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مشاركة طالبية

اإلجراءات املفصلة حول إجراء التماس إعادة النظر
التمــاس إعــادة النظر هو أحد 
طرق الطعن غيــر العادية يهدف 
إلى ســحب احلكــم املطعون فيه، 
مبــا يترتب عليه من نتائج أهمها 
إعادة الفصل في النزاع بناء على 
أسباب هذا االلتماس. وقد أجازها 
املشرع الكويتي إلصالح اخلطأ الذي 
قد يصيب احلكم القضائي إلعادة 
النظر في احلكــم من خالل إجراء 
التمــاس يقدمه الطاعن. حيث من 
خالل االلتماس يسلك طريقا غير 
عادي رسمه املشرع الكويتي بهدف 
معاجلة احلكم وإصالحه مما يشوبه 
من عيــب. وال يجوز االلتجاء إلى 
طريق إعادة النظر إال إذا كان اخلطأ 
الواقعي داخال في إحدى حاالت نص 
عليها املشرع على سبيل احلصر، 
فإذا لــم تتوافر هــذه احلاالت فال 
يحق تقدمي هذا الطعن للمحكمة.

وعلى ذلك فــإن التماس إعادة 
النظــر يقتصر علــى نظام أحكام 
اإلدانة، وعلى ذلك فإن أحكام البراءة 
ال يجوز الطعن فيها بإعادة التماس 
النظر وذلك ألنه ال حاجة لاللتماس 
طاملــا أن القضاء قــال كلمته فيها 

بالبراءة.
وكذلك فقد قــال الفقه بالطابع 
االحتياطــي اللتماس إعادة النظر 

الطعن بهــا بالتماس إعادة النظر 
فقد حدد الفقه هذه األحكام وهذه 
االحــكام ال تكون صــادرة بصفة 
انتهائية، ومن هذه األحكام، األحكام 
الصادرة من احملاكم االستئنافية 
وذلك سواء صدر احلكم من محكمة 
ابتدائية بهيئة استئنافية أو محكمة 
االســتئناف، وعلى ذلك فال يجوز 
االلتماس في احلكــم الصادر بعد 
قبول االلتماس وإعادة النظر فيه 
وذلك لوضع الطعون على أنه ميكن 
من الطعون بااللتماس مرة ثانية، 
كما أن املشــرع اجاز االلتماس في 
احلكم الصادر من محكمة التمييز 

وذلك ألن أحكامها باتة.
ونتيجة ألهمية ما يترتب على 
إعادة التماس النظر من نتائج فقد 
حدد الفقه العديد من األسباب التي 
يترتب عليها احلق في رفع الطعن 
بإعادة التمــاس النظر، ومن هذه 
األسباب التي يترتب عليها احلق 
فــي رفــع الطعن بإعــادة التماس 
النظر، ومن هذه االســباب وقوع 
غش من جانب اخلصم بشرط أن 
يكون هذا الغش مؤثرا على احلكم، 
أي أن الغــش ترتب عليه القضاء 
بشكل ســلبي ولوال هذا الغش ما 
كانت احملكمة تقتضي بهذا احلكم. 

ميعاد الطعن سقوط احلق فيه.
رفــع  وبالنســبة إلجــراءات 
االلتمــاس بإعادة النظر فيتم رفع 
االلتمــاس بإعادة النظر الى نفس 
احملكمة التي اصــدرت احلكم من 
خــالل إيداع كتاب الــى قلم كتاب 
هذه احملكمة خالل امليعاد الذي مت 
ذكره ويشمل هذه الصحيفة بيان 
احلكم وأســبابه، ويرتب املشــرع 
الكويتي البطالن جزاء ملخالفة هذه 
االجراءات، وذلك ملا لها من أهمية 

كبيرة.
ومير احلكــم بالتمــاس إعادة 
النظر مبرحلتني، األولى ويتم فيها 
قبول االلتماس أو رفضه، وفي حالة 
القبول تتم املرحلة الثانية والتي 
يجب فيها على احملكمة ان تتحقق 
من ان الطعن رفع في موعده وهو 
متعلــق بحكم نهائي من أســباب 

الطعن التي مت ذكرها.
وعند صدور احلكم سواء بقبوله 
أو برفضه فإن املشرع يرتب عليه 
نتيجــة مفادها عدم جــواز تقدمي 
التمــاس مــرة أخــرى حــول هذه 

القضية.

