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االحد ١٥ اغسطس ٢٠٢١ محليات

أكادمييون لـ«األنباء»: إصالح النظام التعليمي واالهتمام بالبحث العلمي
آالء خليفة

أشــاد عدد من االكادمييني مبا 
جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد اثناء زيارته 
ملدينــة صباح الســالم اجلامعية 
واحلوار الذي اجراه مع خريجي 
جامعــة الكويــت املتفوقني للعام 

اجلامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١.
واثنوا في تصريحات خاصة 
لـ«األنبــاء» على مــا ذكره رئيس 
مجلــس الوزراء من توفير فرص 
وظيفيــة للخريجــني ومــا اعلنه 
عــن اختيــار ١٠ طلبــة متفوقني 
ليشاركوا في مجلس الوزراء في 
مركز املبادرين والعمل على تنفيذ 

املشاريع التنموية اجلديدة
في البداية قال رئيس جمعية 
اعضــاء هيئة التدريــس بجامعة 
الكويت د.ابراهيم احلمود ان زيارة 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صبــاح اخلالد للحــرم اجلامعي 
مبدينــة صباح الســالم اجلامعي 
تدل على حرص سموه واهتمامه 
بالتعليم العالي موضحا ان لقاء 
سموه بأبنائه املتفوقني من خريجي 
جامعة الكويت داللة على تشجيعه 
للعلم واهتمامه بجامعة الكويت. 
وأشار احلمود إلى أن سمو رئيس 
مجلس الوزراء حتدث في خطابه 
عــن دور اخلريجني فــي املبادرة 
التنموية وانه سيستعني بهم في 
هذه املبادرة مبا يدل على تشجيع 
سموه للخريجني املتفوقني واهتمام 
احلكومة مبخرجات التعليم العالي 

أكدوا أن زيارة رئيس الوزراء ألبنائه املتفوقني اخلريجني بجامعة الكويت تؤكد حرصه على دعم الشباب

د. فواز العجميد. سلوى اجلسارد.إبراهيم احلمود

احلمود: دعم اخلريج وزيادة البعثات واالهتمام بأعضاء هيئة التدريس والباحثني 
اجلسار: إعادة النظر في محتوى النظام التعليمي ومخرجاته بسبب تراجعها 
العجمي: نحتاج استمرارية دعم الشباب فهم العنصر األهم في رؤية ٢٠٣٥

«املعلمني»: ال خالف على خطة العودة للتعليم 
وبعض النقاط حتتاج إلى توضيح ومعاجلة

PCR نقابة «التربية»: يجب مراجعة قرار الـ

«التربية» ترّشح الديحاني والعنزي عضوين 
في اللجنة الوطنية لتعزيز تغذية املجتمع

أكد أمني سر جمعية 
املعلمني عايض السبيعي 
أنه ال خالف على خطة 
للعام  العــودة اجلديدة 
الدراســي ٢٠٢٢/٢٠٢١ 
والتي أعلنت عنها وزارة 
العودة  باعتبار  التربية، 
إلى التعليم، باتت ضرورة 
ال ميكن االستغناء عنها 
وتتوافق مــع املصلحة 
الوطنية، إال أن هذه اخلطة 
بحاجة جادة وموضوعية 
لتوضيح ومعاجلة بعض 

النقاط فيها، والتي هي مثار جدل على 
مستوى أهل امليدان وأولياء األمور، هذا 
إذا وضعنا في االعتبار أن كل املقترحات 
املعروضة، ستبقى محل رهان، وبحاجة 
ماســة إلى املشورة والنقاش للوصول 

إلــى الصيغــة املقبولة 
واملرجوة إلى احلد الذي 
يتوافق متاما مع الواقع 
واملتطلبات، وإن هذا ما 
به اجلمعية من  ستقوم 
في  خالل مشــاركتها 
الــذي دعت  االجتماع 
التعليمية  اللجنــة  لــه 
في مجلس األمة، حيث 
ســيقوم وفــد مجلس 
اإلدارة بنقــل مطالــب 
ورأي أهل امليدان بصورة 
موضوعية شفافة حول 
كل أبعاد اخلطة بسلبياتها وإيجابياتها.

وأكد السبيعي حرص اجلمعية على 
دعم كل اجلهــود واخلطط التي تصب 
في خطة العودة، ومبا يتوافق متاما مع 

التطلعات املنشودة.

