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  ـ اجادة اســــتخدام احلاســــب 
اآللي.

  ـ دورات تدريبيــــة في مجال 
العمل.

  ـ حتــــدد البرامــــج التدريبية 
التخصصية باستخدام احلاسب 

اآللي الحقا من االدارات املعنية.
أبلغت وكيلة    من جانب آخر، 
الوزارة متاضر السديراوي وكيلة 
التعليم العام منى اللوغاني بقرار 
الدارســــني لغيــــر محددي  إعفاء 
اجلنسية من الرسوم املقررة مبراكز 
تعليم الكبار ومحو األمية للعام 

الدراسي ٢٠١٠/٢٠٠٩.
  وقالت: لقد مت بحث املوضوع 
باجتماع مجلس الوكالء جلســــة 
رقــــم ٢٠١٠/١٢ بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٥ 
التالي:  القــــرار  واتخذ املجلــــس 
يعامل الدارســــون مــــن فئة غير 
محددي اجلنســــية مبراكز تعليم 
الكبار ومحو األمية بالتعليم العام 
معاملة الطالب الكويتي من الفصل 

الدراسي الثاني ٢٠١٢/٢٠١١. 

  وشكلت الوزيرة فريق عمل 
فرعي لالحتفال ذاته يضم في 

عضويته: 
  حمد اخلالدي، زينب كمال، 
العنزي  علي دشـــتي، صالح 

ودانة سعود.

  مهام الفريق

  القيام بأعمال السكرتارية 
كالطباعة والتصوير بأنواعه 
والتغليـــف وجتهيز الوثائق 
وغيرها، اعداد جميع املطبوعات 
اخلاصة باالحتفال (بوسترات، 
يافطـــات، اعالنـــات)، عمـــل 
التغطيـــة االعالميـــة الالزمة 
لالحتفال (صحــــافة، تلفزيون، 
اذاعة، تصوير)، والتعاون مع 
فريق العمل الرئيسي في اطار 
االحتفال باملناسبة، وتصرف 
مكافأة شهرية يحددها وكيل 
التربية بالتنسيق مع  وزارة 

ديوان اخلدمة املدنية.
  مهام الفريق تبدأ من ١ فبراير 

وحتى ٣٠ مارس املقبل.
  وكانت «األنباء» نشـــرت 
القـــرار  أمـــس ٢٤ اجلـــاري 
الـــوزاري اخلاص بتشـــكيل 
فريق عمـــل فرعـــي لالعداد 
اليونسكو لتقدير  الحتفاالت 
املالية بالتعاون  االحتياجات 
مع وزارة املالية، ويضم أنيسة 
الوهابي واميان ششتر وحصة 
الفالح ونور  مال اهللا ونوف 

املنصور. 

سنوات فعلية في مجال العمل، 
منها سنتان بوظيفة مراقب. او 
دبلوم تخصصي او ما يعادله 
او دورات تدريبية ال تقل مدتها 
عن سنتني بعد الثانوية العامة 
وخبرة ال تقل عن ١٤ سنة في 
مجال العمل منها ســــنتان في 

وظيفة مراقب.
  الى جانــــب احلصول على 
تقرير كفاءة بدرجة ممتاز عن 
الســــنتني االخيرتني ودورات 
تدريبية في مجال العمل مع اجادة 

استخدام احلاسب اآللي.
  فعلــــى الراغبني في شــــغل 
النمــــوذج  الوظيفــــة تعبئــــة 
املخصص لذلك وتقدمي طلباتهم 

ملكتب مدير املوارد البشرية. 

منها سنتان في وظيفة مراقب.
  ـ او دبلــــوم تخصصــــي او ما 
يعادلــــه او دورة تدريبية مدتها 
(ســــنتان) بعد الثانويــــة العامة 
وخبرة ال تقل عن ١٤ سنة فعلية 
في مجال العمل منها (سنتان) في 

وظيفة مراقب.
  ثانيا: شروط أخرى:

  ـ  تقرير كفاءة بدرجة (ممتاز) 
عن السنتني األخيرتني.

الدائم لدى اليونســـكو إلقامة 
احتفاالت خاصة باملناسبة في 
مقر املنظمةـ  باريس (عروض 
اوبـــرا، معرض فني)،  أزياء، 
االتصال بالرعاة لدعم احلملة، 
الرســـمية  اعـــداد املخاطبات 
الالزمة للجهات داخل الكويت 
الترتيبات  وخارجها، تنسيق 
املتعلقة باحلفل مع فرق العمل 

الفرعية األخرى.
  تصـــرف مكافأة شـــهرية 
التربية  يحددها وكيل وزارة 
بالتنســـيق مع ديوان اخلدمة 

املدنية.
  تبدأ مهام فريق العمل اعتبارا 
من ٢٠١١/٢/١ وحتى ٢٠١١/٣/٣٠، 
ويحق لرئيس اللجنة االستعانة 

مبن يراه مناسبا.
  وعلـــى جهات االختصاص 

العلم والعمل مبوجبه.

