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204 من طالب »النجاة« حصلوا 
على أكثر من 90% في الصف الثاني 

عشر العام الدراسي املاضي

حصلنا على 5 مراكز في الثانوية للقسم 
العلمي و6 في األدبي ضمن  الـ 50 

األوائل على مستوى الكويت 

رفعنا شعار »نحو جيل متميز« في 
مدارسنا النموذجية ونعمل على 

إنشاء جيل مميز علمياً وعملياً

 أكد مدير عام مدارس النجاة د.عبداهلل إسماعيل الكندري أن مدارس النجاة تسعى إلى تعزيز اجلوانب القيمية واألخالقية والعلمية في إطار املسؤولية التربوية، 

متوقعا ارتفاع  عدد الطلبة الدارسني فيها للعام احلالي إلى قرابة 10500 طالب وطالبة. وكشف الكندري في حوار خاص مع »األنباء« عن نية »النجاة« إلجراء عمليات 

توسعية ملدارسها نحو محافظتي اجلهراء والفروانية، والتوجه إلنشاء مؤسسة تربوية للدراسات اجلامعية، إضافة إلى افتتاح مدارس لرياض األطفال وأخرى ثنائية 

 اللغة، وذلك بهدف صناعة إنسان  صالح لوطنه  بعيد عن الغلو واالنحراف، ملتزم باملنهج اإلسالمي الوسطي. وحتدث مدير عام النجاة عن متيز الهيئة التعليمية وبذلهم 

كل اجلهود لتنفيذ رسالة  مدارس النجاة التي تقوم على تعزيز اجلانب القيمي واألخالقي لتنشئة جيل صالح لوطنه وأمته ودينه، متفوق علميا، 

وملتزم بالدين الوسطي، فإلى التفاصيل:

حوار: مسعد حسني عبداملقصود

املدير العام إلدارة مدراس النجاة أشار إلى أنها حترص على حتقيق التوازن بني املناهج التعليمية والدينية واألنشطة التربوية لذا تتصدر املراكز األولى

 عبداهلل الكندري لـ »األنباء«: ارتفاع عدد الدارسني في مدارس النجاة إلى أكثر 
من 10500 طالب وطالبة.. ونسعى إلنشاء مؤسسة تربوية للدراسات اجلامعية

تكون لي بصمة في أي مكان 
أكون فيه ومنها مدارس النجاة، 
وأن يحســب لي عند اهلل عز 
وجل ومن ثم عند الناس وأن 
أذكــر باخليــر بتنفيذ بعض 

املشروعات القيمية.

ما الذي تطمحون إليه 
حاليا؟

٭ ال شــك أننــي أطمــح ألن 
أرى بلدي الكويت في أصلح 
حال وأن يعــم األمن واألمان 
واالســتقرار الكويت والدول 

اإلسالمية كافة.
أما على الطموح الشخصي 
فغالب طموحي أن تكون لي 
ذكــرى فــي املجــال التربوي 
 ســواء فــي مــدارس النجــاة

أو في املدارس األخرى.

التربويون دائما 
يطالبون بزيادة 

رواتب املعلمني في 
وزارة التربية لتحسني 

مستوى معيشتهم، 
والدفع باجتاه 

القضاء على الدروس 
اخلصوصية، ومع هذا 

جند أن رواتب املعلم 
 في املدارس اخلاصة
ال تصل إلى نصف 
نظيره في الوزارة، 

فكيف حتل هذه 
اإلشكالية؟

٭ في احلقيقة نحن حريصون 
على دعم املعلم ومنحه كل ما 
يستحقه، فهو محور أساسي 
في العمليــة التعليمية، وبه 
تتحقق األهداف لترسيخ القيم 
واألخــالق وتخريــج أجيال 
واعية مثقفة قادرة على الفهم 
والتحليــل، ليكونوا في الغد 
القريب علماء وقادة يحملون 
لواء التقدم والرخاء لوطننا 

احلبيب.
الرواتــب  أمــا إشــكالية 
محــددة  آلليــة  فتخضــع 
العامــة  اإلدارة  وضعتهــا 
للتعليــم اخلــاص، ونحــن 
نلتزم بهــا، وقد ربطت هذه 
اآللية زيادة رواتب املعلمني 
بزيادة الرســوم الدراســية 
على الطلبة، وبالطبع نحن 
لسنا مع زيادة الرسوم على 
أوليــاء األمــور، مــع الدخل 
احملدود واألسعار املرتفعة، 
لكننا ندعــو وزارة التربية 
إلــى تفعيل القرار الذي كان 
موجــودا فــي الســابق قبل 
الغزو بدعم رواتب العاملني 
في املدارس العربية األهلية.
وهنــا البــد أن نذكــر بأن 
مدارس النجاة مدارس خيرية 
ال ربحية، وهي تسعى لبناء 
جيل قادر علــى حمل األمانة 

متسلح بالعلم واألخالق.
ونكــرر الدعــوة لــوزارة 
التربيــة لبحــث هــذا األمر، 
فاملعلمــون يســتحقون كل 

الدعم.

