أبرز عناوٌن الصحف الٌومٌة (وكالة األنباء ،الرأي ،الدستور ،السبٌل ،والمواقع اإللكترونٌة)
لٌوم الثالثاء 2016-5-03

وكالة األنباء األردنٌة (بترا):
  87ملٌون دٌنار حجم االعفاءات ألبناء المعلمٌن منذ عام 2010اظهرت االرقام الصادرة عن ادارة العالقات الثقافٌة والبعثات فً وزارة التربٌة والتعلٌم ارتفاعا كبٌرا
فً حجم انفاق وزارة التربٌة والتعلٌم فً مجال توفٌر منح دراسٌة ألبناء المعلمٌن فً الجامعات
الرسمٌة على حساب المكرمة الملكٌة السامٌة حٌث بلغت بلغ نحو  87ملٌون دٌنار منذ عام .2010
و تجسد المكرمة الملكٌة السامٌة ألبناء المعلمٌن اهتماما ملكٌا بالمعلمٌن وابنائهم وتقدٌرا لدورهم الكبٌر
فً خدمة مسٌرة البناء والتنمٌة فً االردن واعداد جٌل المستقبل وتهدف الى تخفٌف االعباء المادٌة
التً ٌتحملها المعلمون فً تعلٌم ابنائهم.
وتسهم هذه المكرمة فً توفٌر فرص تعلٌمٌة مجانٌة على حساب وزارة التربٌة والتعلٌم ألبناء المعلمٌن
فً الجامعات الرسمٌة فً مختلف التخصصات الدراسٌة وبما ٌساعد المعلمٌن فً مواجهة تكالٌف
الحٌاة والعٌش ،من خالل اعفاء ابنائهم المستفٌدٌن من هذه المكرمة من الرسوم الجامعٌة وبعض
المستلزمات الدراسٌة االخرى ،بعد ان شكلت الرسوم الجامعٌة وارتفاعاتها المستمرة تحدٌا كبٌرا امام
المعلمٌن فً توفٌر فرص التعلٌم الجامعً المناسبة ألبنائهم.
وشهد العام الدراسً الجامعً  2016 - 2015زٌادة فً اعداد الطلبة من ابناء المعلمٌن المقبولٌن فً
الجامعات الرسمٌة على حساب المكرمة الملكٌة السامٌة ألبناء المعلمٌن الى  4219طالبا وطالبة ممن
انطبقت علٌهم شروط واسس المكرمة ،من بٌنهم عدد كبٌر تم قبولهم فً تخصصات نوعٌة مهمة
تعكس مستوى التمٌز واالبداع لدى ابناء المعلمٌن وحرص وزارة التربٌة والتعلٌم على دعم هذا التمٌز
واالستثمار فٌه.
فقد بلغ عدد المقبولٌن من ابناء المعلمٌن فً كلٌات الهندسة للعام الدراسً الحالً  1246طالبا وطالبة
و  165فً كلٌات الطب و 247فً كلٌات الصٌدلة ،باإلضافة الى  25طالبا وطالبة فً كلٌات طب
االسنان بمجموع  1683طالبا وطالبة ،فٌما تم قبول بقٌة الطلبة فً بقٌة التخصصات العلمٌة
واالنسانٌة.

وكان نائب رئٌس الوزراء وزٌر التربٌة والتعلٌم الدكتور محمد الذنٌبات ،قرر فً وقت سابق توسٌع
قاعدة شمول ابناء المعلمٌن من حملة الثانوٌة العامة ضمن المكرمة الملكٌة السامٌة ألبناء المعلمٌن،
بحٌث تم قبول جمٌع ابناء المعلمٌن فً المملكة فً الجامعات األردنٌة الرسمٌة ممن انطبقت علٌهم
شروط المكرمة للعام الدراسً الجامعً . 2105-2014
وشمل القرار قبول كافة الطلبة الحاصلٌن على معدل  75بالمائة فاكثر من محافظتً العاصمة
والزرقاء ومعدل  70بالمائة فاكثر لمحافظة اربد ،فٌما واصلت الوزارة شمول الطلبة الحاصلٌن على
معدل  65بالمائة فً بقٌة محافظات المملكة بالمكرمة الملكٌة السامٌة  ،ما اسهم فً زٌادة اعداد الطلبة
المستفٌدٌن من المكرمة الملكٌة السامٌة فً جمٌع مناطق المملكة للعام الدراسً الجامعً
. 2016/2015
 التربٌة 17 :مدرسة خاصة مخالفة لم تصوب اوضاعهااعلنت إدارة التعلٌم الخاص فً وزارة التربٌة والتعلٌم ،أن عدد المدارس التً ال زالت مخالفة من
حٌث زٌادة أعداد الطلبة فٌها عن الطاقة االستٌعابٌة المحددة لها فً الرخصة الممنوحة لها بلغ 17
مدرسة.
