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ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ

دوام اﻟﻤﻌﻠﻤﻴ ــﻦ »«% 100
التزام باإلجراءات االحترازية

تباعد داخل الصف

كتب

محمد الجعبري

ﻗﺮرت وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ،ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ
ﻣﻬﺎم ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻘﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻟﻠﻤﺴﻤﻴﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
اﻵﺗﻴﺔ) :ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ  -اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻹداري  -اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ ،ﻧﺎﺋﺐ
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﺮوﺿﺔ  -ﻣﻨﺴﻖ ﺷﺆون اﻟﻄﻼب ،وﻣﻨﺴﻖ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ،وﻣﻨﺴﻘﻮ اﻟﻤﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ( ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﻮﻟﻰ إدارة اﻟﻤﺪرﺳﺔ
إﻋﺪاد ﺟﺪول ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر أو اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ واﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺤﻀﻮر ﻟﻤﻘﺮ اﻟﻌﻤﻞ )% 50
ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻨﺎوﺑﻲ أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ وﻳﺒﺪأ دواﻣﻬﻢ ﻣﻊ ﺑﺪء دوام اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﻟﺒﺚ
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ وﻳﻨﺘﻬﻲ ﻣﻊ اﻧﺘﻬﺎء دوام اﻟﻄﻠﺒﺔ(.
وبالنسبة إلى الهيئة التدريسية ،فقد أكدت
وزارة التعليم على مباشرة جميع أعضاء
الهيئة التدريسية مهام عملهم من المدرسة
(مقر العمل) بشكل يومي ويبدأ دوامهم مع
بدء دوام الطلبة بالبث المباشر وينتهي مع
انتهاء دوام الطلبة االعتيادي ،كما تم استثناء
مالحظي الطالب من الدوام بنسبة  ،% 100مع
دوام عمال الخدمات بنسبة  % 50بالتناوب،
على أن يتحدد الحق ًا دوام الهيئة اإلدارية
واألكاديمية وكافة العاملين في المدرسة
خالل فترة اختبارات نهاية الفصل الدراسي
الثاني.
وأكد التعميم الذي تم إرسالة للمدارس من
قبل الوزارة على استمرار العمل بجميع
اإلجراءات والتدابير االحترازية المعلنة في
التعاميم السابقة ،وإرسال رسائل نصية

إلبالغ جميع الموظفين في المدرسة بمواعيد
حضورهم أو عملهم عن بعد ،مع تقديم الدعم
األكاديمي لجميع المستويات في المراحل
التعليمية.
جاء ذلك خالل تعميم أصدره قطاع الشؤون
التعليمية بوزارة التعليم والتعليم العالي،
أمس ،إلى مديري ومديرات المدارس
الحكومية ،بشأن دوام الهيئة اإلدارية
واألكاديمية في المدارس الحكومية ،وذلك
ابتداء من يوم األحد الموافق  11أبريل
الجاري ،بناء على قرار مجلس الوزراء
الصادر بتاريخ  7ابريل  2021بتقليص
عدد الموظفين المتواجدين بمقر العمل
بالجهات الحكومية إلى  50%من إجمالي
عدد الموظفين في كل جمة ومباشرة بقية
الموظفين أعمالهم عن بعد من منازلهم أو

عند الطلب بحسب األحوال.
ونوه قطاع شؤون التعليم وإداراته المعنية،
بأنه على أتم االستعداد لتقديم المشورة
والدعم المطلوبين لضمان سير العملية
التعليمية على الوجه األمثل ،وستتولى
اإلدارات المعنية في قطاع شؤون التعليم
متابعة المدارس ،مع التشديد على ضرورة
االلتزام التام بما ورد في التعميم وتقع على
عاتق اإلدارة المدرسية مسؤولية متابعة
التنفيذ.
وبالنسبة للمدارس الخاصة ،فقد قررت
وزارة التعليم والتعليم العالي مباشرة
اليقاادت المدرسية مهام عملهم من المدرسة
بصفية يومية وهم :مديري المدارس والنائب
األكاديمي والنائب اإلداري ،ومسؤول الدعم
الفني أو أي وظائف أخرى هامة للحضور
اليومي ،وذلك لضمان توفير الخدمات
المناسبة.
وقالت الوزارة إنه بالنسبة للمدارس
الخاصة ،فتتولى إدارة المدرسة إعداد جدول
للهيئة اإلدارية سواء بالحضور أو العمل عن
بعد بما يتناسب والنسبة المقررة للحضور
لمقر العمل ( % 50بشكل تناوبي أسبوعيا
ويبدأ دوامهم مع بدء دوام الطلبة بالبث
المباشر ،مع استثناء الحضور والتحول
إلى العمل عن بعد للوظائف الغير إلزامية
لتخفيض نسبة الحضور اليومي بالمبنى
المدرسي.
وبالنسبة إلى الهيئة التدريسية في المدارس
الخاصة ،فقد أكدت وزارة التعليم على
مباشرة جميع أعضاء الهيئة التدريسية
مهام عملهم من المدرسة»مقر العمل» بشكل

