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8 فرق عمل لبث الدروس التعليمية على »إثراء«

الكندري للسديراوي: عدم فتح برنامج النظم المتكاملة
تسبب في تأخير شغل الوظائف اإلشرافية

مريم بندق
رفع وكيل وزارة التربية املساعد للتعليم 
النوعي محمد الكندري لوكيلة وزارة التربية 
متاضر السديراوي حصرا للوظائف االشرافية 

الشاغرة باالدارات التابعة للقطاع.
وق����ال الكن����دري في خطاب����ه املرفوع 
للسديراوي ان سبب عدم شغل هذه الوظائف 
يعود الى عدم فتح برنامج النظم املتكاملة 
امام القطاع للتمكن من التأكد من انطباق 
شروط الترشيح على املتقدمني لشغل تلك 
الوظائف. واضاف: باالشارة الى موضوع 
الوظائف االشرافية الشاغرة باالدارات التابعة 
لقطاع التعليم النوعي نفيدكم باالجراءات 
التي مت اتخاذها باالعالن عن الشواغر ومدى 
انطباق ش����روط الترشيح على املرشحني 

ومواعيد املقابالت التي ستجري لهم.
اوال: شواغر ادارة مدارس التربية اخلاصة 

بوظيفة )رئيس قسم(:
ف����ي   )3812( رق����م  الس����كرتارية 

.2009/10/11
رئيس شعبة العالج الطبيعي – بنات 

رقم )5222( في 2009/10/14.
رئيس ش����عبة العالج الطبيعي – بنني 

رقم )5224( في 2009/10/14.
رئيس ش����عبة االطراف الصناعية رقم 

)5223( في 2009/10/14.
وتوضح بأنه مت ارسال طلبات املرشحني 
الى مدير ادارة املوارد البشرية في كتبنا رقم 
)540-541-542-550( في 9�2009/11/10، 
بشأن التأكد من مدى انطباق شروط الترشيح 

على املتقدمني لشغل تلك الوظائف والى ردود 
مدير ادارة املوارد البشرية رقم )603-318-

604-605-606( في 2009/11/18 حول االيعاز 
الى ادارة م����دارس التربية اخلاصة ببحث 

الطلبات كونهم جهة االختصاص.
علما بأنه ال يوجد لدينا برنامج النظم 
املتكاملة لبحث الطلبات في قطاع التعليم 
النوعي متمثال في ادارتي )التعليم الديني 

ومدارس التربية اخلاصة(.
والى كتابنا املوجه الى الوكيل املساعد 
للشؤون االدارية رقم )316( في 2009/11/22 
بش����أن طلب فتح برنامج النظم املتكاملة 

ليتسنى لنا عمل الالزم.
وال����ى كتابينا رقم����ي )341-504( في 
2009/3/19، و2010/2/9، املوجهني لكم بشأن 

اعطائنا الصالحية باستخدام برنامج النظم 
املتكاملة ليتسنى لنا عمل الالزم.

نفيدكم علما بأنه حتى تاريخه لم يتم 
فتح برنامج النظم املتكاملة لنا، حتى نتمكن 
من التأكد من انطباق شروط الترشيح على 

املتقدمني لتلك الوظائف.
ثاني����ا: ش����واغر ادارة التعليم الديني 

لوظيفة )رئيس قسم(:
قس����م البعوث الطالبية رقم )28658( 

في 2010/2/14.
قسم الشؤون التعليمية والطالبية رقم 

)28659( في 2010/2/14.
القس����م االداري باملعاه����د الدينية رقم 

)29730( في 2010/2/23.

مريم بندق
شكلت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
8 ف����رق عمل لتس����جيل الدروس 
التعليمية وبثها عبر قناة »إثراء« 

وجاء في القرار: 
أوال: تش����كيل فرق عمل البث 
التلفزيون����ي للدروس التعليمية 
عب����ر قناة »اث����راء« التلفزيونية 

كالتالي:
1� فريق العمل الرئيسي ويتكون 

من:
 ٭بدر الفريح

 ٭سكينة حسني
 ٭براك براك

 ٭هدى العميري
 ٭ابراهيم القطان

 ٭د.سعود احلربي
 ٭محسن العتيبي

 ٭مجدي الهزاع
 ٭جميلة علي

 ٭منال بوقماز
مهام فريق العمل:

� تنظيم امل����ادة العلمية وفق 
املناهج املطلوبة.

العلمي����ة  امل����ادة  � مراجع����ة 
بالتنسيق مع الفرق الفرعية.

� متابعة اعمال الفرق الفرعية 
واالشراف عليها.

