العناوين الرئيسية

محلي

-وزير التربية والتعليم يعلن أسماء دفعة من املرشحني للتعيني في وزارة التربية والتعليم للعامالدراسي احلالي
-بعد لقاء مجلس نقابة املعلمني مع وزير التربية والتعليم ..الوزارة توافق على زيادة مكافأةاملعلمني املتقاعدين من صندوق ضمان التربية من  13إلى  15ضعف الراتب
-وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توقع مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم العالي والبحثالعلمي في إقليم كردستان العراق
-مجلس التعليم العالي يفوض مجالس عمداء اجلامعات الرسمية واخلاصة بجميع الصالحياتفي معظم قضايا الطلبة

عربي و دولي
نسخة األردن
األحد  29حمرم  1438هــ  30 -أكتوبر 2016م

-اإلمارات :وزير التربية والتعليم :مبادرة إدخال مادة التربية األخالقية ضمن مناهج ومقرراتوزارة التربية والتعليم تعد خطوة ريادية هي األولى من نوعها على مستوى املنطقة

--السعودية :وزارة التعليم تؤكد على تفعيل أعمال جلنة االنضباط املدرسي

-قطر :وزير التعليم يؤكد إدراك قطر أن نهضتها وتقدمها ال تعتمد على مواردها املاديةوالطبيعية فحسب بل على تعزيز تنميتها البشرية
-الكويت :وزير التربية ووزير التعليم العالي يطلب تقري ًرا كام ًال وعاج ًال عن حادثة اعتداء وليةأمر على إحدى مديرات مدارس منطقة األحمدي التعليمية
-البحرين :مجلس التعليم العالي يوافق مبدئ ًيا على تقدمي اجلامعة امللكية للبنات لبرنامجبكالوريوس العلوم في الهندسة املدنية بالتعاون مع جامعة ويست فيرجينيا األمريكية
--عمان :جامعة مسقط حتصل على موافقة نهائية من وزارة التعليم العالي لبدء العمل

-مصر :وزير التربية والتعليم يوافق على استكمال مشروع محو األمية «املصريون يتعلمون» ،للعامالثالث على التوالي  ،من خالل بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ،ووزارة الشباب

-اجلزائر :وزير التعليم العالي والبحث العلمي يجدد على هامش لقائه مع ممثلي املنظماتالطالبية تأكيده بعدم وجود نية لدى قطاعه خلصخصة قطاع اخلدمات اجلامعية
-املغرب :وزير التربية الوطنية املغربي يترأس اجتماع جلنة قيادة االستراتيجية الوطنية للتكويناملهني 2021

-تونس :وزير التعليم العالي يقرر إجراء انتخابات ممثلي الطلبة باملجالس العلمية للسنةاجلامعية  2017-2016يوم اجلمعة  18نوفمبر  2016والتدم لها يومي  12 ،11نوفمبر املقبل
-العراق :وزير التعليم العالي يعلن قبول أكثر من  121الف طالب وطالبة في الكليات واملعاهدللعام الدراسي احلالي بالدراسات الصباحية ،وتقدمي استمارة خاصة لطلبة الناجحني من
الدور الثالث قري ًبا
-سوريا :وزير التعليم العالي يؤكد أن رئيس مجلس الوزراء وجه بزيادة عدد املقاعد واملنح فياجلامعات اخلاصة على أن يكون جزء منها يقدم كمنح لذوي الشهداء واجلرحى
-لبنان :مؤسسات أمل التربوية تخرق وتتحدي قرار وزير التربية والتعليم العالي وتعلن أناالثنني يوم تدريس عادي في مدارسها

-فلسطني :وزارة التربية والتعليم العالي تشيد بقرارات مؤمتر املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة(اإليسيسكو) األول لوزراء التربية ،الذي أكد دعم املؤسسات التربوية والتعليمية في فلسطني

-اليمن :وزارة التعليم الفني والتدريب املهني تدشن باملعهد احلرفي اليمني التركي بصنعاء العامالتعليمي والتدريبي اجلديد 2017/ 2016م في كافة املعاهد الفنية واملهنية بعموم احملافظات
-السودان :رئيس احتاد طالب جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا يتعهد بكفالة عالج احلاالتاملرضية املزمنة للطالب ،عقب توقيع بروتكول التأمني الصحي بني االحتاد وشركة شيكان للتأمني

-موريتانيا :التوقيع على اتفاق للتعاون األكادميي والعلمي بني املدرسة الوطنية لإلدارةوالصحافة والقضاء ومعهد الصحافة وعلوم األخبار بتونس
--أفغانستان :مسلحون يحرقون مدرسة للفتيات شمال أفغانستان

اململكة األردنية اهلامشية

األخبار
وزير الرتبية والتعليم
أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون اخلدمات
وزي��ر التربية والتعليم الدكتور "محمد
الذنيبات" أسماء دفعة من املرشحني للتعيني
في وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي
احل��ال��ي ،وتشتمل على ( )617مرشح ًة
ومرشح ًا من مختلف التخصصات.
وزارة الرتبية والتعليم
وافقت وزارة التربية والتعليم ،على زيادة
مكافأة املعلمني املتقاعدين من صندوق
ضمان التربية من  13إل��ى  15ضعف

الرأي
الكاتب “باسم الطويسي”( ،صحيفة “الغد” ،مقال
بعنوان“ :الرياضة املدرسية قضية سياسية”):

أوض��ح أن الرياضة املدرسية قضية
سياسية كبيرة ال تقل أهمية وخطورة

الراتب ،جاء ذلك خالل لقاء مجلس نقابة
املعلمني األردنيني مع وزير التربية والتعليم
الدكتور "محمد الذنيبات" ،أمس السبت.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي في إقليم كردستان العراق،
بهدف وضع اإلطار العام للتعاون والشراكة
في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
فوض مجلس التعليم العالي في جلسته،
أخي ًرا ،برئاسة وزير التعليم العالي والبحث
العلمي الدكتور "عادل الطويسي" ،جميع
الصالحيات في معظم قضايا الطلبة التي
عن قضايا أخ��رى كبيرة ،مشي ًرا إلى
أن��ه حسب التقديرات هناك نحو ثلث
األط��ف��ال والفتيان ف��ي س��ن امل��درس��ة
يعانون من السمنة أو زي��ادة ال��وزن،
معظمهم مرشحون ألمراض مزمنة في
سن مبكرة ،وأنه ال تتوقف آثار إهمال

كانت تعرض عليه إل��ى مجالس عمداء
اجلامعات الرسمية واخلاصة.
جامعة احلسني بن طالل
قال رئيس جامعة احلسني بن طالل الدكتور
"علي القيسي" إن اجلامعة متر بتحديات
كبيرة تتمثل في زيادة املديونية وارتفاع
العجز املالي جراء انخفاض اعداد الطلبة
في السنوات األخيرة ،مضي ًفا أن القرار
األخير الذي اتخذته احلكومة بتوفير منح
دراس��ي��ة كاملة ألبناء الشمال والوسط
املقبولني في اجلامعة وتقدمي مبلغ ()60
دينارا شهري ًا لكل طالب منهم بدل سكن،
سيساهم في زي��ادة عدد الطلبة لتجاوز
الظروف الصعبة التي تعاني منها اجلامعة.
الرياضة املدرسية على اجلانبني الصحي
واالق��ت��ص��ادي ،مستنك ًرا تخصيص
ساعة أسبوعية واحدة فقط في املدارس
للرياضة ، ،وأنه حتى هذه الساعة غير
مفعلة ،وال يستفيد منها الطلبة في معظم
املدارس نتيجة عدم وجود املرافق.

