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 مريم بندق
  اعتمدت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
قرارا وزاريا بتعيني املستشار في 
مكتب وزيرة التربية ووكيل الوزارة 
األسبق عبدالعزيز اجلاراهللا عضوا 
في مجلس إدارة اللجنة الوطنية 
لدعــــم التعليــــم اعتبــــارا من ٢٣ 

اغسطس املاضي.
  جاء قــــرار الوزيرة الذي حمل 
رقم ٢٠١٠/٦٤٨ باإلشارة الى قانون 
اخلدمة املدنية رقم ١٩٧٩/١٥ وإلى 
رسالة رئيس مجلس إدارة اللجنة 
الوطنية لدعم التعليم رقم ٢٠١٠/٢٧ 

املؤرخــــة ٢٠١٠/٨/٢٣. وعلى جميع جهات االختصــــاص العلم والعمل 
مبوجبه. ونظرا لقيام متاضر عبدالعزيز الســــديراوي ـ وكيل الوزارة 

مبهمة رسمية اعتبارا من يوم ٢٠١٠/١٢/١٣ وحتى ٢٠١٠/١٢/١٦.
  وبناء ملا تقتضيه مصلحة العمل.

  قــــررت احلمود:  أوال: تكليف عائشــــة الروضانـ  الوكيل املســــاعد 
للشــــؤون اإلدارية إضافة إلى عملها، القيام بأعمال االســــتاذة متاضر 
عبدالعزيز الســــديراوي ـ وكيل الوزارة اعتبارا مــــن يوم ٢٠١٠/١٢/١٣، 
وحلني عودتها إلــــى العمل. ثانيا: على جميع جهات االختصاص العلم 

والعمل مبوجب هذا القرار. 

 مريم بندق
  شكل الوكيل املساعد لقطاع 
التخطيـــط واملعلومات د.خالد 
الرشيد جلانا ملقابلة املرشحني 
املتقدمني لشغل وظائف رئيس 
قسم تخطيط ومتابعة اجلوانب 
الكيفية ورئيس قسم املستجدات 

التربوية بادارة التخطيط.
  جاء في القرارين: اوال: تشكيل 
جلنة ملقابلة املرشـــحني لشغل 
وظيفـــة رئيس قســـم تخطيط 
ومتابعة اجلوانب الكيفية برئاسة 
ســـالم الفيلكاوي مديـــر ادارة 

التخطيط وعضوية كل من:
  دالل احمد البالول مراقب التخطيط واملتابعة ـ ادارة التخطيط، 
محمد البلوشي مراقب التخطيط االقتصاديـ  ادارة التخطيط، انتصار 
احلسينان مراقب تخطيط وتطوير النظمـ  مركز املعلومات، هنادي 
النصر اهللا مراقب الشـــؤون التعليمية للرياض واالبتدائي ـ ادارة 

التنسيق ومتابعة التعليم العام.
  ثانيا: تشكيل جلنة ملقابلة املرشحني لشغل وظيفة رئيس قسم 

املستجدات التربوية برئاسة سالم الفيلكاوي. 

القــــرار الوزاري رقــــم ٢٠١٠/٦٠١ 
بتاريخ ٢٠١٠/١١/٢١ بشــــأن إعفاء 
وإضافة أعضاء للجنة االختيار 
والتعاقــــد الــــى جمهورية الهند 
للتعاقد مع (مساعد منفذ خدمةـ  
تنظيف)، خالل الفترة من ٥ الى 

٢٦ اجلاري.
  وبناء على ما تقتضيه مصلحة 

العمل.
  وجاء في القرار املعدل:

  مادة أولى: إعفاء وليد عبداهللا 
علي املرهون ـ مشغل حاسوب ـ 
مراقبة االختيــــار ـ إدارة املوارد 
اللجنة،  البشــــرية من عضوية 
وذلك بناء على طلبه املؤرخ في 

 .٢٠١٠/١١/٢٣

فـــي اجتماع مجلـــس األمناء 
املذكور علـــى ان يترأس وفد 
الكويت وزيرة التربية ووزيرة 

