
االربعاء 20 يناير 2010   5محليات

وزيرة التربية طلبت من الوكالء المساعدين إضافة شروط للترفيع 
لتحسين مستوى األداء واالرتقاء بقدرات الموظفين ولضمان وصول المهنيين للوظائف القيادية

مريم بندق
خاطبت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
الوكالء املساعدين للتنسيق حول 
إضافة شروط خاصة بقطاعاتهم 
للترفيع الوظيفي لضمان وصول 
املهني����ن للوظائف اإلش����رافية 
القيادية، جاء في خطاب الوزيرة: 
باإلشارة الى القرار الوزاري رقم 
381 الصادر بتاريخ 2010/1/8 بشأن 
قواعد وأس����س الترفيع الوظيفي 
للعاملن في وزارة التربية، وبعد 
الترفيع  االطالع عل����ى ش����روط 
الوظيف����ي الواردة ف����ي القرارات 
الوزارية الصادرة عام 2004 والتي 
تضمنت شروطا خاصة للترفيع 

لكل مستوى وظيفي.
يرجى مراجعة الشروط الواردة 
في القرارات مع الوكالء املساعدين 
كل حسب مجموعة الوظائف التي 
اإلدارات  تتفق مع طبيعة عم����ل 
التابعة لقطاعه، وإضافة شروط 
خاصة للترفيع الوظيفي ملجموعات 
الوظائف التي ال يوجد بها شروط 
خاصة مع تقدمي ما ترونه مناسبا 
من مقترحات تعديل اإلجراءات، 
متهيدا لعرض املوضوع على مجلس 

الوكالء التخاذ القرار املناسب.
املبررات: حرصا على ربط عملية 

املدنية(.
5- أن يكون الترفيع الوظيفي 
للمس����توى األعلى مباشرة )أي 
ال����ذي يلي  الوظيفي  املس����توى 
املستوى الذي يشغله املوظف حال 

بحث الترفيع الوظيفي له(.
6- أن مدة اخلبرة املطلوبة كحد 
أدنى لشغل املستوى الوظيفي ال 
تدخل في حسابها املدد التي يقضيها 
املوظف في غي����ر مجال الوظيفة 
سواء أكان منتدبا أو معارا أو منقوال 
أو موقوفا عن العمل أو في إجازة 
أيا كان نوعها ومدتها ويستثنى 
من ذلك اآلت����ي: اإلجازة الدورية، 
اإلجازة أو البعثة الدراسية املنتهية 
باحلصول على مؤهل دراسي في 
مجال عم����ل املوظف، مدة اخلدمة 
اإللزامية واالحتياطية مع استبعاد 
الغياب، اإلجازة  أو  الفرار  فترات 

اخلاصة في املجال الرياضي.
7 – مدة اخلبرة املطلوبة في كل 
مستوى من املستويات الوظيفية 
هي مدة اخلبرة الالحقة على املؤهل 
املتخذ اساسا في شغل الوظيفة.

ثاني����ا: تتول����ى إدارة املوارد 
البش����رية القيام بجمي����ع أعمال 
الترفيع الوظيفي وإصدار قرارات 
الوظيف����ي وتخزينها  الترفي����ع 
بالنظم املتكامل����ة ومتابعتها من 

التالية: 1- التاريخ احملدد للترفيع 
الوظيفي هو )األول من شهر نوفمبر 

من العام امليالدي( من كل عام.
2- توفير احلد األدنى من مدة 
اخلبرة في مج����ال العمل الالزمة 

لشغل املستوى الوظيفي.
3- حصول املوظف على تقرير 
كفاءة بدرجة »ممتاز« عن سنتن 

قبل تاريخ الترفيع التوظيفي.
4- عدم حصول املوظف على 
عقوبة تأديبي����ة )من املنصوص 
عليها باملادة 60 من نظام اخلدمة 
املدنية ولم يتم محوها حتى تاريخ 
بح����ث الترفيع الوظيفي، وفقا ملا 
تنظمه املادة 70 من نظام اخلدمة 

الترفيع الوظيفي بالتنمية املهنية 
لتحسن مس����توى أداء املوظفن،  
االرتقاء بقدرات املوظفن وصقل 
مهاراتهم ليصبح����وا على درجة 
عالية تؤهله����م لتلبية متطلبات 
منظومة التطوير وحتقيق صالح 
العمل، بيان أهمية هذه الوظائف 
الرفيع  الس����يما ذات املس����توى 
مثل: اختصاص����ي أول، أو كبير 
اختصاصين، ومثل ذلك ينسحب 
على وظيفة الباحثن، الرغبة في 
متييز عملية الترفيع الوظيفي ليتم 
منحها للموظفن املس����تحقن لها 
من ذوي اخلبرة والكفاءة، لتحفيز 
املوظفن اآلخرين على بذل اجلهد 
في مجال التنمية املهنية واملبادرة 
الى التفاعل اإليجابي مع املتغيرات 
املتسارعة في مجال تخصصهم، 
حرصا على أن يكون ملركز العمل 
أو للوكيل املساعد املختص دور 
رئيس����ي ف����ي عملية الترش����يح 

