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«التربية»: ٧ ماليني دينار في الصندوق اخليري 
للطلبة  «البدون» واحملتاجني والتقدمي من اليوم

الديحاني لـ «األنباء»: ٥ مدارس 
مبنطقة الوفرة جاهزة الستقبال الطلبة

عبدالعزيز الفضلي

تبدأ وزارة التربية ممثلة 
في قطاع التعليم اخلاص 
والنوعي في استقبال طلبات 
التســجيل فــي الصندوق 
الطلبة  اخليــري لرعايــة 
غيــر محــددي اجلنســية 
«البدون» واحملتاجني عن 
العام الدراسي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ 

وذلك من اليوم األحد.
وفــي هذا الصــدد، قال 
مدير الشــؤون التعليمية 

بالتكليف في اإلدارة العامة للتعليم اخلاص 
نائب رئيس الصنــدوق اخليري منصور 
املنصور، إنه وللمرة األولى سيكون استقبال 
طلبات املتقدمني وتقدمي األوراق واملستندات 
https:// املطلوبة عبر املوقع الرسمي لإلدارة
./privateeducationkw.com/charitable-fund
وطالــب املنصور املتقدمني بعد - رفع 
املســتندات املطلوبة على املوقع الرسمي 
لإلدارة املشار إليه -، مبراجعة مبنى التعليم 
اخلاص مبنطقــة مبارك الكبير خالل أيام 
األسبوع من االحد إلى األربعاء من الساعة 
الرابعة عصرا حتى السابعة مساء، بشرط 
أن يتم حجز موعد من قبل املراجعني عبر 
منصة «متى»، وذلك للتصديق على صحة 

البيانات املقدمة.
وفيما أشار املنصور إلى أن الصندوق 
اخليري سيستمر في استقبال طلبات الطلبة 
املستوفني لشروط القبول ملدة شهر تقريبا، 
أوضح أن امليزانيــة التقديرية للصندوق 
للعام الدراسي احلالي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ تبلغ 
نحو ٧ ماليني دينار، يستفيد منها أكثر من 

١٨ ألف طالب وطالبة.

وذكــر أن املتقدم عليه 
توفيــر شــروط القبــول، 
والتــي تتمثل فــي وجود 
بطاقــة صاحلــة للطالــب 
واألب واألم مــع شــهادة 
امليــالد للطالــب أو بــالغ 
الوالدة، إضافة إلى صورة 
مــن آخــر مؤهل دراســي 
«ناجح»، وشهادة «ملن يهمه 
األمر» من املدرسة، إضافة 
إلى كشف حســاب آخر ٣ 
شــهور، وصورة من عقد 
اإليجار مع مطابقة األصل، 
وإثبات احلالــة االجتماعية، فضال عن ما 

يفيد بااللتزامات الشهرية لألسرة.
 وبــني املنصور أنه بعــد انتهاء جلنة 
الصنــدوق اخليري املختصــة من تدقيق 
ومراجعة الطلبات املقدمة وحتديد أسماء 
املستحقني، سيتم تسليم الكشوفات التي 
حتمل اســماء الطلبة املتعثرين في سداد 
الرســوم الدراســية إلى املــدارس األهلية 
والنموذجية اخلاصة التي حتتضن الطلبة 
اخلاضعني للصندوق اخليري، والتي تبلغ 
نحو ٦٠ مدرســة، ومن ثــم يعقبها إيداع 
دفعــات من املبالغ املقررة في حســاباتها 

بالبنوك.
وأكــد املنصور حرص قطــاع التعليم 
اخلاص على إحكام الرقابة على الصندوق 
وضبط آلية الصــرف، حيث تقوم اجلهة 
املشرفة على الصندوق اخليري في ضوء 
التنظيــم احلالي بإجراء تســوية شــاملة 
من خالل صرف الدفعتني األولى والثانية 
حيــث تتم مــن خاللهمــا مراجعــة قوائم 
التسجيل والتحقق من قيد الطالب باملدرسة 

واستمراره بها.

