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د.خالد الرشيد

طلق الهيم

تأجيل الصرف للوكالء املساعدين واملديرين العامني واملوجهني ومديري اإلدارات حتى رد »الديوان«

»مالية التربية«: املكافآت املمتازة لـ 27 ألف معلم وإداري
في حساباتهم بالبنوك 24 يونيو املقبل مبيزانية 5.5 ماليني دينار

املقررة لها من قبل الديوان عن 
املبالغ املقررة بحس���ب وكيلة 

الوزارة.
وعن بعض الفئات األخرى 
التي تختل���ف املبالغ اختالفا 
كبيرا بني قرار الديوان وقرار 
الوزارة؟ ردت املصادر  وكيلة 
قائلة: سيتم الصرف بحسب 
املبالغ املالية التي صرفت العام 

املاضي. 
وقالت املصادر ان اجمالي 
امليزاني���ة تبل���غ  5.5 ماليني 

دينار

احلصول عل���ى موافقة ديوان 
اخلدمة.

وهل س���يتم الصرف لهذه 
الفئات بحس���ب املبالغ املالية 
املقررة من الديوان ام بحسب 

املقررة من وكيلة الوزارة؟
بّينت املصادر ان املخاطبة 
باألساس هدفها أيضا ان بعض 
مسميات هذه الفئات لم ترد في 
قرار الدي���وان ولذلك البد من 
املوافقة قبل  احلصول عل���ى 
الصرف، مستدركة بأن بعض 
ه���ذه الفئات ال تختلف املبالغ 

األخرى الحقا بعد احلصول على 
موافقة ديوان اخلدمة املدنية.

الوظيفية  الفئ���ات  وع���ن 
األخرى أجابت املصادر: الوكالء 
املساعدون واملوجهون العامون 
واملديرون العامون واملوجهون 
الفني���ون واألوائ���ل ومديرو 

االدارات.
وعن سبب مخاطبة »الديوان« 
املمتازة لهذه  املكافآت  لصرف 
الفئات أوضحت: بحسب قرار 
سابق ل� »الديوان« فأي مكافأة 
تزي���د على 400 دينار البد من 

أعلن���ت مص���ادر تربوية 
ايداع  ان  ل� »األنب���اء«  رفيعة 
املكافآت املمتازة جلميع املعلمني 
واإلداريني العاملني في الوزارة 
البالغ  واملناط���ق وامل���دارس 
عددهم ما يقارب 27 ألفا سيتم 
مع رواتب شهر يونيو املقبل 
وذلك عن العام الدراسي املاضي 

.2010/2009
وقالت املصادر يشمل االيداع 
كمرحلة أولى املعلمني 200 دينار 
واإلداريني 150 دينارا على ان 
عبد العزيز الزبنيتم الصرف للفئات الوظيفية  أحمد املليفي

»الديوان«: ال عالقة لنا باملبالغ
أوضحت مصادر في ديوان اخلدمة املدنية ان الديوان ال عالقة 

له بتحديد قيمة املبالغ املالية املقررة للصرف لفئة من مدير 
فما فوق حيث سبق للديوان اصدار قرار ينظم صرف هذه 

املبالغ.
ولذلك تقع املسؤولية اآلن على وزارة التربية في اصدار قرار 

ينظم املبالغ املالية التي ستصرفها لهذه الفئات.

جدول بفئات املكافآت املالية مقابل اخلدمات املمتازة احملددة من قبل مجلس اخلدمة بحسب القرار رقم )9( الصادر في يونيو 2010
احلد األقصى لفئات املكافآت املالية )بالدينار سنويا(البيان

2500وكيل وزارة
2000وكيل وزارة مساعد

1500مدير ادارة
1250مراقب

1000رئيس قسم
850رئيس شعبة

800شاغلو الوظائف العامة من الدرجة )أ( الى الرابعة
600شاغلو الوظائف العامة من الدرجة اخلامسة الى الثامنة

300شاغلو الوظائف الفنية املساعدة واملعاونة

السبت 2011/6/4اخلميس 2011/6/2األربعاء 2011/6/1الثالثاء 2011/5/31االثنني 2011/5/30
اللغة اإلجنليزية
الصف العاشر
unit8-Module3
4-2-1 Lessons