يومي ويبدأ دوامهم مع بدء دوام الطلبة بالبث
المباشر وينتهي مع انتهاء دوام الطلبة
االعتيادي.
وأكدت على أهمية استمرار العمل بجميع
اإلجراءات والتدابير االحترازية المعلنة في
التعاميم السابقة،على أهمية إرسال رسائل
نصية إلبالغ جميع الموظفين في المدرسة
بمواعيد حضورهم أو عملهم عن بعد ،مع
أهمية تقديم الدعم األكاديمي لجميع
المستويات في المراحل التعليمية.
ونظر ًا للظروف الصحية المتعلقة بجائحة
فيروس كورونا كوفيد  ،19وما تشهده الفترة
الحالية من تزايد في عدد حاالت اإلصابة
بكوفيد  19في المجتمع ،فقد قررت وزارة
التعليم والتعليم العالي خالل الفترة الماضية،
اعتماد نظام التعلم عن بعد ،وتعليق حضور
جميع الطلبة في جميع الجامعات والمدارس
ورياض األطفال الحكومية منها والخاصة في
دولة قطر ،وذلك اعتبار ًا من يوم األحد  4أبريل
 .2021ويأتي هذا القرار بعد التنسيق مع وزارة
الصحة العامة وعم ًال باإلجراءات االحترازية
والوقائية والتدابير التي تقتضيها المصلحة
العامة ،ومراعاة لصحة الطلبة والكوادر
التدريسية واإلدارية على حد سواء.
وكانت قد قررت الوزارة في بداية القرار حضور
الكادر اإلداري والتعليمي للمدارس بشكل
يومي ،كما سيتم إجراء امتحانات الطلبة
لجميع المراحل في المباني التعليمية
حضوري ًا ،حيث سيتم في وقت الحق اإلعالن
عن اإلجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا
الشأن.
وتشدد وزارة التعليم والتعليم العالي على

ﺑﻤﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﻮث اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ..د .ﻛﻠﺜﻢ اﻟﻐﺎﻧﻢ:

إﻧﺠﺎز أﻛﺜﺮ ﻣﻦ » «100ﻣﺸﺮوع ﺑﺤﺜﻲ
اﻟﺪوﺣﺔ  -ﻗﻨﺎ -أﻧﺠﺰ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﻮث اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

اﻟﻤﺴﺤﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  2008أﻛﺜﺮ

ﻣﻦ  100ﻣﺸﺮوع ﺑﺤﺜﻲ ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ
ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﻌﻬﺪ ،وﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﻷوﻟﻮﻳﺎت
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،وﺗﺨﺪم ﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار وﺻﺎﻧﻌﻲ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.

وشملت تلك المشاريع البحثية عدة
مجاالت تدخل ضمن االهتمامات البحثية
للمعهد ذات األهمية بالنسبة للمجتمع
القطري ،بما في ذلك قضايا العمل
والعمالة ،والحداثة والتغيرات في القيم
االجتماعية ،وكذلك في قضايا التعليم
والصحة وبنية األسرة ،وتأثير اإلعالم،
وغيرها.
وقالت الدكتورة كلثم الغانم ،مدير المعهد
في حوار مع «قنا» ،إن هذه المشاريع
نتجت عنها بيانات واتجاهات نوعية حول
المواقف والقيم االجتماعية واالقتصادية
والثقافية في الدولة ،مضيفة أن مخرجات
هذه البحوث تتم االستفادة منها على
مستوى المؤسسات في صناعة وترشيد
السياسات وعلى مستوى الباحثين،
حيث تمكنهم من توظيفها في بحوثهم وفي
استقصاء قضايا بحثية جديدة.
وأشارت إلى أنه منذ تأسيس معهد
واالقتصادية
االجتماعية
البحوث
المسحية بجامعة قطر في أكتوبر عام
 ،2008كان أحد أكبر إنجازاته وضع
معايير عالية الجودة للبحوث المسحية
في دولة قطر ،وقالت« :أصبح المعهد
حاليا من المؤسسات الرائدة للبحوث

