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 مريم بندق
  شكلت وكيلة وزارة التربية 
املســـاعدة لقطـــاع البحـــوث 
التربويـــة واملناهـــج مـــرمي 
املتقدمني  الوتيد جلنة ملقابلة 
لشـــغل وظيفة رئيس قســـم 
البحوث  بإدارة  الســـكرتارية 
والتطوير التربوي وذلك بناء 
على القـــرارات الوزارية ارقام 
(١٩٩٩/١٩٦) بشأن قواعد الترقية 
لبعض الوظائف القيادية، وعلى 
(٢٠٠٥/١٤٧) لشغل الوظائف 
اإلشرافية، وعلى (٢٠٠٧/٣٠٢) 
حول إجراءات شغل الوظائف 

اإلشرافية، وعلى (٢٠١٠/٤٨١) اخلاصة بنظام 
شـــغل الوظائـــف االشـــرافية، واإلعالن رقم 
(٤٣٢٤٣) بتاريخ ٢٠١٠/٦/٨ لشغل وظيفة رئيس 
قسم الســـكرتارية/ إدارة البحوث والتطوير 

التربوي.
  وجاء في القرار: أوال: تشكيل جلنة برئاسة 
د.حميد الصراف مدير إدارة البحوث والتطوير 

التربوي ملقابلة املرشحني 
لشـــغل وظيفـــة رئيـــس 
بإدارة  الســـكرتارية  قسم 
البحوث والتطوير التربوي 
ابتسام  وعضوية كل من: 
احلـــاي ـ مراقـــب املكتب 
الفني/مكتب الوكيل املساعد 
لقطاع البحوث والتربوية 
واملناهج، ســـلمى املكاري 
ـ مراقـــب املتابعة الفنية/
الوكيل املســـاعد  مكتـــب 
لقطـــاع البحوث التربوية 
واملناهج، فاطمة بهبهاني 
العامة/ ـ مراقب اخلدمات 
منطقة حولي التعليمية، محمد الرشـــيدي ـ 
مراقب اخلدمات العامة/منطقة مبارك الكبير 

التعليمية.
  ثانيـــا: تتولـــى اللجنة مقابلـــة املتقدمني 

املستوفني لشروط شغل الوظيفة املذكورة.
  ثالثا: على جهات االختصاص العلم والعمل 

على تنفيذه. 

 الشراح: ترشيح ٤ مسؤولين لمهمة رسمية إلى إيطاليا
 مريم بندق

  رفعت مدير عام مركز املعلومات بوزارة التربية 
هناء الشـــراح كتابـــا الى وكيلة الـــوزارة متاضر 
السديراوي للموافقة على ترشيح ٤ مسؤولني ملهمة 
رســـمية في ايطاليا، جاء في الكتاب: باالشارة الى 
الدعوة املوجهة من شركة سيسكو حلضور اجتماع 
سيسكو بخصوص مشروع األلياف الضوئية مبدنية 

مونـــزا بإيطاليا في الفترة مـــن ٣٠ نوفمبر الى ٣ 
ديسمبر ٢٠١٠، يرجى املوافقة على ترشيح اعضاء 
الفريق الفني للجنة الثالثية االشـــرافية املشتركة 
ملشروع استخدام التكنولوجيا في التعليم وتطوير 
البنيـــة التحتية لالتصاالت، ذلك لالســـتفادة من 
خبرات اجلهات املشاركة في ربط الشبكات واستخدام 
األلياف الضوئية وفيما يلي اسماء اعضاء الفريق 

املرشح: هناء حسن الشراحـ  مدير عام، انعام حسني 
اجلناعـ  مراقب، أحمد ســـعود سليمان العبداهللاـ  
مهندس اول كمبيوتر وأحمد يعقوب احمد عبداهللا 
ـ مهندس اول كمبيوتر. كما يرجى مخاطبة وزارة 
املواصالت واجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
لترشيح من يرونه مناسبا من اعضاء الفريق كل 

حسب جهة عمله. 