2� فري����������ق عم���ل إعداد 
وتق���دمي امل���ادة العلمي��������ة 

لتوجي���ه اللغة اإلجنليزية:
 ٭هلينا عبداخلضر

 ٭جواد عمراني
 ٭محمد كربوشي
 ٭محمد ابراهيم

 ٭تامر عبداجلليل
 ٭جواد عبدالرزاق
 ٭نيازي التريكي
 ٭احلبيب رزوق
 ٭حامد عثماني

وليد احملمدي ٭
3� فريق عمل إعداد وتقدمي املادة 

العلمية لتوجيه العلوم:
 ٭د.محمد عبدالعظيم

 ٭اسامة العجوز
 ٭عبداحلميد الكندري

 ٭حافظ البحراني
 ٭وليد محمود
 ٭سعد محمد

 ٭حامد حامد احلجلة
 ٭احمد جنيب

 ٭طالل النومس
 ٭طالل اجلاري
 ٭محمد ابراهيم

4� فريق عمل إعداد وتقدمي املادة 
العلمية لتوجيه اللغة العربية:

 ٭فوزية الزامل
 ٭رجب العلوش

 ٭طلعت سالم
 ٭عبداهلل خطيب

 ٭اشرف عبداملنعم

عالء رمضان ٭
5� فريق عمل اعداد وتقدمي املادة 

العلمية لتوجيه الرياضيات:
سن املهنا ح ٭

 ٭حسني اليماني
 ٭فتحي عبدالفتاح
 ٭سلوى الكاظمي

 ٭ثريا الفارسي
 ٭فاطمة الفارسي

 ٭خلود عبداملجيد احمد حيدر
 ٭عفاف عباس علي بوصقر

مهام فريق التواجيه الفنية:
� إع����داد امل����ادة العلمية وفق 

املناهج املطلوبة.
العلمية للبث  امل����ادة  � تقدمي 

التلفزيوني.
التقني����ات  6� فري����ق عم����ل 

التربوية:
 ٭مها الشمري

 ٭سعيد الدحيليب
 ٭فاضل الغامن

 ٭صادق بوخلف
 ٭مرمي خاجة

 ٭عايشة الفيلكاوي
 ٭شاه الدريوش

 ٭فاطمة ذياب
 ٭ثريا السويلم

 ٭رجب عبداللطيف
 ٭جنالء العتيبي
 ٭عهود العنزي

انفال املسباح ٭
مهام الفريق:

1� القي����������ام ب��أعم���������ال 
التصوي��ر والتسجيل وجتهيز 

املادة العلمية.
2� مراجعة التسجيل وعمل 

املونتاج.
العلمية  امل����ادة  3� اخ����راج 

بالصورة النهائية.
7� فريق عمل العالقات العامة 

واإلعالم التربوي:
 ٭ضيدان العجمي
 ٭غامن السليماني

 ٭اروى العيار
 ٭هبة املزيني

 ٭هيا مجلي
مهام الفريق:

� التنس����يق م����ع األجه����زة 
اإلعالمية.

8� فريق عمل وزارة اإلعالم:
 ٭فخري غامن

 ٭سليمان ابراهيم
 ٭عبداهلل جودي درويش

 ٭غازي الشمري
 ٭حمد عبدالرحمن
 ٭عبداهلل الكندري

محمد محمد سالمة ٭
ثانيا: تصرف ألعضاء فرق 
العمل مكافأة مالية يحددها وزير 

التربية.
ثالثا: يعمل بهذا القرار اعتبارا 
من تاري����خ 2010/4/28 وحتى 

االنتهاء من البث التلفزيوني.
رابعا: على جهات االختصاص 

العلم والعمل مبوجبه.

هدى العميريبدر الفريح

د.عادل الطبطبائي

منى اللوغاني

نورية الصبيحد.رشيد احلمد

بدرية اخلالدي

)كرم دياب(تكرمي إحدى اخلريجات 

إطالق اسم نورية الصبيح على ثانوية بالجهراء

مدرسة النجاة الخاصة خرجت 114 طالبة

المرأة تحيزت للمرأة في »التربية« وغضت الطرف 
عن موافقة للطبطبائي لتخليد اسم  رشيد الحمد

1000 دينار ألعضاء »التوجيهات العامة«
الصرف يشمل 19 قيادياً بحسب توصية اللوغاني للسديراوي

المال: حان وقت قطف الثمرة

احتفلت مدرسة النجاة اخلاصة للبنات بتخريج 
114 طالبة وذلك برعاية وحضور رئيس���ة اللجنة 
العليا جلائزة األم املثالية الشيخة فريحة األحمد 
الت���ي هنأت اخلريجات وذويه���ن وأكدت أن هذه 

