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املجذوب توافق مع اجلامعات على تعليق
الدرو�س واالمتحانات وتطبيق اخلطة الوطنية

عقد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق املجذوب
ظهر أمــس األحــد سلسلة اجتماعات تربوية وإداريـــة ،بدأها
مع رئيس اجلامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب واملدير العام
للتربية فــادي يــرق واملــديــرة العامة للتعليم املهني والتقني
الــدكـتــورة هـنــادي بــري ،ومت التباحث فــي كيفية مواجهة كل
مستجد يتعلق ب ـف ـيــروس كــورونــا خـصــوصــا عـلــى مستوى
املؤسسات التربوية واجلامعية.
واطـلــع املجتمعون على التدابير التي اتخذتها اجلامعة
اللبنانية جلـهــة تــدريــب طــالب الـطــب عـلــى مــواجـهــة الوضع
والقيام بالتوعية والوقاية والتعقيم .كما عرض كل من املدير
العام للتربية واملــديــرة العامة للتعليم املهني والتقني مسار
تطبيق التعميم رقم  7الصادر عن الوزير واملتعلق بالتدابير
ملواجهة فيروس كورونا ،واستغالل فترة توقيف الدروس حتى
الثامن من آذار إلجــراء التعقيم بعمق في املــدارس واملهنيات
واجلامعات.
ومت التركيز على أهمية التوعية العامة في املؤسسات ومع
األهل وعبر وسائل اإلعالم عن طريق األطباء واملتخصصني.
ووض ــع الــوزيــر املجتمعني فــي أج ــواء متابعته ملوضوع
املوافقة على تعاقد األساتذة املتعاقدين كاشفا عن أنه سجل
الكتاب في األمانة العامة ملجلس الــوزراء متهيدا لوضعه على
جدول األعمال في أقرب فرصة إلقراره.
واتخذ املجتمعون القرار بضرورة حضور مديري املدارس
والثانويات واملعاهد املهنية واجلامعات الرسمية واخلاصة،
وأفـ ــراد الهيئة التعليمية الــذيــن هــم فــي امل ــالك واملرشدين
الـصـحـيــني طـ ــوال ف ـتــرة تـعـلـيــق الـ ـ ــدروس ،لتنفيذ التعميم
واإلشراف على تنفيذ اإلجــراءات املنصوص عليها في التعميم
رقم  7الصادر بتاريخ  2020/2/21والذي مت تعميمه سابقا.
كـمــا قــرر املجتمعون الـعـمــل بــاخلـطــة الــوطـنـيــة للتوعية،
وباإلجراءات الوطنية الوقائية ،وأكدوا على تعويض الدروس
وذلــك مبوجب مذكرات إداريــة الحقة ،على أن تتحمل كل إدارة
مسؤولية النتائج املترتبة عما سبق ذكــره ،في ضوء القوانني
واألنظمة املرعية اإلجراء.
وأوصى املجتمعون بضرورة استغالل فترة تعليق الدروس
للمراجعة والدراسة في املنازل  ،وعدم املشاركة في التجمعات،
على اعتبار أن الهدف من عدم اإلختالط هو خفض فرص انتشار
الفيروس بني التالمذة وبالتالي بني العائالت.
*ثــم عقد الــوزيــر املـجــذوب اجتماعا مــع احتــاد املؤسسات

التربوية اخلاصة في حضور يــرق ورئيس مصلحة التعليم
اخل ــاص ع ـمــاد األش ـقــر ومـنـســق اإلحتـ ــاد األب ب ـطــرس عازار
واألعضاء ،حيث مت التشاور حول أهمية السبل الوقائية للحد
من انتشار الفيروس بناء على توصيات وزير الصحة العامة،
وقد مت اإلتفاق على عقد اجتماعات مقبلة لطرح القضايا التي
تهم القطاع معتبرا اننا معا في مواجهة هذه األزمة ،مؤكدا ان
التعليم اخلاص والتعليم الرسمي يتكامالن.
ودعا إلى استغالل اسبوع تعليق الــدروس لرفع اجلهوزية
فــي امل ــدارس الرسمية واخلــاصــة على ال ـســواء جلهة تطبيق
التعميم واخلطة الوطنية للوقاية والتوعية والتعقيم من أجل
احلفاظ على صحة التالمذة.
مــن جـهـتــه ،متـنــى األب عـ ــازار الـتــوفـيــق ل ـلــوزيــر وأكـــد ان
املؤسسات اخلاصة ملتزمة بقرار الوزير ،وناقش املجتمعون
موضوع متابعة تالمذة الشهادات الرسمية في املرحلة املقبلة.
واجتمع الوزير املجذوب مع رئيس اجلامعة األميركية في
بيروت الدكتور فضلو اخلــوري  ،ورئيس اجلامعة اللبنانية
األميركية الدكتور جوزف جبرا وعميد كلية الطب في اجلامعة
اليسوعية الدكتور روالن طنب ممثال رئيس اجلامعة املوجود
في اخلــارج في حضور املدير العام للتعليم العالي بالتكليف
فادي يرق ،وكان البحث مركزا على مدى انتشار فيروس كورونا،
واستعداد اجلامعات لتقدمي املشورة ومواكبة قرار الوزير من
خالل كليات الطب.
وأكد الوزير للمجتمعني ان الهدف هو إعطاء الثقة لألهالي
واحلفاظ على تضامن القطاع التربوي  ،سيما واننا نتعاطى
مع وبــاء ،مما يحتم علينا إتخاذ التدابير الالزمة ،مشيرا إلى
أن اإلجتماعات املقبلة سوف تكون مخصصة للقطاع اجلامعي
ليبقى رياديا ويعود متالقا في الداخل واخلارج.
وقــد توافق املجتمعون على التنسيق الــدائــم في ظل هذه
األولــويــة الوطنية التي تسبب بها فــيــروس كــورونــا ،ورحب
الــوزيــر بــاســتــعــداد املجتمعني للعمل يـــدا بــيــد مــع الــــوزارة
فــي هــذا املــضــمــار ،وقــد إطــلــع منهم على املعلومات العلمية
والطبية عــن هــذا الفيروس وكيفية التعامل معه ،وعبر عن
تقديره الستعدادهم لتبني قــراره القاضي بتعليق الدروس
واإلمتحانات ،ومتابعتهم تطبيق اخلطة الوطنية للتوعية
والوقاية والتعقيم ..وتوافق املجتمعون على إبقاء اإلجتماعات
مفتوحة مــع الــوزيــر والـــــوزارة والــقــطــاع الــتــربــوي ،ملواكبة
التطورات واتخاذ القرارات املناسبة.

