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  قررت وكيلة القطاع اإلداري عائشة الروضان ندب م.أول 
ميكانيك بإدارة اخلدمات العامة أحمد خالد ســـمير املطيري 

للعمل رئيس قسم النقليات.
  تضمن القرار استمرار صرف ٦٦٠ دينارا بدل طبيعة عمل، 
٢١٠ مكافأة تشجيعية، ١٢٠ غالء معيشي، ٣٧٠ دينارا مكافأة 

مستوى وظيفي (مهندس أول).

  اســـتندت الروضان في قرار الندب الـــى القرار الوزاري 
رقم ٢٠١٠/٤٨١ بتاريخ ٢٠١٠/٩/١٦ بشأن نظام شغل الوظائف 
اإلشرافية واإلعالن رقم ٤٧ بتاريخ ٢٠١٠/٩/٢، وقرار الوزارة 
رقم ٩٣٨٧ بتاريخ ٢٠١٠/١١/٧ بشـــأن تشـــكيل جلنة ملقابلة 
املتقدمني لشغل وظيفة «رئيس قسم النقليات» بإدارة اخلدمات 
العامـــة، واعتماد مراقب شـــؤون التوظيف بديوان اخلدمة 

املدنية بتاريخ ٢٠١٠/١١/١١. 

 أحمد المطيري رئيساً لـ «نقليات الخدمات» 

 Mariembondok@hotmail.com 

 الروضان لـ «األنباء»: صرف الزيادات المالية لـ ٧٢٠٠ موظف في يناير وبأثر رجعي من أبريل

قرار رقم (٢٠١٠/١٥) بشأن بدالت 
الكويتيني في  ومكافآت املوظفني 
التعليم  املرتبطة مبهنة  املجاالت 
التربويــــة باجلهات  واخلدمــــات 
احلكومية الشاغلني للوظائف في 

تلك املجاالت.
  مت تنفيذ القرارات املشار اليها 

اعاله مبا يعادل:
  ١- عــــدد ٩٦٠ قــــرارا خاصــــا 
باملؤهالت العلمية: منها ٧٠٠ قرار 

للماجستير و٢٦٠ للدكتوراه.
قــــرارا خاصا    ٢- عــــدد ٣٢٠ 

 مريم بندق
  اعلنت وكيلــــة وزارة التربية 
املساعدة للقطاع االداري عائشة 
ان االنتهاء من حتويل  الروضان 
الزيادات املاليــــة لـ ٧٢٠٠ موظف 
ســــيتم يناير املقبل وبأثر رجعي 
من ابريل املاضي بحسب قرارات 
مجلس اخلدمة املدنية الصادرة بهذا 
الشأن. وكشفت الوكيلة الروضان 
في تصريحات خاصة لـ «األنباء» ان 
العمل جار اآلن لالنتهاء من اجراءات 
حتويل املستحقات املالية للعاملني 
في وظيفة مسجل شؤون الطلبة 
ومحضري العلــــوم، على ان يتم 
ايداع املبالغ املستحقة لكل منهم في 

حسابه بالبنك هذا االسبوع.
  علــــى ان يتــــم العمــــل ببقية 
الوظائف تباعا وارسالها الى االدارة 

املالية.
القطاع االداري    وقالت وكيلة 
عائشــــة الروضان: باالشارة الى 
قرارات ديوان اخلدمة املدنية رقم 
(٢٠١٠/٧) بشــــأن تقريــــر مكافأة 
املؤهل العلمي للموظفني الكويتيني 
حملة املؤهالت العليا (دكتوراه ـ 
ماجستير) باجلهات احلكومية والى 
قرار رقم (٢٠١٠/٨) بشــــأن زيادة 
فئات البدالت واملكافآت للمهندسني 
الكويتيني باجلهات احلكومية والى 
قرار رقم (٢٠١٠/١٧) بشأن تطبيق 
القرارين رقمي (٢٠٠٥/١١ ، ٢٠٠٦/١٣) 
على املوظفني الكويتيني حملة بعض 
املؤهالت والدورات التدريبية والى 

بالوظائف الهندسية:
  مت سحب كشوف بأسماء جميع 
املناطق  الوزارة وابالغ  مهندسي 
التعليمية بإرسال قرارات الترفيع 
الوظيفي لــــكل مهندس على حدة 
وعمل قرارات فرديــــة لكل منهم 
املهندسني وبدالت  الضافة بدالت 
املؤهل وبدل االشــــراف للوظائف 