هل تعمل مدارس 
النجاة على منح 

العاملني فيها مميزات 
خاصة؟

٭ بالطبع، هذا أمر معهود عن 
النجاة منذ نشــأتها،  مدارس 
العاملــني مبــدارس  فجميــع 
النجاة يحصلــون على كامل 
حقوقهم، وال نتأخر في دعمهم، 
وباإلضافة إلى ذلك لدينا الئحة 
الســتثناء أبنائهــم من بعض 
الرســوم، وفــق آليــة محددة 
تراعي عدد األبناء في مدارس 

النجاة.

ما اآللية التي تتبعونها 
في اختيار املعلمني 

واملعلمات؟
٭ هناك أسس وقواعد ثابتة 
في اختيــار املعلمني ليكونوا 
على أعلى مستوى من الكفاءة 
واخلبرة، لذا فهناك شــروط 
للتقــدمي تعتمد علــى املؤهل 
والتقديــر واخلبرة، ثم يأتي 
االختيار بعد خضوع املتقدمني 
الختبارات حتريرية وأخرى 
شــفوية، ونبــذل كل اجلهود 
ليكون االختيار بعناية كبيرة 
تتناسب مع األهداف املوضوعة 
والرســالة التي نسعى إليها، 

سنويا حتت رعاية كرمية من 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمــد، وهلل الفضل 
واملنــة أن يكون أحــد أبنائنا 
حاصال على املركز الثاني على 

الترتيب العام.
كما أن أبناء النجاة غالبا ما 
يحصلون على املراكز األولى 
في مسابقة القرآن الكرمي التي 
تقيمها إدارة التعليم اخلاص، 
وهذا االهتمام ال يتوقف عند 
ذلــك فحســب، بــل إن إدارة 
مدارس النجاة تقيم مسابقة 
خاصة بها بني العاملني والهيئة 
التدريسية وترصد لها املكافآت 
املجزية، ألننا نؤمن بأن املعلم 
هو منبــع وأســاس العملية 
التربويــة والتعليميــة التي 
ينهل منها أبناؤنا الطلبة، فمتى 
أحسنا رعاية املعلم قرآنيا فإن 
ذلك ســينعكس على الطلبة 
كافة. كما أننــا قمنا بتطوير 
حلقات حتفيظ القرآن الكرمي 
بأسلوب ونظام يساعد الطلبة 
على حفظهــم لكتاب اهلل عز 

وجل بشكل أيسر وأسهل.

اهتمام باألنشطة

لعل البعض يفهم أن 
اهتمام مدارس النجاة 
بالقرآن الكرمي وعلومه 
يصرفها عن االهتمام 

باألنشطة التربوية 
والرياضية األخرى هل 

هذا صحيح؟
٭ مناهــج مــدارس النجــاة 
ال تخــرج عن مناهــج وزارة 
التربيــة، ولكــن لدينا بعض 
األنشطة التربوية التي نغرس 
فيها املفاهيم والقيم اإلسالمية 
والتربويــة ســواء من خالل 
احلصص الدراسية أو طابور 
الصباح أو األنشطة األخرى 

التي تكمل بعضها البعض.

هل هناك مدارس 
منوذجية تتبع النجاة؟ 
وما الذي مييزها عن 

بقية املدارس األخرى؟
٭ لدينــا عــدد مــن املدارس 
النموذجية، وتبنينا هذه السنة 
شــعار »نحو جيــل متميز«، 
لــذا فنحن نســير وفق خطة 
علمية وقيمية واضحة املعالم، 
على األقل مقارنــة باملدارس 
العربية املشــابهة ملدارســنا، 
فالتميز شعار سنطبقه على 
أرض الواقع عبر إنشاء جيل 
متميــز من جميــع اجلوانب 

علميا وعمليا.

بهذا التميز والرعاية 
التربوية واألبوية 

للمدارس من قبل إدارة 
مدارس النجاة، هل 
هناك خطة الفتتاح 

مدارس جديدة؟
٭ نعــم هنــاك مجموعة من 
اخلطط الفتتاح مدارس لرياض 
األطفال، ولدينا طموح الفتتاح 
مدارس فــي بعــض املناطق 
كاجلهــراء والفروانية، فضال 
عن نيتنا افتتاح مدارس ثنائية 
اللغة، فنحن نسير وفق خطة 

مرحلية ومدروسة.