التعليم العالي.
  تقـــرر: أوال: ان يتشـــكل 
وفد الكــويت املشــــــارك في 
هذه املهمة الرسمية الى عمان 
الهاشـــمية  باململكة األردنية 
برئاســـتنا وعضوية: شيخة 
القمـــالس ـ مراقـــب مكتـــب 

الوزير.
  ثانيـــا: ان تكـــون املهمـــة 
الرســـمية خالل الفترة من ٨ 
ـ ٢٠١٠/١٢/١٠ شـــاملة يومـــي 

السفر.
  ثالثـــا: ان تتحمل الكويت 

نفقات السفر واالقامة.
  رابعا: على جميع اجلهات 
ذات الصلـــة العلـــم والعمل 

مبوجبه. 

 Mariembondok@hotmail.com 

 الروضان لـ «األنباء»: جوائز عينية ومادية لتكريم ٣٣ موظفًا مثاليًا
  بدعم من البنك الوطني ومستشفى السيف و«ڤيڤا» لالتصاالت

 فّوضت مديري اإلدارات في اختصاصات التأديب واإلذن بالتغيب والنقل والندب واإلجازات

 مريم بندق
  أعلنت وكيلة القطاع اإلداري 
الروضـــان ان وزيرة  عائشـــة 
التربيـــة ووزيرة التعليم العام 
د.موضي احلمود ســـتكرم ٣٣ 
موظفا إداريا مثاليا في احتفال 
كبير يقـــام الثالثـــاء املقبل ٢١ 

ديسمبر اجلاري.
  وأوضحت الوكيلة الروضان 
انه ســـيتم تقدمي جوائز مالية 
وعينيـــة من اجلهـــات الراعية 
لالحتفال وهـــي البنك الوطني 
ومستشفى السيف وشركة ڤيڤا 

لالتصاالت.
  ولفتت الى ان التكرمي سيشمل 
٣٣ موظفا من قطاعات الشؤون 
اإلدارية واملنشآت واملالية إضافة 

الى ديوان اخلدمة املدنية.
  وبينت الروضان ان التكرمي 
سيقام في مسرح مبنى ٢ بوزارة 
التربية الذي متت إعادة حتديثه 
وتأهيله بالكامل، مشيرة الى ان 
االحتفال ســـيقام عند التاسعة 
والنصف صباحا وملدة ســـاعة، 
موضحـــة ان ضوابط واضحة 
الختيار املكرمني واملكرمات من 

اجلهات األربع.
الروضان    إلى ذلك، أصدرت 
قرارا بشـــأن تفويـــض مديري 
إدارات قطاع الشـــؤون اإلدارية 
في ممارسة بعض اختصاصات 
الوكيل املساعد للشؤون اإلدارية، 

جاء فيه:

  أوال: يفـــّوض مديرو ادارات 
قطاع الشـــؤون االدارية كل في 
نطاق اختصاصه في ممارســـة 
االختصاصات التالي بيانها بشأن 

موظفي الوحدات التابعة لهم:
  ـ التأديب (مخالفات الدوام):

  اإلحالة الى التحقيق ملوظفي 
الوحدات التابعة لهم في املخالفات 
املتعلقة بالدوام وتوقيع عقوبة 
اإلنذار واخلصم من الراتب مبا 
ال يتجاوز ثالثـــة أيام في املرة 

الواحدة.
  ـ اإلذن بالتغيب اجلزئي:

  اإلذن للموظفـــني بالتغيـــب 
اجلزئي بناء علـــى طلبهم عدا 
شـــاغلي الوظائف اإلشـــرافية، 
وكذلك اإلذن لهم بالعودة للنظام 
العـــادي وفقا ألحكام املواد (٣٧ 
و٣٨ و٤١) من قرار مجلس اخلدمة 
املدنية رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٦ بشأن 
العمل  قواعد وأحكام وضوابط 

الرسمي.
  ـ النقل والندب:

