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هيا الفهد

استضافة تربويين للمحاضرة في الورش 
التدريبية لمدربات »الرياض«

مريم بندق
اصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود قرارات وزارية بتلبية مهمات 

رسمية للخارج جاءت كالتالي:
بناء على الدعوة املوجهة من اللجنة الدولية 
احلكومية لعلوم احمليطات IOC مبنظمة اليونسكو 
حلضور اجللسة الـ 43 للمجلس التنفيذي للجنة 
الدولية احلكومية لعلوم احمليطات، والتي ستقام 
مبدينة باريس مبقر اليونســـكو ـ فرنسا خالل 

الفترة من 8 – 16 يونيو 2010 تقرر:
اوال: ايفاد د.منى حســـنـ  كبير اختصاصي 
بيئة بحرية وممثل الكويت في اللجنة الدولية 
احلكومية لعلوم احمليطات التابعة لليونسكو 
في مهمة رسمية للمشاركة في اجللسة املذكورة 
اعاله وذلك من 7 – 17 يونيو 2010 شاملة يومي 

السفر.
ثانيا: تتحمل الكويت تكاليف ســـفر واقامة 

املرشحة.

ثالثـــا: علـــى جميع اجلهات العلـــم والعمل 
مبوجبه.

ورغبة من املنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم عقد ورشـــة تدريبية ملدربات رياض 
االطفال بالتعاون مع اللجنة الوطنية الكويتية 
للتربيـــة والعلوم والثقافة خالل الفترة من 25 

– 29 ابريل 2010 في الكويت تقرر:
اوال: استضافة كل من: د.سميرة عبدالعال ـ 
استاذ مساعد معهد الدراسات التربوية جامعة 
القاهرة، د.نادية الشـــريف ـ عميد كلية رياض 
االطفـــال جامعة القاهرة ســـابقا، حياة وادي ـ 

موظفة بجامعة الدول العربية.
ثانيا: للمحاضرة في الورشة التدريبية املشار 

اليها اعاله.
ثالثا: تتحمل املنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم جميع تكاليف السفر واالقامة للضيوف 
املشار اليهم اعاله بينما تتحمل الكويت املواصالت 
الداخلية خالل الفترة من 24 – 30 ابريل 2010.

الديوان لـ »التربية«: حضور المؤتمرات 
العالمية للمديرين فأعلى فقط

مريم بندق
عممت وكيلة وزارة التربية متاضر السديراوي نشرة عامة 
على الوكالء املساعدين ومديري عموم املناطق التعليمية حول 
قواعد االيفاد في املؤمترات العامة بحسب الضوابط املعتمدة 

من ديوان اخلدمة املدنية.
جاء فيهـــا بناء على كتـــاب ديوان اخلدمـــة املدنية رقم 
201002003707 بتاريخ 2010/3/25 والذي يوضح قواعد االيفاد 
في املؤمترات العاملية اســـتنادا إلى القرار رقم 10 لسنة 1986 

وذلك على النحو التالي:
ـ اعتبـــار حضور املؤتــمرات العامليـــة العامة مبا يعادل 
حضور برنامج تدريبي يخضع ألحكام الئحة البعثات بالقرار 
)10 لسنة 1986( من ضمن اخلطة املعتمدة لاليفاد بكل جهة 

حكومية.
ـ تقنن العدد املوفد للمشاركة لتلك املؤمترات مبا ال يزيد 

على ثالثة مسؤولن فقط.
ـ أال يقل مستوى املسؤولن عن املديرين ومن في حكمهم 

أو املستوى األعلى.
برجـــاء االطالع والتعميم على جميع اجلهات التابعة لكم 

لاللتزام مبا ورد في هذه النشرة من تعليمات.

