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إجراءان ال ثالث لهما الختيار المديرين العامين للجهراء والعاصمة
ليتولى القيادة أشخاص باألصالة قبل بداية العام الدراسي الجديد

»األنباء« تنفرد بنشر تقارير الكفاءة السرية للعاملين في »تعليمية مبارك«

قرارات االختيار.
هذا وشكلت الوزيرة جلنة 
تطبيق الوثيقة اجلديدة للمرحلة 
الثانوية على مدارس التعليم 
الديني بعد االطالع على قانون 
ونظام اخلدمة املدنية برئاسة 
محمد الكندري الوكيل املساعد 
للتعليم النوعي وعضوية كل 
م���ن: حمود بن ثان���ي، محمد 
الزهم���ول، أنور العبدالغفور، 
د.مفيد عيد، حسني احلامت، ملياء 
السديراوي، د.سميرة املعصب 

ومها العمران.
وتتولى اللجنة اعداد دراسة 
متكاملة عن الوثيقة األساسية 
الثانوي���ة بالتعليم  للمرحلة 

الديني.

مريم بندق
اعتمد ديوان اخلدمة املدنية 
زيادات مالية جديدة للعاملني في 
مراكز تعليم الكبار ونحو األمية 
للعاملني في املرحلتني املتوسطة 
والثانوية بناء على طلب وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 

د.موضي احلمود.
الزي���ادة املوجهني  ش���ملت 
الفنيني واالداريني ومديري املراكز 
واملوظفني االداريني بنسبة %50 

بحسب اجلدول املنشور.
جداول بقيمة املكافآت املالية 
اجلديدة للعاملني في مراكز تعليم 

الكبار

مريم بندق
حددت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود مبدئيا الثالثاء املقبل لعقد اجتماع مجلس الوكالء 
ب���وزارة التربية، وتوقعت املص���ادر ان يعتمد املجلس 
التوصيات التي اتخذها في جلساته التي عقدت برئاسة 
وكيلة الوزارة متاضر السديراوي اثناء اجازة احلمود.

علمت »األنباء« ان تس���جيل طلب���ات النقل الداخلي 
للمعلمني واملعلمات للمناط���ق التعليمية مفتوح حتى 

19 اجلاري.

املنطلق فإننا نطالبها بسرعة 
حسم القرار واعالنه«.

وذك���رت املص���ادر باحلق 
الدستوري الذي كفله الدستور 
لوزيرة التربية والذي ال ينازعها 
فيه أحد. وقال���ت املصادر أما 
اذا كانت هناك قناعات أخرى 
لبعض أعضاء اللجنة تصطدم 
وقناع���ات الوزيرة فاحلل هو 
اعادة املقابالت وحتصني اللجان 
بأعض���اء محايدين من خارج 
الوزارة حتى ال تؤثر العواطف 
وال تؤدي العالقات اإلنسانية أو 
املصالح مع البعض الى تفضيل 
أشخاص على آخرين والذي قد 
الرئيسي����ة  العقب��ة  ميث����ل 
الوزي����رة اآلن إلع���الن  امام 

اخلبرة واتساع األفق ويقظة 
الضمير ما ميكنها من اختيار 
األصلح لتولي القيادة ومن هذا 

وقدراته���م والفروقات بينهم 
فردا فردا، مستطردين بالقول 
»نعل���م ان الوزيرة متتلك من 

مريم بندق
حصل��ت »األنباء« على نس��خة م��ن تقارير 
الكفاءة السرية للعاملني في منطقة مبارك الكبير 
التعليمية والتي قامت الوكيلة املس��اعدة للتعليم 
الع��ام من��ى اللوغان��ي بتعميمها عل��ى املناطق 

التعليمية.
وه��ذا االجراء يح��دث ألول مرة ف��ي تاريخ 
وزارة التربية وقد يستتبعه تعميم تقارير الكفاءة 
السرية للعاملني في املناطق االخرى كنهج جديد 
س��تطبقه التربية في عهد الوكيلة اللوغاني، وان 
كانت املصادر اس��تبعدت ذلك كليا، موضحة ان 
ه��ذه التقارير س��رية وال يجوز بأي ش��كل من 