  ـ املوافقة علـــى نقل أو ندب 
موظفي الوحـــدات التابعة لهم 
او مـــن االدارة  داخـــل االدارة 
خلارجها والعكس، عدا شاغلي 

الوظائف االشرافية.
  ـ تكليف القيام مبهام رؤساء 
التابعة لهم  األقسام بالوحدات 
اثناء فترات االجازات او القيام 

مبهام رسمية.
  ـ اإلجازات:

  منح االجازات التالية ملوظفي 
الوحدات التابعة لهم عدا شاغلي 

وظيفة مراقب ومن في حكمه:
  ـ االجازة الدورية (منحها او 
تأجيلها او قطعها او الغاؤها).

  ـ اجازة احلج ملدة ثالثني يوما 
وفقا ألحكام املادة ٤٣ من املرسوم 
بنظام اخلدمة املدنية في ضوء 
القواعد واألحـــكام املنظمة لهذا 

الشأن.
  ـ اجازة التعزية ملدة ال تزيد 
على اربعة ايام وفقا ألحكام املادة 
٤٤ من املرســـوم بنظام اخلدمة 

املدنية.
  ـ اجازة مرافقة مريض للعالج 
في اخلارج مبرتـــب كامل وفقا 
ألحكام املادة ٤٥ من املرســـوم 

بنظام اخلدمة املدنية.
  ـ اجازة الوضع للموظفة وفقا 
املادة ٤٧ من املرســـوم  ألحكام 
بنظام اخلدمة املدنية مع مراعاة 
أحـــكام العقد املبرم مع املوظفة 

غير الكويتية.
  ـ اجازة العـــدة وفقا ألحكام 
املـــادة ٤٨ من املرســـوم بنظام 

اخلدمة املدنية.
  ـ اجازة مرافقة املوظفة لزوجها 
في اخلارج من دون مرتب وفقا 
املادة ٤٩ من املرســـوم  ألحكام 

بنظام اخلدمة املدنية.
  ـ اجازة مرافقة املوظف لزوجته 
في اخلـــارج بنصف راتب وفقا 
ألحكام قرار مجلس اخلدمة املدنية 

رقم ٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن تعديل 
قرار مجلس اخلدمة املدنية رقم 

٨ لسنة ١٩٩٣.
  ـ اجـــازة خاصة للموظف ال 
تزيـــد على ١٥ يوما في الســـنة 
األولى وفقا ألحكام املادة ٥٠ من 
املرسوم بنظام اخلدمة املدنية.

  ـ االجازة املرضية وفقا ألحكام 
املادتني ٥٢ و٥٣ من املرسوم بنظام 
اخلدمة املدنيـــة، وقرار مجلس 
اخلدمة املدنية رقم (٢٠٠٦/٣٩).

  ـ اجازة خاصة طويلة لرعاية 
األســـرة او األمومة او الطفولة 
او مزاولـــة األعمـــال التجارية 
والصناعية واملهنية وفقا ألحكام 
املادة ٥١ من نظام اخلدمة املدنية 
وقرار مجلس اخلدمة املدنية رقم 
١٣ لســـنة ١٩٧٩ واملعدل بالقرار 

رقم ١٠ لسنة ١٩٨١.
  ـ اجـــازة رعاية االســـرة او 
االمومـــة او الطفولة وفقا لقرار 
مجلس اخلدمة املدنية رقم ١ لسنة 

١٩٩٣ وذلك كما يلي:
  ـ اجازة رعاية األمومة بنصف 
راتـــب ملدة اربعة اشـــهر تالية 

الجازة الوضع مباشرة.
  ـ اجازة رعاية الطفولة براتب 
كامـــل لألم التـــي ترافق طفلها 
املريض الذي يرقد باملستشفى.

