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أعلن وزير الرتبية والتعليم العالي الدكتور نايف احلجرف ،أنه يقر برداءة خمرجات التعليم
العام يف البالد ،من منطلق أنه ولي امر أوالً قبل ان يكون وزيراً ،معرتفاً يف الوقت عينه باحلاجة اىل
خربات عاملية يف وضع املناج ،،مع التككيد عل وجود ااقات وخربات كويتية ،جي مخررة لوزارة
الرتبية والتعليم واملسرية التعليمية.1
وأعاد احلجرف خالل استضافته يف برنامج لقاء الراي» التلفزيوني الليلة قبل املاضية ،إىل األذهان،
التقارير العاملية اليت تؤكد ان التعليم بالكويت يف خطر ،معتربا أن من الصعوبة مبكان أن حندث
تغيريا يف املنظومة التعليمية بني ليلة وضحاجا أو خالل  5سنوات ،مشددا عل أن التعليم جو مستقبل
الكويت الذي ال جيب ان خيضع لالجواء ،2يف حني أن مرجعية املسرية الرتبوية ،هو دستور الكويت
واسرتاتيجية الوزارة وتوصيات املؤمتر الوطين للتعليم.
وأعلن الوزير احلجرف أن «الغرس سيكون يف املرحلة االبتدائية ،حيث سيتم يف العام الدراسي املقبل
تغيري مناهج تلك املرحلة ،بعد أن نكون انتهينا من معايريها» ،الفتا إىل أن املعيار الوطين حيدد بعد كل
مرحلة دراسية ،ما إذا كان اخلريج قادرا على تلبية متطلبات علمية مبعايري عاملية.
وقال أن «وزارة الرتبية لديها  60الف معلم ،لكن لسنا جمتمعا مالئكيا وتبقى هناك حاالت شاذة»،
مشريا إىل العودة إىل نظام اإلعارة القائم على التعاون بني «الرتبية» مع الوزارات يف دول اخرى ،مشددا
على أن «الرتبية» تقوم بدور كبري وحباجة لدعم األسرة واجملتمع ،لتحقيق خمرجات تعليمية تقود اىل
املستقبل.
ويف شأن التأخر يف إجناز جامعة الشدادية ،أعلن احلجرف العمل على وضع بدائل خمتلفة لعدم
االنتقال إليها ،احدها خلق نظام جامعة الكويت بأكثر من مكان ،الفتا إىل أنه خالل  2018لن تكون
هناك جامعة الشدادية وال جامعة الكويت ،ألن ديوان احملاسبة اوقف مجيع مشاريع اجلامعة ،معربا عن
احلاجة لقانون أمشل لفتح الباب أمام إنشاء جامعات حكومية جديدة.
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ويف ملف التعليم اخلاص ،مثن الوزير مساهمة التعليم اخلاص يف اجملال الرتبوي ،ألنه استثمار طويل
األمد ،كاشفا أن شركة بريطانية تقوم بتشخيص وضع املدارس اخلاصة بكافة أنظمتها ،لربط الرسوم
الدراسية يف قطاع التعليم اخلاص حبجم االستثمار فيه ،وفيما يلي نص اللقاء:
• نقدر مساهمة التعليم اخلاص يف جمال التعليم ألنه استثمار طويل األمد
• شركة بريطانية تقوم بتشخيص وضع املدارس اخلاصة بكل أنظمتها
• حنن حباجة لقانون أمشل لفتح الباب أمام إنشاء جامعات حكومية جديدة
• طالب االبتدائية يدرس  17مادة وهو عدد كبري ألنها مرحلة تشكيله
• «اجمللس األعلى» مرجعية املعايري والوزارة املنفذة و«املركز الوطين» املراقب
• مثة حاجة إىل خربات عاملية يف وضع املناج ،وجناك ااقات وخربات كويتية
• ال ميكن أن حندث تغريًا يف املنظومة التعليمية بني ليلة وضحاجا
• نعمل على بدائل لعدم االنتقال ملدينة الشدادية أحدها فروع جلامعة الكويت
• خالل  2018لن تكون هناك جامعة الشدادية وال جامعة الكويت!
