أبرز عناوٌن الصحؾ الٌومٌة (وكالة األنباء ،الرأي ،الدستور ،السبٌل ،والمواقع اإللكترونٌة)
لٌوم األحد 2016-5-08

جرٌدة الرأي:
  22ألؾ طالب أردنً جامعً ٌحملون (ثانوٌة) من  65جنسٌةكشفت بٌانات رسمٌة ان عدد الطلبة االردنٌٌن الملتحقٌن بالجامعات من حملة الشهادة الثانوٌة العامة
ؼٌر االردنٌة ٌبلػ ( )21829طالبا وطالبة ،إذ ٌصل عدد جنسٌات تلك الشهادات الى أكثر من ()65
جنسٌة عربٌة وأجنبٌة.
وبحسب البٌانات ،فإن نسبة الحاصلٌن على معدالت ما بٌن ( )%100-%90منهم زهاء ( ،)%50إذ
ٌبلػ عددهم ( )10343طالبا وطالبة ،وٌنخفض العدد بتدنً المعدل ،حٌث ان عدد الذٌن معدالتهم
(ٌ )%90-%81بلػ ( )6842والذٌن تتراوح معدالتهم بٌن ( )3515( )%80-%71طالبا وطالبة
و( )1088الذٌن معدالتهم بٌن ( )%70-%61بلؽوا ( )1088طالبا وطالبة وما دون ذلك ( )41طالبا
وطالبة.
وٌتفاوت عدد جنسٌات شهادات الثانوٌة العامة ،بحسب التواجد االردنً فً بلدان تلك الشهادات ،والذي
لها ارتباط بالقوة العاملة االردنٌة هناك سواء عمل خاص او رسمً ،إال انها تتجاوز التوقع الطبٌعً
فً بعض االحٌان فً بعض البلدان ،بما ٌجعل القراءة فً تلك االرقام مختلفا.
بالمقابل تتوقع دراسة ان ٌصل عدد أجمالً طلبة الجامعات الى ( )450الؾ طالب وطالبة بحلول عام
.2025
جرٌدة الدســـتور:
 «التعلٌم العالً» تنفً ارتباطها باتفاقٌات مع مؤسسات تعلٌمٌة اسرائٌلٌةنفى مصدر مسؤول فً وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ارتباط الوزارة مع مؤسسات التعلٌم
العالً االسرائٌلً بأي اتفاقٌات للتبادل الطالبً او العضاء الهٌئة التدرٌسٌة او مشارٌع بحثٌة
مشتركة .وشدد المصدر فً تصرٌح صحفً امس السبت على انه ال ٌوجد اي زٌارات رسمٌة بهذا
الخصوص وال ٌوجد اي معلومات لدى الوزارة عن الطلبة الذٌن زاروا إسرائٌل حسب ما جاء فً
بعض وسائل االعالم من قبل المركز االسرائٌلً .وقال المصدر اننا ال نعلم من هم الطلبة وما هً

جنسٌاتهم وبأي صفة زاروا اسرائٌل وهل هم من جامعات أردنٌة ام اجنبٌة .وكانت بعثة طالبٌة اردنٌة
قد زارت اسرائٌل بتنظٌم من مركز الدراسات اإلسرائٌلٌة فً عمان .
 طلبة توجٌهً الصناعي «الخاصة» باربد ٌحتجون على عدم تبلٌؽهم باالمتحان العملًاحتج طلبة التوجٌهً «الدراسة الخاصة» للفرع الصناعً فً اربد من اجراء االختبارات العملٌة فً
مدرستً الثانوٌة الصناعٌة ومدرسة الزرنوجً دون اعالمهم بمواعٌدها مسبقا  ،الفتٌن الى انهم
سٌضطرون للتاخر واالنتظار للفصل الدراسً االول القادم حتى ٌتمكنوا من اجرائها مجددا كون
اجتٌاز هذه االمتحانات ٌعتبر شرطا ومتطلبا اساسٌا لاللتحاق بالجامعات والكلٌات.
واشاروا الى انهم تفاجأوا بعقد هذه االختبارات االسبوع الماضً دون معرفتهم بها  ،منوهٌن الى ان
الخلل الذي حصل هو تؽٌٌر الٌة اعالمهم بموعد اجرائها
اذ انه تم اخبارهم بمواعٌد هذه االختبارات خالل الفصل الماضً اثناء استالمهم الرقام الجلوس
الخاصة بهم وذلك عبر ارفاق ورقة اضافٌة مع اوراق الجلوس تعلمهم بتوارٌخ هذه االمتحانات لكن
هذا الفصل تفاجئوا بعدم اعالمهم بذلك بخالؾ الطرٌقة السابقة خصوصا انهم لم ٌستلموا اوراق
الجلوس لؽاٌة االن وهو ما ادى لحدوث اللبس والخلل.
