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»التربية« اعتمدت لجنة مراقبة دبلوم التربية الخاصة
مريم بندق

اعتمدت وزارة التربية تشكيل جلنة النظام 
واملراقبة والكنترول المتحانات دبلوم التأهيل 
املهني ملدارس التربية اخلاصة »االمل والتربية 

الفكرية« بنني وبنات.
واصدرت السديراوي القرار اخلاص بذلك 
والذي ينص على تكليف محمد الكندري للعمل 
رئيسا عاما للجان االمتحانات، ودخيل العنزي 
نائب رئيس عام جلان االمتحانات، وهيا الفهد 
للعمل رئيس جلنة النظ����ام واملراقبة، على 
ان تش����كل جلنة النظام واملراقبة من: محمد 
رمضان، مصطفى حسني، خالد النقي، هشام 
العطار، محمد قبيصي، محمد رزين، شريف 
سعدية، سيد كمال الدين، محمد عبداجلليل، 
مجدي عبدالكرمي، س����ليمة اللنقاوي، مسعد 
وهيب، شعبان دسوقي، عصام الدين الدسوقي، 

همام همام.
ثانيا: جلنة س����ير االمتحان����ات وتقدير 
الدرجات: س����هام حمادي، اميان الس����رحان، 
عفاف الس����لطان، اس����ماعيل مرتضى، ليلى 

رزق، اميان علي.
ثالثا: مهام واعمال اللجنة:

مخاطبة ادارات املدارس باالحتياجات الالزمة 
لكتابة االستمارات اخلاصة بامتحان الدبلوم 
للطلبة والطالبات، واعداد االستمارات اخلاصة 

ادارات  بالطلبة والطالب����ات وتوزيعها على 
الكش����وف  اعداد  املدارس لكتابتها، مراجعة 
الالزمة العداد نتيجة اخر العام الدراسي )سري، 
اخطار، اعتماد( وسد العجز من الكشوف غير 
املتوافرة، واستالم االستمارات اخلاصة بالطلبة 
امل����دارس ومراجعتها  ادارات  والطالبات من 
عل����ى االوراق الثبوتي����ة اخلاصة بكل طالب 
وطالبة، وتسلم اصول اوراق االسئلة اخلاصة 
بجميع املواد الدراسية »النظرية – العملية« 
من ادارات املدارس والتأكد من توقيع جهات 
االختصاص عليها، طباعة امتحانات آخر العام 
»نظري - عملي« ووضع الغالف اخلاص بكل 
مادة ووضعها في االظرف اخلاصة باللجان، 
وتسلم معدالت درجات املواد املختلفة »نظري 
– عملي« من ادارات املدارس ومراجعتها، واعداد 
جداول االمتحانات »نظري – عملي« جلميع 
املدارس وارس����الها الى ادارات املدارس بعد 
اعتمادها من رئيس عام االمتحانات، واعداد 
ارقام جلوس الطلبة والطالبات وارسالها الى 
ادارات املدارس، واعداد جلان التصحيح جلميع 
املواد النظرية والعملية، واعداد جلان املراقبة 
اليومية المتحانات الدبلوم »نظرية – عملية«، 
كتابة كشوف النتيجة بنسخها املختلفة »سري 
– اخطار – اعتماد« واعتمادها من السيد وكيل 
الوزارة للتعليم اخل����اص والنوعي، وكتابة 

استمارات جناح الطلبة والطالبات في جميع 
التخصصات واعتمادها من السيد وكيل الوزارة 
للتعليم اخلاص والنوعي، وكتابة ش����هادات 
حسن السلوك اخلاص بالطالب والطالبات، 
واعداد الكتيب اخلاص بنتائج ونسب النجاح 
جلميع امل����واد العلمية »النظرية � العملية«، 
وارس����ال نسخ من كش����وف النتيجة وكتب 
النتيجة الى كل م����ن: مكاتب وكيل الوزارة، 
مدير ادارة مدارس التربي����ة اخلاصة، ادارة 
شؤون الطلبة بادارة مدارس التربية اخلاصة 

وادارات املدارس.
رابعا: برنامج العمل

1- فترة متهيدية )فترة مس����ائية(، تبدأ 
اعتبارا من 2010/5/2 وحتى 2010/5/10.

