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فريق عمل لمتابعة وتنفيذ قرارات برامج التعاون في »الخليجي«

مريم بندق
شكلت وزيرة التربية د.موضي احلمود فريق عمل من ادارة 
مدارس التربية اخلاصة في قطاع التعليم النوعي للمشاركة 
في فريق العمل لدول مجلس التعاون اخلليجي بناء على كتاب 
اجلمعية اخلليجية لالعاقة لدول مجلس التعاون بدول اخلليج 
العربية واشارة وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي عليه 
باملوافقة على تشكيل فريق عمل ضمن ادارة مدارس التربية 

اخلاصة في قطاع التعليم النوعي للمشاركة في فريق العمل 
بدول مجلس التعاون اخلليجي. وينص القرار على:

اوال: تشكيل فريق عمل برئاسة دخيل العنزي مدير ادارة 
مدارس التربية اخلاصة وعضوية هدى ابراهيم الشطي مراقبة 
الرعاية الطالبية ومصطفى حسن علي مدير مدرسة تأهيل 
التربية الفكرية للبن����ن ومنصور عبداهلل املنصور رئيس 

قسم االنشطة املدرسية مبراقبة الرعاية الطالبية.

ثانيا: يتولى فريق العمل متابعة وتنفيذ جميع التوصيات 
والقرارات املتعلقة ببرامج التأهيل في دول مجلس التعاون 

اخلليجي.
ثالثا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه على ان يباشر 

فريق العمل اعماله خارج اوقات الدوام الرسمي.
رابع����ا: يصرف العضاء فريق العم����ل مكافأة مالية وفقا 

للنظم املتبعة.

الروضان لـ »األنباء«: رواتب مشرفات التغذية إلى البنوك نهاية نوفمبر
أكدت أنه ليس صحيحاً على اإلطالق أن بعض الشركات استدعتهن وأبلغتهن بتخفيض رواتبهن

سأشـرف على تجريب تطبيـق توزيع وجبـات التغذيـة بحضور مديـرات المدارس و»المسـاعدات« بــ »الصليبية بنـات« غداً

عائشة الروضان

مريم بندق
اعلنت الوكيلة املساعدة للقطاع االداري 
عائشة الروضان جاهزية وزارة التربية لبدء 
تنفيذ مشروع الوجبات الغذائية على تالميذ 
املرحلة االبتدائية ف���ي موعده احملدد االحد 

املقبل.
وقالت الوكيلة الروضان ل� »األنباء« جميع 
االستعدادات مكتملة بالتنسيق مع برنامج 
اعادة هيكلة القوى العاملة والشركات املتعاقد 
معها لتوفير مشرفات التغذية بحسب بنود 

االتفاق املعتمد مع وزارة التربية.
مس���تدركة: تتضمن هذه البنود الراتب 
الش���هري، ونوعية العمل واألعداد املطلوبة 
لكل مدرسة بحسب أعداد التالميذ، وكاشفة 
عن ان االتفاق نص ايضا على ايداع رواتب 
مشرفات التغذية في حساباتهن في البنوك 
بنهاية شهر نوفمبر املقبل كإجراء احترازي 

لضمان ايداع الراتب املتفق عليه.
واضافت وكيلة القطاع االداري: ليس هناك 
اي خوف من اخالل أي شركة مببلغ الراتب 

الذي مت االتفاق عليه، الن الشركات املتعاقد 
معها شركات وطنية لها سمعتها التجارية في 
السوق وجتاربها العديدة التي تؤكد االلتزام 
الكامل بتنفيذ العقود مع الوزارات والهيئات 

التي تعاملت معها طول تاريخها.
واس���تدركت الروضان قائل���ة: ومع ذلك 
فإنه بحسب النظم املالية لدى حساب وزارة 
التربية مبلغ تأمن من كل شركة، اضافة الى 
بنود الغرامات املتفق عليها في العقود والتي 
مبقتضاها تتكفل الوزارة بضمان جميع حقوق 

