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من مرافق مشروع مدينة صباح السالم اجلامعية

»التربية« تواصل جهودها للتأكد من جاهزية املدارس

احلويلة: لن نسمح بأي زيادة لرسوم املدارس اخلاصة
موضحا ان هذه اآللية تتم من 
خالل منــوذج تقييم معتمد 
مجموع درجات عناصره ١٠٠ 
درجة لكل من مدير املدرسة 
لــكل مادة  الفنــي  واملوجــه 

دراسية.
وبــن ان تقييــم معلمــي 
املــدارس األجنبية من خالل 
مناذج تقاييم تعتمد من قبل 
مدير املدرسة ورئيس القسم 

املختص باملدرسة.
وكان احلويلــة قد ترأس 
ملناقشــة  اجتماعــا  امــس 
الدراسي  االستعدادات للعام 
املقبل فــي مــدارس التربية 
الــى  تطــرق  اذ  اخلاصــة، 
التربيــة  ادارة  اســتعدادات 
التعليــم  اخلاصــة بقطــاع 
الدراســي  للعــام  النوعــي 
اجلديد حيث أبــان انه اطلع 
علــى اســتعدادات الصيانة 
والتكييــف وامليــاه والكتب 
الدراسية لذوي االحتياجات 
اخلاصــة واحتياجاتهــم من 
الوسائل التعليمية، موضحا 
انه تواصل مع قطاع املناهج 
التوريــدات لتوفيــر  وإدارة 
الكتب الدراسية اخلاصة بلغة 

»برايل« للمكفوفن.

لديهــا، ويتم فحص وتدقيق 
هذه امللفات من قبل املختصن 
بعد التدقيق عليها والتحقق 
من أن امللــف يتضمن جميع 
املستندات املطلوبة ومن ثم 
التأكد من أن الوظيفة املرشح 
لها املعلم تتناسب مع مؤهله 
الدراسي بشكل مبدئي والذي 
يجب أال يقل عن بكالوريوس 
متخصص معتمد من اجلهات 
املعنية املطلوبة في ملف طلب 
املوافقة إلــى التوجيه الفني 
للمواد الدراســية كل حسب 
تخصصه، أو مراقبة املدارس 
املدرســة  األجنبية بحســب 
ونوع النظام التعليمي واملادة 
الدراســية املرشح لها عضو 

الهيئة التعليمية.
وأشــار احلويلــة الى ان 
تقييــم أداء معلمــي املدارس 
اخلاصة يتم بإحدى طريقتن، 
أوالهمــا ان املدارس العربية 
يتــم تقييم املعلــم من خالل 
عدة عناصر للتقييم تشــمل 
شخصية املعلم )٢٠ درجة( 
بالعمــل  املعلــم  ومعرفــة 
واإلحاطة به )3٠ درجة( وأداء 
املعلم للعمل )3٠ درجة( وأثر 
املعلم في الطالب )٢٠ درجة(، 

الهيئــة التعليمية لديها من 
املؤهلن لشغل هذه الوظائف، 
ســواء كانت هذه الوظائف 
الوظائــف اإلشــرافية  مــن 
التعليمية أو وظائف املعلمن، 
باعتبارها مؤسسات خاصة 
تنشد تقدمي خدمة تعليمية 
تنافسية، وال شك أن املعلم 
هــو اللبنة األولــى والبناء 
األساسي الذي تتم من خالله 
التعليميــة، وتتم  اخلدمــة 
عملية االســتعانة بخدمات 
املعلمن في املدارس اخلاصة 
وفــق آلية محددة وفي إطار 
سلسلة من اإلجراءات الالحقة 
على الطلب الــذي يقدم من 
املدرســة اخلاصــة فــي هذا 
الشــأن، ويصدر قرار قطاع 
التعليم اخلــاص والنوعي 
اإلدارة العامة للتعليم اخلاص 
في شكل موافقة عمل تسمح 
التعليمية  الهيئــة  لعضــو 

مبباشرة عمله.
وذكر ان اإلجراءات املتبعة 
في تعين املعلمن باملدارس 
اخلاصة تبدأ من تلقي اإلدارة 
العامة للتعليم اخلاص طلبات 
املــدارس اخلاصــة باعتمــاد 
تعين أعضاء الهيئة التعليمية 

أي مســمى، بخالف الرسوم 
الدراسية املعتمدة من الوزارة 
وعدم جواز حتصيل رســوم 
تسجيل ورسوم دراسية عدا 
فروقات الشريحة من الطالب 
غير محددي اجلنسية، الذين 
يتحمــل الصنــدوق اخليري 
الطــالب احملتاجن  لرعايــة 

