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لم يكن ملسيرة العطاء والتفاني التي سطرتها دولة الكويت بقياداتها الحكيمة ورجاالتها املخلصين عبر  

الوفاء واإلخالص واإلنسانية التي دونت بحروف من نور معاني  السالماملحبة و الخير و تاريخها الحافل ب

املغفور له بإذن هللا  وطنية بمكانة الحديث عن شخصية من ، مثٌل أبلغ داللة عليها لخدمة وطنهموالتضحية 

، وفي الثقافة حكيمفي السياسة قد كان رحمه هللا فطيب هللا ثراه،  الجابر الصباح، ناصر صباح األحمد الشيخ

، وفي االقتصاد مهندٌس لرؤية "كويت جديدة".
ٌ
 حصيف

، بعد حياة حا 72عن عمر ناهز  رحل الشيييييييييييييخ ناصيييييييييييير،لقد 
ً
فلة بالنضيييييييييييييام والعطاء في مختلف عاما

 املجاالت التي عمل بها لخدمة الكويتاملناصييييييييييييب الرفيعة التي تبوأها و 
ً
فا
ّ
األسيييييييييييي ق والحزن في قلو  أهل ، مخل

 
ً
 وراءه  رثييا

ً
يا من اإلخالص والتفيياني في خييدميية الكويييت  الكويييت، الييأين أحبوه بكييل أطيييافهم وانتميياءاتهم، وتيياركي

 تعلم منه األجيام القادمة.ت

، أن  ن 
ً
خدم الكويت في أكثر من موقع، ما بين السيييييياسييييية ، املرحوماملتابع للشيييييون الوطري يدرا جيدا

، بل أنه،  قتصييياد.والثقافة واال
ً
قلت شيييخصييياته، لم يكن هأا ليحدث صيييدفة ترعرع ونشيييو في بات الحكم، فصيييخ

 
ً
التي اكتسييييييييت الكثير من قيم الدسيييييييتور ممن عان معهم. أحب وطنه فوهبه حياته ووقته وجهده، وكان كريما

 في تضييحياته، وكان يملر رؤية تنموية ميياملة
ً
إلعادة  طيب هللا ثراه، ،انطلقت من رؤية والده في عطائه، متميزا

 في جميع املجاالت، "كويت جديدة"بناء 

في اجتيييأا  األءييييييييييييواء  لييييه، فيييوصييييييييييييب  مثيييار حيييديييث  الشيييييييييييييخ نييياصيييييييييييير رحميييه هللانجح الحيييام،  بطبيعييية

تكليفه باإلميييييييييييراف عشر تنفيأ املشيييييييييييروعات التنموية حينما تم فال عجب ، االقتصييييييييييياديين في الكويت واملنطقة

التي  مدينة الحرير وتطوير الجزر الكويتيةمشييييييييروع املنطقة االقتصييييييييادية الشييييييييمالية و مشييييييييروع العمالقة، مثل 

 وكانتنواة لالنفتاح االقتصيييييييييييادا والت.ارا الشيييييييييييامل. بمثابة وهما  ،2035، ءيييييييييييمن رؤية الكويت طرح فكرتها

يونيو  6حينمييا تحييدث في نييدوة عيياميية نةماهييا جمعييية املعلمين الكويتييية في  املرحومييية االلتفيياتيية الكبرى  ؤر رؤ 

 حين، 1990
ً
 أجراس الخطر ت.اه األصوات التي تهدد الوحدة الوطنية في البالد، مشددا

ً
عشر أن توحيد ها قارعا

 والشييييييييييييدائد، كما حأر الصييييييييييييفوف والتكاتف في السييييييييييييراء والضييييييييييييراء ركيزتا الشييييييييييييعب الكويتي ل خرو  من املحن 

وسييييييييائل اإلعالم وفي الديوانيات واملحافل املجتمعية، من مختلف في لقاءاته مع  في أكثر من مناسييييييييبة ،املرحوم
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ً
أن نضييييييييييو  النفا ةت  ال محالة، وعشر الكويت البحث عن  ،االعتماد عشر املورد االقتصييييييييييادا الواحد، م كدا