ودعت االدارة فً بٌان صحفً الٌوم ،المدارس التً ما زالت مخالفة مراجعتها لتصوٌب أوضاعها قبل
نهاٌة دوام ٌوم الخمٌس المقبل ،وخالفا ًا لذلك سٌتم تطبٌق أحكام المادة /39أ من قانون التربٌة والتعلٌم
رقم  3لسنة  1994وتعدٌالته ،وعدم السماح لهذه المدارس بتسجٌل طلبة جدد للعام الدراسً المقبل
وتحت طائلة المسؤولٌة ما لم ٌتم تصوٌب هذه المخالفات.
كما اشارت إلى أن عدد المدارس التً كانت مخالفة بلغ  102مدرسة ،قامت  85مدرسة منها
بتصوٌب أوضاعها وال زالت  17مدرسة مخالفة ،بما نسبته  1بالمائة من المدارس الخاصة فً
المملكة والبالغ عددها  1281مدرسة.
وجددت ادارة التعلٌم الخاص دعوتها إلى أولٌاء أمور الطلبة ،ضرورة التأكد من حصول المدارس
الخاصة التً ٌسجلون أبنائهم فٌها على التراخٌص الالزمة وحصول هذه المدارس على موافقة الوزارة
لقبول الطلبة فٌها من خالل مراجعة إالدارة فً الوزارة أو أقسام التعلٌم الخاص فً مدٌرٌات التربٌة
والتعلٌم التابعٌن لها.

 االمٌرة فهده هاشم تكرم الطلبة الفائزٌن بمشارٌع خدمة المجتمعمندوبة عن جاللة الملكة نور الحسٌن ،كرمت األمٌرة فهده هاشم ،طلبة المدارس الفائزٌن بمشارٌع
خدمة المجتمع عن المبادرة الوطنٌة" ،كل خطوة بتعمل فرق" فً دورتها الثانٌة ،ضمن احتفال وطنً
فً قصر الثقافة.
وانبثقت المبادرة عن مؤتمر الشباب العرب الدولً ،وتم عقدها المركز الوطنً للثقافة والفنون فً
مؤسسة الملك الحسٌن ،بالشراكة مع منظمة الٌونٌسف وبرنامج  USAIDلدعم مبادرات المجتمع
المدنً ،بالتعاون مع وزارة التربٌة والتعلٌم.
و"كل خطوة بتعمل فرق" ،مبادرة وطنٌة تطوعٌة لمؤتمر الشباب العرب الدولً السنوي ،تم إطالقها
تحت رعاٌة الجاللة الملكة نور الحسٌن ،تحقٌقا ًا ألهداف المؤتمر فً تعزٌز المواهب الثقافٌة والعلمٌة
للشباب ،وتشجٌع الشباب األردنً من الفئة العمرٌة ( )17-13عاما على المشاركة الفاعلة لخدمة
المدرسة والمجتمع ،بمبادرات ومشروعات إبداعٌة ورٌادٌة جماعٌة تطوعٌة ،تحقق فوائد مستدامة فً
المجتمع.
وألقت مدٌرة المركز الوطنً للثقافة والفنون ،لٌنا التل ،وممثل الٌونٌسف فً األردن ،روبرت جنكنز،
ومدٌرة برنامج  USAIDلدعم مبادرات المجتمع المدنً ،فرانسس ابو زٌد ،كلمات هنأوا فٌها الطلبة
الـ 122الفائزٌن بالمسابقة من  36مدرسة تمثل  12محافظة ،مؤكدٌن أهمٌة الشراكة بٌن األطراف
جمٌعها ،لما له من أثر فً تقدٌم مبادرات شبابٌة رٌادٌة لخدمة المجتمع.