تنفيذًا لتعليمات وزارة المالية

لجنة لجرد ُعَهد مكتب الوزير تتكون 
من القمالس والمسفر والتورة

مريم بندق
شـــكلت وكيلة وزارة التربية متاضر الســـديراوي جلنة 
جلـــرد العـــهد مبكــتب الوزير وجاء في قرار الســـديراوي: 
بناء علـــى تعليمات وزارة املالــية بضــرورة التقـــيد بجرد 
العهد الفرعية األخرى والوحدات التنظيمية التابعة لوزارة 

التربية تقرر:
أوال: تشكيل جلنة جلرد عهد مكتب وزير التربية تتكون 
من املراقبة شـــيخة القمالس، مســـاعد املنسق اإلداري مرمي 

املسفر، ومنفذة الطباعة بزة التورة.
ثانيا: تقـــوم اللجــنة بجرد املوجــودات من جمـــيع املواد 
واآلالت واألجهـــزة واألدوات واألثـــاث وخــالفه، في املباني 
املخصصة ملكتب الوزير وفروعهـــا، وذلك طبقا للتعليمات 

اآلتية:
1ـ يجب ان يــتم اجلـــرد على استــمارة جرد عهد )منوذج 
رقم 7 مخـــازن( من اصــل واربــع نســـخ ترســـل جميعها 
إلدارة التوريـــدات واملخــازن )مراقبة احلســـابات والعهد / 
قسم العهد( مبخازن الوزارة بصبحان وال يجوز الشطب او 
الكشط او التحشير باالستمارات مع كتابة رقم املادة املخزني 
السابق صرف املواد مبوجبه من املخازن او من واقع سجالت 

العهد.
2ـ يجب ان تالحظ جلان اجلرد ان اثبات ما وجد فعال على 

حقيقته في استمارات اجلرد.
3ـ تقوم اللجنة من واقع استمارات اجلرد بتحرير محضر 
بالزيادة او النقص )استمارات فروقات( اجلرد )منوذج رقم 
6 مخازن( من اصل واربع نسخ تبن فيها ايضاحات العهدة 
بشأن الزيادة او النقص، في كل مادة فروقات ويوقع من قبل 

اعضاء اللجنة.
4ـ اذا كان لـــدى اإلدارة مخـــزن داخلي يحتوي على مواد 
مســتهلكة لالســـتــعمال )قـــطع غـــار او قرطاسية( يجب 
جرد هذه املواد حســـب البواقـــي املوجودة وقت اجلرد على 

استمارة جرد عهد )منوذج رقم 7 مخازن(.
5ـ يوقـــع اعضاء جلنة اجلرد على االســـتمارات مبا يفيد 
بأن املواد املبينة بخانة الكمية املوجودة قد مت جردها فعليا 

ويكون التوقيع باالسم الكامل مع بيان الوظيفة.
6ـ توقيـــع االدارة على االســـتـــمارات بصـــفتها صاحبة 
العهدة التي ســـتتخذها اساسا للمســـاءلة في نهاية كل عام 
مالي جديد مع حتديد اسم مسؤول العهد والتوقيع مبا يفيد 

ذلك.
ثالثا: تنتهـــي اللجنة من عملها خالل شـــهر من تاريخه 
وتوافي إدارة التوريدات واملخازن )مراقبة احلسابات والعهد( 
باستمارات اجلرد بعد اعتمادها من مدير مكتب الوزير للشؤون 

االدارية والتعليمية جاسم بوحمد.
رابعا: تصرف للجنة مكافأة مالية وفق النظم املتبعة.

الفهد: فتح باب التسجيل لطلبة قرار وزاري بإيفاد د. منى حسين لحضور جلسة اللجنة الدولية لعلوم المحيطات
االحتياجات الخاصة بـ 9 شروط

4- اجلنسية االصلية للوالد 
وصورة عنها للكويتي فقط.

5- صورة شخصية للطالب 
عدد 2 .

6- شـــهادة اثبات اعاقة من 
املجلس االعلى وصورة عنها.