»مشرفات التغذية«.
على الصعيد ذاته اعلنت الوكيلة الروضان 
انها ستقوم شخصيا باالشراف على تطبيق 
جتريب مشروع توزيع الوجبات الغذائية، 
وكشفت: سيتم بعد غد االربعاء وعند التاسعة 
صباحا تنفي���ذ التجربة في منطقة اجلهراء 
التعليمية مبدرسة الصليبية بنات قطعة 2 
شارع احلجاج على ان يتم في اليوم التالي � 
اي يوم اخلميس � تنفيذ التجربة في مدرسة 
سعد بن عبادة بالعديلية قطعة 3 ش سلطان 

الكليب مبنطقة العاصمة التعليمية ومدرسة 
الس���الم مبنطقة الس���الم قطع���ة 1 ش 127 
 مبنطقة حولي التعليمية ومدرسة ابن ماجد
قطعة 5 ش���ارع املدارس مبنطقة االحمدي 

التعليمية.
واضافت: س���تتم دعوة مديرات املدارس 
واملديرات املساعدات جلميع املدارس االبتدائية 
في املنطقة التي تتم التجربة في احدى مدارسها 
حلضور التجربة التي تطبق عمليا لالستفادة 

عند تنفيذ املشروع ملدارسهن.

قرارات وزارية بمهمات رسمية إلى الخارج
مريم بندق

اعتم����دت الوزي����رة د.موضي 
احلمود عدة قرارات وزارية مبهمات 

رسمية الى اخلارج.
بناء على الدعوة املوجهة من 
مؤسسة تطوير الوسائط املتعددة 
حلضور مهرجان االبداع التربوي 
الذي س����يقام بالتزام����ن مع قمة 
ماليزيا حول املسار االعالمي متعدد 
الوس����ائل 2010 واملزمع عقده في 
ماليزيا بكواالملب����ور، وبناء على 
الوكيل املساعد للتعليم  ترشيح 
العام بتاريخ 2010/9/28 وموافقة 
وكي����ل ال����وزارة واعتمادنا لهذه 

املهمة.
اوال: تكلي����ف كل م����ن: ابراهي����م القط����ان � ملادة 
الرياضيات، ب����راك براك � املوجه العام ملادة العلوم، 
سكينة غلوم � املوجهة العامة ملادة اللغة االجنليزية، 
منال عمر � املوجهة العامة ملادة اللغة الفرنسية، احمد 
املليفي � املوجه العام ملادة التربية االسالمية، عبدالعزيز 
العصفور � املوجه العام مل����ادة االجتماعيات وهدى 

العميري � املوجهة العامة ملادة اللغة العربية.
في مهمة رسمية حلضور مهرجان االبداع التربوي 
الذي س����يقام بالتزامن مع قمة ماليزيا حول املسار 
االعالمي متعدد الوسائل 2010 واملزمع عقده في ماليزيا 

بكواالملبور اكتوبر 2010 شاملة يومي السفر.
ثانيا: تتحمل الكويت تكاليف السفر واالقامة.

وتلبية للدعوة املوجهة من املنظمة االس����المية 
للتربي����ة والعلوم والثقافة للمش����اركة في حضور 
اجتماع خبراء ش����به اقليمي حول سبل تعزيز قيم 
السلم والتفاهم بن الثقافات من خالل املناهج والكتب 
املدرس����ية واملواد التربوية واملزمع عقده في مدينة 
صنعاء باجلمهورية اليمنية وذلك خالل الفترة من 1 

الى 3 نوفمبر املقبل.
تقرر: اوال تكليف د.س����عود احلربي مدير ادارة 
تطوير املناهج حلضور اجتماع خبراء شبه اقليمي 
حول سبل تعزيز قيم السلم والتفاهم بن الثقافات 
من خالل املناهج والكتب املدرسية واملواد التربوية 
واملزمع عقده في مدينة صنعاء باجلمهورية اليمنية 
وذلك خالل الفترة من 31 اكتوبر 2010 الى 4 نوفمبر 

2010 شاملة يومي السفر.
ثانيا: تتحمل املنظمة تكاليف السفر واالقامة.

ثالثا: على جميع جهات االختصاص العلم والعمل 
مبوجب هذا القرار.

