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 أخبار وزارية



 

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن الوزارة هي المرجع إلصدار التراخيص 

واالستشارات في التعليم العالمي واألجنبي بدالً من إدارات التعليم في المناطق، بعد إنشاء 

إدارة عامة للمدارس العالمية واألجنبية ضمن الهيكل التنظيمي لوكالة التعليم األهلي؛ بهدف 

دعم المستثمرين في هذا القطاع المهم، وتطوير وتنظيم حوكمة وإجراءات العمل فيه، مشيرا 

إلى أن وزارة التعليم تتطلع إلعادة النظر في المعايير واالشتراطات الخاصة بإنشاء 

المؤسسات التعليمية الحكومية منها واألهلية بحسب المدن والقرى والكثافة البشرية، 

 بالتنسيق مع شركاء التعليم في وزارة الشؤون البلدية والقروية والدفاع المدني.

إن هذا »وقال عقب رعايته اليوم )األحد( ورشة عمل االستثمار في التعليم األهلي واألجنبي: 

اإلجراء بداية لمرحلة جديدة في تسريع عمليات اتخاذ القرار، وخدمة المستثمرين وفق رؤية 

واضحة وشفافة، ومرونة في تطبيق اإلجراءات والتشريعات والخطط؛ بما يحقق المستهدفات 

، مؤكداً عمق العالقات «التعليمية والتربوية، وفقاً لتنّوع البرامج العالمية في تلك المدارس

طويلة المدى بين وزارة التعليم وممثلي القطاعين الخاص وغير الربحي والمستثمرين في 

التعليم بشكل عام والتعليم العالمي واألجنبي واألهلي بشكل خاص، بما ينسجم مع رؤية 

، مبيناً أن الوزارة ال تألو جهداً في تقديم كل أنواع الدعم والمساندة لتعزيز 0202المملكة 

جوانب االستثمار في التعليم، والتوسع في إنشاء المدارس واألكاديميات العالمية وفق أعلى 

 معايير الجودة، بما يعزز من مخرجاتنا التعليمية.

 

 إدارة لتسريع إجراءات تراخيص المستثمرين في المدارس العالمية واألجنبية

 آل الشيخ: سنُعيد النظر في اشتراطات إنشاء المؤسسات التعليمية



 

   واس_أضواء الوطن

أكد معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على أن الوزارة هي المرجع إلصدار التراخيص واالستشارات في التعليم 

العالمي واألجنبي بدالً من إدارات التعليم في المناطق، وذلك بعد إنشاء إدارة عامة للمدارس العالمية 

واألجنبية ضمن الهيكل التنظيمي لوكالة التعليم األهلي؛ بهدف دعم المستثمرين في هذا القطاع المهم، 

وقال معاليه عقب رعايته اليوم ورشة عمل االستثمار في  .وتطوير وتنظيم حوكمة وإجراءات العمل فيه

إن هذا اإلجراء بداية لمرحلة جديدة في تسريع عمليات اتخاذ القرار، وخدمة “التعليم األهلي واألجنبي: 

المستثمرين وفق رؤية واضحة وشفافة، ومرونة في تطبيق اإلجراءات والتشريعات والخطط؛ بما يحقق 

، مؤكداً عمق العالقات ”المستهدفات التعليمية والتربوية وفقاً لتنّوع البرامج العالمية في تلك المدارس

طويلة المدى بين وزارة التعليم وممثلي القطاعين الخاص وغير الربحي والمستثمرين في التعليم بشكل عام 

، مبيناً أن الوزارة ال تألو جهداً في تقديم كل أنواع 0202والتعليم العالمي واألجنبي واألهلي بشكل خاص، بما ينسجم مع رؤية المملكة 

 الدعم والمساندة لتعزيز جوانب االستثمار في التعليم، والتوسع في إنشاء المدارس واألكاديميات العالمية وفق أعلى معايير الجودة، بما

نرغب في جذب مستثمرين لتشغيل مدارس التربية الخاصة مع إمكانية القدرة على “وأضاف معاليه:  .يعزز من مخرجاتنا التعليمية

، الفتاً إلى أن التعليم المتعلق بالتربية الخاصة سيكون له أولوية خاصة في مجاالت االستثمار ”توفير اإليواء لهم كمدارس داخلية