واشاروا الى انهم راجعوا المدرسة الصناعٌة لالستفسار عن مبررات واسباب عدم اعالمهم
باالختبارات العلمٌة لكنهم لم ٌحصلوا على أي جواب خصوصا انهم حصلوا على معدالت عالٌة
ومتمٌزة فً الفصل الماضً وان عدم اجرائهم لالمتحانات العملٌة سٌؤخرهم حتى العام القادم.
وقال مدٌر التربٌة والتعلٌم لمنطقة اربد االولى علً دوٌري ان موعد االمتحان العملً لطلبة الفرع
الصناعً التوجٌهً موجود على موقع وزارة التربٌة منذ بداٌة الشهر الماضً أي قبل اجراء
االختبارات بشهر كامل الى جانب قٌام مدٌرٌة التربٌة اٌضا بوضع اعالنات متعددة داخل المدٌرٌة
بخصوص مواعٌد هذه االختبارات العملٌة وذلك قبل موعد عقدها باسبوعٌن.
واعتبر دوٌري انه ٌوجد تقصٌر من قبل طلبة الدراسة الخاصة وانه ٌجب على هؤالء الطلبة
االستفسار والمتابعة لمعرفة المواعٌد بشكل مسبق.

 محافظ العقبة ٌدعو لمكافحة تسكع الشباب امام مدارس البناتاكد محافظ العقبة الدكتور حاكم المحامٌد انه تم االٌعاز لالجهزة االمنٌة بضرورة متابعة ظاهرة تواجد
االحداث والشباب امام مدارس االناث فً مدٌنة العقبة بعد ورود العدٌد من الشكاوى حولها  .وقال
المحامٌد فً حدٌث صحفً ان هذه الظاهرة اصبحت تشكل هاجسا مجتمعٌا وامنٌا خاصة انها تتنافً
مع االخالق والقٌم والعادات التً تربى علٌها ابناء المدٌنة من قبل فئة ؼٌر مسؤولة  ،االمر الذي
ٌتطلب تضافر كافة الجهات لمكافحتها والحد منها بالشراكة مع المجتمع المحلً  ،معوال بالوقت نفسه
على دور االسرة فً توجٌه االبناء وارشادهم ومتابعتهم باستمرار للمحافظة على النسٌج المجتمعً .
ولفت المحامٌد الى دور ابناء المجتمع المحلً والجهات المعنٌة للوقوؾ فً بوتقة واحدة  ،للوصول
الى مجتمع آمن ٌخلو من مثل هذه الظواهر  ،خاصة ان االمن المدرسً حاجة اساسٌة تسمو بها
المجتمعات وتزدهر  .من جهته قال مدٌر تربٌة العقبة الدكتور خالد الذنٌبات ان المدٌرٌة بصدد عقد
اجتماع لمدراء المدارس مطلع االسبوع القادم حٌث سٌتم مناقشة هذه الظاهرة وابعادها والطرق
الناجعة لمكافحتها من خالل توجٌه طلبة المدارس فً المسار الصحٌح والتأكٌد على متابعة التزام
الطالب بالحضور الى مدارسهم وعدم مؽادرة صفوفهم تجنبا لتجمعهم بالقرب من مدارس االناث مع
التأكٌد على الجانب التوعوي والتثقٌفً من خالل الطابور الصباحً وحصص االرشاد .
جرٌدة الـــؽد:
 انتهاء المرحلة الثانٌة من مبادرة القراءة والحساب للصفوؾ المبكرةفٌما انتهت الفترة األولى لتدرٌب المعلمٌن ضمن المرحلة الثانٌة من مبادرة "القراءة والحساب
للصفوؾ المبكرة" قبل نحو أسبوعٌن ،أكد متدربون أن البرامج التً تلقوها فً هذه الدورة ساعدتهم
على اكتشاؾ وتنمٌة مهارات الطلبة فً هاتٌن المادتٌن من خالل االستراتٌجٌات التً تعلموها.
