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 محمد هالل الخالدي
  يبــــدو ان قطــــار االجنازات 
الذي بــــدأ في التحرك فعليا مع 
التنمية  انطالق مشاريع خطة 
سينهي معاناة أبناء محافظتي 
الكبير قريبا  األحمدي ومبارك 
فيما يتعلق بوجود أفرع لكليات 
العامة للتعليم  الهيئة  ومعاهد 
التطبيقي والتدريــــب بالقرب 
منهمــــا، إذ ســــتجد االقتراحات 
بإنشــــاء أفرع للهيئة في هاتني 
احملافظتني والتي يعود بعضها 
الى عــــام ١٩٩٤ طريقها للتنفيذ 
بحلول العام القادم بعد ان قامت 
بلدية الكويت بتخصيص املواقع 
املطلوبة، هذا ما يتضح من خالل 
رد وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالــــي د.موضي احلمود على 
االقتراح املقدم من النائب سعدون 
حماد بتاريــــخ ١٤ يوليو ٢٠٠٩ 
واقتراح النائب د.محمد احلويلة 
الذي قدمه بتاريخ ٢٠ ديسمبر 

٢٠١٠ فجاء في رد الوزيرة:
االقتــــراح برغبة    املوضوع: 
املقدم من السيد العضو احملترم/ 
د.محمد هادي احلويلة بشــــأن 
قيام جهات الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب بإنشاء فرع 

لكليات الهيئة.
  باإلشارة الى املوضوع أعاله، 
والــــى كتابكم رقــــم ١١/ص/ ١ – 
١٩٤٨ بتاريخ ٢٠٠٩/٧/٢م بشأن 
االقتراح برغبة املقدم من السيد 
العضو احملترم د.محمد هادي 
احلويلــــة حول قيــــام اجلهات 
املعنية بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب بإنشاء فرع 
لكليات الهيئــــة بفرعيها البنني 
والبنات في محافظتي األحمدي 
ومبارك الكبير على أن يخصص 
بند في امليزانية العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب، نود اإلفادة 

باآلتي:
العامة  الهيئة    أوال: وضعت 
التطبيقي والتدريب  للتعليــــم 
في خططها املســــتقبلية إنشاء 
مجمع تكنولوجي جتاري صحي 
تربوي فــــي محافظة األحمدي 
بطاقة استيعابية قدرها ١٠٠٠٠ 
طالب/ طالبة وقدرت املســــاحة 
املطلوبة للمجمع بـ ٥٠٠٠٠٠ متر 
مربع وقد قامت الهيئة مبخاطبة 
بلدية الكويت لتخصيص املوقع 
منذ عام ١٩٩٤م كما مت مخاطبة 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
للموضوع نفسه باإلضافة الى 
مخاطبة سعادة رئيس مجلس 
األمة معالي نائب رئيس مجلس 
الدولة لشؤون  الوزراء ووزير 
مجلس الــــوزراء ووزير الدولة 
لشــــؤون مجلس األمة بتاريخ 
٢٠٠٢/٥/٦م حلث بلدية الكويت 
على اإلسراع في تخصيص املوقع 
املطلوب للهيئة وحتى تاريخه 

لم يتم تخصيص املوقع
  (مرفق املكاتبات)- سيدرج 
املشروع املشار إليه أعاله مبشروع 
ميزانية الهيئة للعام ٢٠١٣/٢٠١٢ 
ومن املتوقع ان تســــتغرق مدة 
مرحلة التصميم سنتني ومرحلة 

التنفيذ ثالث سنوات.
  - خصصــــت بلدية الكويت 
موقعا للهيئة في منطقة جنوب 
الصباحية مساحته (١٤٤٠٠٠ متر 
مربع) ومت بناء معهد التدريب 
االنشــــائي فــــي املوقــــع بطاقة 

التعليميــــة «فصول  االقســــام 
ومختبرات وورش ومراسم وغرف 

اعضاء هيئة التدريس».
  - مبنى مركز مصادر التعلم 

ويتكون من طابقني.
الطالبية    - مباني اخلدمات 
الثقافية والرياضية واالجتماعية 
وهي عدة بلوكات ما بني الطابق 
والطابقــــني ومــــن بينها مباني 

