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 دورة تدريبية للباحثين بالتعاون مع 
البنك الدولي

 يقيم قطاع البحـــوث التربوية واملناهج 
الدورة التدريبية للباحثني وفق خطة التنمية 
للبرنامج احلكومي ٢٠١٠ - ٢٠١١ بالتعاون مع 
البنك الدولـــي الثامنة صباح بعد غد والتي 
تستمر حتى اخلميس املقبل بروضة الشهب 

- القرين - قطعة (١) الشارع األول. 

 الحمود حددت نسب اجتياز مقابالت «اإلشرافية» 
لـ ٣ بنود أساسية بحد أدنى ٧٠ في المائة

 مريم بندق
  قررت د.موضـــي احلمود 
استمرار إصدار مجلة «املسيرة 
التربوية» كلجنة دائمة واعتماد 
مكافآت تتراوح بني ١٥٠ و٣٠٠ 
دينار لـ ١٥ موظفا بهيئة التحرير 
ومنـــح رئيس التحرير (مدير 
إدارة العالقات العامة واإلعالم 
العتيي)  التربـــوي محســـن 
فـــي تكليف مـــن يراه  احلق 
مناسبا للعمل بهيئة التحرير 
من أصحاب التخصصات غير 

املتوافرة بالوزارة.
  واستندت الوزيرة في إصدار 
القرار الـــوزاري اخلاص بذلك 
الى القرار الوزاري رقم و ت/ 
وز/ ٢٠٠٢/٤٤٩/٢٣٨١ بتاريـــخ 
٢٠٠٢/١٠/١٢ بشأن إعادة إصدار 
مجلة املسيرة التربوية وحتويل 
ميزانية مجلة التربية لها، موافقة 
مجلس الوكالء على الدراســـة 
املقدمة من إدارة العالقات العامة 
واإلعالم التربوي بشأن إعادة 
إصدار مجلة املسيرة التربوية 
بجلسته رقم ٢٠٠٧/٢٢ بتاريخ 
الـــوزارة  ٢٠٠٧/١١/١٩ وكتـــب 

 مريم بندق
  اعتمـــدت وزيرة التربية 
العالي  التعليـــم  ووزيـــرة 
د.موضي احلمـــود توزيع 
نسب التقييم لشغل الوظائف 
االشرافية لرؤساء األقسام 
واملراقبني واملديرين ومديري 

العموم.
  تضمن قـــرار الوزيرة ٣ 
بنود اساسية توزع النسب 
عليها علـــى ان يكون احلد 
األدنـــى للنجـــاح ٧٠٪ من 

الدرجة النهائية:
الوزيرة على    اســـتندت 
القرار الوزاري رقم (٢٠١٠/٤٨١) 
الصادر بتاريخ ٢٠١٠/٩/١٦ 
بشأن نظام شغل الوظائف 

اإلشرافية وجاء فيه:

لديوان اخلدمة املدنية بشـــأن 
اعتماد املكافأة الشهرية لهيئة 
حترير املجلة، وموافقة الديوان 
عليها وآخرها بالكتاب رقم ٣٤ 
بتاريخ ٢٠١٠/٣/٩ بشأن اعتماد 

مكافأة لهيئة التحرير.
  جاء في القرار: أوال: يستمر 
إصدار مجلة املسيرة التربوية 
كلجنـــة دائمة بواقـــع عددين 

شهريا.
إدارة    ثانيا: يتولـــى مدير 
العالقـــات العامـــة واإلعـــالم 

  أوال: توزيع نسب التقييم 
الوظائف االشرافية  لشغل 

بحسب اجلدول املنشور:
  ثانيا: احلد األدنى للنجاح 

٧٠٪ من الدرجة النهائية.

التربوي رئاسة حترير مجلة 
املسيرة التربوية.

