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انطلق���ت مس���ابقة ف���ن 
اخلط العربي لطلبة مدارس 
التي ينظمها  التربية  وزارة 
الكوي���ت للفن���ون  مرك���ز 
اإلس���امية حت���ت رعاي���ة 
 وكيل وزارة األوقاف د.عادل

الف���اح وتس���تمر حتى 30 
اجلاري.

املركز فريد  وقال مدي���ر 
العلي في مؤمتر صحافي ان 
املسابقة تقام للمرة الرابعة 
على التوالي وتشهد إقباال من 
مختلف الشرائح، موضحا انها 
تهدف الى توفير جو مناسب 
للخطاطني في الساحة احمللية 
مبا يرفع املستوى الفني العام 
الى اكتشاف مواهب  اضافة 

جديدة.
وأش���ار العلي الى ان من 
أهم اس���باب جناح املسابقة 
التربية  هو تع���اون وزارة 
االيجابي من خال التواصل 
مع شريحة مهمة من اجلمهور 
وهي طلبة املدارس، السيما 
االبتدائية، التي حتظى بعناية 
مهمة من قبل املركز، موضحا 
انه مت تش���كيل جلنة دولية 
م���ن اخلطاط���ني للتحكيم 
لضمان اكبر قدر من النزاهة 

واحليادية.

آخر موعد لتحويل المعلمين إلى »اإلداري« 
27 مايو وتغيير التخصص قبل 8 الجاري

مريم بندق
ح���ددت وزارة التربية توقيت تقدمي طلب���ات املعلمني الراغبني في 
التحويل الى العمل االداري بتاريخ 27 املقبل في حني حددت تاريخ قبل 

8 اجلاري كآخر موعد لتسجيل طلبات تغيير التخصص.
وعممت وكيلة الوزارة املساعدة للتعليم العام منى اللوغاني نشرة 
تذكيرية جلميع مدارس التعليم العام بنني وبنات ورياض األطفال جاء 
فيها: حفاظا على حقوق املعلمني جتاه تس���جيل رغباتهم حول تغيير 

التخصص والتحويل للعمل االداري وتدوينها في النظم اآللية.
نرجو التأكيد على جميع اعضاء الهيئة التعليمية بأهمية االلتزام 
مبواعيد تدوين وتسجيل طلبات »التحويل الى العمل االداري« او »رغبات 
تغيير التخصص« في ضوء الضوابط العامة وكذلك في املواعيد احملددة 

الواردة في القرار رقم 2004/411 والقرار رقم 41104.
مع االشارة الى ان آخر موعد لتقدمي طلبات التحويل للعمل االداري 
2010/5/27 من خ���ال املنطقة التعليمية، اما طلبات تغيير التخصص 
فيج���ب ان تقدم قبل تاريخ 2010/4/8 مش���فوعة بنس���خة من املؤهل 
الدراسي وبيان التدرج الوظيفي وذلك من خال املراقبات املختصة في 
 املناطق التعليمية املكلفة بتجميعها وإرس���الها دفعة واحدة الى ادارة

التنسيق ومتابعة التعليم العام.
مع ماحظة انه لن يتم النظر في اي طلبات ترد بعد املواعيد احملددة، 

وذلك حرصا على مصلحة العمل.

الروضان لـ »األنباء«: 4342 درجة للترقيات باالختيار للعاملين بـ »التربية« للعام 2010/2009
ستوزع بحسب الجدول المنشور على أصحاب الدرجات الوظيفية المختلفة

عائشة الروضان

مريم بندق
اعلنت وكيلة وزارة التربية املس���اعدة 
للقطاع االداري عائشة الروضان ان ديوان 
اخلدمة املدنية اعتمد 4342 درجة للترقيات 
باالختيار للعامل���ني بالوزارة للعام املالي 

.2010/2009
وقالت الوكيلة الروض���ان ل� »األنباء« 
ان هذه الدرجات س���توزع حسب اجلدول 
املنشور على اصحاب الدرجات الوظيفية 

املختلفة.
واوضحت بالنس���بة للدرجتني )ب، أ( 
ستعتمد االقدمية كأولوية في منح الترقية 
باالختيار تنفيذا لقرار االستثناء املمنوح 
 للوزارة م���ن قبل الدي���وان تلبية لطلبها
الضواب���ط  بقي���ة  ت�راع����ى  ان  عل���ى 

املوضوعة.
واضاف���ت ان تنفي���ذ الترقيات االخرى 
سيكون بحس���ب الضوابط املقرة من قبل 

الديوان واملعمول بها والتي لم يطرأ عليها 
اي استثناءات.

