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يعمل بها اعتباراً من العام الدراسي احلالي 2012/2011 للكويتيني والوافدين

م����ع بداية العام الدراس����ي يتم 
الندب وفق  اس����تكمال قرارات 
املتبقية على  ترتيب االس����ماء 

قائمة االنتظار.
9 - على املناطق التعليمية 
ابالغ ادارة التنس����يق ومتابعة 
التعلي����م العام عن اي مرش����ح 
منتدب ولم يباش����ر عمله بعد 
اسبوعني من بداية العام الدراسي 
ليتم اتخاذ االج����راءات الالزمة 

ومنها إلغاء قرار الندب.
10- يتم تقومي املرش����حني 
للترق����ي للوظائف اإلش����رافية 
على النح����و الوارد في اجلدول 

املنشور. 
11 - يرت����ب الناجحون في 
قوائم وفق����ا للدرجات النهائية 
»االعلى فاالقل« ويرقى الناجحون 
بحسب احلاجة ومتنح االولوية 
للكويتيني، وفي حال تس����اوي 
الدرجة بني اكثر من مرشح متنح 
االولوية وفقا للمعايير التالية:

أ - االكثر خبرة في الوظيفة 
االشرافية للترشيح لوظيفة مدير 
مدرس����ة ومدير مدرسة مساعد 

وموجه فني مادة دراسية.
ب - اصحاب املؤهل الدراسي 

االعلى.
ج - االعل����ى ف����ي تقدي����ر 

الكفاءة.

خامسا ـ المعتذرون:

1 - املعتذر قبل اصدار قرار 
الندب تؤج����ل ترقيته ملدة عام 
دراسي، ويحتفظ بدوره بسجل 
الوظائف االشرافية حلني وجود 
شواغر ش����ريطة حصوله على 

تقدير امتياز.
2 - املعتذر بعد صدور قرار 
الندب تؤج����ل ترقيته ملدة عام 
دراس����ي، ويعاد ترتيبه حسب 
قائمة االنتظ����ار في العام الذي 
يليه وش����ريطة حصوله على 

تقدير امتياز.
سادسا � التثبيت:

1 - يت����م ش����غل الوظائف 
االشرافية ندبا ملدة عام دراسي 
واح����د، وم����ن ثم يت����م تثبيت 
املنتدب اذا حص����ل على تقدير 
كفاءة )امتياز( في اي من السنتني 
التاليتني لتاريخ الندب، واذا لم 
يوفق في ذلك يلغى ندبه ويعاد 

لوظيفته السابقة.
2 - يشترط اجتياز املرشح 
لل����دورة التدريبية قبل اصدار 

قرار التثبيت.
س����ابعا � ضوابط االختبار 

التحريري:
1 - يخص����ص االختب����ار 
التحري����ري للم����ادة العلمي����ة 

فقط.
2 - النهاية العظمى لالختبار 
)100( درجة، والنهاية الصغرى 

)65( درجة.
3 - يح����دد زم����ن االختبار 

بساعتني.
ثامنا: يختص الوكيل املساعد 
للتعلي����م العام بإص����دار قرار 
يتضمن ضواب����ط وآليات عمل 
كنترول اختبارات املرش����حني 
التعليمية االشرافية  للوظائف 
املناط  اللجان واملهام  وتشكيل 

بهم.
تاس����عا: مرفق به����ذا القرار 
اجل����داول احمل����ددة لش����روط 
التعليمية  الترشيح للوظائف 
االش����رافية، ووظائف التوجيه 
الفني للمواد الدراسية من حيث 
املؤهل الدراسي وسنوات اخلبرة، 

وآلية تشكيل جلان املقابالت.
عاش����را: يعمل به����ذا القرار 
اعتب����ارا م����ن العام الدراس����ي 
)2012/2011( ويلغى ما يتعارض 

معه من قرارات سابقة.
حادي عش����ر: عل����ى جهات 

االختصاص العلم والتنفيذ.