وتخلل االحتفال عرض فٌلم وثائقً عن مشارٌع الطلبة الفائزة فً خدمة المجتمع من  12محافظة،
إضافة إلى تقدٌم الطلبة الفائزٌن بالمبادرات.
جرٌدة الدســـتور:
 االمتحان التحصٌلً بٌن وقف اعتصام األهالً وقرار مرتقب للتعلٌم العالًاوقف حسم وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  ،بان االمتحان التحصٌلً باق ال رجعة عنه  ،وانه
سٌعقد فقط لمن لم تعادل وتصادق وزارة التربٌة والتعلٌم علٌه  ،اعتصام اهالً الطلبة المستمر منذ
ثالثة اٌام  ،حٌث فض اجتماع مساء امس بٌن الوزٌر وذوي الطلبة االعتصام السبوع حتى ٌتخذ
مجلس التعلٌم العالً قرارا باسثناء الطلبة الذٌن ال تعادل شهاداتهم من قبل وزارة التربٌة.
اولٌاء امور الطلبة والبالغ عددهم نحو  20شخصا  ،اقتحموا ٌوم الخمٌس الماضً مبنى وزارة التعلٌم
العالً والتربٌة  ،فً محاوله منهم لاللتقاء بالمسؤولٌن لحسم قضٌة ابنائهم الذٌن ٌدرسون حالٌا فً

مدارس عربٌة فً غٌر بلدها االصلً  ،بعضهم ذهب ابنه لدراسة الثانوٌة العامة قبل شهرٌن وبعضهم
التزم بالدوام المدرسً ابتداء من الٌوم الدراسً االول لتلك المدارس .
االمتحان التحصٌلً وبحسب المصادر حاسم وال تغٌٌر على وقوعه وسٌتم العمل به قبل بدء العام
الدراسً  ،حٌث سٌتم توزٌع العالمات وفقا لالمتحان بنسبة  %20المتحان المدرسة حٌث درس
الطالب فً تلك البلد  ،ونسبة  %30المتحان القدرات و %50لالمتحان التحصٌلً الذي ستشرف علٌه
هٌئة اعتماد مؤسسات التعلٌم العالً وكل من وزارتً التربٌة والتعلٌم العالً  ..االجتماع الذي عقد
امس اغلق الملف بشكل « موارب « وجعل االمور فً حالة غٌر واضحة وغٌر مستقرة ،الن اعتصام
االهالً موقوف السبوع فقط بانتظار قرار من مجلس التعلٌم العالً باستثناء الطلبة الذٌن لم ٌعادلوا او
ٌصادقوا على شهاداتهم  ،وهم الذٌن سٌخضعون فقط لالمتحان التحصٌلً  ..االمتحان التحصٌلً قائم
وسٌقر ال محالة بحسب المصادر  ،واهالً امور الطلبة سٌواصلون اعتصامهم بعد اسبوع من االن ،
لكن المعلومات تشٌر الى ان اولٌاء امور الطلبة لن ٌسمح لهم بتجاوزات ارتكبوها خالل الفترة
الماضٌة  ،وسٌكون هنالك منع الٌة اجراءات تصعٌدٌة ٌقومون بها بالمستقبل .
القضٌة خطٌرة وتوجه الطلبة االردنٌٌن للدراسة خارج االردن للحصول على شهادة ثانوٌة عامة ،
اجراء ٌجب ضبطه وٌجب الوقوف عند اسبابه بكل ما فٌها من تداعٌات  ،واالبقاء على االمتحان
التحصٌلً االن ٌجب ان ٌكون قبل اتخاذ اٌة اجراءات تصحٌحٌة قادمة  ،سٌما وان المعلومات تشٌر
الى ان حوالً  1500طالب سٌعودون العام الحالً محملٌن بشهادات غٌر اردنٌة لاللتحاق اما
بجامعات اردنٌة رسمٌة او خاصة باي من البرامج الموجودة داخل الجامعات .