• سنخترب يف مارس املقبل نظاما آليا للقبول حبيث يقدم الطالب أوراقه إلكرتونيا ويضع اخليارات
• اجلهاز الوطين لالعتماد األكادميي يضع معايري االعرتاف بالشهادات اجلامعية اخلارجية
• كيف نقبل من مهندس خري ،جامعة غري موجودة أو غري معرتف بها أن يكون أمينا عل بناء أو
جسر مثال؟
• وزارة الرتبية لديها  60ألف معلم لكن لسنا جمتمعاً مالئكياً وتبقى هناك حاالت شاذة
• سنعيد نظام اإلعارة القائم على التعاون بني «الرتبية» مع الوزارات يف دول أخرى
• «الرتبية» حباجة لدعم األسرة واجملتمع لنحقق خمرجات تعليمية تقود إىل املستقبل
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• ما مستقبل التعليم يف برنامج عمل احلكومة؟

وزارة الرتبية تضم حنو نصف مليون طالب و 120الف موظف ،اي انها وزارة سيادية تعنى بأهمعنصر يف اجملتمع ،ألن ابناءنا الطلبة عماد احلاضر واملستقبل ،ولذا فان التفاعل مع قرارات الوزارة
واالهتمام اجملتمعي ،مالصق متاما ملا تقوم به .ولكن الوزارة ان كانت معنية بالدرجة االوىل بقيادة ملف
املنظومة الرتبوية ،إال انها ال تستطيع حتقيق كل ما نصبو اليه يف تطوير وارتقاء الكويت.
حنن نتحدث عن مسرية تربوية امتدت ملئة عام .فاول مدرسة نظامية بالكويت كانت عام ،1912
وخالل هذه الفرتة كان هناك جهد كبري بذل ،لكن ما زلنا نطمح اىل االفضل .لذا فال خيتصر عمل الوزارة
يف برنامج عمل احلكومة الذي قدمنا من خالله قانون التعليم اخلاص ،الذي سينظم عمل املدارس اخلاصة
وحيدد العالقات مع الوزارة.
• أال يوجد قانون للتعليم اخلاص من قبل؟
هناك قرارات وزارية ترتب هذه العالقة ،لكن القانون سيكون له مشولية ورقابة أكرب ،وحنن نقدرمساهمة التعليم اخلاص يف جمال التعليم ألنه استثمار طويل االمد.
• ما النواقص اليت تراها يف التعليم اخلاص حاليا؟
لكون وزارة الرتبية معنية بشكل مباشر يف رقابة ومتابعة مدارس التعليم اخلاص ،ولتكون الدراسة اكثرمشولية ،مت االستعانة بشركة بريطانية قامت مبشاريع مشابهة يف دول جملس التعاون ،وبدأت عملها يف
مارس املاضي ،ويفرتض ان تقدم تقريرها النهائي بنهاية العام ،لتشخيص وضع مدارس التعليم اخلاص
بكافة انظمتها ،واجياد آلية للرقابة الفاعلة للوزارة ،تضمن نوعية املعلمني وجودة املخرجات ،وتربط
الرسوم الدراسية حبجم االستثمار يف هذا القطاع .مسودة القانون الذي تقدمت به احلكومة متت مراجعته
واالخذ مبالحظات بعض املدارس ،وارسلت مسودة القانون للفتوى والتشريع ،اليت قامت بإرسال نسخة
منه لوزارات العدل والشؤون وديوان اخلدمة املدنية ،ألخذ رأيهم وحنن ننتظر ردودهم للفتوى والتشريع.
ايضا هناك قانون اجلامعات احلكومية ،فقانون  66/29هو املنظم للتعليم العالي وانشاء جملس التعليم
العالي وجامعة الكويت ،فنحن حباجة لقانون امشل لفتح الباب امام انشاء جامعات حكومية.
