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الف�صــل الثالث

تطور التعليم

في دولة الكويت 
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الف�صل الثالث

اأوًل - البدايات الأولى للتعليم فـي دولة الكويت

اإن التطور الطبيعي للحياة وتنوع متطلباتها عبر مراحلها المختلفة، قد اأوجد نوعًا من الهتمام نحو تعلم الأ�شياء 

ليتوافق الإن�شان مع معطيات البيئة التي يعي�ش فيها ويعاي�شها. فقد �شعر الإن�شان اأن الجهل وعدم المعرفة بما يحيط به 

والمعرفة.  العلم  في مجال  اأرحب  اآفاق  اإلى  النطالق  نحو  عقبة  اأمامه  ي�شكل  اإنما   ، متعددة  كونية  وظواهر  اأ�شياء  من 

فبداأ يدرك اأن الجهل ظالم واأن العلم نور و به يهتدى اإلى �شبل التقدم والتطور في مختلف مجالت الحياة.

ذلك  اأجل  ومن  العلمية.  الناحية  من  المجتمع  هذا  يحققه  ما  بمدى  عادة  يقا�ش  المجتمع  في  التقدم  تحقيق  اإن 

اأن�شئت المدار�ش، وتطورت اأهدافها وات�شعت مجالتها وتعددت واجباتها من خالل تطور الحياة وتنوع احتياجاتها . فلم 

تعد المدار�ش مجرد موؤ�ش�شة تعليمية هدفها نقل المعلومات وتو�شيل المواد العلمية اإلى عقول الدار�شين لغر�ش التدريب 

الذهني فح�شب، واإنما غدت موؤ�ش�شة اجتماعية اإن�شانية تهدف اإلى توفير الإمكانات وتهيئة الظروف التي من �شاأنها اأن 

وخلق  �شليمة،  علمية  اأ�ش�ش  على  متقدم  مجتمع  لبناء  والعلمية  والجتماعية  التربوية  الأهداف  تحقيق  على  ت�شاعد 

العلم  �شالحه  مجتمع  قيام  بهدف  حقوق،  من  لهم  وما  وم�شوؤوليات  واجبات  من  عليهم  ما  يعرفون  �شالحين  مواطنين 

كاأ�شلوب للتفكير واأداة للعمل، لكي يلحق بركب الح�شارة العالمية المتطورة.

والجدير بالذكر اأن التقدم الذي حققته المجتمعات عبر تاريخها الطويل في مختلف مجالت الحياة، لم يكن اإل 

اإ�شعاع للعلم والمعرفة،  وليدًا للتقدم العلمي وتطوره. فقد اهتمت هذه المجتمعات منذ بدء  التاريخ بالمدر�شة كمركز 

وعملت  على  خلق اأجيال حملت م�شعل الح�شارة، وتناقلتها الأجيال المتالحقة . وبهذا يمكننا القول باأن المدر�شة هي 

حقًا اأم الح�شارة الإن�شانية. فهي خير و�شيلة لنتقال الثقافة والعلم من مكان لآخر ، ونقل الأفكار العلمية والثقافية التي 

توؤدي بدورها اإلى تطور الح�شارة.

نبوية �شريفة  عديدة  واأحاديث  اآيات قراآنية كريمة  العلم، فجاءت  بالتعليم وطلب  الإ�شالم قد اهتم  اأن  ولذلك نجد 

وفي  يعلمون}  ال  والذين  يعلمون  الذين  ي�ستوى  {هل   : وتعالى  �شبحانه  يقول  به.  والتزود  العلم  طلب  على  ت�شجع 

الحديث ال�شريف، يقول الر�شول �شلى اهلل عليه واآله و�شلم، )اطلبوا العلم من المهد اإلى اللحد(. ومن الأقوال الماأثورة 

)اطلبوا العلم ولو في ال�سين(. ول نن�شى اأن اهلل تعالى كرم اآدم عليه ال�شالم عندما جعل من ذاته المعلم الأول بقوله 

تعالى: {وعلم اآدم االأ�سماء كلها}.

القت�شادي  الو�شع  وب�شبب  واآمالهم،  وحاجاتهم  النا�ش  رغبات  من  نابعة  قديمًا،  الكويت  في  التعليم  بداية  كانت 

للكويت في ذلك الوقت، فقد بداأ التعليم اأوًل في الم�شاجد، وكان الأئمة ورجال الدين من المواطنين والوافدين يقومون 

بتدري�ش العلوم الدينية �شفويًا دون تعليم القراءة والكتابة.
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اأوائل المعلمين الوافدين ال�شيخ محمد بن نيروز الذي قدم من الإح�شاء بالمملكة العربية ال�شعودية وال�شيخ  ومن 

عبدالجليل الطبطبائي الذي  وفد اإلى الكويت من الب�شرة عام 1836م ثم خلفه ابنه اأحمد بن عبدالجليل، وقد تتلمذ 

 العد�شاني، واأحمد بن 
هّ

اأحمد بن محمد الفار�ش، وخالد بن عبداهلل اأبرزهم  اأبناء الكويت، من  اأيديهم العديد من  على 

)1(
محمد القطان، ومحمد بن اإبراهيم الغانم وغيرهم. 

من هذا المنطلق، بداأ اأهل الكويت يتطلعون اإلى العلم ويجدون في طلبه، خا�شة بعد اأن  عرفوا من خالل ات�شالهم 

بالأمم المتح�شرة، عن طريق التجارة، اأن من اأهم اأ�شباب نه�شة الأمم التي عرفوها  الهتمام بالعلم وانت�شار التعليم 

بين مواطنيها. من هنا بداأ التعليم م�شيرته في  الكويت  بتعليم  القراآن الكريم والكتابة ومبادئ الح�شاب فاأقدموا على 

اإن�شاء »الكتاتيب« وتكوين  حلقات  العلم في الم�شاجد يلقي فيها علماء  الدين   درو�شًا  في  الوعظ  والتف�شير  واأ�شول 

اأنهم  بالتجارة،  ا�شتغالهم  نتيجة  الكويتيون،  �شعر  اأن  بعد   ، الح�شاب  مبادئ   التالميذ  تعليم  ثم  الأمر،  اأول  في  الدين 

لت�شجيع  ممهدًا  ذلك  وكان   . الخارجية  المرا�شالت  وتنظيم  الدفاتر  ل�شبط  ومحا�شبين  كتبة  وجود  اإلى  ما�شة  بحاجة 

)2(
العلم والنتقال بالتعليم اإلى النمط النظامي فيما بعد. 

المال  واأخيه  قا�شم  المال  يد  1887م على  تقريبي عام  ب�شكل  الكويت  الكتاتيب في  والكتابة في  القراءة  تعليم  بداأ 

الدول  عرفتها  التي  التعليمية  الموؤ�ش�شات  اأقدم  من  الكتاتيب  وتعد  )الُكتهّاب(  هو  بذلك  مخ�ش�ش  مكان  في  عابدين 

وتتمثل �شعبية  اأو عريف،  يعاونه م�شاعد  ي�شرف عليها معلم واحد  للجميع  تعليمية عامة  والكتاتيب موؤ�ش�شة  الإ�شالمية. 

الفقراء يح�شلون على  التالميذ  كان  الكتاتيب  بع�ش  وفي  الفقير،  اإلى جانب  الغني  رفيق  اأنه  في  وديمقراطيته  الكتاب 

)3(
الطعام والك�شاء بدون مقابل. 

)4(
وكان المعلم في الكتاتيب يطلق عليه ا�شم »المطوع« اأو »المال«. وكانت الكتاتيب على نوعين : 

الأول : كتاتيب فتحها المطوعون بهدف الك�شب.

الثاني : كتاتيب اأ�شهم في اإن�شائها كبار التجار من اأموالهم الخا�شة بغر�ش تعليم اأبنائهم واأبناء الفقراء. وكان 

الم�شتوى فيها اأعلى من م�شتوى الكتاتيب الماألوفة. 

لكن هذه الكتاتيب لم تتطور اإلى مدار�ش، ولم تعمر طوياًل لعتمادها على المجهود ال�شخ�شي والتبرع الفردي من 

الأ�شرة الواحدة. كما اأنها لم تعد تواكب  متطلبات الع�شر من العلم والمعرفة. 

اأو بع�شه، وتعلم القراءة والكتابة ومبادئ الح�شاب. وكان  لقد بداأ التعليم في الكتاتيب بحفظ القراآن الكريم كله 

يحتفى بكل من يختم القراآن في موكب حافل يطوف بيوت  المدينة يردد فيه الأطفال اأبياتًا في مدح الر�شول �شلى اهلل 

عليه واآله و�شلم، ومدح العلم. وكان بع�ش المعلمين  يتقا�شى مبلغًا من المال عند اإتمام الأطفال قراءة القراآن الكريم، 

 
)5(

ويتلقى الهدايا عند اإتمامهم حفظ جزء من القراآن الكريم،  بالإ�شافة اإلى الأجر المعتاد الذي يتقا�شاه. 

