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 مصادر لـ «السديراوي»: متى مقابالت اختيار مدير االمتحانات بـ «الخاص»؟
 مريم بندق

  طالبت مصادر تربوية وكيلة الوزارة 
متاضر السديراوي بتحديد موعد مقابالت 
اختيار مدير ادارة االمتحانات واملعادالت 
باإلدارة العامــــة للتعليم اخلاص نظرا 
حلاجة العمل الشديدة بعد شغر املنصب 
منذ فتــــرة. وكانت الوزيرة احلمود قد 

شكلت جلنة برئاسة السديراوي في يناير 
املاضي ملقابلة املتقدمني لشغل الوظيفة 
تضم في عضويتها: فهد الغيص وعبداهللا 
احلربي ويسرى العمر ومحمد الداحس 
وسعود العنزي. يذكر ان شروط شغل 
املنصب التي سبق ونشرتها «األنباء» 

في ٢٣ نوفمبر املاضي. 

 مريم بندق
  جددت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود التأكيد على تبني مشروع 

زيادة رواتب املعلمني الذي تقدمت به جمعية املعلمني.
  وينص املشروعـ  الذي سبق ووعدت الوزيرة بدراسته ورفعه الى مجلس الوزراءـ  على 
حتسني ومســـاواة أوضاع املعلمني املادية مع أصحاب الكوادر األخرى ويهدف ـ بحسب ما 
سبق ونشرته «األنباء» في ٢٧ أغسطس ٢٠١٠ ـ الى زيادة رواتب املعلمني وذلك بزيادة بدل 
التدريس من ١٥ الى ٢٠٠ دينار، وزيادة العالوة التشجيعية من ٧٥ الى ٢٥٠ دينارا، وزيادة 

بدل املستوى الوظيفي بنسبة ١٠٠٪ بحسب اجلدول املنشور.
  وبخصوص املعلمني الوافدين كانت الوزيرة احلمود قد صرحت لـ «األنباء» في ٣ اجلاري 
بأنها ســـتدفع القرار زيادة بدل الســـكن للمعلمني الوافدين في اول اجتماع ملجلس اخلدمة 

املدنية.
  وقالت ردا على ســـؤال لـ «األنباء» ان املعلمني يستاهلون وسأبذل جهدي القرار الزيادة 

التي رفعتها الوزارة الى املجلس.
  من ناحية أخرى أكدت الوزيرة ان اعداد الطالب والطالبات التي انتظمت امس في املدارس 

بعد استئناف الدراسة عقب انتهاء عطلة الربيع جاءت بنسبة ٩٠٪. 

 وزيرة التربية: سأتبنى مشروع «المعلمين» لزيادة الرواتب
 جددت التأكيد على ما أعلنته في أغسطس ٢٠١٠

 جدول بمسميات وظائف التعليم العام المقترحة فنيا وشروط شغلها ومكافأة المستوى الوظيفي المقرر لها 

 شروط شغل الوظيفة  الوظيفة 
 مكافأة المستوى 

الوظيفي 
 بدل تدريس  مكافأة تشجيعية 
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 ٥٠  ١٠٠  ٢٠٠  دبلوم تربوي  معلم هـ 

 د.موضي احلمود 

 عائشة الروضان 

 متعب العتيبي 

 صورة زنكوغرافية لتصريح الوزيرة لـ «األنباء» في ٣ اجلاري 

 ١ ـ مينح أعضاء هيئة التدريس الشاغلون لوظائف 
إشرافية رئاسية بدل إشراف مببلغ:

  ـ ١٦٥ دينـــارا ملوجه فني عام ومدير مدرســـة/ مدير 
روضة.

  ـ ١٣٥ دينارا ملوجه فني أول مدير مدرســـة مســـاعد/ 
مدير روضة مساعد.

  ـ ١١٥ دينارا رئيس قســـم/ موجه فني مادة دراسية 

معلم أول/ مشرف فني.
  ٢ـ  مينح احلاصلون على شهادة الدكتوراه بدل مؤهل 
مقـــداره ٤٠٠ دينار و٢٠٠ دينار للحاصل على شـــهادة 

املاجستير.
  ٣ ـ مينح أعضـــاء هيئة التدريس الكويتيون مكافأة 
استحقاق مبا يعادل مرتبا شامال لسنة ونصف السنة 
على ان يكون قد مضى على خدمتهم ٣٠ ســـنة بالنسبة 

للذكور و٢٥ سنة بالنسبة لإلناث.
  ٤ـ  مينح أعضاء هيئة التدريس احلاصلون على تقدير 
امتياز مكافأة اعمال ممتازة مقدارها ١٠٠٠ دينار سنويا 

و١٢٥٠ دينارا للوظائف اإلشرافية.
  ٥ ـ ال يجـــوز اجلمع بني البـــدالت واملكافآت الواردة 
في هذا اجلدول مـــن ناحية وأي مكافآت تصرف بصفة 

شخصية او بدالت مقررة بقرارات أخرى. 