للمستوى الوظيفي األعلى.
وتضمن قرار الوزيرة بش����أن 
قواعد وأس����س الترفيع الوظيفي 
للعاملن في وزارة التربية اآلتي:

أوال: حتدد قواعد وأسس الترفيع 
الوظيفي جلميع الوظائف املتدرجة 
العاملة  الت����درج  فنيا ومحدودة 
التربي����ة وفقا للضوابط  بوزارة 

املتابعة للمستوى  خالل بطاقات 
الوظيفي وذلك للوظائف التالية: 
املجموعات الوظيفية العاملة في 
ديوان عام الوزارة، وظائف الهيئة 
التعليمية العاملة باملعاهد الدينية 
ومدارس التربية اخلاصة واملدارس 
األهلية، وظائف العالج الطبيعي 
ووظائف اخلدمات الطبية العاملة 
بوزارة التربية بالتنسيق مع وزارة 

الصحة العامة.
الش����ؤون  إدارة  ثالثا: تتولى 
اإلدارية والفنية باملناطق التعليمية 
الترفيع  القي����ام بجميع أعم����ال 
الوظيفي وإصدار قرارات الترفيع 
الوظيفي وتخزينها بالنظم املتكاملة 
ومتابعتها من خالل بطاقات املتابعة 
للمستوى الوظيفي وذلك للوظائف 
التالية: وظائف الهيئة التعليمية، 
املجموعات الوظيفية )غير وظائف 
الهيئة التعليمية( العاملة في ديوان 

عام املنطقة واملدارس.
رابعا: يتم الترفيع الوظيفي من 
قبل جلان فنية متخصصة يصدر 
بتشكيلها قرار من وكيل الوزارة.

خامسا: يعمل بهذا القرار اعتبارا 
من تاريخ����ه ويلغى ما يتعارض 

معه من قرارات سابقة.
سادسا: على جهات االختصاص 

العلم والعمل مبوجبه.

د.موضي احلمود

م. محمد الصايغ عبدالعزيز الزبن

»التربية«: قبول تعيين المهندسين غير الكويتيين
مريم بندق

خاطب وكي����ل وزارة التربية 
املس����اعد للمنش����آت التربوي����ة 
م.محم����د الصاي����غ ادارة املوارد 
الوظائف غير  البشرية بشروط 
التعليمية لتعين مهندسن غير 
كويتين من التعاقدات اخلارجية 
للسنة املالية 2010/2009. وجاء في 
كتاب م.الصايغ: نفيدكم باحلاجة 
الى توفير عدد 80 درجة لتعين 
مهندس����ن غي����ر كويتين ذوي 
خبرة م����ن التعاقدات اخلارجية 
وذلك كالتالي: بكالوريوس هندسة 
مدنية عدد 60 درجة، بكالوريوس 
هندسة معمارية عدد 5 درجات، 
بكالوريوس هندسة كهرباء عدد 
5 درجات، بكالوريوس هندس����ة 

تكييف عدد 5 درجات.
الش����روط اآلتية:  وحس����ب 
حصوله على شهادة بكالوريوس 
الهندسة ال تقل التقدير العام عن 
جي����د ومعتمدة م����ن قبل وزارة 
التعلي����م العالي، عدد س����نوات 
خبرة ال تقل عن 5 س����نوات في 
األبنية املدرس����ية، لديه عضوية 
جمعية املهندسن الكويتية، لديه 
اجازة قيادة كويتية. وأبلغ رئيس 
ديوان اخلدمة املدنية عبدالعزيز 
الزبن الوزيرة د.موضي احلمود 
باملوافقة على منح مكافآت مالية 
تت����راوح ما بن 50 و 750 دينارا 
للمشاركن في فريق عمل البطولة 
املدرسية اخلليجية األولى لكرة 
قدم الصاالت حتت س����ن الرابعة 
عش����رة في الكويت وعددهم 47 
مشاركا عن الفترة من 9/15 حتى 
2009/11/15، من����ح مكافآت مالية 
تتراوح ما بن 10 و 50 دينارا يوميا 
ملرافقي الوفد الكويتي في البطولة 
عن فترة مشاركتهم من 10/15 حتى 
2009/11/8 وعددهم 9 مشاركن. 
وخاطب الزبن الوزيرة باآلتي: 1 
� املوافقة على منح املكافآت املالية 
املقترح����ة من قبلكم على ان يتم 
خصم نسبة 25% من قيمتها، وذلك 
للمشاركن في فريق عمل البطولة 
املدرسية اخلليجية األولى لكرة 
قدم الصاالت حتت س����ن الرابعة 
عش����رة في الكويت وعددهم 47 
مشاركا عن الفترة من 9/15 حتى 
2009/11/15 على ان يتم الصرف 
من بن����د املكافآت )مكافآت اعمال 

اخرى( ملرة واحدة.