اجملتمع
اجلمعية العلمية امللكية توقع اتفاقية تعاون
مع جامعة بريكلي كاليفورنيا
وقعت اجلمعية العلمية امللكية وجامعة
بيركلي كاليفورنيا ،بحضور األميرة
"سمية بنت احلسن" ،رئيسة اجلمعية،
اتفاقية تعاون تتضمن إط�لاق برامج
وانشطة تعزز املنح ضمن أعمال مشتركة
ف��ي البحث العلمي واإلرش���اد وتبادل
الهيئة التدريسية والتمويل ،بحضور وزير
التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور
"عادل الطويسي" .
احتفل مركز امللك عبدالله الثاني للتصميم
وال��ت��ط��وي��ر بتخريج دورة تكنولوجيا
الدفاع 15/التي عقدت في املركز بالتعاون
مع جامعة ( )Cranfieldالبريطانية.
استضافت "لومينوس للتعليم" ورشة
العمل الثالثة ضمن سلسلة ورش��ات
بقيادة الفنار ميديا واملجلس الثقافي
البريطاني ،والتي تعتبر األول��ى من
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نوعها من حيث التركيز على فئة الشباب
السوريني الذين نزحوا ألجل التعليم
العالي في الدول املجاورة.
اختتمت أول من أمس في مدرسة
عبد احلميد شرف الثانوية اخلاصة،
ال��دورة الثانية من مسابقة الرسم
«العالم من حولي" ،مبشاركة عدد من
املدارس في عمان والتي تنافس فيها

الطالب بالرسم املباشر داخل صالة
املدرسة.
مندو ًبا عن وزير التعليم العالي والبحث
العلمي بإقليم كردستان العراق ،افتتح
محافظ أربيل "نوزاد هادى مولود" ،أمس
السبت ،معرض اجلامعات األردنية الذي
يعقد للمرة األولى في أربيل مبشاركة 15
جامعة أردنية رسمية وخاصة.
صفحة 2

دول اخلليج العربية

األخبار
اإلمارات
رأى "حسني بن إبراهيم احلمادي" وزير
التربية والتعليم ،أن املبادرة التي وجه بها
الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" ولي عهد
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة
إلدخال مادة التربية األخالقية ضمن مناهج
ومقررات وزارة التربية والتعليم ،تعد خطوة
ريادية هي األولى من نوعها على مستوى
املنطقة.
أرس��ل��ت وزارة التربية والتعليم ق��را ًرا
وزار ًيا بإيقاف احتياطي عن العمل لثالث
معلمات في رأس اخليمة ،مع جتميد نصف
رواتبهن ،ملا نسب إليهن بقيامهن باالعتداء
البدني على طلبة ،إلى حني صدور قرار
جلنة املخالفات.

اعتمدت وزارة التربية والتعليم ،مؤخ ًرا،
ق��وائ��م ج��دي��دة لتوزيع م��دي��ري النطاق،
ومساعديهم ،وموجهي الدعم التخصصي
والفني التابعني لهم ،للعام ال��دراس��ي
اجلاري ،وبلغ إجمالي أعدادهم حوالي 72
تربو ًيا ،موزعني على  5قطاعات.

نظم مكتب البعثات الدراسية التابع لوزارة
شؤون الرئاسة لقاء لطلبة الصف الثاني
عشر املواطنني املتميزين علم ًيا ،الدارسني
في م��دارس العني احلكومية واخلاصة،
ومعهد التكنولوجيا التطبيقية للتعريف
بشروط البعثة الدراسية التي يقدمها
ومزاياها وإجراءات التقدمي لها.
أك��د مجلس أبوظبي للتعليم ض��رورة
إش��راك مؤسسات املجتمع احمللية في
إعداد املناهج الدراسية مبا يتالءم والواقع
املعاش للطالب ،وقالت "سارة السويدي"
مديرة املناهج العربية في املجلس إن
املجلس سيعقد لقاء موس ًعا في شهر
نوفمبر املقبل مع عدد من املؤسسات
احلكومية بهدف تطوير احملتوى احمللي
في املناهج.

كشف مدير إدارة تطوير األعمال بقطاع
امل���دارس اخل��اص��ة وض��م��ان اجل���ودة في
مجلس أبوظبي للتعليم الدكتور "ط��ارق
العامري" ،أن لدى املجلس مبادرة لدعم
املدارس ذات الرسوم املنخفضة ،حيث متت
دراس��ة وسائل دعمها وزي��ادة مدخولها،
بعي ًدا عن الرسوم الدراسية.
كشفت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
عن شعارها احملدث الذي يدمج بني اللغتني
العربية واإلجنليزية؛ بهدف تعزيز هويتها
املؤسسية.
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حصلت كلية الهندسة وتقنية املعلومات
ف��ي جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا
على االعتماد الدولي من هيئة االعتماد
األكادميي للهندسة والتكنولوجيا ABET
بالواليات املتحدة األميركية.
السعودية
تلقى الطالب "مصعب بن سعيد آل سلطان"
من اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة مكة
املكرمة شهادة شكر وتقدير من وزير
التعليم الدكتور "أحمد العيسى"؛ نظير
متثيله شباب اململكة العربية السعودية في
املؤمتر الدولي للشباب العربي الـ  ،٣٥الذي
ُأقيم في مملكة األردن.

التي ألقاها في املؤمتر األول لوزراء التربية
في ال��دول األعضاء باملنظمة اإلسالمية
للتربية والعلوم والثقافة (اإليسيسكو) ،أن
قطر أدرك��ت مبك ًرا أن نهضتها وتقدمها
ال تعتمد على مواردها املادية والطبيعية
فحسب ،بل على تعزيز تنميتها البشرية.

أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي على
ل��س��ان رئ��ي��س جلنة م��ع��ادل��ة ال��ش��ه��ادات
"ابراهيم النعيمي" ،مجد ًدا ضرورة حصول
الطالب الذي يرغب في الدراسة باخلارج
على نفقته اخلاصة أو على نفقة جهة عمله،
على موافقة مسبقة منها ،وااللتزام بالشروط
واملعايير التي توضح له.

عقدت وزارة التعليم االجتماع اخلاص
مب��ش��روع تطبيق معايير التعلم املبكر
النمائية لعمر  6-3سنوات ملرحلة رياض
األطفال ،عبر برنامج لقاء بحضور عدد من
مشرفات رياض األطفال بالوزارة وعدد من
اإلدارات التعليمية في جميع مناطق اململكة.

أعلن رئيس جلنة معادلة الشهادات بوزارة
التعليم والتعليم العالي عن تلقي طلبات
 1069معادلة شهادة جامع ّية منذ أول يناير
املاضي وحتى اآلن % 80 ،منها لطالب
قطريني ،وقبول معادلة  998شهادة بنسبة
 %93من إجمالي الشهادات ورفض 71
شهادة بنسبة .%7

أصدر مدير تعليم القريات الدكتور "محمد
الثبيتي" ،ق��را ًرا يقضي بتشكيل مجلس
تعليمي ملدارس السجون ،للعام الدراسي
احلالي ،بهدف تفعيل دور مدارس السجون
في إصالح النزالء وقيامها مبهامها التربوية
والتعليمية في هذا اجلانب.