األجيال هي مستقبل الوطن وحجر أساسه.
وخالل حفل أقيم على مسرح املدرسة اعتبرت 
مديرة املدرسة الثانوية فاطمة املال انه حان وقت 
قط���اف الثمرة التي زرعتها األمهات واملدرس���ات 
وحان الوقت لترسو سفينة النجاة وتخرج نخبة 

من الطالبات واملتفوقات.
بدورها توجهت الطالبة عبير عبدالسالم خالل 
إلقائها كلمة الطالبات بالشكر لألمهات واملدرسات 

الالتي كان لهن الفضل في النجاح، وقالت انه مع 
انتهاء العام الدراسي وبعد التخرج ال يبقى سوى 
الذكريات اجلميلة التي تأخذها الطالبات معهن في 

صرح أمضني فيه أجمل سنني عمرهن.
وبعد الكلمات الترحيبية قدم عدد من الطالبات 
أناشيد مختلفة فبعد نشيد »مرت األيام« مت تقدمي 
نشيد الوداع ونشيد التخرج والذي عّبرت من خالله 
الطالب���ات عن حبهن للمدرس���ة ووعدهن خلدمة 

الكويت واالرتقاء بها.
وقدمت مديرة املدرس���ة درعا تكرميية لراعية 
احلفل الشيخة فريحة األحمد التي كرمت بدورها 

اخلريجات.

مريم بندق
حتيزت املرأة في وزارة التربية 
للمرأة بش����كل صارخ وأصدرت 
املدارس اجلديدة  جلنة تس����مية 
قرارا بإطالق اسم وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي الس����ابقة 
نورية الصبيح على احدى املدارس 
الثانوية باجلهراء وغضت اللجنة 
الطرف عن تفعيل موافقة سابقة 
لوزي����ر التربية ووزي����ر التعليم 
العالي األسبق د.عادل الطبطبائي 
باطالق اسم وزير التربية ووزير 
التعليم العالي األس����بق سفيرنا 
حاليا في مصر د.رشيد احلمد على 
احدي املدارس بصفته اول معلم 
الكويت يشغل منصب وزير  في 
العالي  التعليم  التربية ووزي����ر 
ويعتبر د.رشيد احلمد � كما نورية 
الصبيح � ابن الوزارة وتتدرج في 
العمل مبختلف الوظائف التعليمية 

بعد ان التحق به����ا للعمل معلما 
وحتى أصبح وزيرا. هذا ونص قرار 
وكيلة الوزارة متاضر السديراوي 
على: أوال: تسمية مدرسة الثانوية 
اجلديدة للبن����ات املقرر افتتاحها 
املقبل  الدراس����ي  الع����ام  بداي����ة 
2011/2010 الكائنة مبدينة س����عد 
العبداهلل قطعة 8 التابعة ملنطقة 
اجلهراء التعليمية باسم )ثانوية 

نورية صبيح الصبيح(.
ثانيا: يسري هذا القرار اعتبارا 
املقبل  الدراس����ي  العام  من بداية 

.2011/2010
ثالث����ا: تتولى منطقة اجلهراء 
التعليمية تعديل إعادة اصدار نشرة 
تسجيل وقبول طالبات املرحلة في 
ضوء هذا القرار والعمل على توفير 
ما يلزمه����ا من الكوادر التعليمية 
واإلدارية بالتنسيق والتعاون مع 

جهات االختصاص.

رابع����ا: عل����ى جمي����ع جهات 
االختصاص العلم والتنفيذ.

ق����رارا ثانيا جاء  وأص����درت 
فيه:

أوال: تسمية املدرسة املتوسطة 
للبنني اجلديدة الكائنة مبدينة جابر 
األحمد )A5( التابعة ملنطقة اجلهراء 
التعليمية باسم )سعود عبدالعزيز 
اخلرجي( على ان يتم حتديد موعد 

افتتاحها في قرار الحق.
ثانيا: يسري هذا القرار اعتبارا 
املقبل  الدراس����ي  العام  من بداية 

.2011/2010
ثالث����ا: تتولى منطقة اجلهراء 
التعليمية تعديل اعادة اصدار نشرة 
تسجيل وقبول طالب املرحلة في 
ضوء هذا القرار والعمل على توفير 
ما يلزمه����ا من الكوادر التعليمية 
واإلدارية بالتنسيق والتعاون مع 

جهات االختصاص.