 .املزيد من مصادر الدخل وتنويعه

ت بصييماته التاريخية  املرحوميترا لم 
ّ
 لتصييحي  مسييار التنمية الوطنية  ال سييهر  ليه، وقد ت.ل

ً
م.اال

باإلخالص والوفاء في خدمة الكويت اكسيييييييييييييته حب الجميع، وجعلت منه شييييييييييييخصييييييييييييية ومآثره الطيبة املفعمة 

 لحازم.وطنية مامخة ورائدة، كيف ال، وهو صاحب الكلمة الواثقة والرؤية الثاقبة والقرار الشجاع ا

أهمية كبيرة لتطوير وتعزيز التعليم؛ من أجل بناء جيل واعد يمتلر رحمه هللا، الشيييييييييييييخ ناصيييييييييييير أوؤر 

انطالقية جيدييدة  ؤر  2035من خالم رؤيية  الكوييتثقيافيات متنوعية ومرتكزة عشر تعليم را يييييييييييي . وقيد رسييييييييييييميت 

ل اهتمامه  املرحومس وكر  التميز والرقي في تطوير التعليم عبر مييييييييييييتق مراحله ومختلف منا جه وطرقه. بكل جخ

، أو تعليم منهي، أو تعليم ذوا اإلعاقة، فلم تترا مرحلة تعليمية  مراحل التعليم من تعليم عام، أو تعليم عام 

 ا ال وقد أعط
ً
 يتناسب مع حاجياتها ومتطلباتها. ها اهتماما

لم تعكس رؤية ل ، أن االسييييييييييييتراتي.يات السييييييييييييابقة وارنام   صييييييييييييالح التعليم املتكاماملرحوملقد أدرا 

وطنية ميياملة توخأ األبعاد التنموية املسييتقبلية في االعتبار أو البحث بعم  عن األسييبا  الحقيقية في ءييعف 

الوءييع التعلي ي والتحديات واملشييكالت املرتبطة به من خالم التدخل املباميير في تقويمه ووصييالحه ويوتي عشر 

اإلدارة والقصييييييييييييور املالحا بكفيييياءة وفعييييالييييية املنةوميييية  رأس هييييأه األولويييييات امل حيييية تنييييامي القطيييياع ومركزييييية

، في ذلر، أدراباإلءيييييييييافة  ؤر  التعليمية وءيييييييييعف نوعية املخرجات التعليمية وارتفاع التكاليف التشيييييييييغيلية.

تمثل األوم، في تحقي  تنمية بشرية متميزة  محورين أساسيينوقت مبكر، أن تحقي  الرؤية السامية مرتبا ب

اقتصيييييييييييادا من خالم توفير البا ة امل سيييييييييييسيييييييييييية  عبر التعليم والتدريب والتوهيل. واملحور الثاني، م سييييييييييييييييييييييي ي و

 املواتية للنمو االقتصادا.

رؤية الشيييييخ ناصيييير صييييباح األحمد الجابر الصييييباح حوم التعليم من رؤية انطلقت عشر هأا األسيييياس، 

" ن ثروة الكويت الحقيقية في "، والتي أوضييييييييحت ب.الء 2035"الكويت  ،طيب هللا ثراه ،صييييييييباحوالده الشيييييييييخ 

برق اإلن.ييازات 
خ
أبنييااهييا، وري ثروة ال تعييادلهييا أا ثروة، فهم عميياد املسييييييييييييتقبييل وأمييل الوطن، وعشر سييييييييييييواعييدهم ت

حق  الطموحات"
خ
ائدة تتناغم مع ديننا شر تطوير واناء املنا ج وف  فلسييييفة تراوية ر . وتنصييييب هأه الرؤية عوت

واكب مقتضييييييات العصييييير. 
خ
 ؤر  عداد املعلم وتطويره املنهي رؤيته تهدف  ؤر جانب ذلر، اإلسيييييالمي الحنيف، وت

بميييا يتنييياسييييييييييييييب مع متطلبيييات القرن الواحيييد والعشييييييييييييرين، وميييا يحتييياجيييه من تطوير مهيييارات، ملواكبييية م.رييييات 