وأوضحوا أن من تلك االستراتٌجٌات سماع صوت الحرؾ وتمٌٌزه من خالل الكلمات باعتماد أسلوب
التشوٌق واللعب ،فضال عن التنوٌع فً الطرق التدرٌسٌة فً ما ٌتعلق بالمهارات الحسابٌة ،سواء فً
كتابة األعداد أو المسائل الحسابٌة الذهنٌة.
وكانت وزارة التربٌة والتعلٌم أطلقت مؤخرا المرحلة الثانٌة من هذه المبادرة التً تشتمل على تدرٌب
 2500معلم ومعلمة من  600مدرسة فً مدٌرٌات التربٌة والتعلٌم فً محافظات الزرقاء ،وجرش،
وعجلون ،فٌما ٌشرؾ على التدرٌب  24مشرفا ومشرفة من الوزارة ،إضافة إلى  47مدربا ومدربة
تابعٌن للمبادرة.

وتسعى مبادرة "تعلم القراءة والحساب" ،التً أطلقتها مؤخرا الوزارة بالتعاون مع الوكالة األمٌركٌة
للتنمٌة الدولٌة ( ،)usaidووزارة التنمٌة الدولٌة البرٌطانٌة ( )ukaidتحت شعار "اقرأ الكتاب
وافهم الحساب" ،إلى رفع نسبة طلبة الصفوؾ المبكرة القادرٌن على القراءة بشكل استٌعابً ،وأداء
المسائل الحسابٌة عن فهم ،إلى  % 55بحلول العام .2019
وأكدت المعلمة المتدربة من مدرسة جرش الثانوٌة الشاملة للبنٌن رهام أبو الدلو لـ"الؽد" ،أن هذه
الدورة "ساعدتنا على إتقان مفهوم التعلٌم المتماٌز ،الذي ٌهدؾ إلى تقٌٌم الطلبة وتحدٌد مستوٌاتهم فً
المهارات المطلوبة فً القراءة والحساب ،وبناء على ذلك ٌتم تقدٌم الدعم المناسب لهم وفقا لمستوى
مهاراتهم".
وشاركتها الرأي المعلمة فاطمة الزبون ،المتدربة فً ذات المدرسة ،موضحة أن الدورة ساهمت فً
"تؽٌٌر طرٌقة شرحً للمنهاج لتصبح أكثر سالسة وسهولة وتعتمد على التشوٌق واللعب والحركة".
من جانبها ،قالت أخصائٌة التعلٌم فً المبادرة منار شكري لـ"الؽد" أن تدرٌب المعلمٌن الخاص بمبادرة
القراءة والحساب للصفوؾ المبكرة "ٌ "RAMPقسم إلى ثالث مجموعات ،تم فً ك ّلل واحد ٍةة منها
تمثٌل األقالٌم الثالثة (الشمال والوسط والجنوب) ،كما تم تقسٌم التدرٌب إلى ثالث وحدات تتضمن كل
منها ٌ 15وما ًا تدرٌبٌا ًا.
وأشارت إلى أن برنامج تدرٌب المعلمٌن بدأ فً كانون الثانً (ٌناٌر)  2016وٌكتمل فً كانون الثانً
 ،2019لٌصل عدد الحاصلٌن على الدورات نحو  14ألؾ معلم ومعلمة.
وأوضحت شكري أنه بعد أن ٌتلقى المعلمون التدرٌب المذكور ،سٌحظى كل منهم خالل الفصل
الدراسً بـ 6زٌارات صفٌة توجٌهٌة من ِق َبل مدربً المبادرة ومشرفً الوزارة المسؤولٌن عن
التدرٌب.
وأضافت أن فرٌق المبادرة ٌعتزم توفٌر مجتمعات تعلّلم ضمن المدارس بعد أن تم تطوٌر أحد العناصر
األساسٌة لمجتمعات التعلّلم هذه ،وهو مجتمع "تعلم على شبكة اإلنترنت" ،وٌضم موارد معلوماتٌة
ضخمة بمقدور المعلمٌن الولوج إلٌها للحصول على مواد تعلٌمٌة ومشاهدة مقاطع فٌدٌو توضٌحٌة
لمعلمٌن ٌطبّلقون االستراتٌجٌات التدرٌسٌة المتنوعة المبٌنة فً دلٌل المعلم وؼٌرها.
وتهدؾ المبادرة التً أطلقتها جاللة الملكة رانٌا العبدهللا رسمٌا فً الثامن والعشرٌن من نٌسان (إبرٌل)
العام الماضً ،إلى تحسٌن مهارات القراءة والحساب لدى جمٌع طلبة مرحلة رٌاض األطفال
والصفوؾ األساسٌة الثالثة األولى ،من خالل تنمٌة وتطوٌر وتعزٌز مهارات وقدرات التعلم األساسٌة
التً ٌحتاجها الطلبة فً هذه المرحلة.