اإلى جانب الكتاتيب والم�شاجد كموؤ�ش�شات  تعليمية كانت الدواوين تقوم بنف�ش المهمة التعليمية. فقد كانت تمثل 

منتدى اجتماعيًا علميًا يتجمع فيها اأهل  الكويت  في الأعياد والمنا�شبات والجتماعات اليومية  التقليدية، حيث يرتل 

هناك  تكون  ما  وعادة  الدينية.  الكتب  وبخا�شة  اآنذاك،  المتاحة  المختلفة  العلمية  الكتب  وتقراأ  الكريم،  القراآن  فيها 
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 وكان التالميذ يجل�شون في �شفوف 
 )6(

مكتبة تلحق بكل ديوانية ت�شتمل على كتب في الدين واللغة والأدب لالإفادة منها. 

مترا�شة اأمام المدر�ش، وكانت ال�شفوف الأولى للمتفوقين في الدرا�شة، اأما ال�شفوف الخلفية فكانت خا�شة بالمبتدئين 

اإليه حتى يحظى بال�شمعة الأف�شل، وي�شتاأثر بالعدد الأكبر من  بالقراءة. وكان  كل مطوع يحاول اأن يلفت نظر الأهالي 

)7(
التالميذ. وكانت الكتاتيب منت�شرة في كل الأحياء للبنين والبنات لحفظ القراآن الكريم فقط. 

وفي هذا ال�شدد نذكر اأ�شماء بع�ش الكتاتيب التي لعبت دورًا هامًا في و�شع اللبنة الأولى لن�شر التعليم في الكويت 

)8(
من اأبرزها: 

1 - ُكتهّاب المال محمد بن �شيف.

2 - ُكتهّاب المال عثمان محمد عبداهلل العثمان.

3 - ُكتهّاب المال عي�شى مطر ح�شن مطر.

4 - ُكتهّاب المال محمد جا�شم عبداهلل المطر.

5 - ُكتهّاب المال اإ�شماعيل عبداهلل علي الكندري.

6 - ُكتهّاب ال�شيخ محمد بن عبداهلل بن فار�ش.

وبعد انتهاء التلميذ  من  حفظ القراآن الكريم، وتعلم مبادئ الح�شاب، وتح�شين الخط يدخل في مدار�ش خا�شة، 

المدار�ش  هذه  وكانت  الإنجليزية.  واللغة  الدفاتر،  م�شك  فيها  ليتعلم  الكتاتيب،  في  درا�شته  ينهي  من  كل  بها  يلتحق 

في  وازدهارها  التجارة  حركة  بات�شاع  النت�شار  في  الخا�شة  المدار�ش  هذه  اأخذت   وقد  ن�شبيا.  عالية  اأجورًا  تتقا�شى 

)9(
الكويت .  وكانت  هذه المدار�ش، في الغالب، من ذات المعلم الواحد، ولعدد محدود من الطالب.

)10(
وفي هذا المجال نعر�ش لأ�شماء بع�ش المدار�ش القديمة في الكويت وهي: 

مدر�شة المال حمد بن عبدالرحمن بودي: كان مقرها ديوانية اآل بودي.  - 1

مدر�شة المال قا�شم ح�شن باقر: كان موقعها في �شارع الأمير مكان قي�شرية التجار.  - 2

مدر�شة المال علي اإبراهيم علي اإبراهيم: كان موقعها في فريج ال�شيوخ )في منزله الخا�ش(.  - 3

مدر�شة المال علي اأبوطالب المال الكندري: كان موقعها في بيت العبدالجليل )ذكور واإناث(.  - 4

مدر�شة المال جمعة اأحمد باقر: كان موقعها قرب �شاحة الميدان في الحي ال�شرقي )مبنى موؤ�ش�شة الكويت   - 5

للتقدم العلمي الآن(.

مدر�شة المال محمد عبداهلل العلي المهيني: كان مقرها في حي القبلة.  - 6
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 عبدالرحيم محمد المال: كان مقرها في حي القبلة في فريج �شعود.
هّ

مدر�شة المال عبداهلل  - 7

مدر�شة المال �شعد مال را�شد محمد ال�شرهان: كان مقرها في حي القبلة )بيت ال�شرهان(.  - 8

مدر�شة المال �شيد ها�شم بن �شيد اأحمد محمد عقيل: كان مقرها في منزل من�شور الأنبعى في البداية.  - 9

ثم نقلت اإلى بيته بحي الزهاميل بال�شرق.  

الكويت  متحف  )مكان  القبلي  الحي  في  مقرها  كان  العجيري:  عبدالعزيز  �شالح  محمد  المال  مدر�شة   - 10

الآن(.

مدر�شة المال ح�شن حجي محمد الكندري: وكان مقرها في فريج ال�شيوخ بالقرب من م�شجد الحداد في   - 11

براحة حمود الجراح.

لبيت  مال�شق  بيت  في  ال�شيوخ  فريج  في  مقرها  وكان  الكندري:  المال  �شريف  عبدالرحمن  المال  مدر�شة   - 12

ال�شيخ يو�شف بن عي�شى القناعي.

الت�شالت  مبنى  )خلف  المرقاب  بمنطقة  بيت  في  مقرها  وكان  ال�شليمان.  محمد  مر�شد  المال  مدر�شة   - 13

ال�شلكية والال�شلكية الحالي(.

مدر�شة المال عبدالقادر محمد عبدالقادر ال�شرحان: وكان مقرها في جزيرة فيلكا.  - 14

مدر�شة المال علي محمد عبداهلل �شم�ش الدين الكندري: وكان مقرها في منزل اأم بالل في فريج ال�شيوخ.  - 15

مدر�شة المال �شيد اإبراهيم �شيد كامل �شيد علي: وكان مقرها في بيت اإبراهيم العد�شاني بفريج ال�شيوخ.  - 16

مدر�شة المال �شيد ماجد نور �شيد ال�شماع: وكان مقرها في حي المطبة بمنطقة ال�شرق.  - 17

مدر�شة المال �شيد عبدالوهاب يو�شف عبداهلل الحنيان: كان مقرها وقفًا تابعًا لم�شجد العد�شاني في منطقة   - 18

القبلة.

ثانيًا - التعليم الحكومي

بداية النه�سة العلمية فـي دولة الكويت :

بالكتبة  الأعمال  ورجال  التجار  واجتماع  النفط،  اكت�شاف  قبل  الكويت  في  وازدهارها  التجارة  تطور  اأن  غير   

متطلباتهم  �شد  على  والأقدر  نفعا،  الأكثر  التعليم  في  التفكير   اإلى  الكويتيين  دفع  في  الأثر  اأكبر  له  كان  والمحا�شبين، 

�شميت  الكويت  في  نظامية  اأول مدر�شة  واأ�ش�شت  الكويت،  اأهل  والأعيان من  التجار  فتاألفت  جماعة من  واحتياجاتهم. 

بالمدر�شة المباركية ن�شبة اإلى ال�شيخ مبارك ال�شباح حاكم الكويت اآنذاك وذلك عام 1912 م. وقد قام بالتدري�ش فيها 

نخبة من المدر�شين الوافدين من بالد عربية .  وكان ف�شيلة ال�شيخ  يو�شف  بن  عي�شى  القناعي، وهو اأول رائد للنه�شة  
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في  المباركية  مدر�شة  اإن�شاء  من  الغاية  وكانت  افتتاحها   منذ  فيها  ومدر�شًا  لها  ناظرًا  الكويت،  في  والأدبية  العلمية  

اللغة  تعلم  وكذلك   . بالتجارة  الخا�شة  الخارجية  المرا�شالت  وتنظيم  الح�شابية   الدفاتر  ل�شبط  كتبة  تخريج  البداية 

الإنجليزية لكونها لغة المخاطبات بين تجار الكويت والخارج.

غير اأن الأزمة القت�شادية العالمية  )1931 - 1934(  التي امتدت اآثارها اإلى الكويت حتى عام 1936، اأدت اإلى 

بداأ  حينما  قوته،  الن�شاط  هذا  ا�شترد  ما  و�شرعان  الزمن،  من  فترة  المدر�شة  هذه  في  التعليمي  الن�شاط  توقف 

القت�شاد الكويتي يعاود ازدهاره مرة ثانية. فقد طلب التجار من الحكومة فر�ش �شريبة خا�شة لالإنفاق على التعليم،  

وا�شتجابت الحكومة لهذا الطلب فتاألف اأول مجل�ش للمعارف في الكويت عن طريق التعيين وذلك عام 1936م. وكان 

معظم اأع�شائه من الذين  تبرعوا لإن�شاء المدر�شة المباركية. وكان الهدف من وراء ذلك هو اأن تكون الدرا�شة فيها 

دينية بحتة. 