االشرافية واالختصاصية.
  ٣- عــــدد ١١٧٠ قــــرارا خاصا 
بالوظائــــف احملاســــبية غيــــر 
التخصصية حملة دبلوم (تأمني 

/بنوك): مت سحب كشوف بأسماء 
املســــتحقني من تخصص دبلوم 
(بنــــوك ـ تأمني) وإرســــال كتب 
للمناطق واالدارات لتحديد طبيعة 
عمل للموظفني حملة تأمني وبنوك 
مع ارفاق قرار ترفيع كل موظف 

على حدة.
  وعمل قرارات فردية لكل موظف 
من ثم تخزينه واعتماده لالدارة 

املالية.
  ٤- وبالنسبة لقرار (٢٠١٠/١٥) 
بشــــأن بدالت ومكافأت املوظفني 

التربويــــة باجلهات  الكويتيــــني 
احلكوميــــة الشــــاغلني للوظائف 
في تلك املجاالت مت ارســــال كتب 
املدنية الفادتنا  لديوان اخلدمــــة 
بشكل تفصيلي عن القرار سالف 
الذكر وجار العمل حاليا بالوظائف 
املكافأة  التاليــــة وتعديل قيمــــة 
تشــــجيعية حسب قرارات ديوان 
اخلدمة املدنية املقررة لكل درجة 
وظيفية علما بأن اجمالي العاملني 
بالوزارة واملستحقني لتلك البدالت 

يقدر بنحو ٧٢٠٠ موظف. 

 جارٍ العمل على تحويل مستحقات العاملين في شؤون الطلبة ومحضري العلوم إلى البنوك هذا األسبوع 

 عائشة الروضان

 الوزيرة تكرم مراقب منطقة العاصمة م.هاني غلوم  د.موضي احلمود تقدم درعا تذكارية لوكيل قطاع املنشآت م.محمد الصايغ تقديرا جلهوده واجنازاته 

 افتتاح «بولينغ» الدعية.. و«الفال» لمركز تدريب المعلمين في الجهراء 
 مريم بندق

التربية    اســــتجابت وزيــــرة 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود ملا نشــــرته «األنباء» ٢١ 
أكتوبر املاضي حتت عنوان «صالتا 
البولينغ لثانويتي اجلزائر وأحمد 
البشر الرومي أبوابهما مغلقة منذ 
٤ أشــــهر وأجهزة التكييف تعمل 
ليال ونهارا واللتان كلفتا امليزانية 

١٫٤٠٠ مليون دينار.
  وقامت الوزيرة احلمود بافتتاح 
صالة أحمد البشر الرومي صباح 
أمس والقيادات التربوية بحضور 
نائب رئيس جهاز خدمة املواطن 
الشيخ ثامر جابر األحمد على ان 
يتم افتتاح صالة ثانوية اجلزائر 
بنات خالل األيام القليلة املقبلة.

  هذا ويأمل املراقبون التربويون 
ان تبادر الــــوزارة بافتتاح مركز 
تدريب املعلمني في منطقة اجلهراء 
التعليمية الــــذي مت االنتهاء منه 
منــــذ أكثر من ٥ أشــــهر وبالرغم 
من ذلــــك لم تســــتخدمه الوزارة 
في تدريــــب املعلمني اجلدد الذين 
التحقوا بالوزارة للعمل بداية العام 

الدراسي اجلديد.
  واضطر املعلمون واملعلمات من 
سكان مناطق اجلهراء الى االنتقال 
الــــى منطقة اجلابريــــة حلضور 
الــــدورات التدريبيــــة فــــي مركز 

لرعاية الطالب والطالبات وتشجيع 
ممارستهم لألنشــــطة الهادفة في 

مختلف املجاالت واألوقات.
  وأشارت الى أن الوزارة ستواصل 
استكمال التجهيزات املدرسية وفقا 
لبرنامج العمل احلكومي متضمنة 
في املجال الرياضي إنشاء أحواض 
رياضة و٧٢ صالة رياضية ومجمع 
رياضي في كل منطقة إضافة الى 
العامة واملشــــروعات  املكتبــــات 
الوكيل  األخرى.من جهتها، قالت 
العام في وزارة  املساعد للتعليم 
التربية منــــى اللوغاني ان ثاني 
صالة للبولينغ ستفتتح بعد صالة 
ثانوية أحمد البشر الرومي اليوم 
ستكون في ثانوية اجلزائر بنات 

وذلك بعد أيام.
  وأكــــدت الوكيــــل اللوغانــــي 
احلرص على ان يتم إنشاء واعداد 
الصاالت وفــــق احدث املواصفات 
الفنيــــة العاملية لهــــذا النوع من 
املشــــاريع لتحقيق االهداف التي 
أنشــــئت من أجلها. وأشارت الى 
انه ســــيتم تعميم إنشاء صاالت 
بولينغ في باقي املناطق التعليمية 
حتقيقا «ملا نطمح اليه من تطوير 
املؤسسات التربوية وجعلها بيئة 
جاذبة للتعليم وممارسة األنشطة 

الهادفة جميعها». 

