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وكيل «التربية» للطلبة: 
عليكم بااللتزام واالجتهاد 

فأنتم أملنا في املستقبل

عبدالعزيز الفضلي

انضم طلبة املرحلتني املتوسطة والثانوية أمس الى 
قطار العام الدراسي اجلديد بعد انتهاء العطلة الصيفية، 
حيث سبقهم في العودة الشاملة زمالؤهم في االبتدائي 
ورياض األطفال بعد توقف استمر عامني بسبب كورونا. 
وتفقد وكيل وزارة التربيــة د.علي اليعقوب يرافقه 
الوكيل املساعد للتعليم العام أسامة السلطان والوكيل 
املساعد للمنشآت التربوية والتخطيط بالتكليف م.سعد 
املطيري ومدير عام منطقة الفروانية منصور الظفيري 
عددا من مدارس املتوسط والثانوي لالطمئنان على سير 

العمل في أول يوم دوام للطلبة باملرحلتني. 
وتقدم اليعقوب في تصريح صحافي بالتهنئة للطلبة،  
قائــال: نيابة عن كل منتســبي وزارة التربية يســعدني 
أن أهنئكم مبناســبة اســتقبال العام الدراســي اجلديد. 
وتابع: أدعو أبنائي الطلبة أن نعمل يدا بيد إلمتام اخلطة 
الدراســية علــى أكمل وجــه، وأن نحرص علــى احترام 
معلمينا واالســتماع إلى نصائحهم والعمل بها، فهم لم 
يبخلــوا علينا يومــا بعطائهم وجهودهــم املباركة، كما 
أوصيكم بااللتزام بقوانني املدرســة والعطاء والنجاح، 
فأنتم أملنا في املستقبل ورمز فخرنا واعتزازنا، ونسأل 
اهللا أن يكــون عام خير وجناح على اجلميع وأن يكون 

مليئا بالتفوق والتقدم واالزدهار.

د. علي اليعقوب مع عدد من قياديي «التربية» خالل اجلولة

اختبارات الدور الثاني 
املؤجل ١٦ أكتوبر

عبدالعزيز الفضلي

حددت وزارة التربية موعد اختبارات الدور الثاني 
املؤجل، والتي ستنطلق منتصف أكتوبر اجلاري.

وكشفت مصادر تربوية ان االختبارات املؤجلة 
ستقدم للطلبة الذين حالت ظروفهم الصحية دون 
احلضور لالمتحانات في موعدها احملدد، مشيرة 

الى انطالقها يوم األحد ١٦ أكتوبر اجلاري.

ملشاهدة الڤيديو

أبو شيبة إلضافة معلم مساعد إلى الهيكل الوظيفي لـ «التربية»

طالب الناشط السياسي فهد صياح 
أبو شيبة وزير التربية والتعليم وكذلك 
أعضاء مجلــس األمة بتبنــي اقتراح 
إضافة مسمى «معلم مساعد» إلى الهيكل 
الوظيفــي في وزارة التربية بالتعليم 
العام أسوة بالتعليم اخلاص وببقية 
الوظائف األخرى مثل «مساعد مهندس، 
طبيب مســاعد... إلخ»، مبينا أن ذلك 

من شــأنه أن يخفف العبء عن كاهل 
املعلم، كما أنه يخلق فرصا وظيفية، 
وبالتالي يكون حال ملشكلة البطالة.  

وقال ابو شيبة في تصريح صحافي 
مبا أن قطار الدراســة قد انطلق وبدأ 
العــام الدراســي اجلديــد، وأيضا من 
منطلق إمياننا برسالة املعلم السامية، 
وكذلــك في ســبيل جــودة مخرجات 

التعليم، فإننا نشــدد علــى أن تكون 
الســنة الدراسية سنة مميزة، السيما 
بعد العــودة الكاملة لطلبــة املدارس 
قياسا بالسنتني املاضيتني إثر جائحة 
كورونــا التي حدت من وجود الطلبة 
بالكامل خوفا من اإلصابة بالعدوى. 

وأضاف أن الطلبة اآلن يحتاجون 
إلى خلق بيئــة تعليمية، وكذلك رفع 

مســتوى التعليــم لهــم، األمــر الذي 
سيساعدهم على التحصيل العلمي، الفتا 
إلى ان التعليم من أهم املرتكزات التي 
حتتاج إليه الدولة ألنها ستخرج أجياال 
سيكونون هم رجال املستقبل، داعيا 
اهللا عز وجــل أن يوفقهم في حياتهم 
التعليمية وأن يحققوا ما يصبون إليه 

ويعتلوا أعلى املراتب.

طالب وزير التربية وأعضاء مجلس األمة بتبني االقتراح

فهد أبو شيبة

املقتـرح يسـهم فـي التخفيـف مـن األعبـاء امللقـاة علـى عاتـق املعلـم ويخلق فـرص عمـل جديدة للشـباب