• جممل ما طرح يف برنامج عمل احلكومة خمتص بقوانني ،فلماذا مل يتم طرح بناء جامعات جديدة؟
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حنن حتدثنا عن أولويات باالتفاق مع جملس األمة ،أما فيما يتعلق باجلامعات فان جامعة الكويتكان هلا جزء يف الربنامج لتطوير املواقع احلالية واستكمال مواقع مدينة صباح السامل اجلامعية.
• ماذا بشأن تطوير مناهج التعليم؟

إذا عدنا لفرباير  2012وهو تاريخ تولي الوزارة ،وجدت جمموعة كبرية من املشاريع ال تقل عن 29مشروعا ضمن خطة التنمية يف خمتلف القطاعات ،وكنا حنتاج لربنامج للتنسيق بني هذه املشاريع ،فتمت
اعادة تبويبها اىل  6مشاريع أساسية ،اطلقنا عليه الربنامج املتكامل لتطوير التعليم .وهذا الربنامج يؤكد ان
هناك مرجعية للمسرية الرتبوية مستمدة من دستور الكويت واسرتاتيجية وزارة الرتبية 225/2025
وتوصيات املؤمتر الوطين للتعليم عام .2008
من ضمن حماور الربنامج معايري املناهج الوطنية ،الجياد معيار لقياس خمرجات املناهج الرتبوية.
• هل كانت املناهج توضع دون معيار؟
كان يوضع منهج لكل مادة يف السابق ،لكن هذه املناهج جيب ان تكون وفق معايري نسعى لتطبيقها،ومن ضمن هذه املشاريع ندوة عقدت يف نوفمرب الستعراض إطار املنهج الوطين العام يف الكويت .وقد بذل
فيه جهد كبري وقد حرصنا على وجود املعنيني يف هذه الندوة لوضع املظلة الشاملة اليت تنبثق منها املعايري
الوطنية لكل منهج ،فميزة املعيار انه حيدد بعد كل مرحلة دراسية ،انه جيب ان يكون خريج السنة
اخلامسة االبتدائية ،قادرا على تلبية متطلبات ملقارنتها مبعايري عاملية ،لنعرف مستوى الطالب الكوييت
مع اقرانه يف نفس الصف بدول العامل ،بعد ان الحظنا الشكوى من رداءة خمرجات التعليم العام.
• أنت تقر برداءة خمرجات التعليم العام؟
بالتأكيد ،فانا ولي امر قبل ان اكون وزيرا ،فنحن جزء من هذه املنظومة واالرتقاء باملناهج احلديثة اليأتي من فراغ ،فطالب املرحلة االبتدائية يدرس  17مادة ،وهو عدد كبري وهي مرحلة مهمة ألنها تشكل
الطالب .واملعايري املوضوعة -حتى ال تكون العملية التعليمية خاضعة ملزاجية او عرضة الهواء وزير او وكيل
ألنه مستقبل الكويت ،ولكي حنصن هذه املعايري -فان مرجعيتها ستكون من خالل اجمللس االعلى
للتعليم ،ووزارة الرتبية هي املنفذة ويكون املركز الوطين لتطوير التعليم هو املراقب لتنفيذ الوزارة لذلك.
• نسمع دوما ان القطاع الرتبوي مسيس ،فمن الذي يضع املناهج الدراسية؟
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قطاع املناهج والبحوث يف وزارة الرتبية ،وهناك فرق كثرية يعمل كل منها يف جماله مبشاركة التواجيهالفنية .واعتقد اننا حباجة اىل خربات عاملية يف وضع املناهج ،فنحن نستعني بالبنك الدولي ،وهناك
طاقات وخربات كويتية مفخرة لوزارة الرتبية ،نشكرهم على جهودهم ،لكن ال مينع ذلك من االستعانة
باخلربات العاملية لبلورة املناهج بشكل سليم ،لكن اؤكد على اهمية االطار الوطين للمنهج.