المسحية في دولة قطر ،وله دور فعال
في جودة البحوث العلمية وكفاءتها وبناء
القدرات البحثية الوطنية عند العمل
على البحوث المسحية».
ولفتت إلى حصول باحثين في المعهد
على العديد من المنح من قبل الصندوق
القطري لرعاية البحث العلمي لمجموعة
متنوعة من المشاريع البحثية ،مما فيهم
منح من برنامج األولويات الوطنية للبحث
العلمي ،والتي مكنتهم من تنفيذ مشاريع
بحثية تعتبر األولى من نوعها في دولة
قطر كمقياس الديمقراطية العربي،
ومشروع المسح عن الشباب القطري،
باإلضافة إلى مشاريع أخرى كاستخدام
التطبيقات اإلعالمية المتنقلة وحصولهم
على منح أخرى مثل منحة األسرة.
وأفادت بأن أنشطة المعهد البحثية
تستند إلى االحتياجات الوطنية لدولة
قطر في ضوء خطة التنمية الوطنية -2018
 ،2022ور ية قطر الوطنية  ،2030وتشمل
مجموعة واسعة من المجاالت الجوهرية
ذات األهمية للمجتمع القطري ،بما في ذلك
االقتصاد والعمل والتوظيف ،والحداثة
والتحوالت في القيم االجتماعية ،والتعليم،
والصحة ،والهيكل األسري ،وتأثير وسائل

اإلعالم االجتماعية والتقليدية ،كما يشارك
المعهد في العديد من المشاريع المسحية
الدولية واإلقليمية.
وعن استراتيجية معهد البحوث
المسحية
واالقتصادية
االجتماعية
بجامعة قطر ،أكدت الدكتورة كلثم
أن أهم استراتيجياته هي االرتقاء
بالعلوم االجتماعية التجريبية ،ودعم
عملية صناعة السياسات المبنية على
الحقائق ،وتعزيز وعي المجتمع بشأن
القضايا والتحديات التي تواجهها دولة
قطر ،كما تسعى إلى تعزيز الفاعلية
المؤسسية في المعهد ..وقالت «إن هذه
االستراتيجية ترتكز على أهداف رئيسة
وهي إنتاج أبحاث ذات جودة عالية في
مجال الدراسات االجتماعية واالقتصادية
المسحية والتطبيقية ،وتعزيز حضور
دولة قطر إقليميا وعالميا في هذا المجال،
ونشر بيانات ذات جودة عالية عن
المجتمع القطري ،ودعم الطلبة وأعضاء
هيئة التدريس في جامعة قطر في هذه
المجاالت البحثية ،وتعزيز الوعي العام
بقيمة وأهمية المشاركة فيها».
وحول أبرز األولويات البحثية الحالية
لمعهد البحوث االجتماعية واالقتصادية
المسحية بجامعة قطر والمشاريع
المستقبلية للعامين  ،2022-2021بينت
الدكتورة كلثم الغانم أن األوليات البحثية
تتوافق مع مجموعة من الموضوعات ذات
العالقة بأولويات جامعة قطر البحثية
في مجال العلوم االجتماعية والعلوم
اإلنسانية كالتغير االجتماعي والهوية
وقضايا التطرف ،والتنوع االقتصادي،
والسكان والهجرة وقوى العمل ،والتحضر
والنمو الحضري واإلسكان ،والتنمية