من حق اولٌاء االمور التعبٌر عن ردود فعلهم ،ومن حق القائمٌن على االمتحان التركٌز على قرارهم
واالبقاء علٌه حفاظا على سمعة الخرٌجٌن ومستوى التعلٌم والشهادات المدرسٌة والجامعٌة  ،ومن حق
البلد مراقبة تحركات الطلبة ومحاسبتهم على غربتهم البنائهم بغٌر وجه حق بحثا عن معدالت اعلى
لاللتحاق بالجامعات داخل او خارج االردن .بانتظار الحسم الحقٌقً للحدث الخطٌر الذي اصبح ٌبٌع
وٌشتري الشهادات لهؤالء الطلبة من قبل عصابات منظمة  ،تسعى االن لتصعٌد الموقف والضغط
على الطلبة وذوٌهم الن بعض الطلبة دفع ما ٌصل الى  10االف دٌنار من اجل الحصول على ثانوٌة
عامة بمعدالت اعلى .

جرٌدة الـــغد:
 توجه لالستغناء عن  1200معلم بالمدارس الخاصة بإربدكشف نقٌب أصحاب المدارس الخاصة فً االردن منذر الصورانً عن توجه المدارس الخاصة
ورٌاض االطفال فً اربد الى االستغناء عن ما ٌقارب  1200معلم ومعلمة من أصل  3آالف و130
معلما ٌعملون فً تلك المدارس.
وقال الصورانً خالل جلسة توعوٌة بعنوان "قانون العمل حقوق وواجبات" نظمتها مدٌرٌة تشغٌل
إربد ألصحاب المدارس الخاصة فً اربد عقدت فً دار المحافظة ،إن المدارس الخاصة تعٌش
اوضاعا مالٌة خانقة فً ظل اإلجراءات األخٌرة التً قامت بها وزارة التربٌة والتعلٌم.
وأكد أن االجراءات األخٌرة لوزارة التربٌة تتمثل بالزام المدارس الخاصة بعدم قبول اي طالب زٌادة
عن الرخصة الممنوحة لها ،اضافة الى قٌامها بتغٌٌر قواعد الترخٌص لبعض المدارس ،حٌث ان
المدارس الملتزمة مثال برخصتها باستقبال  600طالب تم خفضها الى  300طالب.
وأشار الصورانً ان هناك مدارس مخالفة وتقوم باستقبال طلبة اكثر من العدد المطلوب ،إال أن هذه
المدارس تعمل منذ عشرات السنٌن وال ٌجوز تصوٌب اوضاعها بٌوم وبالتالً فان القرار من شأنه
االستغناء عن المعلمٌن والسائقٌن وغٌرهم.
ولفت الى ان عدد المعلمٌن المهددٌن باالستغناء عن خدماتهم فً المملكة فً حال طبقت الوزارة
لتعلٌماتها الجدٌدة ٌقدر بحوالً  10آالف معلم ومعلمة ،اضافة الى ان الوزارة طلبت من المدارس
الخاصة اٌداع رسوم الطلبة فً المدارس فً حال أرادت تلك المدرسة تصوٌب اوضاعها.
واكد ان هناك بعض المدارس فً عمان بدأت فعلٌا باالستغناء عن المعلمٌن ،كان آخرها مدرسة
استغنت عن  23معلما ومعلمة ،واخرى عن  4معلمات ،داعٌا وزارة التربٌة والتعلٌم إلى التراجع عن
نظام تأسٌس وترخٌص المؤسسات التعلٌمٌة الخاصة واألجنبٌة لسنة  ، 2015أو تطبٌقه على
المؤسسات التعلٌمٌة المنوي تأسٌسها حدٌثا.
وٌهدف النظام الصادر بمقتضى قانون التربٌة والتعلٌم ،والذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا ،الى
"وضع االطار العام لكٌفٌة إنشاء وترخٌص مؤسسات التعلٌم الخاصة الوطنٌة واألجنبٌة" .وٌنص
القانون على عدم السماح ألي مدرسة تؤسس حدٌثا قبول الطلبة او البدء بالتدرٌس "قبل الموافقة على
الترخٌص من قبل وزارة التربٌة".

وكانت وزارة التربٌة والتعلٌم ،اكدت أنها بصدد مقاضاة نقابة أصحاب المدارس الخاصة ،ممثلة بنقٌبها
لنشره بٌانا تضمن مغالطات عدٌدة ومضللة للرأي العام ،وهدفت الى استدرار عواطف أولٌاء امور
الطلبة والعاملٌن فً هذه المدارس .