االش��كال تعميمها اال اذا كان��ت اللوغاني تهدف 
الى ان يكون متدنو االداء عبرة لغيرهم في حال 
اشتمال التقارير املقبلة على بعض أسماء متدني 
االداء، فاملتب��ع اآلن ان يطل��ع الرئيس املرؤوس 
على تقرير الكفاءة اخلاص به للنصف االول من 
العام الدراسي ملعاجلة أي ثغرات أو نقاط ضعف 

يعاني منها البعض.
ه��ذا وتنفرد »األنب��اء« اليوم بنش��ر تقارير 
الكف��اءة للعامل��ني في مختل��ف االدارات ملنطقة 
مب��ارك الكبي��ر التعليمية، على ان تنش��ر بقية 
التقاري��ر للعامل��ني ف��ي املناطق االخ��رى حال 

تعميمها:

مرور 6 أش���هر على ترؤسها 
جلنة مقابلة املتقدمني وجتميد 
اعالن أي قرار ملعاجلة املوضوع 
سواء باعتماد األسماء أو باجراء 

آخر.
ونبهت املصادر الى التأثيرات 
السلبية املصاحبة حلالة الالقرار 
على العاملني سواء الذين ميسهم 
القرار مباش���رة أو على بيئة 

العمل بصفة عامة.
وشددت املصادر على أهمية 
التي  القرارات املطلوبة  اتخاذ 
تس���تند ال���ى ص���وت العقل، 
موضحني »الوزيرة ترأس���ت 
جلنة املقابالت وش���اركت في 
توجيه االس���ئلة ال���ى جميع 
امكاناتهم  املتقدمني وعرف���ت 

مريم بندق
طالب���ت مص���ادر تربوية 
مسؤولة وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
بسرعة حسم اختيار املديرين 
العام���ني ملنطقت���ي العاصمة 
العام  واجله���راء قبل بداي���ة 

الدراسي اجلديد 2010/ 2011.
وأكدت املصادر على انه من 
األفض���ل ان يتولى قيادة دفة 
املنطقتني مدير عام باألصالة 
مع بداية العام الدراسي اجلديد 
التي  املتعددة  للقيام بامله���ام 

تنتظره.
وتس���اءلت املصادر عما اذا 
كانت الوزيرة بحاجة الى املزيد 
من الوقت حلسم املوضوع بعد 

الحمود شكلت لجنة تطبيق الوثيقة الجديدة للمرحلة الثانوية على مدارس التعليم الديني

عممتها وكيلة التعليم العام منى اللوغاني على المناطق التعليمية

متاضر السديراوي

عبدالعزيز الزبن

منى اللوغاني

د.موضي احلمود

الديوان اعتمد الزيادات المالية 
بمراكز الكبار ومحو األمية

اجتماع »وكالء التربية« الثالثاء المقبل

النقل الداخلي للمعلمين حتى 19 الجاري

التي رفعتها الوزيرة الحمود للعاملين في المرحلتين المتوسطة والثانوية

جدول بمكافآت العاملين في مراكز تعليم الكبار ومحو األمية »المرحلة المتوسطة«

املكافأة الوظيفةم
نسبة الزيادةاملعتمدة

50%234.000مدير مركز1
50%210.000مدير مساعد2
50%150.000سكرتير + طباع3
50%135.000محضر علوم4
50%105.000امني مخزن5
50%90.000مراسل6

جدول بالمكافآت المطلوبة لفئات الموجهين الفنيين واالداريين
نسبة الزيادةاملكافأة املعتمدةالوظيفةم
50%234.000موجه فني مادة دراسية1
50%210.000موجه اداري مركز2
50%165.000مشرف ثقافي3
50%165.000موظف متابعة4

جدول بمكافآت العاملين في مراكز تعليم الكبار ومحو األمية »المرحلة المتوسطة«

املكافأة الوظيفةم
نسبة الزيادةاملعتمدة

50%210.000مدير مركز1
50%195.000مدير مساعد2
50%135.000سكرتير3
50%126.000محضر علوم4
50%104.750امني مخزن5
50%90.000مراسل6