 التطورات الفكرية واملعرفية والتكنولوجية والصناعية.
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اقع بتحدياته واسييترمييدت بوفضييل املمارسييات الدولية الرائدة  في السييياذ ذاته، صييت الرؤية الو
ّ
شييخ

بييون اإلنسيييييييييييييان هو صيييييييييييييانع التيياريخ ولاس املييام وأن ثروة األمم املسييييييييييييب ،  املرحومفي م.ييام التعليم، مع  يمييان 

املجتمع من املواطن القادر عشر تحمل مسيييييييييييي ولياته ت.اه وطنه وقيادة  الناجحة تكمن في ن.اح بناء اإلنسييييييييييييان

اقع أفضل للنهوض به بكافة جوانبه االقتصادية واالجتماعية والثقافية اقع  ؤر و  .و

خطة التنمية الوطنية في مرجعية الرؤية املسييييييييييييتندة  ؤر ، الشيييييييييييييخ ناصيييييييييييير رحمه هللابصييييييييييييمات وت.لت 

في طييياتهييا متطلبييات  تتضييييييييييييمنيي« كويييت جييديييدة»ثيقيية و ري بمثييابيية التي ؛ و 2035املتمثليية في رؤييية الكويييت لعييام 

اقتصيياد مسييتدام. تحشييد الخطة ، م حة وطموحات ميياملة طويلة املدى تسيياهدف تحقي  مسييتقبل مزدهر، و

جميع الطييياقيييات وتوجههيييا نحو تحقي  أكبر قيييدر تنموا من أجيييل بلو  رؤيييية الكوييييت  ،في محصييييييييييييلاهيييا النهيييائيييية

 .الجديدة، مما يساعد عشر املزيد من الحضور اإلقلي ي والعاملي لدولة الكويت في م.االت حيوية عدة

في م.ام التعليم حوم  صيييييييييييالح نةام رحمه هللا  رؤية الشييييييييييييخ ناصييييييييييير تتمركز  ،«كويت جديدة»في  طار 

إلعداد الشييييبا  بصييييورة أفضييييل ليصييييبحوا أعضيييياء يتمتعون بقدرات تنافسييييية وونتاجية لقوة العمل  التعليم

تنويع مسييييييييييييارات التعليم بما يشييييييييييييمل التعليم التقري والت.ارا في »الوطنية. ومن األمور التي تركز عليها الرؤية 

ءرورات التعليم اليوم لبناء منةومة ءرورة من العمشي  التربوا التقري املسار املرحلة الثانوية. وال مر في أن 

اقع، وترتقي بييييه، وتعييييالج مشييييييييييييكالت التعليم التلقيري فيكون التعليم وثي  الصييييييييييييليييية ب ينيييياء م.تمع تخييييدم الو

اقتصاد املعرفة ومتطلبات ا  .الصناعية الرابعةلثورة و

بادرة ركيزة إلرسيييييياء دعائم أا ميمثل توهيل م سييييييسييييييات  عداد املعلمين أدرا الشيييييييخ ناصيييييير، أن لقد 

نهضييييييييوية، فإن بلورة اسييييييييتراتي.يات تعليمية في جميع املسييييييييتويات تسييييييييتمد من خطة التنمية الوطنية خريطة 

الطري  إلحداث مزيد من التناغم. ويسيييييييييتلزم هأا االت.اه توطيد رسيييييييييالة التعليم بحيث تسيييييييييهر امل سيييييييييسيييييييييات 

حدث عن التنمية الشياملة من دون ال يمكن الت ذ التعليمية  ؤر  عداد كفاءات تراوية وعلمية فعالة ومنت.ة. 