تنطلق ال��ي��وم احلصص اإلث��رائ��ي��ة لطلبة
امل��دارس املستقلة في أول تفعيل لها بعد
تعديل إجراءاتها وفرض رسوم مالية نظير
االلتحاق بها من قبل طلبة املدارس مبختلف
املراحل التعليمية.

أكدت وزارة التعليم في بيان لها على أهمية
تفعيل أعمال اللجنة املركزية لالنضباط
املدرسي التي وجه وزير التعليم بتشكيلها
في وق��ت سابق برئاسة مديري إدارات
التعليم باملناطق واحملافظات.

ق��ال املدير العام للتعليم مبنطقة جنران
الدكتور "محسن حكمي" إن الدولة حرصت
على العناية ب��ذوي االحتياجات اخلاصة
من خالل تكثيف جهودها خلدمتهم ،وذلك
بإنشاء املؤسسات املتخصصة التي توفر
أدواتهم واحتياجاتهم.

ع��اد امل��س��رح امل��درس��ي ال��س��ع��ودي إلى
املنافسات احمللية واخلليجية والعربية ،بعد
حصاد الفريق املسرحي الطالبي السعودي
املشارك في مهرجان املسرح اخلليجي
السابع في البحرين اجلوائز الكبرى في
أفضل عرض مسرحي.

ناقشت اللجنة التنفيذية لبرنامج «فطن»
ب��اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة جنران,
إعداد خطة فطن التشغيلية للعام الدراسي
1438/1437هـ.
قطر
أكد وزير التعليم والتعليم العالي الدكتور
"محمد بن عبد الواحد احلمادي" ،في الكلمة

أرسلت وزارة التعليم والتعليم العالي
حتديثات نظام lmsالتعليم اإللكتروني،
ويضم التحديث كافة التفاصيل املتعلقة
بنظام التعليم اإللكتروني حتت عنوان
"اجلديد في نظم إدارة التعلم".

الكويت
طلب وزي��ر التربية ووزي��ر التعليم العالي
الدكتور "بدر العيسى" ،تقري ًرا كام ًال وعاج ًال
عن حادثة اعتداء ولية أم��ر على إحدى
مديرات مدارس منطقة األحمدي التعليمية،
ً
رافضا
وأكد وقوفه إلى جانب أهل امليدان،
مثل هذه األساليب اخلارجة عن األخالق
والقيم التي يتحلى بها املجتمع الكويتي.
قال رئيس جمعية املعلمني االستاذ "وليد
احلساوي" ،إن اجلمعية تستنكر ما حدث
إلح��دى مديرة م��دارس املرحلة املتوسطة
في منطقة الظهر من اعتداءات واصابات
بالغة من جانب إحدى أولياء األمور ،مطال ًبا
بإقرار قانون حماية املعلم ال��ذي مازال
حبيس االدراج في لسنوات عدة في إدراج
املجالس السابقة ملجلس األمة.

انطلقت أنشطة املؤمتر السنوي الثاني
واخلمسني الحت��اد طلبة الكويت ـ فرع
اململكة املتحدة وإيرلندا في لندن في فندق
ب��ارك ب�لازا برعاية بالتينية من صحيفة
صفحة 3
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«األنباء» ،وذلك حتت شعار «معا نصنع
املجد لكويت الغد».
البحرين
استقبلت الدكتورة "منى البلوشي" القائم
بأعمال األمني العام ملجلس التعليم العالي،
وفد ًا من جامعة ويست فيرجينيا األمريكية،
وذلك مبناسبة صدور قرار مجلس التعليم
العالي باملوافقة املبدئية على تقدمي اجلامعة
امللكية للبنات لبرنامج بكالوريوس العلوم في
الهندسة املدنية بالتعاون مع جامعة ويست
فيرجينيا.

تعرضت مدرسة ال��دراز اإلعدادية للبنات
الع��ت��داءٍ جديد ،متثل في قيام ع��دد من
اإلره��اب��ي�ين بالتسلل إل��ى داخ��ل احل��رم
املدرسي ،وحتطيم أبواب الصف اإللكتروني
باملدرسة ،والعبث مبحتوياته ،وقد مت إبالغ
السلطات األمنية بذلك التخاذ الالزم.

الرأي
(صحيفة “اجلريدة” الكويتية ،تقرير بعنوان “«منع
التحويل الداخلي باجلامعات املصرية» يوقف قيد
الطلبة الكويتيني”) :أعرب العديد من الطلبة

الكويتيني عن استياءهم لقرار منع التحويل
الداخلي باجلامعات املصرية ،مؤكدين أن
القرار يشمل الطلبة اخلليجيني فقط ،بينما
يتنقل العديد من الطلبة من اجلنسيات
العربية من جامعة إلى أخرى.

(صحيفة “اجلريدة” الكويتية ،حتقيق بعنوان “إعالم

اجلامعة يستقطب  %95من «طلبة التشغيل»”) :أكد
عدد من طلبة جامعة الكويت أن االشتراك
ف��ي التشغيل ال��ط�لاب��ي بقسم اإلع�لام
والعالقات العامة ساهم في تعليمهم العديد
من م��ه��ارات العمل اجلماعي ،مضيفني
أن ع��م��ادة ش��ؤون الطلبة فتحت الباب
أمام املوهوبني الستغالل فراغهم في جو
أكادميي.

اختتمت فعاليات ال���دورة السابعة
ملهرجان املسرح املدرسي اخلليجي
ال��ذي استضافته اململكة ،مبشاركة
الدول األعضاء مبكتب التربية العربي
لدول اخلليج ،وذلك بالصالة الثقافية
الكائنة باملنامة بلوحة استعراضية
بعنوان (خليج يجمعنا) قدمتها طالبات
مدرسة ال��رف��اع الشرقي االبتدائية
للبنات.
عُمان
بتشريف م��ن ح��ض��رة ص��اح��ب اجلاللة
السلطان قابوس بن سعيد املعظم ،يرعى
الشيخ عبدالله بن محمد الساملي وزير
األوق���اف وال��ش��ؤون الدينية ال��ي��وم حفل
تخريج الدفعة السابعة والعشرين من طالب
وطالبات جامعة السلطان قابوس وذلك في
املسرح املفتوح باجلامعة ،وأكد الدكتور
فالنفط ثروة مادية ناضبة ،وإن لم تنضب
هذه الثروة فقد تصبح كاسدة يو ًما ما،
وهناك دول ال يوجد في باطن أرضها اليوم
ذ ّرة نفط واحدة ،أو ذ ّرة حديد واحدة ،ومع
ذلك تقود العالم اقتصاد ًيا.
الكاتب عبد اهلل عبد اجلابر (صحيفة “األنباء”
الكويتية ،مقال بعنوان “ كيف ندعم مستقبل األجيال
الكويتية املقبلة؟) :تساءل هل التعليم في

الكويت مبستوى مناسب ومتطور ويواكب
األحداث الثقافية والتعليمية العاملية ،وهل
املدارس بتصاميم ومبان حديثة أو محدثة
ومناهج دراس��ي��ة يستفاد منها الطالب
في حياتهم املستقبلية العملية؟ ورأى أن
التعليم بالكويت نوعا ما كذلك ،ولكن النظام
التعليمي والتربوي يحتاج إلى االهتمام
والتطوير مبا يتناسب مع حاجات السوق
وخاصة مخرجاتها.