بدر محمد عبداهللا
كلية الدراسات التجارية/ تخصص قانون

وكذلك من أسباب الطعن بالتماس 
اعــادة النظــر إذا تبينــت أوراق 
قاطعة بالدعوى لم تكن موجودة 
أمام احملاكم اثناء الطعن بالطرق 
العادية، ايضا اذا ثبت ان القاضي 
حكم مبا لم يطلبه اخلصوم، أو إذا 
كان هناك تناقض في منطوق احلكم 
انعكس بالسلب على احلكم بحيث 
يصعب معه معرفة احلكم، أو إذا 
صدر احلكم على شخص طبيعي 
او اعتبــاري لم يكن ممثال متثيال 

صحيحا في الدعوى.
وترتيبا على ذلك فإذا توافر اي 
سبب من االسباب مع حتقق شروط 
رفع الطعن بالتماس اعادة النظر 
فــإن ذلك يترتب عليه وجود حق 
برفع الطعن بالتماس إعادة النظر، 
وإذا لم تتوافر هذه الشــروط ولم 
توجد أي من هذه االسباب التي مت 
ذكرها سلفا فال يتحقق هذا األمر.

هذا وقد حدد املشــرع الكويتي 
ميعاد تقدمي التماس اعادة النظر 
بثالثني يوما يبدأ من تاريخ صدور 
احلكم امللتمــس فيه، وال يبدأ في 
حالــة ما إذا كان هذا الطعن مبنيا 
في تقدميه على سبب الغش إال من 
اليوم الذي مت اكتشاف الغش فيه. 
ويرتب املشرع الكويتي على فوات 

وذلــك مبــا يترتب عليــه من آثار 
مبعنى أنه ال يجــوز اللجوء إليه 
إال إذا اغلقت جميع الطرق القضائية 
إلصالح العيب املوجود في احلكم، 
فــإذا كان هناك طريــق ميكن من 
خاللــه اللجــوء اليــه للطعن في 
احلكم فال يجوز اللجوء إلى الطعن 
بالتماس إعادة النظر. كما أنه من 
خصائص هذا االلتمــاس أنه يتم 
في االحكام الصــادرة باإلدانة في 
اجلنايات واجلنح وال يتم الطعن 
بالتماس إعادة النظر في املخالفات، 
وال مجال لــه بطبيعة احلال ضد 
األحكام الصادرة في دعوى مدنية 
ولو صدرت عن القضاء اجلنائي.

ومــن هذا املنطلــق فهناك علة 
لتقدمي التماس إعادة النظر وهذه 
العلــة تتمثــل في إصــالح اخلطأ 
القضائــي الصــادر مــن احملكمــة 
وإرضــاء الشــعور االجتماعــي 
الطبيعــي بالعدالــة االجتماعية، 
فإذا كان هناك شعور بوجود خطأ 
في القانون ويعيــب هذا القانون 
فالبد من القضاء مراجعة نفســه 
وإعادة النظر في احلكم مرة ثانية 
إلصالح هذا اخلطأ وحتقيق العدالة 

االجتماعية املنشودة.
وبالنسبة لألحكام التي يجوز 

أدوات تعلم القرن 
احلادي والعشرين

يعتبر برنامج Nearpod أحد أساليب التعليم 
احلديثة التي تعتمد في تقدمي احملتوى التعليمي 
وإيصــال املهارات واملفاهيم للمتعلم، فهو عبارة 
عن تطبيق على األجهزة اللوحية يسمح بالتفاعل 
املباشــر بني املعلم والطــالب عن طريق عروض 
تقدميية وأنشطة متنوعة تزامنية ينشئها املعلم 
قبل الدرس ويستخدمه مع الطالب أثناء الشرح. 
وميكــن الدخول على البرنامــج من خالل املوقع 
nearpod.com أو حتميــل التطبيق على األجهزة 
الذكية،. ويدعم التطبيق نظام التشــغيل iOS و