واستهجنت الوزارة ما تضمنه بٌان النقابة من معلومات غٌر صحٌحة اطالقا ،فٌما ٌتعلق بأعداد
المدارس التً سٌتم اغالقها والطلبة والمعلمٌن الذٌن سٌتم االستغناء عنهم حسب زعم النقابة فً حال
تطبٌق الوزارة لنظام التأسٌس والترخٌص للمؤسسات التعلٌمٌة الجدٌد.
بدوره ،قال مساعد محافظ إربد محمود السعد الذي رعى افتتاح الجلسة إن عدد المدارس الحكومٌة فً
إربد بلغ  690مدرسة وعدد طلبتها  251الف و 873طالبا وطالبة ٌقوم على تدرٌسهم  16ألف معلم
ومعلمة.
واشار الى ان عدد المدارس الخاصة فً اربد بلغ العام الماضً  253مدرسة وعدد طلبتها  56ألفا و
 257طالبا ٌقوم على تدرٌسهم  3آالف و 130معلما ومعلمة.
من جانبها ،قالت رئٌس قسم العالقات المحلٌة فً مدٌرٌة تشغٌل اربد آمال بنً عواد إن وزارة العمل
معنٌة بكل ما من شأنه بناء شراكة حقٌقٌة مع مختلف الجهات ومؤسسات المجتمع المحلً ،مما ٌساهم
بتعزٌز الجهود الكبٌرة التً تبدلها الوزارة لتنفٌذ رؤى وتوجٌهات صاحب الجاللة الهاشمٌة.
وأشارت الى انه ومنذ ان اطلق الملك عبدهللا الثانً االستراتٌجٌة الوطنٌة للتشغٌل منتصف العام
 2012اعادت الوزارة ترتٌب اولوٌاتها وبرامجها لتنسجم ومتطلبات هذه االستراتٌجٌة وعملت على
تنفٌذ برامج ومشارٌع بهدف تشغٌل األردنٌٌن.
بدوره ،قال رئٌس قسم التفتٌش بمدٌرٌة تشغٌل اربد موسى ابو دامس ان معظم المدارس الخاصة فً
اربد التزمت بتحوٌل رواتب المعلمٌن والمعلمات الى البنوك واستالم الرواتب بشكل منتظم.
واكد ان المدٌرٌة تقوم بجوالت تفتٌشٌة شبه ٌومٌة على المدارس الخاصة ،للتأكد من التزامها بتطبٌق
القانون وخصوصا فٌما ٌتعلق بالعقد الموحد الذي سٌبدأ العمل به السنة الدراسٌة المقبلة.
وأشار ابو دامس الى ان المدٌرٌة لن تتاونى بالتحقٌق فً اي شكوى مقدمة بشكل رسمً من قبل اي
معلمة فٌما ٌتعلق بالعقد الموحد والحد األدنى لألجور ،وان أي شكوى ستعامل بشكل سري وفً حال
ثبتت المخالفة فان هناك مخالفات منصوص علٌها فً القانون.
وأوضح انه ال ٌجوز فصل المعلم او اتخاذ اي اجراء تأدٌبً بحقه ألسباب تتصل بالشكوى والمطالبات
التً تقدم بها العامل الى الجهات المختصة ،اضافة الى انه ال ٌجوز ألصحاب العمل انهاء خدمة المرأة
الحامل ابتداء من الشهر السادس أو خالل اجازة االمومة او اثناء اجازتها السنوٌة او اجازة الحج.

وعرض ابو دامس تعرٌفا لقانون العمل وعقد العمل الموحد واألجور التً ٌتقاضاها العامل حسب الحد
األدنى لألجور ،اضافة الى االجراءات القانونٌة التً تتخذ فً حال ارتكب صاحب العمل أي مخالفة
وتحوٌله إلى القضاء.
 لجنة حكومٌة لإللغاء التخصصات الراكدةقال أمٌن عام وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً الدكتور هانً الضمور" ،إن لجنة حكومٌة مختصة
تدرس حالٌا ًا إعادة النظر بالتخصصات المشبعة والراكدة بهدف تجمٌدها أو إلغائها أو تطوٌرها،
وتحوٌل بعض برامج الدبلوم فً التخصصات اإلنسانٌة كتربٌة الطفل وغٌرها إلى دورات تدرٌبٌة".