• كيف ننقل العملية الرتبوية من مزاجية وزير اىل منظومة متكاملة ،فما هي املعايري الوطنية للمناهج؟
اجمية النظرة املستقبلية جيب ان ترتكز عل الواقع احلالي ،فلدينا دراسات وتقارير عاملية تؤكدان التعليم بالكويت يف خطر ،وكذلك جناك تقرير توني بلري وتقارير جامعة الكويت ،3وال ميكن ان
حندث تغريا يف املنظومة التعليمية بني ليلة وضحاها او حتى خالل  5سنوات ،ولكن لكي نبدأ حنن
حباجة لدميومة هذا النهج ،فالبد من وجود آلية حتكم اختاذ القرارت املهمة يف امليدان الرتبوي ،واليت
أوكلت للمجلس االعلى للتعليم ،الذي يضم عددا من اخلربات والكفاءات الوطنية ممن استشعروا أهمية هذا
امللف ،واملناهج التعليمية بدورها تعرض على هذا اجمللس العتمادها ،ألن مرسوم انشاء اجمللس منذ 87
خيوله بهذا الدور ،وبالتالي نضمن عدم تأثر املنظومة الرتبوية بفكر شخص ،فالتعليم هو مستقبل الكويت
الذي ال جيب ان خيضع الهواء.
• تسلمت وزارة الرتبية يف فرباير  ،2012فمتى نصل للمرحلة املطلوبة يف العملية التعليمية؟
انت وضعت القطار على السكة والربنامج املتكامل لتطوير التعليم اىل عام  ،2018/2017ويف العاماملقبل سنضع املنهج اجلديد بالكامل للصف االول االبتدائي ،وتستكمل تباعا يف املراحل االخرى ،فاملخرج
من دون معيار لن تقيس خمرجاته ،وسيتم ترمجة املعايري ضمن املناهج .ويف العام الدراسي املقبل سنغري
مناهج املرحلة االبتدائية ،بعد أن نكون انتهينا من معايري هذه املرحلة ،ويف عام 2018 /2017
سنستكمل معايري وطنية للتعليم ومناهج جديدة ،منها رخصة املعلم يف  1يناير  2015وادارة مدرسية
متطورة ،واملهم أال نستعجل النتائج.
• متى ستشعر الناس بنتائج ذلك؟
سيكون الغرس يف املرحلة االبتدائية ،وبالتالي نستطيع قياس نتائج هذه املرحلة ،لنحدد مستوىالطالب يف املواد اضافة اىل آلية القياس املستمر للمركز الوطين لتطوير التعليم ،لنضمن عدم احنراف
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باالهداف ،وال نستطيع ان نقول ان الطالب حقق مستويات عالية ،ألنها خربات تراكمية ،لكن يف التعليم
االبتدائي حنتاج لتوفري معلومة ومعرفة ومهارة ،الجياد تكوين متكامل لشخصية الطالب.
• جامعة الشدادية واملدينة اجلامعية بصباح السامل متى ينتهي ملف التسويف خبصوصهما؟
ما حدث انه يف القانون  2004/ 30النشاء املدينة اجلامعية يف الشدادية ،اليت اصبح امسها مدينةصباح السامل اجلامعية ،نص على ان العمل ينتهي يف  ،2014واول كلية بدأ انشاؤها يف فرباير ،2011
وانا سعيد بقيام االخ مرزوق الغامن وعدد من النواب بعمل جوالت ميدانية ،كان اوهلا مدينة صباح السامل
اجلامعية ،واطلعوا على امور كثرية تتعلق باملشروع ،الذي عانى من امور كثرية منها اعادة النظر يف مسألة
قوة االستيعاب الطالبية.
كلية اهلندسة اول كلية تنتهي انشائيا املفرتض يف  ،2016وهي حباجة ملقيم خارجي لتقييم مدى
تأثره باحلريق الذي اندلع بالصيف ،لتحديد وقت االنتهاء من انشاء ،ويف  2016لن يستطيع طالب كلية
اهلندسة االنتقال اىل هناك ،ألنها ستكون مبنى حيتاج اىل كثري من خدمات والبنى التحتية ،وحنن نعمل
على وضع بدائل خمتلفة لعدم االنتقال ملدينة الشدادية ،احدها خلق نظام جامعة الكويت بأكثر من مكان.
