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»األنباء« تنشر مفردات الراتب للمعلمني واملعلمات من الوافدين وغير محددي اجلنسية

الغيص لـ »األنباء«: املعلمون »البدون« ال يحصلون على رواتب 
خالل فترة اإلجازات ألنهم يعملون حتت بند »أجر مقابل عمل«

صــرف الرواتب وان وجد 
هناك ما يستدعي اخلصم 
من راتب املعلم أو املعلمة 
سيتم خصمه بالشهر الذي 
يليه حتى ال تتأخر الرواتب 
عن موعدها كما هو معمول 
به فــي الســابق مؤكدا ان 
هذه اآللية قد مت تطبيقها 
واعتمادها والعمل بها منذ 

الشهر املاضي.
الغيــص ان  وأضــاف 
ال  »البــدون«  املعلمــن 
يحصلــون علــى رواتــب 
خالل فترة اإلجازات ألنهم 
خالفــا لزمالئهم الوافدين 
ألنهم يعملــون حتت بند 
»اجــر مقابل عمل« وليس 
بنظــام التعاقد وهذا االمر 
مناط بديوان اخلدمة املدنية 
التربيــة  وزارة  وليــس 
والديوان اجلهــة املخولة 
بتصليــح هــذا الوضع او 
بقائه على ماهو عليه مبينا 
ان دخول املعلمن »البدون« 
إلى مدارس وزارة التربية 
كان له اثر جيد جيدا على 
العمليــة التعليمية ورفع 
مستوى الطلبة والطالبات 
كمـــــا نقــــل عــــدد مــن 
مدراء ومديرات املـــدارس.

وفــي ســياق متصــل 
اكــدت مصــادر تربوية لـ 
»األنباء« ان اجلداول التي 
العالقــات  ادارة  نشــرتها 
العامة واالعالم في وزارة 
التربيــة صحيحة اال انها 
لــم توضــح ان املعلمــن 
واملعلمــات »البــدون« ال 
يحصلون على بدل سكن 
كونهــم معينــن على بند 
اجر مقابل عمل باالضافة 
الى انهم فقط يعملون في 
داخل الفصول الدراســية 
في مدارس وزارة التربية 
والتعليم وغير صحيح في 
وظائف كمصمــم تقنيات 
او امــن مكتبة واخصائي 
او  اجتماعــي او نفســي 
حتى مشغل حاسوب كما 
ان عــدد قليل منهم ال يعد 
االصابع من ميلك اخلبرة 
فــي مجال التعليم لذلك ال 
يتقاضــون بدل خبرة كما 
نصت اجلداول ومنها يتبن 
للجميــع اســباب ضعف 
رواتبهم مقارنة بزمالئهم 
الوافديــن ناهيك عن عدم 
تقاضيهم اجر خالل فترة 

االجازة.

األول املوضوع، أكد الوكيل 
املساعد للشؤون املالية فهد 
الغيص أنهم متساوون من 
حيــث الراتب إال أن الفرق 
يكمن في عدم تقاضيهم أجر 
خالل اإلجازات الرســمية 
وهــو أمر يرجــع إلى بند 
تعيينهــم من قبــل ديوان 
اخلدمــة املدنية وبعد ذلك 
قامت إدارة العالقات العامة 
واإلعــالم بتوزيع جداول 
علــى الصحــف احملليــة 
تبن مســتحقات املعلمن 

»البدون«.
وفي تصريح خاص لـ 
»األنباء« قــال الغيص إن 
رواتــب املعلمــن املقيمن 
بصــورة غيــر قانونيــة 
)البــدون( متســاوية مع 
رواتــب املعلمن الوافدين 
ذكورا واناث كما مت االتفاق 
على آلية ومت اعتمادها منذ 
الشــهر املاضــي لصــرف 
الرواتب لهم بتاريخ 1 من 
كل شهر حيث كان السبب 
في التأخير ســابقا يعود 
العتماد مدير املدرسة أيام 
العمل لهم بشكل تام ومن ثم 
ارسالها للمالية في وزارة 
التربيــة اما حاليا ســيتم 

محمود الموسوي - عادل الشنان

جتاوبا مع تأكيد وزير 
التربيــة والتعليم العالي 
أحمد املليفــي على أهمية 
العاملــن داخل  مســاواة 
الفصــول الدراســية مــن 
فئة املقيمن بصورة غير 
قانونيــة )البــدون( مــع 
زمالئهم الوافدين من حيث 
املســتحقات املالية تناول 
فهد الغيصمجلس الوكالء مساء امس 