املطبخ والكافتيريا واملسرح.
  - مبانــــي مســــاكن الطلبة 

والطالبات.
  ٣ - املباني اخلاصة بالعلوم 

الصحية:
  املساحة الكلية للمباني ١٢٠٠٠ 
متر مربــــع وتتكون من طابقني 
وثالثة طوابق وتشمل الشؤون 
التعليميــــة ومركــــز معلومات 
ومبنى ادارة واستقبال وشؤون 
ادارية وأنشطة ثقافية واجتماعية 

ورياضية وكافتيريا ومسرح.
ان املجمع    ملحوظة مهمــــة: 
املذكور أعاله يجب ان يصمم طبقا 
لسياسة الفصل بني اجلنسني.٤ 
- ملحقــــات ضرورية للمباني، 
يلحق بالكليات الوحدات واملباني 

التالية:
  - وحــــدات تكييف مركزية 

ومضخات مياه وخزانات.
  - وحدة كهرباء.

  - مكتبة مركزية.
  - مطبعة.
  - مسجد.
  - مالعب.

خضــــراء  مســــاحات   -  
مشجرة.

  سادسا: مواقف السيارات.
  اثبتت الدراسات التي اجريت 
في الســــنوات اخلمس االخيرة 

ما يلي:
  - ٧٠٪ من الطلبة والطالبات 

ميلكون سيارات خاصة.
  - ٩٠٪ مــــن اعضــــاء هيئة 
التدريس والتدريب واالداريني 

ميلكون سيارات خاصة.
  لذلك فان حساب عدد مواقف 
الســــيارات يتــــم علــــى الوجه 

التالي:
الطلبــــة والطالبات    مواقف 
 ٧٠٠٠  =  ١٠٠٠٠  ×  ٧٠/١٠٠  =

موقف.
  مواقف املدرسني واالداريني = 

٩٠/١٠٠ × ١٠٨٠ = ٩٧٢ موقفا.
  اجمالي املواقف املطلوبة ٧٩٧٢ 

موقفا.
  مالحظة: حرصا على االستغالل 
االمثل للموقع ســــتكون بعض 
هذه املواقــــف مغطاة ومتعددة 

االدوار.
  نستخلص من كل ما ورد اعاله 
ان مساحة املوقع املطلوب هي: 
١٠٠٠٠ طالب وطالبة × ٥٠ مترا 

مربعا = ٥٠٠٠٠٠ متر مربع.
  ٥ - املباني اخلاصة بالدراسات 

التربوية:
  املساحة الكلية للمباني ٥٠٠٠٠ 
متر مربع وتتكون مباني الكلية 

من اآلتي:
  - املبنى الرئيســــي ويشمل 
التعليميــــة «فصول  االقســــام 
ومختبرات وورش ومراسم وغرف 

اعضاء هيئة التدريس».
  - مبنى مركز مصادر التعلم 

ويتكون من طابقني.
  - مبنى اخلدمات الطالبية.

  - مباني مساكن الطلبة.

استيعابية ٩٦٠ متدربا وقد مت 
افتتاح املعهد في ٢٠٠٨.

  - تخطط الهيئة النشاء كلية 
البيطرية والزراعة في  العلوم 
أبوحليفــــة مبحافظة االحمدي 
على موقع مساحته ١٥٠٠٠٠ متر 
مربع وبطاقة استيعابية ٢٥٠٠ 
طالب/ طالبة وسيتم ادراج مبالغ 
للمشروع مبيزانية الهيئة للعام 
٢٠١٣/٢٠١٢ وذلك بعد تخصيص 

بلدية الكويت املوقع املطلوب.
  ثانيا:

  - ســــتتم مخاطبــــة وزارة 
التربيــــة لتخصيــــص عدد من 
املدارس فــــي احملافظتني املنوه 
عنهما لشغلها في الفترة املسائية، 
وسيتم التنســــيق مع املعنيني 
بالوزارة في هذا الشأن، كما سيتم 
امكانية استغالل مبنى  دراسة 
املعهد االنشائي مبنطقة جنوب 
الفترة املسائية  الصباحية في 

لهذا الغرض.
  ثالثا:

  أ - وفــــرت الهيئــــة جميع 
املستلزمات والتجهيزات الالزمة 
والقوى البشرية ملشروع معهد 
التدريــــب االنشــــائي في موقع 