وبناء عل����ى الدعوة املوجهة 
الى املندوب الدائم لدى اليونسكو 
من مديرة مكتب التربية الدولي 
الدورة 59  حلضور اجتماع����ات 
ملجلس مكتب التربية الدولي التي 
ستقام في جنيڤ � سويسرا خالل 

الفترة من 1/27 الى 2010/1/29.
أصدرت احلمود قرارا تضمن: 
ايفاد محمد الشطي نائب املندوب 
الدائم لوف����د الكويت الدائم لدى 
اليونسكو الى جنيڤ في سويسرا، 
في مهمة رس����مية للمشاركة في 
الدورة التاسعة واخلمسن، وذلك 
خالل الفترة من 1/26 الى 210/1/30 
الس����فر، وتتحمل  شاملة يومي 

الكويت نفقات السفر واالقامة.
وتلبية للدعوة املوجهة للوزيرة 
م����ن املنظمة الكش����فية العربية 
حلضور انشطة املؤمتر الكشفي 
العربي السادس والعشرين التي 
ستقام في جمهورية السودان خالل 

الفترة من 1/22 الى 2010/1/28.
ايفاد  الوزيرة احلمود  قررت 
دعيج الدعيج نائب رئيس اجلمعية 
� املس����اعد  الكويتية  الكش����فية 
لألنشطة الطالبية بالوزارة، صالح 
العوضي األم����ن العام للجمعية 
� املوج����ه الفني الع����ام للتربية 
الكشفية في االدارة العامة للتعليم 
اخلاص، ابراهيم الكندري األمن 
العام املساعد للجمعية � املوجه 
الفني للتربية الكشفية في االدارة 
العامة للتعليم اخلاص، في مهمة 
رس����مية للمش����اركة في املؤمتر 
الكشفي املذكور وذلك خالل الفترة 
من 1/21 الى 2010/1/29 شاملة يومي 
الكويت نفقات  السفر، وتتحمل 
السفر واإلقامة ورسوم مشاركة 

كل عضو البالغة 250 دوالرا.

2 � املوافقة على منح مكافآت 
مالية ملرافقي الوفد الكويتي في 
البطولة عن مش����اركتهم، خالل 
الفترة من 10/15 حتى 2009/11/8 
الواردة  املالية  الفئات  في حدود 
بقرار مجلس الوزراء بجلس����ته 
رق����م 1986/28 بتاريخ 1986/6/1 
بشأن اسس وضوابط استضافة 
الكويت للمؤمترات واالجتماعات 
والندوات حسب الدرجة الوظيفية 
لكل منه����م، على ان يتم الصرف 
من بن����د املكافآت )مكافآت اعمال 

اخرى(.
3 � عل����ى ان يش����ترط توافر 
االعتماد املالي الالزم في هذا البند 
مبيزاني����ة جهتكم � الباب األول � 

الذي يسمح بهذا الصرف.
واستنادا الى الدعوة املوجهة 
م����ن املرك����ز العرب����ي للتدريب 
التربوي لدول اخلليج حلضور 
القيادة االدارية  اجتماع مهارات 
العليا واملزمعة اقامته في مدينة 
الدوحة )قطر( خالل الفترة من 1 
� 3 مارس 2010، وبناء على كتاب 
الوكيل املساعد للتعليم العام رقم 
143 املؤرخ في 2010/1/6 وموافقة 
وكيل ال����وزارة بتاريخ 2010/1/7 

واعتمادنا لهذه املهمة.
كلفت الوزيرة احلمود خليفة 
العجيل وأن����ور العنجري وعيد 
احلربي مبهمة رس����مية حلضور 
القيادة االدارية  اجتماع مهارات 
العليا واملزمعة اقامته في مدينة 
الفترة من  الدوحة )قطر( خالل 
28 فبراير 2010 الى 4 مارس 2010 
ش����املة يومي الس����فر ويتحمل 
املركز العربي للتدريب التربوي 
لدول اخلليج تكاليف االستضافة 

وتتحمل الكويت نفقات السفر.