مكتب وكيــل الوزارة عذاري 
شــهاب. وبــن القــرار املهام 
املوكلة للجنة وهي تســمية 
املدارس والريــاض واملرافق 
التربويــة مع حصر ســمات 
التمييز للشخصيات وأماكن 
البارزة واملرشــحة  األحداث 
إلطالق أســمائها على بعض 
املــدارس ومرافــق الــوزارة، 
باإلضافة إلى تطبيق الضوابط 
بالقرار  الواردة  بالتســميات 
الوزاري رقم )315/ 2008( على 
األسماء املقترحة، على ان يرفع 
تقرير اللجنة إلى وزير التربية 
ووزير التعليم العالي ويعمل 
بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 
2014/2/5 وملدة عام دراســي 
ويلغى ما يتعارض معه من 

قرارات سابقة.

إعادة تشكيل جلنة ضوابط إطالق أسماء املدارس
محمود الموسوي - عادل الشنان

التربيــة  وزيــر  أصــدر 
العالي أحمد  التعليم  ووزير 
املليفــي قرارا وزاريا بشــأن 
إعادة تشــكيل جلنــة وضع 
ضوابط إلطالق أسماء بعض 
الشــخصيات البــارزة علــى 
املدارس برئاسة وكيل الوزارة 
مرمي الوتيد وعضوية كل من 
مدير مركز البحوث التربوية 
لــدول اخلليــج أ.د.مــرزوق 
الغنيم واألمن العام لألمانة 
العامة لألوقاف د.عبداحملسن 
اخلرافــي، والوكيل املســاعد 
للشــؤون اإلدارية والتطوير 
يوســف املزروعي، والوكيل 
املساعد للتعليم العام د. خالد 
أحمد املليفيالرشيد، واملنسق اإلداري في 

وفد طلبة املتفوقني اطلع على مشروع  
تدوير نهر مهاويلي في سريالنكا

..ووفد طالبات »كن من املتفوقني« زار 
مشاريع مولها الصندوق في طشقند

طشقند ـ كونا: زار وفد الطالبات الكويتيات 
»كن من املتفوقن« أمس مشروع محطة للسكك 
احلديديــة موله الصنــدوق الكويتــي للتنمية 

االقتصادية العربية مببلغ 20 مليون دوالر. 
وزار الوفد في اليوم اخلامس من الرحلة التي 
نظمها الصندوق ألوزباكستان محطة قطار انفاق 
)مترو( ممولة من الصندوق في العاصمة طشقند. 
وقال رئيس مشروع احملطة: إن توقيع اتفاق 
املشروع كان في عام 2005 واكتمل في عام 2010 

مببلغ 21 مليون دوالر أميركي. 
وزار الوفــد يوم أمس األول مشــروع إعادة 
تأهيــل 171 عيــادة طبية للطــوارئ والذي مول 
كذلك من الصندوق الكويتي للتنمية العربية. 

وكان في استقبال الوفد نائب وزير الصحة في 
أوزباكستان تيالف شفيكات ورئيس مركز غرفة 

الطوارئ )إي ار( في طشــقند يوسف أحمدوف 
وعــدد من املســؤولن الذين اعربوا عن الشــكر 
للمساعدات السخية املتواصلة للصندوق الكويتي 

ألوزباكستان. 
وقــال رئيــس املركز يوســف احمــدوف إن 
الصندوق الكويتي مول املركز مببلغ 20 مليون 
دوالر اضافة الى املعدات الطبية األمر الذي جعل 
من الســهل على املركز تقدمي اخلدمة للمواطنن 
بشكل أفضل.  وأضاف أن املركز يضم نحو 1400 

طبيب ويستقبل أكثر من 500 مريض يوميا. 
من جانبها، قالت رئيسة وفد الطالبات الكويتي 
أميرة الكندري »من واجبنا دعم مثل هذه املشاريع 
احليوية للبلدان احملتاجة« معربة عن الفخر مبا 

يقدمه الصندوق الكويتي.