الرياضيات
متارين متنوعة على الكتاب الثاني

الصف احلادي عشر
علمي

األحياء
الصف الثاني عشر
االنقسام اخللوي

الرياضيات
متارين متنوعة للفترة الدراسية 

الرابعة الصف الثاني عشر
علمي

الفيزياء
الصف الثاني عشر

الفيزياء الذرية

اللغة العربية
الصف الثاني عشر

قصيدة الغبطة فكرة 2

الرياضيات
متارين متنوعة على الكتاب الثاني

إحصاء
على الصف احلادي عشر

علمي

اللغة اإلجنليزية
الصف احلادي عشر

lesson5-Unit7

الرياضيات
حل متارين متنوعة

الكتاب الثاني
الصف العاشر

الكيمياء
الصف الثاني عشر

أدلة التعادل

الرياضيات
الصف الثاني عشر

االرتباط

اللغة اإلجنليزية
Revision/paper1

تدريبات الورقة األولى
الصف العاشر

اللغة العربية
الصف احلادي عشر
أنا سعيد في زواجي

اللغة اإلجنليزية
Revision/paper1

الصف احلادي عشر

اللغة اإلجنليزية
lesson3-Unit8
الصف العاشر

الفيزياء
الصف العاشر

توصيل املقاومات

اللغة اإلجنليزية
Revision/paper2
الصف العاشر

الرياضيات الصف احلادي عشر 
مقاييس النزعة املركزية

اللغة اإلجنليزية
Revision/paper2

الصف احلادي عشر

اللغة العربية
الصف العاشر نصوص 

قصيدة حديث النفس

الكيمياء
الصف العاشر

األكسجني واألكاسيد

اللغة العربية
تدريبات نحوية وصرفية الصف 

الثاني عشر
علمي وأدبي

الفيزياء
الصف احلادي عشر الزمن 
الدوري والطاقة في احلركة 

التوافقية
البسيطة والطاقة

اللغة العربية
اسناد األفعال + تدريبات

نحوية
الصف العاشر 

الرياضيات
الصف الثاني عشر

االنحدار

األحياء
الصف الثاني عشر

علمي / قوانني مندل 

اللغة العربية
تدريبات نحو الصف احلادي عشر

الكيمياء
الصف احلادي عشر حاصل 

اإلذابة واحملاليل املنظمة

اللغة العربية
أسس كتابة موضوع

التعبير
جميع مراحل الثانوية

اجليولوجيا
الصف احلادي عشر

التراكيب اجليولوجية

جدول بفئات املكافآت املالية مقابل اخلدمات املمتازة التي صرفتها »التربية« وتعتزم صرفها مقابل العام املاضي
احلد املطبق »بالتربية« لفئات املكافآت املالية )بالدينار سنويا(البيان

2500وكيل وزارة
2000وكيل وزارة مساعد

1500مدير عام
500مدير ادارة

400املراقب واملوجه االول
250رئيس قسم
250رئيس شعبة

150شاغلو الوظائف العامة
200املعلم واملعلم االول واملدير املساعد

300مدير املدرسة واملوجه الفني

بث برامج تعليمية على قناة »إثراء«
أعلن الوكيل املس���اعد للتنمية التربوية بدر الفريح عن جدول البث للدروس التعليمية من تاريخ 30 مايو اجلاري حتى 4 يونيو 

املقبل على قناة »إثراء«.
جدول البث من تاريخ 2011/5/30 حتى 2011/6/4

فريق لتسجيل الدروس التعليمية لطلبة جميع املراحل

تطوير املناهج في القرين اليوم
يعد قطاع البحوث التربوية 
واملناهج ورشة عمل بعنوان 
»دور املعلم في تطوير املناهج« 
وذلك في الثامنة من صباح غد 
بقاع���ة إدارة التقومي وضبط 

جودة التعليم.
العنوان: القرين � ق1 � ش1 

� روضة الشهب سابقا.
هذا ومتتد ورش���ة العمل 

حتى 1 يونيو املقبل.

وستكون حتت رعاية مدير 
عام منطقة حولي التعليمية 

منى الصالل.
 تقيم ثانوية اجلابرية بنات 
حفل ختام األنشطة املدرسية 

وذلك في التاسعة من صباح 
اليوم.

اجلابرية ق3 � امتداد شارع 
تونس مقاب���ل إدارة الفحص 

الفني.

يحيى عبداجلليل – معلم – ث 
يوسف بن عيسى م.العاصمة 
التعليمية، نيازي عبدالعزيز 
التريكي – معل����م – ث النصر 

م.االحمدي التعليمية.
مهام فريق العمل:

اعداد املادة العلمية وفق  املطلوب���ة 1 املناه���ج 
والتغييرات التي متت عليها.

تقدمي املادة العلمية للبث  التلفزيوني.2
رابعا: تش���كيل فريق عمل 
وزارة اإلعالم قناة »اثراء« من 

السادة التالية اسماؤهم:
ابراهيم  سليمان عبدالنبي 
– تنسيق واعداد البرامج، فهد 
محمد العنزي – منفذ، مش���عل 
هاشم سالم هاشم – فني ڤيديو 
– سعد محمد ابراهيم حبش- 
فني صوت، عبداهلل مصطفى 

صفر – فني حتويل.
مهام فريق العمل:

بث الدروس التعليمية. 1
عمل الفالشات واالعالنات  اخلاصة بالدروس.2
خامسا: تصرف العضاء فرق 
العمل مكافأة مالية يحددها وزير 

التربية.
سادس���ا: يعمل بهذا القرار 
اعتبارا من تاريخ صدوره وحتى 

االنتهاء من البث التلفزيوني.
سابعا: على جهات االختصاص 

العلم والعمل مبوجبه.