• متى ممكن ان نرى مشروع جامعة الشدادية؟
ندرس عمل خطوة سنقدمها جمللس االمة ،ألنه خالل عام  2018لن تكون هناك جامعة الشداديةوال جامعة الكويت ،ألن ديوان احملاسبة اوقف مجيع مشاريع جامعة الكويت باملواقع احلالية ،بسبب ان
املفرتض ان تكون اجلامعة عام  2014يف الشدادية ،ألن الديوان ينظر لالمور من الناحية القانونية
واالقتصادية.
• ملاذا توجد لدى احلكومة ازمة يف االلتزام بالتوقيت؟
إيكال مشروع الشدادية اىل جامعة الكويت كان خطأ كبريا ،ألنها ليست متخصصة باملقاوالت ،وهذااملشروع حيوي وضخم ومهم جدا ،وايكال بناء املشروع مل يكن قرارا صائبا ،لكن حنن اليوم امام عمل
استمر ،لكن باملقابل جيب النظر اىل اجلدول الزمين لالجناز ،وحتى عملية االنتقال اىل الشدادية لن
تكفيها سنة ،ويف عام  2016ستكون اهلندسة أول كلية يتم االنتهاء منها انشائياً.
• تأخر جامعة الشدادية يزيد من ازمة توفري املقاعد فهل ازمة القبول هي ازمة مقاعد ام نسب؟
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ازمة القبول او اي ازمة ان مت التعامل معها بطريقة صحيحة يتم التغلب عليها وهناك جلنة لتنسيقالقبول برئاسة وزير التعليم العالي ومجيع اهليئات املعنية ،وتقوم اللجنة بتسلم البيانات من الرتبية عن
املتوقع خترجهم يف الثانوية ،وعلى هذه اهليئات ان حتدد احتياجاتها يف الطالب للعام اجلديد ،ويتم
توزيع االرقام لاللتزام باحلد االدنى من النسب ،وفقا للتخصصات وجتتمع اللجنة بشكل شهري لتحديد
مواعيد التقديم.
اليوم حنن بصدد وضع نظام آلي بشأن القبول املركزي ،حبيث ان يقدم الطالب اوراقه يف جهة واحدة
الكرتونيا ،ويضع اخليارات ،وبناء عليها وعلى نسب الدرجات يتم قبوله يف هيئة تعليمية .والطالب له
احلق يف مقعد واحد فمن يقبل يف اجلامعة الكويت ال حيق له بعثة خارجية مثال ،وهذا النظام سيتيح
سهولة تلقي الطلبات ،ويتم تغذية النظام من وزارة الرتبية ،وحنن اآلن بصدد العمل بهذا النظام ،ونسعى
الدراج الكليات العسكرية ضمن القبول املركزي .وقد التقينا بنائب رئيس احلرس الوطين الشيخ مشعل
االمحد ،ووجدنا منه كل الدعم والتفاعل مع هذا املشروع ،الذي يوفر وقت وجهد الطالب واحلكومة،
ويضمن حصر أعداد الطالب بالتفصيل ،ومينع االزدواج يف القبول ،وسيتم اختبار هذه الطريقة يف شهر
مارس املقبل ،وستقوم وزارة التعليم العالي بالذهاب للمدارس ،لشرح النظام وارشاد الطالب بشكل مبكر
بعد اجازة منتصف العام الدراسي.
• من الذي يضع معايري االعرتاف بالشهادات اجلامعية اخلارجية؟
يف السابق كانت وزارة التعليم العالي تعتمد اجلامعة وتعرتف بها ،وتوقف االعرتاف بها اىل ان انشئاجلهاز الوطين لالعتماد االكادميي وضمان جودة التعليم برئاسة الدكتورة نورية العوضي ،وهو يستكمل
بقية اجراءات مرسوم انشائه لنقل كل ما يتعلق باالعتماد االكادميي كجهة مستقلة.