رسومهم الدراسية.
آليــات ونظــم  وحــول 
ولوائــح تعيــن وتقييــم 
املعلمن في املدارس اخلاصة، 
أشار احلويلة الى ان مدارس 
التعليم اخلاص كمؤسسات 
تعليمية خاصة حريصة على 
االســتعانة بخدمات اعضاء 

عبدالعزيز الفضلي

واصل الوكيل املســاعد للتعليم العام أسامة السلطان 
جوالتــه على املناطــق التعليمية يرافقه الوكيل املســاعد 
للمنشــآت التربوية والتخطيط م.ياســن الياسن ومدير 
منطقــة مبارك الكبير التعليمية منصور الديحاني. وعقد 
الســلطان اجتماعا مع مديري املدارس املكلفن في منطقة 
مبارك الكبير التعليمية، مؤكدا ان الهدف من هذه االجتماعات 
هــو االطالع عن كثب على آخر االســتعدادات وحل جميع 

املشكالت وسد النقص.
وشدد السلطان على ضرورة التأكد من جاهزية وحدات 
التكييف ومبردات املياه والكتب الدراسية واألثاث املدرسي، 
مشــيرا إلى أهمية تضافر كل اجلهود لبداية عام دراســي 

موفقة ولتحقيق مناخ دراسي أفضل.
مــن جانبه، ذكر الوكيل املســاعد للمنشــآت التربوية 
والتخطيــط ان االجتماع بحث الوضع اإلنشــائي ملدارس 
مبارك الكبير ومدى جاهزيتها، مؤكدا ان مهندسي القطاع 
يعملون على قدم وساق من أجل تالفي أي مشكلة قد تطرأ.

عبدالعزيز الفضلي

الوكيــل املســاعد  أعلــن 
للتعليــم اخلــاص والنوعي 
بوزارة التربية د.عبداحملسن 
احلويلة عــن عدة توجيهات 
العامــة  اإلدارة  لقياديــي 
للتعليــم اخلــاص ملتابعتها 
مع املدارس اخلاصة استعدادا 
للعام الدراســي القادم، اولها 
تشــدد علــى أنه لن يســمح 
بأي زيادة على رسوم طلبة 
املدارس اخلاصة وفقا للقرار 
الوزاري الذي صدر مبنع أي 
زيادة بالرسوم الدراسية للعام 
اجلديــد، مؤكدا انه ســيتخذ 
االجــراءات كاملــة بــدءا من 
توجيه اإلنذار حتى الوصول 
الى سحب الترخيص إذا متادت 
أي مدرسة ولم تلتزم، محذرا 
من حرمــان الطالب املقيدين 

من حقهم في الدراسة.
وشدد احلويلة، في تصريح 
للصحافيــن، علــى ضرورة 
االلتزام بالرســوم الدراسية 
املقررة وفقا للكشوف املعتمدة 
لــدى االدارة العامة للتعليم 
اخلاص، وعدم جواز حتصيل 
أي مبالــغ أو رســوم حتــت 

السلطان: نطلع عن كثب على آخر االستعدادات وحل املشكالت

أسامة السلطان متوسطا م.ياسني الياسني ومنصور الديحاني

د.عبداحملسن احلويلة 

أهالي »عبداهلل املبارك« لـ »األنباء«: »الشدادية« مفخرة.. وستحدث ربكة
مواطنون أكدوا قبل انتقال الكليات الست إلى مدينة صباح السالم اجلامعية أنه صرح تعليمي مميز يجب التجهيز جيداً الفتتاحه

عبداهلل الراكان

تعد مدينة صباح السالم 
اجلامعية أحد اكبر الصروح 
التعليمية في العالم، حيث 
تقــع علــى مســاحة تقدر 
بحوالــي 6 ماليــن متــر 
مربــع. ومع إعــالن جامعة 
الكويــت أن املجلس األعلى 
للتعليم العالي أصدر قراره 
بانتقال 6 كليات وهي اآلداب 
اإلدارية  والتربية والعلوم 
والعلوم احلياتية والهندسة 
والبترول والعلوم إلى مدينة 
»الشدادية« مبنطقة عبداهلل 
املبارك في ســبتمبر املقبل 
فقد أصبحت عملية االنتقال 