الكاتب “عبد اهلل صادق دحالن”( ،صحيفة “عكاظ”
السعودية ،مقال بعنوان“ :خصخصة التعليم حتتاج
اىل إع��ادة نظر”) :طالب ب��ض��رورة التأني

“سلمان اجلودو”) :رأى أن وجود ملهيات عن
التعلم ،مثل تلفزيون او سينما منتشرة
او تلفونات خلوية ،انفتاح املجتمع على
املجتمعات األخرى يؤدي الى تشتت أذهان
الطلبة بني الدراسة وامللهيات األخرى التي
قد يؤثر سل ًبا على التحصيل العلمي للطالب،
مؤك ًدا أن سوء استخدام التكنولوجيا من
قبل الطلبة في التعليم أدى إلى انصرافهم
إلى أمور كثيرة بعيدة عن املناهج الدراسية.

وعدم التسرع في اتخاذ قرار بخصخصة
اجلامعات احلكومية أو املدارس احلكومية؛
ألنها أولاً إحدى أهم مسؤوليات الدولة جتاه
مواطنيها ،وثان ًيا أن خصخصتها تعني
فرض رسوم على طلبة املدارس واجلامعات
احلكومية وبالتالي زيادة األعباء املالية على
املواطنني واألس��ر السعودية من الفقراء
وذوي الدخل احملدود على وجه اخلصوص،
الفتًا أن الربحية هي األس��اس في عمل
القطاع اخلاص.

الكاتب “عبد العزيز العمر”( ،صحيفة “اجلزيرة”
السعودية ،مقال بعنوان“ :التعليم هو بديل النفط”):

(صحيفة “اخلليج” اإلماراتية ،حتقيق بعنوان“ :الرتبية
األخالقية ..مسار لبناء أجيال التسامح واالنتماء”):

(صحيفة “األيام” البحرينية ،حوار مع اخلبري الرتبوي

رأى أن التعليم فقط هو ال��ذي سيحدد
ويشكل مالمح املستقبل وليس النفط،
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أشادت بإعالن وزارة التربية والتعليم عن
استكمال خطتها املشتركة مع ديوان ولي

علي بن سعود البيماني رئيس اجلامعة ،أن
اجلامعة اعتمدت  77مشرو ًعا بحث ًيا منذ
بداية الدعم السامي في العام  2011وحتى
العام املاضي بقيمة إجمالية بلغت سبعة
ماليني ريال.

ض َّم ْت الكلية احلديثة للتجارة والعلوم
نظا َم التعليم املدمج إلى كافة مقرراتها
وبرامجها األكادميية؛ بهدف االرتقاء
مبستوى خدماتها ومنتجاتها األكادميية
وجتويد النظم ووسائل التعليم ،وفق
أحدث االجتاهات العاملية املعمول بها
في كبرى الكليات واجلامعات حول
العالم.

حصلت جامعة مسقط على موافقة نهائية
من وزارة التعليم العالي لبدء العمل وفقا
لنائب رئيس اجلامعة على أن تبدأ البرامج
التأسيسية على الفور.
عهد أبوظبي ،واملجالس والهيئات التعليمية،
إلدراج م��ادة "التربية األخالقية" ضمن
املناهج واملقررات الدراسية ،راصدة ردود
فعل امليدان التربوي ،التي أكدت أن التربية
موج ًها نحو تقدمي
األخالقية تع ّد تعلي ًما
َّ
املعرفة وامل��ه��ارات واالجت��اه��ات الالزمة
الكتساب السلوكيات احلميدة.
الكاتب “ابن الديرة”( ،صحيفة “اخلليج” اإلماراتية،
زاوية صباح اخلري بعنوان“ :مطلوب إجابات علمية”):

طالب مبزيد من الشفافية في طرح وتناول
جملة من القضايا ،وعلى األخص ،قضايا
التعليم ،ومتويل التعليم ،واملوارد البشرية،
وال��ت��وط�ين ،وامل��ع��اش��ات ،متسائال :أين
جهود اجلامعات ومراكز البحث ،وملاذا ال
يشجع الباحثون املواطنون نحو تأسيس
وتنمية بيوت اخل��ب��رة ،وإل��ى متى ن��زوع
بعض املؤسسات لالستعانة ببيوت اخلبرة
األجنبية ،بالرغم من عدم إيجابية العالقة؟!.

الكاتب “ربيعة بن صباح الكواري”( ،صحيفة “الشرق”
القطرية ،مقال بعنوان “ :اقرتاح بإطالق جامعة خليفة
بن محد ختليداً إلجنازات األمري الراحل”) :يقترح

الكاتب إطالق "جامعة خليفة بن حمد" على
إحدى اجلامعات أو الكليات الوطنية لتكرمي
فقيد الوطن الذي يستحق ملسة وفاء لتخليد
ذكراه نظير ما قدم للتعليم من إجنازات
جبارة سجلها التاريخ له بأحرف من نور.
ومثل هذه التسمية ،تكاد تكون موجودة في
جميع البلدان العربية مثل :جامعة امللك
سعود ،وجامعة زاي��د ،وجامعة قابوس،
وجامعة محمد اخلامس ..وغيرها.

الكاتب “منصور حممد اهلزامية”( ،صحيفة “الراية”
القطرية ،مقال بعنوان“ :دافعية املتعلم ..أين يكمن
اخللل؟”) :رأى أن نهضة التعليم تقتضي

إع���ادة النظر ج��ذر ًي��ا ف��ي ك��ل م��ا يتصل
صفحة 4
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بالعملية التعلمية التعليمية بحيث يقع
التركيز -أو ًال  -في حتديد فلسفة وهوية
التعليم الذي نريد و -ثان ًيا  -في حتديد أي

مخرجات ،فالتنمية املستدامة واالقتصاد
املعرفي واإلصالح عناوين رئيسة تقع على
رأس األولويات لكل دولة أو أمة تسعى به ّمة

إلى نهضتها وأداة التغيير تتمثل في نظام
تعليمي يساير العصر مدعو ًما من جميع
مؤسسات املجتمع املدن ّية واحلكوم ّية.

اجملتمع

بجامعة السلطان قابوس -حلقة عمل ملعلمي
الرياضيات مبدارس محافظة مسندم.

اإلداري��ة واإلشراقية والتعليمية لشرح آلية
برنامج املسح الشامل وأهميته في الكشف
املبكر وسبل الوقاية في مرحلة الطفولة املبكرة.

دش��ن مساعد امل��دي��ر ال��ع��ام للشؤون
املدرسية باإلدارة العامة للتعليم بالقصيم
السعودية "عبدالرحمن الصمعاني"،
ومساعد مدير الشؤون الصحية للصحة
العامة باملنطقة "أحمد العمر" ،حملة
مكافحة العمى وعيوب اإلبصار مبدرسة
الفتح االبتدائية ،الذي تنفذه إدارة الصحة
املدرسية بالتعليم ،ومببادرة من الشؤون
الصحية باملنطقة.