وقد جرت العادة في مدر�شة المباركية منذ ن�شاأتها اأن تكون ناديًا يجتمع فيه اأهل الكويت  لموقعها و�شط المدينة، 

لي�شتمعوا اإلى اأهل الن�شح والوعظ والإر�شاد. وكانت تعقد فيها الحفالت وتنظم فيها الجتماعات احتفاًل  بذكرى مولد 

اأو ل�شماع ندوة يت�شامر  اأو تكريمًا له،  اأو ترحيبًا بزائر   واآله و�شلم، وذكرى الإ�شراء والمعراج،  الر�شول �شلى اهلل عليه 

)11(
فيها الأدباء، وظلت مكانتها هذه في المجتمع حتى اإطاللة الن�شف الثاني من هذا القرن. 

وبعد اأن تولى المرحوم ال�شيخ اأحمد الجابر ال�شباح الحكم في الكويت )1921 - 1950م(، طلب من ال�شيخ يو�شف 

ابن عي�شى، اأن يدخل اإ�شالحات على حالة التعليم في المدر�شة المباركية. غير اأن هذه  الدعوة لم تجد تجاوبًا فح�شب 

لها  تبرع  اإذ  بقبولها،  والذي رحب  اأخرى،  باإن�شاء مدر�شة  الجابر  اأحمد  ال�شيخ  اإلى  دعوة  بل وجهت  الكويت،  اأهل  لدى 

دائرة  تاأ�ش�شت  حتى  عاما،  ع�شر  خم�شة  اإلى  امتد  روبية،   )2000( ويبلغ   الخا�ش  ماله  من  �شنوي  وبراتب  بالمكان،  

الجابر،  اأحمد  ال�شيخ  الحاكم  با�شم  تيمنًا  الأحمدية   بالمدر�شة  �شميت  التي  المدر�شة  هذه  افتتاح  تم  وقد  المعارف. 

وذلك في مطلع عام 1340هـ - 1921 م. )12(

وبجانب هاتين المدر�شتين  النظاميتين  تزايدت  اأعداد  دور الكتاتيب  للذكور  والإناث  على  حد  �شواء.  فقد بلغ   

1935 م نحو خم�ش وثالثين دارا، منها خم�ش وع�شرون دارًا للذكور، وع�شر فقط لالإناث  1354هـ -  عددها  في  عام 

تعلم القراءة فقط. وقد ظلت الدرا�شة  ت�شير �شيرها البطيء بنف�ش النظام المتبع حتى عام 1355هـ - 1936م، اإذ اأخذ 

ال�شعور باأهمية العلم وفائدته يتزايد ب�شكل مطرد لدى الجميع. مما دعا جماعة من اأهل الكويت اإلى التفكير في تاأ�شي�ش 

دائرة حكومية للمعارف ي�شرف على م�شروفاتها مورد حكومي. وقد كان لهذه الفكرة �شدى قوي لدى اأهل الكويت، اإذ 

قدمت هذه الجماعة اقتراحًا يق�شي بزيادة الر�شم الجمركي المفرو�ش على الواردات والذي يمثل 4.5 ٪ اإلى 5 ٪، على 

اآنذاك  البلدية  رئي�ش  الجابر  عبداهلل  ال�شيخ  من  الجماعة  هذه  وطلبت  المقترحة.  المعارف  لدائرة   ٪  0.5 ير�شد  اأن 

التجارة  في غرفة  المجتمعين  موافقة  على  القتراح  هذا  اأن حظي  بعد  الجابر  اأحمد  ال�شيخ  على  القتراح  هذا  عر�ش 

وكان عددهم 80 �شخ�شا، وذلك في اليوم العا�شر من جمادي الأول عام 1355هـ الموافق عام 1936م. وقد حظي هذا 

القتراح على موافقة ال�شيخ اأحمد الجابر الذي اأمر بتنفيذه.
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اأربعة  اأن يختار  اأمين الح�شيني مفتي فل�شطين  اإلى ال�شيد  اأن ت�شكلت دائرة المعارف، كتب مجل�ش المعارف  وبعد 

هوؤلء  و�شل  وقد  الكويت.  معارف  في  كمدر�شين  للعمل  الحميدة  الأخالق  ذوي  من  ال�شالحين  الم�شلمين  ال�شباب  من 

المغربي،  ومحمد  حديد،  ح�شن  وجابر  لجماعته  ورئي�شًا  للتعليم  مديرًا  الدين  �شهاب  اأحمد   : الأ�شاتذة  وهم  الأربعة 

في  اأعمالهم  ا�شتلموا  وقد  الكويت.  في  للتعليم  جاءت  ر�شمية  تعليمية  بعثة  اأول  هم  الأربعة  وهوؤلء  نجم.  وخمي�ش 

المدر�شتين المباركية والأحمدية في الع�شرين من رم�شان عام 1355هـ الموافق 5 من يناير عام 1937م. و�شار التعليم 

مجال  في  الخطى  اأخذت  حيث  1938م،  عام  الكويت  في  النفط  اكت�شف  اأن  اإلى   
)13(

ومنظم، ثابت  منهج  على  فيهما 

التعليم تت�شع ب�شورة ملحوظة نظرًا  للتو�شع الطبيعي  في عدد المدار�ش،  ب�شبب اإقبال  الأهالي على التعليم وبرزت اإلى 

الوجود عام 1938 ثالث مدر�شة نظامية في الكويت وهي المدر�سة الوطنية الجعفرية ولكنها لم تكن خا�شعة للنظام 

دينية  لأهداف  الخيرين  المح�شنين  الرجال  من  مجموعة  اأن�شاأها  نظامية  اأهلية  مدر�شة  اأول  كانت  واإنما  الحكومي 

قطاع  �شهد  م   1946 عام  النفط  اإنتاج   بداية  ومع   هذا.  وقتنا  حتى  الخا�ش  مالهم  من  عليها  واأنفقوا  بحتـة  واإن�شانية 

التعليم في الكويت نموًا متزايدًا ومطردًا ا�شتمر حتى يومنا هذا.

االأرقام تتحدث عن النه�سة التعليمية فـي دولة الكويت :

لم يكن عدد المدار�ش في الكويت، في العام الدرا�شي 1937/36 يتعدى مدر�شتين ابتدائيتين  للبنين  فيهما  )600( 

خم�ش  تدري�شهن  على  ي�شرف  تلميذة،   )140( ت�شم  وكانت  للبنات،  ثالثة   مدر�شة  افتتاح  تم   1938 عام  وفي  تلميٍذ. 

اأثنتي  م   1947/46 مدر�شات. وقد اأخذ  عدد  المدار�ش فيما بعد يتزايد  ب�شكل �شريع  حتى بلغ  في العام  الدرا�شي  

الدرا�شي  العام  وفي  للبنات.  ابتدائية   مدار�ش  واأربع  اأي�شا،  للبنين  واحدة  وثانوية  للبنين،  ابتدائية  مدر�شة  ع�شرة 

1951/50 م، كان  مجموع   المدار�ش �شتًا وثالثين مدر�شة، اأما في العام الدرا�شي 1955/54م،  فقد و�شل  هذا  العدد 

اإلى اثنتين وخم�شين مدر�شة، وو�شل اإلى )128( مدر�شة  في العام الدرا�شي 1962/61م. )14( وقفز هذا العدد في العام 

المدار�ش  وو�شل عدد 
الأطفال.)15(  ريا�ش  فيها مدار�ش  بما  المراحل  لمختلف  187 مدر�شة  اإلى  م   1969/68 الدرا�شي 

لمختلف المراحل في العام الدرا�شي 2006 / 2007 اإلى 469 مدر�شة.

)3962(  تلميذًا   1947/46م حوالي  اأما عن عدد المدر�شين والتالميذ، فقد بلغ عدد التالميذ في العام الدرا�شي  

وتلميذة ،  وبلغ  عدد المدر�شين )163(  مدر�شًا  ومدر�شة  وفي  العام  الدرا�شي  1952/51 م، بلغ عدد التالميذ  )8042( 

1957/56 م، و�شل عدد  )398(  مدر�شًا  ومدر�شة. وفي العام الدرا�شي  تلميذًا وتلميذة، في حين بلغ عدد المدر�شين  

الدرا�شي  العام  في  اأما  ومدر�شة.  مدر�شًا   )1425( المدر�شين  عدد  وبلغ  وتلميذة،  تلميذًا   )24524( اإلى  التالميذ 

1962/61 م، فقد بلغ  عدد التالميذ )51090( تلميذًا وتلميذة، وبلغ عدد المدر�شين )2551 ( مدر�شًا ومدر�شة.   اأما   في   

العام  الدرا�شي 1969/68 م،  فقد بلغ عدد التالميذ  حوالي )120550( تلميذًا وتلميذة، وعدد المدر�شين )7317( مدر�شًا 

وفي العام الدرا�شي 2006 / 2007 بلغ عدد التالميذ حوالي )340999( تلميذًا وتلميذة وعدد المدر�شين 
ومدر�شة.)16( 

)43029( مدر�شًا ومدر�شة.