وبناء على الدعوة حلضور اجتماع اجللسة السابعة 
ملجموعة التنسيق احلكومية الدولية للنظام التحذيري 
للتس����ونامي واملزمع عقدها في باريس خالل الفترة 

من 23 الى 25 نوفمبر املقبل.
قررت الوزيرة: اوال: ايفاد د.منى محمد حسن كبير 
اختصاصي بيئية بحرية وممثل الكويت في اللجنة 
الدولية احلكومية لعلوم احمليطات التابعة لليونسكو/ 
الهيئة العامة للبيئة، في مهمة رسمية للمشاركة في 
اجللس����ة املذكورة اعاله وذلك للفترة من 22 الى 26 

نوفمبر املقبل شاملة يومي السفر.
ثانيا: تتحمل الكويت تكاليف السفر واالقامة.

ثالث����ا: عل����ى جمي����ع اجله����ات العل����م والعمل 
مبوجبه.

واس����تجابة للدعوة املوجهة من شركة مؤسسة 
 Kraiburg عبداحملسن بدر اخلرافي لزيارة كل من شركة
في املانيا وش����ركة Hags في السويد وكتاب الوكيل 
املس����اعد للتعليم العام رق����م 4200 وموافقة وكيل 
ال����وزارة واعتمادنا لهذه املهم����ة، مت تكليف كل من 
ضياء العصفور املوجه االول لرياض االطفال مبنطقة 
العاصمة التعليمية ولبنى محمد املتروك موجه فني 
رياض اطفال مبنطقة العاصمة التعليمية في مهمة 

رس����مية لزيارة كل من ش����ركة Kraiburg في املانيا 
وشركة Hags في السويد.

ثانيا: تتحمل الشركتان تذاكر السفر واالقامة.
وباالشارة الى القرار الوزاري رقم 2010/483 بتاريخ 
2010/9/19 اخلاص باعادة تشكيل جلنة املنح الدراسية 
لتطوير نظام املنح الدراس����ية في التعليم الثانوي 

الديني ومدارس التربية اخلاصة.
وبع����د االطالع على قانون ونظام اخلدمة املدنية 
لعام 1969 وعلى الئحة النظم الدراسية الكويتية رقم 

71/259 وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قررت د.احلمود:

م����ادة اولى: اعفاء محمد بوغي����ث � مراقب جلنة 
فلس����طن في الهيئة اخليرية االسالمية العاملية من 

عضوية اللجنة املشار اليها عاليه.
مادة ثانية: ضم عبدالعزيز العثمان � مستش����ار 
التعليم والدعوة في الهيئة اخليرية االسالمية العاملية 
الى عضوية جلنة املنح الدراس����ية الكويتية للعام 

الدراسي 2010 � 2011.
م����ادة ثالث����ة: تبقى باق����ي بنود القرار س����ارية 

املفعول.
على جهات االختصاص العلم والعمل مبوجبه.

واحلاقا بالقرار ال����وزاري رقم 2010/497 بتاريخ 
2010/9/27 بشأن ايفاد د.ناجم الناجم في مهمة رسمية 
حلضور املؤمتر الرابع ملعايير اجلودة في التعليم العالي 
في افريقيا وورشة عمل لبناء الطاقة االستيعابية في 
مالي خالل الفترة من 5 الى 2010/10/9، ونظرا العتذار 
املذكور اعاله عن القي����ام باملهمة. تقرر: الغاء القرار 
السابق رقم 2010/497 وكل ما يترتب عليه من آثار. 
وبناء على الدعوة املوجهة من املنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم للمش����اركة ف����ي اجتماع للعاملن 
باللجان الوطنية العربية للتربية والثقافة والعلوم 
في مجال »جمع ومعاجل����ة البيانات االحصائية في 
مجاالت التربية والثقاف����ة والعلوم«، وبناء على ما 

تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر ايفاد كل من: اوال: محمد بن سالمة � رئيس قسم 
التوثيق واملعلومات � اللجنة الوطنية الكويتية للتربية 
والعلوم والثقافة وعبدالعزيز ماطر السبهان – محاسب 

في قسم االحصاء التربوي – وزارة التربية.
ثانيا: تتحمل الكويت تكاليف سفر واقامة عبدالعزيز 
السبهان بينما تتحمل املنظمة العربية للتربية والثقافة 