Android والكثير من النظم التشغيلية، ومن أهم 
مميــزات هذا البرنامج أنه يدعم التعلم النشــط 
عبر العديد من األدوات منها الواقع املعزز ورحلة 
ميدانية افتراضية وعرض الشــرائح واحملاكاة، 
كما يوفر شرح لبعض املفاهيم واألسئلة املتعلقة 
بها ورسوم متحركة وألعاب تربوية مجانية في 
مكتبة البرنامج، ويدعم أيضا إضافة األنشطة أثناء 
الشرح، مثل: الســؤال املفتوح وأسئلة املزاوجة 
وإكمال الفراغ والرســم والتصويت واختبارات 
مصممــه جاهزة مبا فيها اختبــار الذكاء، ويوفر 
الكثير مــن املواقع املفيدة مبا فيهــا YouTube و

.BBC Video

الطالبة: جنالء الدوسري
مقرر: مشروع التخرج في العلوم م/ث 
 كلية التربية ـ جامعة الكويت

«التربية» ردًا على اللجنة التعليمية: إلغاء االختبارات الورقية بيد «الصحة»

عبدالعزيز الفضلي

تعليقا على توصية اللجنة التعليمية في مجلس االمة 
بضرورة ان تكون اختبارات الثانوية العامة «أونالين»، 
أكدت مصادر تربوية مطلعة لـ«األنباء» ان وزارة التربية 
متمســكة بقرارهــا ما لــم تصلها تعليمــات من اجلهات 
الصحية، مشيرة الى ان القرار ليس بيد «التربية» ويبقى 
فــي الدرجة االولى بيد وزارة الصحة التي تقرر ما تراه 
مناســبا. وأوضحت املصــادر ان التربية تقــوم بتأمني 
التجهيزات امليدانية حســب االمكانيات املتوافرة لديها، 
مشــيرة الى انه فيما يتعلــق باالمور الصحية فذلك من 

اختصاص اجلهات الطبية وهي التي التي تقرر. وكشفت 
املصادر انه حتى اآلن لم يتم توفير ممرضني وممرضات 
في الكثير من املدارس املخصصة لالختبارات مما يجعل 
الوضع في غاية الصعوبة.  من جهة أخرى، أصدر وكيل 
وزارة التربيــة د.علــي اليعقوب قــرارا يقضي بتعديل 
التقومي الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١ في بنوده (خامسا وثامنا 
وتاسعا) من التقومي، واخلاص بامتحانات الثانوية العامة 
للمرحلة الثانوية وموعد بدء العطلة الصيفية للهيئتني 
التعليميــة واالدارية، وكذلك مواعيــد دوام العاملني في 
العام الدراســي املقبل، وذلك وفقا للجداول املرفقة التي 

تلقت «األنباء» نسخة منها.

لم يتم توفير ممرضني في كثير من املدارس حتى اآلن.. ووكيل الوزارة يصدر قراراً بتعديل التقومي الدراسي

املدارس استعدت لالختبارات الورقية بتجهيز القاعات واحلفاظ على التباعد بني الطلبة

 خامسًا: املرحلة الثانوية
البياناليوم والتاريخ

من األحد ٢٠٢١/٥/٣٠
إلى االثنني ٢٠٢١/٦/١٤

امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف عشر الثانوي.

من األربعاء ٢٠٢١/٦/٣٠
إلى الثالثاء ٢٠٢١/٧/١٣

بدء امتحان الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة بقسميها 
العلمي واألدبي.