أعضاء وفد طلبة »كن من املتفوقني« خالل زيارته إلى سريالنكا

احلكومة الكويتية للشعب 
الســريالنكي فــي حتســن 
حياته تعــود الى العالقات 
الطيبة واملتينة بن البلدين.
الشــعب  بــأن  وافــاد 
الســريالنكي استفاد بشكل 
كبيــر مــن املشــروع الذي 
خصص لتنقية مياه الشرب 
وتوزيع مياه الري، مبينا ان 
هناك اكثر من 23 ألف اسرة 
اســتفادت من تنقيــة املياه 
والري الذي موله الصندوق 

منذ ما يقارب 25 عاما.
اجلولــة  ختــام  وفــي 
اعرب الطلبة عن سعادتهم 
وفخرهم باسهامات الكويت 
في مســاعدة دولة صديقة 
مثل سريالنكا، مؤكدين ان 
الكويــت جلميع  مســاعدة 
الدول الشــقيقة والصديقة 
تنبع من قيم العطاء االصيلة 

للمجتمع الكويتي.
وكان الصندوق الكويتي 
مــول بناء قريــة قريبة من 
املشــروع »ديهيــه كانديا« 
من بنيتها التحتية وصوال 

الى املرافق العامة واملدارس 
ومراكز الشرطة.

ويبلغ عدد سكان القرية 
خمسة آالف شخص وتعتمد 
معيشــتهم بشــكل رئيسي 
على مشــروع تنقيــة املياه 
والري الذي موله الصندوق 

الكويتي.
الصنــدوق  ان  يذكــر 
الكويتي للتنمية قدم قرضا 
جلمهورية سريالنكا بقيمة 
12.860.000 دينار مبقتضى 
اتفاقية وقعت في عام 1982 
إضافــة إلــى اتفاقية أخرى 
بقيمة 1.305.139 دينارا في 

عام 1994.

كاندي )سريالنكا(ـ  كونا: 
زار وفد الطلبة الكويتي »كن 
من املتفوقن« أمس مشروع 
تدويــر نهــر مهاويلي الذي 
الكويتي  ســاهم الصندوق 
للتنمية االقتصادية العربية 
فــي متويله لالطــالع على 

مراحل تطويره.
وبدأ الطلبة جولتهم من 
املرحلــة االولى للمشــروع 
وهي سد ڤيكتوريا املمول من 
البريطانية ويعد  احلكومة 
من اكبر الســدود في البالد 
وثالــث اكبر نقطــة جتمع 
للمياه ويتميز مبرونة عالية 
الحتوائه علــى آالت قياس 

ملنسوب املياه.
بعد ذلك انتقل الطلبة الى 
املرحلة الثانية من املشروع 
وهي محطات تخزين املياه 
املمولة من احلكومة األملانية 
والتي توفر احتياجات مياه 
الري ألكثر من 10 قرى، األمر 
الذي ساهم في حتسن إنتاج 

األراضي الزراعية.
واختتم الطلبة جولتهم 
باملرحلة الثالثة من املشروع 
وهي مرحلــة »تنقية املياه 
والــري« التــي مولــت من 
الصنــدوق الكويتي، حيث 
اســتقبلهم مسؤول اخلدمة 
التقنية لهذه املرحلة اجنهيرا 

باندا.
واعرب باندا في تصريح لـ 
»كونا« أثناء استقبال الطلبة 
عن شــكر وامتنان الشعب 
السريالنكي للكويت ملا تقدمه 
من مساعدات ودعم لبالده.

مشروع تدوير نهر مهاويلي الذي موله صندوق التنميةوقال باندا ان مساعدات 

»التربية« تعلن عن وظائف شاغرة ملراقبني ورؤساء أقسام
عادل الشنان

التربية  أعلنــت وزارة 
عن حاجتها لشغل وظيفة 
مراقــب شــؤون املجلــس 
العامــة للمجلس  باألمانة 
األعلــى للتعليــم ـ مراقبة 
شــؤون املجلــس على أن 
يكون مقدم الطلب حاصال 
على مؤهل جامعي تخصص 
مناســب وخبرة في مجال 
العمــل مــدة ال تقــل عن 8 
سنوات وان يكون حاصال 
علــى دبلــوم تخصصــي 
وخبــرة في مجــال العمل 
مــدة ال تقــل عن 12 ســنة 
وان يكون لديه سنتان في 
وظيفــة رئيس قســم وان 
يكــون حاصال على تقرير 
كفــاءة بدرجــة ممتاز عن 
السنتن األخيرتن وإجادة 
استخدام احلاسب االلى وأن 

