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اســتقبل خــادم احلرمني الشــريفني امللك ســلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة العربية السعودية الشقيقة 
اول من امس رئيس مجلس االمة مرزوق الغامن في قصر 

الصفا مبكة املكرمة.
حضــر الغامن مأدبة االفطار التي اقامها خادم احلرمني 
الشــريفني بحضور رئيس اجلمهوريــة اليمنية عبدربه 
منصــور هادي ورئيس جمهورية باكســتان االســامية 

ممنون حسني.

 خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز خالل استقباله رئيس اجلمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي ورئيس جمهورية باكستان االسالمية ممنون حسني ورئيس مجلس االمة مرزوق الغامن

 خادم احلرمني الشريفني مع رئيس مجلس االمة مرزوق الغامن خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز مستقبال رئيس مجلس االمة مرزوق الغامن

خادم احلرمني يستقبل 
رئيس مجلس األمة

عسكر: حان الوقت إللغاء »اجلهاز املركزي« 
بعد فشله في حل قضية البدون

النائــب عســكر  دعــا 
العنزي احلكومة الى التدخل 
السريع إليقاف املمارسات 
غير القانونية التي يرتكبها 
اجلهــاز املركــزي ملعاجلة 
أوضــاع املقيمــني بصورة 
غير قانونيــة بحق اآلالف 
مــن البدون ومنهــا إيقافه 
جتديــد البطاقــات األمنية 
لفرض مزيد من الضغوط 

غير اإلنسانية عليهم.
وقال عسكر في تصريح 
صحافي إن هذه املمارسات 
واإلجــراءات التي يتخذها 

اجلهاز في تعامله مع قضية 
البدون أعادت الى األذهان 
سنوات احلصار التي فرضت 
على هذه الفئة خال فترة 
التسعينيات عندما تعرضت 
أجيال من البدون الى شبح 
األمية، بعدما كانوا محرومني 
من التعليم ومــن الطبابة 
والتوظيــف واســتخراج 
شــهادات امليــاد والوفــاة 

وغيرها من الوثائق.
واكد عسكر أن كل أبناء 
البدون يواجهون حاليا ابشع 
صور املعاناة واحلرمان من 

أبســط حقوقهم اإلنسانية 
في ظل رفض اجلهاز جتديد 
بطاقاتهم األمنية ومحاولتهم 
اعادة القيود التي ال تستند 

على أدلة وبراهني.
وقــال النائــب  عســكر 
العنــزي ان الوضــع الذي 
يواجهــه حاليــا البدون ال 
ميكــن قبولــه والبــد مــن 
التحرك واتخاذ اخلطوات 
الازمــة التــي من شــأنها 
ايقاف هذا العبث في مشاعر 
االخــوة البــدون وأبنائهم 
آمالهــم  الذيــن حتطمــت 

وضاع مســتقبلهم بسبب 
ممارسات اجلهاز ومحاوالته 
وضع العراقيل أمام قبولهم 
في اجلامعة والهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي.
ورأى النائــب  عســكر 
العنــزي أن هناك مأســاة 
حقيقية ووصمة عار على 
جبني هذا اجلهاز عندما نرى 
الطاب والطالبات البدون 
يتفوقون في الثانوية العامة 
ويحصلون على نسب عالية 
جدا جتاوز بعضها الـ ٩6% 
في حني ترفــض اجلامعة 

قبولهــم بتعليمــات مــن 
اجلهاز.

واكــد النائــب  عســكر 
العنزي أن الوقت حان الى 
إلغاء اجلهــاز ونقل مهامه 
الــى وزارة الداخليــة بعد 
أن فشــل فشــا ذريعا في 
إحراز أي تقــدم في اجتاه 
حل هذه القضية اإلنسانية 
التي سرقت أعمار البدون 
وبالتالي جاء الوقت إليقاف 
البشــعة  املجــزرة  هــذه 
التي يرتكبها هــذا اجلهاز 
مبمارساته غير القانونية.

عسكر العنزي

الفضل يطلب نسخة من إعالن التعيني 
بوظائف أعضاء هيئة التدريس في »التطبيقي«

استفسر عن بيانات جميع املتقدمني

وجــه النائــب أحمــد 
الفضل ســؤاال الى وزير 
التربية ووزيــر التعليم 
العالي د.محمــد الفارس 
بتاريــخ  فيــه:  جــاء 
الهيئة  ٢٠١٧/3/١٩ أعلنت 
العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريــب عــن وجــود 
وظائف شــاغرة لتعيني 
اعضــاء هيئــة تدريــس 
في بعــض التخصصات 
وقــد  الهيئــة  بكليــات 
تضمــن اإلعان املشــار 
إليــه الشــروط املطلوبة 
للتعيني بوظائف أعضاء 
التدريس بالنسبة  هيئة 
حلملة شهادة املاجستير 
ومن هــذه الشــروط أن 
يكون معــدل املتقدم في 
درجة اإلجازة اجلامعية 

)الليسانس( جيد جدا.
وقد منى إلى علمنا بأن 
العديد من حملة شــهادة 
املاجســتير قــد تقدمــوا 
بطلبــات تعيــني لهــذه 
الوظيفة إال ان النظام اآللي 
للهيئــة العامــة للتعليم 
والتدريــب  التطبيقــي 
رفض قبول طلباتهم لعدم 
اســتيفائهم شرط املعدل 