وأكد الضمور لـ "بترا"" ،أن لجنة دراسة التخصصات الراكدة والمشبعة من مخزون الطلبات فً
دٌوان الخدمة المدنٌة ،تعمل على خالل خطة وضع إجرائٌة إلٌجاد الحلول المثلى مع الجهات المعنٌة
من خالل إعادة النظر فً األمور التشرٌعٌة والقانونٌة التً تدعم بعض البرامج الخاصة بالتخصصات
العلمٌة والتقنٌة والتطبٌقٌة" ،مشٌرا الى ان اللجنة التً ٌرأسها وشكلت بتكلٌف من رئٌس الوزراء
الدكتور عبدهللا النسور ،وانبثقت عنها عدة لجان فرعٌة ،تعنى بدراسة العرض والطلب على
التخصصات العلمٌة فً "الخدمة المدنٌة" ،من خالل إجراء دراسات للتخصصات المطروحة فً
الجامعات األردنٌة الرسمٌة وتصنٌفها.
وأوضح ان اللجنة التً تم تخصٌص خانة خاصة بها على الموقع اإللكترونً الرسمً للوزارة ،تعنى
أٌضا ًا بإجراء دراسات وتقدٌم مقترحات للتعامل ما أمكن مع أعداد المتقدمٌن بطلبات توظٌف خرٌجً
تلك التخصصات ،بهدف إشراكهم فً مساقات محددة إلكسابهم المعارف بالتنسٌق مع الجامعات
ووزارة التربٌة والتعلٌم ،ما ٌسهم فً عملٌة إعادة تصنٌفهم وتأهٌلهم ضمن تخصصات مطلوبة.
وأشار إلى تراكم الطلبات بالقطاع العام والتً ال تستوعبها قدرة مؤسسات الدولة إال بنحو  10إلى 15
بالمائة سنوٌاًاٌ ،قابلها الكثٌر من طلبات بالقطاع الخاص ،والتً ٌضعها "التعالٌم العالً" ،فضالًا عن
األسواق الدولٌة بعٌن االعتبار فً قراراته المختلفة ،معتبراًا ان مخرجات التعلٌم العالً لٌست مرتبطة
بحجم البطالة.
ونوه إلى أهمٌة إعادة تأهٌل خرٌجً تلك التخصصات إما من خالل دراسة ساعات إضافٌة فً
الجامعات أو وزارة التربٌة التً هً ملجأهم بالدرجة األولى ،مؤكداًا ان وزارة التربٌة والتعلٌم اتخذت
بالتعاون مع "الخدمة المدنٌة" إجراءات إعادة تأهٌلهم ،بهدف اٌجاد فرص عمل حقٌقٌة لخرٌجً تلك
التخصصات وبالتالً تخفٌض مخزون للكثٌر من الطلبات.
كما أشار الضمور إلى مبادرات العدٌد من الوزارات كـ "التربٌة والصحة والعمل واألشغال" ،بعد
ُث
حٌث
دراسة احتٌاجات القطاعات المختلفة من التخصصات المتنوعة وأبرزها الصحٌة والهندسٌة،

وفرت تلك المبادرات توظٌف عدد كبٌر منهم من خالل آلٌات التعاون المختلفة ،مبٌنا ان اللجنة تبحث
إمكانٌة تعاون "التعلٌم العالً" مع الجامعات األردنٌة من خالل وضع خطة إجرائٌة محددة بمدة زمنٌة
تتراوح من  5إلى  10سنوات ،تهدف إلى تخفٌض قبول الطلبة فً التخصصات الراكدة خاصة
المتعلقة بالعلوم اإلنسانٌة ،وزٌادة قبولهم فً التخصصات العلمٌة والتقنٌة والفنٌة وبما ٌتطلبه السوق
المحلً واإلقلٌمً والعالمً.
وبٌن أن أغلب خرٌجً التخصصات اإلنسانٌة من اإلناثٌ ،نتظرون من  15 – 10سنة كحد أدنى
للتوظٌف ،ما ٌشكل عبئا ًا اقتصادٌا ًا واجتماعٌا ًا على المجتمع والحكومة ،داعٌا ًا الطلبة الى عدم االكتفاء
بالحصول عل الشهادات العلمٌة ،بل التوجه نحو دورات تأهٌلٌة وتدرٌبٌة لٌحظوا بفرصة عمل مناسبة
سواء داخل األردن أو خارجه.