 قيادات «التربية» ال تلتزم بالقرارات الوزارية الخاصة بالندب للشواغر «اإلشرافية»
 مقابالت اختيار مديري «التقنيات» و«المكتبات» هل ستتأخر مثل مسلسل «الجهراء والعاصمة»؟

 مريم بندق
  دعت مصادر تربوية مســـؤولة وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود الى عقد 
مقابالت اختيار املديرين العامني ملنطقتي اجلهراء 

والعاصمة هذا االسبوع.
  وقالـــت املصادر: نأمل االنتهاء من هذه القضية 
واعالن النتائج فور انتهاء اللجنة من اعمالها وعدم 
التأجيل حتى ال يتكرر ما حدث منذ مارس املاضي 

وحتى اآلن.
  واعربت عن االمل في ان تنتهي الوزارة من مقابالت 
سد شواغر الوظائف االشرافية سواء في ديوان عام 
الوزارة او املناطق التعليمية، مشيرة الى ضرورة 
تطبيق القرارات الوزارية التي تنص على عدم زيادة 
فترة الندب للوظائف االشرافية على مدة شهرين، 
مشيرة الى ان هذه القرارات ال تطبق وانظروا الى 

اعداد الوظائف االشرافية الشاغرة والتي مت شغلها 
باالنتداب، وما ان تنتهي فترة الشهرين حتى يتم 
اصدار قرار جتديد االنتداب، كاشـــفة عن ان اغلب 

مكاتب قيادات التربية ينطبق عليها ذلك.
  علـــى صعيد متصل، قالت مصـــادر تربوية لـ 
«األنباء» انه من غير املعقول وال املقبول ان تتأخر 
الوزارة في اجراء مقابالت اختيار مدير ادارة التقنيات 

التربوية ومدير ادارة املكتبات حتى اآلن.
  واوضحت املصـــادر ان القرار الوزاري اخلاص 
بتشكيل جلنة مقابلة املتقدمني لوظيفة مدير ادارة 
التقنيات التربوية صادر منذ اخلامس من سبتمبر 

املاضي وحتى اآلن لم يتم حتديد موعد.
  وتســـاءلت املصادر: متى ستتم هذه املقابالت، 
ام ستتأخر مثل مسلسل مقابالت املديرين العامني 

للجهراء والعاصمة؟ 

عن أنشـــطة املدارس واملناطق 
التعليمية والقطاعات األخرى 
وكذلك بالنسبة لقطاعات وزارة 

التعليم العالي.
  ٩ ـ عمل تقارير مصورة عن 
مشاريع وزارتي التربية ووزارة 

التعليم العالي بشكل عام.
  ١٠ـ  متابعة األحداث التربوية 
والتعليمية في حينه وتسليط 
الضوء عليها ومناقشة ذلك من 

خالل البرنامج.
البرنامج    تكـــون حلقـــات 
مبعدل «٣٧ حلقـــة» تبث على 
الهـــواء مباشـــرة، بواقع ثالث 
التربية وحلقة  حلقات لوزارة 
العالي،  التعليم  واحدة لوزارة 
وتصرف لرئيس وأعضاء فرق 
العمل مكافآت مالية طبقا للربط 
املالي املعتمد واملزاوالت الفعلية 

لكل فريق عمل النحو التالي:
  ـ ١٥٠ دينـــارا عـــن احللقة 
الواحدة لكل من رئيس الفريق 

واملشرفني واملخرج واملعد.
  ـ ١٠٠ دينـــار عـــن احللقـــة 

الواحدة املذيع.
  ـ ٧٥ دينارا عن كل حلقة لباقي 
األعضـــاء مبا في ذلك مســـاعد 

املذيع.
  يعمل بهذا القرار اعتبارا من 
٢١ نوفمبر ٢٠١٠ وحتى ٢٩ يوليو 
٢٠١١ وإلغاء جميع ما يتعارض 
معه من قرارات سابقة، وعلى 
جميع جهات االختصاص العلم 

والعمل مبوجبه. 