البيئة  السياسة تتمثل بتحسني 
املدرســــية عموما وجعلها جاذبة 
أثنــــاء أوقات  للمتعلمني ســــواء 
الدراسة أو خارجها مع اإلفادة من 
مرافق املدرسة مبمارسة الطالب 
أنشطة دراسية وثقافية في األوقات 
غير املخصصة للبرنامج التعليمي.

وذكرت ان هذا املشروع جاء برغبة 
سامية من قبل صاحب السمو األمير 
وسمو رئيس مجلس الوزراء وذلك 
حرصا على توفير األماكن املناسبة 

على تقدمي خدماتها للطلبة فترة 
الصباح.

  وأضافت ان الصالة تأتي ضمن 
خطة إلنشــــاء صاالت مماثلة في 
املناطق التعليمية الســــت تنفيذا 
ألحد املشاريع املتصلة بالسياسة 
الـ ١١ من السياسات التي تضمنها 
برنامج العمــــل احلكومي لوزارة 
التربيــــة عن االعــــوام بني ٢٠٠٩ 

و٢٠١١.
  وأضافــــت احلمــــود ان هــــذه 

التدريب املركزي باجلابرية.
افتتاح صالة  الــــى    وبالعودة 
البشــــر  البولينغ بثانوية أحمد 
الرومي فقد أكدت الوزيرة احلمود 
ان هناك خطة متكاملة للتوسع في 
إنشاء املرافق الرياضية التربوية 
مثل أحواض الســــباحة واملالعب 
البولينغ  الصناعيــــة وصــــاالت 
وغيرها من املرافق وسنعمل على 
ان تفتح أبوابها فترة بعد الظهر 
الستقبال الشــــباب ولن تقتصر 

 استجابت لما نشرته «األنباء» ٢١ أكتوبر الماضي بعد أن ظلت مغلقة لمدة ٤ أشهر 

 ١٠ مشاريع لـ «التربية» ضمن برنامج الحكومة 
 مريم بندق

  يتضمن البرنامـــج احلكومي لوزارة التربية 
وحتديدا لقطاع املنشآت التربوية ١٠ مشاريع جلميع 
املناطق التعليمية تتنوع بني هدم وإعادة بناء ٢١ 
مدرسة وإنشاء ٣٠ مدرسة جديدة إلى طرح صاالت 

البولينغ والتربية البدنية وأحواض الســـباحة 
ومجمعات رياضية ومواقف للسيارات.

  هذا، وبحسب البرنامج سيتم إنشاء ٦ مساكن 
للمعلمات و٤ مراكز تدريب و٦ مجمعات رياضية 

و٣ مواقف للسيارات بحسب التفصيل التالي: 

 مشاريع البرنامج الحكومي والخطة اإلنمائية 
 العمل  التفاصيل  العدد  املشروع  م 

املتبقي 

 ١ 
 مشروع 

هدم وإعادة 
البناء 

 عدد ٢١ مدرسة 

 جار تنفيذ روضة حنني، ابتدائية الصليبخات، ابتدائية 
علي بن ابي طالب، ابتدائية االمام الشافعي. وجار ترسية 
عدد ٤ مدارس (روضة عقبة بن نافع، روضة املقدسي، 

ابتدائية الدعية بنات ومتوسطة عبادة بن الصامت) 

 باقي ١٣ 
مدرسة 

 ٢ 
 مشروع 
إنشاء 
جديد 

 عدد ٣٠ مدرسة 
 جار تنفيذ متوسطة قرطبة

  جار ترسية عدد ٢ مدرسة (الرابية املتوسطة بنات 
والدعية املتوسطة بنات) 