  ثالثا: يتم تخصيص امليزانية 
الالزمـــة (للطباعة والتوزيع، 
ومكافـــآت هيئة التحرير) عن 
طريق قطاعي الشؤون املالية 
والشـــؤون اإلداريـــة كل فيما 
يختص به، وتصرف املكافآت 
طبقـــا للموضـــح باجلـــدول 

املنشور.
  رابعا: لرئيس التحرير احلق 
في تكليف من يراه مناسبا من 
داخل أو خارج الوزارة للعمل 
بهيئة حترير املجلة للوظائف 
غير املتوافرة بالوزارة وحتديد 
املكافآت طبقـــا لطبيعة عمل 
كل عضـــو، واعتماد املزاوالت 
الشـــهرية وامليزانية اخلاصة 

باملجلة.
  خامســـا: يعمل بهذا القرار 
اعتبارا من بداية العام الدراسي 
٢٠١٠-٢٠١١ ويجـــدد تلقائيا، 
ويلغى مـــا يتعارض معه من 
قرارات ســـابقة، وعلى جميع 
جهات االختصاص العلم والعمل 

مبوجبه. 

  ثالثا: يســـري هذا القرار 
اعتبارا من تاريخه، وُيلغى 
ما يتعارض معه من قرارات 

سابقة.
الوزيــــرة    هــــذا ودعــــت 
احلمــــود وكيلــــة الــــوزارة 
متاضر السديراوي الى اتخاذ 
اجراءات لسد الشواغر احلالية 
في الوظائف االشرافية على 
مســــتوى رؤســــاء االقسام 
واملراقبني واملديرين واملديرين 
العامني ســــواء فــــي ديوان 
الوزارة او املناطق التعليمية 
ملا في ذلك من تسهيل واجناز 
العمل وتخفيف االعباء احلالية 
الذين  عن بعض املسؤولني 
يقومون مبتطلبات الوظائف 

الشاغرة حاليا. 

 السديراوي تستعجل الشركات 
لصرف المستحقات المالية

 مريم بندق
وزارة  وكيلــــة    دعــــت 
التربية متاضر السديراوي 
شــــركات اخلدمات لسرعة 
اســــتيفاء مستندات صرف 
املبالغ املالية املستحقة لهم 
قبــــل نهاية الســــنة املالية 

.٢٠١١/٢٠١٠
الوكيلــــة    وكلفــــــــــت 
السديراوي جلنة برئاسة 
رئيسة قسم املتابعة املالية 
الطنطــــاوي لفحص  هالة 
مســــتحقات عقود شركات 
اخلدمــــة، وتعلية األمانات 
لبعض املستحقات التي لم 
تستوف مستندات الصرف 
قبــــل نهاية الســــنة املالية 

.٢٠١١/٢٠١٠
فـــي  اللجنـــة    تضـــم 

عضويتها:
 ٭  حصة هذال املطيري

 ٭  أحمد عبدالرازق الصفائي
 ٭  فاطمة صالح الغيث

 ٭  مواضي فالح املطيري
 ٭  إميان هادي العنزي

 ٭  دانة راشد العسالوي
 ٭  مشاعل فهد الشمري
 ٭  عبير عباس عبداهللا

غـــزاي  محمـــد   ٭  غـــزوة 
العتيبي

 ٭  احمد خليفة حافظ
 ٭  بندر نومان املطيري

 ٭  محمود احمد فؤاد
 ٭  محمد احمد عبدالرازق
 ٭  محمد عبدامللك احلطب

 ٭  ياسر غازي السبتي
 ٭  عمران عبداحلكيم احلداد
 ٭  مصطفى السيد الشوادفي

 ٭  فهد عبدالرحيم بهبهاني
 ٭  حسن محمد عبداهللا

  حددت مهام اللجنة في:
  استعجال الشركات بسرعة 

تقدمي اي فواتير مبستحقاتهم 
قبل انتهاء السنة املالية.