واالتصاالت مع جميع مدارس 
املراحل الدراسية وقطاعات وزارة 
التربية إلثراء البرنامج، وكذلك 
بالنسبة لوزارة التعليم العالي 

وجميع قطاعاتها.
  ٥ـ  التنسيق مع ادارة تلفزيون 
الكويت، القناة األولى، حول سير 

البرنامج واألسئلة املطروحة.
  ٦ـ  االستعداد والتحضير لكل 
حلقة مباشرة على حدة من ناحية 
(اإلعـــدادـ  التقاريرـ  اللقاءاتـ  

التصدير ـ الضيوف).
  ٧ ـ استقبال املسؤولني قبل 
إجـــراء أي لقاء فـــي تلفزيون 
الكويـــت يـــوم اجلمعة من كل 
أســـبوع تزامنا مـــع وقت بث 

البرنامج املباشر.
  ٨ ـ عمـــل تقاريـــر خارجية 
أيام األســـبوع  مصورة خالل 

  منى جاسم عرب
  ٢ ـ فريـــق وزارة التعليـــم 

العالي
  فاطمة راشد العقروقة

  علي عبداهللا احللبي
  ربيعة عبدالعزيز الرندي

  ٣ ـ فريق وزارة اإلعالم
  علي حسن الريس

  قاسم عبدالقادر القادري
  سليمان إبراهيم اخلراز
  يوسف حمدان العنزي

  قاسم عبدالوهاب القطان
  عبداملجيـــد احمـــد محمـــد 

جاسم
  تركي سالم املطيري

  عبدالفتاح سليمان العريعر
  مبارك علي العنزي

  ينـــاط بفرق العمـــل املهام 
التالية:

  ١ـ  العمل على حتقيق أهداف 
البرنامج األسبوعي املباشر في 
نشر الوعي التربوي والتعليمي 
وإبراز دور وزارتي التربية ووزارة 
العالي ومشـــاريعهما  التعليم 

التطويرية للمجتمع.
  ٢ـ  اإلشـــراف العـــام علـــى 
البرنامـــج مع جميع القطاعات 
ذات العالقة، ومؤسسات الدولة 

األخرى إذا اقتضى األمر.
  ٣ ـ إعداد احملاور واألســـئلة 
الدوام  والتقارير خارج أوقات 
الرســـمي والتحضير قبل بث 

احللقات.
التنســـيق واملتابعـــة  ـ   ٤  

  مريم بندق
  ألغت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
الوزاري رقم ٢٠١٠/٥٣٠  القرار 
الصادر فـــي ١٢ أكتوبر املاضي 
بشأن تشكيل فريق عمل لإلشراف 
واإلعـــداد للبرنامـــج اإلعالمي 

«التعليم في ساعة».
  وجاء في القرار اجلديد الذي 
أصدرتـــه الوزيـــرة حتت رقم 
٢٠١٠/٥٨٩: تشكل مجموعة فرق 
عمل برئاســـة محسن العتيبي 
ـ مديـــر ادارة العالقات العامة 
واإلعالم التربوي بوزارة التربية، 
لتنفيذ «٣٧ حلقـــة» للبرنامج 
التربـــوي اإلعالمـــي «التعليم 
في ساعة» واملشترك فيما بني 
وزارات «التربيـــة والتعليـــم 
العالي واإلعـــالم» بواقع حلقة 
أسبوعيا تبث على الهواء مباشرة 
كل يـــوم جمعة فـــي تلفزيون 
الكويت اعتبارا من ٢١ نوفمبر 
٢٠١٠ وحتى ٢٩ يونيو ٢٠١١ على 

النحو التالي:
  ١ ـ فريق وزارة التربية:

  جميلة عبداهللا سيد علي
  غامن بنيه غنيم السليماني

  رشا فريد عباس الفالح
  هيا مجلي مجرن مقرون

  إميـــان حســـني اســـماعيل 
حيدر

  مشعل يوسف الفرج
  موضـــي عبـــداهللا علـــي 

احلسينان

 د.موضي احلمود

 مرمي الوتيد 

 محسن العتيبي

 د. رضا اخلياط

 الحمود: تعديالت على القرار الوزاري «التعليم في ساعة»
 شّكلت فرقًا من «التربية» و«التعليم العالي» و«اإلعالم» إلبراز دور «التربية»

 قرارات وزارية بمهمات رسمية إلى الخارج
والعــــمل مبوجبه.