تكرم عمادة شؤون الطلبة في جامعة الكويت
خالل األيام املقبلة القوائم امللتزمة باللوائح
اجلامعية خالل فترة انتخابات اجلمعيات
العلمية لكليات جامعة الكويت للعام
اجلامعي /2017.2016

أقيم في مقر جمعية الكشافة الكويتية
مبنطقة حولي ،املنتدى الثامن لشابات
دول مجلس التعاون اخلليجي ،واستضافته
جمعية امل��رش��دات الكويتية حتت شعار
«الشابات طاقات وعطاء  -متكني»
حققت م��درس��ة أح��م��د ال��ع��م��ران بطولة
ك��رة الطاولة للمرحلة الثانوية للبنني ،
في النشاط اخلارجي ال��ذي يقيمه قسم
التربية الرياضية بإدارة التربية الرياضية
والكشفية وامل��رش��دات ب���وزارة التربية
والتعليم البحرينية.

أقامت اللجنة العمانية للرياضيات- ،التي
تعمل حتت مظلة مكتب التعاون الدولي

حصل طالب من جامعة السلطان قابوس
على درج���ة املاجستير برسالته حول
الوقف في عمان وأثره في احلياة الثقافية
واالجتماعية.
زارت قافلة بنك صحار للسالمة املرورية
"رك��ز وس���وق" م��درس��ة التفاني للتعليم
األساسي بسلطنة عمان ،في إطار حملته
املُستمرة للتوعية بأهمية السالمة املرورية
في امل��دارس والتي أطلقها بالتَّعاون مع
اجلمعية العمانية للسالمة على الطرق.
كرمت كليات التقنية العليا بالشارقة
اإلماراتية ،شركاءها في القطاعني احلكومي
واخل���اص ضمن حفل ت��ك��رمي الشركاء
االستراتيجيني واجلهات الداعمة للكلية.

فاز برنامج خليفة لتمكني الطالب «أقدر»
باإلمارات ،بجائزة الهيئة العاملية لتبادل
املعرفة ،وحصل البرنامج على وسام الريادة
املؤسسي للعام .2016

نظمت األمانة العامة جلائزة خليفة التربوية
اإلماراتية ،ورشة العمل الثانية للتعريف
باملجاالت املطروحة في دورتها العاشرة،
بحضور ع��دد كبير من املعلمني وممثلي
اجلهات واملؤسسات ذات العالقة.

نظمت إدارات احلضانات احلكومية التابعة
ملجلس الشارقة للتعليم اإلماراتي ،محاضرة
تعريفية بقصر الثقافة ،استهدفت الهيئة

اختتمت جامعة الدراسات العليا إلدارة
األعمال  ،HEC PARISعضو مؤسسة
قطر للتربية والعلوم وتنمية املجتمع أعمال
مؤمترها األول في البحث العلمي والذي
جاء حتت عنوان "متهيد الطريق القتصاد
معرفي في اخلليج -قطر محور التركيز"
ومب��ش��ارك��ة أكثر م��ن  80م��ن الباحثني
واألكادمييني ورجال األعمال من مختلف
أنحاء العالم.
استضاف مؤمتر القمة العاملي لالبتكار في
التعليم "وايز" ،يو ًما من العروض التقدميية
تخللته ورشة عمل تفاعلية مقدمة بأسلوب
"املقهى العاملي"؛ ملساعدة التربويني احملليني
على استكشاف سبل دعم وحتسني التعليم
في مرحلة الطفولة املبكرة في قطر.

اختتمت فعاليات ملتقى العلوم ال��ـ 22
للشباب اخلليجي ال��ذي استضافته دولة
قطر ،ونظمه النادي العلمي القطري حتت
رعاية "صالح بن غامن العلي" ،وزير الثقافة
والرياضة ،مبشاركة دول مجلس التعاون
لدول اخلليج العربية.

نفذ فرع الهالل األحمر القطري في مدينة
اخل��ور ع��د ًدا من احمل��اض��رات التثقيفية
وورش العمل لصالح  155مستفي ًدا من
طالب املدارس وفئة السيدات والفتيات من
أبناء املجتمع احمللي.

كاريكاتري

كاريكاتري صحيفة «اخلليج»
اإلماراتية ،يشري إىل إنتشار
ظاهرة التنمر بني الطلبة يف
املدارس.
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األخبار
مصر
وافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
الدكتور "الهاللي الشربيني" ،على استكمال
مشروع محو األمية "املصريون يتعلمون"،
للعام الثالث على التوالي ،2017 /2016
من خالل بروتوكول التعاون مع الهيئة
العامة لتعليم الكبار ،ووزارة الشباب
وال��ري��اض��ة ،ال���ذي ي��ه��دف إل��ى حتقيق
الشراكة بني طرفي البروتوكول ،واستثمار
طاقات الشباب في تطوير وتنمية املجتمع.
عقد مكتب مدير عام تنمية التربية اخلاصة،
ب��وزارة التربية والتعليم ،بالتعاون مع
اإلدارة املركزية لشئون التربية اخلاصة،
ورشة عمل ملبادرة "أنا معاق من حقي
أن أتعلم" ،باملركز االستكشافي مبحافظة
اإلسماعيلية؛ لزيادة الوعى بالدمج ،وطرق
التعامل مع الطالب املعاق داخل مدارس
الدمج ،مع إيجاد بيئة داعمة لتعليم ذوى
اإلعاقة.
رصدت غرفة العمليات املركزية بوزارة
التربية والتعليم عدة وقائع في املديريات
ببعض احملافظات ،ومت عرضها على وزير
حرصا من الوزارة على
التربية والتعليم،
ً
حتقيق مبدأ الشفافية وإع�لان احلقائق
للرأي العام الي أحالها للتحقيق واملتابعة.
أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
الدكتور "أشرف الشيح" ،بجهود الرئيس
"عبد الفتاح السيسي" ،في إجناح امللتقى
األول للشباب بشرم الشيخ ،ما يؤكد
اهتمام ورعاية مصر لشبابها ،وتأهيلهم
وإعدادهم للقيادة ،مشي ًرا للقرارات التي
أعلنها الرئيس في ختام امللتقى.
قرر رئيس قطاع املعاهد األزهرية الدكتور
"محمد أبوزيد األمير" ،منع جميع رؤساء
املناطق من التحدث لوسائل اإلعالم إال
بعد احلصول على موافقة رسمية منه.
وطالب رئيس قطاع املعاهد األزهرية
قيادات منطقة القاهرة األزهرية مبوافاة
القطاع مبا يفيد باستالم الكتب الدراسية
في موعد أقصاه يومني دون شرط أو قيد.
اجلزائر
جدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
"الطاهر حجار" ،على هامش اللقاء الذي
عقده مع ممثلي املنظمات الطالبية تأكيده
بعدم وج��ود نية لدى قطاعه خلصخصة
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قطاع اخلدمات اجلامعية ،مشي ًرا إلى أن
الندوة الوطنية املزمع عقدها نهاية 2017
ستقوم بإعادة النظر في هذا امللف وكذا
في طريقة الدعم الذي تقدمه الدولة إلى
الطلبة.
ت أشغال ترميم وإع��ادة تأهي ل
استكمل 
 90مؤسسة تربوية عبر والية أم البواقي،
حسبما أفاد به مدير التجهيزات العمومية
"ن��ور الدين بن عابشة" .وأوض��ح هذا
املسؤول ب��أن ه��ذه املؤسسات التربوية
املرممة واملهيأة تع ّد جزء من 191 مؤسسة
تربوية مبرمجة ضمن برنامجي التنمية
ي لسنة 014. 2
ي والتكميل 
القطاع 
املغرب
ت��رأس وزي��ر التربية الوطنية املغربي
"رشيد بن املختار" ،اجتماع جلنة قيادة
االستراتيجية الوطنية للتكوين املهني
موضحا أن إرساء نظام للتكوين
،2021
ً
انفتاحا ويتسم باجلودة
أكثر
املهني
ً
والفعالية يقوم ،في األساس ،على حكامة
مندمجة تضمن التكامل واالنسجام بني
مجموع الهيئات والفاعلني وحتقيق االلتقاء
ب�ين ال��ب��رام��ج س��واء منها التي دخلت
حيز التنفيذ أو التي سيتم الشروع في
إجنازها.
هد ّد مجموعة من الطالب املوظفني ،الذين
جنحوا في املباريات النهائية للماستر،
التابع جلامعة محمد اخلامس في الرباط،
باللجوء إلى القضاء اإلداري ملواجهة ما
ً
"شططا" من قبل اجلامعة ،ملنعهم
اعتبروه
من التسجيل باملاستر ،رغم جناحهم في
كل مستويات االختبارات اخلاصة في
مختلف وحدات املاستر.
تونس
أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي
"سليم خلبوس" ،منشو ًرا يتعلق بانتخابات
ممثلي الطلبة باملجالس العلمية للسنة
اجلامعية  .2017-2016وتق ّرر إجراء
هذه االنتخابات يوم اجلمعة  18نوفمبر
 2016على أن يتم تقدمي الترشحات يومي
 11و 12نوفمبر املقبل.
انخفض ع��دد خريجي التعليم العالي
في مجال التربية من  434خريج خالل
السنة اجلامعية  2009ـ  2010إلى 216
خريج خ�لال السنة الدراسية  2014ـ
 .2015كما انخفض ً
أيضا عدد خريجي
الدراسات االنسانية والفنون من 15509

