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أوضحت مصادر تربوية لـ »األنباء« ان الئحة التعليم الثانوي 
لـــم يرد فيها ذكر املراجعات االفقية لطلبة الصف الثاني عشـــر 

للفترة الدراسية الرابعة.
وبناء عليه ابلغ »األنباء« احد املسؤولني الكبار في الكنترول 
املركزي انه مت االتفاق بحســـب تعليمـــات وكيلة التعليم العام 
منى اللوغانـــي على عدم اجراء املراجعـــات االفقية للطلبة هذا 
العام، ولكن بحسب مصدر آخر كشف لـ »األنباء« انه مت االتفاق 
فـــي مجلس مديري عموم املناطـــق التعليمية وبحضور وكيلة 
التعليم العام منى اللوغاني، على اهمية اجراء املراجعات االفقية 
لطلبة املرحلة الثانوية بصورة عامة ولطلبة الصف الثاني عشر 

بصورة خاصة.
ومت االتفـــاق على تعديل الوثيقة – مبوافقة اللوغاني ايضا – 
على ان تتم املراجعات االفقية للفترة الدراسية الرابعة هذا العام 

أي في املراجعات التي تتم اآلن.
»األنباء« تهيب بوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود – بصفتها املسؤول األول في الوزارة – وبوكيلة الوزارة 
متاضر السديراوي بصفتها الرئيس األعلى لالمتحانات الى سرعة 
التدخل لرفع الظلم الذي يكاد يفتك بالطلبة واصدار تعليمات عاجلة 
لكنترولي القسم العلمي واالدبي بسرعة اجراء املراجعات االفقية 
اسوة بجميع االنظمة التعليمية السابقة ومبا مت االتفاق عليه في 
مجلس مديري عموم املناطق ونكرر وبحضور اللوغاني التي لم 

تتخذ اي اجراء بهذا الشأن حتى ساعة كتابة هذا املوضوع.
املعروف ان املراجعات االفقية تتم للطلبة الراسبني في مادة 
واحدة او مادتني لبحث امكانية النجاح وتتم ايضا للطلبة الراسبني 
في اربع مواد لبحث امكانية ادخالهم الدور الثاني بدال من الرسوب 

واعادة السنة باكملها.
واملعروف ايضا ان عدم اجراء هذه املراجعات االفقية سيرسب 
جميع الطلبة احلاصلني على 49 و48 من 100 في أي مادة دراسية 
علما أن النهاية الصغرى للنجاح تســـاوي 50 درجة من الـ 100 

درجة.

د. موضي احلمود

اللوغاني لن تنفذ ما اتفقت عليه
 مع مديري عموم المناطق بإجراء 

المراجعات األفقية لطلبة العلمي واألدبي

لم تقم بإبالغها للعاملين في الكنترول وسيؤدي ذلك إلى رسوب 
الطلبة الحاصلين على 48 و49 من 100 في جميع المواد الدراسية

مطالبة عاجلة للحمود والسديراوي بإجراء المراجعات األفقية لطلبة الـ 12 العلمي واألدبي
استنفار عام في الفيحاء والقادسية على مدى الـ 24 ساعة 
أيام الثالثـاء واألربعاء والخميس إلعالن النتائج مسـاء الجمعة

مريم بندق
نتائج تصحيح اوراق اجابات 
طلبة الصف الثاني عشر للقسم 
االدبي في مادة اجلغرافيا خطأ 

في خطأ.
هذا مـــا حدث في الكنترول 
املركزي مبدرسة صقر الشبيب 
االبتدائيـــة بالقادســـية مقر 
تصحيح اوراق اجابات طلبة 
القســـم االدبي للعام الدراسي 
احلالـــي 2010/2009 للفتـــرة 

الدراسية الثانية.
اكتشـــف ذلك؟  الـــذي  من 
مسؤولون من الشباب املخلصني 
القائمني على مسؤولية املراجعة 
النهائية لنتائج اعمال  شـــبه 