  اســـتعجال اقسام االدارة 
التقاريـــر  اعـــداد  بســـرعة 
واملخالفـــات خلصمهـــا من 
مســـتحقات الشـــركات قبل 

صرفها.
  جـــرد وفحـــص باقـــي 
املستحقات التي لم تستوف 
مستنداتها وتقاريرها وتعليتها 
على حساب األمانات حفاظا 

على حقوق الشركات.
  وتصرف مكافأة مالية وفقا 

للنظم.
  ويعمل بهذا القرار اعتبارا 
من ٢٠١١/١/٣ حتى ٢٠١١/٣/٣١ 
وعلى جميـــع اجلهات العلم 

والعمل مبوجبه.
  وقالت مصادر تربوية لـ 
«األنباء» ان الوزارة تتعاون 
مع شركات القطاع اخلاص 
املالية  الدفعــــات  لصــــرف 
املســــتحقة لهم ملساعدتهم 
في اجنــــاز العمل املطلوب 
اال ان نظــــم ولوائح  منهم 
املاليــــة  وقــــرارات وزارة 
وديوان احملاســــبة البد ان 

تطبق بكل دقة. 

 مكافآت تتراوح بين ١٥٠ و٣٠٠ دينار لـ ١٥ موظفًا
  بـ «المسيرة التربوية» من داخل وخارج «التربية»

 لرئيس التحرير الحق في تكليف أصحاب التخصصات غير المتوافرة بالوزارة بشرط استيفاء المستندات قبل نهاية السنة المالية   لرؤساء األقسام والمراقبين والمديرين ومديري العموم

 محسن العتيبي

 د.موضي احلمود

 د.إيرينا بيكوفا د.عبدالعزيز التويجري علي القرني

 «التربية» تستضيف ١٩ شخصية لحضور احتفاالت 
مرور ٥٠ عامًا على انضمامها لـ «اليونسكو»

 قبول طلبة المنح الدراسية
  من سلطنة عمان في التربية الخاصة

 مريم بندق
  كلفت د.موضي احلمـــود فريق عمل لقبول 
طلبة املنح الدراسية من سلطنة عمان في مدارس 
التربية اخلاصة للعام الدراسي ٢٠١٢/٢٠١١، تضمن 

القرار:
  أوال: تشكيــــل فريـــــق عمــــــل لقبـــــول 
طلبة املنح الدراســـيـــة مــــن ســـلطنة عمان 
فـــــــي مدارس التربية اخلاصة برئاســـة هيا 
الفهد ـ مراقـــــب الشؤون التعليمية وعضوية 

كل من:
  جناة الصقر ـ مدير مدرسة النور املشتركة 

للبنات.
  معصومـــة بهبهاني ـ موجهـــة فنية خدمة 

نفسية.
  أسماء البغلي ـ باحث نفسي.

  علي العتيبي ـ مشرف عام املساكن.

  أمينة العبيدليـ  رئيس قسم تخاطب مبدرسة 
الرجاء املشتركة بنات.

  ريهام عبدالوهاب نقيـ  مساعد منسق إداري 
مبراقبة الشؤون التعليمية.

  ثانيا: يتولى املشار إليهم املهام التالية:
  ـ إجـــراء االختبارات التفصيلية لطلبة ذوي 
االحتياجات اخلاصـــة في كل من املواد التالية: 
(اللغة العربيةـ  الرياضياتـ  التربية االسالمية 

ـ العلوم).
  ـ إجراء اختبار الذكاء وتعبئــــــة استمارات 
تشـــخيص حالة كل طالب مســـتجد وكــــذلك 
اســـتمارات حالة الطالب احملول مـــن التعليم 

العام.
  ـ إجراء املقابلة الشـــخصية ملن تنطبق عليهم شروط القبول 
في إحدى مدارس التربية اخلاصة ضمن طلبة املنح الدراســـية 

التي تقدمها الكويت لسلطنة عمان. 