وعن موعد تنفيذ الترقيات اجابت الوكيلة 
الروض���ان بأن اللجنة املختصة برئاس���ة 
وكيلة الوزارة متاضر السديراوي تواصل 
اجتماعاتها متهيدا العان اسماء املستحقني 

قريبا.
وفيما يلي الدرج���ات املوزعة لكل فئة 

وظيفية على حدة:

تنفيـذ الترقيـات األخـرى بحسـب الضوابـط المقررة مـن قبـل الديوان

الدرجات باالختيار المعتمدة للعاملين بوزارة التربية للعام المالي 2009 ـ 2010 والموزعة وفق كل فئة وظيفية
ب 8ب 7ب 6ب 5ب 4ب 3ب 2ب 1إجماليالبيان

وكيل وزارة
وكيل وزارة مساعد

اإلجمالي
العامة

152325185236�115الدرجة أ
109430155305269180558515الدرجة ب

588178015814611525443الدرجة األولى
7162810123214811217762الدرجة الثانية
108548103519165105291133الدرجة الثالثة
5651421696613062113الدرجة الرابعة

85723151383151الدرجة اخلامسة
6971244320181الدرجة السادسة
�2511128111الدرجة السابعة
���������الدرجة الثامنة

4342280516135483957216158634اإلجمالي
فنية مساعدة

�1�1����2الدرجة األولى
�11�����2الدرجة الثانية
���������الدرجة الثالثة
���������الدرجة الرابعة

�112����4اإلجمالي
املعاونة

�171732121الدرجة األولى
�1���11�3الدرجة الثانية
���������الدرجة الثالثة

�201842122اإلجمالي

متاضر السديراوي د.موضي احلمود

الحمود ألزمت وكالء القطاعات بتنفيذ 
احتياجات المدارس في مواعيد محددة

اخلاص وارسالها لقطاع التعليم 
العام، احتياج املدارس اخلاصة 

من الكتب املدرسية.

التخطيط والمعلومات:

احلاجة من املدارس للعامني 
الدراسيني القادمني، احلاجة من 
مختبرات احلاس���وب وأثاثها 
للعامني الدراس���يني القادمني، 
احلاجة من اجهزة الكمبيوتر 
وملحقاتها للمدارس للعامني 
القادمني، توزيع  الدراس���يني 
االجهزة وتس���ليمها للمناطق 

التعليمية ومدارسها.
التربوي���ة  البح���وث 

واملناهج:
عناوين الكتب املقررة جلميع 
الدراس���ية للعامني  املراح���ل 
القادمني، تسليم  الدراس���يني 
تعزيز الكت���ب احلالية إلدارة 
التوريدات واملخازن، تسليم 
نسخ الكتب اجلديدة للمطابع، 

استام الكتب اجلديدة.

الشؤون المالية:

أرصدة كتب املراحل الدراسية 
ف���ي ادارة التوريدات واملخازن 
املناه���ج،  إلدارة  وإرس���الها 
املناقصات جلمي���ع احتياجات 
القطاعات املختلفة، االنتهاء من 
توقيع عقود املناقصات، توزيع 
الكتب للمدارس في موعد اقصاه 
مايو 2010، توقيع العقود لاثاث 
اجلديد وعقود الصيانة اجلذرية 
الازمة، بدء توزيع  واخلدمات 
االثاث املدرسي )طالب � معلم � 
طاولة مختبر � طاولة كمبيوتر 
� آالت تصوير � اجهزة الفاكس( 
وفقا لاحتياجات لكل مرحلة في 
موعد أقصاه ابريل 2010، جتهيز 
اثاث املدارس اجلديدة لتوزيعه 
عليها حال اس���تامها، توزيع 
الس���لف على املدارس اجلديدة 
في موع���د أقصاه يونيو 2010، 
توزيع مخصص���ات الصندوق 