ادارة الشؤون االدارية والفنية 
باملناطــــق التعليمية بشــــرط 
احلصول علــــى مؤهل جامعي 
تخصصي وخبرة ال تقل عن ١٠ 

 مريم بندق
التربيــــة    أصــــدرت وزيــــرة 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود قرارا وزاريا بإعفاء مراقب 
االمتحانات وشؤون الطلبة سامي 
الدخيل من عضوية جلنة مقابلة 
املتقدمني لشــــغل وظيفــــة مدير 
ادارة االمتحانــــات واملعــــادالت، 
ادارة  الوزيرة مديــــر  وأضافــــت 
التعليــــم اخلاص محمد الداحس، 
هذا بحســــب ما نشرته «األنباء» 
في ١٢ يناير اجلاري ترأس اللجنة 
وكيلة الوزارة متاضر السديراوي 
وتضم في عضويتها فهد الغيص 
العمر  وعبداهللا احلربي ويسرى 
وسعود العنزي، وتتولى اللجنة 
مقابلة املتقدمني املستوفني لشروط 
شغل الوظيفة التي سبق ذكرها، 
ونشرتها «األنباء» في ٢٣ نوفمبر 
العام املاضي وهي: أوال: املؤهل: ـ 
ان يكون املتقدم حاصال على مؤهل 
جامعي تخصصي وخبرة ال تقل عن 
١٠ سنوات فعلية في مجال العمل 

 مريم بندق
التربية    شـــكلت وزيـــرة 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمـــود فرق عمـــل لالعداد 
لالحتفال بالذكرى اخلمســـني 
الى منظمة  الكويت  النضمام 
اليونسكو والذي سيقام حتت 
رعاية صاحب الســـمو األمير 
الشـــيخ صباح األحمد خالل 

شهري فبراير ومارس ٢٠١١.
  وفي هذا الصــــدد شكلت 
الوزيرة فريق عمل رئيســـيا 
برئاسة عبداللطيف البعيجان 
ـ أمني عام اللجــــنة الوطنية 
للـتربية والعلوم  الكويتيـــة 
والثقــــافـــة، وعضوية مدير 
إدارة املعلومـــات اإلعالميـــة 
بوزارة اإلعالم د.خالد الرزني 
وقســــم اإلعالمـ  جامعة الكويت 
د.بدر احلجي ومدير مجموعة 
العالقات العامة واإلعالم بشركة 
نفط الكــويت عبداخلالق العلي، 
الدراسية  املنح  ورئيس قسم 
الكويتية  الوطنيـــة  باللجنة 
للتربيـــة والعلـــوم والثقافة 

سميحة الفرهود.

  مهام فريق العمل

إقـــــامة    التنسيق بشـــأن 
حفل تكرمي يقام على شـــرف 
الشـــخصيات التي ســـاهمت 
وتســـاهم فـــي نطـــاق عمل 
اللجنة وتعـــــاونها مع منظمة 
اليونسكو، التنسيق مع مندوبنا 

 مريم بندق
  انتهت امتحانات طلبة الثاني 
عشر بقسميه العلمي امس االول 
امــــس، وانتهى كذلك  واالدبي 
اما  املتوســــطة،  طلبة املرحلة 
تالميذ الصفني الرابع واخلامس 
فمستمرون حتى اليوم، والسبب 
خلل في القرار رقم (١)! والسؤال 
املوجه الى وكيلة التعليم العام 
منى اللوغاني: ما سبب هذا اخللل 
وما هو العالج وهل سيتم تالفيه 
العام الدراسي املقبل؟ فأولياء 
االمور بانتظار االجابة عن السؤال 
الذي تكرر طوال يوم امس على 
هواتف «األنباء». الى ذلك اعلنت 
الوزارة ـ قطاع التعليم العام ـ 
عن حاجتها لشغل وظيفة مدير 

 مريم بندق
  أوضـــح مديـــر عـــام منطقة 
االحمـــدي التعليمية طلق الهيم 
ان ما تردد امس حول تســـريب 
امتحان اللغة االجنليزية للصف 
اخلامس االبتدائي باحدى مدارس 

املنطقة يجانبه الصواب.
  وقال الهيم لـ «األنباء»: الواقعة 
باختصار ان احدى املدارس فتحت 
باخلطأ ورقـــة االمتحان الثانية 
الورقة االولى ووزعتها  بدال من 
على الطلبة وعاجلنا ذلك بإلغاء 
االمتحان واالســـتعانة بنموذج 
االحتياط. من جانب آخر، اعلن 