مؤسسة جامعية

بهذه النجاحات والتفوق 
املتميز واملنهج القيمي 

واإلسالمي، يحتاج 
إلكماله بكلية أو جامعة 
إسالمية تتبنى املنهج 
الشرعي.. أليس كذلك؟

٭ نعم لدينا دراسة كتبت من 
عدة سنوات ومت االنتهاء منها 
مــن قبل نخبة من األســاتذة 
والتربويــني  األكادمييــني 
بجامعة الكويت، ووضعت كل 
التصورات إلنشــاء مؤسسة 
تربوية للدراسات اجلامعية، 
إداريــة  وواجهتنــا مشــاكل 
وليست فنية بسيطة مع بعض 
مؤسسات الدولة وفي طريقها 

للزوال في القريب العاجل.

مع بداية العام الدراسي 
ما الذي يشغل 

د.الكندري؟
٭ ليــس هناك إنســان ثابت 
في مكان ما، فالتغيير ســمة 
احليــاة، وحقيقــة أطمح ألن 

العلمي واألخالقي والقيمي.

هل يعني ذلك أن 
ملدارس النجاة قيما 
إسالمية تعمل على 
غرسها في نفوس 

الطلبة؟ وما هي؟
٭ طبعــا لدينــا مجموعة من 
القيم نعمل على غرســها في 
نفوس الطلبة ســنويا، بل إن 
مــدارس النجــاة أصال لم تقم 
إال على هــدف تعزيز اجلانب 
القيمي واألخالقي لدى الطلبة، 
ومــا يدل علــى ذلــك املوافقة 
اخلاصة التــي حصلت عليها 
مدارس النجاة منذ تأسيسها 
بتدريس مادة التجويد والقرآن 
الكــرمي وحتى اليــوم، وحتى 
قبــل إقرارها من قبــل وزارة 
التربية بتدريسها في املدارس 

احلكومية.
وال أخفيك سرا أننا نهدف 
إلى صناعة إنسان صالح لوطنه 
وألمته ودينه من خالل خلق 
إنسان متفوق علميا ومتوازن 
ملتزم بدينه بشكل وسطي دون 

غلو أو تطرف.

المراكز األولى في حفظ القرآن

مبا أن التميز واالهتمام 
بالقرآن الكرمي تالوة 
وحفظا شعار قامت 
عليه مدارس النجاة، 

فهل متيزمت أيضا في 
مسابقات حفظ القرآن 

الكرمي؟
٭ وهلل احلمد، القرآن الكرمي 
منهــج حيــاة قبــل أن يكون 
منهجا في مدارس النجاة، لذا 
كان لنا شــرف املشــاركة في 
مسابقة القرآن الكرمي التي تقام 

الفتتاح مدارس أكثر وملراحل 
دراسية متعددة تشمل جميع 

الفئات السنية.

ماذا عن الطلبة 
املتفوقني، وما حصيلة 

مدارس النجاة من 
املراكز األولى في 

الثانوية العامة؟
٭ وهلل احلمــد لدينــا 204 
طالب وطالبات حصلوا السنة 
املاضية على أكثر من نســبة 
90% في الصف الثاني عشــر، 
كمــا كان هناك 11 مــن أبنائنا 
وبناتنا ضمن اخلمسني األوائل 
على مســتوى الكويت، منهم 
5 فــي القســم العلمي، و6 في 
القســم األدبــي، وهي نســبة 
ليست بســيطة على مستوى 
الدولة بل تعد عالية ومرضية 
بالنسبة لنا، علما بأنه ليس في 
جميع مدارسنا فصول أدبية، 
ما يعني زيادة نسبة التفوق 
والنجاح مقارنة بعدد طلبتنا 
بشكل إجمالي، ورغم ذلك لنا 
طموح أكبر وأوسع لزيادة عدد 
الطلبة املتفوقني هذه السنة إن 

شاء اهلل تعالى.