2- فترة صباحية ومسائية: تبدأ اعتبارا 
م����ن 2010/5/11 وحت����ى 2010/7/1 وذلك مبقر 

الكنترول.
على ان يكون التكليف عمال بالقرار الوزاري 
السابق 2007/299 والصادر بتاريخ 2006/6/19 
بشأن تشكيل جلنة النظام واملراقبة واعمال 
االمتحانات لدبلوم مدارس التربية اخلاصة.

خامس����ا: تصرف املكافأت لرئيس اللجنة 
واعضائها حسب اللوائح والنظم املتبعة.

سادس����ا: على جه����ات االختصاص العلم 
والعمل مبوجبه.

محمد احلربي

لمدة 3 أشهر وعضوية 20 مسؤواًل من القطاع المالي

»التربية«: لجنة برئاسة بن غيث إلعداد
الميزانية التقديرية للخدمات للسنة المالية 2012/2011

مريم بندق
ش����كلت وكيلة وزارة التربية متاضر 
السديراوي جلنة لتحضير وإعداد امليزانية 
التقديرية إلدارة اخلدمات العامة للس����نة 
املالية 2012/2011 برئاسة مدير االدارة وليد 

بن غيث.
اس����تند قرار الس����ديراوي على القرار 
الوزاري رقم 178 لسنة 1993 بشأن البناء 
التنظيمي للوزارة، والقرار رقم 323 لسنة 
2002 بش����أن إعادة تنظيم ادارة اخلدمات 
العامة، والقرار الوزاري رقم 2004/46 بشأن 

تغيير مسمى قطاع الشؤون االدارية.
ونص القرار على:

أوال: تش����كيل جلنة للتحضير واعداد 
امليزانية التقديرية إلدارة اخلدمات العامة 
للسنة املالية 2011 /2012 برئاسة وليد بن 

غيث � مدير ادارة اخلدمات العامة، وعضوية 
كل من:

هالة عبداحلمي����د الطنطاوي � رئيس   ٭
قسم املتابعة املالية

احمد عبدالرازق الصفاني � محاسب  ٭
اميان هادي العنزي � كاتب حس����ابات   ٭

أولد
حصة هذال املطيري � كاتب حس����ابات   ٭

أول
مواضي فالح املطيري � مساعد مشرف   ٭

كتبة
دانة راشد العسالوي � كاتب حسابات  ٭

عبير عباس عبداهلل � صائغ برامج  ٭
أحمد خليفة حافظ � محاسب  ٭

بندر مرزوق املطيري � كاتب حسابات  ٭
احمد بدر االبراهيم � كاتب حسابات  ٭

فاطمة صالح الغيث � كاتب حسابات  ٭
غزوة محمد العتيبي � كاتب حسابات  ٭

فه����د عبدالرحي����م بهبهان����ي � كات����ب   ٭
حسابات

جاسم محمد بحرو � كاتب حسابات  ٭
ياسر غازي السبتي � كاتب حسابات  ٭

محم����د عبداملل����ك احلط����ب � كات����ب   ٭
حسابات

محمود احمد فؤاد � محاسب  ٭
عمران عبداحلكيم � محاسب  ٭

صالح عبداهلل ايوب � محاسب  ٭
حس����ن محمد عبداهلل � مساعد صائغ   ٭

برامج
ثانيا  مهام اللجنة:

� حصر جميع أنواع اخلدمات )النظافة 
� احلراس����ة � املناولة � املراسلة � التغذية 

� الضيافة � النقليات � االس����كان � السجل 
الع����ام( م����ع األخذ ف����ي االعتب����ار جميع 
احتياجات اجلهات التابعة للوزارة والتي 

تقدم حاليا.
� حصر جميع اخلدمات املذكورة بالنسبة 
للمدارس اجلديدة التي سيتم افتتاحها في 

السنة القادمة.
� تقدير املبالغ املطلوبة لتنفيذ جميع 
اخلدمات بالنسبة للبندين السابق ذكرهما 
مع األخذ في االعتبار تقدير نسبة الزيادة 

املناسبة.
ثالثا: تصرف مكاف����أة مالية للرئيس 

واالعضاء وفق النظم املتبعة.
رابع����ا: يعمل بهذا الق����رار اعتبارا من 
2010/4/1 حتى 2010/7/31 وعلى كافة اجلهات 

العلم والعمل مبوجبه.