اإلمييييييييارة  ؤر تنمية ات.اهات الطلبة نحو التخصييييييييصييييييييات العلمية واملهارات اليدوية والت.ارية والصييييييييناعية بما 

اف  مع امييييتراطات التنمية، وما يطرأ في منا ج ووسييييائل التعليم. وفي هأا االت.اه يتعين تنمية الفكر ورفع  يتو

ة عشر نحو يتي  للطلبة اتخاذ القرارات السييليمة، وحل املشييكالت، واالبداع في القدرات إلنتا  الثقافة العميق

 .مضمار تحسين نوعية الحياة

ليكون « اختبيييارات وطنيييية موحيييدة لقيييياس القيييدرات»من األمور املهمييية في الرؤيييية بنييياء وتطبي  نةيييام 

 للقبوم في أا م سيييسييية من م سيييسيييات التعليم العاؤي ال
ً
 وءيييروريا

ً
 أسييياسييييا

ً
حكومية في دولة الكويت، أو معيارا

 لوفق. و ل حصيييييوم عشر بعثة دراسيييييية داخل أو خار  الكويت من خالم وزارة التعليم العاؤي
ً
فإن رخصييييية ، رؤيةلا

املعلم أحد أعمدة رفع كفاءة املعلم وتعتبر مسييييييييولة تمهين التعليم من خالم رخصيييييييية، يحصييييييييل عليها املعلم عبر 
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رخصيييييييييييية املعلم تسيييييييييييياعد في تحقي  انتقاء األفضييييييييييييل من املتقدمين،  اختبار يقاس معرفته ومهاراته. وحيث  ن

 
ً
 مهما

ً
واسيييتمرار ذوا الكفاءة من الهي ة التعليمية في امليدان التربوا، باتت مسيييولة  عداد املعلم امل هل مطلبا

 .من خالم نةام رخصة املعلم كما تنص بنود الرؤية

، منها الشمولية: فالتعليم متاح الخصائصلعديد من االتعليم ب رؤيته رحمه هللا لتطوير اتسمت وقد 

لجميع أفراد املجتمع، من ذكور ووناث، ويضييييييم مختلف املراحل العمرية من الحضييييييانة  ؤر الدراسييييييات العليا، 

بما يتناغم مع عقيدتنا اإلسييالمية وفكرنا  ،كألر يشييمل التنوع في املنا ج التعليمية مختلف املراحل العمرية

أهمييييية خيييياصييييييييييييييية لييييأوا تييييه كمييييا تعطي رؤي ،ة والثورة التكنولوجييييية املتزايييييدةيييييربي، وف  التطورات املعرفالع

 االحتياجات الخاصة، وتوفير الدعم املناسب لهم، وتاسير مختلف السبل لتقديم العلم لهم.

 حرص الشيييييييييييخ ناصيييييييييير رحمه هللا في سييييييييييياذ متصييييييييييل، 
ً
  عشر زيادة العناية بتطوير التعليم منهجا

ً
 ومعلما

 
ً
  وطالبا

ً
تواكب املنا ج التطورات العلمية والحضييييييييييييارية؛ كي يكون الطالب عشر وعشر أن ومدرسيييييييييييية،  وتدريسييييييييييييا

 ؤر  عادة هيكلة قطاع التعليم، كما سييييييييييييهر  ،تواصييييييييييييل دائم مع أا تطورات علمية ومعرفية وأا مسييييييييييييت.دات

وير املنيييا ج والتحييياذ وصيييييييييييييييياغييية حيييديثييية ملنةومييية األنةمييية والتعليميييات والقواعيييد التنفييييأيييية التي تحكم تط

املعلمين بالسيييييييييييلر التعلي ي، وتنةيم عملية اإلميييييييييييراف التربوا، ورفع فاعلية التطوير والتدريب املنهي بشيييييييييييكل 

  ؤر جانب ذلر،  مسييييييييييييتمر.
ً
تناغم التعليم مع مختلف اهتمامات املجتمع، ومنها ءييييييييييييرورة عشر كان ي كد دائما

تنمية االقتصييياد الوطري عبر تحويل االقتصييياد من االعتماد عشر مصيييدر واحد للدخل،  ؤر اقتصييياد يعتمد عشر 

 ذات املهارة العالية والطاقات اليشرية املبدعة واملنت.ة.املعرفة املستندة عشر الكفاءات الوطنية 

أن املنةوميية التعليمييية تم تنةيمهييا في مييييييييييييكييل هرمي مركزا أكثر من منيياسييييييييييييبيية، ، في املرحوملقييد بّين 

واالتاؤي ال  .مييييييييديد البيروقراطية، قليل املرونة وال تتمتع وحداته املختلفة باالسييييييييتقاللية والشييييييييفافية املطلواة