 الحمود تطالب الزبن بصرف مكافآت تتراوح بين ٧٥٠ و٩٠٠ دينار
  لرئيس وأعضاء فريق الترفيع الوظيفي لمدة ٣ أشهر

 مريم بندق
  خاطبـــت وزيـــرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود رئيس ديوان اخلدمة 
املدنيـــة عبدالعزيـــز الزبـــن 
املاليـــــة  لصرفه املستحقات 
ألعضاء فريق عمل لتنفيذ أعمال 
الترفيـــع الوظيفي، وجاء في 

خطابها: 
  إحلاقا بكتابنـــا رقم ١٧١٨٤ 
بتاريخ ٢٠١٠/٩/٢٧ بشأن تشكيل 
فريق العمل املشار اليه أعاله 
خالل الفترة من ٢٠١٠/٦/٦ وملدة 

٦ شهور.
  ونظـــرا لعـــدم موافاتنـــا 
مبوافقتكـــم علـــى تشـــكيل 
املقترحة  باملـــدة  الفريــــــــق 
وتوقـــــف عمل الفريق اعتبارا 

من ٢٠١٠/٨/٣١.
  لذا يرجى املوافقة على صرف 
املستحقات املالية التي تتراوح 
بني ٩٠٠ و٧٥٠ دينارا لرئيس 
الفريق وأعضائه عن فترة العمل 
كاملة اعتبارا من ٢٠١٠/٦/١ حتى 

.٢٠١٠/٨/٣١
الوزيرة رقم    وكان كتـــاب 

١٧١٨٤ جاء فيه: باالشـــارة الى 
املوضوع أعاله ولرغبة الوزارة 
الترفيع  في اســـتكمال أعمال 
الوظيفي للعاملني بالوزارة، فقد 
القرار رقم ٢٠١٠/٣٠٤  أصدرت 
بتاريخ ٢٠١٠/٦/٦ بشأن تشكيل 
فريق عمل للقيام بأعمال الترفيع 
الوظيفـــي للعاملـــني من غير 
وظائف الهيئة التعليمية والقرار 
رقـــم ٦٣٥٦ بتاريخ ٢٠١٠/٧/١٣ 
بشأن إضافة أعضاء جدد لفريق 

العمل.
  وقد مت تشكيل فريق عمل 
لتنفيذ أعمال الترفيع الوظيفي 
اعتبارا مـــن ٢٠١٠/٦/١ وملدة ٦ 
أشهر برئاسة الوكيل املساعد 
للشـــؤون اإلداريـــة عائشـــة 
الروضـــان وعضويـــة بعض 
املتخصصـــني مـــن الـــوزارة 
وعددهـــــــم ٣٩ مــوظفـــا مع 
االستعانة بعـــــدد ٢ من ذوي 
اخلبرة في هذا املجــــــال بديوان 
اخلدمة املدنية على ان تصرف 
لهم مكافأة شهريـــــــة قدرها 
٣٠٠ دينار لرئيس فريق العمل، 
٢٥٠ دينارا لكل عضو تصرف 

على بند «أعمال أخرى».
  لذا يرجى املوافقة على منح 
املكافأة املقترحة لفريق العمل 
عن فترة التكليف الذي يتضمن 
األسماء التالية، وبحسب قرار 
الفريق  سابق للوزيرة ترأس 
الوكيل املساعد للشؤون اإلدارية 

عائشة الروضان وعضوية:
  خالد سليمان بو كحيل

  محمد األحمدي محمد
  راشد خالد العجيل

  رجاء صالح بوعركي
  منال احمد الشطي

  فاطمة احمد الصراف
  علي حسن شمس الدين

  محمد حسن الزواوي
  محمود السيد عبدالكرمي
  نادية عبدالرسول املويل

  علياء علي احلمر
  حيـــاة عبـــد علـــي محمد 

حسن
  منيرة بدر اخلضر

  موضي ناصر اليتيم
  فاطمة عبداهللا العمار

  عبيـــر محمـــود شـــهاب 
محمود

  فاطمة عبدالكرمي حسني
الدين سليم عثمان    صالح 

ابو زور
  منى مكي محمد

  فيصل سليمان اجلطيلي
  عبداخلالـــق عبدالســـتار 

احمد
  شادي عبدالسالم عبداملطلب
  هبة صالح محمد الفجري
  رشا سالم عبداهللا حمادة

  دالل مطلق العنزي
  منى مشعل املبارك

  حنـــان يعقـــوب يوســـف 
الطويل

  أمل عبداهللا مخلف العنزي
  رفعـــة ســـالم عبدالهادي 

العجمي
  سارة مبارك فهد البسيكان

  جمال عبداحلليم الفحل
  شيخة راشد مظفر
  محمد راشد اخللف

  تركي محمود حسني
الـــوزارة قد كلفت    وكانت 
الفريـــق باملهام التالية: حصر 
بالـــوزارة (من غير  العاملني 
وظائـــف الهيئـــة التعليمية) 
وتصنيفهم من حيث الوظيفة 
احلاليـــة لهـــم حســـب مركز 