يكون لديه دورات تدريبية 
تخصصيــة تخــدم املجال 

الوظيفي.
كما تعلن الــوزارة عن 
حاجتهــا لشــغل وظيفــة 
املتابعــة  قســم  رئيــس 
العامــة للمجلس  باألمانة 
األعلــى للتعليــم ـ مراقبة 
متابعة مشاريع املجلس ـ 
قسم املتابعة، على أن يكون 
املتقدم حاصال على مؤهل 
جامعي تخصص مناسب 
وخبــرة في مجــال العمل 
مدة ال تقل عن 6 ســنوات 
وان يكــون حاصــال على 
دبلــوم تخصصي وخبرة 
فــي مجــال العمل مــدة ال 
تقل عن 10 سنوات كما أن 
يكــون حاصال على تقرير 
كفــاءة بدرجــة ممتاز عن 
السنتن األخيرتن باإلضافة 
إلى إجادة احلاســب اآللي 

واحلصــول علــى دورات 
تدريبية تخصصية تخدم 

املجال الوظيفي.
كما أعلنت الوزارة عن 
حاجتهــا لشــغل وظيفــة 
تصميــم  قســم  رئيــس 
الوسائل التربوية مبراقبة 
التقنيــات التربوية بإدارة 
التربوية بقطاع  التقنيات 
التنمية التربوية واألنشطة.

وحددت الوزارة الشروط 
الواجــب توافرها لشــغل 
الوظيفــة وتتمثــل في أن 
يكون املتقدم حاصال على 
مؤهــل جامعي بتخصص 
مناســب وخبرة في مجال 
العمــل مدتها ال تقل عن 6 
سنوات، أو أن يكون حاصال 
على دبلــوم تخصصي أو 
ثانوية عامة ودورة سنتن 
أو ما يعادلهــا وخبرة في 
مجال العمل ال تقل مدتها عن 

10 سنوات، باإلضافة إلى أن 
يكون املتقدم حاصال على 
تقرير كفاءة بدرجة ممتاز 
عــن الســنتن األخيرتن، 
دورات  علــى  وحاصــال 
تدريبية تخصصية تخدم 
املجال الوظيفي، إلى جانب 
إجادة اســتخدام احلاسب 

اآللي.
وأعلنت الــوزارة أيضا 
عن حاجتها لشغل وظيفة 
رئيس قسم إعداد وإنتاج 
البرامج التلفزيونية مبراقبة 
التلفزيون التعليمي بإدارة 
التربوية بقطاع  التقنيات 
التنمية التربوية واألنشطة.

وحددت الوزارة الشروط 
الواجــب توافرها لشــغل 
الوظيفــة وتتمثــل في أن 
يكون املتقدم حاصال على 
مؤهــل جامعــي تخصص 
اعــالم وخبــرة فــي مجال 

العمــل مدتها ال تقل عن 6 
سنوات، أو أن يكون حاصال 
على دبلــوم تخصصي أو 
ثانوية عامة ودورة سنتن 
أو ما يعادلهــا وخبرة في 
مجال العمل ال تقل مدتها عن 
10 سنوات، باإلضافة إلى أن 
يكون املتقدم حاصال على 
تقرير كفاءة بدرجة ممتاز 
عــن الســنتن األخيرتن، 
دورات  علــى  وحاصــال 
تدريبية تخصصية تخدم 
املجال الوظيفي، إلى جانب 
إجادة اســتخدام احلاسب 

اآللي.
ودعت الوزارة الراغبن 
لشغل الوظائف املذكورة الى 
تعبئة النموذج املخصص 
لذلك وتقدمي طلباتهم ملكتب 
مدير إدارة املوارد البشرية 
خالل أسبوعن من تاريخ 

اإلعالن.

خالل لقاء نسائي على شرف مستشارة وزير العلوم في اجلمهورية اإلسالمية

ملتقى النقي استعرض قضايا املرأة في الكويت وإيران
كمــا دارت حــوارات فــي 
عــدة قضايــا مشــتركة، 
كما اطلعــت الضيفة على 
خصائص املجتمع الكويتي 
املــرأة فــي احلراك  ودور 
االجتماعي مــن خالل هذا 
اللقاء النسوي، الذي جمع 
شرائح نســائية من كافة 
الشرائح واملستويات. من 
جهتها استفسرت الضيفة 
حل عــدة مســائل تتعلق 
الكويتيــة ورؤاها  باملرأة 

في مسيرة بالدها.