املالي للمدارس.
ثالثا: يحق لرئيس اللجنة 
اضافة أي مهام ألي قطاع يراها 

مناسبة لتسريع العمل.
اللجن���ة  تعق���د  رابع���ا: 
م���ن  بدع���وة  اجتماعاته���ا 

رئيسها.
خامسا: ترفع اللجنة تقارير 
دورية ف���ي نهاية كل ش���هر 
متضمنة اجنازاتها ومقترحاتها 
وتوصياتها الى وزير التربية 

ووزير التعليم العالي.
سادسا: لرئيس اللجنة ان 
يستعني مبن يراه مناسبا إلجناز 
االعمال املناطة باللجنة واصدار 

القرارات الازمة بذلك.
سابعا: تصرف مكافآت مالية 
لرئيس واعض���اء اللجنة وفق 
قرار مجلس اخلدمة املدنية رقم 

1 لسنة 1983.

التدريبية للمعلمني واملعلمات 
اجلدد، اصدار قرار رقم 1 للعام 
الدراسي 2011/2010 في موعد 
أقصاه م���ارس 2010، اصدار 
الدراسي  التوقيت للعام  قرار 
ف���ي موعد اقصاه   2011/2010

ابريل 2010.

الشؤون اإلدارية:

االع���ان ع���ن احلاجة من 
التخصص���ات املطلوب���ة من 
التعاقدات احمللية واخلارجية، 
احلاجة من الوظائف االدارية 
املختلف���ة ملختل���ف قطاعات 
ال���وزارة، ترش���يح اس���ماء 
االداريني املرافقني للجان التعاقد 
ال���وزارة،  اخلارج���ي لوكيل 
مخاطبة الس���فارات الكويتية 
في دول التعاقد لتجهيز مقار 
التعاقد ومواعيد وصول الوفود 
الستقبالها، مخاطبة اخلطوط 
اجلوية الكويتية حلجز مقاعد 
للمعلم���ني واملعلمات املتعاقد 
معهم، على أال تقل االعداد في 
كل رحلة عن 100 معلم/ معلمة 
الت���ي يحددها  املواعيد  وفق 
قطاع التعليم العام، استخراج 
تأشيرات الدخول للمتعاقدين، 
احلاجة م���ن عقود )النظافة � 
التغذية � املراسلة � احلراسة 

� الباصات(.

التنمية التربوية:

احلاجة من القوى البشرية 
لوظائف اخلدمات االجتماعية 
والنفسية، التقنيات التربوية 
واملكتب���ات م���ع االخ���ذ في 
احلس���بان الترقي���ات، اجراء 
التوجيه  املقابات لوظائ���ف 
للتقنيات واملكتبات واخلدمات 
االجتماعية والنفسية، اصدار 
قرارات الندب للوظائف املذكورة 
للع���ام الدراس���ي 2011/2010، 
االحتياجات من اثاث املكتبات 
للمدارس اجلدي���دة والعاملة 
للع���ام الدراس���ي 2011/2010، 
االحتياجات من أجهزة التقنيات 
للمدارس اجلدي���دة والعاملة 

للعام الدراسي 2011/2010.

التعليم النوعي:

احلاجة من القوى البشرية 
لوظائ���ف التعلي���م الدين���ي 
والتربية اخلاص���ة )وظائف 
اشرافية � معلمني(، وارسالها 
البدء  العام،  التعلي���م  لقطاع 
املقاب���ات احمللية  في عق���د 
الكتب  للمعلمني، احلاجة من 
املدرسية والباصات والتغذية 
والتجهيزات وجميع احتياجات 
القطاع ومتابعة توفيرها للعام 

الدراسي 2011/2010.