• ماذا بشأن مشكلة االعرتاف جبامعة دملون املتحدة البحرينية؟
جامعة دملون قبل عام  2008هناك عدد من طالبها تسلموا اعتماد القبول ،ثم بعد هذه السنة مل يتماعتماد اي قبول جديد ،ألنه حدثت مشكلة بني اجلامعة وجهاز االعتماد االكادميي مبملكة البحرين .وقد
اختذ قرار بايقاف اجلامعة وسحب ترخيصها ومعادلة شهادات اخلرجيني الكويتيني وغري الكويتيني
بشكل استثنائي ،وسريسل االخوة البحرينيون كشفا بامساء الطالب اىل املكتب الثقايف الرساهلا لوزارة
التعليم العالي.
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• نسمع عن شكاوى االعرتاف جبامعات خارجية بني احلني واآلخر ،كاجلامعات الفيليبينية
واهلندية ،فما احلقيقة؟
يف فرتة من الفرتات مل تكن اآللية واضحة ،فمن يتعب ويدرس وفق املعايري االكادميية ال يقلق منذلك ،لكن هناك جامعات ذهبت اليها فرق من وزارة التعليم العالي وجدتها اماكن ال ترقى ان تسمى
جامعة ،ويف احدى الدول قامت حكومتها بارسال رسالة رمسية لوزارة التعليم العالي الكويتية ،انه ال
يوجد ترخيص باسم جامعة ما.
حنن نتعامل مع نتائج اخطاء حدثت يف املاضي ،لكن بعد ان تتضح االمور ال جيب ظلم الكويت
بتخصصات حيوية ،وأن تعتمد شهادات الشخاص ذهبوا ملثل هذه اجلامعات ،وال نقبل املساومة يف ذلك.
فكيف مثال نقبل من مهندس خريج جامعة غري موجودة او غري معرتف بها ان يكون امينا على بناء او
جسر مثال.
• هل ترى ان هناك أدوارا لبعض املعلمني بها قصور وما دور الوزارة يف معاجلته؟
حتية خاصة للمعلمني واملعلمات املخلصني الذين يقومون بدورهم على اكمل وجه ،ووزارة الرتبيةلديها  60الف معلم ،لكن لسنا جمتمعا مالئكيا ،وتبقى هناك حاالت شاذة ،ال متثل الوزارة وال املعلم
املخلص الذي تفانى يف عمله واخالصه لتأسيس االجيال .اما احلاالت اليت حدثت فتؤسفنا متاما وال نقبل
بها والبد ان نكون صارمني وواضحني جتاهها.
التصرفات غري املقبولة ،أنا سعيد انه مت التعامل معها دون الرجوع للوزير ،ليدل على ان العمل
املؤسسي جيب اال يعتمد على افراد ورفع تقارير باالجراءات ،فاملعلم قدوة ومثال وما ملسناه حاالت فردية
ال جيب تعميمها على امليدان الرتبوي الذي جيب ان نطهره من هذه الشوائب.
• ملاذا ال تتم االستعانة باملعلمني عدميي اجلنسية «البدون» بدال من التعاقد معهم من اخلارج؟
العام املاضي كان آخر عام دراسي فيه تعاقد مع معلمني من اخلارج ،ألننا سنعيد العمل بنظام اإلعارةالقائم على التعاون بني وزارة الرتبية يف الكويت مع وزارات الرتبية يف دول اخرى ،لتكون االخرية مسؤولة
عن توفري معلمني وفق الكفاءات واملتطلبات اليت حنتاجها ،ال ان يذهب فريق ملدة  20يوما اىل هذه الدول
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وخيتار مئات املعلمني ،لنفاجأ ببعض احلاالت اليت ال تستطيع حتى ان تقف يف فصل دراسي وهذا امر
غري مقبول.