العالمي، مما يؤدي إلى تنوع في المرحلة التعليمية، وتلبية احتياجات فئات محددة من الطالب والطالبات في أنواع ومراحل التعليم 

وأشار معاليه إلى أن وزارة التعليم تتطلع إلعادة النظر في المعايير واالشتراطات الخاصة بإنشاء المؤسسات التعليمية  .المختلفة

الحكومية منها واألهلية بحسب المدن والقرى والكثافة البشرية، وذلك بالتنسيق مع شركاء التعليم في وزارة الشؤون البلدية والقروية 

والدفاع المدني، مقدماً في ذات الوقت شكره لكافة المشاركين إلنجاح هذه الورشة من ممثلي قطاعات وزارة الشؤون البلدية والقروية، 

ووزارة التجارة، ووزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، ووزارة االستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة 

 .، وشركة تطوير للمباني”منشآت“والمتوسطة 

وزير التعليم: أنشأنا إدارة عامة لدعم المستثمرين في المدارس العالمية واألجنبية لتسريع إجراءات 

  التراخيص



 التعليم تنشئ إدارة عامة لدعم المستثمرين في المدارس العالمية واألجنبية لتسريع إجراءات التراخيص

 الوئام 

 وفقأعلن وزير التعليم د. حمد آل الشيخ عن إنشاء إدارة عامة لدعم المستثمرين في المدارس العالمية واألجنبية لتسريع إجراءات التراخيص، 

ت التعليم اراحوكمة مرنة وشفافة. وأكد وزير التعليم أن الوزارة هي المرجع إلصدار التراخيص واالستشارات في التعليم العالمي واألجنبي بدالً من إد

في هذا ين في المناطق، وذلك بعد إنشاء إدارة عامة للمدارس العالمية واألجنبية ضمن الهيكل التنظيمي لوكالة التعليم األهلي؛ بهدف دعم المستثمر

إن هذا “القطاع المهم، وتطوير وتنظيم حوكمة وإجراءات العمل فيه. وقال عقب رعايته اليوم ورشة عمل االستثمار في التعليم األهلي واألجنبي: 

اإلجراء بداية لمرحلة جديدة في تسريع عمليات اتخاذ القرار، وخدمة المستثمرين وفق رؤية واضحة وشفافة، ومرونة في تطبيق اإلجراءات 

، مؤكداً على عمق العالقات طويلة ”والتشريعات والخطط؛ بما يحقق المستهدفات التعليمية والتربوية وفقاً لتنّوع البرامج العالمية في تلك المدارس

 شكلالمدى بين وزارة التعليم وممثلي القطاعين الخاص وغير الربحي والمستثمرين في التعليم بشكل عام والتعليم العالمي واألجنبي واألهلي ب

، مبيناً أن الوزارة ال تألو جهداً في تقديم كل أنواع الدعم والمساندة لتعزيز جوانب االستثمار في التعليم، 0202خاص، بما ينسجم مع رؤية المملكة 

نرغب في جذب “والتوسع في إنشاء المدارس واألكاديميات العالمية وفق أعلى معايير الجودة، بما يعزز من مخرجاتنا التعليمية. وأضاف: 

، الفتاً إلى أن التعليم المتعلق بالتربية الخاصة ”مستثمرين لتشغيل مدارس التربية الخاصة مع إمكانية القدرة على توفير اإليواء لهم كمدارس داخلية

 سيكون له أولوية خاصة في مجاالت االستثمار العالمي، ما يؤدي إلى تنوع في المرحلة التعليمية، وتلبية احتياجات فئات محددة من الطالب

 والطالبات في أنواع ومراحل التعليم المختلفة.



 برنامجاً تدريبياً.. 79عبر 

 جامعات لتطوير المعلمين والمعلمات 6التعليم تعقد شراكات مع 

 

 

  هالل اليزيدي :  -أضواء الوطن 

عقدت وزارة التعليم ممثلةً في المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي شراكات مع ست 
برنامجاً تدريبياً، ضمن مشروع برامج التطوير المهني التعليمي  79جامعات محلية لتقديم 

عن بُعد( أثناء اإلجازة الصيفية ، وأوضحت الوزارة أّن  -)المرحلة الثالثة 0202الصيفي 

الشراكة مع الجامعات شملت تقديم االستشارات التعليمية والتربوية، وتنفيذ برامج التطوير 
المهني التعليمي عبر منصات الجامعات بالك بورد، وتقديم برامج ودورات تدريبية لجميع 