69

بين  ما  الفترة  في  مراحله  بمختلف  التعليم  قطاع  في  الكمي  التطور  عن  وا�شحة  �شورة  نعطي  اأن   ويمكننا 

مدر�شـة     )179( )1996/95 - 1972/71( فقد بلــغ عدد المدار�ش في المراحل الثالث البتدائية  والمتو�شطة   والثانوية 

فقــد    ,1996/95 الدرا�شي   العام   اأما في   
)17(  .1972/1971 الدرا�شي  العام  )132,489( طالبًا وطالبة وذلك في  ت�شم 

بلغ  عدد المدار�ش  )443( مدر�شة ت�شم  )243,729( طالبًا وطالبة ي�شرف  على  تدري�شهم )22,198(. مدر�شًا ومدر�شة.

 وفي العام 2006 / 2007 بلغ عدد المدار�ش )469( مدر�شة وت�شم )340999( طالبًا وطالبة ويقوم على تدر�شيهم 
)18(

�شة. )43029( مدر�شًا ومدرِّ

وتعزى هذه الزيادة الكبيرة في عدد التالميذ اإلى تدفق النا�ش اإلى الكويت ونمو الوعي  باأهمية العلم والتعليم لدى 

المجال،  هذا  في  التربية  وزارة  في  ممثلة  الكويت  حكومة  تبذلها  التي  الجهود  اإلى  ترجع  كما  المختلفة،  ال�شعب  فئات 

وذلك في اإطار تعميم التعليم بمراحله المختلفة تحت �شعار توفير العلم للجميع.

التعليم الجامعي

من  ب�شيء  الكويت  دولة  في  والمهني  الفني  التعليم  اإلى  الإ�شارة  من  لبد  الجامعي  التعليم  عن  الحديث  قبل 

بداية  منذ  الكويتي  المجتمع  في  البارزة  بمالمحه  يظهر  والجتماعي  القت�شادي  التغير  بداأ  فحينما  التف�شيل، 

الن�شف  بداية  في  والمهني  الفني  التعليم  للعمل في مجالت  المختلفة  الفنية  الكوادر  اإلى  الحاجة  برزت  الخم�شينات، 

الثاني من هذا القرن، والتي تحولت فيما بعد اإلي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، لتلبية متطلبات �شوق العمل 

بوجه عام من الأيدي العاملة الفنية والمهنية.

المجال  ففي  المعلمين.  واإعداد  التجاري،  والتعليم  ال�شناعي،  التعليم  الكويت  دولة  في  الفني  التعليم  اأنواع  من 

الفنيين  من  جيل  اإعداد  بهدف   ,1955/54 الدرا�شي  العام  في  ال�شناعية  الكلية  التربية  وزارة  اأن�شاأت  ال�شناعي، 

والمهنيين الوطنيين. وفي العام الدرا�شي 1971/70, اأعادت وزارة التربية النظر في التعليم ال�شناعي بحيث يتم التحاق 

الطلبة بالكلية ال�شناعية ممن اأنهوا المرحلة المتو�شطة بدًل من المرحلة الإبتدائية، ومدة الدرا�شة فيهما اأربع �شنوات. 

المعمارية،  والهند�شة  الكهربائية،  والهند�شة  الميكانيكية،  الهند�شة  وي�شمل:  الفني  الق�شم  الأول:  ق�شمين،  وت�شمل 

وهند�شة  العامة،  الميكانيكا  وي�شمل:  ال�شناعي:  الق�شم  والثاني،  الإلكترونات،  وهند�شة  ال�شناعية،  الكيمياء  وهند�شة 

ميكانيكا ال�شيارات وتكييف الهواء والتبريد، ونجارة الأثاث، وخدمة و�شيانة الراديو والتلفزيون، والم�شاحة والتمديدات 

 
)19(

والتركيبات الكهربائية. 

كما اهتمت وزارة التربية بالتعليم التجاري، فاأن�شاأت لهذا الغر�ش المدر�شة الثانوية التجارية في العام الدرا�شي 

1953/52, لتزويد الموؤ�ش�شات الحكومية وال�شركات الأهلية باحتياجاتها من مخرجات هذه المدر�شة المتخ�ش�شة في 

ت�شم:  التجارية  الدرا�شات  واأ�شبحت  الدرا�شية،  ال�شعب  نظام  اأدخل   ,1963/62 الدرا�شي  العام  وفي  التجاري.  المجال 

من  المعلمين  باإعداد  اهتمامها  التربية  وزارة  اأولت  كما   
)20(

الملفات  و�شعبة  ال�شكرتارية،  و�شعبة  الح�شابات،  �شعبة 

الكوادر الوطنية لالنخراط في �شلك التدري�ش، فاأن�شاأت معهد المعلمين الذي تحول فيما بعد اإلى كلية التربية الأ�شا�شية 
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اإ�شافة اإلى اهتمام الوزارة باإعداد الن�شء اإعدادا دينيًا، حيث اأن�شاأت المعهد الديني الذي يهدف اإلى ن�شر الوعي الديني 

بين النا�شئة، وت�شجيعهم على التجاه نحو التخ�ش�شات الدينية في درا�شاتهم الجامعية.

اأن تكون  العلمية الحديثة،  التربية  الكويت، تم�شيًا مع  الم�شئولون في دولة  للتعليم الجامعي، فقد راأى  بالن�شبة  اأما   

 ،  1960 الكويت عام.  اإن�شاء جامعة  في  التفكير  بداأ  وقد  والمعرفة.  العلم  للطالب م�شادر  توفر  للكويت جامعة حديثة، 

وفي عام 1965 تاألفت لجنة خا�شة لإعادة درا�شة مو�شوع اإن�شائها بعد تاأجيل النظر في هذا الم�شروع عام 1963م لإجراء 

مزيد من الدرا�شة. وقد �شدر في ني�شان / اأبريل / 1966 م، القانون رقم 29 ل�شنة 1966م، ب�شاأن تنظيم التعليم العالي، 

العلوم والآداب  البداية على  1966م. فقد اقت�شرت الدرا�شة فيها في  اأكتوبر عام   15 وافتتاح جامعة الكويت ر�شميًا في 

والتربية، وقد �شمت لهذا الغر�ش كليتين فقط اإحداهما للعلوم والأخرى لالآداب. ثم توالى  فتح الكليات  الأخرى خا�شة 

بالعلوم التطبيقية، والهند�شة وغيرها، بحيث اأ�شبحت جامعة  الكويت من اأقدم جامعات الخليج العربي حيث �شمت في 

الكليات  ق�شمًا  في  العلمية )26(  الأق�شام  بلغ عدد   1993/92 الدرا�شي  العام  بداية  ومع  كليات.  الثمانينات )9(  بداية 

بلغ  الأق�شام نحو )14500( طالبًا وطالبًة. وقد  العملية. وقد �شمت هذه  الكليات  اإلى )19( ق�شمًا في  اإ�شافة  النظرية، 

الثاني منهم )13380( طالبًا  1995 حوالي )15166( طالبًا وطالبًة في الف�شل الدرا�شي   -  1994 العام  هذا العدد في 

الأق�شام  عدد  وبلغ  ق�شمًا   )51( النظرية  الأق�شام  عدد  بلغ   2007  /  2006 الدرا�شي  العام  وفي  الكويتيين.  من  وطالبًة 

العملية )30( ق�شمًا وقد �شمت هذه الأق�شام )18517( طالبًا وطالبة.

التعليم التطبيقي والتدريب:

للتعليم  العامة  الهيئة  اأن�شئت  فقد  والتدريب.  التطبيقي  التعليم  لت�شمل  تمتد  الكويت   في  التعليمية  النه�شة  اأخذت 

التطبيقي والتدريب عام 1982 وت�شرف الآن على اأربع كليات تطبيقية ت�شم اأق�شامًا علمية مختلفة، توفر خدمات وبرامج 

م�شتوى  على  وكليات  معاهد  �شملت  بحيث  تو�شعت  فقد  الآن  اأما  لها.  التابعة  التدريب  مراكز  متعددة من خالل  تدريبية 

بين  ما  الفترة  في  التعليم  من  القطاع  هذا  �شهده  الذي  التطور  مدى  على  �شريعة  نظرة  األقينا  فلو  الكفاءة.  من  عال 

)1995/94 - 2006 / 2007( في مختلف كليات ومعاهد التعليم التطبيقي والتدريب  نجد اأن هناك قفزة نوعية في الإقبال 

على هذا النوع من التعليم. فقد بلغ عدد المقيدين في كليات التعليم التطبيقي في العام الدرا�شي 1986/85 نحو )6440( 

الدرا�شي  العام  في  المقيدين  عدد  وبلغ  وطالبة.  طالبًا   )2422( نحو  التدريبية  والدورات  المراكز  وفي  وطالبة،  طالبًا 

طالبًا   )15238( نحو  التدريبية  والدورات  المراكز  وفي  وطالبة،  طالبًا   )19966( التطبيقي  التعليم  كليات  في   1993/92
)23(

وطالبة. اأما في العام الدرا�شي 1995/94 فقد و�شل عدد المقيدين )13619( طالبًا وطالبة في الكليات التطبيقية. 