من السجالت ويعاد ترشيحه مرة 
أخرى في حال العودة واالنتظام 
التعليمية  الوظيفة  بالعمل في 
باملدرسة ملدة عامني على األقل 
بشرط حصوله على تقدير كفاءة 

امتياز آخر سنتني.
11 - في ح����ال إعادة تعيني 
)املتقاعدين/ املس����تقيلني( من 
ش����اغلي الوظائ����ف التعليمية 
اإلش����رافية تتم إعادتهم للعمل 

بوظيفة معلم.
12 - ال يجوز نقل ش����اغلي 
التعليمية اإلشرافية  الوظائف 
من مرحلة إلى مرحلة تعليمية 

أخرى باملدارس.

رابعا: إجراءات الترشيح

1 - يتعني اجتياز االختبار 
التحريري للمرشحني لوظائف 
)موجه فني مادة/ رئيس قسم، 

مشرفة فنية(.
2 - يتع����ني اجتياز املقابلة 

الشخصية لكل من:
أ � الناجح����ني ف����ي االختبار 
التحري����ري لوظيف����ة )رئيس 
قس����م � مش����رفة فنية � موجه 

فني مادة(.
� املرش����حني لوظائ����ف  ب 
)مدير مدرس����ة � مدير مدرسة 

مساعد(.
ج � املرشحني لوظائف )موجه 

فني أول � موجه فني عام(.
د � يراع����ى الت����زام جمي����ع 
املرشحني املؤهلني للتقدم للمقابلة 
الشخصية بتقدمي بيان السيرة 
الذاتي����ة وإجنازاتهم في مجال 
الذاتية  املهنية  العمل والتنمية 

ألعضاء جلنة املقابلة.
ه����� - يلت����زم اعضاء جلان 
املقابالت مبراعاة ضوابط القرار 
الوزاري رقم )2011/380( الصادر 
بتاريخ 2011/9/19 بشأن ضوابط 
وآلية عمل جلان املقابالت اخلاصة 

بالوظائف االشرافية.
الدورات  3 - يتعني اجتياز 
التدريبي����ة التأهيلية ملجتازي 
املقاب����الت الش����خصية بنجاح 
للمرش����حني للترق����ي ملختلف 
التعليمية  الوظائف االشرافية 
»مشرفة فنية � رئيس قسم � مدير 
مدرسة مساعد � مدير مدرسة � 

موجه فني«.
4 - يحق للمرش����ح التقدم 
املقابلة  او  التحريري  لالختبار 
املواعيد  الشخصية سنويا في 
ل����كل م����ن االختبار  احمل����ددة 
التحريري او املقابلة الشخصية 
»شريطة استمرار احلصول على 
تقدير كف����اءة امتياز � ووجود 

حاجة للوظيفة االشرافية«.
5 - يتم عقد اختبار حتريري 
مؤجل بعد اسبوعني من نهاية 
االختب����ار االساس����ي للحاالت 

التالية:
أ - حاالت الوضع خالل فترة 

االختبار االساسي.
ب - اجازة مرضية معتمدة 
»شاملة ملوعد االختبار« على ان 
تقدم بحد اقصى يوم االختبار.

ج - حالة الوفاة لالقارب من 
الدرجة االولى او الثانية.

د - س����قوط بيانات بعض 
املرش����حني »سهوا« من كشوف 

ترشيحات املناطق التعليمية.
ه� - مرافق مريض.

6 - ال يجوز دخول االختبار 
املؤجل ملن لم ينجح في االختبار 

االولي.
7 - ال يجوز الطعن في نتائج 
التحري����ري واملقابلة  االختبار 

الشخصية.
8 - يت����م اص����دار ق����رارات 
الندب »وف����ق قوائم الناجحني 
واملتواجدين على رأس عملهم« 
قبل بداية العام الدراسي اجلديد، 
وفي حالة وجود شواغر مستجدة 

خارجها ملدة تزيد على ستة أشهر 
خالل العام الدراسي.

5 - يطبق قان����ون اخلدمة 
املدنية بش����أن احتساب فترات 
التالية ضمن سنوات  االنقطاع 

اخلبرة الفعلية:
أ � االنقطاع إلجازة أو بعثة 
دراس����ية )متصل����ة ومكتملة( 
شريطة انتهائها باحلصول على 
املؤهل الدراسي الذي منحت من 

أجله اإلجازة أو البعثة.
ب � االنقطاع إلجازة الوضع 
أو إجازة العدة أو إجازة األمومة 

بنصف راتب.