مريم بندق
طلبت وكيلة الوزارة املساعدة 
اللوغاني  العام من���ى  للتعليم 
من وكيلة وزرة التربية متاضر 
السديراوي اعتماد مكافآت مزاولة 
اجتماعات واعمال موجهي عموم 
املجاالت الدراسية اعضاء مجلس 

التوجيهات الفنية العامة.
وقالت اللوغاني استرش���ادا 
مبا مت اتباعه خالل الس���نوات 
اقرار صرف  الس���ابقة بش���أن 
مكافأة مالية )قدرها ألف دينار 
سنويا( لرئيس واعضاء مجلس 
التوجيهات الفنية العامة للمجاالت 
الدراسية تعويضا لهم عن مزاولة 
اجتماعاتهم طوال العام الدراسي 
وتقديرا جلهودهم املخلصة في 
ادارة العمل التربوي واالشراف 
على متابعته وتطويره واثرائه 

فكرا وعطاء.
لذا نقترح املوافقة على اقرار 
املكافأة املستحقة للعام  صرف 
الدراس���ي 2009/2008 أس���وة 
بأعضاء مجل���س مديري عموم 

املناطق التعليمية.
ه���ذا، ويش���مل الصرف كال 

من:
الوكيل   � بدري���ة اخلال���دي 

املساعد للتعليم العام باالنابة
منى حمد اللوغاني � الوكيل 

املساعد للتعليم العام باالنابة
ابراهيم حسني القطان � موجه 

فني عام الرياضيات
احمد س���عد املنيفي � موجه 

فني عام التربية االسالمية
أماني صالح مهدي � موجه فني 

عام علوم االسرة واملستهلك
براك مهدي براك � موجه فني 

عام العلوم
حسن حس���ني احمد � موجه 

فني عام االجتماعيات
س���كينة علي غلوم حس���ني 
اللغ���ة  � موج���ه فن���ي ع���ام 

االجنليزية
عبدالكرمي عبدالرضا محمد � 
موجه فني عام التربية البدنية 

)بنني(
فتوح سعود احلساوي � موجه 

فني عام الدراسات العملية
فريد ربيع محمد فارس � موجه 
فني عام م���ادة املكتبات وطرق 

البحث
محمد عيسى احلداد � موجه 

فني عام التربية املوسيقية
مكي فاخر اخلباز � موجه فني 

عام احلاسوب
منال عبدالعزيز عمر � موجه 

فني عام اللغة الفرنسية
علي عبدالعزيز احلش���اش � 
موجه فني عام التربية البدنية 

)بنات(
مني���رة عبداحملس���ن احلمد 
الدراس���ات  � موجه فن���ي عام 

التجارية
جنية غ���امن الرومي � موجه 

فني عام التربية الفنية
هدى شويرد العميري � موجه 

فني عام اللغة العربية
هيفاء عبداهلل الغامن � موجه 

فني عام رياض االطفال

قرارات وزارية بتكليف مسؤولين حضور مؤتمرات خارجية

الحمود والسديراوي في مهمة رسمية لسنغافورة األحد المقبل
مريم بندق

ترأس وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
وفد الكويت في مهمة رس���مية 

لسنغافورة تبدأ األحد املقبل.
يضم الوفد في عضويته وكيلة 
وزارة التربية متاضر السديراوي 
والوكيلني املساعدين للبحوث 
الوتيد  التربوية واملناهج مرمي 
والتخطيط واملعلومات د.خالد 
الرش���يد واملديرة العامة ملركز 
املعلومات هناء الشراح ورئيس 
جمعية املعلمني عايض السهلي 
واملراقبة مبكتب وزيرة التربية 

شيخة القمالس.
تس���تغرق املهمة الفترة من 
12-19 اجل���اري وقد اعتذر عن 

عدم املشاركة فيها د.خالد السعد 
وكيل وزارة التعليم العالي.

من جانب آخ���ر، وبناء على 
الدعوة املوجهة من األمانة العامة 
لإلقليم الكشفي العربي، جمهورية 
مصر العربية للمشاركة في اللقاء 
الكش���في العربي العاشر حول 
الكشفية ودورها في احلفاظ على 
البيئة )العناية مبياه الشرب( 
واملزمع عقده في اململكة األردنية 

الهاشمية.
وكت���اب الوكي���ل املس���اعد 
لألنشطة الطالبية وموافقة ديوان 
اخلدمة املدنية على اعتبارها مهمة 
الوزارة  رسمية وموافقة وكيل 
واعتمادن���ا لهذه املهمة اعتمدت 
احلمود إيف���اد كل من: عواطف 

� موجهة فنية للتربية  اخلضر 
الكش���فية، وفاطمة العصيمي � 
الكشفية  موجهة فنية للتربية 

في مهمة رسمية حلضور اللقاء 
على أن تتحمل الكويت تكاليف 
الى  الس���فر واإلقامة باإلضافة 