وانطالقا من توفير التعليم لجميع فئات ال�شعب الكويتي، وفرت دولة الكويت التعليم المجاني لأبنائها من الأميين 

وكبار ال�شن الذين فاتهم قطار التعليم لظروفهم الخا�شة. ولذا نجد اأن الإنجازات الكبيرة التي تحققت في مجال محو 

الأمية وتعليم الكبار، قد بلغت حدًا ل يبارى. فقد انخف�ش معدل الأمية بين الكويتيين من )48,3 ٪( اإلى )5,6 ٪( خالل 

انخف�ش  كما   ،)٪3,2( اإلى    )٪  33,1( من  للذكور  بالن�شبة  الأمية  معدل  وانخف�ش   
)24(

.)2007-1970( بين  ما  الفترة 

)25(
بالن�شبة لالإناث من )63,8 ٪( اإلى)9 ٪( خالل الفترة ذاتها. 
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ذوي  تاأهيل  اإلى  اتجهت  فقد  للمجتمع،  العام  الن�شيج  في  ال�شعب  فئات  جميع  بدمج  الكويت  دولة  من  واإيمانًا 

الحتياجات الخا�شة ) المعوقين (، وتمكينهم من العتماد على النف�ش ودمجهم في الن�شيج  العام للمجتمع والرتقاء 

بهم اإلى م�شتويات اجتماعية اأف�شل لي�شكلوا عنا�شر اإنتاج فاعلة، بدًل من م�شاعدتهم من منطلق العطف عليهم. ولذلك 

لقدرتهم  المنا�شبة  الجتماعية  الوظائف  ل�شغل  وتدريبهم،  لتاأهيلهم  الخا�شة  التعليمية  الموؤ�ش�شات  لهم  اأن�شئت 

خاللها  من  حققت  وا�شعة  خطى  المجال  هذا  في  الكويت  دولة  خطت  وقد  والنف�شية.  والج�شمية  العقلية   واإمكاناتهم 

اإنجازات رائعة في مجال تاأهيل وتدريب المعوقين من اأطفال و�شباب الكويت.

هذه  عليه  تنطوي  لما  والتدريب،  التعليم  خدمات  تطوير  في  وثبات،  عزم  بكل  ما�شية  الكويت  دولة  تزال  ول 

اأمام  المجال  وتهيئة  الع�شر،  تميز هذا  التي  والتكنولوجية  العلمية  الثورة  مواكبة  ا�شتراتيجية في  اأهمية  الخدمات من 

التقدم الح�شاري. ولتو�شيح مدى  الثورة في عملية  الناجمة عن هذه  المنجزات  الكويتي لال�شتفادة من هذه  المجتمع 

 -  2006( الفترة  العام الدرا�شي خالل  التعليمية في  الإنفاق الحكومي على الخدمات  بلغ  الم�شوؤولية، فقد  �شخامة هذه 

اأعلى معدلت  وهو من  الداخلي،  العام  الإنفاق  من مجمل   )٪ يعادل )13.2  ما  اأي  ديناٍر  مليون   )847.7( 2007( حوالي 

الإنفاق على التعليم في  العالم. مما زاد من متو�شط  تكلفة  الطالب في  مختلف مراحل التعليم من  )1512( دينارًا اإلى 

)26(
)2312( دينارًا  في  الفترة ما بين )1993/92 - 2007/2006(. 

جاء  وقد  الحا�شر.  وقتنا  وحتى  بدايتها  منذ  الكويت  دولة  في  التعليم  لم�شيرة  وا�شحة  �شورة  اأمامنا  تبرز  وهكذا 

التكامل  تحقيق  في  التعليم  اأهمية  الكويت  حكومة  اإدراك  من  انطالقًا  التعليمية  الم�شيرة  في  الكبير  التطور  هذا 

في  لهم  المجال  وتهيئة  الأ�شرة،  نطاق  خارج  لالأطفال  الجتماعي  للتطبيع  الرئي�شة  الو�شيلة  يعتبر  الذي  الجتماعي 

المراحل الالحقة من اأعمارهم، واإعدادهم للتعامل مع الم�شتقبل  مدعمين ب�شالح العلم والمعرفة. اإ�شافة اإلى ما يوفره 

التعليم لهوؤلء النا�شئة من اإعداد تربوي يوؤهلهم لالأداء الجتماعي الفعال في مجتمعهم.

الإلزامي  التعليم  مبداأ  المختلفة،  فئاته  بين  التعليمية  النه�شة  بداية  الكويت منذ  تبنى مجتمع  المنطلق،  من هذا 

المجاني في المرحلتين البتدائية والمتو�شطة والذي �شمل فيما بعد المرحلة الثانوية، مع  توفير كافة الو�شائل والأدوات 

التعليمية التي يحتاجها الطالب في مختلف المراحل. ول يغرب عن البال اأن دولة الكويت ل تزال تقدم العون المادي 

الكويت، كما تو�شعت وزارة  اأبناء  العالي لجميع  التعليم  اإلى مجانية  اإ�شافة  العالي،  التعليم  اإليه في مراحل  لمن يحتاج 

التربية في برامج البعثات والتدريب على نحو متميز.

الد�شتورية  المبادئ  على  يرتكز  اإنما  م�شتقباًل  �شيتحقق  وما  التعليم  مجال  في  تحقق  ما  كل  اأن  بالذكر  والجدير 

)27(
للرعاية التعليمية والثقافية والتي من اأبرزها : - 

مادة )13( : التعليم ركن اأ�شا�ش لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه.

مادة )14( : ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وت�شجع البحث العلمي.

اإلزامي  والتعليم  والآداب،  العام  النظام  للقانون وفي حدود  الدولة وفقًا  للكويتيين تكفله  التعليم حق  مادة )40(: 

مجاني في مراحله الأولى وفقًا للقانون وي�شع المجتمع الخطة الالزمة للق�شاء على الأمية.
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ثالثاً - التعليم الخا�ص )االأهلي(:

اأحد  ويوؤكد ذلك  زمنية طويلة.  بفترة  الحكومي  التعليم  قبل  الكويت  في  بداأ  قد  الأهلي  التعليم  اأن  فيه  مما ل�شك 

رواد الحركة الفكرية في الكويت الأ�شتاذ/ عبد اهلل محمد النوري الذي ق�شى جانبًا كبيرًا من حياته في الحقل التربوي 

اأنه  1353 هـ، كما  اإلى �شنة  1341 هـ   اإذ كان اأحد الذين عملوا كمدر�شين في المباركية والأحمدية من �شنة  التعليمي، 

�ش في المدار�ش الأهلية، وفي المعهد الديني، والمدر�شة التجارية الليلية. وي�شير الأ�شتاذ / عبد اهلل النوري اإلى اأن  درَّ

الأول من �شهر �شعبان �شنة 1355 هـ الموافق 18 اأكتوبر 1936م، كان بداية تاأ�شي�ش اأول مجل�ش للمعارف برئا�شة ال�شيخ 

وتعيين  لالإدارة،  فخريًا  مديرًا  اهلل  رحمه  عي�شى  بن  يو�شف   / ال�شيخ  وانتخاب  اهلل،  رحمه  ال�شباح  الجابر  عبداهلل   /

باإلحاق  المجل�ش  اأمر  وقد  لل�شندوق.  واأمينًا  المعارف  لمجل�ش  �شكرتيرًا  المبي�ش  �شالح  بن  عبدالملك  المرحوم 

من  الكويت  في  للتعليم  جاءت  ر�شمية  بعثه  اأول  ا�شتخدام  وتم  المعارف،  بدائرة  والأحمدية  المباركية  المدر�شتين 

المدر�شين الفل�شطينيين  في الع�شرين من رم�شان عام 1355 هـ الموافق 5 يناير عام 1937. وبهذا تحولت المدر�شتان 

ال�شابقتان من طابعهما الأهلي اإلى الطابع الحكومي و�شار التعليم فيهما على منهج ثابت ومنظم.

الذين  الأوائل  الرواد  ومن  فيها.  ال�شائد  هو  الأهلي  التعليم  كان  1936م  عام  على  ال�شابقة  الفترة  اأن  يعني  وهذا 

وال�شيد/  والعلم،  الق�شاء  تولى  الذي  اهلل  رحمه  فيروز  بن  محمد   / ال�شيخ  الفترة  تلك  في  والتعليم  بالعلم  اهتموا 

وابنه  1836م،  الموافق  1252هـ  �شنة  الكويت  وا�شتوطن  الب�شرة  من  قدم  الذي  اهلل  رحمه  الطباطبائي  عبدالجليل 

المرحوم ال�شيد اأحمد. وكان هوؤلء العلماء م�شهورين بحبهم للعلم وطلبته فاأفادوا الكثير من طالبي العلم. 

بلدي  )انظر: مربون من  المو�شوي  �شليمان  ال�شيد  المرحوم  الكريم  القراآن  بتعليم  الكويت  في  الذين عرفوا  ومن 

الفار�ش،  محمد  والمال  بعدئٍذ،  الجعفرية  المدر�شة  ناظر  المو�شوي  ح�شن  محمد  ال�شيد  المرحوم  جد  وهو  �ش:39( 

الكويت.  ق�شاة  العد�شاني  اآل  في  مح�شورة  الوقت  ذلك  في  والخط  الكتابة  وكانت  اهلل.  رحمهم  حمادة  قا�شم  والمال 

وممن ا�شتهر بالكتابة من غير اآل عد�شاني وكتبوا للنا�ش: عبدالرحمن وحمد البودي، ومحمد الفار�ش، والمال عمر.