مكتب المدير العام للشؤون القانونية
االسم

تقرير الكفاءة
20072008

9797موضي فهد حاضر السبيعي
9595افراح يوسف درويش الدرويش

9896حمدة طلق شنيتر العازمي
9798سميرة يوسف احمد عبداهلل
9995فاطمة سعد رومي املطيري

9997سهام السيد عبدالرزاق عبداهلل

إدارة الشؤون التعليمية
9797رومي عبدالسالم صالح هزاع

9896جاسم محمد راشد املراج
9999نورة ناصر صالح املسلم

9797اميان عبداحلميد علي القطان
9899حميدة حسني علي الشهاب
9595ناصر عبداهلل الفي املطيري

9696انتصار عبدالكرمي علي ابوطالب
9998امنة جواد محمود كمال

9696اسماء عبدالعزيز عبداملجيد
9999اماني جواد احمد العطية

9595حصة متلع نايف القحطاني
9696حنان يوسف ماجد احلملي
9594خلود محمود علي دشتي

9493دالل غامن الركلة
9898رابعة صالح حسن العجمي

9498رمي نزهان علي
9790سارة خالد محمد الهندي
9799سعاد حسني خزعل حمود

9397سميرة طالب كاظم
9594عالية خضر غلوم الصالح

9993عبير سعد مرزوق العبداهلل
9498عبير محمد عباس علي
9698مشاعل عبيد الدوسري

9796منال سعيد محمد املطيري
9097موضي سحمي الهاجري

9796جناة محمد حسني الكندري
9697نوال هالل بدر خان

9794هدى راجح عبدالعزيز
9496هند دغيم عبداهلل املطيري

إدارة الشؤون اإلدارية والفنية
9897محمد عبداهلل عبدالهادي الرشيدي

9895محمد عبدالرحمن النهيو
9898غيداء احمد مبارك يوسف

9793العنود سيف محمد القحطاني

9898مها نايف مطلق العتيبي

9696منى قاسم بردة احمد

9595ايديكو ماثيو

9495أمل عبداهلل محمد بوالبنات

9596بتلة طالب عبداهلل اخلشاب

9098بدرية مصطفى علي رضا

إدارة األنشطة التربوية
9898مبارك فهيد قناص العجمي
9898ضياء بدر يعقوب أبوغيث
9395إميان عبدالرزاق الكاظمي

9395بدرية جابر احلسني
9395سعد سالم البلوشي

9897يسري عبدالعزيز العيسى
9796مرمي عبدالعزيز املاص
9797فوزية احمد الصفار
9796صديقة حسني غلوم
9595كاملة احمد عقيل
9696نوال بدر الوهيب
9596أحمد حمزة أكبر

9594تهاني غزاي املطيري
9898حنان حسني محمد باقر
9799شيخة بطي العتيبي

9696عبداهلل صباح البلوشي
9698منيرة ضيدان املطيري

9797بدرية مصلط عبداهلل السهلي
9795بلقيس صالح املطوع
9598بنية غزاي املطيري
9595حمد السيد أحمد

9595حنان احمد إبراهيم البالول
9395خالد عبداهلل السعيد

9098سارة حمد مناع الدوسري
9596سبيكة جعفر صادق حمادي
9695سعد محمد مبارك العجمي

9695سلمان عبداهلل عيسى العطار
9597سوسن ابراهيم حائري
9098شيماء حمد غامن الدخيل

9597صديقة حاجي محمد حسني
9696طارق نزار مقطوف

9595عبدالعزيز عبداهلل احلساوي
9797فاطمة ابراهيم فتح اهلل الكندري

9595فهد سعد نايف املطيري
9595فيصل خليف عواد

9395مانع ناصر سعد العجمي
9695محمد علي محمد علي

9796مصطفى حسن علي حسن
9797مها حمد احمد العمر

9297نادية عبداملجيد عبدالغفور
9496نوال عبداهلل هداف الهاجري

9898نورة عبداهلل السهلي
9395نورة عبداهلل مازن العتيبي

9797نورة محمد راشد املري
9796هاني عبدالكرمي سعدون

9496وضحة فالح سعد العازمي
9595وليد محمد علي بندر

9797اماني احمد حسني احلداد


