة التربية عن احلاجة الى شـــغل الوظيفة التالية 
لدى املنظمـــة العربية للتربية والعلوم والثقافة (اليونســـكو) 
وفقا ملا يلي: أوال: الوظيفة املطلوبة: (مراجع خارجي حلسابات 

اليونسكو).
  ثانيا: املؤهالت الدراســـية واخلبرات املطلوبة وشروط شغل 

الوظيفة كما هو وارد بالكشوف املرفقة.
  ثالثا: املهام واملزايا الوظيفية كما هو وارد بالكشوف املرفقة. 
فعلى جميع العاملني بالوزارة من الكويتيني والراغبني في الترشح 
لشـــغل الوظيفة أعاله تقدمي الطلبات للجنة الوطنية الكويتية 

للتربية والعلوم والثقافة في موعد أقصاه ٢٠١١/٦/١٥. 
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