أسامة أبو السعود

أكد رئيس نقابة العاملني 
بــوزارة التربيــة صالح 
العازمــي أن قرار مجلس 
الوزراء بعودة الطالب إلى 
الدراسية بدءا من  املقاعد 
القادم بعد  العام الدراسي 
عامني من االنقطاع بسبب 
ڤيروس كورونا املستجد 

قرار حكيم.
العازمــي في  ودعــا 
الوزير  تصريح صحافي 

املضف وقيــادات الوزارة إلى اتخاذ اعلى 
درجات احليطة في تطبيق االشــتراطات 

الصحيــة حفاظــا على 
صحــة وســالمة جميع 
أبنائنــا الطالب واملعلمني 

واإلداريني.
واعتبر العازمي ان قرار 
 PCR الــوزارة بفرض الـ
اسبوعيا على غير املطعمني 
من املعلمني والطلبة من ١٢ 
سنة فما فوق، وكذلك أولياء 
األمور والزوار، سيشكل 
عبئا على الطالب واملعلمني 
وأولياء األمور وسيتسبب 
بكثرة الغياب داعيا الوزير 
د.علي املضف وقيادات الوزارة الى مراجعة 

هذا القرار وتوفير بدائل له.

عبدالعزيز الفضلي

رّشح وكيل وزارة التربية 
د.علي اليعقوب مدير منطقة 
األحمدي التعليمية منصور 
الديحاني ومدير األنشطة 
املدرســية مــرمي العنزي 
عضوين وممثلني لوزارة 
التربية في اللجنة الوطنية 

لتعزيز تغذية املجتمع.
جاء ذلك في كتاب بعثه 
د.اليعقوب لرئيس مجلس 
إدارة الهيئــة العامة للغذاء 

والتغذية، وتلقت «األنباء» نسخة منه، حيث 
رشح فيه كل من منصور عبداهللا الديحاني 
مدير عام منطقة األحمدي التعليمية، ومرمي 

عايض السبيعي

صالح العازمي

مرمي العنزيمنصور الديحاني

فرحان العنزي مدير إدارة األنشطة املدرسية 
ممثلي وزارة التربية للمشاركة في عضوية 

اللجنة الوطنية لتعزيز تغذية املجتمع.

باعتبار ان كويت املستقبل ستبنى 
بســواعد أبنائهــا لتحقيق رؤية 
كويــت ٢٠٣٥ مبــا يعني ضرورة 
وجــود أفــكار اقتصاديــة خالقة 
ميكــن من خاللها منافســة الدول 
املتقدمــة والســيما دول املنطقة 
التي اصبحت تتقدم بخطى ثابتة 
نحو العوملة واملســتقبل األفضل 
والتنميــة مبــا يتطلب اســتثمار 
بشــري والذي ال ميكــن ان يبنى 
بالشعارات امنا يتطلب املزيد من 
اإلنفاق احلكومــي لدعم اخلريج 
الكويتي وزيادة البعثات وتطوير 
التعليم العالي واالهتمام بزيادة 
العلمــي  البحــث  االنفــاق علــى 
واالهتمام بأعضاء هيئة التدريس 
والباحثني وتشجيعهم على البحث 
العلمــي وامليدانــي بحســبان ان 
تلك البحــوث العلميــة هي التي 
تساهم في رقي وتنمية املجتمع. 
بدورهــا، قالــت اســتاذة املناهج 
وطرق التدريس املشــارك بكلية 
التربية بجامعة الكويت د.سلوى 
اجلسار ان ما جاء في لقاء رئيس 
مجلس الوزراء مع ابنائنا الطلبة 
املتفوقني هو تأكيــد واضح على 
احلاجة الى وقفة جادة في اعادة 
النظر في محتوى وعناصر النظام 
التعليمــي ومخرجاتــه الفتة الى 
ان تطويــر النظــام التعليمي في 
الكويــت لتحقيق رؤيــة الكويت 
القادمة ٢٠٣٥ يحتاج الى شــراكة 
من جميع املؤسســات، مؤكدة ان 
اصالح النظام التعليمي هو ليس 
فقط مسئولية وزارة التربية وامنا 