»الخدمة المدنية« وافق على صرف مكافآت.. وقرارات وزارية بمهمات رسمية

الحمود: ضرورة عقد مؤتمر لتأصيل القيم التربوية اإليجابية
مريم بندق

علمت »األنباء« ان وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود دعت الى عقد مؤمتر 
يهدف لتأصيل القيم التربوية االيجابية. وقالت الوزيرة احلمود اثناء ترؤسها اجتماع مجلس وكالء 
التربية: نحن بحاجة الى تأهيل وتأصيل وتعزيز القيم االيجابية التربوية في نفوس الناشئة والطلبة. 
جاء ذلك اثناء مناقش��ة مقترح إلقامة املؤمتر اخلليجي الثاني حول الظواهر الس��لوكية املستجدة 
وتعقيبات الوكالء املساعدين، حيث اكد وكيل قطاع االنشطة الطالبية دعيج الدعيج ان فكرة اقامة 
مثل هذه املؤمترات جيدة، ولكن مع مراعاة التوصيات التالية: حتديد عدد من الظواهر الس��لبية، 
التي يعاني منها مجتمعنا اخلليجي، وعدد من الظواهر السلبية التي تنتشر عامليا، وميكن ان نتأثر 
بها مس��تقبال، ليكون املؤمتر أكثر حتديدا وتكون النتائج اكث��ر وضوحا، وتكون املعاجلات لهذه 
الظواهر احملددة مؤثرة وعميقة وفاعلة، عرض »مشروع تأصيل القيم التربوية« ومشروع »اخلطة 
التنفيذية لتجهيز وتهيئة الش��باب واحساسهم بالروح الوطنية ونبذ الطائفية كأوراق عمل باسم 
الكويت تتضمن مشروعا مطبقا )تأصيل القيم( وآخر قيد التطبيق )نبذ الطائفية وترسيخ املواطنة(، 
عرض التصور املقترح من قطاع االنشطة الى رئيس جلنة تأهيل اصحاب الفكر املتطرف � وزارة 
الداخلية )حول أقسام واختصاصات وأنشطة مركز السالم لتأهيل الفكر املتطرف( كمقترح قابل 
للتطبيق في املؤسس��ات العقابية واالصالحية الحتواء واحتضان الذين نأت عن احلق بصيرتهم، 

ليعودوا الى احلياة وينخرطوا فيها كأفراد عاديني متس��لحني بالفكر الواعي الصحيح الذي يقبل 
اآلخرين وال يحجر على افكارهم ويسعى الى التغيير لالفضل بوسائل صحيحة حتت مظلة قانونية 
سليمة، التركيز على توصيات مؤمتر اليونسكو وخطة تطوير التعليم في الوطن العربي بإشراك 
املؤسسات اخلاصة، مما يجعلنا نركز على استضافة هذه املؤسسات لتكون أداة لعالج هذه الظواهر 
الس��لبية. وميكن استضافة وفد من اجلامعة العربية، ووفد من اليونسكو إلبراز اجلهود املبذولة 

من الكويت في اطار حتقيق االهداف واخلطط والتوصيات التربوية العاملية والعربية. 
ان يخرج املؤمتر بتوصيات قابلة للتطبيق، وان تطبق بالفعل. وان يتم ادراج توصية مبتابعة 
التطبيق وتقومي النتائج على مستوى دول مجلس التعاون لرصد مدى النجاح في حتقيق االهداف 

املرصودة مسبقا للمؤمتر. 
وجاء تعقيب الوكيل املساعد للتنمية التربوية بدر الفريح موضحا ان هذا املؤمتر كان موضوعا في 
خطة القطاع قبل تسلمه اياه، ولكن لديه حتفظ على عقده ألنه يبرز السلبيات ويصور ان املجتمع 
سيئ، فلذلك ميكن اقامة بعض احللقات النقاشية أو الندوات أو ورش العمل، وقالت الوزيرة: اننا 
حالياً في اشد احلاجة الى زرع القيم التربوية االيجابية. واتخذ املجلس توصية بتكليف الوكيلني 
املساعدين للتنمية التربوية بدر الفريح واالنشطة الطالبية دعيج الدعيج التنسيق معا لعقد مؤمتر 

لتأصيل وتأهيل القيم االيجابية على ان يتم تقدمي الرؤية للمجلس في اجتماع مقبل.

رئي�س واأع�ضاء جمل�س اإدارة

وجميع العاملني فيها

يتقدمون بخال�س التعازي واأ�ضدق املوا�ضاة من

�شركة اخلليج للت�أمني

ال�شيد/ خ�لــد يـــو�شـــــف املـــــرزوق

وال�شيد/ فواز خ�لد يو�شف املـــرزوق

وع�ئلتي املرزوق والغ�من الكرام

�ضائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�ضع رحمته 

وي�ضكنه ف�ضيح جناته، ويلهم اأهله  وذويه  ال�ضرب وال�ضلوان

وليــد خـ�لــد يــو�شـف املـرزوق

لوفاة فقيدهم  املغفور له باإذن اهلل تعاىل