المستدامة ،والطفولة والمرأة واألسرة
والشباب ،واألمن القومي والتعليم وبناء
القدرات.
وتابعت« :بناء على ذلك ،يقوم المعهد
بإجراء العديد من الدراسات المسحية
المتعقلة بالمجاالت والمحاور المذكورة،
كدراسات مسحية في مجال األسرة،
والرأي العام ،والسكان والهجرة والقوى
العاملة .باإلضافة إلى أوليات بحثية
أخرى متعلقة بالصحة النفسية والتنمية
المستدامة».
وبينت أن من ضمن األوليات األخرى
التي يسعى المعهد إلى تحقيقها إعداد
جيل من الباحثين القطريين في مجال
الدراسات المسحية والتطبيقية ،مشيرة
إلى أن لديه العديد من المبادرات في هذا
الشأن مثل العيادة المسحية لتطوير
المهارات البحثية لمنسوبي جامعة
قطر ،وتوظيف الطلبة لساعات محددة
للمشاركة في المشاريع البحثية ،إلى
جانب برامج التدريب التي تتمثل في
دورات تدريبية متنوعة ومتخصصة
في المناهج البحثية وآليات تطبيق
الدراسات الحقلية لطلبة الدراسات العليا
في جامعة قطر.
وأشارت مدير معهد البحوث االجتماعية
واالقتصادية المسحية بجامعة قطر إلى
من أبرز المشاريع البحثية المستقبلية
للعامين  2022-2021في إدارة السياسات
هي ،مشروع تمكين الشباب في دولة
قطر :التعليم وسوق العمل ،ومشروع
دراسة االتجاهات والسلوكيات المتعلقة
بتغير المنا  ،ومشروع التماسك األسري
ورفاهية الطفل ،ومشروع األمن الغذائي
وإدارة النفايات المؤسسية بالدولة.

أن نظام التعليم عن بعد جزء ال يتجزأ من
العملية التعليمية والتحصيل األكاديمي
وسيتم اعتماد نظام الحضور والغياب للطلبة
في هذا النظام ،وتدعو الطلبة إلى االلتزام التام
بمتابعة الدروس عن بعد وعدم التهاون حرص ًا
على مصلحتهم ،كما تدعو أولياء األمور إلى
متابعة حضور أبنائهم الدروس التي ستُ جرى
عن بعد ،وكذلك متابعتهم بشكل وثيق،
والتعاون مع الكوادر التعليمية ،باإلضافة إلى
توفير بيئة تعليمية مناسبة في المنزل.
وتجدد وزارة التعليم والتعليم العالي التذكير،
أن نظام التعلم عن بعد والذي تمت تجربته
خالل العام األكاديمي الماضي بسبب جائحة
كورونا ،يعد خيار ًا مثالي ًا لمواصلة الطلبة
تحصيلهم الدراسي في ظل هذه الظروف
الصحية ،وقد تم االستفادة من التجارب
السابقة لهذا النظام وتطويره بما يتماشى مع
متطلبات واحتياجات العملية التعليمية وبما
يحقق المصلحة العليا للطلبة التي تصبو
إليها الوزارة ،والتي تحرص كل الحرص على
أن يواصل أبنا ها الطلبة تعليمهم مهما كانت
الظروف.
كما تجدر االشارة إلى أن كافة اإلجراءات
الصحية االحترازية التي تم اتخاذها في
المدارس للوقاية من فيروس كورونا تتميز
بالكفاءة والفاعلية وأن البيئة المدرسية
تعتبر آمنة ،ولكن جاء قرار العودة لنظام
التعلم عن بعد؛ لتوفير المزيد من الحماية
ألبنائنا الطلبة ،وكذلك نظر ًا الرتفاع عدد
حاالت اإلصابة بفيروس كورونا في المجتمع
األمر الذي ربما يشكل خطر ًا في نقل العدوى
للمنش ت التعليمية.

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹدارﻳﺔ
ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ
» «% 50ﻃﺒﻘﴼ
ﻟﺠﺪول اﻟﺘﻨﺎوب
اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ
ﺗﺒﺎﺷﺮ ﻣﻬﺎم ﻋﻤﻠﻬﺎ
ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ
دوام ﻋﻤﺎل
اﻟﺨﺪﻣﺎت
وﻣﻼﺣﻈﻲ اﻟﻄﻼب
» «% 50ﺑﺎﻟﺘﻨﺎوب