خطط علمية وأخالقية وقيمية

هذا التفوق لم يأت 
من فراغ، فهل إلدارة 
مدارس النجاة شعار 

وخطة تربوية واضحة 
املعالم؟

٭ نحن نطبق املنهج الدراسي 
املقرر من قبل وزارة التربية، 
إلى جانب خطة أخالقية وقيمية 
نربي طلبتنا عليها، فمدارسنا 
ال تغفل أهمية رسم خطة لدى 
التدريســية للجانب  الهيئــة 

نعلم جميعا أن جمعية 
النجاة جمعية خيرية 

تعمل على جمع وصرف 
تبرعات وصدقات 

املتبرعني، فكيف جاءت 
فكرة إنشاء مدارس 
تتبع جلمعية خيرية؟

٭ جاءت فكرة إنشاء مدارس 
النجاة مــن مجموعة من أهل 
اخلير سنة 1968 عبر تأسيس 
مدرســة واحدة للبنني، وكان 
الهدف من تلك املدرســة خلق 
جيل مسلم مؤمن بربه محافظ 
على قيمه ومعتز بقيمه ودينه 

وأخالقه.
ولم تكن في الكويت آنذاك 
أي مدرســة حتمل هذا الطابع 
وهذا النهج كالذي تسير عليه 
مــدارس النجــاة إلــى وقتنــا 
احلالي، لذا كان ملدارس النجاة 
قصب الســبق في هذا املجال 

التربوي املتميز.

هل واجهتم أيا من 
الصعاب؟

٭ ال ننكر أن مسيرة مدارس 
النجاة كانت سهلة، ولكن هذا 
ال يعني أنه لم تواجهنا العديد 
من املصاعب واملشاكل، ولكن 
بالتــوكل علــى اهلل عز وجل 
وبــاإلرادة اســتطعنا التغلب 
على كل املشاكل التي واجهتنا 
مما ساعد املدارس على إكمال 

املسيرة حتى يومنا هذا.
وهنــا ال بــد مــن أن نذكر 
أن جمعيــة النجــاة اخليرية 
أنشــئت الحقا عــام 1974، أي 
بعد إنشــاء مــدارس النجاة، 
فتم ضم املدارس حتت مظلة 
تربويــة خيريــة واحــدة هي 
جمعية النجاة اخليرية، تتميز 
باجلانب القيمــي واألخالقي، 
فضال عن أن مــدارس النجاة 
مدارس وقفية غير ربحية، أي 
أن إيراد املدارس يعود لها، ويتم 
صرفه على العملية التربوية 

وليس ألهداف جتارية.

املسؤولية التربوية 
مسؤولية غاية في 

اخلطورة، فلماذا مت 
اتخاذ قرار بإنشاء 

مدارس النجاة؟
٭ ال شك أن اتخاذ قرار بإنشاء 
مدارس النجــاة كان غاية في 
اخلطــورة خاصــة أن مجــال 
التحديــات كبيــر ومتعــدد، 
التنافســية الشــديدة  وأولها 
بني املدارس، ووجود مسؤولية 
تربويــة وقيميــة نحافظ بها 
على أوالدنــا ونتميز بهم عن 
غيرهــم، باإلضافة إلى أننا ال 
نغفل اجلانب العلمي وأهميته 

وعظم حجمه.
لــذا فنحــن ال نقبــل وال 
نتنــازل عن أي مــن اجلانبني 
العلمــي أو القيمي، فضال عن 
أن دورنا يشمل أيضا احملافظة 
على األموال الوقفية وتنميتها 
بإدارة املدارس إدارة حســنة 
وفق األطر التربوية واإلدارية 

عالية اجلودة.

تطور مستمر

كم عدد طلبة مدارس 
النجاة في السنة 

املاضية؟ وكم عدد 
الطلبة املتوقع السنة 

احلالية؟
٭ جلنة مدارس النجاة تضم 
حاليا 15 مدرسة للبنني والبنات 
جلميــع املراحل الدراســة من 
االبتدائي وحتى الثانوية، وهذه 
املــدارس موزعة بــني مناطق 
الســاملية وحولــي واملنقــف، 
أما عدد الطلبة فقد بلغ خالل 
الســنة املاضية نحــو 10300 
طالب وطالبة، والعدد يتزايد 
كل عــام بني 300 و400 طالب 
وطالبة، وقد وصل عدد طلبة 
السنة الدراســية احلالية إلى 
أكثر من 10500 طالب وطالبة.
وال أخفيــك أننــا نواجــه 
ضغطا في بعض املدارس حيث 
ال نســتطيع استيعاب جميع 
املتقدمني، فبعض أولياء األمور 
يتكبد عناء نقل أوالدهم يوميا 
من اجلهراء والصليبية وبعض 
املناطق البعيــدة فقط بهدف 
تســجيل أبنائهم ضمن طلبة 
مدارس النجاة، وهذا مما يدفعنا 

مدير عام مدارس النجاة د.عبداهلل اسماعيل الكندري     )هاني عبداهلل(

زيادة رواتب معلمي 
املدارس األهلية 

العربية بحاجة إلى 
دعم وزارة التربية 

وال نقبل زيادة 
الرسوم على أولياء 

األمور

نسعى الفتتاح 
مدارس لرياض 
األطفال وأخرى 

ثنائية اللغة 
والتوسع نحو 

اجلهراء
 والفروانية

د.عبداهلل إسماعيل الكندري
شهادة الليسانس في اآلداب ـ جامعة الكويت ـ 1980م.