  وبناء على الدعوة املوجهة من 
جائزة لطيفة بنت محمد إلبداعات 
الطفولة بشأن املشاركة في امللتقى 
البيئــــي األول واملزمع عقده في 
مدينة أبوظبي ـ اإلمارات العربية 

املتحدة ٢٥ نوفمبر اجلاري.
  وبنــــاء علــــى كتــــاب الوكيل 
املساعد لألنشــــطة الطالبية رقم 
٣١٣٣ املؤرخ في ٢٠١٠/١١/٩ وموافقة 
وكيل الوزارة واعتمادنا لهذه املهمة 

قررت الوزيرة.
  أوال: تكليف ناجي عبيد خليف 
العنزي ـ رئيس قســــم األنشطة 
الفنية والثقافية مبنطقة الفروانية 
التعليمية لإلشراف على الطالب 
املشارك في امللتقى البيئي األول 
واملزمع عقده في مدينة أبوظبي 
ـ اإلمارات العربية املتحدة خالل 
الفترة من ٢٠١٠/١١/٢٤ الى ٢٠١٠/١١/٢٦ 

شاملة يومي السفر.
  ثانيا: تتحمل الكويت تكاليف 

السفر واإلقامة.
  ثالثــــا: علــــى جميــــع جهات 
االختصاص العلم والعمل مبوجب 

هذا القرار. 

اللوغاني الوكيل املساعد للتعليم 
العام في مهمة رســــمية حلضور 
نــــورد اجنلينا  أنشــــطة مؤمتر 
التعليمي للشرق األوسط ومنطقة 
جنوب شرق آسيا خالل الفترة من 
٢٥ نوفمبر ٢٠١٠ إلى ٢٧ نوفمبر 

٢٠١٠ شاملة يومي السفر.
  ثانيا: تتحمل مؤسســــة نورد 
اجنلينا تكاليف السفر واإلقامة.

  ثالثــــا: علــــى جميــــع جهات 
االختصاص العلم والعمل مبوجب 

هذا القرار.
القرار  الوزيرة في    واستندت 
الثالث الى القــــرار الوزاري رقم 
٢٠١٠/٥٤٠ بتاريخ ٢٠١٠/١٠/١٤ بشأن 
إيفاد جلنة االختيار والتعاقد الى 
جمهورية الهند للتعاقد مع «مساعد 
منفذ خدمةـ  تنظيف» خالل الفترة 

من ١٢/٥ وحتى ٢٠١٠/١٢/٢٦.
  ونص علــــى مادة أولى: إعفاء 
زينب عباس القطان منسق إداري/

إدارة املوارد البشرية من عضوية 
اللجنة.

  مادة ثانية: إضافة كل من التالية 
أسماؤهم لعضوية اللجنة: لطيفة 
فالح سنام الشمري ـ مسجل أول 
بيانات/مراقبة التعيني، نهرة صالح 
عبداهللا الفهدـ  م.منســــق شؤون 
توظيف/مراقبــــة االختيار، وليد 
ـ مشــــغل  عبداهللا علي املرهون 
حاسوب/مراقبة االختيار، وسلمان 
عمير بشير أحمدـ  معقب معامالت/
قســــم اجلوازات من ادارة املوارد 

البشرية.
الكويت    مادة ثالثــــة: تتحمل 
جميع مصاريف السفر واإلقامة 

شاملة يومي السفر والعودة.
  مـــــــادة رابعـــــــة: علـــى 
جهـــــات االختصــــاص العلم 