شاغلي وشاغالت الوظائف التعليمية في استخدام التطبيقات واألنظمة الرقمية المتاحة على 
منظومة التعليم الموحد بالوزارة، وإدارة الفصول االفتراضية وتقديم المحتوى الدراسي بطرق 

تضمن تفاعل الطالب والطالبات، وطرق التقويم والقياس عن بُعد، ووسائل التواصل التعليمية 
 الرقمية وتطبيقات قوقل ومايكروسوفت التعليمية ومنصات التعليم والتدريب الرقمية المفتوحة.

كما تضمنت تقديم دورات متخصصة حول إدارة بيئة العمل بشكل افتراضي وأكثر فاعلية، 
وإدارة الملفات بين المعلّم وطالبه من خالل الحوسبة السحابية، وتصميم المحتوى التعليمي 

بطريقة تفاعلية ومشوقة، ودمج التقنية بالتعليم من خالل تطبيقات مايكروسوفت وإعداد 
 .0٢االختبارات اإللكترونية وفق مهارات القرن 

وبيّنت التعليم؛ أنها تسعى من خالل هذه الشراكات مع الجامعات والمراكز والمعاهد إليجاد 

الحلول المناسبة التي تواجه المتغيرات المختلفة وتحقق األهداف المنشودة، واستثمار وتوظيف 
اإلمكانات المتوفرة في الجامعات السعودية والُبنى المتطّورة للتعليم اإللكتروني، إضافةً إلى 

وجود العمادات المتخصصة في الجامعات، والتكامل مع الخبرات األكاديمية في مجال التطوير 
المهني التعليمي لتوسيع مجاالت ونطاق هذا التطوير في التعليم وأّكدت أنّها تهدف من خالل 

هذه الشراكة مع الجامعات إلى دعم شاغلي وشاغالت الوظائف التعليمية وتعزيز التنمية 
المهنية، والمساهمة في حل األزمات والمشاكل التي يواجهها المجتمع، وإتاحة الموارد الالزمة 

وتقديم الدعم الفني والتقني في تنفيذ البرامج التدريبية عن بُعد، والمشاركة في تحسين جودة 
 المنتج التعليمي 



 

( جامعات لتطوير أداء المعلمين 6التعليم : شراكات مع )   

 

 

  متابعات  -صحيفة التعليم اإللكترونية 

جامعات  6عقدت وزارة التعليم ممثلةً في المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي شراكات مع 

 0202برنامجاً تدريبياً، ضمن مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي  79محلية لتقديم 

 عن بُعد( أثناء اإلجازة الصيفية. -)المرحلة الثالثة

وشملت شراكة الوزارة مع الجامعات تقديم االستشارات التعليمية والتربوية، وتنفيذ برامج التطوير 

المهني التعليمي عبر منصات الجامعات بالك بورد، وتقديم برامج ودورات تدريبية لجميع شاغلي 

الوظائف التعليمية في استخدام التطبيقات واألنظمة الرقمية المتاحة على منظومة التعليم الموحد 

بالوزارة، وإدارة الفصول االفتراضية وتقديم المحتوى الدراسي بطرق تضمن تفاعل الطالب 

والطالبات، وطرق التقويم والقياس عن بُعد، وتضمنت مجاالت الشراكة تقديم دورات متخصصة حول 

إدارة بيئة العمل بشكل افتراضي وأكثر فاعلية، وإدارة الملفات بين المعلّم وطالبه من خالل الحوسبة 

السحابية، وتصميم المحتوى التعليمي بطريقة تفاعلية ومشوقة، ودمج التقنية بالتعليم من خالل 

 .0٢تطبيقات مايكروسوفت وإعداد االختبارات اإللكترونية وفق مهارات القرن 

وتسعى التعليم من خالل الشراكة مع الجامعات إلى دعم شاغلي الوظائف التعليمية وتعزيز التنمية 

  المهنية، والمساهمة في حل األزمات والمشاكل التي يواجهها المجتمع



 

 تحتفي بتجربة التعليم عن بُعد بالسعودية.. وخبراء يقيّمون العملية «هواوي»