تقدير الكفاءة:

يشترط احلصول على تقدير 
كفاءة امتي����از خالل آخر عامني 
الذي  دراسيني س����ابقني للعام 
تتم فيه إجراءات الترش����يح أو 
العام الذي يتم فيه إصدار قرار 

الندب.

ثالثا: أحكام عامة:

1 - املرشح الذي لديه خبرة 
ف����ي العمل مبرحلتني يرش����ح 
في املرحل����ة احلالية إذا أمضى 
فيها 3 س����نوات أو يرشح على 
مرحلته السابقة في حالة وجود 

ترشيح.
2 - املرش����ح ال����ذي يغي����ر 
تخصصه ال يرشح على تخصصه 
السابق ويرشح على تخصصه 
اجلديد بعد مضي 3 سنوات على 

األقل.
3 - يتم اس����تبيان رغبات 
الفنيات ورؤس����اء  املش����رفات 
األقس����ام بش����أن رغباتهم في 
الترقي إلحدى وظيفتني )مدير 
مدرسة مساعد أو موجه فني(، 
وال يسمح باجلمع بني رغبتني 
في عام دراسي واحد أو تعديل 
رغبته بعد بدء إجراءات االختبار 

واملقابلة.
4 - ال يتم الترشيح لوظيفة 
موجه فني مادة دراس����ية بعد 
الن����دب لوظيفة  ق����رار  إصدار 
مدير مدرس����ة أو مدير مدرسة 
مساعد أو العكس إال بعد تقدمي 
اعتذار عن الترقية من الوظيفة 
احلالية، ويتعني اجتياز إجراءات 
وآليات الترشيح للوظيفة األخرى 
مجددا في حال توافر الشروط 

واحلاجة.
5 - يجوز للوكيل املس����اعد 
للتعليم العام في حال الضرورة 
أو رفع سنوات اخلبرة  خفض 
املؤهلة للترشيح طبقا لألعداد 
املطلوب����ة )احلاج����ة الفعلية( 
ومقارنته����ا بأعداد املرش����حني 
دون اإلخالل بضوابط الترشيح 

األخرى.
6 - يت����م توزيع املجتازين 
آللية الترشيح للترقي للوظائف 
اإلش����رافية املختلف����ة حس����ب 

الشواغر.
7 - يراعى إص����دار قرارات 
الندب في تاري����خ موحد )قدر 
اإلمكان( لضمان توحيد تاريخ 
بدء احتساب س����نوات اخلبرة 

مستقبال.
8 - تلتزم املنطقة التعليمية 
مبراجعة ملفات الكوادر التعليمية 
املرشحة للتأكد من توافر شروط 
الترش����يح، وتتحم����ل املنطقة 
التعليمية املسؤولية القانونية 
في حالة إغفال ترشيح من تنطبق 

عليهم الشروط.
9 - يتم االلتزام برصد تقدير 
الكفاءة في املواعيد احملددة وفق 
قرار دي����وان اخلدمة املدنية مع 
مراعاة الضوابط بشأن املجتازين 

خالل سنة رصد التقدير.
10 - في حال نقل املرش����ح 
إلى العمل اإلداري )املتواجد على 
قائمة االنتظار للترقي( يستبعد 

تنش����ر »األنباء« ش����روط 
الترش����يح للترق����ي للوظائف 
التعليمية اإلش����رافية برياض 
األطفال ومدارس التعليم العام 
وضوابط����ه وآليته وس����نوات 
اخلبرة واملؤهل العلمي املطلوب 
جلمي����ع التخصصات واملراحل 

التعليمية. جاء في القرار:
الوظائ����ف  تعري����ف  أوال: 
التعليمية اإلش����رافية وحتديد 

