أبرز عناوٌن الصحف الٌومٌة (وكالة األنباء ،الرأي ،الدستور ،السبٌل ،والمواقع اإللكترونٌة)
لٌوم األربعاء 2016-5-04

وكالة األنباء األردنٌة (بترا):
 التربٌة :ال قرار بتحوٌل مدرسة "حسن الصباح" فً اربد للمرحلة االساسٌةاكد أمٌن عام وزارة التربٌة والتعلٌم للشؤون اإلدارٌة سامً السالٌطة ،أن الوزارة لم تصدر أي قرار
بخصوص تحوٌل مدرسة "حسن كامل الصباح " التابعة لمدٌرٌة التربٌة والتعلٌم لقصبة إربد من
المرحلة الثانوٌة إلى المرحلة األساسٌة.
وقال فً تصرٌح صحافً ،إن ما قامت به مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم فً المنطقة هو مجرد دراسة لواقع
المدرسة لالستفادة المثلى من األبنٌة والمرافق والخبرات اإلدارٌة والتعلٌمٌة فٌها ،مبٌنا أن قرار تحوٌل
المدارس من مرحلة إلى أخرى ٌحكمه عدد الطلبة فً المدرسة ومالءمة األبنٌة والمرافق والتجهٌزات
المتاحة للعملٌة التربوٌة.
واوضح السالٌطة أن قرار تحوٌل المدارس ٌقع ضمن اختصاص مركز الوزارة ولٌس من اختصاص
مدٌرٌات التربٌة والتعلٌم ،وأن قرار تحوٌل المدارس من مرحلة إلى أخرى كغٌره من القرارات
التربوٌةٌ ،تم بعد دراسة مستفٌضة للواقع التعلٌمً وبما ٌنعكس إٌجابا على نوعٌة الخدمة التربوٌة
والتعلٌمٌة المقدمة فً تلك المنطقة.
وكان نائب رئٌس الوزراء وزٌر التربٌة والتعلٌم الدكتور محمد الذنٌبات ،أكد االهتمام بأمهات وأوائل
المدارس فً المملكة ،وبما ٌضمن الحفاظ على إرثها التربوي والتعلٌمً وعمل كل ما من شأنه ابراز
دورها فً مسٌرة التعلٌم األردنٌة وتعزٌز قدرتها على االستمرار فً أداء رسالتها.
جرٌدة السبٌل:
 «التعلٌم الخاص» تدعو األهالً إلى مراجعتها قبل تسجٌل أبنائهم فً المدارس الخاصةجددت مدٌرٌة التعلٌم الخاص فً وزارة التربٌة والتعلٌم دعوتها ألولٌاء أمور الطلبة إلى ضرورة
التأكد من حصول المدارس الخاصة التً ٌسجل أبناؤهم فٌها على التراخٌص الالزمة ،وحصول هذه
المدارس على موافقة الوزارة لقبول الطلبة فٌها من خالل مراجعة إدارة التعلٌم الخاص فً الوزارة،
أو أقسام التعلٌم الخاص فً مدٌرٌات التربٌة والتعلٌم.

واعلنت ادارة التعلٌم الخاص ان عدد المدارس التً ال زالت مخالفة من حٌث زٌادة اعداد الطلبة فٌها
عن الطاقة االستٌعابٌة المحددة لهافً الرخصة الممنوحة لها بلغت  17مدرسة.
واشارت مدٌرٌة العلٌم الخاص إلى ان ( )85مدرسة خاصة صوبت أوضاعها من أصل ()102
مدرسة مخالفة ،وال زالت  17مدرسة مخالفة ،وتشكل ما نسبته  %1من عدد المدارس الخاصة.
وكانت مدٌرة التعلٌم الخاص وجهت انذارات لتلك المدارس لقبولها طلبة زٌادة على طاقتها االستٌعابٌة
المحددة فً الرخصة الممنوحة لها ،وذلك استنادا ألحكام المادة /9أ من نظام تأسٌس وترخٌص
المؤسسات التعلٌمٌة رقم  130لسنة .2015
وكانت وزارة التربٌة والتعلٌم عممت كتابا على المدارس الخاصةٌ ،ؤكد عدم تدقٌق جداول العالمات
المدرسٌة فً الفصل الدراسً الثانً ألي مدرسة لدٌها زٌادة فً عدد الطلبة عن الطاقة االستٌعابٌة
المحددة فً الرخصة الممنوحة لها.
وكانت وزارة التربٌة والتعلٌم عممت كتابا على المدارس الخاصةٌ ،ؤكد عدم تدقٌق جداول العالمات
المدرسٌة فً الفصل الدراسً الثانً ألي مدرسة لدٌها زٌادة فً عدد الطلبة عن الطاقة االستٌعابٌة
المحددة فً الرخصة الممنوحة لها.
ٌذكر ان إدارة التعلٌم الخاص امهلت هذه المدارس مدة أسبوعٌن لتصوٌب هذه المخالفات ،حٌث سٌتم
تطبٌق احكام المادة /39ا من قانون التربٌة والتعلٌم رقم  3لسنة  1994وتعدٌالته ،مؤكدة عدم السماح
لهذه المدارس بتسجٌل طلبة جدد للعام الدراسً المقبل وتحت طائلة المسؤولٌة ما لم ٌتم تصوٌب هذه
المخالفات.
وعبرت المدٌرٌة عن شكرها وتقدٌرها للمدارس التً سارعت بتصوٌب أوضاعها ،وهً :النظم
الحدٌثة للذكور ،والنظم الحدٌثة لإلناث ،واألمراء ،وأكادٌمٌة صناع التفوق ،وطوبى ،واألشبال
المقدسٌة ،والعنود النموذجٌة ،ورواد اإلسالم ،والمواكب الحدٌثة ،والحوارٌون ،والسالم النموذجٌة،
براعم ماركا النموذجٌة ،واألردنٌة للنظم الكندٌة ،والرواد للبنات.
ولفتت اإلدارة إلى أن تصوٌب هذه المدارس ألوضاعها جاء ضمن فترة المهلة التً حددتها سابقا،
مشٌرة إلى أن هنالك عددا من المدارس راجعتها للسٌر فً إجراءات تصوٌب مخالفاتها.
وجددت اإلدارة تأكٌدها أن نظام تأسٌس وترخٌص المؤسسات التعلٌمٌة الخاصة ،لن ٌطبق بأثر رجعً
على المدارس القائمة والمرخصة حسب التعلٌمات السابقة ،والتً ال ٌوجد لدٌها مخالفات باستثناء
األعداد الزائدة على الطاقة االستٌعابٌة المحددة لها.