والعلوم تكاليف سفر واقامة محمد بن سالمة.
وتلبية للدعوة املوجهة من وزير التربية والتعليم 
في مملكة البحرين حلضور املؤمتر الذي ينظمه مجلس 
التنمية االقتصادي����ة مبملكة البحرين بالتعاون مع 
وزارة التربية والتعليم حتت عنوان »مشروع تطوير 

التعليم لعام 2010«.
قررت الوزيرة: اوال: ايفاد منى الصالل املدير العام 
ملنطقة حول����ي التعليمية في مهمة رس����مية ململكة 

البحرين حلضور املؤمتر املذكور.
ثانيا: تتحمل الكويت نفقات السفر واالقامة.

هدى العميريإبراهيم القطان

القطاع اإلداري يعلن عن شروط مراقب 
»االبتدائي« في المناطق التعليمية

تقدم الطلبات في مكتب مدير إدارة الموارد البشرية خالل أسبوعين

مريم بندق
أعلنت وكيلة القطاع اإلداري عائشة الروضان عن 
حاجة الوزارة لشغل وظيفة »مراقب التعليم االبتدائي« 

باملناطق التعليمية بقطاع التعليم العام.
الشروط الواجب توافرها لشغل الوظيفة:

أوال: املؤهل:
� أن يكون حاصال عل����ى مؤهل جامعي تربوي 
وخبرة ال تقل عن 16 س����نة فعلية في مجال العمل 
منها )سنتان( بوظيفة رئيس قسم أو مدير مدرسة 

أو موجه فني.
� أو أن يك����ون حاصال عل����ى مؤهل جامعي غير 
تربوي وخبرة ال تقل عن 17 س����نة فعلية في مجال 
العمل التربوي منها )سنتان( بوظيفة رئيس قسم 

أو مدير مدرسة أو موجه فني.

� أو أن يك����ون حاصال على مؤهل دبلوم تربوي 
وخبرة ال تقل عن 18 س����نة فعلية في مجال العمل 
منها )سنتان( بوظيفة رئيس قسم أو مدير مدرسة 

أو موجه فني.
ثانيا: شروط أخرى:

� أن يكون حاصال على تقرير كفاءة بدرجة »ممتاز« 
عن السنتن االخيرتن.

� إجادة استخدام احلاسب اآللي.
� احلص����ول عل����ى دورات تدريبي����ة في مجال 

العمل.
فعلى جميع الراغبن في ش����غل الوظيفة تعبئة 
النم����وذج املخصص لذلك وتق����دمي طلباتهم ملكتب 
مدير إدارة املوارد البشرية خالل أسبوعن من تاريخ 

االعالن.

الحمود فوضت السديراوي ممارسة بعض االختصاصات
احلاالت اآلتية:

سقوط اجلنسية الكويتية أو 
سحبها. ثبوت عدم اللياقة الصحية 
للعمل أو استنفاد االجازة املرضية 
أيهما أسبق. بلوغ السن القانونية 
الوفاة. حاالت  النتهاء اخلدم����ة. 
العزل من الوظيفة مبوجب حكم 
قضائي نهائي. حاالت احلكم بإشهار 
اإلفالس. حصول املوظف على تقرير 
كفاءة ثالث بتقدير ضعيف. إنهاء 
عقود غي����ر الكويتين املتعاقدين 
مبوجب العقدين الثالث والراتب 
املقطوع س����واء بعدم الرغبة في 
التجدي����د أو مراعاة مهلة اإلنذار. 
حاالت اإلبعاد اإلداري أو القضائي 

للموظف.
و � البت في حاالت االنقطاع عن 
العمل ملوظفي الوحدات التابعة له 

بديوان عام الوزارة.
12 � التكلي����ف بالعمل في غير 

أوقات الدوام الرسمي:
تكليف املوظف����ن بالوحدات 
الوزارة  التابعة له بدي����وان عام 
باألعمال اإلضافية وتشكيل اللجان 
وفرق العمل وفقا للقواعد املقررة 