مراكز عملها:
التعليمية  يقصد بالوظائف 
مبراح����ل التعليم العام الواردة 

في هذا القرار ما يلي:
أ � مش����رفة فني����ة برياض 

األطفال.
ب � رئيس قسم بجميع مراحل 

التعليم العام.
ج � مدير مدرس����ة مس����اعد 
برياض األطفال وجميع مراحل 

التعليم العام.
د � مدي����ر مدرس����ة برياض 
األطفال وجميع مراحل التعليم 

العام.
ه� � )موجه فني، موجه أول، 
موجه فني عام مادة دراس����ية( 
بديوان عام ال����وزارة واملناطق 

التعليمية.
ثانيا: ضوابط الترشيح: يتم 
الترشيح والترقية الى الوظائف 
التعليمية اإلشرافية وفق الشروط 

والضوابط التالية:

سنوات الخبرة

يشترط توافر سنوات اخلبرة 
العملية واملؤهالت الدراسية كما 
هو مبني باجلداول املرفقة )بند 
تاسعا(. ويراعى عند احتساب 
العملية ما  س����نوات اخلب����رة 

يلي:
1 � حتتسب سنوات اخلبرة 
للمعلمني املرشحني )املتواجدين 
عل����ى رأس عملهم خالل س����نة 
الترش����يح( للعمل رئيس قسم 
بدءا من تاريخ التعيني بوظيفة 
معلم )مب����دارس وزارة التربية 
التعليم  بالكوي����ت وم����دارس 
اخلاص للكويتيني فقط( حتى 
تاريخ 10/31 للعام الدراسي الذي 

تتم فيه إجراءات الترشيح.
2 � حتتسب سنوات اخلبرة 
التعليمية  الوظائف  لش����اغلي 
االش����رافية )املتواجدي����ن على 
رأس عملهم خالل سنة الترشيح( 
للمرشحني للترقي لوظائف )مدير 
مدرس����ة، مدير مدرسة مساعد، 
موجه فني مادة دراسية، موجه 
فني أول، موجه فني عام( بدءا 
من تاريخ اص����دار قرار الندب 
آلخر وظيفة إشرافية حتى تاريخ 
الذي تتم  الدراسي  10/31 للعام 
خالله اجراءات الترشيح )حسب 
ال����واردة باجلدول  الش����روط 

املنشور(.
3 � حتتسب سنوات اخلبرة 
التعليمية  الوظائف  لش����اغلي 
)املتواجدي����ن على رأس عملهم 
خالل سنة الترشيح( للمرشحني 
للترقي لوظيفة مدير مدرس����ة 
مساعد بدءا من تاريخ التعيني 
ف����ي وظيفة معل����م للمواد غير 

املخصص لها رئيس قسم.
4 � تستبعد الفترات التالية 

من حساب سنوات اخلبرة:
أ � سنوات العمل في غير مجال 

التدريس.
التي  � فترات اإلج����ازات  ب 
تتجاوز ستة أشهر خالل العام 
الدراس����ي ومنها على س����بيل 

املثال:
٭ إجازة األمومة دون راتب.

أو  زوج  مرافق����ة  إج����ازة  ٭ 
مريض.

٭ إجازة التفرغ الرياضي.
ج � فترات الندب والنقل الى 
العمل اإلداري داخل الوزارة أو 

عائشة الروضانمنى اللوغاني متاضر السديراويأحمد املليفي

»األنباء« تنشر شروط الترشيح وسنوات اخلبرة واملؤهل العلمي املطلوب  
للترقي للوظائف التعليمية اإلشرافية جلميع التخصصات واملراحل التعليمية

جدول تقومي املرشحني
النسبة املئويةدرجة النجاحالدرجة الكليةبياناملرشح لوظيفة

موجه فني مادة 
مشرفة فنية
رئيس قسم

20%10065االختبار التحريري
60%10075املقابلة الشخصية
20%10085الدورة التدريبية

مدير مدرسة مدير 
مدرسة مساعد

80%10075املقابلة الشخصية
20%10075الدورة التدريبية

�10070املقابلة الشخصيةموجه فني عام
�10075املقابلة الشخصيةموجه فني أول

مالحظة: يتم حساب النسبة املئوية بعد حصول املرشح على درجة النجاح

1 ـ  )مرحلة رياض األطفال ـ املرحلة االبتدائية(
املؤهل العلمي وسنوات اخلبرة بالتدريسالوظيفة