 باقي ٢٧ 
مدرسة 

 مكتبة  ٣ 
 في املناطق التعليمية املختلفة (في العقد منطقة  عدد ١٥ مكتبة عامة 

العديلية ومنطقة خيطان) 
 عدد ١٣ 
مكتبة 

 صاالت  ٤ 
البولينغ 

 عدد ١٠ صاالت 
 في منطقة مبارك الكبير التعليمية بولينغ 

 عدد ٨ 
صاالت 
للبولينغ 

 ٥ 
 صاالت 
تربية 
بدنية 

 عدد ٤٢ صالة 
 في املناطق التعليمية املختلفة  تربية بدنية 

 سكن  ٦ 
معلمات 

 عدد ٦ سكنات 
للمعلمات 

 في املناطق التعليمية املختلفة
  (منطقة العاصمة ومنطقة االحمدي) 

 عدد ٤ 
سكنات 
للمعلمات 

 مراكز  ٧ 
التدريب 

 عدد ٤ مراكز 
 في املناطق التعليمية املختلفة تدريب 

 عدد ٢ 
مركز 
تدريب 

 المكافأة التشجيعية لوظائف الخدمات التربوية بفئة الدينار 
 الوظائف املرتبطة  الدرجة 

بالتعليم ٢٠٠٣/٨ 
 وظائف اخلدمات 
التربوية ٢٠٠٣/٩ 

 الوظائف املرتبطة بالتعليم 
واخلدمات التربوية ٢٠١٠/١٥ 

 ٢٥٠  ١٠٥  ١٢٥  (أ) 
 ٢٢٥  ٩٥  ١١٥  (ب) 

 ٢٢٠  ٨٥  ١٠٥  األولى 
 ١٧٥  ٧٥  ٩٥  الثانية 
 ١٥٠  ٦٥  ٨٥  الثالثة 
 ١٢٥  ٥٥  ٧٥  الرابعة 

 ١٠٠  ٤٥  ٦٥  اخلامسة 

 بدل اإلشراف 
 قرار ٢٠١٠/١٥  قرار ٨، ٢٠٠٣/٩  املسمى االشرافي 

 ٦٠  ٢٠  مدير ومن في حكمه 
 ٤٥  ١٥  مراقب ومن في حكمه 

 ٣٠  ١٠  رئيس قسم ومن في حكمه 

 نفذنـا الزيـادات الخاصة بــ ٩٦٠ موظفاً منهـم ٢٦٠ حملـة دكتوراه و٧٠٠ ماجسـتير 

 وزيرة التربية ونائب رئيس جهاز خدمة املواطن الشيخ ثامر جابر األحمد يتقدمان قيادات التربية  احلمود والصايغ أثناء رفع الستار عن اللوحة التذكارية مبناسبة افتتاح صالة البولينغ بثانوية أحمد البشر الرومي 

 صورة ضوئية خلبر «األنباء» املنشور في ٢١ اكتوبر عن صالتي البولينغ بثانوية اجلزائر وأحمد البشر الرومي 

 وظائف الخدمات التربوية والوظائف المرتبطة بمهنة التعليم التي تشملها الزيادات المالية 
 وظائف التقنيات التربوية  وظائف الخدمة االجتماعية والنفسية 
 مراقب التقنيات التربوية  مستشار اخلدمة االجتماعية والنفسية 

 رئيس قسم التقنيات التربوية  اختصاصي أول خدمة اجتماعية 
 مشرف تقنيات تربوية  اختصاصي أول خدمة نفسية 
 مساعد مشرف تقنيات تربوية  اختصاصي خدمة اجتماعية 
 مصمم أول تقنيات تربوية  اختصاصي خدمة نفسية 

 مساعد مصمم تقنيات تربوية  اخصائي أول خدمة اجتماعية 
 موجه أول تقنيات تربوية  اخصائي أول خدمة نفسية 
 موجه التقنيات التربوية  باحث أول خدمة اجتماعية 

 وظائف البحوث التربوية  باحث أول خدمة نفسية 
 مستشار تربوي  باحث مبتدئ خدمة نفسية 

 اختصاصي أول تربوي  باحث مبتدئ خدمة اجتماعية 
 باحث أول تربوي  باحث اجتماعي  

 باحث مبتدئ تربوي  باحث نفسي 
 باحث تربوي  رئيس قسم اخلدمة االجتماعية 

 وظائف األنشطة التربوية  رئيس قسم اخلدمة النفسية 
 موجه الزهرات  مشرف خدمة اجتماعية 
 موجه تربية كشفية  مشرف خدمة نفسية 
 موجه أشبال  موجه خدمة نفسية 