خريج سنة  2009ـ  2010الى 9786
خريج سنة  2014ـ  .2015وانخفض
عدد خريجي العلوم االجتماعية واألعمال
التجارية والقانون بحوالي  10آالف خريج
من  25604خريج بنفس الفترة.
العراق
أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
الدكتور "عبد ال��رزاق العيسى" ،مبؤمتر
صحفي في جامعة بغداد ،إلعالن نتائج
القبول املركزي ،إلى قبول أكثر من 121
الف طالب وطالبة في الكليات واملعاهد
للعام ال��دراس��ي  2016ـ  2017في
الدراسات الصباحية ،مؤك ًدا أن استمارة
خاصة لتقدمي الطلبة الناجحني من الدور
الثالث ستطلق قري ًبا.
قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
متديد فترة التقدمي للجامعات والكليات
األهلية إلى اخلميس املقبل املوافق الثالث
م��ن نوفمبر املقبل .وأوض���ح املتحدث
الرسمي للوزارة "حيدر العبودي" ،أن
قرار التمديد يأتي إحلا ًقا بالتعليمات التي
تضمنها دليل الطالب للتقدمي للجامعات
والكليات األهلية ،الفتًا إلى أن ثمة تعديال
أضيف على احل��دود الدنيا للتقدمي إلى
قسم القانون بحيث أصبح  ٥٨للفرعني
العلمي واألدبي.
بحث نائب محافظ نينوى لشؤون التخطيط
والطاقة "حسن ال��ع�لاف" ،مع وف��د من
منظمة اليونيسيف ،عمليات تأهيل املناطق
احملررة ،ومت االتفاق على ترميم وتأهيل
كافة مدارس ناحية القيارة احملررة ،وفتح
صفوف تعليمية في مخيمات النازحني
املوجودة في قاطعي مخمور والقيارة،
ودعم مشاريع الطفولة فيه.
سوريا
أكد وزير التعليم العالي الدكتور "عاطف
ال��ن��داف" ،أن رئ��ي��س مجلس ال���وزراء
املهندس "عماد خميس" ،وج��ه بزيادة
عدد املقاعد واملنح في اجلامعات اخلاصة
على أن يكون جزء منها يقدم كمنح لذوي
الشهداء واجلرحى وذلك ما يخص الكليات
الطبية ،في حال إذا متت زيادة  25مقع ًدا
يكون  5مقاعد منها لذوي الشهداء.
اعلنت مديرية التربية والتعليم احلرة في
محافظة إدلب ،عن توقف العملية التعليمية
حرصا على
في املدارس ملدة أسبوع كامل
ً
سالمة الطالب.
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الدول العربية
أعلنت "مديرية التربية احل��رة" في ريف
الالذقية ،حالة الطوارئ في إحدى مدارس
املخيمات احلدودية ،بسبب القصف املكثف
من قبل قوات النظام على املنطقة ،وفق ما
قال رئيس املديرية "أحمد اليمني".
لبنان
وضعت أبرشية زحلة وبعلبك وتوابعهما
للروم األورثوذكس حجر األس��اس ملدرسة
"انترناشونال ارثودكس كولدج" ،في احتفال
أقيم في باحة دير كنيسة القديس جاورجيوس
في بلدة دير الغزال شرق زحلة ،برعاية وزير
التربية والتعليم العالي "الياس بو صعب"،
وح��ض��وره إل��ى ج��ان��ب السفير ال��روس��ي
"الكسندر زاس��ب��ك�ين" ،النائبني "ج��وزف
املعلوف" ،و"طوني بو خاطر" ،النائب السابق
لرئيس مجلس النواب "ايلي الفرزلي".
الوزير السابق كابي ليون ،النائب السابق
سليم عون ،ممثل رئيسة "الكتلة الشعبية"
ميريام سكاف الدكتور روجيه سكاف،
احملافظ انطوان سليمان.
أعلنت مؤسسات أمل التربوية أن االثنني
يوم تدريس عادي في مدارسها ،في خرق
فاضح لقرار وزير التربية القاضي بإقفال
املدارس يوم االثنني.
فلسطني
أش��ادت وزارة التربية والتعليم العالي
بقرارات مؤمتر املنظمة اإلسالمية للتربية

الرأي
الكاتب “حممد زه��ران”( ،صحيفة “الشروق”
املصرية ،مقال بعنوان“ :فن التعليم”) ،تساءل ما

احلاجة لالستثمار في التعليم؟ ،مبينًا أن
املواد التعليمية ليست األساس األول ألن
العلم يتغير ولكن طريقة وعملية التعليم
هي املهمة ألنها حتسن من طريقة تفكير
اإلن��س��ان وت��ه��ذب م��ن أخ�لاق��ه وهاتان
الصفتان حتسنان احلياة بكاملها ألنه
حتى األيدي العاملة لألعمال البسيطة
ستجد طرق لتحسني اخلدمة واملنتج إذا
تعلمت بطريقة صحيحة.