قانونا.
13 � التكليف بأعمال أو مهمات 

رسمية:
تكليف موظفي الوزارة بتأدية 
أعمال أو مهمات داخل البالد وذلك 
وفقا ألحكام املادة 83 من املرسوم 
بنظام اخلدمة املدنية، ما عدا املهمات 

التي يرأسها الوزير.
14 � التكليف بالقيام بأعمال:

تكليف من يقوم بأعمال شاغلي 
الوظائف اإلشرافية ومن في حكمهم 
بالوحدات التابع����ة له أثناء مدة 
اجازتهم الدورية أو مهمتهم الرسمية 

وفقا للتسلسل الوظيفي.
15 � العقود واألوراق املالية:

العمل بالتفويضات  يس����تمر 
الصادرة منا لوكيل الوزارة في شأن 
العقود واألوراق املالية دون تغيير 
مع مراعاة تطبيق القواعد املالية 
الصادرة عن اجله����ات املختصة 
كوزارة املالية وبنك الكويت املركزي 
وما نصت عليه احكام القانون رقم 
37 لسنة 1964 وتعديالته بشأن 

املناقصات العامة.
ثانيا: ي���ؤذن لوكيل الوزارة 
بتفويض وكالء الوزارة املساعدين 
في ممارسة بعض االختصاصات 
املف���وض فيه���ا مبوج���ب ه���ذا 

القرار.
ثالثا: يعمل بهذا القرار اعتبارا 
من تاريخه، ويلغى كل ما يتعارض 
معه من قرارات سابقة، دون اخالل 
الوزير  بالتفويض الص����ادر من 
للوكالء املس����اعدين في ممارسة 

بعض االختصاصات.

لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام 
وضوابط العمل الرسمي.

ب � منح االذن بالتغيب اجلزئي 
وكذلك االذن بالعودة للنظام العادي 
وفقا ألحكام املواد 37 و38 و39 و41 
من قرار مجل����س اخلدمة املدنية 
رقم 41 لسنة 2006، وذلك ملوظفي 
الوح����دات التابعة له بديوان عام 
الوزارة، وشاغلي وظيفة مراقب 

ومن في حكمه.
10 � التأديب

يستمر العمل بالقرار الوزاري 
رقم 2007/180 الصادر في 2007/4/22 
بشأن تفويض وكيل الوزارة في 
ممارسة بعض االختصاصات في 

مجال التأديب.
أ � الوق����ف عن العمل ملصلحة 
التحقي����ق أو بس����بب احلب����س 
االحتياطي أو تنفيذا حلكم قضائي 
وفقا ألح����كام املادة 30 من قانون 
اخلدمة املدنية واملادة 54 من نظام 
اخلدم����ة املدنية وذلك بالنس����بة 
للمراقبن ورؤساء األقسام ومن في 
حكمهم وجلميع العاملن بالوحدات 

التابعة له بديوان عام الوزارة.
ب � اإلحالة الى التحقيق وفقا 
ألحكام املادة 56 من نظام اخلدمة 
املدنية بالنسبة للمراقبن ورؤساء 
األقسام ومن في حكمهم وجلميع 
العامل����ن بالوح����دات التابعة له 

بديوان عام الوزارة.
ج � البت في التظلمات املقدمة 
من موظفي الوزارة في غير التظلم 

من عقوبة الفصل من اخلدمة.
11 � انتهاء اخلدمة:

أ � الب����ت ف����ي ح����االت انتهاء 
خدمة شاغلي وظيفة مراقب ومن 
في حكمه بكاف����ة أجهزة الوزارة 
واملوظف����ن العامل����ن بالوحدات 

التابعة لها.
ب � اإلحالة إلى التقاعد بالنسبة 
لشاغلي مجموعتي الوظائف الفنية 
املساعدة والوظائف املعاونة وفقا 
ألحكام املادتن 3/71 و76 من نظام 
املدنية لكاف����ة موظفي  اخلدم����ة 

الوزارة.
ج � البت في استبقاء املوظف 
احملكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية 
في جناية أو جرمية مخلة بالشرف 
أو األمان����ة في حالة احلكم بوقف 
تنفيذ العقوبة وفقا الحكام البند 
اخلام����س من امل����ادة 71 من نظام 
اخلدمة املدنية وذلك لكافة موظفي 