تسليم بطاقات درجات الدور الثاني.اخلميس ٢٠٢١/٧/١٥

 تاسعًا: العام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١
(أ) بدء دوام جميع العاملني

البياناليوم والتاريخ
رياض األطفال واملرحلتان (االبتدائية واملتوسطة).األحد ٢٠٢١/٩/١٢
املرحلة الثانوية.األحد ٢٠٢١/٩/١٩

(ب) دوام املتعلمني
بدء دوام:األحد ٢٠٢١/٩/١٩

ـ رياض األطفال.
متعلمي الصفني األول والثاني االبتدائي فقط.

بدء دوام باقي صفوف املرحلة االبتدائية.االثنني ٢٠٢١/٩/٢٠
بدء دوام املرحلة املتوسطة.األحد ٢٠٢١/٩/٢٦
بدء دوام املرحلة الثانوية.األحد ٢٠٢١/١٠/٢

ثامنًا: بدء العطلة الصيفية للهيئتني التعليمية واإلدارية
البياناليوم والتاريخ

نهاية دوام اخلميس
٢٠٢١/٦/١٧

املرحلة االبتدائية وللصفوف االبتدائية باملدارس املشتركة 
واملرحلة املتوسطة ما عدا املكلفني بأعمال امتحانات 

الثانوية (الدور الثاني)
نهاية دوام اخلميس

٢٠٢١/٧/١
الهيئة التعليمية واإلدارية في املرحلة الثانوية ما عدا 

املكلفني بأعمال امتحانات الثانوية العامة ( الدور الثاني).
نهاية دوام اخلميس 

٢٠٢١/٦/١٧
إلى اخلميس ٢٠٢١/٩/٩

املوجهون الفنيون ملختلف املجاالت الدراسية واملوجهون 
العاملون في األنشطة التربوية ومشرفو املختبرات في 

املناطق التعليمية ما عدا املكلفني بأعمال امتحانات الثانوية 
العامة ( الدور الثاني).

نهاية دوام اخلميس
٢٠٢١/٢/١٥

املكلفون بأعمال امتحانات الثانوية العامة ( الدور الثاني).

البكالوريا األميركية تهيئ الطلبة للعودة للدراسة
عبدالعزيز الفضلي

كشــفت مديــرة مدرســة 
البكالوريــا األميركيــة أريــج 
الغــامن عــن البدء فــي تهيئة 
الطلبــة للعــودة إلــى مقاعــد 
الدراســة فــي العام الدراســي 
٢٠٢٢/٢٠٢١ ومناقشة تداعيات 
إغالق املــدارس خــالل األزمة 
الصحية الراهنة «كوفيد-١٩» 
وانعكاســاتها علــى الصحــة 

الذهنية والتعليمية للطلبة.
وقالت الغامن في لقاء مفتوح 
عقدته مع األهالــي ظهر أمس 
ملناقشة آلية العودة للمدارس 
إن هناك آثارا سلبية على النمو 
األكادميي للطلبة وعلى صحتهم 
النفســية، وبالتالــي يجب أن 
يكــون هنــاك إرشــاد نفســي 
وصحي ومهني لــدى الطالب 
وولــي األمر معــا. وذكرت أن 
الهدف من اللقــاء التطرق إلى 
محورين رئيسيني األول اجلانب 
النفسي للطالب وذلك بحضور 
أخصائيي إرشاد تربوي وصحة 
نفسية للحديث عن كيفية تهيئة 
الطلبة للعودة، واحملور الثاني 