جلان التصحيح.
النتيجة؟ متسك  وماذا عن 
الشـــباب بضـــرورة  هـــؤالء 
الغـــاء نتائـــج تصحيح هذه 
االوراق واعتبارهـــا كأن لـــم 
تكن واالسباب؟ االسباب التي 
دعتهم الى التمسك برأيهم ان 
بعض اجابات الطلبة الصحيحة 
اعتبرها بعض املصححني خطأ 
وبعض اجابات الطلبة اخلطأ 
اعتبرهـــا بعـــض املصححني 

صحيحة.
وما مبـــررات هـــذا اخلطأ 
اجلسيم؟ املبررات التي طرحها 
من تســـبب في هذه االخطاء 
الفادحة هي تعليمات باالنتهاء 
من عمليـــات التصحيح لكل 
مادة وبســـرعة تفوق قدرات 
املصححني املطلوبة بـ 17 ألف 
ورقة واملصحـــح مضطر الى 
التعليمات  الى هذه  االستماع 
الى  وتنفيذها وعدم االنصات 
صـــوت الضميـــر بالتأني في 
قراءة ورقة اجابة الطالب مرة 
ومرتني ومراجعتها مرة ومرتني 
بل ومرات عديـــدة قبل اعطاء 
الطالـــب درجة او حرمانه من 

درجة.
الذي اعطى تعليمات  ومن 
الى جلان التصحيح باالنتهاء 
من عمليات التصحيح لكل مادة 

وبسرعة؟
االجابة ال حتتاج الى بحث 
وتقص فالتـــدرج معروف في 
اعطاء هـــذه التعليمات فهناك 
وكيلة مساعدة للتعليم العام 
التي تشغل النائب االول لرئيس 
عام االمتحانات والتي تعطي 
التعليمات للقيادات التي تليها 
والتي بدورها تبلغ للتواجيه 
التي تقوم بدوها بإعطائها للجان 
التصحيح من املعلمني على هيئة 
اوامر ال تقبل املناقشة بالرغم من 
ان املصححني هم الفئة الوحيدة 
القادرة على حتديد الوقت الذي 
حتتاجه ورقة اجابة كل طالب 

لالنتهاء منها.
الوحيد  وملاذا املصحح هو 
القادر على حتديد الوقت الذي 
حتتاجه كل ورقة اجابة؟ بحسب 
كل طالـــب فهناك طالب منظم 
وقادر علـــى االجابة في هدوء 
وبنظام واضح ميكن املصحح من 
القيام بعمله بدقة وموضوعية 
وهناك طالب آخر متوتر يكتب 
اجابته ثم يشطبها وآخر يكتب 

بعد ذلك جتهيز واعداد االوراق 
باالرقام السرية، وعليه ستبدأ 
عمليات تصحيح اوراق اجابات 
الطلبة في مادة االحصاء صباح 
غد االربعاء وتشـــمل 30 الف 
طالب وطالبة بالقسمني العلمي 
واالدبيـ  هذا الوضع الطبيعيـ  
وحتتاج جلان التصحيح على 
االقـــل الى 4 فترات عمل ان لم 
تكن 5 فترات، وهنا اكدت مصادر 
مسؤولة ان تصحيح اوراق 17 
الف طالب وطالبة في القســـم 
االدبي لن تنتهي قبل اجلمعة 
بأي حال من االحوال او االنتهاء 
منها قبل ذلك طبقا للتعليمات 
وبأي صورة املهم فقط ان تنهي 

اللجان حسب ا الوامر.
عمليـــات تصحيـــح  اذن 
االحصـــاء ســـتنتهي مســـاء 
اجلمعة على اعتبار ان العمل 
يوم اجلمعة يبـــدأ بعد صالة 
الظهر وحسب التعليمات مساء 

اخلميس.
وعلى احســـن الفروض اذا 
انتهت جلـــان التصحيح من 
العمليات املطلوبة ملادة االحصاء 
مساء يوم اخلميس يتبقى عمل 
العامة  التواجيه  امـــام  ضخم 
يتمثل في املراجعات الرئيسية 
باعتبار ان النتائج تتعلق بنهاية 
العام الدراسي وليس بالفترة 
الدراسية الثانية التي ال حتتاج 
الى هذه املراجعات، واملعروف ان 
املراجعات الرئيسية حتتاج الى 
اكثر من فترة دراسية الستدعاء 
جميع التواجيه الفنية في مادة 
التصحيح الراسب فيها الطالب 
في مادة واحدة تقل فيها الدرجة 
احلاصـــل عليها عـــن النهاية 