دبلوم معهد املعلمنيجامعيماجستيردكتوراه
� مشرفة فنية
� رئيس قسم

67810

مدير مساعد 
للمواد غير 

املخصص لها 
رئيس قسم

10111214

اربع سنوات بوظيفة مشرفة فنية � رئيس قسممدير مساعد
أربع سنوات بوظيفة مدير مساعدمدير مدرسة

2 ـ )املرحلة املتوسطة ـ املرحلة الثانوية(
املؤهل العلمي وسنوات اخلبرة بالتدريسالوظيفة

دبلوم معهد املعلمنيجامعيماجستيردكتوراه
-456رئيس قسم

مدير مساعد 
للمواد غير 

املخصص لها 
رئيس قسم

891014

أربع سنوات بوظيفة رئيس قسممدير مساعد
أربع سنوات بوظيفة مدير مساعدمدير مدرسة

)3( املوجهون الفنيون للمواد الدراسية برياض االطفال واملراحل التعليمية )ابتدائي – متوسط – ثانوي(
املؤهلاخلبرة في الوظيفة السابقةالوظيفة

4 سنوات رئيس قسمموجه فني
ال يقل عن جامعي 4 سنوات موجه فني مادة دراسيةموجه فني  أول

4 سنوات موجه فني أولموجه فني عام 

مالحظة:
مادة التربية البدنية )البنني – البنات(:

يرش���ح رؤساء االقسام اجلامعيون فقط باملراحل )االبتدائي – املتوس���طة – الثانوية( وحملة الدبلوم 
يرشحون فقط لوظيفة موجه فني باملرحلة االبتدائية.

4 ـ تشكيل جلان مقابالت الترقي للوظائف التعليمية اإلشرافية:

الوظيفة
رؤساء وأعضاء اللجان

رئيس عام اللجان: الوكيل املساعد للتعليم العام
منسق اللجان: مدير إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام

� مشرفة فنية
� رئيس قسم

جميع املراحل
موجه فني أول � )2( موجه فني � مراقب 

مرحلة � مدير مدرسة � باإلضافة ملقرر

مدير مساعد
مدير عام منطقة � مدير الشؤون التعليمية � مراقب املرحلة

مراقب االمتحانات وشؤون الطلبة � مدير مدرسة � باإلضافة ملقرر
الوكيل املساعد للتعليم العام � )4( مديري عموم املناطق التعليمية � باإلضافة ملقررمدير مدرسة

موجه فني مادة دراسية
املوجه الفني العام للمادة الدراسية � مديري الشؤون التعليمية � )3( موجه فني أول 

� باإلضافة ملقرر

موجه فني أول مادة دراسية
الوكيل املساعد للتعليم العام � املوجه الفني العام للمادة الدراسية � )3( مديري عموم 

املناطق التعليمية � باإلضافة ملقرر

موجه فني عام
وكيل وزارة التربية � الوكيل املساعد للتعليم العام � )3( مديري عموم املناطق 

التعليمية � باإلضافة ملقرر

يجوز للوكيل 
املساعد للتعليم 

العام في حال 
الضرورة خفض أو 

رفع سنوات اخلبرة 
املؤهلة للترشيح 

طبقا لألعداد 
املطلوبة )احلاجة 
الفعلية( ومقارنتها 
بأعداد املرشحني 

دون اإلخالل بضوابط 
الترشيح األخرى

املرشح الذي لديه 
خبرة في العمل 

مبرحلتني يرشح في 
املرحلة احلالية إذا 

أمضى فيها 3 سنوات 
أو يرشح على مرحلته 

السابقة في حالة 
وجود ترشيح

تلتزم املنطقة 
التعليمية مبراجعة 

ملفات الكوادر 
التعليمية املرشحة 

للتأكد من توافر 
شروط الترشيح 

وتتحمل املنطقة 
التعليمية املسؤولية 

القانونية في حالة 
إغفال ترشيح من 

تنطبق عليهم 
الشروط