وأضاف ،ان اللجنة ستعمل على تنفٌذ خطة إعالمٌة بالتعاون مع وسائل اإلعالم المختلفة الرسمٌة
وغٌر الرسمٌة وعلى رأسها وكالة األنباء األردنٌة (بترا) ،بهدف توجٌه وتوعٌة الطلبة وأولٌاء األمور
بواقع السوق المحلً والتخصصات المطلوبة.
وكشف الضمور عن تشكٌل لجنة فرعٌة للعمل بالتعاون مع هٌئة االعتماد على إعداد نموذج أو إطار
للمؤهالت ٌعتمد على تصنٌف الوظائف وتوحٌد مسمٌات التخصصات فً الجامعات األردنٌة وفقا ًا
للمسمٌات العالمٌة ،من أجل تجنب األسماء التسوٌقٌة لبعضها التً قد ٌتخرج دارسٌها وال ٌجدون
فرصة عمل ،الفتا الى ان إعادة النظر فً توحٌد مسمٌات التخصصات فً الجامعات وخاصة
التخصصات الرئٌسٌة منها ،ال ٌنسحب على درجة البكالورٌوس فحسب ،وإنما ٌنطبق على مستوى
الدراسات العلٌا أٌضا ًا.
وبٌن الضمور ان خطة عمل اللجنة تتضمن العمل على توحٌد عملٌة االبتعاث بٌن المؤسسات
الحكومٌة ومؤسسات التعلٌم العالً ،من خالل تولً "التعلٌم العالً" عملٌات االبتعاث للمؤسسات كافة
ولٌس كال على حدة ،كاشفا عن توجه لتطبٌق رخصة مزاولة التدرٌس للمعلم وأعضاء هٌئة التدرٌس
فً الجامعات ،بهدف االرتقاء بالمستوى الوظٌفً والمهنً ،ما ٌؤدي إلى رفع كفاءة مخرجات التعلٌم
العالً وتسهٌل تسوٌقها للخارج واعطاء صوره افضل للخرٌج االردنً.
وفٌما ٌتعلق بتطوٌر التعلٌم التقنً فً األردن ،أكد الضمور ان اللجنة تعمل على إعادة النظر
بالتشرٌعات الناظمة للدبلوم التقنً ،بهدف االرتقاء بمستوى الطلبة الذٌن ٌدرسونه ،من خالل إمكانٌة
منح درجات البكالورٌوس والماجستٌر والدكتوراه المهنٌة لغاٌات العمل المهنً ولٌس األكادٌمً ،التً
لن تقل امتٌازاتهم ورواتبهم عن مستوى األكادٌمٌٌن.

وشدد على أهمٌة تشجٌع الطلبة المتمٌزٌن لدراسة التعلٌم التقنً ،وان ال ٌكون مقصداًا لغٌر المهتمٌن
منهم ،مستشهداًا بأصحاب األعمال الرٌادٌة الذٌن تمٌزوا بأعمالهم على المستوى العالمً على الرغم
من أن بعضهم ال ٌحمل الشهادة الجامعٌة ،لكن كان لدٌهم التفكٌر اإلبداعً الذي هو أساس العمل
المهنً.
ودعا الضمور الطلبة إلى التوجه للتعلٌم المهنً ودراسته بأسلوب علمً ،والحصول على شهادة علمٌة
مصنفة ومعتمدة ،وشهادة مزاولة مهنة كتلك التً تعطٌها مؤسسة التشغٌل والتدرٌب لمزاولة المهن،
وتغٌٌر نظرة المجتمع لهم ،فضالًا عن القٌمة االجتماعٌة التً ٌحظون بها.