بالتعاون مع وزارة االعالم.
التنسيق مع وزارة االعالم  ال���دروس 3 بش���أن ب���ث 

التعليمية عبر قناة اثراء.
ثانيا: تش���كيل فريق عمل 
التلفزيون التعليمي من السادة 

التالية اسماؤهم:
مها خلف بهلول الش���مري 
– مس���اعد مش���رف اتصاالت، 
الدحيلي���ب –  س���عيد عل���ي 
مش���رف الكتروني���ات، رجب 
احمد عبداللطي���ف – فني اول 
الكترونيات، فاضل خضر الغامن 
– فني اول الكترونيات، فاطمة 
اس���ماعيل ذياب – مساعد اول 

مهندس اتصاالت.
مهام فريق العمل:

التصوير  القيام باعمال  والتسجيل وجتهيز املادة 1
العلمية متهيدا لبثها عبر قناة 

اثراء التلفزيونية.
مراجعة التسجيل وعمل  املونتاج.2
اخ���راج امل���ادة العلمية  بالصورة النهائية.3
ثالثا: تش����كيل فريق عمل 
التعليمية  الدروس  لتسجيل 
لتوجيه اللغة االجنليزية من 

السادة التالية اسماؤهم:
جواد عبدال����رزاق عمراني 
– موج����ه فن����ي – م.حول����ي 
ابراهيم  التعليمي����ة، محم����د 
احماد ازات����ور – موجه فني – 
التعليمية، تامر  م.العاصم����ة 

شكل الوزير املليفي فرق عمل 
تسجيل الدروس التعليمية وبثها 

عبر قناة »إثراء«.
بع����د االط����الع عل����ى قانون 
ونظام اخلدمة املدنية لعام 1979 
وتعديالتهما. وباالشارة الى القرار 
الوزاري رقم »2010/294« بتاريخ 
2010/6/2 بشأن تشكيل فرق عمل 
لتسجيل الدروس التعليمية وبثها 

عبر قناة اثراء.
- وبن����اء على م����ا تقتضيه 

مصلحة العمل.
جاء فيه اوال: تش����كيل فريق 
عمل البث التلفزيوني الرئيسي 
التعليمي����ة عبر قناة  للدروس 
السادة  التلفزيونية من  »إثراء« 
التالية اسماؤهم: بدر حمد الفريج 
– الوكيل املساعد للتنمية التربوية، 
سكينة علي غلوم حسني – موجه 
فني عام اللغة االجنليزية، خالد 
فهيد الرشيدي – مشرف عام قناة 
اثراء، نورة حطاب احلطاب – مدير 
التربوية، محمد  التقنيات  ادارة 
ماجد الهزاع – مراقب التلفزيون 
التقني����ات  ادارة  التعليم����ي- 

التربوية.
مهام فريق العمل الرئيسي:

القيام  العم����ل  يتولى فريق 
بتنفيذ املهام التالية:"

العلمية وفق  املادة  اعداد  املطلوب����ة 1 املناه����ج 
والتغييرات التي متت عليها.

متابعة تنفيذ بث الدروس  التعليمية عبر قناة اثراء 2

بدر الفريح

الهيم معلقًا على زيارة الوزير مدرسة دون كهرباء: باألحمدي 
170 مدرسة ولم يجد الوزير إال هاملدرسة!

»التربية«: حريصون على تعليم
»اإلجنليزية« لـ »الطلبة«

النه هداف وفارس بارع ويدرك قيمة واهمية 
الوقت يصيب وزير التربية ووزير التعليم 

 العالي أحمد املليفي هدفه دون لف
او تضييع وقت. فباالمس ذهب الوزير 

املليفي الى منطقة األحمدي التعليمية 
وبالتحديد الى مدرسة في منطقة ابوحليفة 

ووجدها دون طلبة ودون كهرباء، وبالطبع 
اتخذ الوزير االجراءات املطلوبة في هذا 

الشأن وابلغ مدير عام املنطقة طلق الهيم 
 الذي علق قائال: لدينا في

األحمدي 170 مدرسة والوزير ماراح إال 
هاملدرسة!