 إلى ذلك أصدرت وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود قــــرارات وزارية بتكليف 
مسؤولني مبهمات رسمية خارج 
الكويت.جــــاء القــــرار األول بناء 
على الدعــــوة املوجهة ملدير عام 
املركز الوطنــــي لتطوير التعليم 
حلضور اجتماعات البنك الدولي 
خالل الفترة من ٢٩ نوفمبر الى ٧ 
ديسمبر ٢٠١٠، وذلك بهدف االطالع 
على نظم التقييم والتعاون وتبادل 

اخلبرات.
إيفاد  القــــرار: أوال:    وجاء في 
د.رضا اخليــــاط مدير عام املركز 
الوطني لتطوير التعليم في مهمة 
رسمية حلضور اجتماعات البنك 
الدولي خالل الفترة من ٢٧ نوفمبر 
الى ٩ ديســــمبر ٢٠١٠ شاملة أيام 
السفر، وذلك على النحو التالي: 
واشنطن من ٢٩ إلى ٣٠ نوفمبر، 
بوســــطن من ٢ إلى ٣ ديســــمبر، 

اسكتلندا من ٦ إلى ٧ ديسمبر.
  ثانيا: تتحمل الكويت تكاليف 

السفر واإلقامة.
  ثالثــــا: علــــى جميــــع جهات 
العلــــم والعمــــل  االختصــــاص 

مبوجبه.
  والقرار الثاني: بناء على الدعوة 
املوجهة من مؤسسة نورد اجنلينا 
التعليمية للمشاركة في أنشطة 
مؤمتر نــــورد اجنلينا التعليمي 
للشرق األوسط ومنطقة جنوب 
شرق آسيا واملزمع عقده في امارة 
أبوظبي ـ دولة اإلمارات العربية 

املتحدة يوم ٢٦ نوفمبر ٢٠١٠.
  وبناء على كتاب الوكيل املساعد 
العام بتاريخ ٢٠١٠/١١/٤  للتعليم 
وموافقــــة واعتمادنا لهذه املهمة، 
ونص قرار الوزيرة: أوال: ايفاد منى 

 تعديل مواعيد عمل فريق نقل مراقبات الصيانة

 لجنة لمقابلة مرشحي العمل رئيس سكرتارية «البحوث»

 مريم بندق
  عّدلت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود مواعيد عمل فريق نقل مراقبات 
الصيانة من قطاع املنشآت التربوية الى املناطق 
التعليمية لتكون خـــالل الفترة من ٢٣ اجلاري 

وحتى ٢٢ ديسمبر املقبل.
  وتضمن قرار الوزيرة:

  أوال: تشكيل فريق عمل برئاسة م.محمد الصايغ 
ـ وكيل قطاع املنشـــآت التربوية وعضوية كل 

من:
  عبلة العيسى مدير ادارة التطوير والتنمية، 
ابراهيم الشـــمري مدير ادارة الصيانة، يسرى 
القحطاني مدير ادارة التصميم، منال السلطان 
مراقب البحث والفتوى، ايالف الفضالة مراقب 
الصيانة منطقة حولي التعليمية، علي الدوسري 
مراقب الصيانة، حسني أبواملعاطي مراجع مالي، 
وســـعاد أبومرزوق مراقب التطوير والتنظيم 

االداري (باالنابة).

  ثانيا: حتدد مهام الفريق في اآلتي:
  ـ دراســـة الدورة املستندية واعداد الكشوف 
اخلاصة لنقل صالحيات مراقبات الصيانة من 
قطاع املنشآت التربوية الى املناطق التعليمية.

  ـ حتديد آلية العمل اخلاصة باالرتباط املالي 
بني االدارة املركزية للصيانة لقطاع املنشـــآت 

ومراقبات الصيانة باملناطق التعليمية.
  ـ اعداد مبـــا مت اجنازه وعرضه من إجراءات 

على وكيل قطاع التخطيط واملعلومات.
  ثالثـــا: يجتمع الفريق بنـــاء على دعوة من 
رئيســـه أو من ينوب عنه في غير أوقات العمل 

الرسمية.
  رابعا: تصرف مكافأة مالية حسب النظم وقرار 

مجلس اخلدمة املدنية.
  خامسا: يبدأ الفريق عمله ابتداء من ٢٠١٠/١١/٢٣ 

وحتى ٢٠١٠/١٢/٢٢.
  سادســـا: على جميع اجلهات العلم والعمل 

مبوجبه. 