“سعد ال��زن��ط”“( ،م��دي��ر مركز ال��دراس��ات
االسرتاتيجية” ،برنامج “أحداث النهار” ،قناة
“النهار اليوم” املصرية) ،أوضح أن األمني

العام ملنظمة العمل اإلس�لام��ي "إي��اد
مدني" ،ال ميثل السعودية ولكن يعامل
بصفته ووزير التربية والتعليم املصري
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والعلوم والثقافة (اإليسيسكو) األول
لوزراء التربية ،الذي ُعقد في تونس ،حتت
رعاية رئيس اجلمهورية "الباجي قايد
السبسي" ،الذي أكد في بيانه اخلتامي
دع��م امل��ؤس��س��ات التربوية والتعليمية
والثقافية والدينية الوطنية في فلسطني،
خاصة في القدس الشريف.
اليمن
دشن وكيل وزارة التعليم الفني والتدريب
املهني املساعد لقطاع املعايير واجلودة
املهندس "سعيد اخلليدي" باملعهد احلرفي
اليمني التركي بصنعاء العام التعليمي
وال��ت��دري��ب��ي اجل��دي��د 2017/ 2016م
في كافة املعاهد الفنية واملهنية بعموم
احملافظات.
ناقش اجتماع بصنعاء برئاسة وكيل
وزارة التربية والتعليم لقطاع املشاريع
والتجهيزات "عبد الكرمي اجلنداري"،
احتياجات مطابع الكتاب املدرسي.
وتطرق االجتماع ال��ذي ضم فريق
من منظمة اليونيسيف برئاسة رئيس
قسم التعليم باملنظمة "ذوالفقار علي
خان" إال اإلشكاليات التي حالت دون
استكمال طباعة املنهج الدراسي جراء
استمرار العدوان واحلصار اجلائر
علي البالد.
اختتم مكتب التربية والتعليم مبديرية
الطويلة مبحافظة احملويت مهام انتخاب
وتشكيل املجالس الطالبية ف��ي 50
لم يقم بالرد عليه ،ألن األمر كان مفاجئ،
ولكن ينتظر من الدولة اتخاذ إجراء ضده
خاصة أنه على عالقة مع اإلخوان وتركيا
والبد أن يرد عيله بشكل قوي حتى ال
يتجرأ األق��زام على مصر ،مضي ًفا أن
مؤمتر الشباب حقق جناح كبير ج ًدا في
العالم العربي.
“حممد سليمان”“ ( ،رئيس مركز ومدينة أطسا
بالفيوم” ،برنامج “صباح دريم” ،قناة دريم ”2
املصرية) ،تطرق إلى افتتاح ثماني مدارس

في مدينة اطسا بالفيوم خالل الفترة
املاضية ستعمل على حل مشكلة التكدس
السكاني في املنطقة ،مشي ًرا إلى ان
محافظ الفيوم اقترح تعاقد اجلمعيات
األهلية مع بعض املدرسني حلل مشكلة
نقص املدرسني باملناطق النائية.

“عبد اهلل املغازي”“( ،أستاذ القانون الدستوري
ومعاون رئيس ال��وزراء السابق” ،برنامج “من

مدرسة باملديرية للمرحلتني األساسية
والثانوية.
السودان
وصلت إل��ى محلية ال��دن��در بعثة مسار
التعليم مل��ش��روع دع��م صغار املنتجني
بالقطاع املطري "إيفاد" .وتهدف الزيارة
إلى الوقوف على النجاحات التي حققها
امل��ش��روع باحمللية ،ب��اإلض��اف��ة لتبادل
التجارب واخلبرات بني املشاريع املختلفة
التي يعمل بها املشروع.
تعهد رئيس احتاد طالب جامعة السودان
للعلوم والتكنولوجيا" ،عمر أحمد عمر"،
بكفالة عالج احلاالت املرضية املزمنة
للطالب ،عقب توقيع بروتكول التأمني
الصحي بني االحت��اد وشركة شيكان
للتأمني ،مؤك ًدا أن املؤسسات النقابية
الطالبية تستطيع القيام بذلك من خالل
شراكات في مجال التأمني الصحي.
موريتانيا
أشرف املدير العام للمدرسة الوطنية
لإلدارة والصحافة والقضاء "محمد ولد
عبدالقادر ولد اع�لاده" ورئيس جامعة
منوبة "شكري املبخوت" ،ومدير معهد
الصحافة وع��ل��وم االخ��ب��ار "منصف
العياري" ،بجامعة منوبة بتونس على
التوقيع على اتفاق للتعاون األكادميي
والعلمي بني املدرسة ومعهد الصحافة
وعلوم األخبار بتونس.
ماسبريو” ،قناة “األوىل املصرية”) ،ذكر أنه على
معرفة بالرئيس "السيسي" منذ  6سنوات
وشاهد مستواه الراقي من خالل عمله
بحملته االنتخابية وهو رجل صادق فيما
يقوله ،الفتًا إلى أن الرئيس استمع في
املؤمتر الوطني للشباب القتراحات في
التعليم خاصة في ظل احلاجة لتطوير
التعليم والتخلص من احلشو وتبسيط
العملية التعليمية خاصة في مراحلها
االول���ى ،بجانب أهمية تغيير إدارة
التفكير احلالية وإضفاء فكر جديد على
الفكر االداري املوجود في الدولة للخروج
مبقترحات جديدة للتنمية.
الكاتبة “حمبات أبو عمرية”( ،صحيفة “األخبار”،
مقال بعنوان “ :ورق��ة عمل التعليم ومؤمتر
الشباب”) ،رأت أن ورقة العمل املطلوبة

من املتخصصني في التعليم الب��د أن
تركز على امللفات اجلوهرية ذات العالقة
ب��األم��ور التنفيذية ،وأول��ه��ا :اإلنفاق

صفحة 7
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الدول العربية
على التعليم الذي يتطلب تطبيق نظام
الضرائب التصاعدية على الدخل ليساهم
األغنياء في نفقات التعليم ،وثانيها
املناهج املدرسية التي ب��دأت وزارة
التعليم في تطويرها منذ إعالن الرئيس
عن تشكيل جلنة قومية ملراجعة مناهج
العلوم والرياضيات ،والتوسع في جتربة
التعليم التفاعلي ،وتخفيض الكم املعرفي
في باقي املواد ليكون التعليم أقل والتعلم
أكثر ،وثالثها االنضباط في امل��دارس،
وإغ�لاق مراكز ال���دروس اخلصوصية
واإلع�ل�ان ع��ن مجموعات التقوية في
املدارس.
الكاتب “ص��احل أبو أصبع” ،صحيفة “البيان”
اإلماراتية ،مقال بعنوان  ”:حتدي القراءة
العربي والنهوض الثقايف”) ،اعتبر أن من

أه��م املشاريع مبادرة الشيخ "محمد
بن راشد آل مكتوم" ،الثقافية مشروع
"حت��دي القراءة العربي" ،ال��ذي يهدف
إلى تنمية حب القراءة لدى جيل األطفال
والشباب بالعالم العربي ،وغرسها كعادة
متأصلة في حياتهم وت��ؤدي إلى تنمية
مهارات الطالب في التفكير التحليلي
والنقد والتعبير ،وتعزيز قيم التسامح
واالن��ف��ت��اح الفكري والثقافي لديهم.
وأعلنت إحصائيات "سباق التحدي" عن
مشاركة  15دولة ضمنه ،وبلغ إجمالي
املتنافسني في مراحل التحدي املختلفة
أكثر من ثالثة ماليني ونصف.