العمل.
  حتديد املسمى الوظيفي لكل 
موظف حسب املؤهل الدراسي 
ومدة اخلبرة في مجال الوظيفة 
ومبا يتناســـب مـــع تعاميم 
ديوان اخلدمة املدنية املرتبطة 
بالتصنيف الوظيفي والقرارات 
الوزارية الصادرة عن الوزارة 

بشأن الترفيع الوظيفي.
  بحث جميع الوظائف وإصدار 
قرارات الترفيع الوظيفي الالزمة 

لها.
الترفيع  قـــرارات    إصـــدار 
الوظيفي وتخزينها بنظام النظم 

املتكاملة.
  لرئيس الفريق ان يستعني 
مبـــن يـــراه مناســـبا إلجناز 
األعمال املكلف بها فريق العمل 
التكليف  قـــرارات  وإصـــــدار 

الالزمة بذلك.
  تبـــدأ أعمال فريـــق العمل 
اعتبـــارا مـــن ٢٠١٠/٦/١ حتى 

.٢٠١٠/١٢/٣١
  تصرف مكافأة شهريــــــة 
علـــى بند أعمـــال أخرى وفق 

النظم.
  على جهات االختصاص العلم 

والعمل مبوجبه.
الوزيـــرة فـــي    اســـتندت 
إصــــــدار قرارها رقم ٢٠١٠/٣٠٤ 
اخلاص بتشـــكيل فريق عمل 
للقيـــــــــام بأعمـــال الترفيع 
الوظيفي للعاملني بالوزارة من 
غيـــــر وظائف الهيئة التعليمية 

الى:
  ـ بعد االطالع على املرسوم 
بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في 

شأن اخلدمة املدنية والقوانني 
املعدلة له.

  ـ وعلى املرسوم الصادر في 
١٩٧٩/٤/٤ في شأن نظام اخلدمة 

املدنية وتعديالته.
  ـ وعلى كتب ديوان اخلدمة 
املدنية الصادرة بشأن تصنيف 

الوظائف.
الوزاري  القـــرار    ـ وعلـــى 
رقم ٢٠٠٤/٥٢٥ بشأن شروط 
الوظيفـــي ملجموعة  الترفيع 
وظائف اخلدمات االجتماعية 

والتربوية.
  ـ وعلى القرار الوزاري رقم 
٢٠٠٤/٥٢٦ بشأن شروط الترفيع 
الوظيفـــي ملجموعـــة وظائف 
التطويـــر واملتابعـــة اإلدارية 

واإلحصاء.
  ـ وعلى القرار الوزاري رقم 
٢٠٠٤/٥٢٧ بشأن شروط الترفيع 
الوظيفي ملجموعة وظائف الدعم 

اإلداري.
  ـ وعلى القرار الوزاري رقم 
٢٠٠٤/٥٢٨ بشأن شروط الترفيع 
الوظيفي ملجموعة وظائف نظم 

وتقنية املعلومات.
  ـ وعلى القرار الوزاري رقم 
٢٠٠٦/٤٠٣ بشأن شروط الترفيع 
الوظيفي ملجموعة وظائف املالية 
واالقتصادية والتجارية حملة 

املؤهل اجلامعي.
  ـ وعلى القرار الوزاري رقم 
٢٠٠٦/٤٠٤ بشـــأن شــــــروط 
الترفيع الوظيفي ملجموعـــــة 
الوظائف القانونية والشؤون 
القانونيـــة العاملة في وزارة 

التربية.
  ـ وعلى القرار الوزاري رقم 
٢٠٠٦/٤٠٥ بشأن شروط الترفيع 
الوظيفـــي ملجموعة الوظائف 
املالية واالقتصادية والتجارية 

حملة الدبلوم.
  ـ وعلى القرار الوزاري رقم 
٢٠٠٦/٤٢١ بشأن تعديل الشرط 
التأديبية املعمول  بالعقوبـــة 
الترفيع  به كأحـــد ضوابـــط 

الوظيفي.
  ـ وعلى القرار الوزاري رقم 
٢٠٠٩/٣٨١ بشأن قواعد وأسس 
الترفيع الوظيفي للعاملني في 

وزارة التربية.
  ـ وبنـــاء على مـــا تقتضيه 

مصلحة العمل. 