غير اأن اأول معلم عرفته الكويت لتعليم ر�شم الخط بالطريقة ال�شحيحة  في عام 1300 هـ الموافق 1883م  كان 

المال قا�شم بن ح�شن واأخوه ال�شاعر الحاج زين العابدين المعروف بالمال عابدين بن ح�شن. وبعد وفاتهما جاء المال 

را�شد ال�شقعبي الذي كان يلقب بابن �شرهان من  منطقة الإح�شاء وفتح محاًل للتعليم في محلة المرزوق. وكان ي�شاعده 

طول مدة ممار�شته لمهنة التعليم ابنه المال �شعد. وفي �شنة 1307 هـ الموافق 1890م و�شل الكويت ال�شيد / عبدالوهاب 

الكريم والخط. وفتح مكتبة  القراآن  الكويت  اأبناء  ليعلم  بالهند،  اإبراهيم في بومبي  اآل  الذي كان موظفًا عند  الحنيان 

اإلى محلة العدا�شنة، وكان ي�شاعده في عمله ابنه ال�شيد / ها�شم وقد تتلمذ على يديه العديد  في القي�شرية ثم انتقل 

من رجالت الكويت نخ�ش منهم بالذكر : ال�شيخ / يو�شف بن عي�شى، وال�شيخ / عبداهلل الجابر ال�شباح.

وفي الفترة ما بين 1300 هـ - 1328 هـ الموافق 1883م - 1910م وذلك قبيل تاأ�شي�ش المدر�شة المباركية 1912م، 

عرف من المعلمين في الكويت محمد بن عثمان في محلة الجوعان، وال�شيخ / اإ�شحاق في محلة عبدالرزاق، ثم المال 
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زكريا الأن�شاري في محلة �شكة ابن دعيج، والمال عبداهلل الخلف الدحيان في محلة المدر�شة المباركية، والمال حمادة 

وابنه المال جا�شم في محلة فريج ال�شعود، والمال عبداهلل العو�شي في محلة الن�شف، والمال محمد البغدادي في محلة 

العنقري، والمال عمر قرب م�شجد الفهد، والمال فرج الهارون جنوبي م�شجد ال�شوق، والمال محمد الفار�ش في محلة 

القناعات وغيرهم. 

تم  حتى  التقليدي  النمط  بهذا  عام  بعد  عاما  تزداد  ومدار�شه  وا�شعة  بخطى  طريقه  في  الأهلي  التعليم  وم�شى 

افتتاح مدر�شة المباركية عام 1912م كاأول مدر�شة نظامية. وهذه المدر�شة رغم اأنها حملت ا�شم حاكم الكويت اأنذاك 

الذين  الأ�شا�ش هو الأهالي  اأنها كانت وليدة فكرة م�شدرها  اإل  لها  المادي والمعنوي  تاأييده  ال�شيخ مبارك، ورغم  وهو 

اأح�شوا بالحاجة اإلى تو�شيع وتطوير التعليم على نحو ي�شاير النتعا�ش القت�شادي والجتماعي في الكويت. وبذلك يمكن 

اعتبار المدر�شة المباركية مدر�شة اأهلية في الأ�شل. وكذلك الحال بالن�شبة للمدر�شة الأحمدية التي حملت ا�شم ال�شيخ 

/ اأحمد الجابر حاكم الكويت اأنذاك والتي حظيت برعايته وتاأييده ماديًا ومعنويًا تعتبر بدورها مدر�شة اأهلية حتى عام 

التعليم الأهلي قد  اأن م�شيرة  اأن هذا ل يعني  الكويت. بيد  للمعارف في  اأول مجل�ش  اأن�شئ فيه  العام الذي  1936م وهو 

اأ�شبح يقف على  اأكبر من ذي قبل، وتو�شعت مراحله وتنوعت مجالته بحيث  توقفت عند هذا الحد، بل �شارت بخطى 

ماديًا  ودعمها  وت�شجيعها  الأهلية  للمدار�ش  اأح�شانها  فتح  اإلى  بالدولة  حدا  مما  الحكومي  التعليم  مع  الم�شاواة  قدم 

1970/69م. وبلغ عدد الدار�شين فيها ما يزيد عن  ومعنويًا حتى بلغ عددها )66( مدر�شة ومعهدًا في العام الدرا�شي 

ع�شرين األف طالٍب في المراحل الثالث البتدائية والمتو�شطة والثانوية. 

التربية  وزارة  اإلى  الرجوع  دون  لنف�شها  ت�شعها  ذاتيه  على خطط  ت�شير  تاأ�شي�شها  بداية  في  المدار�ش  هذه  وكانت 

وظل الحال كذلك اإلى اأن بداأت بوادر التناف�ش التجاري بين هذه المدار�ش، والتي انعك�شت �شلبًا على اأولياء الأمور مما 

اأدى بهم اإلى تقديم ال�شكاوي اإلى وزارة التربية. وكانت النتيجة اأن قررت الوزارة �شرورة تنظيم هذه المدار�ش والنظر 

في توحيد اأ�شلوب الدرا�شة فيها على نحو يتما�شى وال�شيا�شة التعليمية العامة التي تنتهجها وزارة التربية.

بداية االإ�سراف الفعلي على التعليم الخا�ص:

لمعارف  الأعلى  المجل�ش  اأ�شدر  اأن  بعد  الأهلية  المدار�ش  على  التربية  وزارة  قبل  من  الفعلي  الإ�شراف  بداأ  وقد 

التعليم  يخ�شع   ،1959 عام  دي�شمبر  من  الأول  في  وذلك  الخا�ش  التعليم  على  بالإ�شراف  يتعلق  خا�شًا  نظامًا  الكويت 

المدار�ش  عن  م�شئول  اأول  الغ�شين  فهمي  الأ�شتاذ/  وكان  الكويت.  معارف  ولوائح  وقرارات  لنظم  بموجبه  الخا�ش 

العام  في  للبنين  ال�شرقية  المدر�شة  في  الإنجليزية  للغة  مدر�شًا  يعمل  كان  والذي  ال�شتينات،  اأوائل  في  وذلك  الخا�شة 

الدرا�شي 1955/54 . 

يراأ�شه  وكان  الأهلية«  المدار�ش  »ق�شم  عليه  اأطلق  المدار�ش  هذه  على  الإ�شراف  يتولى  ق�شم  ا�شتحدث  ذلك  بعد 

وارتفاع  المدار�ش  عدد  في  المطردة  والزيادة  الأهلي  التعليم  مدى  ات�شاع  مع  اأنه  غير  الفرحان.  �شعود  الأ�شتاذ/حمود 
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الن�شبة العددية للدار�شين فيها، ارتاأت الوزارة رفع م�شتوى الق�شم اإلى م�شتوى »مراقبة التعليم الخا�ش« وعين بعد ذلك 

لهذه  التنظيمي  الهيكل  ت�شكل  وقد   .1970 عام  فبراير  من  الأول  من  اعتبارًا  لها  مراقبًا  التمار  عبدالعزيز  الأ�شتاذ 

٭
المراقبة على النحو التالي:

: مراقبًا للتعليم الخا�ش. 1 - الأ�شتاذ/عبدالعزيز على ح�شين التمار 

: رئي�شًا لق�شم المدار�ش الأهلية. 2 - الأ�شتاذ/ محمد �شعود الدخيل  

: رئي�شًا لق�شم المدار�ش الأجنبية. 3 - الأ�شتاذ/ عنبر مال اهلل فرج  

: رئي�شًا لق�شم المعاهد. 4 - الأ�شتاذ/ عبدالرحمن �شيد اأحمد العقيل 

تحمل  على  قادرة  تكون  حتى  الإ�شرافية،  بمهامها  للقيام  الالزمة  الكفاءات  بكل  التربية  وزارة  زودتها  وقد    

م�شئولياتها كاملة اإزاء اإر�شاء قواعد �شليمة ت�شمن تحقيق الأهداف العلمية والتربوية المتوخاة منها.