أشاد بتجاوب الوزيرة الحمود ووقوفها إلى جانب مدير مدرسة المهيني الذي تعرض لحادث مروري

الحربي: إعفاء من خدم 20 عامًا والحوامل 
والمعاقين وذويهم من البصمة في »التربية«

ض���رورة الوقوف الى جانب 
مدير مدرس���ة محمد املهيني 
الثانوية في منطقة اجلهراء 
التعليمية عندما تعرض حلادث 
مروري مروع أدخل على اثره 
احد املستش���فيات ولم يجد 
اهتمام���ا كافيا ملتابعة حالته 
الصحية فقام مجلس النقابة 
مبناش���دة الوزي���رة احلمود 
لس���وء حالته واملعاملة التي 
يتلقاها في املستشفى وعدم 
االهتمام واالكت���راث فقامت 
مش���كورة على الفور مبكاملة 
وزير الصحة د.هالل الساير 
هاتفيا وتوصيته بذلك املدير 
فقام بدوره بالطلب من ادارة 
املستشفى العناية به وزيادة 
االهتمام باملربي الفاضل وتقدمي 
كل م���ا يحتاجه م���ن رعاية 
ونتمنى له اخلروج ش���افيا 
معاف���ى بإذن اهلل س���بحانه 

وتعالى.

الكثير وان نقف الى جانبها فهي 
فئة عزي���زة على قلوبنا فهناك 
من ال يس���تطيع الوقوف وقتا 
طويال النتظار دوره حتى يقوم 
بالبصمة، اضافة الى ان بعضهم 
معاق اليدين وآخرين يجلسون 
على كراسي متحركة، ما يصعب 
البصمة والفئة  معها استخدام 
الرابعة هي ذوو املعاقني وأولياء 
أمورهم متاشيا مع قانون املعاقني 
رقم 8 لسنة 2010 والذي ينص 
على دع���م أولياء أمور املعاقني 

والوقوف الى جانبهم.
وأشاد احلربي بتفهم وزيرة 
التربية لتل���ك املطالب وإعفاء 
هذه الفئات ال� 4 وهذا خير دليل 
على اهتمام د.احلمود باملطالب 
التي يتقدم به���ا مجلس نقابة 
العاملني بوزارة التربية فنحن 
نسعى متعاونني من اجل خدمة 
جموع املوظفني واملوظفات ومن 
اج���ل تذليل الصعوب���ات التي 

قد تواجههم في أداء رس���التهم 
الوطنية.

وأك���د احلرب���ي ان وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود عودتنا بشكل 
دائم ومس���تمر عل���ى التعاون 
واالهتمام باملطالب التي نقدمها 
وكان آخرها عندما ناش���دناها 

زف رئي���س نقابة العاملني 
ب���وزارة التربية محمد احلربي 
بش���رى ملوظفي وزارة التربية 
الذين مض���ى على خدمتهم 20 
عاما وأكث���ر إعفاءهم من نظام 
البصم���ة خالل  التوقي���ع في 
العمل  دخولهم وخروجهم من 

في أرجاء الوزارة وإداراتها.
وأعلن احلربي في تصريح 
التربية  صحاف���ي ان وزي���رة 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
اليوم  احلمود ستعتمد صباح 
األحد مطالبات النقابة التي قدمتها 
لها بإعفاء 4 فئات من البصمة 
منها من خدموا بالوزارة طيلة 
20 عاما وأكثر كمكافأة بسيطة 
لهذه الفئة الت���ي قدمت الكثير 
الالتي  النساء احلوامل  وكذلك 
قد تتسبب إشعاعات البصمة في 
الضرر على اجلنني والفئة الثالثة 
جموع املعاقني الذين يعملون في 
الوزارة فهذه الفئة تستحق منا 

مريم بندق
علم���ت »األنباء« ان نائب رئي���س الوزراء ووزير 
اخلارجي���ة ورئيس مجلس اخلدم���ة املدنية باإلنابة 
الشيخ د.محمد الصباح سيترأس اجتماعا للمجلس 22 
اجلاري بهدف التطلع الى بت بدائل معاجلة الكوادر ال� 
37 بشكل نهائي على ان يسبق هذا االجتماع اجتماع 
للجنة الوزارية الثالثية التي تضمه الى جانب وزيري 
الدولة لش���ؤون مجلس ال���وزراء روضان الروضان 
واملالية مصطفى الشمالي الستعراض التكلفة املالية 