التعليم الخاص:

احلاجة من القوى البشرية 
)مدير/ مديرات( ملدارس التعليم 

مريم بندق
التربية  ألزم���ت وزي���رة 
العال���ي  التعلي���م  ووزي���رة 
د.موضي احلمود وكاء قطاعات 
»التربية« بتنفيذ احتياجات 
مدارس التعليم العام للعامني 
الدراسيني املقبلني 2011/2010، 
2012/2011 في مواعيد محددة 
بالتنس���يق مع مدي���ري عام 

املناطق التعليمية.
الوزي���رة قرارا  وأصدرت 

يتضمن:
أوال: تشكيل جلنة التخطيط 
واملتابعة للعامني الدراس���يني 
 )2012/2011  -  2011/2010(
برئاسة وكيل الوزارة وعضوية 
كل م���ن الوكاء املس���اعدين 
لقطاع���ات التعلي���م الع���ام، 
الش���ؤون االدارية، التخطيط 
واملعلومات، التعليم اخلاص، 
التنمية  النوع���ي،  التعلي���م 
التربوي���ة، الش���ؤون املالية، 
البح���وث التربوية واملناهج، 
املنش���آت التربوية، االنشطة 
الطابية، ومديري عموم املناطق 
التعليمية، على أن يكون املقرر 

عماد عبدالسام.
ثانيا: مهام اللجنة

اللجن���ة بتحديد  تختص 
القطاعات  أعم���ال  ومتابع���ة 
املختلف���ة بال���وزارة وفق ما 

يلي:
املنشآت التربوية:

)املدارس اجلديدة/ االسكان/ 
وزارة االشغال/ وزارة التربية( 
للعامني الدراسيني املذكورين، 
احتياجات املدارس العاملة من 
املتطلبات االساسية للمرافق 
ملدة عامني دراس���يني )برادات 
التكييف، والبداالت...  املياه، 
إل���خ(، امل���دارس اجلديدة مع 
ال���وزارات ذات العاقة بحيث 
يتم تسلم املدارس اجلديدة في 
2010/7/30، م���ع تقدمي تقرير 
اللجنة، صيانة  الى  ش���هري 

مساكن املعلمات.

التعليم العام:

االحتياج���ات من الفصول 
االنشائية والصيانة اجلذرية 
التأهيل م���ن حيث  واع���ادة 
املخاطبات الرسمية والبدء في 
االج���راءات لانتهاء منها قبل 
بداية العام الدراس���ي املقبل، 
امليزاني���ة التقديري���ة ألعداد 
الطلبة املتوقع حسب الفصول 
التقديرية  امليزانية  واملراحل، 
م���ن معلمي املواد الدراس���ية 
املختلفة، اعداد املعلمني الذين 
الوزارة بحس���ب  حتتاجه���م 
املراحل واملواد )عام/نوعي(، 
مخاطبة ادارة املوارد البشرية 
لإلعان عن احلاجة من الوظائف 
التعليمية )محلية وخارجية(، 
عقد مقابات التعاقدات احمللية 
لتوفير االحتياجات املطلوبة 
من املعلمني، عق���د اختبارات 
الوظائف االش���رافية، اصدار 
قرارات تشكيل جلان مقابات 
الوظائف االشرافية، والبدء في 
عقد املقابات، اعداد قرار مواعيد 
استام املعلمني )كويتي، غير 
كويت���ي، محل���ي وخارجي(، 
ترش���يح اس���ماء الوفود من 
التعاق���د  املوجه���ني للج���ان 
ال���وزارة،  اخلارج���ي لوكيل 
اصدار قرارات الترقية للوظائف 
االشرافية، اصدار قرارات تسمية 
املدارس، بعد االعتماد من جلنة 
التسميات، اعداد قرار الدورة 

في قرار وزاري تضمن مهام لجنة التخطيط والمتابعة برئاسة السديراوي

انطالق مسابقة 
فن الخط العربي 
لمدارس »التربية«