الوزارة.
د � البت في حاالت إعفاء املوظفن 
غير الكويتين من العمل خالل فترة 

اإلنذار للعاملن بالوزارة.
ه����� � الب����ت في إنه����اء خدمة 
املوظفن العاملن بالوحدات التابعة 
له بدي����وان عام الوزارة وذلك في 

ل � اجازة املعاقة احلامل عمال 
بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1996 

بشأن رعاية املعاقن.
م � اجازة مرافقة الزوجة لزوجها 
الديبلوماسي بنصف مرتب وفقا 
ألحكام امل����ادة )28( م����ن قانون 
السلكن الديبلوماسي والقنصلي 

رقم )21( لسنة 1962 املعدل.
ن � االجازة الرسمية ملرشحي 
مجلس األمة وفق����ا للمادة )23( 
من القانون رقم )35( لسنة 1962 

املعدل.
س � اإلجازة الرسمية ملرشحي 
املجلس البل����دي وفقا للمادة )2( 
من القانون رقم )15( لسنة 1972 

املعدل.
ع � اجازة امتحان محو األمية 
وفقا للقانون رقم )4( لسنة 1981 

بشأن محو األمية.
ف � اج����ازة تأدي����ة االمتحان 
املنصوص عليها بالئحة البعثات 

واالجازات الدراسية.
� منح اجازة التفرغ مبرتب كامل 
لتأدية اعمال فنية او أدبية معينة 
او للقيام مبهام علمية او رياضية 
محددة، وذلك بناء على طلب من 
اجلهات املعنية ملوظفي الوزارة وفقا 
لنص املادة )46( من نظام اخلدمة 
املدنية وقرار مجلس اخلدمة املدنية 

رقم )13( لسنة 1980.
8 � اإلعفاء من توقيع احلضور 

واالنصراف:
إعف����اء مدي����ري اإلدارات ومن 
في حكمه����م أو البعض منهم من 
التوقيع وفقا ألحكام الفقرة الثانية 
من املادة 10 من قرار مجلس اخلدمة 
املدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن 
قواعد وأح����كام وضوابط العمل 

الرسمي.
9 � اإلذن بالتغيب اجلزئي:

أ � حتديد عدد املتمتعن بنظام 
التغيب اجلزئي مبا ال يجاوز نسبة 
20% م����ن إجمالي ع����دد موظفي 
الوزارة، ومبا ال يخل بحسن سير 
وانتظام العمل وفقا للمادة 40 من 
قرار مجلس اخلدمة املدنية رقم 41 

املساعدة واملعاونة بجميع أجهزة 
الوزارة، وذل����ك بناء على اقتراح 

جلنة شؤون املوظفن.
3 � الترقية باالختيار:

ترقية املوظفن من ش����اغلي 
درجات مجموعتي الوظائف الفنية 
املساعدة واملعاونة بجميع أجهزة 
الوزارة، وذل����ك بناء على اقتراح 

جلنة شؤون املوظفن.
4 � النقل والندب:

أ � الب����ت في ش����غل وظيفتي: 
مراق����ب، ورئيس قس����م وما في 
حكمهما في حالة الندب او التثبيت 

في الوظيفة.
ب � ندب او نقل املراقبن ومن 

في حكمهم بن مراكز العمل.
ج � ندب او نقل املوظفن الى 

الوزارة او الى خارجها.
5 � اإلعارة:

ال����وزارة وفقا  إعارة موظفي 
للقواعد القانونية املقررة.

6 � العمل لدى الغير:
اإلذن بالعمل لدى الغير لشاغلي 
وظيفتي مراقب او رئيس قسم وما 
في حكمهما وكذلك ملوظفي الوحدات 
التابعة له بديوان عام الوزارة، وفقا 
ألح����كام البند )3( من املادة )25( 

من قانون اخلدمة املدنية.
7 � اإلجازات:

منح اإلجازات التالية للعاملن 
بالوح����دات التابعة له مبن فيهم 
مدي����رو اإلدارات التابعون ملكتب 

الوكيل:
أ � اإلجازة الدورية.

ب � إجازة احلج.
ج � إجازة التعزية.