بالنسبة لتعيني «البدون» ،فاالصل يف التعيني بالرتتيب املواطن ،ابناء الكويتيات ،البدون ،االشقاء
اخلليجيون ثم العرب ،واليوم لدينا إخوة من غري حمددي اجلنسية بعد استكمال اوراقهم يف «جهاز
املقيمني بصورة غري قانونية» ومراسلة ديوان اخلدمة املدنية ،ويعملون معنا ،وهناك  4او  5كشوف وقعتها
وارسلتها للديوان ،الكشف الواحد به اكثر من  100اسم.
• ملاذا ال يتم العمل على رفع الطاقة االستيعابية للتدريس لتكويت كافة القطاع؟
ال توجد لدينا مشكلة يف بعض االعداد ،فاملرحلة االبتدائية قد تصل نسبة التكويت اىل مئة يف املئة،لكن لدينا مشكلة يف التخصصات ،فلدينا تكدس كبري يف مرحلة رياض االطفال والرتبية االسالمية
واالجتماعيات وعلوم االسرة ،ويف الوقت نفسه لدينا نقص كبري يف الرياضايت والعلوم والكيمياء والفيزياء
واالنكليزية والعربية ،واحد اسباب عدم التوازن انه كان هناك قرار يلزم ان يكون معلمو وزارة الرتبية من
خرجيي الرتبية والرتبية االساسية ،ويلزم العمل بوزارة الرتبية ملدة ال تقل عن  10سنوات ،مع عدم
اعطاء الفرصة للكليات االخرى ،لكن اليوم خريج كلية العلوم بتقدير امتياز يفضل عنه خريج الرتبية
تقديره جيد جدا ،ألن االخري لديه القدرة على التعامل مع الفصل الدراسي وطرق التدريس ،اما خريج
العلوم فلديه القدرة االكرب يف احملتوى العلمي ،لذا فتحنا اجملال امام خريج اي كلية ال يقل معدله عن
جيد جدا ،وان خيضع لربنامج ال يقل عن  9اشهر ،الستكمال بعض املهارات اليت تؤهله للفصل
الدراسي.
• يف ما خيص االداء التعليمي ودور املعلم ،ملاذا ال يبعد عن االمور االدارية؟
هذا احد مشاريع الربنامج املتكامل لتطوير التعليم ،ويقوم على وجود هيكل اداري جديد للمدرسةوصالحيات اكثر ملديرها ،ولديه  3مساعدين للشؤون االكادميية واالدارية والطالبية ،لفصل االعباء
االدارية للمعلم ،وعدم ارهاقه بهذه االعباء ،وهو مطبق يف  50مدرسة بالكويت ،ويف خالل عام سنقيم
التجربة.
• وثيقة الثانوية اليت تسببت يف خروج الطالب اىل ساحة االرادة ،هل هذا القرار كان متعسفا؟
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ليس تعسفا فهم ابناؤنا وحنن مؤمنون ان مستقبلهم هو مستقبل الكويت ،وكان هناك لقاء مجع بنيبعض الطلبة وادارة مكتيب بالوزارة ،وقدموا طلباتهم وحتدثوا عن امتحانني بيوم واحد ،وهذا ال يوجد .اما
االمتحانات املؤجلة فهي مكلفة ،ففي امتحانات الفرتة الثانية للصف الـ 12كان هناك  7647طلب
امتحان مؤجالً ،ليذهب املراقبون يف اللجان ليجدوها من دون طالب ،اما موضوع الدرجة فمن مل ميتحن يف
الفرتة االوىل ترحل درجته اىل الفرتة الثانية عن الفرتتني ،فلم يضع حق الطالب .ومسألة طابور الصباح هي
جزء من االلتزام ،ومن لديه عذر مقبول يتم التعامل معه بشكل آخر ،فقد تلمسنا غيابا واعذارا غري مقبولة،
ونعول كثريا على اولياء االمور يف ذلك.
• كلمة اخرية؟
انا مؤمن بدور األسرة كمكمل لشراكة جمتمعية لدور املدرسة ،ووزارة الرتبية تقوم بدور كبري حباجةلدعم اجملتمع ،لنحقق للمجتمع خمرجات تعليمية تقود اىل املستقبل.
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