 لجنة لفرز أسماء معلمي التعاقدات الخارجية عدم موافقة الديوان على تشكيل الفريق بالمدة المقترحة لنهاية ديسمبر ٢٠١٠ أدى إلى توقفه عن العمل من أغسطس الماضي
 مريم بندق

  شكلت وكيلة وزارة التربية املساعدة للقطاع 
االداري عائشة الروضان جلنة لفرز البريد الوارد 
اخلارجي اخلاص بالتعاقدات اخلارجية من اعضاء 
الهيئة التدريســـية للعام الدراسي ٢٠١٢/٢٠١١ من: 
أمل احلربي، أنوار املطيري، بشاير املطيري، مها 
اجلمهور، أنـــوار املطيري، ربيعة الهاجري، نوف 
الديحاني، صفاء الدريعي، عذاري الظفيري، وهاجر 

الرشيدي.
  مهـام اللجنة: اســـتقبال البريد اخلارجي اخلاص 

بالتعاقدات اخلارجية، فرز وتصنيف البريد اخلارجي 
(ذكور / إناث)، تسجيل املعامالت اخلاصة بإدارة 
املوارد البشرية (مراقبة االختيار) املتعلقة بطلبات 
هيئة التدريس الواردة عن طريق البريد (العادي 
ـ املسجل ـ املمتاز) او من جهات اخرى وتوزيعها 

وتأمني تسليمها للجهات املعنية.
  يعمل بهـــذا القرار اعتبارا مـــن ٢٠١١/١/٣ حتى 

نهاية ٢٠١١/٣/٣١.
  تصرف لرئيس وأعضاء اللجنة مكافأة مالية 

وفقا للنظم املتبعة. 

وزارة الكهرباء واملاء

اإعــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء

ل��ل�����س��ادة املواطنني  ال��ك��ه��رب��اء وامل����اء  ت��ع��ل��ن وزارة 

ال���ك���رام.. ب��اأن��ه ن��ظ��رًا ال���س��ت��ح��داث اأع��م��ال تطوير 

اأعمال رب��ط م�سدري التغذية  وحت�سني واإج���راء 

للمي��اه العذب���ة وامل��ي��اه قليلة امللوحة بالقطعة 

رقم )4( منطقة فهد االأحمد.

مما �سيرتتب عليه �سعف املياه العذبة عن منطقة 

ال��ق��ط��ع )3،2( وذل����ك اع���ت���ب���ارًا من  ال�����س��ب��اح��ي��ة 

ال�ساعة ال�سابعة من �سباح يوم االأربعاء املوافق 

2011/2/16 وملدة )6( �ساعات. 

وتهيب الوزارة باملواطنني الكرام �سرورة 

التعاون معها خالل فرتة اإجراء التعديالت.

و�شـــكــــراً،،،

بلدية الكويت
اإدارة املناق�سات والعقود - ق�سم املمار�سات

املمار�سة  2011/2010/16

تنفيذ وتوريد اختام لبلدية الكويت

اإعـالن رقم )2011/30(

مدير عام البلدية

تعلن بلدية الكويت عن طرح ممار�سة رقم 2011/2010/16 تنفيذ 

وتوريد اختام  طبقًا لل�سروط واملوا�سفات العامة واخلا�سة الواردة 

عليها  احل�سول  ميكن  والتي  اأعاله  املذكورة  املمار�سة  وثائق  يف 

البلدية  مبنى  امل�سرتيات(  )مراقبة  والعقود  املناق�سات  اإدارة  من 

الرئي�سي )املبنى الأو�سط(- الدور الرابع وذلك مقابل طوابع ماليــة 

بقيمة 20 د.ك )ع�سرين ديناراً فقط لغري( غري قابلة للرد.

علمًا باأن اآخر موعد لإيداع العطاءات يف ال�سندوق املخ�س�ص باإدارة 

املناق�سات والعقود بالبلدية الرئي�سية - مبنى الوزير - الدور العا�سر 

املوافق  الثنني  يوم  ظهر  من  ع�سرة  الثانية  ال�ساعة  متام  يف  هو 

2011/3/7م لال�ستف�سار تليفون: 22401044 وت�سري العطاءات ملدة 
)90( ت�سعني يومًا من تاريخ ف�ص املظاريف اخلا�سة بها، وتبلغ قيمة 

الكفالة الأولية مبلغ )100د.ك(  فقط مائة دينار لغري يف �سورة 

الكويت �ساحلة ملدة  اأو كفالة م�سرفية ل�سالح بلدية  �سيك م�سدق 

�سريان العطاء، علمًا باأن هذه املمار�سة غري قابلة للتجزئة.

 متاضر السديراوي 