7- العنوان )الشعب البحري 
خلف ديوان الشيخ دعيج اخلليفة 

ت:22620951(.
8- تقارير طبية من مستشفى 
الصباح الطب التطوري والطب 
الوراثي وصورة عنهما )املبنى 

اخلاص بالبنك الوطني(.
متوفـــى  األب  كان  اذا   -9
يجب احضار صورة عن شهادة 
الوفاة + اثبات اجلنسية للطالب 

الكويتي فقط.
مالحظة:

اذا كان الطالـــب جتـــاوز 9 
ســـنوات يجب احضار الشهادة 

الدراسية للعام احلالي.

مريم بندق
اعلنت مديرة ادارة مدارس 
التربيـــة اخلاصة باالنابة هيا 
الفهد عن فتح باب التســـجيل 
لطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة 
في مـــدارس التربية اخلاصة 
ابتداء من يوم اخلميس املوافق 
2010/4/1، وذلك حسب الشروط 

التالية:
الطالب كويتي  1- ان يكون 

اجلنسية.
2- ان يكون عمر الطالب 3.5 

الى 9 سنوات.
3- يقبل الطالب غير الكويتي 
اجلنسية فقط للعاملن بوزارة 
التربية املستثنى قبولهم مبدارس 
التعليـــم العام من عمر 6 الى 8 

سنوات.
وعلى من يرغب بالتسجيل 
يرجى احضار االوراق املطلوبة 

وهي كالتالي:

1- شـــهادة امليالد االصلية 
للطالب وصورة عنها وصورة 

عن صفحة التطعيمات.
البطاقة املدنية االصلية   -2

للطالب وصورة عنها.
البطاقة املدنية االصلية   -3

للوالد وصورة عنها.

الحمود اعتمدت 150 دينارًا لإلداريين بالقسم القنصلي لسفارتنا بالقاهرة

»األنباء« تنشر موافقات الديوان على مكافآت بعض فرق العمل بـ »التربية«
الزبن للحمود: »الجامعة« لم ترّد منذ العام الماضي على اقتراحات هيئة التدريس

مريم بندق
خاطـــب رئيس ديـــوان اخلدمة املدنية 
عبدالعزيز الزبـــن وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود تفصيليا 
مبا مت حول مطالبات اعضاء هيئة التدريس 
والهيئة التدريسية بجامعة الكويت والتي 
أقرها مجلـــس اجلامعة فـــي 2009/4/20 
والواردة على نحو تفصيلي بكتابكم رقم 

93 بتاريخ 2009/12/9.
وقال: ســـبق للديوان مخاطبة جامعة 
الكويـــت بطلب بعض البيانـــات املتعلقة 
باقتراحات اعضاء هيئة التدريس الكويتين 
التقاعدية وفقا  التالية )تسوية املعاشات 
آلخر مرتب شامل ـ توفير التأمن الصحي 
لألعضاء وأسرهمـ  منحهم وزوجاتهم وثالثة 
من األبناء بدال نقديا مبا يعادل قيمة تذاكر 
سفر سنوية الى لندن بدرجة رجال األعمال( 
وذلك مبوجب كتابي الديوان رقمي )17752( 
و)م خ م/2009/19/539( املؤرخن على التوالي 
2009/6/9 و2009/10/19 ولم يرد رد اجلامعة 

حتى تاريخه.
أمـــا املقترحات اخلاصـــة بتعليم ابناء 
اعضاء هيئة التدريـــس الكويتين والغاء 
شرط التمتع بالسكن اخلاص او االستثماري 
من اجل احلصول على بدل السكن املقرر، 
باالضافة الى الطلبات اخلاصة بوزارة التربية 
)زيادة بدل السكن للمعلمن الوافدينـ  تظلم 
خريجي قســـم املكتبات ونظم املعلوماتـ  