  ـ اجازة املعاقة احلامل عمال 
بأحكام القانون رقم ٤٩ لســـنة 

١٩٩٦ بشأن رعاية املعاقني.
  ـ اجازة مرافقة الزوجة لزوجها 

الذي يعمل بوزارة اخلارجية في 
سفارات الكويت باخلارج بنصف 
مرتب وفقا ألحكام املادة ٢٨ من 
الديبلوماسي  الســـلكني  قانون 
والقنصلي رقم ٢١ لســـنة ١٩٦٢ 

املعدل.
الرسمية ملرشحي    ـ االجازة 
مجلـــس األمة وفقـــا للمادة ٢٣ 
من القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢ 

املعدل.
الرسمية ملرشحي    ـ االجازة 
املجلس البلـــدي وفقا للمادة ٢ 
من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ 

املعدل.
  ـ اجـــازة تأديـــة االمتحـــان 
املنصوص عليها بالئحة البعثات 

واالجازات الدراسية.
  ثانيـــا: ال يجـــوز تفويض 
املســـتوى األدنى في ممارســـة 
االختصاصـــات الواردة في هذا 

القرار.
  ثالثا: يعمل بهذا القرار اعتبارا 
من تاريخ صـــدوره، ويلغى ما 
يتعـــارض معـــه من قـــرارات 

سابقة.
  رابعا: علـــى جميع اجلهات 
والعمـــل  العلـــم  بالـــوزارة 

مبوجبه. 

 من قطاعات «اإلدارية» و«المنشآت» و«المالية» و«الديوان» في احتفال تحضره الوزيرة ٢١ الجاري بمسرح مبنى «٢»

 عائشة الروضان 

 عبدالعزيز اجلاراهللا

 د.فايزة اخلرافي

 د.موضي احلمود

 مرمي الوتيد

 متاضر السديراوي

 فهد الغيص 

 دعيج الدعيج 

 محمد الداحس 

 شعار الوطني  ومستشفى السيف  ..وفيفا لالتصاالت 

 ضرورة إيداع الـ ٢ مليون دينار المخصصة 
للطلبة المحتاجين في ميزانية «التربية»

 «التربية»: الزهرات والمرشدات يشاركن في المخيم
  الخليجي السابع بسلطنة عمان ديسمبر ٢٠١١

الوكيـــل املســـاعد   دعـــا 
الطالبيـــة دعيج  لألنشـــطة 
الدعيج للمشاركة في حضور 
املخيم اخلليجي السابع الذي 
ســـيقام خالل الفتـــرة من ١ 
الى ٧ ديســـمبر ٢٠١١ مبخيم 
السلطان قابوس في سلطنة 
عمان وبناء على اخلطة العامة 
الزمني ألنشـــطة  والبرنامج 
الزهرات واملرشدات  وبرامج 
املناسبات  في املشـــاركة في 
واملخيمـــات، وبالتــعاون مع 
الكويتية  جمعية املرشـــدات 

بتـــنفيـــذ اخلـــطة االســـتراتيـــجية للجــنة 
مرشدات دول مجلس التعاون اخلليجي حول 
العمـــل على حتقــيق األهــــــداف املرجوة في 
التطوير والتجـــديـــد والتغيير لعالم أفضل 
يســـوده احلب والــسالم بيــن فتـــياتنا فـــي 
دول مجلـــس التعـــــاون اخلـــليجـــي، ليكن 
واعيات يتمتعن بشـــخصية قيــادية يتحملن 
املســـؤولية ويعملن على خدمة أبناء الوطن 

وحماية البيئة.
  وذلك عن طريق البرامج واألنشطة املوضوعة، 
والتي من أهمها املخيمات االرشادية اخلليجية 
التي لها األثر الفعال في تكوين شخصية الفتاة 
وفتح املجال لها في بذل طاقاتها ومتكني قدراتها 
الـــى الطريق األفضل لعالم يســـوده التجديد 

متماشيا مع البرامج واألنشطة 
العاملية.