ماجستير في اإلدارة التربوية.
دكتوراه في اإلدارة التربوية ـ جامعة القاهرة.

التدرج الوظيفي

مدرس ملادة االجتماعيات 1980- 1983.
مدير مساعد ملدرسة ثانوية 1987-1983.

مدير ملدرسة ثانوية في التعليم العام من 2006-1987.
مدير مدرسة النجاة اخلاصة )املتوسط، الثانوي( العام 

الدراسي 1994/1993.
مدير مدرسة )التعليم اخلاص( من 2006م حتى 2010م.

مدير مركز رواد التميز للتدريب التابع جلمعية املعلمني 
الكويتية 2010-2012م.

مدير عام مدارس النجاة اخلاصة 2012 حتى تاريخه.

أهم األعمال في مجال تقديم الخبرة

عضو جلنة تقييم عام الدمج بعد التحرير 1991م.
عضو جلنة رفع املكانة االجتماعية للمعلم ـ 1993.

رئيس اللجنة التحضيرية العليا للمؤمتر التربوي العشرين 
)جلمعية املعلمني( والذي عقد حتت شعار »تطوير التعليم 

بني الواقع والطموح« 1994.
عضو اللجنة التحضيرية العليا للمؤمتر التربوي الثامن 

والعشرين )جلمعية املعلمني(، والذي عقد حتت شعار 
»املستقبل وقضايا الشباب رؤى تربوية« 1999.

رئيس اللجنة الفنية لتقومي نظام املقررات )1995( جمعية 
املعلمني.

مسؤول قطاع البحوث والدراسات بجمعية املعلمني خالل 
فترة عضويته ملجلس إدارة اجلمعية )ست سنوات(.

كاتب في مجلة املعلم الصادرة عن جمعية املعلمني من 1987 
حتى اآلن 2007.

عضو في جلنة دراسة أوضاع املعلمني واملشكلة من قبل 
وزارة التربية ـ 1999.

رئيس حترير مجلة املعلم الصادرة عن جمعية املعلمني من 
1999 وحتى 2009م.

عضو فريق دراسة تكويت املدارس اخلاصة واملشكل قبل 
جهاز إعادة الهيكلة ـ 2005.

عضو املجلس االستشاري إلعداد املعلم ـ كلية التربية ـ 
جامعة الكويت 2006.

عضو املجلس األعلى للتعليم 2002م حتى ثالث دورات 
متتالية حتى 2010.

عضو فريق تطوير التعليم الثانوي 2002.
عضو فريق وضع أهداف النظام للتعليم الثانوي عام 

.2003
عضو اللجنة اإلعالمية للسلم التعليمي اجلديد 2005/2004.

الكندري في سطور

أشاد مدير عام مدارس النجاة د.عبداهلل 
الكندري، باملدير السابق إلدارة مدارس النجاة 

حامد التركيت، الفتا إلى دوره الكبير في 
تأسيس واستقرار وتطوير ومناء مدارس 

النجاة، مضيفا أن املربي القدير حامد التركيت 
)أبوعبدالرحمن( عمل في مدارس النجاة على 
مدى 30 عاما، شهدت حتقيق الكثير والكثير 

من اإلجنازات، مؤكدا أنه سيبقى نبراسا 
تستفيد منه إدارة مدارس النجاة ملا له من 

خبرة كبيرة وما يتمتع به من حكمة.
وأشار الكندري إلى أنه سيبذل كل جهده 

ليواصل مسيرة العطاء والتطوير في مدارس 
النجاة، صاحبة الباع الطويل في إمداد الدولة 

بخريجني على مستوى عال من التميز.

مسيرة مضيئة للتركيت

د. عبداهلل الكندري متحدثا إلى الزميل مسعد حسني 

مدارسنا وقفية غير ربحية 
وإيراداتها تصرف على العملية 

التربوية وليست ألهداف جتارية

»النجاة« أنشئت بهدف تعزيز اجلانب 
القيمي واألخالقي وعلينا مسؤولية 

تربوية علمية

نهدف إلى صناعة إنسان صالح 
لوطنه وألمته ودينه متفوق علميًا 

وملتزم بالدين الوسطي