الصغرى بدرجتني.
والســـؤال املوجه للوزيرة 
اآلن هـــل تكفي فتـــرة العمل 
الواحـــدة إلجـــراء املراجعات 
الرأسية للطلبة البالغ عددهم 
17 ألفا بالقســـم األدبي فقط؟! 
صحيح لـــن يحتاج هذا العدد 
الى املراجعات ولكن مهما كانت 
نسبة الطلبة الذين يحتاجون 
الى هـــذه املراجعات فالرحمة 
تستدعي التأني واعطاء اللجان 

الوقت املطلوب.
> واآلن مـــاذا عن الوضع 
العلمي  القسمني  في كنترولي 

واألدبي؟
# الوضع باختصار شديد 
بحســـب تصريح قيادي كبير 
هو حالة استنفار طوال الـ 24 
ســـاعة ايام الثالثاء واالربعاء 
واخلميس لالنتهاء من تصحيح 
مادة االحصاء بأي شـــكل من 
االشـــكال على ان تبدأ اللجان 
الرأسية  املراجعات  الفنية في 
فـــي مادة  الراســـبني  للطلبة 
واحدة مـــن املجموع االجمالي 
البالغ عددهم 30 ألف  للطلبة 
طالب بالقسمني العلمي واألدبي 
إلعالن النتائج كما تريد وكيلة 
التعليم العـــام منى اللوغاني 
عند السابعة والنصف من مساء 
اجلمعة وليس كما أعلنت وكيلة 
الوزارة متاضر السديراوي ظهر 

السبت املقبل.

مسودة وثالث يحتاج فك خطه 
الى التمعن والتدقيق واملراجعة 
اكثر من مرة، وكل هذه احلاالت 
من الطلبةـ  وبحسب ما تعارفنا 
عليه مـــن مبـــادئ وضوابط 
ـ يجب ان  التصحيح  عمليات 
تعطـــى اوراق اجاباتها مزيدا 
من الوقـــت لتأخذ حقها كاملة 
التـــي يحق لها  الدرجـــة  من 
احلصول عليها فاملســـودات 
واالجابات املشطوبة واصحاب 
اخلط الرديء هؤالء يجب على 
املصحح قراءة كل جزئية في 
الورقة وعليه ان تصحح الورقة 
وفقا لكل اجابـــة وكل جزئية 
مدونـــة في الورقـــة ولتمكني 
املصحح من ان يكون عمله وفقا 
لصوت الضمير وليس لصوت 
التعليمات، ويجب ان توفر له 
كل وســـائل الراحـــة والهدوء 
وعدم الضغط عليه بالتعليمات 

احلرفية والسرعة.
والسؤال هنا في ظل االجواء 
احلالية بلجان التصحيح وحتديد 
الســـابعة والنصف من مساء 
اجلمعة املوافق 2 يوليو املقبل 
كموعد العالن نتائج القسمني 
العلمي واالدبي، هل سيعطى 
فعال كل طالب حقه من الوقت 
الضروري والالزم لتصحيح 
ورقة اجابته واملراجعات الدقيقة 
الالزمة ام ســـيكتفي املصحح 
بالنظرة الشمولية دون النظرة 

املتأنية؟
وهل اخلطأ اجلســـيم الذي 
تداركه الشباب املخلصون عند 
مراجعة تصحيح اوراق اجابات 
الطلبة للقسم االدبي في مادة 
الدراســـية  اجلغرافيا للفترة 
الثانيـــة ميكـــن ان يتكرر في 
العمليات التي تتم اآلن للفترة 