وجد فصل واضح بين م سسات صنع السياسات واتخاذ القرار، وم سسات التنفيأ، وم سسات التقييم  يخ

اقبة الجودة في تحقي  التعليم ل جميع، لكن باملقابل الزام نجح في الكويت . وأوضح، أن التعليم والرقابة ومر

م وتعةيم أثره في العملييية التنموييية، 
ّ
منهييا عشر القطيياع يعيياني من وجود تحييديييات جوهرييية تعي  تحقي  التعل

يياليف التعليم العيييام وقلييية ، و التعليمييييةانخفييياض مسييييييييييييتوى نوعيييية وجودة العمليييية سيييييييييييييييييل املثيييام  ارتفييياع تكي

سييييييييييييياهميية القطيياع الخيياص واألهشي في التعليم ءييييييييييييعف دور التعليم في و  ءييييييييييييعف حوكميية القطيياع التعلي ي، و مخ

 .تحقي  التنمية وفي توفير االحتياجات املجتمعية

 عضويته، ورئاست، رحمه هللا الشيخ ناصر حرص 
ً
، من خالم املناصب التي تقلدها، وخصوصا

ً
ه الحقا

 أهداف وف  وت.ارا  ماؤي مركز  ؤر الكويت بتحويلترجمة الرؤية السييييييييييامية للم.لس األعشر للتخطيا عشر 
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تنعكس فيها جملة من التطلعات والطموحات الوطنية و ، 2035 عام حتق األجل طويلة للتنمية اسييييييييتراتي.ية

 أهمها: 

 را.وت.ا ماؤي كمركز الكويت لدولة اإلقلي ي الريادا الدور  استعادة -

 .التنمية قيادة في الكويتي الخاص للقطاع املحورا الدور   حياء -

 ومحفزة مواتية أعمام يوفر با ة واماا، وم سساته وأجهزتها للدولة ومختلفة مهمة أدوار بناء  عادة -

 .للتنمية

 املجتمع قيم ترسيخ والهادفة  ؤر واملتوازنة الكلية اليشرية التنمية لضمان واملناخ الضوابا توفير -

 .واناء املواطنة هويته عشر والحفاظ

  وااللتزام الدستور  احترام عشر القائم الديمقراطي النةام وترسيخ تدعيم -
ً
واملشاركة  للعدالة به ءمانا

 .والحريات

 السياساتعشر م.موعة من التي تقوم لكل متطلبات اإلصالح الشامل، املرحوم لقد است.ابت رؤية 

الهيادفية اؤر تحسييييييييييييين جودة التعليم، وتعزيز حوكمية قطياع التعليم، وتشييييييييييييجيع مسييييييييييييياهمية  واملتكيامليةالعمليية 

القطاع الخاص واألهشي في االسيييييييتثمار في قطاع تعليم تنافيييييييي ي، وتعزيز الروابا ما بين منةومة التعليم العام 

املجتمعيييية ومتطلبيييات سييييييييييييوذ ومنةومييية التيييدرييييب األهشي لضييييييييييييميييان موائمييية مخرجيييات التعليم مع املتطلبيييات 

يان رحمييه هللا، الرؤيييةبشييييييييييييكييل جييدا وطموح لتحقي  هييأه لضييييييييييييمييان العمييل و  العمييل. نموذ  أن يقوم يرى ، كي

اإلصييييييييييييالح الهيكشي املقترح لتطوير منةوميية التعليم عشر أربعيية أسييييييييييييس لكييل واحييدة منهييا م.موعيية محييددة من 

 حقي  رؤية الكويت واسييييييييييتراتي.يات التنمية.السييييييييييياسييييييييييات تتناغم مع املبادرات والبرام  والخطا الهادفة لت

 في املحاور التالية:في الكويت إلصالح الهيكل التعلي ي للمنةومة التعليمية ا عناصر حصرت الرؤية و 

جودة التعليم من خالم االنتقام من منةومة التلقين  ؤر تعليم املهارات وتبري  تحسيييييييييييييناملحور األوم: 

منييا ج التعليم الحييديثيية والتي تضييييييييييييمن تكوين رأس مييام بشييييييييييييرا متطور ويوفر املهييارات الفنييية والتخطيطييية 

حق  بنيياء اإل نسيييييييييييييان واإلدارييية لتحقي  الكويييت مركز ميياؤي وت.ييارا وأيضيييييييييييييا يعزز املعييارف العلمييية الحييديثيية ويخ

 الكويتي املنت ، وذلر من خالم تطوير كل األركان التعليمية من منا ج وموارد بشرية ومادية.