املدارس بشكل كلي. وأشارت إلى 
سلوكيات وحركة مفرطة ظهرت 
على بعض األطفال خالل الفترة 
السابقة ولم نعتد عليها ويجب 
تدريــب املعلمني علــى كيفية 
مواجهتهــا واحتوائها، مبينة 
أن املدرســة هي املــكان األكثر 
أمانا للطلبة وسوف نقوم بكثير 
من البرامج التأهيلية الســيما 
للطلبة املتعثرين. من جانبها، 
شــددت االستشارية التربوية 
د.دنا املشــعان علــى ضرورة 
مراعاة اجلانب النفسي للطفل 
بعد العودة وإزاحة عنه شبح 
اخلوف من الڤيــروس وإعداد 
البرامــج الصحية والنفســية 
والتربوية للعودة التدريجية 
وتأهيل األطفال للتأقلم مع القلم 
والورقة واالبتعاد عن األجهزة 
اإللكترونيــة قــدر اإلمــكان. 
بدورهــا، توقعت استشــاري 
طب نفسي للبالغني واألطفال 
واملراهقــني د.بيبــي العميري 
ارتفاع معدل احلاالت السلوكية 
لــدى الطلبة في حــال العودة 
للمدارس بنســبة ٩٠ إلى ٩٥٪ 
السيما طلبة املرحلة االبتدائية.

يتناول اجلانب اإلداري للمدرسة 
في آلية استقبال طالبها.

وتطرقت الغامن إلى كثير من 
التحديات التي ستواجه إدارة 
املدرسة وبدأت تستعد لها منذ 
اآلن وأهمها املشكالت السلوكية 
لدى الطلبة والتي من املتوقع 
لها أن تزداد كثيرا، كاشفة عن 
برنامج لتدريب املعلمني على 
كيفية التعامل مع تلك احلاالت، 
وعــن برنامج صيفــي ينطلق 
مطلع يونيــو لتعويد الطلبة 

على العــودة اآلمنة من خالل 
حقيبــة صيفية ســتمنح لكل 
طالب وأبوابنا مفتوحة طوال 

أشهر الصيف ألبنائنا.
وقالت: سنقوم بتخصيص 
أسبوعني قبل بدء العام الدراسي 
الستقطاب الطلبة وتعويدهم 
علــى مراجعة املدرســة، كلما 
ســنحت الفرصة لولــي األمر 
ألن كثيــرا من األطفال لم يروا 
أبوابها منذ عام ونصف العام 
وكان هذا خطأ كبيرا في إغالق 

أريج الغامن أعلنت خالل لقاء مع أولياء األمور عن برنامج صيفي مطلع يونيو لتدريب الطلبة على العودة اآلمنة

جانب من اللقاء مع أولياء أمور طلبة مدرسة البكالوريا األميركية

موعد الدور الثاني لطلبة «املتوسط».. مجهول!
عبدالعزيز الفضلي

في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة 
التربية من خالل موقعها نتائج طالب 
ان  املتوسطة، وتبني  املرحلة  وطالبات 

إلى  هناك طلبة راســبني ويحتاجون 
دور ثان خاصة إذا كانوا راسبني مبادة 
أو مادتني في بعــض املدارس، أكدت 
مصادر تربوية مطلعة لـ «األنباء» أن 
وزارة التربية لم ترسل أي نشرة بهذا 

الشأن الى املناطق التعليمية واملدارس، 
مشيرة إلى ان آلية العمل في هذا اجلانب 
غير واضحة لإلدارات املدرسية الذين 
وضعوا في مواقف محرجة أمام أولياء 
األمــور. وذكرت املصادر أنه ال ميكن 

إبالغ اولياء األمور بأنه ال يوجد دور 
ثان، الفتة الى انه لم يتم حتديد موعد 
الدور الثاني حتى اآلن ومازالت األمور 
غامضة وحتتاج الى تصرف ســريع 

ليستعد الطلبة لالمتحانات.