اإلجمالية املتوقعة العتماد هذه البدائل.
وكش���فت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات 
خاصة ل� »األنباء« ان رؤية املعاجلة للبدائل املطروحة 
تدور حول 3 معاجلات رئيسية، األولى اعتماد زيادة 
مالية حقيقية في البدالت لبعض موظفي الدولة تتفاوت 
بني 15 و25 و50% من نسبة الزيادة الواردة في بعض 

الطلبات املقدمة، الثانية: اقرار زيادة مالية مقطوعة ال 
تدخل ضمن الراتب األساسي لبعض الطلبات االخرى، 
الثالثة: اس���تبعاد بعض الطلب���ات لعدم احقيتها في 
زيادة الوقت احلالي، مس���تدركة وان كان هذا االمر ال 
يجد قب���وال كبيرا لدى اعضاء مجلس اخلدمة املدنية 

ومن الوارد ان تشملهم الزيادة املقطوعة.
وكشفت املصادر ايضا عن تفاصيل املعاجلة األولى 
قائلة: ستكون نسب الزيادة في البدالت موحدة للجميع 
اي ستكون مبسطرة واحدة بحسب األسس التي اتفق 

عليها في اجتماع املجلس اخلميس املاضي.
وأوضحت ان األس���س التي اتفق عليها س���تكون 
توحيد البدالت املالية للتخصصات الواحدة وأصحاب 
املسمى الوظيفي الواحد الذين تتشابه وتتقارب طبيعة 
العمل بينهم في كل الوزارات واجلهات واملؤسس���ات 
احلكومية على ان تتفاوت نسبة الزيادة في البدالت 

املالية للتخصصات األخرى.
وأوضحت املصادر ان اعتماد هذه الزيادات يتم من 
خالل عدة ضوابط ومعايير وأسس منها تاريخ آخر 

زيادة مت احلصول عليها.
وجددت املصادر التأكيد على ان الزيادة س���تكون 
في البدالت وليس على الرواتب بحسب الرؤية املقدمة 
من ديوان اخلدمة املدنية التي راعت نس���بة التضخم 

واألسعار مقارنة بدول اخلليج.
وعن التصورات القابلة للتنفيذ شبه املتفق عليها 
حتى اآلن كشفت املصادر عن انه سيتم توحيد بدالت 
الزيادة ب���ني القانونيني في ادارة اخلب���راء واالدارة 
العامة للتحقيقات وبلدي���ة الكويت نافية في الوقت 
نفس���ه مساواة أي منهم مع ادارة الفتوى والتشريع، 
واصفة الزيادات للجميع بأنها ستكون مرضية وملبية 
للطموح���ات ومحققة للعدالة وتقضي على الفجوات 

احلالية بني التخصصات املتشابهة في اكثر من وزارة 
وجهة حكومية اآلن.

وأضافت املصادر انه بناء على طلب املجلس يعكف 
ديوان اخلدم���ة املدنية اآلن على اعداد جداول جديدة 
لفئات وتخصصات موظفي الدولة بشكل عام تتضمن 
أعداد املتوقع شمولهم بالزيادات في كل تخصص على 
حدة وتدرج كل فئة في كل تخصص ونسبة الزيادة 
املناس���بة لكل منها وذلك على مستوى كل الوزارات 
واجلهات احلكومية لتمكني املجلس من اقرار الزيادات 

املوحدة جلميع التخصصات املتقاربة واملتشابهة.
وردا على سؤال هل تش���مل الزيادات في البدالت 
جميع الطلبات ال� 37؟ أجابت املصادر: لن تشمل اجلميع 
وستش���مل فقط اصحاب الطلبات املستحقة للزيادة، 
مستدركة وحتى تلك الطلبات املستحقة ميكن ان تتم 
لبعضها زيادة مالية مقطوعة وليست بنسبة معينة 

من اجمالي املقترح املقدم، مشيرة الى ان هذه البدائل 
قيد الدراسة اآلن.