عبدالعزيز الفضلي

أعلــن مديــر منطقــة 
التعليميــة  االحمــدي 
منصــور الديحانــي عــن 
جاهزية ٥ مدارس جديدة 
في منطقة الوفرة السكنية 
الســتقبال الطلبة، مشيرا 
الــى ان منطقــة االحمدي 
قامت بإصدار قرارات نقل 
للهيئات التعليمية واإلدارية 
للمدارس بعد دخولها حيز 

التشغيل الفعلي.
وذكر الديحاني في تصريح لـ «األنباء» 
ان الـــ ٥ مــدارس اجلديــدة هــي: روضة 
الطموح قطعة ٤، ومدرسة د.عبدالرحمن 
العوضــي االبتدائية للبنــني ذات معلمات 

قطعة ١، ومدرســة نصرة 
علي النقي االبتدائية للبنات 
قطعة ٤، ومدرسة موضي 
سلطان العيسى املشتركة 
- متوســط وثانــوي - 
للبنات قطعة ٨، ومدرسة 
الزامل  عبدالعزيز مســلم 
متوســط   - املشــتركة 
وثانوي- للبنني قطعة ١.

انــه مبتابعــة  وذكــر 
مــن وزير التربيــة د.علي 
املضف ووكيل الوزارة علي 
اليعقــوب ووكيل التعليم 
العام اســامة السلطان مت وهللا احلمد هذا 
اإلجناز، مشيدا بجهود العاملني في املنطقة 
التعليمية واإلدارات املدرســية التي قامت 

بواجبها على أكمل وجه.

منصور املنصور

منصور الديحاني

متارين رياضية للطلبة أثناء احلصص الدراسية

رسائل توعوية من حملة «تعليم آمن» للعودة
 للمدارس في ثانوية «صالح جاسم الشهاب»

عبدالعزيز الفضلي

التربوي  امليــدان  «أهل 
أدرى بطلبتهــم»، لذلــك ال 
خوف علــى الطلبة عندما 
يكونــون بيــد معلميهــم، 
فبعــد تكــرار املطالبــات 
التســاهل مــع  بضــرورة 
الطلبــة في الصــف وعدم 
جلوســهم لوقــت طويــل 
على الكراســي، قام العديد 
من املعلمني بتخصيص وقت 
لعمل متارين رياضية أثناء 

احلصة.
وفي هذا السياق، كشفت 

مصادر تربوية لـ «األنباء» أن التمارين الرياضية 
التــي يقوم بها الطلبة أثنــاء احلصة لتقوية 
عضالتهــم وحتريكهــم وعدم إشــغالهم فقط 

ذكــرت اإلدارة العامــة 
للعالقــات واإلعالم األمني 
بوزارة الداخلية أنه ضمن 
اســتمرار أنشــطة احلملة 
الوطنية للمدارس، والتي 
انطلقت تزامنــا مع بداية 
العام الدراسي اجلديد حتت 
شعار «تعليم آمن»، والتي 
مت تنفيذهــا بالتعاون مع 
وزارات التربيــة والصحة 
واإلعــالم، قــام فريــق من 
اإلدارة العامــة للعالقــات 
واإلعــالم األمني بالتعاون 
مع ممثلي اجلهات املعنية 
باحلملة من وزارات الدولة 
بزيــارة ثانويــة «صالــح 
جاســم الشــهاب - بنني» 
مبنطقة حولي التعليمية، 
لنشر الرســائل التوعوية 
واإلرشــادية، ومت توزيــع 
العديــد مــن الهدايــا التي 
حتتــوي علــى معقمــات 

وكمامات للطلبة.
إلــى  اإلدارة  وأشــارت 

أن احلملــة ستســتمر على مــدار العام وفق 
اشتراطات وإجراءات صحية، وهدفها التأكيد 
علــى التزام الطلبة وأوليــاء األمور والهيئة 
اإلدارية والتعليمية بتطبيق جميع االشتراطات 

بالدروس، مشيرة الى ان بعض املعلمني يقدم 
مســابقات ترفيهية كلعبة الكراســي وغيرها 

لتنمية مهارات وقدرات الطلبة.

واإلجراءات االحترازية والصحية، مشيرة إلى 
استمرار زياراتها إلى جميع مدارس محافظات 
الكويت على مدار العام بهدف توصيل الرسالة 

التوعوية جلميع طالب املراحل الدراسية.