استقبل الوكيل املساعد للتخطيط واملعلومات 
د.خالد الرشيد رئيس شركة امديست 

بالكويت ثيودور قطوف واملدير االقليمي 
للشركة مورين اخليل ومديرة قسم التدريب 
بالشركة جايتس كوين لبحث سبل التعاون 

مع وزارة التربية من خالل البرامج واخلدمات 
التي توفرها الشركة للمعلمني والدارسني من 

الطلبة باملراحل التعليمية.
واكد الرشيد على حرص الوزارة على التعاون 
واالستفادة من خبرات املتخصصني للشركاء 

الدوليني، كما ابدى اهتماما ببرنامج ادارة 
املشروعات الذي توفره الشركة وكذلك برامج 

نشر تعليم اللغة االجنليزية لرفع كفاءة 
الطلبة.

ممنوع إعطاء نقال مجاني ملديري اإلدارات واملراقبني

إلى جانب رئيس قسم االمتحانات في املنطقة ذاتها

الشمالي: 30 دينارًا لهواتف الوكالء املساعدين
و20 للمديرين العامني شهريًا

شروط شغل وظيفة »رئيس قسم اخلدمة النفسية«
في منطقة الفروانية التعليمية

 � التربي���ة  أعلن���ت وزارة 
منطقة الفروانية التعليمية � عن 
حاجتها لشغل وظيفة »رئيس 
التابع  النفسية«  قسم اخلدمة 

ملنطقة الفروانية التعليمية.
عل���ى ان تتوافر في املتقدم 

الشروط التالية:
أوال: املؤهل:

أن يكون حاصال على مؤهل 
جامعي تخصصي وخبرة ال تقل 
عن 6 سنوات في مجال العمل 
منها س���نتان بوظيفة رئيس 

قسم.
أو أن يك���ون حاص���ال على 
دبلوم تخصصي او ثانوية عامة 
او ما يعادله او دورات تدريبية 

ال تقل مدتها عن س���نتني بعد 
الثانوية العامة وخبرة في مجال 
العمل ال تقل عن 12 سنة فعلية 
في مجال العمل منها سنتان في 

وظيفة رئيس قسم.
ثانيا: شروط أخرى

أن يكون حاصال على تقرير 
كفاءة بدرجة ممتاز عن السنتني 

األخيرتني.
إجادة اس���تخدام احلاسب 

اآللي.
فعل���ى الراغبني في ش���غل 
النم���وذج  الوظيف���ة تعبئ���ة 
املخصص لذلك وتقدمي طلباتهم 
ملكت���ب مدي���ر إدارة امل���وارد 

البشرية.

وظيف���ة »رئي���س قس���م 
االمتحانات«

أعلنت وزارة التربية � منطقة 
الفروانية التعليمية عن حاجتها 
لش���غل وظيفة »رئيس قسم 

االمتحانات«.
عل���ى ان تتوافر في املتقدم 

الشروط التالية:
أوال: املؤهل:

ان يكون حاصال على مؤهل 
جامعي تخصصي وخبرة ال تقل 
عن 6 سنوات في مجال العمل منها 

سنتان بوظيفة رئيس قسم.
أو ان يكون حاصال على دبلوم 
تخصصي او ثانوية عامة او ما 
يعادله او دورات تدريبية ال تقل 

مدتها عن سنتني بعد الثانوية 
العامة وخبرة في مجال العمل 
ال تقل عن 10 سنوات فعلية في 
مجال العمل منها س���نتان في 

وظيفة رئيس قسم.
ثانيا: شروط اخرى:

ان يكون حاصال على تقرير 
كفاءة بدرجة ممتاز عن السنتني 

األخيرتني.
إجادة اس���تخدام احلاسب 

اآللي.
فعل���ى الراغبني في ش���غل 
النم���وذج  الوظيف���ة تعبئ���ة 
املخصص لذلك وتقدمي طلباتهم 
ملكت���ب مدي���ر إدارة امل���وارد 

البشرية.

أبلغ وزير املالية مصطفى 
الشمالي وزارة التربية موافقة 
اجله���ات الرقابي���ة بالوزارة 
بخصوص استخدام الهواتف 
النقال���ة للعاملني في وظائف 
الوكالء املس���اعدين ومديري 
التعليمية  املناط���ق  عم���وم 
الفنية  العام���ة  والتواجي���ه 

فقط.
واوضحت املصادر ان املوافقة 
ال تش���مل مديري االدارات وال 

املراقبني.
واضافت ان املوافقة للوكالء 

املس���اعدين ومدي���ري عموم 
املناطق نصت على أن يكون احلد 
الهاتف 30  االقصى الستخدام 
دينارا شهريا والتواجيه العامة 

الفنية 20 دينارا.
يذكر ان الوزارة منحت 42 
هاتف���ا نقاال منه���ا 17 للوكالء 
املس���اعدين واملديرين العامني 
والباق���ي للتواجي���ه الفني���ة 

العامة.
ويوج���د مراقبون يحملون 
هوات���ف نقالة على حس���اب 

الدولة. مصطفى الشمالي

مراقبون يحملون 
هواتف نقالة على 
حساب الدولة في 

مخالفة للجهات 
الرقابية