 ..«اليونيسكو»برعاية وزارة االتصاالت.. والتعاون مع معهد 
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، وعقدت برعاية وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات «هواوي»ناقشت قمة التعليم عبر اإلنترنت في السعودية التي استضافتها 

لتقنية المعلومات في التعليم تجربة التعليم عن بُعد وآفاق تطويره في المستقبل بناء على التجارب  «اليونيسكو»بالتعاون مع معهد 

وسلط مسؤولو التعليم في المملكة العربية السعودية والصين خالل القمة الضوء على الحاجة إلى توفير التعليم بشكل سلس؛  .المكتسبة

لتحقيق أهداف المملكة في إنجاز التحول، ودور التكنولوجيا في تمكين الطالب من مواصلة التعليم أثناء فترة تفشي الوباء المستمرة 

وأشاروا إلى أن قطاع التعليم واجه مثل بقية القطاعات،  .وتبادل األفكار واآلراء حول مكامن التطوير التي يجب العناية بها مستقبالً 

العديد من التحديات التي فرضت اتخاذ بعض اإلجراءات الجادة خالل فترة تفشي فيروس كورونا المستجد؛ ما تسبب في فرض تغيرات 

متسارعة في ظل تحول المدارس والجامعات إلى التعلم عبر اإلنترنت، وتناول المشاركون في القمة الحاجة إلى الجهود التعاونية بين 

القطاعين العام والخاص، ليس لضمان الوصول إلى الموارد التعليمية بشكل متكافئ فحسب، وإنما للوفاء بااللتزامات االجتماعية تجاه 

وأتاح المؤتمر الفرصة لخبراء من جامعة الملك سعود وجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة األميرة  .الطالب، أحد أهم مكونات المجتمع

نورة بنت عبدالرحمن والجامعة الجنوبية للعلوم والتقنية في الصين؛ لتبادل خبراتهم ومناقشة أفضل الممارسات واالستراتيجيات الفعالة 

وأعلنت هواوي  .التي تتعلق بالتعليم عبر اإلنترنت والذي من المتوقع أن يصبح الصيغة الطبيعية للتعليم في مرحلة ما بعد الوباء

؛ حيث يمكن «تعلّم»ووزارة االتصاالت وتقنية المعلومات خالل القمة عن إطالق أحدث منصة تعاونية للطالب والجمهور تحت اسم 

وستوفر البرامج للطالب مصادر .للطالب الحصول على شهادة هواوي لتقنية المعلومات واالتصاالت من خالل إتباع دورات تدريبية

أكاديمية فائقة الجودة عبر منصة مفتوحة بما في ذلك توفير التدريب عبر اإلنترنت لتعزيز معارفهم؛ حيث يهدف التعاون إلى ضمان 

استمرار العملية التعليمية في مواضيع مختلفة مثل الذكاء االصطناعي والجيل الخامس وإنترنت األشياء واألمن السيبراني وغيرها. 



 «المجتمعات البحثية»وزارة التعليم تطلق مبادرة 

 وتوضح المكاسب لتنمية مجال البحث العلمي والمساهمة في رفع الكفاءات ..
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التي تتكون من مجتمع من الباحثين والباحثات في التعليم العام والعالي، سواء من  «المجتمعات البحثية»أطلقت وزارة التعليم مبادرة 

العاملين في الوزارة وإدارات التعليم )مشرفين ومعلمين(، أو الجامعات من أعضاء هيئة تدريس، وطلبة دراسات عليا، وذلك لدعم 

 .االبتكار والدخول في المنافسات العالمية في هذا المجال

وأوضحت الوزارة عبر موقعها الرسمي أنَّ دور المجتمع البحثي يتركز في تكوين شراكة بحثية بين جهاز وزارة التعليم، والجامعات 

والوسط التربوي ومراكز البحوث المحلية والدولية؛ من أجل خلق بيئة بحثية علمية ومنظمة ينتج عنها بحوث ودراسات وأوراق 

 .سياسات مدعمة بالدليل بحيث تساعد في دعم اتخاذ القرار

وأضافت الوزارة أنَّ الهدف من هذه المجتمعات البحثية ربط العناصر البشرية البحثية ضمن نطاق موحد وإجراءات منظمة تدعم عمل 

 .البحوث بشكل علمي يلبي احتياجات وزارة التعليم، ويخدم األهداف االستراتيجية العليا؛ لتنمية مجال البحث العلمي