ايضا يجب ان يطال جميع مكونات 
هــذا النظام من مؤسســات اعداد 
املعلمني ومركــز تطوير التعليم 

وهيئة ضمان اجلودة.
متابعــة: ومطالبتنــا نحــن 
االكادمييــني في اعــادة النظر في 
محتوى عناصر النظام التعليمي 
ومخرجاتــه بســبب تراجع تلك 
املخرجات مقارنة بالكلفة العالية 
التــي تصرف على وزارة التربية 
وعلى النظام التعليمي مشددة على 
ان تلك املطالبات الزالت مستمرة 
وجادة. وذكرت اجلسار ان البدء في 

عمليات االصالح يكون من خالل 
االعالن فورا عن برنامج عمل وفق 
خطة زمنية ملراقبة كل مســؤول 
ومحاسبته ومتابعة برنامج هذه 

اخلطة.
وأفادت اجلســار بأن برنامج 
العمل الفوري الذي يجب ان يعلن 
عنه البد ان يطال التغيير والتطوير 
ليس فيما تتحمله وزارة التربية 
من بناء املناهج وتطويرها ولكن 
ايضا يجب التأكيــد على تطوير 
وتدريــب املعلمني واعــادة النظر 
فــي برامج اعــداد املعلمني وعمل 

الوطنية العداد  االســتراتيجيات 
املعايير الوطنية للمناهج ويجب 
ان يكون هناك االختبارات الوطنية 
والدولية لقياس مستويات حتصيل 
الطلبة وعالج مستويات الضعف 
وعدم التمكن في املهارات االساسية.
وشــددت اجلســار ان اصالح 
النظام التعليمي في الكويت جتاوز 
مرحلة التشخيص وحتديد اسباب 

التراجع.
قائلة: فإن اخلروج من التخلف 
التعليمي هــو اختيــار الكفاءات 
لصنع القرارات التعليمية مؤكدة 

ان احملاصصة في اختيار من يقود 
التعليم لن جتــدي نفعا والدليل 
عليه ما آل اليه مســتوى التعليم 
في الكويت من تراجع الى تراجع 
موضحة انه بعدما كنا في الصدار 
نحــن اليوم فــي اخر مؤشــرات 
قوائم التعليم العاملي واالقليمي. 
مــن ناحيته، ذكر اســتاذ االعالم 
بجامعــة الكويت د.فواز العجمي 
ان شباب الكويت مبدعني في كافة 
املجاالت واحملافل الدولية تشــهد 
على اجنازات شبابنا من مختلف 
االعمار. وقال ان ما نحتاجه اليوم 
ان يكون هناك تعاون مشترك ودعم 
الشــباب، مشيدا  حكومي لهؤالء 
بزيــارة رئيــس مجلــس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ملدينة صباح 
الســالم اجلامعية وحرصه على 
االلتقاء بأبنائه املتفوقني خريجي 
جامعة الكويت مبينا ان لتوقيت 
اللقاء والذي يصادف يوم الشباب 
الدولي رسالة واضحة على مدى 
اهتمام القيادة السياسية بالشباب. 
وأفــاد العجمي بأننــا نحتاج الى 
اســتمرارية هــذا الدعم احلكومي 
للشــباب وان يكون هناك حرص 
مــن الشــباب على اســتثمار هذا 
الدعم الســيما وأننا مقبلون على 
«كويت ٢٠٣٥»والتي اشــار اليها 
سمو رئيس مجلس الوزراء خالل 
خطابه الذي ألقاه باجلامعة، مشددا 
على أن العنصــر األهم في رؤية 
كويت ٢٠٣٥ هو العنصر الشبابي 
وهم شباب الكويت، مؤكدا ان هذا 
الدعم والتشجيع احلكومي للشباب 

سيأتي بثماره في القريب العاجل. 
وعلى صعيد متصل اوضح العجمي 
أن لقــاء رئيس مجلــس الوزراء 
بأبنائه اخلريجــني يعزز العالقة 
بني احلكومة والشباب السيما في 
التنمويــة واالقتصادية  القضايا 
واملســتقبلية، الفتا الــى التركيز 
على ركيزة اساسية من ركائز خطة 
الكويت التنموية ورؤية الكويت 
٢٠٣٥ وكذلك برنامج عمل احلكومة 
واملتمثل في العنصر البشري وهذا 
ما اكد عليه ســمو رئيس مجلس 
الوزراء في لقائه على ان هناك من 
األمور التي يجــب ان توضع في 
عني االعتبار وعلى رأسها اجلوانب 
التشــريعية والتنموية باإلضافة 
الى اجلوانب البشرية فيما يتعلق 