متارين رياضية للطلبة أثناء احلصص الدراسية

لقطة تذكارية خالل زيارة ثانوية صالح جاسم الشهاب

الفارس: توافق مخرجات التعليم وسوق العمل يحقق رؤية ٢٠٣٥

آالء خليفة

اســتكماًال لالجتماعــات 
التنسيقية بشــأن حتديث 
مخرجــات التعليم وربطها 
العمل،  مبتطلبــات ســوق 
والتــي جــاءت بنــاء علــى 
قــرار مجلس الــوزراء ٩٣٥ 
التعليــم  بتكليــف وزيــر 
العالي بالتنسيق مع جهات 
االختصاص املعنية لتقدمي 
رؤية مشتركة بشأن تنويع 
مخرجات التعليم مبا ينسجم 
العمل،  مع متطلبات سوق 
عقــد االجتماع التنســيقي 
الثالث برئاسة وزير النفط 
العالــي  التعليــم  ووزيــر 
د.محمد الفارس، وبحضور 
ممثلني مــن وزارة التعليم 
العالي، مجلــس اجلامعات 

العمــل وتتصــف بــروح 
املبادرة والقيادة، مؤكدا أن 
االجتماعات التنسيقية تسير 
وفــق خطــوات ثابتة نحو 
حتقيق مسار جديد لتحديث 
وتنويع مخرجات التعليم، 

وربطها بسوق العمل.
وأضــــــــاف: اســتكماال 
التنســيقية  لالجتماعــات 
السابقة فقد متت دعوة مدير 
عام الهيئة العامة للشــباب 
لالطالع على مشاريع الهيئة 
التي تهدف للمســاهمة في 
أهــداف احملــاور  حتقيــق 
الرئيســية لبرنامــج عمل 
احلكومة، وسد الفجوة بني 
مخرجات التعليم ومتطلبات 
سوق العمل، كما قدم مدير 
عام اجلهاز الوطني لالعتماد 
األكادميــي وضمــان جودة 

أبعاد رئيسية هي: حوكمة 
املواءمــة بني ســوق العمل 
والتعليــم، والبعــد الثاني 
التنفيذية  تضمن املشاريع 
لتفعيل مواءمة التعليم مع 
سوق العمل، والبعد الثالث 
فيتناول القرارات التنفيذية 
املقترحة، أمــا البعد الرابع 
واألخيــر فيتعلــق بتنظيم 
حمالت توعوية وطنية تعزز 
الوعي العــام للتخصصات 
التــي يطلبها ســوق العمل 
الكويــت وخطتها  ورؤيــة 
التنموية، موضحا إنه ستتم 
صياغة الرؤية النهائية بشأن 
تنويع مخرجات التعليم مبا 
ينسجم مع متطلبات سوق 
العمل في االجتماع التنسيقي 
القــادم ورفعها إلى مجلس 

الوزراء.

التعليم تقريرا مرئيا بشأن 
تنويــع مخرجــات التعليم 
مبا ينســجم مــع متطلبات 
ســوق العمــل والــذي جاء 
بنــاء على مــا انتهــى إليه 
الثاني  التنسيقي  االجتماع 
بتكليــف اجلهــاز الوطنــي 
لالعتماد األكادميي وضمان 
التعليم بالتنســيق  جودة 
مع اجلهــات املعنية لتقدمي 
احللــول ملعاجلة التحديات 
احلاليــة، وصياغــة رؤيــة 
املــدى  مشــتركة قصيــرة 
بشأن ربط مخرجات التعليم 

باحتياجات سوق العمل.
وتابع: جاءت التوصيات 
ملرئيــات  وفقــا  األوليــة 
الوطني  إصالح االقتصــاد 
واملاليــة العامة في برنامج 
عمل احلكومــة على أربعة 

ضرورة إعداد كوادر متتلك املهارات املطلوبة وتتصف بروح املبادرة والقيادة

د.محمد الفارس مترئسا االجتماع التنسيقي الثالث لتحديث مخرجات التعليم

احلكومية، جامعة الكويت، 
العامــة للتعليــم  الهيئــة 
التطبيقي والتدريب، مجلس 
اجلامعات اخلاصة، اجلهاز 
الوطني لالعتماد األكادميي 
وضمــان جــودة التعليــم، 
ديوان اخلدمة املدنية، الهيئة 
العامة للقوى العاملة، األمانة 
العامــة للمجلــس األعلــى 
للتخطيط والتنمية، الهيئة 

العامة للشباب.
الفارس  ولفت د.محمــد 
التنســيقي  بعــد االجتماع 
الثالث إلــى أهمية التوافق 
بني مواءمة مخرجات التعليم 
وسوق العمل لتحقيق أكبر 
أثــر تنمــوي ممكــن نحــو 
حتقيــق رؤيــة ٢٠٣٥، مــن 
خــالل إعداد كــوادر متتلك 
املهــارات املطلوبة لســوق 