تعزيز حوكمة قطاع التعليم من خالم تحسييييييييين طرذ  دارته وتقليل مسييييييييتويات املركزية املحور الثاني: 

رام املعايير الفنية الدولية في في اتخاذ القرار ورفع مستوى االستقاللية في  دارة املدارس وتعزيز الشفافية واحت

افز بيياألداء وودخييام   دارة املييدارس، وكييأليير تعزيز ولييائف التقييم واالعتميياد والرقييابيية الخييارجييية وراا الحو
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منةومات املعلومات الحديثة في  دارة املنةومة وتدريب الكوادر اإلدارية عشر فنون اإلدارة التعليمية وخاصيية 

 يم.تطوير مخرجات اقتصادات التعل

تعزيز الشييييييييييييراكيية املجتمعييية في قطيياع التعليم من خالم تشييييييييييييجيع مسييييييييييييياهميية القطيياع املحور الثييالييث: 

الخاص واألهشي والجمعيات الخيرية والوقفية في االسييييييييييييتثمار في قطاع تعليم تنافييييييييييييي ي من خالم تفعيل ةليات 

 التمويل الخاص وةليات التمويل بالوقف والتطوعي واملشترا.

ز الروابا مييييا بين منةوميييية التعليم العييييام ومنةوميييية التييييدريييييب األهشي لضييييييييييييمييييان تعزياملحور الرابع: 

موائميية مخرجييات التعليم مع متطلبييات سييييييييييييوذ العمييل من خالم تنةيم سييييييييييييوذ التييدريييب في القطيياع الخيياص 

وتوجيهييه نحو توفير التييدريييب بييالجودة العييالييية وكييأليير في املجيياالت التي ذات األولوييية وذليير بييإنشييييييييييييياء منةوميية 

افز ل  لقطاع الخاص لالستثمار الجيد في سوذ التدريب.حو

 كّرس املرحوم ، يييدرا، أن هللا رحمييهاملتييابع لسيييييييييييييرتييه العطرة 
ً
 كبيرا

ً
تطوير التعليم لقضييييييييييييييية  اهتمييامييا

هود  صييييييييييييالح التعليم املتعددة أن العمي ، إلدراكه والنهوض به ملصييييييييييييياف الدوم الرائدة في هأا املجام،  في جخ

حق  النقليية النوعييية املطلوايية، الكويييت لم ت تث ثمييارهييا، ولم ت د  ؤر   أن تغيير جوهرا ومييييييييييييييامييل يخ
ً
ل م كييدا

خ
كيي

زت البرام  واالسيتراتي.يات 
ّ
في األسياس عشر  صيالح بعج جوانب املنةومة التعليمية ولم تكن مياملة ولم رك

كونات املنةومة ركزت فقا عشر صييييييييييييياغة جملة من للتعليم، ن االسييييييييييييتراتي.يات الوطنية كما أ. تمس كل مخ

اإلصييالحات هأه مسيي ولية تنفيأ وأوكلت الغايات وتركت عملية تحويلها  ؤر سييياسييات عملية  ؤر وزارة التربية، 

تكن  في غالبها عشر لجان فنية داخلية بالتعاون مع بيوت الخبرة املحلية أو مع الهي ات الدولية املختصييييييييييية، ولم

 واالتاؤي لم تحق  األهداف املومولة.  ،لها القدرة عشر  جراء اإلصالحات العميقة والجأرية املطلواة

عداد الدراسييييية االسيييييتشيييييارية بإاملعهد العربي للتخطيا وفي  طار ذلر، كلف الشييييييخ ناصييييير رحمه هللا 

وتحييييت  املرحومالتي أعييييدهييييا بتوجيهييييات "نموذ  لإلصييييييييييييالح الهيكشي ملنةوميييية التعليم العييييام بييييدوليييية الكويييييت" 