موقع المدٌنة نٌوز اإلخباري:
 اختتام فعالٌات االولمبٌاد الوطنً األول فً اللغة االنجلٌزٌةاختتمت فً الجامعة االمٌركٌة أخٌرا فعالٌات االولمبٌاد الوطنً األول فً اللغة االنجلٌزٌة (إي إل أو)
تحت شعار "تروٌج وتطوٌر السٌاحة األردنٌة " واستمرت ثالثة اٌام بمشاركة  250طالبا وطالبة من
 24مدرسة ومؤسسة تعلٌمٌة حكومٌة وخاصة ودولٌة.
وقال المدٌر التنفٌذي لألولمبٌاد الدكتور ماجد حمد لـ (بترا) إن الفرق المشاركة وعددها  35خضعت
لجوالت من التحكٌم ضمن خمسة محاور وهً اختبار التوفل جونٌور ،العمل المسرحً ،المشروع،
العمل الجماعً وخدمة المجتمع.
وأشار الى أن االولمبٌاد هدف الى تعلٌم اللغة كأداة تواصل بٌن الشعوب وتحقٌق أهداف التعلم
الجماعً المبنً على المشروع وإشراك الشباب فً حلول ابداعٌة لتحدٌات متعلقة بالسٌاحة االردنٌة.
وفً نهاٌة االولمبٌاد تم إعالن الفرق الفائزة  ،حٌث فاز فً المركز االول فرٌق "تور شامبٌونز"من
مدارس النظم الحدٌثة وحل فً المركز الثانً فرٌق "نشامى  "962من مدارس المٌار الدولٌة ،وحصل
على المركز الثالث فرٌق "ذا مٌتافورز" من مدارس الحصاد ،باإلضافة الى العدٌد من الجوائز التً تم
حصدها من قبل المدارس المختلفة.
وٌذكر أن الفرٌق األول حصل على جائزة نقدٌة مقدارها  3000دٌنار باإلضافة إلى رحلة مقدمة من
بورتو البحر المٌت لمشروع ساوث بٌتش فً العٌن السخنة  -البحر االحمر  ،وخصم  50بالمئة على
الرسوم الجامعٌة فً جامعات عمان االهلٌة واالسراء والجامعة االمرٌكٌة فً مأدبا .
وحصل الفرٌق الثانً على جائزة نقدٌة مقدارها  2000دٌنار باإلضافة إلى رحلة مقدمة من بورتو
البحر المٌت لمشروع ساوث بٌتش فً العٌن السخنة  -البحر االحمر ،وخصم  40بالمئة على الرسوم
الجامعٌة فً جامعات عمان االهلٌة واالسراء والجامعة االمرٌكٌة فً مأدبا ،فٌما حصل الفرٌق الثالث
على جائزة نقدٌة مقدارها  1000دٌنار وخصم  30بالمئة على الرسوم الجامعٌة فً الجامعات
المذكورة .
وقال الدكتور حمد انه سٌتم عقد االولمبٌاد فً السنوات المقبلة فً عدة دول عربٌة بنا ًءء على اتفاقٌات
تم ابرامها تمهٌداًء ألولمبٌاد عربً فً اللغة االنجلٌزٌة .