أقام ملتقى جنالء النقي 
الثقافي أمسية نسائية في 
مقر امللتقي مبنطقة سلوى 
على شــرف د.طيبة ماهر 
وزيــر  مستشــار  وزادة 
العلــوم واألبحــاث فــي 
اإلســالمية  اجلمهوريــة 
اإليرانية، ورئيس جمعية 
النخب العلمية النســائية 
في العالم اإلسالمي، وزوجة 
الوزيــر الســابق ورئيس 
اللجنة الثقافية في مجلس 

الشوري احلالي.
وخــالل األمســية متت 
املــرأة  مناقشــة قضايــا 
لقطة جماعية للمشاركات في األمسية مع د.طيبة ماهر وجنالء النقيفــي البلديــن الشــقيقن، 

بيان برواتب العاملني بوزارة التربية وتخصصاتهم
 من فئة غير محددي اجلنسية للعام 2014/2013

املعدلالوظيفةمسلسل
615معلمن ذكور مع بدل سكن وعالوة خبرة1
575معلمن ذكور مع بدل سكن وعالوة خبرة2
580معلمن ذكور مع بدل سكن وعالوة خبرة3
570معلمن ذكور مع بدل سكن4
515معلمات إناث مع بدل سكن وعالوة خبرة5
505معلمات إناث مع بدل سكن وعالوة خبرة6
490معلمات إناث مع بدل سكن وعالوة خبرة7
480معلمات إناث مع بدل سكن8
420معلمات إناث بدون بدل سكن9
410مصمم تقنيات تربوية )ذكور + إناث(10
410أمن مكتبة )ذكور + إناث(11
410أخصائي اجتماعي12
360باحث اجتماعي13
450مهندس كمبيوتر14
450مرشد نفسي15
450مشغل حاسوب16

جداول توضيحية تبني رواتب املعلمني واملعلمات الوافدين وغير الكويتيني
رابعا: راتب أعضاء الهيئة التعليمية »غير كويتي« ذكور

زيادة خاصة عالوة تدريسراتب أساسيمفردات الراتب
الدرجة الرابعة

اإلجماليمكافأة خاصةغالء معيشةزيادة خاصةمستوى وظيفيبدل سكن

200156015015305050570غير متزوج

خامسا: راتب أعضاء الهيئة التعليمية »غير كويتي« إناث مع بدل سكن
زيادة خاصة عالوة تدريسراتب أساسيمفردات الراتب

الدرجة الرابعة
اإلجماليمكافأة خاصةغالء معيشةزيادة خاصةمستوى وظيفيبدل سكن

20015606015305050480غير متزوج

سادسا: راتب أعضاء الهيئة التعليمية »غير كويتي« إناث من دون بدل سكن
زيادة خاصة عالوة تدريسراتب أساسيمفردات الراتب

الدرجة الرابعة
اإلجماليمكافأة خاصةغالء معيشةزيادة خاصةمستوى وظيفيبدل سكن

2001560015305050420غير متزوج

سابعا: راتب أعضاء الهيئة التعليمية »استعانة بخبرات« ذكور
زيادة خاصة عالوة تدريسراتب أساسيمفردات الراتب

الدرجة الرابعة
اإلجماليمكافأة خاصةغالء معيشةزيادة خاصةمستوى وظيفيبدل سكن

200156015015305050570غير متزوج

ثامنا: راتب أعضاء الهيئة التعليمية »استعانة بخبرات« إناث مع بدل سكن
زيادة خاصة عالوة تدريسراتب أساسيمفردات الراتب

الدرجة الرابعة
اإلجماليمكافأة خاصةغالء معيشةزيادة خاصةمستوى وظيفيبدل سكن

20015606015305050480غير متزوج

تاسعا: راتب أعضاء الهيئة التعليمية »استعانة بخبرات« إناث من دون بدل سكن
زيادة خاصة عالوة تدريسراتب أساسيمفردات الراتب

الدرجة الرابعة
اإلجماليمكافأة خاصةغالء معيشةزيادة خاصةمستوى وظيفيبدل سكن

2001560015305050420غير متزوج

عاشرا: راتب أمناء املكتبات ومصمم تقنيات تربوية »استعانة بخبرات« ذكور وإناث
اإلجماليمكافأة خاصةغالء معيشةزيادة خاصةمستوى وظيفيبدل سكنزيادة خاصةعالوة تدريسراتب أساسيمفردات الراتب
2600500005050410غير متزوج