التاريخ  هذا  في  ا�شتحدثت  حيث   .1973 عام  �شبتمبر  من  الأول  حتى  الإدارية  مهامه  يمار�ش  النظام  هذا  وظل 

محمد  ال�شيد/جمعه  وكان  اأو�شع.  ومهام  �شالحيات  لتتولى  الخا�ش«  التعليم  »مراقبة  من  بدًل  الخا�ش«  التعليم  »اإدارة 

يا�شين اأول مدير لها. وتولت هذه الإدارة مهامها حتى الأول من �شبتمبر عام 1976، على النحو التالي:

: مديرًا لإدارة التعليم الخا�ش. 1 - االأ�ستاذ/ جمعه محمد يا�سين 

: مراقبًا لإدارة التعليم الخا�ش. 2 - االأ�ستاذ/ عبدالعزيز علي التمار 

: رئي�شًا لق�شم المدار�ش الأهلية. 3 - االأ�ستاذ/محمد �سعود الدخيل 

: رئي�شًا لق�شم المدار�ش الأجنبية. 4 - االأ�ستاذ/عنبر مال اهلل فرج 

: رئي�شًا لق�شم المعاهد. 5 - االأ�ستاذ/ عبدالرحمن �سيد اأحمد العقيل 

وخالل هذه الفترة ا�شتحدثت الأق�شام التالية:

: وتولت رئا�شته ال�شيدة/ فريال جبوري. 1 - الق�شم الفني 

: وتولى رئا�شته ال�شيد/خالد عبداهلل الجاراهلل. 2 - ق�شم المكاتب الثقافية للدار�شين بالخارج 

: وتولى رئا�شته المرحوم فار�ش الوقيان. 3 - ق�شم �شئون الطلبة 

٭ هذه البيانات م�شتقاة من الأ�شتاذ/ عبدالرحمن �شيد اأحمد العقيل، رئي�ش ق�شم المعاهد في مراقبة التعليم الخا�ش 

في الفترة ما بين )1970/2/1 - 1989/10/1(
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وقد ا�شتحدثت خالل تلك الفترة، مراقبتان على النحو التالي:

1 - المراقبة االإدارية والمالية:

وعيهّن ال�شيد/ عنبر مال اهلل فرج مراقبًا لها. ويتبع هذه المراقبة الأق�شام التالية:

 اأ - ق�شم الموؤ�ش�شات الثقافية والمدار�ش الأجنبية:  وعين ال�شيد/خالد الجاراهلل رئي�شًا له.

ب - ق�شم ال�شئون الإدارية:  وعين ال�شيد/من�شور العمر رئي�شًا له.

وعين ال�شيد/را�شد الحربي رئي�شًا له. جـ - ق�شم الإ�شراف المالي: 

2 - المراقبة الفنية: ويتبعها ق�سمان:

وعينت ال�شيدة/جا�شمية المرزوق رئي�شة له.   اأ - الق�شم الفني: 

وعين ال�شيد/ عبدالرحمن �شيد اأحمد العقيل رئي�شًا له. ب - ق�شم الخدمات التعليمية: 

وبعد عام من تولي الأ�شتاذ/اإبراهيم مهنا لمهامه كمدير للتعليم الخا�شة، عيهّن ملحقًا ثقافيًا في وزارة الخارجية. 

1977، تم تعيين الأ�شتاذ/عبداهلل علي اللقمان مديرًا لإدارة التعليم الخا�ش حتى الخام�ش  وفي الأول من اأكتوبر عام 

�شتى  في  اأن�شطته  وبرزت  فاعليته،  الخا�ش  التعليم  فيها  اأثبت  التي  الفترة  هذه  وفي   .1984 عام   دي�شمبر  من  ع�شر 

»المدير  ال�شقر  عبدالحميد  محمد  ال�شيد/  وعيهّن  الخا�شة«  للمدار�ش  المدر�شي  الن�شاط  »ق�شم  ا�شتحدث  المجالت، 

العام لمنظمة المدن العربية حاليًا« رئي�شًا له.

كما ا�شتحدثت في هذه الفترة مراقبة ثالثة با�شم »مراقبة الإ�شراف المالي« وعين ال�شيد/عبدالرحمن �شيد اأحمد 

العقيل، رئي�شًا لها.

التربية،  وزارة  وكياًل م�شاعدًا في  اللقمان  ال�شيد/عبداهلل  ترقية  تم   ،1984 الخام�ش ع�شر من دي�شمبر عام  وفي 

وعين بدًل منه الأ�شتاذ/عبداهلل عبداللطيف الرجيب مديرًا لإدارة التعليم الخا�ش.

وفي عام 1986، ا�شتحدثت المناطق التعليمية في دولة الكويت، وعيهّن الأ�شتاذ/عبداهلل الرجيب مديرًا لمنطقة حولي 

المهنا مديرًا  نا�شر  الأ�شتاذ/عبداهلل حمد  1987، عين  يوليو عام  الأول من  .. وفي  بالوكالة  الخا�ش  والتعليم  التعليمية، 

لإدارة التعليم الخا�ش. وتم في عام 1988، تعيين الدكتور يعقوب ال�شراح وكياًل م�شاعدًا ل�شئون التعليم الخا�ش. وفي �شهر 

يونيو من عام 1988 تم ا�شتحداث مراقبة رابعة با�شم »مراقبة المعاهد«، وتم تدوير المراقبين على النحو التالي:

مراقبًا اإداريًا.  : 1 - ال�سيد/ عبدالرحمن �سيد اأحمد العقيل 

مراقبًا ماليًا.  : 2 - ال�سيد/ را�سد الحربي 

مراقبة لل�شئون الفنية.  : 3 - ال�سيدة/ منيرة ال�سانع 
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وفي �شهر اكتوبر عام 1989، تم تعيين كل من:

مراقبًا لل�شئون الفنية.  : 1 - ال�سيد/�سليمان الر�سوان 

مراقبًا ل�شئون المعاهد.  : 2 - ال�سيد/ محمد عبدالحميد ال�سقر 

وظل هذا النظام يمار�ش اأعماله حتى يوليو عام  1993. وفي الأول من يوليو عام 1993 عيهّن الأ�شتاذ/ عبدالرزاق 

�شالم المليفي مديرًا لإدارة التعليم الخا�ش، وظل يمار�ش مهامه حتى الأول من فبراير عام 1997 .

والمعاهد  المدار�ش  جميع  على   )46601( رقم  الوزاري  للقرار  العملي  بالتطبيق  الخا�ش  التعليم  اإدارة  بداأت  وقد 

الأهلية، واعتبارها موؤ�ش�شات لها ال�شخ�شية المعنوية الكويتية وفر�شت تملكها وتاأ�شي�شها للكويتيين فقط.  وفر�ش هذا 

القرار على جميع هذه المدار�ش والمعاهد دون ا�شتثناء، اللتزام بتطبيق المناهج المتبعة في وزارة التربية واإلغاء كل 

ما يخالف ذلك ابتداء من العام الدرا�شي 67-1968م. اإ�شافة اإلى دعوة هذه المدار�ش والمعاهد بالتقيد التام بال�شروط 

مع  الحكومية.  المدار�ش  في  المتبعة  المتحانات  نظم  واتباع  الدار�شين  وعدد  الطلبة  لأعمار  بالن�شبة  توافرها  الواجب 

ومراجعة  التربية،  وزارة  تنظمها  التي  »التوجيهية«  التفتي�شية  الجولت  اإلى  والمعاهد  المدار�ش  هذه  خ�شوع  �شرورة 

)28(
واعتماد اأ�شئلة المتحانات في مختلف المراحل الدرا�شية.

وقد ظلت اإدارة التعليم الخا�ش تقوم بدورها الإ�شرافي فنيًا واإداريا وماليا على جميع الموؤ�ش�شات التعليمية الأهلية، 

التي  والقرارات  واللوائح  بالنظم  الموؤ�ش�شات  التزام هذه  ل�شمان  والرقابة  التوجيه  به مهمة  المنوط  الجهاز  باعتبارها 

لتكون  الأف�شل،  الم�شتوى  اإلى  الموؤ�ش�شات  بم�شتوى خدمات هذه  الرتقاء  تعمل على  التربية. كما  وزارة  قبل  ت�شدر من 

اأداة فعالة واإيجابية حتى ل تتعار�ش مناهجها واأن�شطتها مع الأهداف القومية والتقاليد ال�شائدة في المجتمع الكويتي. 

وفي اإطار اتباع هذه الموؤ�ش�شات التربوية الأهلية للنظام التربوي في دولة الكويت بجميع مقوماته من حيث تطبيق 

اختيارها  يتم  كذلك  والتدري�شية  الإدارية  اأجهزتها  فاإن  الحكومية،  المدار�ش  في  المقررة  الدرا�شية  والخطط  المناهج 

وفق الأ�ش�ش المتبعة في وزارة التربية وتمار�ش اأعمالها التربوية بناء على موافقات ت�شدرها اإدارة التعليم الخا�ش. 