وأكدت أنها تسهم في رفع الكفاءات والقدرات المهنية للباحثين الستشراف مستقبل التعليم بالمملكة، وتأهيلهم ودمجهم في مجتمع بحثي 

نشط، حيث تّم تشكيل فريق عمل من الباحثين في إدارة البحث والتطوير بمركز بحوث وسياسات التعليم لبناء سياسة لهذه المبادرة، 
 .وأهدافها وبرامجها، وكيفية تنفيذها ومتابعتها



 

 ألف خدمة استشارية للطالب والطالبات خالل جائحة كورونا”  58” التعليم قدمت 
 

 

   التحرير -صحيفة التعليم اإللكترونية 

نجحت الفرق االفتراضية التي أطلقتها وزارة التعليم ممثلة بإدارة التوجيه واإلرشاد في توعية 
المجتمع المدرسي خالل جائحة كورونا، وتقديم الحلول المبكرة للتعامل معها من خالل متخصصين 

 .ألف خدمة استشارية 58مجاالت اإلرشاد النفسي واالجتماعي والتربوي قدموا أكثر من   في

ومنذ إعالن تفشي الجائحة في العالم والبدء بتطبيق االجراءات االحترازية في المملكة؛ أطلقت 
البرامج والمشاريع اإلرشادية المتنوعة لمساندة   اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد حزمة من

الطالب، ودعمهم الختيارات تخصصاتهم الدراسية المستقبلية، ومواجهة القلق من المستقبل 

   .الدراسي، والخوف من االختبارات التي تمت عن بعد
اإلدارة في برامجها اإلرشادية وقت األزمات على تعزيز السلوك االيجابي لدى الطلبة   وركزت

بأساليب علمية، وبث روح التنافس الشريف، وتنمية القدرات، وإيجاد بيئة مدرسية محفزة عبر 
 .”إشراق وتعزيز“برنامجي 

وكشف التقرير الصادر عن اإلدارة العامة لإلرشاد الطالبي، عن تلقي مشرفي الخدمات االرشادية 
تتطلّب تقديم المساندة النفسية لمواجهة المخاوف من   في اإلدارات التعليمية عدد من الحاالت التي

الخوف من العدوى والقلق من اإلصابة باألمراض، حيث تعاملت   فايروس كورونا، من أبرزها

 .معها وفق ما تتبعه اإلجراءات الوقائية قبل وأثناء وبعد األزمة التي يمر بها الطالب
وتركز البرامج اإلرشادية التي يقوم عليها مختصون في المجال التعليمي والنفسي على 

الطالب نفسياً للتكيّف مع البيئة المدرسية وتهيئتهم اجتماعيا، وتكوين اتجاه إيجابي لدى   تهيئة
الطلبة المستجدين وتوثيق عالقتهم بها، باإلضافة إلى تعريف الطلبة بخط مساندة الطفل والهاتف 

اإلرشادي للتواصل عند مواجهتهم المشكالت التربوية، وذلك من خالل تفعيل برنامجي التهيئة 
   .اإلرشادية واألسبوع التمهيدي الذي تقدمه اإلدارة في ظل جائحة كورونا



 لقراءة الخبر كامالً :

8%A8%D9%84%D7%A8%/%D1515537https://makkahnewspaper.com/article/

-9%85A%D9%8D9%84%D9%B8%AA%D8%D9%84%D7%A8%AF/%D8%D9%84%D

 الدمام -سحر أبوشاهين 

نماذج تشغيلية محتملة للنطاقات الثالثة )األحمر، والبرتقالي،  وزارة التعليم وضعت

عناصر، هي الوضع الصحي وفقا لما  0واألخضر( التي ستصنف بها المدارس بحسب 

وزارة الصحة، والكثافة الطالبية في المدرسة، والموقع الجغرافي للمدرسة،  تحدده

العودة للدراسة للعام »وذلك بحسب تقرير للوزارة صدر األحد الماضي، يحمل عنوان 

 .«هـ، والنماذج التشغيلية المحتملة والتعليم عن بعد٢440

وكانت الوزارة حددت النطاقات الثالثة لتصنيف المدارس، وبناء على هذا التصنيف 

تحدد آلية عودة الدراسة فيها، بحسب تصريح لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ في 