ادراج موجهي وموجهات التربية الكشفية 
والزهرات واملرشدات ضمن مجموعة الوظائف 
التعليميةـ  اضافة وظيفة مراقب االمتحانات 
وشؤون الطلبة باملناطق التعليمية الى الفئات 
املستحقة لبدالت ومكافآت الهيئة التعليمية( 
فمعروضـــة على مجلـــس اخلدمة املدنية 

وسنوافيكم مبا سيتقرر في حينه.
وفـــي خطاب آخر قال الزبـــن للوزيرة 
باالشـــارة الى كتابكم رقم )953( بتاريخ 
2010/2/3 بشأن طلب املوافقة على صرف 
مكافأة مالية قدرها 150 دينارا شهريا لكل 
مـــن اعضاء فريق العمـــل املكلف مبتابعة 
جميع القضايا والدعاوى التي تخص التعليم 
اخلاص وعددهم 6 اعضاء ملدة ستة شهور 

ابتداء من يونيو حتى نوفمبر 2009.
نود االفادة بانه تقرر املوافقة على ان يتم 
خصم نســـبة 25% من قيمة املكافأة املالية 
املقترحة للمذكورين أعاله نظير اشتراكهم 
في هذه األعمال، على ان يتم الصرف من بند 
املكافآت )مكافآت أعمال أخرى( ملدة 3 شهور 
بحد أقصى وفي حدود فترة عمل كل منهم 
الواردة في كشوف املزاولة الفعلية املرفقة 
بكتابكم أعاله، وان ُيشترط توافر االعتماد 
املالي الالزم في هذا البند مبيزانية جهتكمـ  
الباب األولـ  للسنة املالية 2010/2009 الذي 

يسمح بهذا الصرف.
وخاطب الزبن الوزيرة حول طلب املوافقة 
على استثناء العاملن بإدارة اخلدمات العامة 

من احلد األقصى ملدة 
التكليـــف باألعمال 
االضافية وعددهم 78 
موظفا وذلك نظير 
بالعمل  تكليفهـــم 
خارج أوقات الدوام 
ملتابعة  الرســـمي 
شـــركات  عقـــود 
اخلدمات )نظافة ـ 
ـ  ـ مراسلة  حراسة 
نقليات ـ اســـكان( 
وكذلك القيام بصرف 
مستحقات عقود هذه 
الشركات وذلك ملدة 

سبعة اشهر.
تقـــرر  وقـــال: 
املوافقة على صرف 
مكافـــآت عن اعمال 
اضافية للمذكورين 
وعددهم 78 موظفا 

ـ وفقـــا لقرار وزير املالية رقم 34 لســـنة 
1977ـ  ملدة سبعة اشهر فقط وذلك استثناء 
من احكام القرار املشـــار اليه، على ان يتم 
الصرف من بند املكافآت )نوع مكافآت اعمال 
اضافية(، وان يشترط توافر االعتماد املالي 
الالزم في هذا البند مبيزانية جهتكمـ  الباب 
األولـ  للسنة املالية 2010/2009 الذي يسمح 

بهذا الصرف.

الى  باالشـــارة 
معاليكـــم  كتـــاب 
رقـــم )214( املؤرخ 
بشـــأن   2010/2/3
طلب املوافقة على 
مكافـــأة  صـــرف 
مالية للمســـتعان 
الســـيد  بخدماتـــه 
عطية طه الشافعي 
)رم/239102100058( 

موزعة كالتالي:
1 ـ مكافأة قدرها 
320 دينـــارا عـــن 
تكليفـــه بوظيفـــة 
فنـــي(  )مشـــرف 
وقيامه باالشـــراف 
الفني على الدورات 
التدريبيةـ  بواقع 32 
يوماـ  بفئة 10 دنانير 

عن كل يوم.
2 ـ مكافأة قدرها 96 دينارا عن اشتراكه 
بلجنة هيئة ســـير االمتحانات ـ بواقع 12 