1998م تغيير على م�شمى اإدارة التعليم الخا�ش بحيث اأ�شبح ) الإدارة العامة   - 97 وقد طراأ في العام الدرا�شي 

المراقبات  من  العديد  فيها  ا�شتحدث  وقد  لالإدارة.  عامًا  مديرًا  ال�شاحي  علي  الأ�شتاذ/نا�شر  وعين  الخا�ش(  للتعليم 

٭
والأق�شام وذلك على النحو التالي:

: مدير عام التعليم الخا�ش 1 - ال�شيد/نا�شر علي ال�شاحي 

: م�شت�شار المدير العام 2 - ال�شيد/عبدالرحمن فهد بوزبر 

: مدير ال�شئون التعليمية 3 - ال�شيد/عبداهلل �شالح �شم�ش الدين 

٭ الم�شدر: وزارة التربية - الإدارة العامة للتعليم الخا�ش، 1999 
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: مدير ال�شئون المالية والإدارية 4 - ال�شيد/عبدالرحمن ال�شقعبي 

: الموجه الفني العام لالأن�شطة والخدمات الم�شاندة 5 - ال�شيد/ ح�شين حبيب 

: مراقبة المتحانات و�شئون الطلبة 6 - ال�شيدة/طيبة الع�شكر 

: مراقبة المدار�ش العربية 7 - ال�شيدة/فوزية الهدهود 

: مراقب ال�شئون المالية 8 - ال�شيد/عبداهلل الوهيب 

: مراقب ال�شئون الإدارية 9 - ال�شيد/�شاكر اليا�شين 

: مراقب المعاهد الأهلية 10 - ال�شيد/اإبراهيم د�شتي 

: مراقب المدار�ش الأجنبية 11 - ال�شيد/بندر الحوا�ش 

: رئي�شة ق�شم ال�شئون القانونية 12 - ال�شيدة/نادرة ال�شبيح 

: رئي�شة ق�شم التخطيط والمعلومات 13 - ال�شيدة/اأمل المن�شوري 

: رئي�شة ق�شم تدقيق الكتب 14 - ال�شيدة/فاطمة المكيمي 

: رئي�شة ق�شم ال�شكرتارية 15 - ال�شيدة/اإبت�شام الحداد 

: رئي�ش ق�شم ال�شئون الوظيفية والإجازات 16 - ال�شيد/�شالح العجيل 

: رئي�شة ق�شم ال�شرف 17 - ال�شيدة/�شعاد العو�شي 

: رئي�شة ق�شم �شئون الطلبة + ق�شم المتحانات 18 - ال�شيدة/�شفية عبدالجليل 

: رئي�شة ق�شم المدار�ش العربية )م + ث( 19 - ال�شيدة/هيفاء ال�شعيد 

: رئي�شة ق�شم المدار�ش العربية )ب(  20 - ال�شيدة/نجاة البدر 

: رئي�شة ق�شم ال�شئون الفنية/المعاهد 21 - ال�شيدة/اأمينة خلف 

و رئي�شة ق�شم المدار�ش الأجنبية )م + ث(  

 

الفا�شل/محمد جعفر الكندري وظل يمار�ش عمله  الأ�شتاذ المربي  التعليم الخا�ش  اإدارة  2004 م تولى  وفي عام 

حتى نهاية عام 2006 وعمل معه في الإدارة كل من:

مدير عام التعليم الخا�ش ال�شيد/محمد جعفر الكندري   - 1

مدير ال�شئون التعليمية ومراقب المدار�ش الأجنبية ال�شيد/بندر الحوا�ش   - 2
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مدير ال�شئون المالية الإدارية ال�شيد/عبداهلل الوهيب   - 3

مدير المتحانات والمعادلت ال�شيدة/فوزية الهدهود   - 4

الموجه الفني العام لالأن�شطة والخدمات الم�شاندة ال�شيد/ح�شن الحداد   - 5

مراقبة المدار�ش العربية ال�شيد/نجيب ال�شطي   - 6

مراقبة المدار�ش الأجنبية ال�شيد/عبداهلل الب�شري   - 7

مراقبة المتحانات و�شئون الطلبة )بالإنابة( ال�شيدة/نوال العون   - 8

ورئي�ش ق�شم �شئون الطلبة والإمتحانات   

مراقب ال�شئون المالية ال�شيدة/ اأمل المطوع   - 9

مراقب ال�شئون الإدارية ال�شيد/�شند المطيري   - 10

رئي�شة ق�شم ال�شئون القانونية ال�شيدة/نادرة ال�شبيح   - 11

رئي�شة ق�شم التخطيط والمعلومات ال�شيدة/نادية بهبهاني   - 12

رئي�شة ق�شم تدقيق الكتب ال�شيدة/فاطمة المكيمي   - 13

رئي�شة ق�شم ال�شكرتارية ال�شيدة/فاطمة القناعي   - 14

رئي�ش ق�شم ال�شئون الوظيفية والإجازات ال�شيد/�شالح العجيل   - 15

رئي�شة ق�شم ال�شرف ال�شيدة/عبير القالف   - 16

رئي�ش ق�شم المدار�ش العربية )م + ث( ال�شيد/خالد م�شعان العتيبي   - 17

رئي�ش ق�شم ريا�ش الأطفال والبتدائي )المدار�ش العربية( ال�شيد/عبدالعزيز الكندري   - 18

رئي�ش ق�شم )م + ث( )المدار�ش الأجنبية( ال�شيد/علي التميمي   - 19

رئي�ش ق�شم ريا�ش الأطفال والبتدائي )المدار�ش الأجنبية( ال�شيدة/ �شو�شن اأحمد    - 20

وفي نهاية عام 2006 م ومع بداية العام الدرا�شي 2006 - 2007 تولى اإدارة التعليم الخا�ش الأ�شتاذ المربي الفا�شل/

محمد عبداهلل الداح�ش ومازال يمار�ش عمله اإلى اليوم ويعمل معه في الإدارة كل من:

مدير عام التعليم الخا�ش ال�شيد/محمد عبداهلل الداح�ش   - 1

مدير ال�شئون التعليمية بالإنابة ال�شيد/عبداهلل علي الب�شري   - 2
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مدير ال�شئون المالية الإدارية ال�شيد/عبداهلل الوهيب   - 3

مدير المتحانات و�شئون الطلبة ال�شيدة/فوزية الهدهود   - 4

الموجه الفني العام لالأن�شطة والخدمات الم�شاندة ال�شيد/ح�شن الحداد   - 5

مراقبة المتحانات و�شئون الطلبة )بالإنابة( ال�شيدة/نوال العون   - 6

مراقب المدار�ش العربية ال�شيد/زيد الهزاع   - 7

مراقب ال�شئون المالية ال�شيدة/ اأمل المطوع   - 8

مراقب ال�شئون الإدارية ال�شيد/�شند المطيري   - 9

رئي�شة ق�شم ال�شئون القانونية ال�شيدة/نادرة ال�شبيح   - 10

رئي�شة ق�شم التخطيط والمعلومات ال�شيدة/نادية بهبهاني   - 11

رئي�شة ق�شم تدقيق الكتب ال�شيدة/فاطمة المكيمي   - 12

رئي�شة ق�شم ال�شكرتارية ال�شيدة/فاطمة القناعي   - 13

رئي�ش ق�شم ال�شئون الوظيفية والإجازات ال�شيد/�شالح العجيل   - 14

رئي�شة ق�شم ال�شرف ال�شيدة/عبير القالف   - 15

رئي�ش ق�شم المدار�ش العربية )م + ث( ال�شيد/خالد م�شعان العتيبي   - 16

رئي�ش ق�شم ريا�ش الأطفال والبتدائي )المدار�ش العربية( ال�شيد/عبدالعزيز الكندري   - 17

رئي�ش ق�شم )م + ث( )المدار�ش الأجنبية( ال�شيد/علي التميمي   - 18

رئي�ش ق�شم ريا�ش الأطفال والبتدائي )المدار�ش الأجنبية( ال�شيدة/ �شو�شن اأحمد    - 19
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اإلى  الخا�ش  التعليم  م�شتوى  رفع  على  العمل  بهدف  واقتدار  جد  بكل  م�شئولياتها  تمار�ش  الإدارة  هذه  ولتزال   

الم�شتوى الأف�شل ودفع م�شيرته اإلى الأمام بخطى ثابتة و منظمة.

في  كانت  الجعفرية  الوطنية  المدر�شة  اأن  نجد  التاأ�شي�ش،  اأو  الن�شاأة  حيث  من  الأهلية  المدار�ش  اإلى  وبالنظر 

ل من فكر في تاأ�شي�ش هذه المدر�شة المرحوم الحاج اأحمد محمد ح�سين  مقدمة هذه المدار�ش كافة. فقد كان اأوهّ

بال�شيد محمد  م�شتعينًا  رفيع ح�سين معرفي  الحاج محمد  المرحوم  اأبناء عمومة  من  اهلل معرفي  ن�سر  ابن 

الدرا�شي  العام  في  وذلك  التجار  كبار  من  وعدد  الحكومة  من  وبم�شاعدة  الفكرة  هذه  بلورة  في  النجفي  العادلي 

التربوي  المجال  في  اقتدار  بكل  الطبيعي  دورها  تمار�ش  �شامخًا  �شرحًا  المدر�شة  هذه  تزال  ول  م.   1939/1938

والتعليمي. و�شتظل موؤ�ش�شة علمية �شامخة، ومركز اإ�شعاع علمي وثقافي، وذلك بف�شل جهود اأ�شحابها الكرام الذين 

لم ياألوا جهدًا في توفير كل متطلبات واحتياجات هذه الموؤ�ش�شة من طاقات مادية وب�شرية، لتوؤدي ر�شالتها التربوية 

على اأكمل وجه.
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