بالطلبة والطالبات.
وأضــاف ان جامعــة الكويت 
ستظل بألف خير في ظل هذا الدعم 
احلكومي الدائم من مجلس الوزراء 
وتفاني وحرص اعضاء اجلســم 
اجلامعــي مــن إداريني وأســاتذة 
وطلبة، الفتا الى ان سمو رئيس 
مجلــس الــوزراء أكــد حرصه ان 
يكون هناك طــرح ايجابي ونافع 
ومفيد للبلد في شبكات التواصل 
االجتماعي وهي رســالة دائما ما 
تؤكد عليه القيادة السياسية ونأمل 
حقيقة ان يأخذ بها اجلميع، مشددا 
على ان وسائل التواصل االجتماعي 
هي مســاحة للجميع تعزز روح 
الدميوقراطية املوجودة لدينا في 
الكويت لذلك يجب ان تستغل خير 

استغالل في كافة القضايا.

عودة كلية شاملة للمدارس األجنبية ذات الكثافة الطالبية املنخفضة

عبدالعزيز الفضلي

التربيــة،  وزارة  أعــدت 
ممثلة بقطاع التعليم اخلاص 
والنوعي، خطة عودة الطلبة 
الــى مقاعــد العام الدراســي 
اجلديــد في مــدارس التعليم 

اخلاص والنوعي املختلفة.
وكشفت اخلطة، التي تلقت 
«األنباء» نسخة منها، عن ان 
دوام املدارس العربية اخلاصة 
سيكون بنفس خطة املدارس 
احلكومية التي اعلن عنها وزير 
التربية د.علي املضف، مشيرة 
الــى ان دوام جميــع املدارس 
اخلاصة سينطلق في ٣ أكتوبر 
املقبل، تزامنا مع عودة طلبة 
املــدارس احلكومية، على أن 
 «ONLINE»يبقــى نظــام الـــ
معموال به حتى نهاية سبتمبر 
لألنظمة التعليمية التي ينطلق 
فيهــا العــام الدراســي مبكرا 
مثل «الباكســتانية والهندية 
واإلجنليزيــة واألميركيــة»، 
وذلك وفق خطة كل مدرسة.

ان  اخلطــة  وأوضحــت 
فتــرة  الــوزارة خصصــت 
متهيديــة تعليميــة لتهيئــة 
الطلبة للعام الدراسي املقبل، 
مشددة على انه لن يسمح ألي 
مدرسة خاصة لم جتتز مراحل 
التأهيل الصحي بالعودة، مع 
اتخاذ اإلجراءات املقررة قانونا 
ضدها وتكليف فريق عمل بكل 
مدرســة لتنفيذ االشتراطات 
الــوزارة  الصحيــة ومراقبة 
تنفيذ املدارس لالشــتراطات 
الصحيــة. وأكــدت اخلطــة 
استمرار القرار اخلاص بإعادة 
تنظيم الرسوم الدراسية وذلك 
بخصــم (٢٥٪) من الرســوم 
الدراســية للمدارس التي لم 
تتمكن من عودة الطالب الى 

«األنباء» تنشر خطة العودة للدراسة في التعليم اخلاص: دوام املدارس العربية اخلاصة سيكون بنفس خطة املدارس احلكومية

نظام تعليمي تقليدي يعتمد 
العودة الشاملة جلميع  على 
الطلبة مع التركيز على الكثافة 
الطالبية التي تنقســم داخل 
املدارس اخلاصة حسب النظام 
التعليمي إلى قسمني، مدارس 
ذات كثافــة طالبية منخفضة 
وأخــرى مرتفعة، منوهة الى 
اقل  ان املنخفضــة ســتكون 
مــن ٢٥ طالبا واملرتفعة اكثر 

املدارس اخلاصة ذات الكثافة 
املرتفعة سيســمح  الطالبية 
لها بالعودة الكلية الشــاملة 
لطالبهــا علــى مجموعتــني. 
وتضمنت اخلطة بندا يشير 
الدراســية  إلــى ان اخلطــط 
للمدارس التي ال تناسب هذه 
اخلطة ســينظر فيها بآليات 
مرنة حتقق األهــداف العامة 
واخلاصة للعملية التعليمية.