يوما ـ بفئة 8 دنانير عن كل يوم.
نود االحاطـــة انه بعد عرض املوضوع 

تقرر اآلتي:
1ـ  املوافقة على طلبكم الوارد بالبند )1( 
أعاله ـ على ان يتـــم الصرف في حدود ما 
ورد بقرار مجلس اخلدمة املدنية رقم )3( 

لسنة 1989 بشأن مكافآت تدريب املوظفن 
في اجلهات احلكومية، على ان تقوم جهتكم 
باتخاذ الالزم بشأن طلبكم املتقدم في ضوء 
فئات الصرف الواردة به، على ان يتم الصرف 
من بند املكافآت )مكافآت تدريب وتدريس 

وإشراف وامتحانات(.
2 ـ املوافقة على طلبكـــم الوارد بالبند 
)2( أعالهـ  وذلك وفقا لقرار مجلس اخلدمة 
املدنية رقم )1( لســـنة 1983 املعدل بالقرار 
رقم )7( لسنة 2008 بشأن حضور جلسات 
اللجان، وذلك في حدود عدد جلسات اللجان 
التي شـــارك فيها خالل فترة عمل اللجان، 
مع مراعاة ما ورد به من احكام، والتي من 
بينها اال يزيد احلد األقصى املسموح به عن 
الفئات الواردة باجلدول املدرج باملادة )1( 
من القرار رقم )7( لسنة 2008، على ان يتم 
الصرف من بند املكافآت )مكافآت حضور 

جلسات جلان(.
وعلى ان يشترط توافر االعتماد املالي 
الالزم في هذا البند مبيزانية جهتكمـ  الباب 

األول ـ الذي يسمح بالصرف.
وخاطبت احلمود الزبن لصرف مكافأة 
القائمن على اعمال الترفيع الوظيفي للعاملن 
فـــي مجاالت العـــالج الطبيعي واخلدمات 

الطبية.
وقالت: باالشـــارة الـــى املوضوع اعاله 
والقرار الوزاري رقم )21069( لسنة 2007 
بشأن تشكيل فريق عمل مشترك بن وزارة 

التربية ووزارة الصحة للقيام بأعمال الترفيع 
الوظيفي للعاملن في مجاالت العالج الطبيعي 

واخلدمات الصحية.
املوافقة على صرف املستحقات  يرجى 
املالية ألعضاء الفريق وعددهم 6 موظفن 
مسجلة اســـماؤهم بالكشف املرفق بواقع 
150 دينارا شهريا عن الفترة من 2009/11/1 

حتى 2009/12/31.
واعتمدت الوزيرة قرارا مبكافأة العاملن 
االدارين في ســـفارتنا بالقاهرة، وجاء في 
القرار: باالشارة الى تكليف جلان للتعاقد مع 
املعلمن واملعلمات بجمهورية مصر العربية 
للعام الدراسي 2010/2009 خالل الفترة من 
2/28ـ  2009/4/3، ونظرا للحاجة الى تكليف 
عدد من العاملن بالقسم القنصلي بسفارة 
الكويت بالقاهرة للعمل فترة اضافية خالل 

فترة وجود جلان التعاقد بالقاهرة.
قررت: أوال: يكلف التالية اسماؤهم بالعمل 
فترة اضافية بعد الـــدوام إلنهاء اجراءات 
الدخول  العقود ســـمات  التصديق علـــى 
واملؤهـــالت العلمية واملســـتندات الالزمة 
لسفر املعلمن وذلك نظير مكافأة 150 دينارا 
لكل واحد منهم: أشرف بدر، هاني شعبان، 
محمد اجلوهري، أحمد زناتي، محمد السيد، 

عبداللطيف عبدون.
ثانيا: يسري هذا القرار على الفترة املشار 
اليها )2/28 ـ 2009/4/3( وتصرف املكافأة 

املشار اليها أمام كل منهم.

عبدالعزيز الزبن