 تتوٌج قصبة عمان بطال للدورة الرٌاضٌة المدرسٌة للمرة الثالثةمندوبا عن نائب رئٌس الوزراء وزٌر التربٌة والتعلٌم الدكتور محمد الذنٌبات توج أمٌن عام الوزارة
د .محمد العكور مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم للواء قصبة عمّان (عمان األولى) بطال للدورة الرٌاضٌة
السادسة عشرة للمدارس األردنٌة (االستقالل .)2016
جاء ذلك خالل حفل الختام الذي اقٌم أمس األول فً صالة تالع العلً بحضور مدٌر إدارة النشاطات
التربوٌة د .فرٌد الخطٌب وعدد من مدراء التربٌة والتعلٌم تم خالله تتوٌج المدٌرٌات الفائزة بالمراكز
العشر األولى على سلم الترتٌب النهائً للمٌدالٌات الملونة ،مثلما تم تتوٌج الرصٌفة بذهبٌة خماسً كرة
القدم للطالب وقصبة عمان بالفضٌة والزرقاء األولى بالبرونزٌة ،كما توجت ماركا بذهبٌة الكرة
الطائرة للطالب والقوٌسمة بالفضٌة وبنً عبٌد بالبرونزٌة.
وتم تتوٌج الجامعة بذهبٌة كرة السلة للطالب وقصبة عمان بالفضٌة وقصبة إربد بالبرونزٌة .كما كرم
الجهات الداعمة للدورة بتسلٌمهم الدروع التذكارٌة للجهات الداعمة والمساندة بما فً ذلك االعالم
الرٌاضً.
وكانت قصبة عمان احتفظت باللقب للسنة الثالثة على التوالً بعد أن رفعت رصٌدها فً ختام الدورة
الى ( )39مٌدالٌة ملونة منها ( )15ذهبٌة و( )13فضٌة و( )11برونزٌة فٌما فازت الجامعة بالمركز
الثانً بمجموع  28مٌدالٌة منها ( )13ذهبٌة و( )6فضٌات و( )9برونزٌات وحلت األغوار الجنوبٌة
بالمركز الثالث وجمعت  7مٌدالٌات منها  4ذهبٌات واثنتان فضة وواحدة برونزٌة ،وقصبة إربد
بالمركز الرابع وجمعت  20مٌدالٌة منها  3ذهبٌات و 8فضٌات و 9برونزٌات ،وحلت جرش بالمركز
الخامس بمجموع  9مٌدالٌات منها  3ذهبٌات ومثلها من الفضة والبرونز ،وبالمركز السادس الزرقاء
األولى وجمعت  7مٌدالٌات منا  3ذهبٌات واثنتان من الفضة ومثلهما من البرونز ،وبالمركز السابع
االغوار الجنوبٌة وجمعت  5مٌدالٌات منها  3ذهبٌات واثنتان من البرونز ،وثامنا العقبة  3ذهبٌات

وبرونزٌة واحدة وتاسعا ماركا بمجموع  11مٌدالٌا منها اثنتان من الذهب و 4فضٌات و 5برونزٌات
وعاشرا الرصٌفة وجمعت  5مٌدالٌات منها اثنتان الذهاب ومثلهما من الفضة وبرونزٌة واحدة.
ي تعزز شخصٌة الطلبة
 العكور :الرٌاضة المدرسةأكد أمٌن عام وزارة التربٌة والتعلٌم للشؤون الفنٌة والتعلٌمٌة ورئٌس مجلس إدارة اتحاد الرٌاضة
المدرسة د .محمد العكور حرص الوزارة على المضً قدما فً تطوٌر الرٌاضة المدرسٌة باعتبارها
مجاال خصبا لتنمٌة وتعزٌز قدرات الطلبة ومهارتهم التعلٌمٌة والسلوكٌة والعاطفٌة بما ٌخدم العملٌتٌن
التعلٌمٌة والتربوٌة.
وقال العكور :إن مشاركة ( )24ألف طالب وطالبة من المرحلة الثانوٌة فً الدورة المدرسٌة وما ٌزٌد
على ( )14ألف فً دورة األمٌر فٌصل األولمبٌة للناشئٌن و ( )6000ألف فً جائزة الملك عبدهللا
الثانً للٌاقة البدنٌةٌ ،شٌر بكل وضوح إلى حرص وزارة التربٌة والتعلٌم على خلق فرص تنافسٌة
متوازنة لكافة الطلبة فً مجال الرٌاضة مثلما هو الحال بالفرص التعلٌمٌة.
وعبر العكور عن شكره وتقدٌره لكافة الجهات الداعمة وفً مقدمتها األمن العام والدفاع المدنً
واإلعالم الرٌاضً.