وحول الطلبات التي س���تأخذ أولوية في االعتماد 
أوضحت املصادر: ال أولوية ألي فئة او تخصص وسيتم 
اصدار قرار زيادة البدالت شامال جلميع الفئات املستحقة 
كإطار عام لننتهي من هذا امللف ونغلق باب املطالبات 

املالية ملدة ال تقل عن 5 سنوات مقبلة على األقل.
وعن نوعية البدالت التي ستتم زيادتها أكدت املصادر 
ان البدالت التي ستطرأ عليها زيادة ستختلف من فئة 
الى اخرى فهناك فئة س���تتم زيادة بدل طبيعة العمل 
لها وأخرى سيزيد بدل اخلطر وثالثة سيزيد لها بدل 
االنتقال ورابعة بدل السكن، وهل الزيادات ستشمل بدال 
واحدا ام اكثر لبعض الفئات الوظيفية؟ قالت قد تطرأ 
الزيادة لبعض الفئات على اكثر من بدل والبعض اآلخر 

بدل واحد وسيترك ذلك ملجلس اخلدمة املدنية.

حسم بدائل معالجة الكوادر الـ 37 نهائياً 22 الجاري
محمد الصباح يترأس اجتماع »الخدمة المدنية« 22 الجاري.. والوزارية الثالثية تبحث التكلفة المتوقعة

زيـادة نسـبة البـدالت لـن تشـمل الجميع وهنـاك مقتـرح بمنـح زيـادة مقطوعـة ألصحاب بعـض الطلبـات واسـتبعاد بعضهـا وارد
مسـطرة واحدة لزيادة القانونيين في »الخبراء« و»البلدية« و»التحقيقات« وال مسـاواة مع »الفتوى« والزيادات ستكون مرضية وملبية للطموحات

 وكيلة التربية: 7 سلبيات لقرار
»الخدمة المدنية« حول الوظائف اإلشرافية

مريم بندق
رفعت وكيلة وزارة التربية متاضر السديراوي 
الى رئيس ديوان اخلدمة املدنية عبدالعزيز الزبن 
مذكرة حول السلبيات واملعوقات واملقترحات التي 
رصدتها الوزارة حول قرار مجلس اخلدمة املدنية 
رقم 25 لس����نة 2006 واخلاص بش����غل الوظائف 
اإلشرافية واالستثناءات الواردة عليه وتضمنت 

املذكرة 7 سلبيات هي:
1 � لم يحدد القرار مفه����وم املؤهل العلمي في 

مجال شغل الوظائف اإلشرافية.
2 � لم يح����دد القرار مفهوم اخلب����رة العملية 
املتصل����ة أو املتقطعة في مجال ش����غل الوظائف 

اإلشرافية.
3 � عند انطباق شروط شغل الوظائف اإلشرافية 
على أكثر من موظف ويكون هناك تفاوت باملؤهل 
العلمي او سنوات اخلبرة هل يحق للجهة اختيار 
املوظف ذي الكفاءة او األعلى مؤهال او األكثر سنوات 

خبرة او تكون هناك جلنة الختيار األفضل؟
4 � ما املقصود باإلعالن عن ش����غل الوظائف 
اإلشرافية عند انطباق شروط شغل الوظائف على 

أكث����ر من موظف او عن����د خلو اجلهة من موظف 
تتوافر فيه الشروط؟

5 � اذا كان املوظ����ف املتقدم لش����غل الوظيفة 
اإلشرافية قد حصل مؤخرا على مؤهل البكالوريوس 
وكل خبرته كانت على مؤه����ل الدبلوم فهل يتم 
احتساب سنوات اخلبرة منذ حصوله على الدبلوم 
اذا كان امتدادا للبكالوريوس وفي املجال نفس����ه 
من عدمه وان كانت حتتسب فهل يحسب له عدد 
سنوات اخلبرة املنصوص عليها حلملة الدبلوم 

ام البكالوريوس؟
6 � اذا كان املوظ����ف املتقدم لش����غل الوظيفة 
اإلشرافية قد أعيد تعيينه بالوزارة ولديه خبرة 
سابقة فهل حتتسب خبرته قبل إعادة التعيني أم 

حتتسب اخلبرة بعد إعادة تعيينه فقط؟
7 � وزارة التربية منذ سنة 1999 أصدرت القرار 
الوزاري رقم 99/196 بشأن اإلعالن عن الوظائف 
اإلشرافية الشاغرة وتشكيل جلان املقابلة، وصدر 
القرار رقم 2007/302 بشأن إجراءات شغل الوظائف 
اإلش����رافية هل يكون س����اري املفعول أم البد من 

العرض على ديوان اخلدمة املدنية؟