من هــذا العــدد. واضافت ان 
املدارس ذات الكثافة الطالبية 
املنخفضة هــي املدارس التي 
يســمح لها بالعــودة الكلية 
الشاملة جلميع طالبها طيلة 
ايام االســبوع بنظــام اليوم 
الدراســي الكامل شريطة ان 
يكون احلــد االقصى للطالب 
فــي الفصــل الواحــد ال يزيد 
علــى ٢٠ طالبــا، موضحة ان 

مقاعد الدراسة ألسباب تتعلق 
بعدم قدرتها على توفير الهيئة 
التعليمية، وحث املدارس على 
تطعيم العاملني فيها باللقاحات 
املعتمدة، وكذلك حث الطالب 
الذين تتراوح أعمارهم ما بني 
(١٢- ١٦) سنة على التطعيم.

وذكــرت اخلطــة أن طرق 
الدراســي  التدريــس للعــام 
٢٠٢١ /٢٠٢٢ ســتكون وفــق 

لن يسمح ألي مدرسة خاصة لم جتتز مراحل التأهيل الصحي بالعودة واتخاذ اإلجراءات املقررة قانونًا ضدها
استمرار خصم ٢٥٪ من الرسوم للمدارس التي لم تتمكن من عودة الطالب إلى مقاعد الدراسة

 التدابير االحترازية واإلجراءات التنظيمية
لن يسمح ألي مدرسة خاصة لم جتتز مراحل التأهيل تعميم الدليل اإلرشادي للعودة اآلمنة

الصحي بالعودة، واتخاذ اإلجراءات املقررة قانونا ضدها
تكليف فريق عمل بكل مدرسة لتنفيذ االشتراطات الصحية

استمرار القرار اخلاص بإعادة تنظيم الرسوم الدراسية مراقبة الوزراء لتنفيذ العاملني املدارس لالشتراطات الصحية
وذلك بخصم (٢٥٪) من الرسوم الدراسية للمدارس 

التي لم تتمكن من عودة الطالب ملقاعد الدراسة ألسباب 
تتعلق بقدرتها على توفير الهيئة التعليمية

حث املدارس على تطعيم العاملني فيها باللقاحات املعتمدة
حث الطالب الذين تتراوح أعمارهم ما بني (١٢ ـ ١٦ سنة) على التطعيم

مدارس خاصة لذوي اإلعاقة
تقدم خدماتها لعدد ١٦٨٩ طالبا بنظام الدمج التعليمي والصفوف اخلاصةمدارس عربية خاصة لذوي اإلعاقة: عددها (١٠ مدارس)

تقدم خدماتها لعدد ٣٧٠١ طالب بنظام الدمج التعليمي والصفوف اخلاصةمدارس أجنبية خاصة لذوي اإلعاقة عددها (٣٢ مدرسة)

طابور الصباح في احدى املدارس

بيانات إحصائية
إجمالي عدد املدارس اخلاصة 

(183) مدرسة
متوسط عدد الطالب في رياض 
األطفال في املدارس العربية (15)

متوسط عدد الطالب في رياض األطفال 
في املدارس األجنبية (163)

إجمالي عدد الطالب
 (245817 طالبا)

متوسط عدد الطالب في املرحلة 
االبتدائية في املدارس العربية 

(492)

متوسط عدد الطالب في املرحلة االبتدائية 
في املدارس األجنبية (666)

متوسط عدد الطالب في املرحلة عدد املراحل الدراسية 560 مرحلة
املتوسطة في املدارس العربية 

(512)

متوسط عدد الطالب في املرحلة املتوسطة 
في املدارس األجنبية (375)

متوسط عدد الطالب في املرحلة إجمالي عدد املعلمني (14246)
الثانوية في املدارس العربية (445)

متوسط عدد الطالب في املرحلة الثانوية 
في املدارس األجنبية (185)

احلد األدنى ملساحة الصفوف في املدارس اخلاصة: 26 مترا مربعاإجمالي عد د اإلداريني (3484)