رسوم االش���تراك وقدرها 80 
دوالرا للمشارك. وتلبية للدعوة 
املقدمة من مركز العمل التطوعي 
بالكويت لعبير خالد اجليماز 
� املعلمة بروضة أس���امة بن 
زيد � منطقة حولي التعليمية 
حلضور مؤمتر االحتاد العربي 
للعمل التطوعي ببيروت لتمثل 
الكويت. وبناء على موافقة وكيل 
الوزارة واعتمادنا لهذه املهمة 
رأت الوزيرة إيفاد عبير اجليماز 
� املعلمة بروضة أسامة بن زيد 
� منطقة حولي التعليمية في 
مهمة رسمية حلضور املؤمتر 
املذكور، ويتحمل مركز العمل 
التطوع���ي تكالي���ف الس���فر 

واإلقامة.

مرمي الوتيدمتاضر السديراوي

طالبت الرشيدي بحصر المكافآت المتأخرة وأبلغته استعدادها العتمادها حتى في حالة وجود مخالفة

وزيرة التربية للوكيل المالي: تعبت وأنا أطالبك 
بصرف المستحقات المالية المتأخرة للموظفين!

مريم بندق
طالبت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
وكيل القطاع املالي راضي الرشيدي 
بسرعة صرف املستحقات املالية 

املتأخرة للموظفني.
وقال���ت الوزيرة احلمود في 
اثناء ترؤس���ها  مداخلة لها في 
اجتماع مجل���س وكالء التربية 
صباح امس »تعبت وانا اطالبك 
بص���رف املس���تحقات املالي���ة 

املتأخرة«.
واستطردت قائلة: تقول لي 
»ماكو« مستحقات متأخرة وافاجأ 
بأصحاب احلقوق املالية يأتون 
مكتب���ي ويطالبونن���ي بالعمل 
على سرعة صرف مستحقاتهم 

املالية.
وخاطبته قائلة: اؤكد عليك 
ضرورة حصر جميع املستحقات 
بأقصى س���رعة واحضارها لي 
وس���أعتمد الص���رف حتى وان 
تضمن مخالفة وسأحتمل ذلك، 

هذا ووعدها الرش���يدي بتنفيذ 
ذلك في القريب العاجل.

ومن جانبه دعم كالم الوزيرة 
احلم���ود وكيل قط���اع التعليم 
الكندري حيث  النوعي محم���د 
اكد في مداخلته ان العاملني في 
قطاع التعليم النوعي لم يصرفوا 
مستحقات مالية منذ 3 سنوات 
وحدد الكن���دري موظفي تعليم 

الكبار وتعليم املنازل نظير عملهم 
في االختبارات واملراقبة.

هذا وناقش املجلس 3 قضايا 
اساس���ية اهمه���ا املوافقة على 
مطالبة دي���وان اخلدمة املدنية 
بعمل كادر مالي خاص للعاملني 
بوزارة التربية من امناء املكتبات 

وامناء املخازن.
واوضحت الوزيرة ان الوزارة 

ال تستطيع االستغناء عن هذه 
الكوادر باملوافقة على نقلهم للعمل 
في وزارات اخرى، مشيرة الى ان 
السبب الرئيسي هو وجود كادر 
مال���ي ال يتوافر مثيله للعاملني 
بالتربية وطلبت من وكيلة القطاع 
االداري عائش���ة الروضان رفع 
كتاب الى ديوان اخلدمة املدنية 
يتضمن املطالبة باستحداث كادر 

مالي خاص بهاتني الفئتني.
واصدر املجلس توصيتني 
بتكليف وكيل قطاع التخطيط 
واملعلومات د.خالد الرشيد بعمل 
دراس���ة عن اوضاع مراقبات 
التربي���ة اخلاصة في املناطق 
التعليمية واجلهة التي يفترض 
ان تتبعها حرصا على توحيد 
الطاقات  اجلهود واس���تثمار 
وتصوي���ب اوضاعها احلالية 
التي حتتاج لذلك والتوصية 
الثانية تكليف وكيلة التعليم 
اللوغاني بتقدمي  العالي منى 
تقرير عن اوضاع نظام مدارس 
املس���تقبل الذي يطبق منذ 5 
س���نوات وبحاجة الى تقييم 

التجربة.
وناق���ش املجل���س عل���ى 
الهامش موضوع االمتحانات 
ومطال���ب  واالس���تعدادات 
استضافة الوزيرة احلمود على 
احدى الفضائيات حول واقعية 

هذه االستعدادات باملدارس.

راضي الرشيدي محمد الكندريد.موضي احلمود