 مريم بندق
  اصـــــــدرت وزيـــــــرة 
التربية قرارا باســـتضافة 
١٩ شـــخصيـــة حلضـــور 
احتفاالت مرور ٥٠ عاما على 
انضمــــــــام الكويت ممثلة 
الى منظمة  التربية  بوزارة 

اليونسكو.
الوزيـــرة  قـــرار    نـــص 
د.احلمود علـــى ان تتحمل 
الســـفر  الكويـــت تكاليف 
واملواصـــالت  واالقامـــة 
والتنقالت والوجبات خالل 
الفترة من ٧ فبراير حتى ١٠ 

منه.
اســـماء  يلـــي    وفيمـــا 
الشخصيات التي ستشارك 
في االحتفاالت: ايرينا بيكوفا 
ـ مدير عام منظمة اليونسكو، 
د.عبدالعزيـــز التويجري ـ 
مدير عام املنظمة االسالمية 
(االسيســـكو)، د.محمد بن 
عاشور ـ مدير عام املنظمة 
العربية (االليكسو)، د.علي 

القرني ـ مديـــر عام مكتب 
التربيـــة العربـــي، الينورا 
فلنتيونفناـ  رئيس املجلس 
اليونســـكو،  ـ  التنفيـــذي 
ديفيدسون هيبورنـ  رئيس 
العام لليونســـكو،  املؤمتر 
عبدالعزيز البابطني ـ االمني 
العـــام املســـاعد - اللجنة 
السعودية، عبداهللا النشيط 
ـ امني عام اللجنة البحرينية، 

صـــالح ســـرور ـ امني عام 
القطريـــة باالنابة،  اللجنة 
خولة املعالـ  امني عام اللجنة 
االماراتية، د.احمد بشـــير ـ 
الليبية،  اللجنـــة  امني عام 
م.محمـــد ســـالمـ  امني عام 
اللجنة املصريـــة، د.احمد 
املعمـــريـ  امني عام اللجنة 
اليعقوبي  اليمنية، د.محمد 
ـ امني عام اللجنة العمانية 

باالنابة، سلوى البعاصيري 
ـ امني عام اللجنة اللبنانية، 
د.حمـــد الهمامـــي ـ مديـــر 
املكتـــب االقليمي بالدوحة، 
د.عبداملنعـــم عثمان ـ مدير 
املكتب االقليمـــي بيروت، 
د.عبيـــد الهاجـــري ـ مدير 
املكتب االقليمي بالشـــارقة 
العام  املدير  وســـكرتيــــر 

لليونسكو. 

 الحمود اعتمدت قرارًا بتحمل الكويت تكاليف السفر واإلقامة والمواصالت والتنقالت والوجبات

 متاضر السديراوي

 هيا الفهد

 مالحظات  المكافأة الشهرية  الوظيفة بالمجلة 
 ٣٠٠ د.ك  رئيس التحرير 

 ٢٧٥ د.ك  مستشار التحرير 

 ٢٧٥ د.ك  مدير التحرير 

 ٢٧٥ د.ك  سكرتير التحرير 

 ٢٧٥ د.ك  سكرتير تنفيذي وإشراف فني 

 للمصور الواحد  ١٥٠ د.ك  مصور ورسام كاريكاتير عدد (٢) 

 ٢٥٠ د.ك  مخرج صحافي 

 للمحرر الواحد  ٢٠٠ د.ك   محررين عدد (٦) 

 ٢٠٠ د.ك  مصحح لغوي 

 البيان  م 
 توزيع نسب التقييم حسب الوظيفة اإلشرافية 

 مدير  عام  مدير  مراقب  رئيس قسم 

 املعرفة واخلبرة الوظيفية: (الشهادة،  ١ 
 ١٠٪  ١٠٪  ٢٠٪  ٢٥٪ التخصص، التدرج الوظيفي) 

 ١٥٪  ٢٠٪  ١٥٪  ١٥٪  املهارات: (عرض األفكار والرؤى أمام اللجنة)  ٢ 

 ٧٥٪  ٧٠٪  ٦٥٪  ٦٠٪  مقابلة اللجنة  ٣ 

 ١٠٠٪  ١٠٠٪  ١٠٠٪  ١٠٠٪  املعدل الكلي 