وهو جيد جدا.
وطبقــا لقــرار الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب رقم ١٩٩٩/١34٠ 
الصادر بتاريخ ٧ اغسطس 
١٩٩٩ يشترط للتعيني في 
وظيفة عضو هيئة تدريس 
ان يكون املرشح حاصا 
فــي اإلجــازة اجلامعيــة 
األولى علــى تقدير جيد 
جدا على االقل في املعدل 
العام ومعدل التخصص.
لــذا يرجــى تزويدي 

وإفادتي باآلتي:
١- نســخة رســمية 
معتمدة من إعان التعيني 
بوظائــف اعضــاء هيئة 
التدريس في كليات الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب املنشــور على 
املوقع اإللكتروني للهيئة 
مشتملة على كافة الشروط 

العامة واخلاصة املطلوبة 
للتعيني بهذه الوظائف؟

٢- هل مت اعتماد خطط 
للوظائــف  التعيينــات 
إعــان  فــي  املطلوبــة 
الهيئة ســالف الذكر من 
قبــل مجالــس األقســام 
العلميــة املعنية طبقا ملا 
هو منصــوص عليه في 
الئحــة نظــام وإجراءات 
العمل في األقسام العلمية 
بكليات الهيئة بالقرار رقم 
٢٠٠٢/١385 مــع تزويدي 
بنســخة رسمية معتمدة 
مــن محاضــر اجتماعات 
االقســام العلميــة بهــذا 

اخلصوص؟
3- كــم يبلــغ عــدد 
املتقدمني لشغل وظائف 
اعضــاء هيئــة التدريس 
طبقا لإلعان املشار إليه 
اعــاه؟ مع بيان اعدادهم 
طبقا لكل كلية على حدة؟ 
ولــكل تخصــص في كل 

كلية على حدة؟
بيانــات  كافــة   -4
للتعيــني  املتقدمــني 
بوظائــف اعضــاء هيئة 
تدريــس فــي الهيئة من 
حملة درجة املاجســتير 
طبقا لإلعان املشار إليه 
اعاه متضمنا اآلتي: )اسم 
املتقــدم - اجلامعة التي 
منحته درجتي الليسانس 
واملاجستير - التخصص 
العــام والدقيق - املعدل 
العــام  التخصــص  فــي 
ومعــدل التخصص - ما 
يفيد معادلة الشهادة من 
اجلهات املختصة بالدولة 
- مــا يفيــد توافــر كافة 
الشروط العامة واخلاصة 

في كل متقدم(.
5- كــم عدد املتقدمني 
من احلاصلني على تقدير 
امتيــاز وجيد جــدا؟ وما 
صحة ما يتم تداوله بأن 
الهيئة قــد قامت برفض 
طلبــات تعيني من يحمل 
تقديــر امتيــاز وحصــر 
التعيــني ملن هــو حاصل 

على جيد جدا؟

كم يبلغ عدد 
املتقدمني 

لشغل وظائف 
أعضاء هيئة 
التدريس ؟

ما املعدل الذي 
تعتبره الهيئة 

معاداًل أو مكافئًا 
لتقدير جيد جداً ؟

6- ما هو املعدل الذي 
تعتبره الهيئة معادال او 
مكافئــا لتقدير جيد جدا 
بالنسبة للمعدالت باألرقام 
)مع مراعاة اختاف سلم 
النقاط وما إذا كان 4 نقاط 
ام 5 نقاط ام ٩ نقاط( او 

بالنسبة املئوية.
بيانــات  كافــة   -٧
املتقدمــني للتعيــني مــن 
حملة درجة املاجســتير 
ممــن مت رفــض قبــول 
طلباتهم او رفض تقدميهم 
طبقا لإلعان املشار إليه 
اعــاه ومعدالتهــم فــي 
درجة االجازة اجلامعية 
وأســباب  واملاجســتير 
رفض قبــول تقدميهم او 

رفض طلباتهم؟
8- معــدالت اعضــاء 
هيئــة تدريس في درجة 
اإلجازة اجلامعية األولى 
)الليســانس( املعينــني 
املاجستير  على مؤهات 
في كليات الهيئة من عام 
١٩٩٩ وحتى تاريخه؟ مع 
إرفاق نسخ من شهادات 
الليسانس اخلاصة بهم؟
٩- هــل قامــت جلــان 
التعيينات في كليات الهيئة 
او اللجنة العليا لتعيينات 
اعضــاء هيئــة التدريــس 
بالهيئة بإجراء  والتدريب 
اية تعديات على اإلعان 
سالف الذكر سواء من حيث 
التخصصــات املطلوبة او 
)املؤهــات(  الشــهادات 
املطلوبة للتعيني )ماجستير 
ودكتوراه أم فقط دكتوراه( 
او اي شرط من الشروط؟ 
مع بيان الســند القانوني 
التعديــل ان وجــد  لهــذا 

ومبرراته الواقعية؟
الســند  مــا   -١٠
القانونــي للجنــة العليا 
لتعيينــات اعضاء هيئة 
التدريــس والتدريب في 
الهيئة مع بيان تشكيلها 
واختصاصاتهــا؟ يرجى 
تزويدي بالائحة او بقرار 
سند إنشــاء هذه اللجنة 

ان وجد؟

أحمد الفضل