 .اجتماع استثنائي للمؤتمر العام لوزراء التعليم لدول الخليج مطلع األسبوع الحالي

 منطلقات عامة لعودة الدراسة

السياسات والتشريعات والعمل على تطويرها بما يتوافق مع المستجدات والتعليم  .2٢

 .عن بعد

أحمر(، وتحديثها في  –برتقالي  -تحديد النماذج التشغيلية لكل نطاق )أخضر  .20

 .ضوء المستجدات الواردة من قبل وزارتي الداخلية والصحة

 .حضور الطالب حسب النطاق المحدد من قبل وزارة الصحة .20

 التعليم: العودة للمدارس مرتبطة بالوضع الصحي والكثافة والموقع

https://makkahnewspaper.com/article/1515537/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88
https://makkahnewspaper.com/article/1515537/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88


 الرياض -مكة 

مع إمكانية القدرة على توفير اإليواء لهم كمدارس داخلية، إضافة إلى  مدارس التربية الخاصة جذب مستثمرين لتشغيل وزارة التعليم تعتزم

ة، إعادة النظر في المعايير واالشتراطات الخاصة بإنشاء المؤسسات التعليمية الحكومية منها واألهلية بحسب المدن والقرى والكثافة البشري

 .وذلك بالتنسيق مع شركاء التعليم في وزارتي الشؤون البلدية والقروية والدفاع

 مماوقال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ إن التعليم المتعلق بالتربية الخاصة سيكون له أولوية، خاصة في مجاالت االستثمار العالمي، 

 .يؤدي إلى تنوع في المرحلة التعليمية، وتلبية احتياجات فئات محددة من الطالب والطالبات في أنواع ومراحل التعليم المختلفة

وأضاف خالل رعايته أمس األول ورشة عمل االستثمار في التعليم األهلي واألجنبي أن الوزارة هي المرجع إلصدار التراخيص واالستشارات 

ل في التعليم العالمي واألجنبي بدال من إدارات التعليم في المناطق، وذلك بعد إنشاء إدارة عامة للمدارس العالمية واألجنبية ضمن الهيك

 .التنظيمي لوكالة التعليم األهلي؛ بهدف دعم المستثمرين في هذا القطاع المهم، وتطوير وتنظيم حوكمة وإجراءات العمل فيه

 ميةوأوضح أن الوزارة تقدم كل أنواع الدعم والمساندة لتعزيز جوانب االستثمار في التعليم، والتوسع في إنشاء المدارس واألكاديميات العال

ىوكانت ورشة العمل أكدت على دور رؤية المملكة في رفع مشاركة القطاع .وفق أعلى معايير الجودة، بما يعزز من مخرجاتنا التعليمية

%، كذلك إيجاد بيئة جاذبة لالستثمار في قطاع التعليم العام، ومعالجة التحديات التي تعوق التوسع في 08األهلي في التعليم لتصل إلى 

وقالت وكيلة الوزارة للتعليم األهلي الدكتورة مها السليمان إن وزير التعليم حريص على رعاية الطالب ذوي اإلعاقة، حيث .التعليم األهلي

ل وجه باألولوية في منح المدارس المخالة للمستثمرين في مجال التربية الخاصة، يمكن من خاللها العمل على تجهيز المبنى وتهيئته الستقبا

المستفيدين؛ لتقديم منظومة عمل متكاملة تشتمل على )التدخل المبكر والخدمات المساندة األخرى بالتوازي مع الجانب التعليمي لتحقيق 

 .رحلة تعليم ناجحة ومتخصصة(، ومن ثم يمكن من خالل الخدمات االنتقالية؛ انتقال الطالب ذوي اإلعاقة تدريجيا للتعلم في مدارس الدمج

وتناول رئيس تطوير األعمال بوزارة المالية المهندس طالل بخاري مبادرة صندوق دعم المشاريع في قطاع التعليم، مبينا أن الدعم يستهدف 

مشروعا بقيمة تمويلية تجاوزت  ٢8قطاعات التعليم في المدارس والكليات ومعاهد التدريب، حيث وصل عدد مشاريع صندوق الدعم إلى 

 .مليون لاير إلى اآلن، إضافة إلى دعم يستهدف المستثمرين المحليين والعالميين بما يتواءم مع استراتيجية وزارة التعليم 042الـ

 

 التعليم تعتزم جذب مستثمرين لتشغيل مدارس التربية الخاصة
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