«التعليم العالي»: إضافة برنامج املاجستير 
تخصص حفظ التراث الثقافي بجامعة الشارقة

أصدرت وزارة التعليم العالي قرارا 
وزاريا رقم (٢٥٩/٢٠٢١) بشأن تسجيل 
والتحاق الطلبة الكويتيني في جامعة 
الشــارقة في دولة اإلمارات العربية 
املتحدة، جاء فيه: بناء على توصية جلنة 
اقتراح معايير ومراجعة وحتديث قوائم 
مؤسسات التعليم العالي خارج الكويت 
باجتماعها السادس عشر املنعقد بتاريخ 

٦ أكتوبر ٢٠٢١م.
وبناء على عرض مدير عام اجلهاز 

الوطني لالعتماد االكادميي وضمان 
جــودة التعليم، وعلى مــا تقتضيه 
العامة، فقــد تقرر إضافة  املصلحة 
برنامج املاجستير تخصص إدارة حفظ 
التراث الثقافي في جامعة الشارقة الى 
برنامج الدراســات العليا املنصوص 
عليها بالقرار األكادميي رقم ٣٢/٢٠١٤ 

الصادر بتاريخ ٨ يوليو ٢٠١٤م.
ويجب أن يتبع البرنامج الدراسي 
الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم 

التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام 
املنظم خالل األســبوع  احلضــور 

الدراسي.
كما يجــب أن يكــون البرنامج 
الطلبة  الذي ســيلتحق به  الدراسي 
قد اجتــاز املدة الدراســية احملددة 
ملنــح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج 
الدفعــة االولى من الكلية التي تطرح 

هذا البرنامج.
ويجب مراعــاة القرارات املنظمة 

لاللتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات 
التعليم العالي خــارج دولة الكويت، 
ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية 
قد استوفت متطلبات احلصول عليها 
وفقا للقرارات املنظمة لها الصادرة من 
وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.
ويســري هذا القرار اعتبارا من 
تاريخه ويُلغــى كل نص يخالف ما 
ورد بهذا القرار، ويُنشر في اجلريدة 

الرسمية.

العياش لـ «األنباء»: دخول اجلامعة للمحّصنني
 بجرعة أو جرعتني أو مبسحة نتيجتها سلبية أسبوعيًا

آالء خليفة

ذكــر أمــني عــام جامعة 
الكويت واملتحدث الرســمي 
باســم اجلامعــة ا.د.مرضي 
العياش ان الدراسة بجامعة 
الكويت ستبدأ ٢٤ اجلاري، 
دخــول  ان  علــى  مشــددا 
اجلامعــة ســواء ألعضــاء 
هيئــة التدريــس أو الطلبة 
لن يكون إال للمحصنني فقط 
من احلاصلني على التطعيم 
ضد ڤيروس كورونا املستجد 
«كوفيد- ١٩» سواء بجرعتني 

أو جرعة واحدة.
وشــدد د.العيــاش فــي 
تصريح خــاص لـ «األنباء» 
علــى ان غيــر احملصنــني 
يجــب عليهــم عمــل فحص 
PCR أســبوعيا، وذلك وفقا 
لتوجيهات وزارة الصحة بهذا 

اخلصوص.

سيتم تقســيمها على نظام 
الشرائح «املجموعات» أو ان 
تدرس «أونالين»، الفتا الى 
ان جامعــة الكويت حافظت 
على نظام التدريس عن بعد 
ولم تلغه خاصة بعد قبول 
أعداد متزايدة من الطلبة العام 
احلالي ممــا زاد عن طاقتها 
االستيعابية وبالتالي أصبح 
املقررات  «أونالين» لبعض 
مطلبا لتدريب أعضاء هيئة 
التدريس على االستمرار في 
الدراســة «أونالين» وكذلك 
لتعويد الطلبة على التعلم 
الوســائل  علــى اســتخدام 

التكنولوجية احلديثة.
وتابع د.العياش: مازلنا 
في جامعة الكويت مستمرين 
احلضــوري  النظــام  فــي 
وأيضا اذا وجدت احلاجة لـ 
«أونالين»، الســيما للطلبة 
الذين على وشك التخرج او 