قاب قوسن أو أدنى. 
بعيدا عن السجال واجلدال 
األكادميــي املتعلق بعملية 
االنتقــال إلى حــرم مدينة 
صباح السالم اجلامعية بن 
القبول والترحيب والرفض 
والشــجب، قامت »األنباء« 
بجولــة في منطقة عبداهلل 
املبارك وسؤال اهالي املنطقة 
انطباعهم وشــعورهم  عن 
بعــد امتــام هــذا الصــرح 
التعليمي وعن االستعدادات 
التي حتتاج اليهــا مواكبة 
افتتاح مدينة صباح السالم 
اجلامعيــة وعــن االثر من 
انتقال الطلبة من عدة مناطق 
الــى منطقة وحدة وعما إذا 
كانت منطقة عبداهلل املبارك 
مستعدة لهذا االنتقال أم ال. 
فــي البداية، قــال عضو 
جمعيــة  ادارة  مجلــس 
عبداهلل املبــارك التعاونية 
عبداهلل العنــزي ان مدينة 
الســالم اجلامعية  صبــاح 
صرح تعليمي كبير نشكر 
احلكومــة على اجنازه رغم 
طــول انتظــاره، الفتــا الى 
ان منطقة عبــداهلل املبارك 
ستعاني بشكل كبير من هذا 
االنتقال من عدة نواح، اوالها 
عــدد الطــالب املتواجديــن 
سيوثر على الكثافة السكانية 
للمنطقة واحلركة املرورية 
بحكم وقــوع اجلامعة على 
الدائري السادس. وأضاف أنه 
ال يوجد للجامعة واملنطقة 
ســوى مدخلــن مــن امــام 
منطقة صباح الناصر ومن 
امام جليب الشــيوخ، الفتا 

الــى ان هذين املدخلن قبل 
افتتاح اجلامعة مزدحمان فما 
بالك مبا سيحدث بعد افتتاح 

اجلامعة وازدحام الطلبة؟
وتابع العنــزي: كما ان 
املنطقــة ليس فيها ســوى 
مســتوصف واحد ومحطة 
وقــود واحــدة وال يكفيان 
احتياجات املنطقة، مضيفا 
ان منطقــة عبداهلل املبارك 
تتكون من ٩ قطع ســكنية 
بواقع 58٠٠ وحدة سكنية، 
األمر الذي سيســبب ربكة 
كبيــرة، مطالبــا مجلــس 
القيام  الــوزراء بضــرورة 
بخطــوات تســبق افتتــاح 
اجلامعة من تنظيم السير 
الى توفيــر دوريات املرور 

والوقوف علــى احتياجات 
نطالــب  كمــا  املنطقــة 
بتخصيص موقع جلمعية 
داخــل  املبــارك  عبــداهلل 
اجلامعة لتقــدمي اخلدمات 
داخل اجلامعة بأسعار مميزة 

خدمة إلخواننا الطلبة.
بدوره، قال مزيد املطيري 
ان انشاء مدينة صباح السالم 
اجلامعية في منطقة عبداهلل 
املبارك ســيوفر علينا عناء 
الذهاب الى املناطق االخرى 
في كيفان ومنطقة الشويخ 
وهي خطوة إيجابية، الفتا الى 
انه من السابق احلديث عن 
صعوبات ستواجه االفتتاح 
وحركة املرور في املنطقة. 

مــــــن جهـــــته، قـــــال 

ان  العجمي  بوعبدالرحمــن 
مشروع مدينة صباح السالم 
اجلامعية مفخرة لنا ونسأل 
اهلل التوفيــق للقائمن على 
هذه املشــروع الــذي يخدم 
الطلبــة، مشــيرا  أبناءنــا 
إلى أن املنطقــة حتتاج الى 
التجهيز قبل افتتاح اجلامعة 
خاصة الشوارع واللوحات 
اإلرشــادية، مناشدا اجلهات 
املعنية ضرورة االستعجال 
ووضع اخلطط الكفيلة للحد 
مــن االختناقات املرورية ان 
حدثــت، متوجهــا بالشــكر 
للقائمن على انشاء مشروع 
مدينة صباح السالم اجلامعية 

الذي طال انتظاره.
بدوره، قــال عبدالعزيز 

بالل ان مشروع مدينة صباح 
السالم اجلامعية ممتازة من 
حيث التصميم واملساحة لكن 
لدي مالحظة وهي عدم توافر 
مواقف متعددة األدوار، مشيرا 
الى ان منطقة عبداهلل املبارك 
فيها مدخالن وال تســتوعب 
هــذه الكم مــن الناس، االمر 
الــذي سيســب االختناقات 