  وعليه أعرب الوكيل املساعد 
لألنشطة الطالبية عن سعادته 
لدعوة مرشداتنا للمشاركة في 
السابع ملرشدات دول  املخيم 
مجلس التعاون والذي سيقام 
مبشيئة اهللا على ارض سلطنة 
عمان الشقيقة مبخيم السلطان 
قابوس الكشفي بامللزة بوالية 
املصنعة حتت شعار «مرشدات 
اخلليج طموح وإبداع» خالل 
الفترة املذكورة + يوم واحد 

ملن يرغب. الشروط الواجب توافرها:
  ـ ان تكون املرشدة كويتية اجلنسية ويكون 

لديها جواز سفر صالح.
  ـ موافقة ولي أمر املرشدة خطيا.

  ـ ان تكون خالية من األمراض املزمنة والتي 
حتتاج ملتابعة وعالج.

  ـ  ان تكون متفوقة دراسيا وتشهد لها ادارة 
املدرسة بحسن السير والسلوك.

  ـ ان تكون مســـجلة ضمن فرقتها بجمعية 
املرشدات ولديها عضوية.

  ـ ستشارك ١٦ مرشدة (طليعتان من كل دولة) 
+ ثالث قائدات.

  ـ ان تكون شاركت في مخيم السالم السنوي 
(مشاركتان على األقل). 

هذا الروتني غير مستساغ خصوصا 
ان االدارة العامة للتعليم اخلاص 
ال متلك اتخاذ إجراء قانوني ضد 
اذا اتخذوا  املدارس  اصحاب هذه 
اجراء اداريا كمنع تسليم الشهادات 
الدراســـية الى الطلبة، الفتة الى 
اضطرار االدارة الى اصدار تعاميم 
ملناشدة االدارات املدرسية السماح 
جلميع الطالب بتأدية االمتحانات 
وعدم حرمان اي طالب بسبب تأخر 

تسديد الرسوم املستحقة. 

مليزانية وزارة التربية لتســـديد 
مستحقات أصحاب املدارس العربية 
اخلاصة خصوصا انهم قاموا بعمل 
الالزم نحو صرف رواتب املعلمني 
لديهم عن اشهر سبتمبر وأكتوبر 
ونوفمبر وحاليـــا يعملون على 
توفير ميزانيـــات صرف رواتب 
ديســـمبر، مضيفـــة ان اصحاب 
هذه املدارس لم يقصروا مع وزارة 
التربية ولكن على اجلهات املختصة 
وعلى رأسها وزارة املالية ادراك ان 

 مريم بندق
  اعربت مصادر تربوية مسؤولة 
فـــي قطاع التعليـــم اخلاص عن 
تخوفها الشديد من حدوث نوع ما 
من ردود الفعل السلبية التي تؤثر 
على الطالب املسجلني في بعض 
املدارس العربية اخلاصة على نفقة 
الصندوق اخليري لدعم التعليم 
مع قرب امتحانات الفترة الدراسية 
الثانيـــة ٩ ينايـــر املقبل. وقالت 
املصادر في تصريحات خاصة لـ 
«األنباء» إن اصحاب هذه املدارس 
يطالبون وزارة التربية بـ ٣٦٠ ألف 
دينار كمبالغ مستحقة من العام 
الى  الدراسي املاضي ٢٠١٠/٢٠٠٩ 
جانب الدفعة األولى التي استحق 
تسديدها لهم في نوفمبر املاضي 
البالغة مليونا و٦٠٠ ألف دينار من 
إجمالي مستحقات العام الدراسي 
احلالي ٢٠١١/٢٠١٠. وناشدت املصادر 
اجلهات املختصة وعلى رأســـها 
وزارة املالية العمل بأقصى قدرة 
ممكنة لتحويل مبلـــغ ٢ مليون 
دينار اعتمدها مجلس الوزراء في 
جلسته بتاريخ ١٩ أكتوبر املاضي 

 مصادر تربوية: ١٫٩٦٠ مليون دينار مديونيات مستحقة للمدارس الخاصة  

 أعلنت ٧ شروط منها موافقة ولي األمر خطيًا

 الجاراهللا عضوًا في «دعم التعليم»

 الرشيد شّكل لجان شغل
  الوظائف الشاغرة بـ «التخطيط»

 إيفاد فايزة الخرافي في مهمة رسمية
  إلى باريس لتسلم جائزة اليونسكو «لوريال للنساء»