افه ومتابعته املسييييييييييتمرة،  تطوير املسيييييييييييرة التعليمية في دولة وقد عكسييييييييييت الدراسيييييييييية رؤيته الطموحة في  ميييييييييير

املنةومة التعليمية في دفع عجلة  ورفدها باملزيد من األفكار املبتكرة والخالقة بما يصييب في تعزيز دور  الكويت،

ورسيييييييم مالم  االقتصيييييييادية واالجتماعية والثقافية والبي ية، التنمية الشييييييياملة واملسيييييييتدامة بمختلف أبعادها 

 الكويتييةاليأا ينتةر دولتنيا الحبابية واألجييام واميا ينجييييييييييييجم مع رؤيية "كوييت جيدييدة"، املسييييييييييييتقبيل املشييييييييييييرذ 

ئ  وتوصيييييييييات هأه الدراسيييييييية بكل اهتمام مع الجهات الرسييييييييمية املختصيييييييية ، وقد تابع، رحمه هللا، نتااملتعاقبة

 للعمل بموجب توصياتها.
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من فيج، وال يمثل سيييييوى  العرض املوجز واملقتضيييييب، ما هو  ال غيٌج  هأا فيسيييييتعراءيييييه، ما تم ا ن 

م.ام  منهاو املرحوم، ال مسيييييييت مختلف املجاالت اإلنمائية التي عمل بها مقتطفات من سييييييييرة عطرة وون.ازات 

 التعليم في الكويت. مسار  صالح 

برماهيا معنيية بيالنهوض بياملجتمع في م.يام التعليم، املرحوم رؤيية أن مالمسييييييييييييية الوقيا ع، يتضييييييييييييح،  من

 الكويتي 
ً
 واسييييييييييييت.يابة عبر تنميية الشييييييييييييبيا ، وهأه فلسييييييييييييفية موفقية للغياية وت.علهيا تضييييييييييييمن اندماجا

ً
وامتزاجا

جميع الجهات الحكومية لالحتياجيات والتطلعات اإلنمائية الفعلية ليييييي "كويت جديدة"، األمر الأا يتعين من 

اقع يمكن قياسييييييييييه، وهأا يتطلب وءييييييييييع عالية بمهنية  ترجمة هأه الرؤيةواألهلية  نصييييييييييب أعيننا،  الرؤية ؤر و

 ومراجعة بنودها وتطبيقها كل في م.اله.

هو  عادة النةر في منةومة حوكمة القطاع ، رحمه هللا تقوم عليه رؤية الشيييييييييييييخ ناصيييييييييييير ما  لعل أهم

وتعديل أدوارها بما ي هلها لرفع أداءها وتعزيز  ،التعلي ي وما يتطلبه ذلر من تطوير للم سسات ذات العالقة

بون  ،ت.ار  البلدان املتقدمة في م.ام التعليموهأا ما أوضيييييييييييحته التنافسيييييييييييية داخل منةومة التعليم العام. 

أحد العناصيييييييييييير الجوهرية في ن.اح منةومة التعليم تكمن في تعزيز قدرة امل سييييييييييييسيييييييييييييات املعنية بالقطاع عشر 

ما ي هلها ألن تنطل  عشر أسييييييييييييس لييييييييييييحيحة في معالجة االختالالت ونقا  الضييييييييييييعف اإلدارة عشر نحو فعام ب

 املوجودة ورفع أداء القطاع ككل.

ملا قدمه من  سيييهامات  ،، طيب هللا ثراهال يسيييعنا  ال أ ن نسيييطر كلمة وفاء للشييييخ ناصييير ،في الخالصييية

كلمة بمثابة رسييييييييييييالة نوجهها الهأه و . التزام ميييييييييييياهدة عشر عطائه ووفائه لهأه األرض الطيبة ،لكويتخدمة ال

  لالطالعلألبنيياء واألحفيياد واألجيييام الحييالييية واملسييييييييييييتقبلييية 
ً
عشر  ن.ييازاتييه وأرثييه الوطري الييأا سييييييييييييابق  خييالييدا

 ة.ذاكرة كويتنا الغالي في