الكاتب “مجال إمام”( ،صحيفة “عمان” العمانية،
مقال بعنوان“ :على بعد أمتار من نهاية النفق”)،

اجملتمع
أعلنت اللجنة الفنية بإدارة رعاية الشباب
بكلية الصيدلة بجامعة القاهرة املصرية
عن تنظيم مسابقة امل��واه��ب الفردية
"املوسيقي والغناء الفردي واإلنشاد
الديني ".
ف��ي إط��ار التعاون ب�ين جامعة املنار
اللبنانية وجامعة جنوى االيطالية نظمت
املنار مؤمت ًرا علم ًيا حول إدارة الطاقة
املستدامة وانعكاسها على البيئة.
افت ّكت مدرسة تاونزة العلمية بوالية
غرداية اجلزائرية املرتبة األولى وطن ًيا
والرابعة عرب ًيا بعد جناحها الباهر في
الوصول إل��ى نهائيات حت��دي القراءة
العربي في طبعته األولى بدبي.
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شدد على أن املأزق العربي ليس سياس ًيا
فقط ،فالتعليم جزء بارز من أزمته وأحد
أسباب تراجعه احل��اد واحللول ليست
سياسية فحسب بل اقتصادية وثقافية
وفكرية وعلمية ،وفي مجال التعليم يظل
التعليم الراقي بعي ًدا عن التلقني واحلفظ
وتتوافر فيه املعايير العلمية هو جزء من
احللول التي نبحث عنها ،ووف��ق هذه
الرؤية ميكن أن يكون التعليم هو القاطرة
التي تقود التنمية في العالم العربي.
أجرت (صحيفة “الدستور” املصرية ،ح��وارًا مع
الدكتور املغربي “حممد احلناش” ،أستاذ اهلندسة
اللغوية العربية والعامة ،احملاضر مبؤمتر
“اختبارات قياس مهارات اللغة العربية لغري
الناطقني بها”) ،الذي رأى أن العالم العربي

يعاني من غياب اإلرادة السياسية جلعل
اللغة ه��ي املطلوبة ب��األس��اس؛ فنحن
نغيب هذه اللغة ونعطي أولويتنا للغات
األجنبية ،فالناس يشترط عليهم اإلحاطة
باللغة األجنبية ،الشباب عندنا يتحدثون
فيما بينهم باللغة الفرنسية ،مشي ًرا إلى
أن هناك مراكز فكرية كبيرة في العالم
العربي مثل األزهر والقيروان والزيتونة،
يجب أن متسك األم��ور بجدية وتفرض
اللغة العربية على املسئولني؛ ليهتموا
بتنميتها ومل��اذا ال نشترط حينما تأتي
البضاعة من أوروبا أن يكتبوها باللغة
العربية.

(جملة “املنارة” املغربية ،تقري ًرا بعنوان“ :اخلصاص
يف األساتذة اجلامعيني ينذر بكارثة حقيقية”)،

أشارت إلى أن النقابة الوطنية للتعليم

انطلق برنامج "اب��دأ" من طرف الفرع
املغربي للمنظمة غير احلكومية األميركية
"إي��ن��اك��ت��س" ب��ش��راك��ة م��ع مؤسسة
ف��وس��ب��وك��راع  ،ف��ي م��ج��ال امل��ق��اول��ة
االجتماعية ليستفيد منه  400طالب في
مدينة العيون املغربية.

العالي ،كشفت في بيان لها أن 4500
أستاذ سيحالون على التقاعد بحلول سنة
 ،2018ما ينذر بكارثة حقيقية في قطاع
التعليم العالي .ومم��ا يزيد من تعقيد
املشهد ارتفاع عدد الطلبة اجلامعيني
إلى مليون طالب وطالبة سنة .2018
وتقترح النقابة لتعويض اخلصاص
املهول في أساتذة التعليم العالي توظيف
ألف أستاذ جامعي جديد كل سنة ،وهو
رقم لن يتحقق ألن معدل املناصب التي
خصصتها احلكومة في قطاع التعليم
وصل إلى  500أستاذ فقط.
(جريدة “جنوبيات االلكرتونية” اللبنانية ،تقري ًرا
بعنوان”:استقبال الرئيس بتعطيل امل��دارس
واجلامعات”) ،تناولت ردود فعل التربويني

حيال قرار وزير التربية والتعليم العالي
بتعطيل الدراسة يوم االثنني النتخاب
الرئيس؛ فمنهم م��ن رف��ض أن تكون
املدارس دائ ًما مكسر عصا للهدر املالي
وخصوصا أن التعطيل
وعدم اإلنتاجية،
ً
ال ميكن أن يحصل ب��ه��ذه البساطة
والسهولة وبشكل غير مبرر ،كما أن
تكراره له انعكاسات على كلفة التعليم
التربوية واملادية ،في املقابل ثمة من وجد
في القرار حكمة إذا كان لدى الوزير
معطيات بحدوث مشاكل أمنية ،وهناك
من برر التعطيل بالتش ّوق ملتابعة جلسة
انتخاب رئيس اجلمهورية مباشرة عبر
شاشات التلفزة ،مبا أن االستحقاق
استثنائي ويأتي بعد فراغ دام أكثر من
سنتني.

من منظمة اليونيسيف التابعة لألمم
املتحدة.
أطلقت ش��رك��ة زي��ن ال��ع��راق م��ب��ادرة
"مدرستي" لتجهيز امل��دارس املتضررة
باملقاعد الدراسية للطلبة وتوزيع ما
يقارب  2300مقعد دراسي على املدارس
املتضررة في مختلف احملافظات.

اختتمت فعاليات "املعرض الوطني الثالث
لإلبداع والكتاب" الذي نظمه "الراصد
الوطني للنشر والقراءة" ،بدعم من وزارة
الثقافة ،باملركز الثقافي اب��ن خلدون
"طنجة" املغربية.

متكن طلبة جامعة األخوين من التألق في
نهائيات املسابقة املغربية للبرمجة على
احلاسوب التي تنظمها اجلمعية املغربية
لعلوم احلاسوب.

ت��واص��ل جمعية امل��رك��ز اإلس�لام��ي في
محافظة عجلون باألردن العمل مبشروع
"مكاني" للتدريس للطلبة السوريني
واألردنيني املنقطعني عن املدارس بدعم

بدأت بجامعة ثورة  21سبتمبر للعلوم
الطبية والتطبيقية مبحافظة صنعاء
اليمنية ورشة عمل حول التعليم املبني
على املشكالت.
صفحة 8

صناعة التعليم
تطبيقات تساعد الطالب على التخطيط ليومهم الدراسي
« :»myHomework Student Plannerهو تطبيق يساعد الطالب
على عمل الواجبات املنزلية وتنظيم وقتهم.
http://gg.gg/47re1

« :»inClassهو تطبيق ميكن الطالب من دوين املالحظات سواء كانت
فيديو أو صوتية ،ومشاركتها مع اآلخرين لتبادل الرأي حولها.
http://gg.gg/47re4
« :»iStudiez Proهو تطبيق يساعد الطالب على التخطيط لليوم
الدراسي من خالل إعداد اجلداول وتنظيم الوقت.
http://gg.gg/47re8

املرصد اإلعالمى ملنطقة الشرق األوسط (ميدل ايست مونيتور) هو أحد مشروعات الشركة العربية لنظم املعلومات واإلتصاالت أرابيا انفورم
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