د � إجازة مرافقة مريض للعالج 
في اخلارج.

ه� إجازة الوضع.
و � إجازة العدة.

ز � إج����ازة مرافق����ة الزوج او 
الزوجة.

ح � إج����ازة خاص����ة ملدة )15( 
يوما.

ط � اإلجازة املرضية.
ي � إجازة رعاية األسرة ومزاولة 
األعم����ال التجاري����ة والصناعية 
واملهنية وفقا لقرار مجلس اخلدمة 
املدنية رقم 13 لسنة 1979 املعدل 

بالقرار رقم 10 لسنة 1981.
ك � اج����ازة رعاية األس����رة أو 
األمومة او الطفولة املنصوص عليها 
بقرار مجلس اخلدمة املدنية رقم )1( 

لسنة 1993 وذلك كما يلي:
� اجازة رعاية األمومة بنصف 
مرتب ملدة اربعة اشهر تالية إلجازة 

الوضع مباشرة.
� اجازة رعاية الطفولة مبرتب 
كامل لألم التي ترافق طفلها املريض 

الذي يرقد باملستشفى.

مريم بندق
رفعت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
مذكرة الى وكيلة الوزارة متاضر 

السديراوي جاء فيها:
باإلش����ارة الى القرار الوزاري 
رقم 2010/481 بش����أن نظام شغل 
الوظائف االشرافية، وبعد االطالع 
الوزارين  التفويض  على قراري 
رقمي 2008/464 و2008/465 بشأن 
الوزارة والوكالء  تفويض وكيل 
املساعدين في بعض اختصاصات 
الوزي����ر. وحرصا على تبس����يط 
التفويض  االجراءات من خ����الل 
في بعض االختصاصات للوكالء 
املساعدين. لذا نود احاطتكم بأن 
اعتم����اد وتوقيع قرارات ش����غل 
الوظائف االش����رافية يكون على 

النحو التالي:
1 � شغل وظيفتي مدير عام أو 
مدير إدارة وما في حكمهما يكون 

باعتماد الوزير.
2 � شغل وظيفة مراقب وما في 

حكمها يكون باعتماد الوكيل.
3 � شغل وظيفة رئيس قسم وما 
في حكمها يكون باعتماد الوكيل 
املساعد للقطاع التابعة له الوظيفة 

االشرافية الشاغرة.
وجاء  في قرار التفويض:

أوال: يف����وض وكي����ل الوزارة 
في ممارسة بعض االختصاصات 
لنا بالنس����بة للموظفن  املخولة 
الوزارة،  التابعن له بديوان عام 
وبالنسبة جلميع موظفي الوزارة 
في احلاالت الت����ي مت النص على 
سريانها عليهم وذلك وفقا ملا هو 
مقرر قانونا، على اال يس����ري هذا 
التفويض على ش����اغلي درجات 
مجموعة الوظائف القيادية وشاغلي 
وظيفت����ي مدير ع����ام ومدير وما 
ف����ي حكمهما اال ما نص عليه هذا 
القرار، كما يسري هذا التفويض 
عل����ى املوظفن غي����ر الكويتين 
عمال باألح����كام والقواعد الواردة 
بالعقود املبرم����ة معهم والقواعد 
العامة املقررة قانونا، وذلك وفقا 

لآلتي: 
1 � التعين:

أ � تعين او اعادة تعين املوظفن 
الوظائف  الكويتين مبجموع����ة 
التابعة له  الوح����دات  العامة في 

بديوان عام الوزارة.
ب � تعدي����ل أوضاع املوظفن 
الكويتين ملوظفي الوحدات التابعة 

له بديوان عام الوزارة.
ج � اإلعفاء من بعض شروط 
اللياقة الصحية ملوظفي الوزارة.