املراكز ميكن من خاللها عمل 
مسحة الـ PCR، الفتا الى ان 
اجلامعــة نظمــت ٣ حمالت 
تطعيم بالتعاون مع وزارة 
الصحــة، مؤكــدا ان األمور 
مســتقرة ومطمئنة، مشددا 
كذلك على ان مجلس اجلامعة 
واإلدارة اجلامعيــة وعمداء 
الكليات ال يألــون جهدا في 
توفيــر جميــع االحتياجات 
التي تساهم في سير العملية 
التعليميــة بجامعة الكويت 

بكل سهولة ويسر.
وكشــف د.العياش عن ان 
هناك توجها في جامعة الكويت 
إلنشــاء مراكز إلجراء فحص 
الـــ PCR عالوة علــى املراكز 
املوجودة في وزارة الصحة، 
مؤكدا ان اجلامعة مســتعدة 
لذلــك ولكن بانتظــار وزارة 
الصحة لتزويدنا باملتطلبات 

الالزمة لعمل املسحة.

الطلبة املستجدين في السنة 
الدراسية األولى واملقبولني 
الكليــات ذات  فــي بعــض 
الكثافــة الطالبيــة العاليــة 
الســيما في الكليات األدبية 
فيمكن حتويل بعض الشعب 
الدراســية «أونالين»، وذلك 
بالتنســيق بني عميد الكلية 

وعمادة القبول والتسجيل
وعلى صعيد متصل، بني 
د.العياش ان هناك نقاط أمن 
وســالمة موجــودة أمام كل 
كليــة، وبالتالي لن يســمح 
بدخول غير احملصني إذا لم 
يقدموا مسحة تكون نتيجتها 
سلبية أسبوعيا حتى يسمح 
لهم بدخول اجلامعة، مبينا 
ان ٩٦٪ من أســاتذة وطلبة 
جامعــة الكويت محصنون، 
عــالوة على ذلــك فإن هناك 
تعاونا بــني جامعة الكويت 
ووزارة الصحــة في بعض 

أمني عام جامعة الكويت واملتحدث الرسمي باسمها أكد أن   دوام الطلبة  ٢٤ اجلاري

د.مرضي العياش

من ناحية أخرى، أوضح 
د.العيــاش انه قد مت ترتيب 
الدراســية بحيث  القاعــات 
يطبق فيها التباعد اجلسدي 
بني الطــالب واحلفاظ على 
التــي حددتهــا  املســافات 
وزارة الصحــة، وبالتالــي 
فإن الشــعب الدراسية ذات 
الكثافة الطالبية احلالية اما 

جانب من احلملة التوعوية

توجه في اجلامعة إلنشاء مراكز إلجراء فحص الـ PCR في مبانيها بالتنسيق مع «الصحة»

طلبة «التطبيقي» يعودون للدراسة اليوم حضوريًا
يعود طلبة الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
إلى الدراسة حضوريا بدءا من 
اليوم األحد املوافق ١٧ اجلاري، 
وذلك بعــد انقطاع منذ بداية 
تطبيــق اإلجــراءات الصحية 
املرافقــة لبدايــات جائحــة 
«كورونا» في مــارس ٢٠٢٠، 
على أن يسمح بالدخول فقط 
للمطعمــني من أعضاء الهيئة 
التدريسية والتدريبية والطالب 
بجرعــة أو جرعتني، أما غير 

٣٠ طالبا بنظام «األونالين»، 
أو يتــم تقســيم الطلبــة إلى 
مجموعات حسب أستاذ املقرر، 
وبالنسبة لالختبارات الفصلية 
والنهائية فستكون حضوريا 

بالكامل.
وأوضــح القــرار أن على 
احملصنني بجرعــة واحدة أو 
بجرعتني إبراز شهادة التطعيم 
ألستاذ املقرر، وغير احملصنني 
عليهم إبراز شهادة فحص الـ 

PCR ليسمح لهم بالدخول.

احملصنني منهم فعليهم إحضار 
شــهادة فحص PCR بداية كل 
أسبوع دراســي للدخول إلى 

مقر الكلية أو املعهد.
وأصدر مدير عــام الهيئة 
د.جاسم األنصاري قرارا بأن 
تعــود الدراســة الكاملــة في 
كليات ومعاهد الهيئة اعتبارا 
مــن تاريخ ١٧ أكتوبــر ٢٠٢١، 
وذلك وفقا لعدد من الضوابط 
احملددة بحيث يكون التعليم 
في املقررات التــي تزيد على 

للمحّصنني بجرعة واحدة أو جرعتني أو بشهادة PCR نتيجتها سلبية

شعار الهيئةد.جاسم األنصاري

ملشاهدة الڤيديو