بعدما أعلنت الوزارة النتائج مع وجود راسبني

ديوان اخلدمة املدنية يرفع احلظر 
عن ٢٦٢ درجة لتعيني الباحثني 

االجتماعيني من أبناء الكويتيات
عبدالعزيز الفضلي

رفــع ديــوان اخلدمة املدنيــة احلظر عــن ٢٦٢ 
درجة وظيفيــة كان قد خصصهــا الديوان لتعيني 
أبناء الكويتيات في وزارة التربية للعمل كباحثني 
وأخصائيني اجتماعيني، وذلك لسد النقص في املدارس.
وكشــفت مصادر تربوية مطلعة لـ«األنباء»، أن 
الوزارة تلقت كتابا من ديوان اخلدمة املدنية إلبالغها 
بذلك، مشيرة إلى أن الكتاب يتضمن منح األولوية 

للتعيني في هذه املهنة ألبناء الكويتيات.
وذكــرت املصــادر أن «التربيــة» تنتظر موافقة 
الديوان على طلبــات أبناء الكويتيات من فئة غير 
محددي اجلنســية «البدون»، والذيــن أجريت لهم 
املقابالت الشــخصية، موضحــة أن هناك ما يقارب 
٨٠ متقدما للعمل كباحث وباحثة اجتازوا املقابالت 
بنجاح ومت إرسال أسمائهم إلى ديوان اخلدمة املدنية 

للموافقة عليهم ومنحهم الدرجات.
وبينــت املصادر أنــه في حال وصــول املوافقة 
من الديوان ســيتم االتصال باملتقدمني الذين أنهوا 
إجراءات التعيني لتســليمهم كتــب الفحص الطبي 
ومــن ثم حتديد مقر عمــل كل منهم مع بداية العام 
الدراســي املقبل، معربة عن بالغ شكرها وتقديرها 
لتعاون ديــوان اخلدمة املدنية مــع وزارة التربية 

في هذا اجلانب.

«التربية» تستطلع رأي ولي األمر 
في نظام «التعليم عن بعد»

عبدالعزيز الفضلي

 نظرا للجهود املبذولة من ولي األمر طوال فترة «التعليم 
عن بعد» حيث كان خير شريك في هذا التعليم، قرر فريق 
تقييــم التعليم عن بعد مشــاركة ولي األمر في اســتطالع 
رأيــه بهــذا النظام ملختلــف املراحل، في ظل ظــروف أزمة 
تفشي ڤيروس كورونا املستجد. وانطالقا من مبدأ الشراكة 
املجتمعية، خصص الفريق مقياسا لولي األمر باعتباره من 
الفئات األساسية ملعرفة رأيه في التعليم عن بعد واألخذ به 
بعني االعتبار، كما حرص الفريق على إعداد أكثر من طريقة 
لتبسيط خطوات التطبيق على ولي األمر من جانب وحفظ 
األمان لوضع الرابط اإللكتروني املخصص املنصة التعليمية 
اإللكترونيــة (تيمز) من خالل جميع مدارس التعليم العام 
من جانب آخر.  وأشارت مديرة إدارة التقومي وضبط جودة 
التعليم باإلنابة ورئيس الفريق د. مرمي املرزوقي، إلى أهمية 
إرسال خطاب موجه إلى مديري الشؤون التعليمية في جميع 
املناطق التعليمية يوضح آلية التطبيق، والتي ســيتبعها 
مديرو املدارس للمراحل التعليمية بالتعليم العام (االبتدائية 
واملتوسطة والثانوية) بجميع املناطق التعليمية، باإلضافة 
إلى ڤيديو توضيحي لولي األمر لتزويده باملعلومات عن هذا 

التطبيق وتسهيل إجراءات طريقة اإلجابة لهم.
 كمــا أوضحــت املرزوقي أهميــة إجابة ولــي األمر على 
رابط واحد فقط من إحدى مدارس أبنائه وميكنه املشاركة 
والتعبير عن  رأيه لكل مراحل أبنائه في ذات الرابط، ويحق 
لــكال الوالدين اإلجابــة (األمـ  واألبـ  احلاضن)، كل برابط 
على حدة،  والذي ســيعرض عن طريق مدارس أبنائهم في 
جميــع املراحل.  وبدأ انطالق تطبيق اســتطالع آراء أولياء 

األمور حول التعليم عن بعد بالكويت أمس الثالثاء.

د.علي اليعقوب