2 � العالوة التشجيعية:
التش����جيعية  الع����الوة  منح 
لشاغلي مجموعتي الوظائف الفنية 

تبسيطا لإلجراءات استناداً إلى 3 قرارات وزارية بشأن نظام شغل الوظائف اإلشرافية والتنازل عن بعض الصالحيات

متاضر السديراوي

الحمود: تطبيق برنامج لمركز البحوث لتفعيل التقنية في تعليم »العربية«
مريم بندق

اعتمدت وزيرة التربية ووزيرة 
العالي د.موضي احلمود  التعليم 
تشكيل فريق عمل لتطبيق أدوات 
»تفعيل دور التقنية في تعليم اللغة 
العربية وتعلمه���ا« على مدارس 
املرحلة الثانوية للعام الدراس���ي 
2011/2010 اخلاص ببرنامج املركز 
العربي للبح���وث التربوية لدول 
اخلليج، وذلك حتقيق���ا للتعاون 
ف���ي تنفيذ برامج املرك���ز العربي 
للبح���وث التربوية لدول اخلليج 
العام  التعلي���م  لتطوي���ر مناهج 
واخل���اص في دول اخلليج، وبناء 
على خطاب املركز العربي للبحوث 
التربوية لدول اخلليج رقم 2/1025 
بتاريخ 2010/9/26 بش���أن تنفيذ 
برنامج حول »تفعيل دور التقنية 
في تعلي���م اللغة العربية« وإعداد 
وثيقة مرجعية حول البرنامج. جاء 

في قرار احلمود: أوال: تشكيل فريق 
أدوات »تفعيل دور  عمل لتطبيق 
التقنية ف���ي تعليم اللغة العربية 
وتعلمها« عل���ى عينة من مدارس 
العام(  الثانوية )التعليم  املرحلة 
للعام الدراسي 2011/2010 اخلاص 
ببرنامج املرك���ز العربي للبحوث 
التربوية لدول اخلليج، برئاس���ة: 
ابتسام احمد احلاي � مراقب � قطاع 
البحوث التربوية واملناهج � املكتب 
الفني، وعضوية ليلى علي خريبط 
� باحث ترب���وي � قطاع البحوث 
الفني  املكتب   � التربوية واملناهج 
ووليد خالد البيشي � رئيس قسم 
� قطاع البحوث التربوية واملناهج 

� املكتب الفني.
ثاني���ا: مه���ام فريق عم���ل: 1 � 
تطبيق استبانات استطالع الرأي 
على مديري املدارس ومعلمي اللغة 
العربية وطلبة املرحلة الثانوية في 

ش
عينة البحث

عددها
ذكورإناث

مديرو ومديرات 1
66املدارس

معلمو ومعلمات 2
3636اللغة العربية

450450الطلبة والطالبات3

101112101112صفوف التطبيق4

12 مدرس���ة ثانوية )بنن وبنات( 
تعلي���م عام وفق ج���دول لعينات 

البحث املنشور.
2 � اختيار عينة البحث عشوائيا 
من 12 مدرسة من مدارس التعليم 
 � الثانوية )بنن  العام للمرحل���ة 
بنات( موزعة على جميع املناطق 

التعليمية.
3 � التنسيق مع إدارات مدارس 
عينة البحث للفترة املناسبة ملوعد 

تطبيق البرنامج.
4 � يت���م تطبي���ق البرنام���ج 
خالل الفترة م���ن 2010/10/24 الى 

.2010/11/4
5 � الت���زام املطبق���ن بجميع 
التعليم���ات اخلاص���ة ببرنام���ج 
الرأي حول  استبانات اس���تطالع 
»تفعي���ل دور التقني���ة في تعليم 
اللغة العربي���ة وتعلمها« الواردة 
من املركز العربي للبحوث التربوية 

لدول اخلليج.
6 � بع���د تطبي���ق اس���تبانات 
استطالع الرأي حول »تفعيل دور 
التقنية ف���ي تعليم اللغة العربية 
وتعلمها« ترسل الى املركز العربي 

للبحوث التربوية لدول اخلليج.
ثالثا: سير عمل فريق العمل:

1 � يجتمع فريق العمل بدعوة 

من رئيسه فور صدور القرار.
2 � االتف���اق على آلي���ة العمل 
لتوزيع املهام. 3 � االلتزام بالفترة 

الزمنية للتطبيق.
رابع���ا: تصرف مكاف���أة مالية 
ألعضاء فريق العمل يحددها وزير 
التربية ووزير التعليم العالي بند 

أعمال أخرى.