الدراسية الرابعة؟
هـــذا وارد جـــدا، واليكـــم 

التفاصيل:
من املعروف ان طلبة القسمني 
العلمي واالدبي سينتهون اليوم 
مـــن امتحان مـــادة االحصاء، 
وســـيكون ما تبقى من اليوم 
الثالثاء مخصصا لتجميع اوراق 
اجابات الطلبة من جلان سير 
االمتحان الى الكنترول املركزي 
في الفيحاء للقسم العلمي وصقر 
الشبيب للقسم االدبي، ثم تتم 
عملية فحص االوراق لتجنب 
االوراق التي يضع عليها الطلبة 
عالمات فارقة او مميزة ثم يبدأ 

فالصراع كما يبدو وصل الى 
اعلى درجة من الشـــخصانية 
الذات وإلغاء  اثبات  ومحاولة 
اآلخـــر وإحراجه والتقليل من 
شـــأنه في صورة بغيضة لم 

تشهدها الوزارة من قبل.
وخطـــورة هـــذا الصـــراع 
البحت انه وصل  الشخصاني 
الـــى احللقة األضعـــف وهم 
الطلبـــة الذين ال حول لهم وال 
قوة واحملـــزن حقا انه يتعلق 

بطلبة الصف الثاني عشر.
الغريب فـــي هذا  واألمـــر 
الســـيناريو أن وكيلة الوزارة 
متاضر السديراوي التي تفقدت 
الكنتـــرول والتقـــت العاملني 
ابلغتهم بأن حتديد موعد اعالن 
النتائج سيتم بعد التنسيق مع 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود وبالفعل 
الوكيلـــة بعدها بأن  صرحت 
نتائج القسمني العلمي واألدبي 

ستكون ظهر السبت.
واآلن وفي ظل هذا التسرع 
والضغط على جلان التصحيح 
من املعلمني واملعلمات للعمل 
حتى الواحـــدة فجرا وفي ظل 
إعادة تصحيح مادة اجلغرافيا 
لطلبة القسم األدبي للصف الثاني 
عشر للفترة الدراسية الثانية 
بعد اكتشاف ان التصحيح خطأ 
في خطأ فاملطلوب من الوزارة 
اطالع الراغبني من أولياء األمور 
على أوراق اجابـــات ابنائهم ـ 
في حال الرغبة من جانبهم في 
ذلكـ  للتأكد من صحة االجابات 

من عدمها.
واملطلوب أيضا من الوزارة 
في ظل هذا التسرع تشكيل جلنة 
فنية إلعـــادة تصحيح أوراق 
اجابات الطلبة الذين سيرغبون 
في ذلك وفي كل املواد الدراسية 
بال اســـتثناء فمن املعروف ان 
هذه االمتحانات لطلبة الثاني 
عشـــر تشـــكل نقطة فاصلة 
ومفترق طرق ألبنائنا الطلبة 
وهي ببساطة تشكل مستقبلهم 
العلمي وكانت تتطلبـ  حتقيقا 
لروح املســـؤولية ـ العمل من 
خالل روح الفريق الواحد بدال 
الذات  اثبات  من الصراع على 
وإلغاء اآلخر والتقليل من شأنه 
بأسلوب غير تربوي وال ينم عن 
االحساس بتعب وسهر ابنائنا 
الطلبة ففاقد الشيء ال يعطيه 

ولن يعطيه.
وبقت كلمة نهمس بها في اذن 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالـــي د.موضي احلمود بأن 
الى جلـــان التصحيح  تذهب 
وتسألهم عن احوالهم واألجواء 
والتعليمات التي يعملون من 
خاللها فإحدى املعلمات في جلنة 
تصحيح احـــدى املواد ابلغت 
مقربني منها بأن جلان التصحيح 
»قاعدة تصلح أي كالم عشان 
تفتك وتخلص«، وهذا ما اتفق 
عليه بني اعضاء جلان التصحيح، 
مضيفة ان اعضاء اللجان رأوا 
ان هذا اإلجراء يجعلهم ينتهون 
بسرعة بسرعة بدل ما يقعدونا 

في الكنترول.

نتائج تصحيح إجابات الجغرافيا لألدبي خطأ في خطأ وكنترول القادسية يعتبرها كأن لم تكن ويعيد تصحيح جميع األوراق مرة ثانية