 الحمود: صرف مستحقات 
لجان مبارك الكبير

 «مديري العموم»: نحتاج 
زيادة ميزانية «االمتحانات» 

إلى ١٠ آالف دينار

 استئناف ساعة النشاط 
٧ ديسمبر

 مريم بندق
ــرة التربية، رئيس    خاطبت وزي
ــرف  ــة لص ــة املدني ــوان اخلدم دي
ــتحقات املالية للمكلفني بلجنة  املس
العمل بامللتقى التربوي التاسع حتت 
شعار «االرتقاء هدفنا واجلهد سبيلنا». 
وجاء في خطابها: باالشارة الى القرار 
رقم ٣٠٨١٨ بتاريخ ٢٠١٠/٣/٩ بشأن 
ــة بامللتقى  ــكيل اللجان اخلاص تش
التربوي التاسع للتنظيمات املدرسية 
واملجتمعية العمال التخطيط واملتابعة 
ــة مبارك الكبير  والتنفيذ في منطق
التعليمية، وحيث ان املكلفني بلجنة 
اخلدمات املساندة للجنة املذكورة اعاله 
قد قاموا بأعمال السكرتارية والطباعة 
باللجنة املشار اليها اعاله خالل الفترة 
من ٢٠١٠/٤/١ حتى ٢٠١٠/٥/٣١، لذا يرجى 
املوافقة على صرف املستحقات املالية 
ــم ٥ وذلك مبعدل  للمكلفني وعدده
ــرف االعمال االضافية (على بند  ص

اعمال اخرى). 

 مريم بندق
  طالب مديرو عموم املناطق التعليمية 
بزيادة ميزانية تنفيذ آلية االمتحانات 
املوحدة للمنطقة من ٥٠٠٠ دينار إلى ١٠ 
آالف دينار ملواجهة اعباء اعداد االمتحانات 
املوحدة التي تتم على مستوى املناطق 
للمراحل التعليمية الـ ٣، وأكدوا ان هذه 
امليزانية للفصل الدراسي الواحد. جاء 
ذلك في اجتماع مجلس مديري عموم 
املناطق الذي عقد امس برئاسة وكيلة 
التعليم العام منى اللوغاني. هذا وناقش 
االجتماع عدم صالحية اجهزة وآالت 
السحب والتصوير املوزعة من كنترولي 
العلمي واالدبي على املناطق وضرورة 
امدادها بآالت واجهزة حديثة. وطالبت 
ــاعة االنشطة  اللوغاني بتقرير عن س

«يتسم بالشفافية والشمولية». 

 مريم بندق
  عمم وكيل الوزارة املساعد دعيج 
الدعيج نشرة على مديري ومديرات 
عموم املناطق التعليمية حول ايقاف 
ــا اثناء  ــاط مؤقت ــل بفترة النش العم
ــارات الفترة األولى للعام  فترة اختب
الدراسي ٢٠١١/٢٠١٠، جاء فيها: يرجى 
التكرم بااليعاز الى االخوة واالخوات 
ــرات املدارس باملراحل  مديري ومدي
الدراسية الثالث (االبتدائية، املتوسطة، 
الثانوية) بايقاف العمل بفترة النشاط 
مؤقتا اثناء فترة االختبارات للفترة 
ــية األولى من العام الدراسي  الدراس
ــاف العمل بفترة  ٢٠١١/٢٠١٠، اي ايق
ــاط يومي الثالثاء املوافقني ٢٣  النش
و٣٠ من شهر نوفمبر ٢٠١٠ على ان 
ــتئناف العمل بفترة النشاط  يتم اس

الثالثاء ٢٠١٠/١٢/٧. 