جنوب الصباحية.
  ب - في حال مت تخصيص 
اي موقع في احملافظتني املنوه 
الهيئة بالتعاقد  عنهما ستقوم 
مع مكتــــب استشــــاري العداد 
تصاميم الكليات ومراكز التدريب 
املطلوبة، وسيتم ادراج امليزانيات 
الالزمــــة للتجهيــــزات والقوى 
البشــــرية املطلوبة قبل انتهاء 

تنفيذ املشروع.
  ت - فــــي حــــال تخصيص 
التربية  مدارس من قبل وزارة 
الفترة املســــائية  فــــي  للهيئة 
ستقوم الهيئة بتوفير مستلزمات 
الدورات اخلاصة من جتهيزات 

وقوى بشرية.
 أحد مباني الهيئة اجلديدة   للعلم واالطــــالع واتخاذ ما 

ترونه مناسبا.
  هذا وكان النائب سعدون حماد 
قد قدم اقتراحا حول إنشاء فروع 
جديدة لكليات الهيئة جاء فيه:

  
  السيد/ رئيس مجلس األمة

  حتية طيبة وبعد
  نظرا ملا يعانيه طالب كليات 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب من طول املسافة وعناء 
التوجه للكلية، وملا كانت أوقات 
هــــؤالء الطالب تهدر في التنقل 
وفــــي االزدحامــــات املروريــــة 
الى  التي تواجههم في طريقهم 

الكليات.
أتقــــدم باالقتراح    لذا فإنني 
التفضل  التالــــي برجاء  برغبة 
بعرضــــه علــــى مجلــــس االمة 

املوقر.
  نص االقتراح: «إنشاء فروع 

لكليــــات الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب في محافظتي 
االحمدي ومبارك الكبير للطلبة 

والطالبات».
  مع خالص التحية

  مقدم االقتراح
حمــــاد    ســــعدون 

العتيبيمذكرة
  بشأن املساحة الالزمة مبدينة 

عريفجان السكنية
  املقترح تخصيصها للهيئة

  
  أوال: استخدامات املوقع:

  يخدم املوقع املناطق اجلنوبية 
بالكويت وسيشتمل على مجمع 
تكنولوجــــي وجتاري وصحي 

وتربوي.
  ثانيا: العدد املتوقع للطلبة:

  املوقــــع املطلــــوب يجب ان 
تكون طاقته االستيعابية ١٠٠٠٠ 

طالــــب وطالبة حتى عام ٢٠٢٠ 
بحيث يشتمل على التخصصات 

التالية:
  - دراسات تكنولوجية.

  - دراسات جتارية.
  - علوم صحية.

  - دراسات تربوية.
  رابعــــا: املعدالت والنســــب 

املعمول بها للطالب:
  أ - بالنسبة للهيئة التعليمية 

والتدريبية واالدارية والفنية:
  - نســــبة الطالب - لعضو 

هيئة التدريس = ١:١٥
الطالب - لالداري    - نسبة 

١:٤٠ =
  - نسبة الطالب - للفني = 

١:١٠٠
  ت - معايير املكان الهندسية 

املطلوب توفيرها للطالب:
  - نصيب الطالب من املوقع 

بالكليــــات النظرية = ٣٥ مترا 
مربعا وذلك يشمل اآلتي:

  - املباني وتشكيل ٣٠٪ من 
مساحة املوقع.