 لجنة عليا لبرنامجي «مع الطلبة» التلفزيوني واإلذاعي
 مريم بندق

  شكلت وزيرة التربية اللجنة 
الطلبة»  العليا لبرنامجي «مع 
التلفزيونـــي واإلذاعي التاحة 
االبناء للمشاركة  أمام  الفرصة 
في برامج تظهر قدراتهم اإلبداعية 
العلمية واألدبيـــة والفنية في 
تسابق تربوي على كأس صاحب 
الســـمو األمير وبنـــاء على ما 

تقتضيه مصلحة العمل.
  جاء في القرار:

  أوال: تشكيل اللجنة برئاسة 
دعيج الدعيج وعضوية:

  منى سليمان الفريح
  وحيد عبدالصمد اخلضير

  أحمد دحام الشمري
  أحمد عبدالرحمن الفضلي

  مرمي عنيزان العجمي
  ثانيا: مهام عمل اللجنة:

  ـ وضع اإلطار العام لبرنامجي 
التلفزيونـــي  «مـــع الطلبـــة» 

واإلذاعي.
العامة    ـ حتديـــد األســـس 
الطلبـــة»  لبرنامجـــي «مـــع 

التلفزيوني واإلذاعي.
  ـ استقبال أسئلة برنامجي «مع 

الطلبة» التلفزيوني واإلذاعي من 
قبل موجهي املواد العلمية.

  ـ التنسيق مع وزارة اإلعالم 
لتجهيز االســـتديو بالكاميرات 

الالزمة للتصوير.
  ـ اإلشـــراف علـــى تصوير 
احللقات التلفزيونية وتسجيل 

احللقات اإلذاعية.
  ـ اإلشراف وعمل االتصاالت 
الالزمة لعرض البرنامج أسبوعيا 
التلفزيونية  على قناة «اثراء» 
ضمـــن باقة قنـــوات تلفزيون 

الكويت.

 الحمود والسديراوي شاركتا
  في المؤتمر العام لوزراء التربية في أبوظبي

١٥ و١٦ اجلاري في تونس.
  قررت احلمود:

  أوال: تكليــــف مــــرمي الوتيد ـ 
الوكيل املساعد للبحوث التربوية 
واملناهج، حلضــــور اجتماعات 
العليا  الثانية للجنــــة  الــــدورة 
املشــــتركة الكويتية ـ التونسية 
واملزمع عقدها في جمهورية تونس 
خالل الفترة من ١٤ الى ١٧ اجلاري 

شاملة يومي السفر.
  ثانيا: تتحمل الكويت تكاليف 

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

هذا القرار.
  وأجرت احلمود تعديالت على 

الرسمية للمشاركة في املؤمتر 
العام املذكور الفترة من ١٣ الى 
١٦ ديسمبر ٢٠١٠ شاملة يومي 

السفر.
  ثالثا: تتحمل الكويت نفقات 

السفر واالقامة.
  رابعا: على جميع اجلهات 

العلم والعمل مبوجبه.
  وكانت الوزيرة قد أصدرت 
قرارا آخر جاء فيه: بناء على 
الدعوة املوجهة الينا من مدير 
العربيـــة املفتوحة  اجلامعة 
الرابع  حلضـــور االجتمـــاع 
عشر ملجلس األمناء في عمان 
باململكة األردنية الهاشمية يوم 

.٢٠١٠/١٢/٩
  وبعد موافقة مجلس الوزراء 
مبوجب قراره رقم (٤/١٦٠٩) 
فـــي اجتماعـــه رقم  الصادر 
(٢٠١٠/٥٣) على مشاركة الكويت 

 مريم بندق
  أصدرت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
قرارا وزاريا بإيفاد مديرة جامعة 
الكويت األسبق د.فايزة اخلرافي 
الــــى باريس في مهمة رســــمية 
تلبية للدعوة املوجهة الى د.فايزة 
اخلرافي الفائزة بجائزة اليونسكو 
ـ لوريال للنساء في مجال العلوم 
لعام ٢٠١٠ حلضور االحتفال املقام 
لتســــليم هذه اجلائــــزة في مقر 
اليونســــكو بباريس اخلميس ٣ 