 موجه فني أول زهرات مرشدات  موجه خدمة اجتماعية 
 موجه فني أول تربية كشفية  موجه أول خدمة اجتماعية 
 موجه فني نشاط تربوي  موجه أول خدمة نفسية 

 مشرف نشاط مسرحي  وظائف التسجيل وشؤون طلبة 

 مشرف نشاط تربوي  اختصاصي شؤون طلبة 
 مشرف نشاط مدرسي  باحث شؤون طلبة 
 اختصاصي نشاط تربوي  مسجل شؤون طلبة 

 منسق أول نشاط تربوي  مسجل أول شؤون طلبة 
 منسق نشاط تربوي  منفذ تسجيل طلبة 

 وظائف مكتبات  باحث أول شؤون طلبة 

 رئيس قسم املكتبات  الخدمات التربوية 
 امني مكتبة أول 

 امني مكتبة   مشرف مختبرات 
 مساعد امني مكتبة  محضر علوم 

 أوساط متابعة لمقابالت «الجهراء والعاصمة»: تقسيم 
  المتقدمين إلى مجموعتين يعني عدم تنظيم األولويات  

 مريم بندق
  تناولت األوســـاط التربويـــة املتابعة 
مسلسل مقابالت املديرين العامني ملنطقتي 
التعليميتني بكثير  اجلهراء والعاصمـــة 
من القلق والتوجس، خصوصا بعد تلقي 
مجموعة من املرشحني اتصاالت هاتفية تفيد 
بتأجيل مواعيد املقابالت اخلاصة بهم الى 

االسبوع املقبل (األحد أو االثنني).
  وابـــدت تلـــك االوســـاط مخاوفها من 
االمكانية الواسعة والظروف املواتية الطالع 
بعض املتقدمني الذين مت تأجيل مقابالتهم 
على االسئلة واالجابات التي طرحت داخل 
اللجنة كما هو عادة التربويني فليس لديهم 
اســـرار، وكل ما يحصل فـــي االجتماعات 
يطرح للنقاش واحلوار من باب حســـن 
النية وتنوير بعضهم البعض! وتساءلت 
املصادر: هل لـــدى اعضاء جلنة املقابالت 
اسئلة غير تلك التي طرحت على املتقدمني 

ليوم امس؟
  واستطردت: في جميع االحوال، فاالسئلة 
ال تخرج عن مواضيع محددة كاخلبرات التي 
مت تقدميها، املشاريع التي ميكن تقدميها، 
واملقترحات اخلاصة بتطوير التعليم وهذه 
كلها افكار ميكن ان تتناقل لتصل الى اولئك 

الذين اجلت مقابالتهم لالسبوع املقبل.

  وعرجت املصادر على ان اسباب التأجيل 
كان ميكن تالفيها سواء بتأجيل تلك التي 
أجبرت الوزيرة على تقسيم املتقدمني الى 
مجموعتني أو حتديد موعد آخر للمقابالت 
ال يتقاطع مع مواعيدها اليوم، خاصة ان 
ارتباطها بافتتاح صالة البولينغ كان مؤجال 
منذ ٦ أشـــهر الى جانب ان قيامها مبهمة 
رسمية بدأتها امس الى ابوظبي كان محددا 
لها منذ ٢٧ نوفمبر املاضي، اي ان تقسيم 
املقابالت كان حال جلأت اليه الوزيرة بالرغم 
من ان العكس كان يفترض ان يكون، مبعنى 
انه كان من األولى حتديد موعد آخر الفتتاح 
صالة البولينـــغ او موعد آخر للمقابالت 
فليس من املقبـــول او املعقول ان يظلوا 
٩ أشـــهر ينتظرون املقابلة ثم نتركهم في 
حيرة من الشك والتوجس والقيل والقال 
سواء للذين متت مقابالتهم او الذين اجلت 
مقابالتهم حيث يتخيل هؤالء ايضا انهم 
مســـتبعدون من اآلن - وهذا ما سمعناه 
منهم طوال يوم امس – وان كان ذلك ليس 
نتيجة قطعية وقد يكون وراء كل ذلك سبب 
وحيد هو عدم القدرة على تنظيم األولويات 
بطريقة مهنية قيادية وهو السبب الرئيسي 
في مشـــكالت التعليم التي ندور وندور 

وندور حولها دون نقطة التقاء! 

 هل هناك ما يمنع من انتقال أفكار ومقترحات المجموعة األولى إلى الثانية المؤجلة؟ 