املروية. 
وأضاف أن منطقة جليب 
الشيوخ القريبة من اجلامعة 
منظرها غيــر حضاري وال 
تصلــح ألن تكــون بجانب 
جامعة بهذه الضخامة، مطالبا 
املســؤولن بــأن يتداركــوا 
الوضــع عن طريــق وضع 
حلــول ملشــكالت منطقتــي 

اجلليب واحلساوي.
من جانبه، قال علي االكبر 
إن مدينــة صبــاح الســالم 
اجلامعية تقع بن منطقتن، 
االمر الذي سيسبب ازدحاما 
كبيــر، الفتا الى ان اجلامعة 
حتــوي كل التخصصــات 
السيارات  العلمية ومواقف 
قليلة، مشيرا الى ان اجلامعة 
يجــب ان تنتشــر فــي كل 
مــدن الكويت وليس حصرا 
في منطقة عبــداهلل املبارك 
موضحا ان ضخامة وحداثة 
مباني مدينة صباح السالم 
اجلامعيــة تتطلب ان تكون 
حواليها مناطــق منوذجية 
تشــجيرها  يتــم  وأراض 
وتخضيرها وليس صحراء.

ملشاهدة الڤيديو

بوعبدالرحمن العجميعبداهلل العنزي علي االكبرعبدالعزيز باللمزيد املطيري

دعوى مستعجلة لوقف نقل 
»العلوم اإلدارية« إلى »الشدادية«

آالء خليفة

كشف منســق القائمة 
العلوم  املســتقلةفي كلية 
الكويت  اإلدارية بجامعــة 
سعود املســباح، عن قيام 
القائمة برفع دعوى رسمية 
قضائية لوقف قرار االنتقال 
الى مدينة صباح الســالم 
اجلامعية بصفة مستعجلة. 
وذكــر املســباح في 
تصريح خاص لـ »األنباء« 
أن املبنى احلالي غير جاهز 

النتقال الطلبة في سبتمبر املقبل، مستغربا  متسك بعض 
املسؤولني بقرار االنتقال فقط ليتم االنتقال في عهدهم، 
مؤكدا أن القائمة املســتقلة بكلية العلوم اإلدارية ترفض 
رفضــا قاطعا أن تكون هناك أي مزايدات على حســاب 

مصلحة الطلبة. 
وأفاد املسباح بأن القائمة املستقلة بكلية العلوم اإلدارية 
ليســت ضد االنتقال الى مدينة صباح السالم اجلامعية 
لكنها ضد االنتقال في ســبتمبر املقبل، موضحا ان كلية 
العلــوم االدارية جاهزة كمبنى لكن احلرم اجلامعي ككل 

غير جاهز الستقبال الطلبة. 
وأشار الى أن الطلبة ســيداومون في مبنى الطالبات 
بكلية العلوم االدارية نظرا ألن مبنى الطلبة لم ينته بعد، 
مشــيرا الى أن احلرم اجلامعي ومبنــى الكلية يفتقدان 
لوجود العالمات اإلرشادية مبا سيشتت الطلبة خاصة أن 

املبنى جديد عليهم. 
وأضاف: الشوارع الداخلية غير جاهزة ومازالت أعمال 
البناء مستمرة باملوقع، متسائال: كيف سيداوم الطلبة يوميا 
في ظــل وجود تلك الرافعات داخل املبنى مبا قد يعرض 
حياتهم للخطر، موضحا أن املســؤولني أنفسهم يعلمون 
مدى اخلطر احملتمل الذي قد يتعرض له الطلبة، وهذا ما 
جعلهم يحددون دوام الطالبات حتى الساعة 3 عصرا فقط 

والطالب حتى الساعة 7 مساء. 
وقال: رفعنا القضية بشكل مستعجل وخاطبناهم مرة 
أخرى أن يتم البت في القضية قبل بدء الدوام اجلامعي، 
معلنا انه في حال لم يتم وقف قرار االنتقال ستقوم القائمة 

املستقلة بكلية العلوم اإلدارية بتنظيم اعتصام.
وشدد املســباح على أن أكثر من 80% من طلبة كلية 
العلوم االدارية يرفضون االنتقال الى مدينة صباح السالم 
اجلامعي في سبتمبر املقبل ويرون أنه من األفضل االنتظار 

حلني انتهاء احلرم اجلامعي بكامله.
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