مارس ٢٠١١.
  ونص القرار على:

  أوال: إيفــــاد د.فايزة اخلرافي 
مديرة جامعة الكويت (األسبق) 
املذكورة  احلاصلة على اجلائزة 
أعاله، في مهمة رسمية الى باريس 
املذكور،  للمشاركة في االحتفال 
وذلك خالل الفتــــرة من ٢ الى ٤ 
مارس ٢٠١١ شاملة يومي السفر.

الكويت نفقات    ثانيا: تتحمل 
السفر واإلقامة.

  ثالثا: على جميع اجلهات العلم 
والعمل مبوجبه.

  وبناء علــــى  الدعوة املوجهة 
من وزارة اخلارجيةـ  إدارة الوطن 
العربي حلضور اجتماعات الدورة 
الثانية للجنة العليا املشــــتركة 
الفترة  التونسية في  ـ  الكويتية 

 مريم بندق
  ترأســـت وزيـــرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود وفــد الكـــويت املشارك 
في املؤمتر العام لوزراء التربية 
والتعليم في الــدول األعضاء 
مبكـــتب التربــية العربي لدول 
الذي تســـــتضيفه  اخللــيج 
العربية املتحدة في  اإلمارات 
أبوظبــي خالل الفــترة من ١٤ 
الى ١٥ ديســمبر اجلاري، وذلك 
بناء على موافـــقة مـــجلس 
الوزراء فـــي اجتمــاعه رقـــم 
(٢٠١٠/٥٧) بتاريخ ٢٠١٠/١١/٢٨ 
مبوجــب قراره رقم (١/١٧٤٢) 
على املشاركة على ان يترأس 
وفد الكويـــت وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي. وبناء 
على مـــا تقتضيـــه مصلحة 

العمل.
  وجاء في القرار:

  أوال: تشـــكيل وفد الكويت 
العام  املشـــارك في املؤمتـــر 
برئاســـتنا وعضوية كل من: 
ـ وكيل  الســـديراوي  متاضر 
إبراهيم بن  التربيـــة،  وزارة 
نخيـ  القائم بأعمال قسم مكتب 
التربية العربي لدول اخلليج 
في اللجنة الوطنية الكويتية 
لليونسكو، شيخة القمالس ـ 
مراقب مكتب الوزير، يوسف 
حاجيه ـ رئيس قسم مبكتب 

الوزير.
املهمة    ثانيـــا: تســـتغرق 

 الوتيد تحضر اللجنة العليا المشتركة في تونس

 خالد الرشيد

 حملة الدكتوراه والماجستير يراجعون القطاع اإلداري
 مريم بندق

  وزعت وكيلة القطاع اإلداري عائشة الروضان تعميما لصرف مكافأة 
املؤهل العلمي للموظفني الكويتيني حملة املؤهالت العليا (دكتوراه / 
ماجستير) جاء فيه: باإلشارة الى قرار مجلس اخلدمة املدنية رقم ٧ 

لسنة ٢٠١٠ وحرصا على تطبيق القرار تطبيقا صحيحا.
  يرجى من املشمولني بالقرار من موظفي الوزارة (حملة الدكتوراه 
/ املاجستير) عدا املعلمني مراجعة صالة املراجعني اإلدارية بالوزارة 

(مبنى رقم ٢) مصطحبني املستندات اآلتية:
  ١ ـ شـــهادة (الدكتوراه / املاجســـتير) معادلة من وزارة التعليم 

العالي.
  ٢ـ  شـــهادة بطبيعة العمل معتمدة مـــن مركز العمل، موضحا بها 

مدى اتفاق املؤهل مع مجال العمل احلالي.
  وذلك حتى يتســـنى لنا اتخاذ الالزم، والوزارة تخلي مسؤوليتها 

حال عدم التزام ذلك. 


