
 توافق مع الجامعات على تعليق الدروس واإلمتحانات وتطبيق الخطة الوطنية

الوزير المجذوب بحث مع رئيس اللبنانية والمديرين العامين والمؤسسات الخاصة في التوعية حول 

 كورونا والوقاية والتعقيم وتعويض الدروس للطالب

عقد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب ظهر اليوم األحد سلسلة اجتماعات تربوية 

وإدارية ، بدأها مع رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب والمدير العام للتربية األستاذ فادي يرق 

ي بري، وتم التباحث في كيفية مواجهة كل مستجد والمديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هناد

يتعلق بفيروس كورونا خصوصا على مستوى المؤسسات التربوية والجامعية . واطلع المجتمعون على 

التدابير التي اتخذتها الجامعة اللبنانية لجهة تدريب طالب الطب على مواجهة الوضع والقيام بالتوعية 

 . والوقاية والتعقيم

 7من المدير العام للتربية والمديرة العامة للتعليم المهني والتقني مسار تطبيق التعميم رقم كما عرض كل 

الصادر عن الوزير والمتعلق بالتدابير لمواجهة فيروس كورونا ،  واستغالل فترة توقيف الدروس حتى 

 . الثامن من آذار إلجراء التعقيم بعمق في المدارس والمهنيات والجامعات

يز على أهمية التوعية العامة في المؤسسات ومع األهل وعبر وسائل اإلعالم عن طريق األطباء وتم الترك

 . والمتخصصين

ووضع الوزير المجتمعين في أجواء متابعته لموضوع الموافقة على تعاقد األساتذة المتعاقدين كاشفا أنه 

ل األعمال في أقرب فرصة سجل الكتاب في األمانة العامة لمجلس الوزراء تمهيدا لوضعه على جدو

 . إلقراره

واتخذ المجتمعون القرار بضرورة حضور مديري المدارس والثانويات والمعاهد المهنية والجامعات 

الرسمية والخاصة ، وأفراد الهيئة التعليمية الذين هم في المالك والمرشدين الصحيين طوال فترة تعليق 

الصادر  7ذ اإلجراءات المنصوص عليها في التعميم رقم الدروس ، لتنفيذ التعميم واإلشراف على تنفي 

 . والذي تم تعميمه سابقا 21/2/2020بتاريخ 

كما قرر المجتمعون العمل بالخطة الوطنية للتوعية ، وباإلجراءات الوطنية الوقائية.  واكدوا على تعويض 

 . الدروس وذلك بموجب مذكرات إدارية الحقة

ة النتائج المترتبة عما سبق ذكره ، في ضوء القوانين واألنظمة المرعية على أن تتحمل كل إدارة مسؤولي 

 . اإلجراء

وأوصى المجتمعون بضرورة استغالل فترة تعليق الدروس للمراجعة  والدراسة في المنازل ، وعدم 

المشاركة في التجمعات ، على اعتبار أن الهدف من عدم اإلختالط هو خفض فرص انتشار الفيروس بين 

 .مذة وبالتالي بين العائالتالتال



 : إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة

ثم عقد الوزير المجذوب اجتماعا مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في حضور يرق ورئيس مصلحة 

التعليم الخاص عماد األشقر ومنسق اإلتحاد األب بطرس عازار واألعضاء ، حيث تم التشاور حول أهمية 

للحد من انتشار الفيروس بناء على توصيات وزير الصحة العامة ، وقد تم اإلتفاق على عقد السبل الوقائية 

اجتماعات مقبلة لطرح القضايا التي تهم القطاع معتبرا اننا معا في مواجهة هذه األزمة ، مؤكدا ان التعليم 

 . الخاص والتعليم الرسمي يتكامالن

الجهوزية في المدارس الرسمية والخاصة على السواء ودعا إلى استغالل اسبوع تعليق الدروس لرفع 

 . لجهة تطبيق التعميم والخطة الوطنية للوقاية والتوعية والتعقيم من أجل الحفاظ على صحة التالمذة

من جهته تمنى األب عازار التوفيق للوزير باسم اإلتحاد وشكره على الدعوة يوم األحد ، معتبرا أنها 

بعة ، وأكد ان المؤسسات الخاصة ملتزمة بقرار الوزير . وناقش المجتمعون مؤشر لجدية العمل والمتا

 . موضوع متابعة تالمذة الشهادات الرسمية في المرحلة المقبلة

 : الجامعات

واجتمع الوزير المجذوب مع رئيس الجامعة األميركية في بيروت الدكتور فضلو الخوري ، ورئيس 

ر جوزف جبرا وعميد كلية الطب في الجامعة اليسوعية الدكتور روالن الجامعة اللبنانية األميركية الدكتو 

طنب ممثال رئيس الجامعة الموجود في الخارج في حضور المدير العام للتعليم العالي بالتكليف األستاذ 

فادي يرق ، وكان البحث مركزا على مدى انتشار فيروس كورونا ، واستعداد الجامعات لتقديم المشورة 

 .رار الوزير من خالل كليات الطبومواكبة ق

وأكد الوزير للمجتمعين ان الهدف هو إعطاء الثقة لألهالي والحفاظ على تضامن القطاع التربوي ، سيما 

 . واننا نتعاطى مع وباء ، مما يحتم علينا إتخاذ التدابير الالزمة

رياديا ويعود متالقا في  وأشار إلى أن اإلجتماعات المقبلة سوف تكون مخصصة للقطاع الجامعي ليبقى 

 . الداخل والخارج

وقد توافق المجتمعون على التنسيق الدائم في ظل هذه األولوية الوطنية التي تسبب بها فيروس كورونا ، 

ورحب الوزير باستعداد المجتمعين للعمل يدا بيد مع الوزارة في هذا المضمار ، وقد إطلع منهم على 

ذا الفيروس وكيفية التعامل معه ، وعبر عن تقديره الستعدادهم لتبني المعلومات العلمية والطبية عن ه

قراره القاضي بتعليق الدروس واإلمتحانات ، ومتابعتهم تطبيق الخطة الوطنية للتوعية والوقاية والتعقيم .  

وتوافق المجتمعون على إبقاء اإلجتماعات مفتوحة مع الوزير والوزارة والقطاع التربوي ، لمواكبة 

 .تطورات واتخاذ القرارات المناسبةال