  - املالعب واملساحات اخلضراء 
واالمتدادات املستقبلية وتشكل 

٤٠٪ من مساحة املوقع.
  - الشوارع الداخلية واملمرات 
ومواقف السيارات وتشكل ٣٠٪ 

من مساحة املوقع.
  - نصيب الطالب من املوقع 
بالكليــــات العملية = ٤٥ - ٥٥ 

مترا مربعا.
االداريــــون والهيئــــة    ث - 

التدريسية والفنية:
  - االدارة العليــــا: يخصص 
للفــــرد من ٣٠ - ٥٠ مترا مربعا 

من املباني.
  - االداريــــون والفنيــــون: 
يخصص للفرد ٧٫٥ امتار مربعة 

من املباني.
التدريس    - اعضاء هيئــــة 
والتدريــــب: يخصص للفرد ١٥ 

مترا مربعا من املباني.
  كما يجــــب ان يخصص من 
املوقع مواقف سيارات كافية لكل 

من االفراد املذكورين اعاله.
  خامســــا: اخلدمات املطلوب 

توفيرها باملشروع:
  - مسجد ودورات مياه ملحقة 

به.
  - مبنى ورش الصيانة في 

املوقع.
  - شبكات الصرف الصحي، 
مياه األمطار، املياه املعدنية، واملياه 

قليلة امللوحة (الصليبية).
  سادسا: التصور العام ملباني 

املشروع
  ١ - املباني اخلاصة بالدراسات 

التكنولوجية:
  املساحة الكلية للمباني ٦٠٠٠٠ 
متر مربع وتتكون مباني الكلية 

من اآلتي:
  - املبنى الرئيسي ويحتوي 
الدراســــية  الفصــــول  علــــى 
واملختبرات وغرف املدرســــني 

والشؤون االدارية.
  - مبنى مركز مصادر التعلم 

وهو مكون من طابقني.
  - مبنــــى اخلدمات الطالبية 
وهو عدة بلوكات تتراوح ما بني 

طابق وطابقني.
  - مبنى الكافتيريا.

  - مبنــــى قاعــــات التربيــــة 
البدنية.

  - مبنى املسرح.
  - مبانــــي مســــاكن الطلبة 

والطالبات.
  ٢ - املباني اخلاصة بالدراسات 

التجارية.
  املساحة الكلية للمباني ٥٠٠٠٠ 
متر مربع وتتكون مباني الكلية 

من اآلتي:
  - املبنى الرئيســــي ويشمل 

 د.الحمود: إنشاء مجمع تجاري صحي تربوي في األحمدي 
  بطاقة استيعابية قدرها ١٠٠ ألف طالب وبمساحة ٥٠٠ ألف متر مربع

 اإلداريون والفنيون بالموقع: 

 الكلية/ المعاهد  م 
 العبء 

الطالبي 

 الهيئة اإلدارية  الهيئة الفنية 
 طالب لكل 

 طالب لكل  العدد مدرس 
 العدد فني 

 ٨٠  ٤٠  ٣٣  ١٠٠  ٣٢٠٠  الدراسات التكنولوجية  ١ 

 ٧٥  ٤٠  ٣٠  ١٠٠  ٣٠٠٠  الدراسات التجارية  ٢ 

 ٢٠  ٤٠  ٨  ١٠٠  ٨٠٠  العلوم الصحية  ٣ 

 ٧٥  ٤٠  ٣٠  ٣٠٠٠  دراسات تربوية  ٤ 

 ٢٥٠  ١٠٠  ١٠٠٠٠  االجمالي 

 عدد العاملين وأعضاء هيئة التدريس المتوقع: 
 أ – هيئة التدريس 

والمساعدون في الموقع: 
 الكلية/ المعاهد 

 العبء 

الطالبي 

 المدرسون  هيئة التدريس 
 طالب لكل 

 املساعدون  العدد مدرس 

 الدراسات  ١ 
 ٢٢  ٢١٥  ١٥  ٣٢٠٠ التكنولوجية 

 الدراسات  ٢ 
 ٢٠  ٢٠٠  ١٥  ٣٠٠٠ التجارية 

 ٦  ٥٥  ١٥  ٨٠٠  العلوم الصحية  ٣ 
 ٢٠  ٢٠٠  ١٥  ٣٠٠٠  دراسات تربوية  ٤ 

 ٦٨  ٦٧٠  ١٠٠٠٠  االجمالي 

 د.عبدالرزاق النفيسي  د.محمد احلويلة  سعدون حماد  د.موضي احلمود 

للعام  الهيئة  بميزانية  المشـروع   سـيدرج 
٢٠١٢/ ٢٠١٣ ومتوقع تنفيذه خالل ٥ سنوات

 تخطط الهيئة إلنشاء كلية العلوم البيطرية 
والزراعة في أبوحليفة السـتيعاب ٢٥٠٠ طالب

 اسـتغالل مبنى المعهد اإلنشـائي بجنوب 
الصباحية في الفترة المسائية بالتنسيق مع «التربية»

 في ردها على اقتراحات النائبين د.محمد الحويلة وسعدون حماد بإنشاء أفرع لـ«التطبيقي» باألحمدي ومبارك الكبير