الوكيل املساعد للتعليم النوعي محمد الكندري فتح 
باب التسجيل في مدارس ادارة التربية اخلاصة للعام 
الدراسي ٢٠١١ـ  ٢٠١٢ حتى منتصف مايو املقبل لرياض 
االطفال واملرحلة االبتدائية على ان يكون تســـجيل 
الطلبة احملولني من جلنة دراســـة احلاالت اخلاصة 

واملنقولني من املدارس احلكومية 
الســـمعية والبصرية  لالعاقـــة 
واحلركية من سبتمبر املقبل حتى 
نهايته، اما املنقولون من املدارس 
احلكومية الـــى التربية اخلاصة 
لالعاقـــة العقلية فسيســـجلون 
حسب النظم املتبعة للجنة وحسب 

دراستها للحاالت اخلاصة.
  هذا ومـــددت وكيلـــة وزارة 
التربية متاضر السديراوي فترة 
الوكيل املساعد للتنمية  تكليف 
التربوية بدر الفريح للقيام بأعمال 
وكيل املساعد للشؤون االدارية 
عائشة الروضان من ٢٠ اجلاري 

حتى عودتها من املهمة الرسمية.
  وكلف الوكيل املساعد للتخطيط واملعلومات د.خالد 
الرشيد مراقب متابعة التغيرات البيئية امل بهبهاني 
اضافة الى عملها بالقيام بأعمال مدير ادارة التخطيط 

سالم الفيلكاوي من ٢٣ اجلاري وحتى عودته. 

 رفع علم الكويت في المدرسة البريطانية
  إيذانًا باحتفاالت األعياد الوطنية

 في اطار االستعدادات لالحتفاالت مبرور ٥٠ عاما على استقالل الكويت و٢٠ 
عاما على التحرير سيقام احتفال برفع علم الكويت في املدرسة البريطانية 
بالبالد غدا ايذانا ببدء االحتفاالت الوطنية حتت رعاية وكيل وزارة التربية 
متاضر الســـديراوي وبحضور الوكيل املساعد للتعليم اخلاص فهد الغيص 

والسفير البريطاني.

 د.موضي احلمود د.رضا اخلياط د.رشيد العنزي

 فهد الغيص 

 طلق الهيم

 محمد الداحس

 عبداللطيف البعيجان

 منى اللوغاني

 راشد العجيل  بدر الفريح

 Mariembondok@hotmail.com 

 «التربية»: إعداد المرسوم األميري لتحويل
  المركز الوطني للتعليم إلى «القياس والتقويم»

 الحمود: تنظيم عروض أزياء  في الذكرى
   الـ ٥٠ النضمام الكويت إلى «اليونسكو»

 مريم بندق
التربية    اعتمدت وزيــــرة 
ووزيــــرة التعليــــم العالــــي 
د.موضــــي احلمود تشــــكيل 
فريق اعداد املرسوم االميري 
الوطنــــي للقياس  للمركــــز 
والتقــــومي وذلك بعد االطالع 
على املراســــيم بالقانون رقم 
١٥ لسنة ١٩٧٩ بشأن اخلدمة 
املدنية، واملرسوم الصادر في 
٤ ابريل ١٩٧٩ في شأن نظام 
اخلدمة املدنية، واملرسوم رقم 
٣٠٨ لسنة ٢٠٠٦ بانشاء املركز 
الوطنــــي لتطويــــر التعليم، 
ومشــــروعات وزارة التربية 
املعتمدة في اخلطة االمنائية 
خالل الســــنوات ٢٠١١/٢٠١٠ ـ 
٢٠١٤/٢٠١٣ والتــــي من بينها 
مشروع حتويل املركز الوطني 
التعليم مبا يجعله  لتطوير 
مركزا للقياس والتقومي وما 
يضمن له االســــتقاللية عن 

اجهزة وزارة التربية.
  وجاء في القرار:

رئيس قسم ـ املركز الوطني 
لتطوير التعليم.

الفريق في    وتتحدد مهام 
اآلتي:

  ـ اعداد املرســــوم االميري 
الوطنــــي للقياس  للمركــــز 
والتقومي على ضوء ما تقرر 
في التقريــــر اخلتامي لفريق 

حتويل املركز.
  ـ مراجعــــة وموائمة املواد 
املقترح  الواردة في املرسوم 

  اوال: تشــــكيل فريق اعداد 
املرسوم االميري لتحويل املركز 
الوطني لتطوير التعليم مبا 
يجعله مركزا للقياس والتقومي 
وما يضمن له االســــتقاللية 
عــــن اجهــــزة وزارة التربية 
برئاسة د.رشيد العنزيـ  كلية 
احلقوق، د.محمد الفيليـ  كلية 
احلقوق، د.رضا اخلياطـ  مدير 
عام املركــــز الوطني لتطوير 
التعليــــم وعبدالهادي بداح ـ 

من قبل فريق حتويل املركز 
متهيدا العتماده واصداره.

  ثانيا: يحق لرئيس الفريق 
االستعانة مبن يراه مناسبا من 
املختصني في وزارة التربية 

وخارجها.
  ثالثــــا: يجتمع الفريق في 
الــــذي يحدده رئيس  الوقت 
الفريق في غير اوقات الدوام 

الرسمية.
  رابعا: تصرف مكافأة مالية 

شهرية لرئيس واعضاء الفريق 
املشــــار اليهم حسبما يحدده 
الوزير من بند اعمال اخرى.

القرار    خامسا: يعمل بهذا 
اعتبارا من تاريخه وملدة ثالثة 

اشهر.
  سادسا: على جميع جهات 
العلــــم والعمل  االختصاص 

مبوجبه.
  الــــى ذلك، عدلــــت وزيرة 
التعليم  التربيــــة ووزيــــرة 
العالي د.موضي احلمود الفقرة 
الثانية من قرار ضوابط قبول 
الطلبة غير الكويتيني من ابناء 
الفئات املستثناة في مدارس 
التربية اخلاصة والذي كان 
ينص علــــى ان يكون الطلبة 
من مواليد الكويت عدا ابناء 
القبول  الفئات املستثناة من 
بوزارة التربية، حيث اضافت 
شرطا وهو ان تكون االم لديها 
اقامة صاحلة سنة على االقل 
قبل والدة ابنها الطالب الذي 

يتقدم بالتسجيل. 

 برئاسة العنزي وعضوية الفيلي والخياط ويقدم تقريره خالل ٣ أشهر

 بالتنسيق مع مندوبنا الدائم بمقر المنظمة في باريس

 ٣ فرق عمل إلعداد الميزانية بالتنسـيق مـع «المالية» وتكريم 
الشخصيات التي سـاهمت مع اللجنة وإعداد البوسترات والوثائق 

 هل يعقل استمرار امتحانات االبتدائي 
  بعد انتهاء المتوسط والثانوي؟

 الهيم لـ «األنباء»: امتحان «اإلنجليزية» 
  ُوزع بالخطأ ولم يتم تسريبه

 إعفاء الدخيل وإضافة الداحس لمقابالت
  مدير االمتحانات والمعادالت بـ «الخاص»

 بدء التسجيل في التربية الخاصة

 مجانية التعليم في «الكبار» لغير محددي الجنسية

 شروط شغل مدير قسم
  إعالم الجمهور بـ «اليونسكو»

 أعلنت وزارة التربية عن شروط شغل وظيفة لدى املنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم «اليونسكو» وفقا ملا يلي:

  الوظيفة املطلوبة، مدير قسم إعالم اجلمهور في قطاع العالقات 
اخلارجية وإعالم اجلمهور في اليونســـكو مبدينة باريس ـ فرنسا، 
املؤهالت الدراســـية واخلبرات املطلوبة وشـــروط شغل الوظيفة، 

واملهام واملزايا الوظيفية كما هو وارد كالتالي:
  املؤهالت العلمية واخلبرة:

  ١- درجة جامعية عليا في مجاالت االتصاالت الدولية أو العالقات 
العامة، أو املجاالت ذات الصلة.

  ٢- خبرة ال تقل عن ١٠ ســـنوات في املناصب املسؤولة تدريجيا 
والتوعية الكبيرة على املستوى الوطني أو الدولي.

  ٣- قدرة إدارية تثبت مهارات التخطيط االســـتراتيجي، وإدارة 
فرق متعددة التخصصات.

  ٤- البرهنة على اخلبرة في استخدام نظم املعلومات، ومعايير الويب 
والتكنولوجيات، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واملعرفة.

  ٥- اخلبرة املهنية في املســـائل ووســـائل اإلعالم وفهم متعمق 
لألحداث اجليوسياســـية، ويجب ان يتمتع املرشحون ايضا بثقافة 
عامة واسعة النطاق، والقدرات املفاهيمية «الصوت» وإثبات القدرة 

على قيادة الفريق واملهارات اإلدارية.
  ٦- ثقافة التعامل واملعرفة مع مهارات ممتازة في صياغة واحدة من 
لغات العمل (اإلجنليزية والفرنسية) واللغة الثانية هو أمر مرغوب 
فيه بشدة، وستكون إلزامية التدريب اللغوي من اجل احلصول على 

املستوى املطلوب من لغة العمل الثانية في إطار زمني معقول.
  ٧- معرفة لغات اخرى لألمم املتحدة ستكون رصيدا.

  وعلـــى جميع الراغبني من الكويتيني العاملني بالوزارة إرســـال 
الطلبات الى اللجنة الوطنيـــة الكويتية للتربية والعلوم والثقافة 

في موعد أقصاه ٣٠ اجلاري. 

 آخر موعد لتقديم الطلبات ٣٠ الجاري