وعملت الوزارة على إطالق مبادرة تعنى بالعمل على تنمٌة مهارات القراءة والحساب لطلبة الصفوؾ
المبكرة ،بعدما أعلنت عن نتائج مسح نفذته العام  2012على عٌنة من الطلبة ،أظهرت نتائجه أن "17
 %فقط من الطلبة الذٌن شملهم المسح ٌستطٌعون القراءة باستٌعاب وتنفٌذ العملٌات الحسابٌة بفهم".
وتبلػ مٌزانٌة المشروع  48ملٌون دوالر أمٌركً ،لدعم جهود الوزارة فً تحسٌن أسالٌب تدرٌس
القراءة والحساب لدى  400ألؾ طالب فً  2500مدرسة.
 مدارس الدرة الشرٌفة تخصص منحا دراسٌة للمتفوقٌنقررت إدارة مدارس الدرة الشرٌفة ،بفرعٌها ،تخصٌص منح دراسٌة لطالب الثانوٌة المتفوقٌن ،للعام
الدراسً المقبل .2017 – 2016
وطالبت ،فً تصرٌح صحفً امس ،الطالب الذٌن ٌرؼبون فً الحصول على هذه المنحة التقدم
مباشرة إلى أحد الفرعٌن ،وإحضار النتائج الدراسٌة لصفوؾ المرحلة اإلعدادٌة ،شرٌطة أال تقل
معدالتهم عن " ،% 95حٌث ستجري عملٌة المفاضلة بٌن الطالب حسب معدالتهم فً المواد
األساسٌة".
 طلبة التوجٌهً ٌستعدون المتحانات الدورة الصٌفٌة وسط مخاوؾ عدة“إحباط ..توتر ..خوؾ” بهذه الكلمات لخص طالب الثانوٌة العامة/الفرع العلمً محمد ناصر حالته
النفسٌة فً الفترة الحالٌة ،التً بدأت استعداداته كؽٌره من الطلبة بمراجعة وفهم وحفظ المواد الدراسٌة
المقررة فً االمتحانات النهائٌة.
ٌقول “أخفقت فً الفصل الدراسً األول ..وأسعى لتعدٌل النتٌجة ،لكن هناك معوقات تجمدنً وتشل
تفكٌري ،منها جدول االمتحانات السٌئ ..وخوض االمتحانات فً الشهر الفضٌل ..لكن لٌس بالٌد حٌلة،
فقد وضعت جدوال دراسٌا جٌدا بمشورة المعلمٌن ،ونظمت أوقات الدراسة والراحة والنوم”.
وٌضٌؾ “نسأل هللا النجاح ..وأن ننهً هذه المرحلة الصعبة فً حٌاتنا ..وأن تراعً وزارة التربٌة
والتعلٌم بأننا طلبة نطمح ونرجو الدراسة فً الجامعات بأن ٌتأنوا بوضع األسئلة الوزارٌة ،بحٌث
تتناسب مع قدرات الطلبة وإمكانٌتهم”.
وفً اآلونة األخٌرة ،استكمل طلبة الثانوٌة العامة المنهاج المقرر للفصل الدراسً الثانً من هذا العام،
وعلٌه بدأت استعداداتهم الدراسٌة فً المنزل لخوض امتحانات الدورة الصٌفٌة.
وأبدى بعض طلبة الثانوٌة العامة وأولٌاء أمورهم استٌائهم ومخاوفهم من االمتحانات المقبلة ،وذلك
بسبب تزامن انعقاد االمتحانات مع أٌام الشهر الفضٌل ،وتكثٌؾ برنامج االمتحان؛ إذ إنها متتابعة بدون

وجود أٌام عطل بٌنها ،وبذلك أصبح األمر أصعب على الطلبة الذٌن أخفقوا فً الفصل الدراسً األول
حول إمكانٌة تعدٌل النتٌجة ،خصوصا فً ظل هذه المعوقات.
الطالبة رؤى /الفرع العلمً عبرت عن انزعاجها من برنامج االمتحانات بقولها “ 7وحدات فً مادة
الثقافة اإلسالمٌة ٌجب أن ٌتم دراسته بنصؾ ٌوم ،و 4وحدات فً مادة الكٌمٌاء خصص لها نصؾ
ٌوم ،وأٌضا  4وحدات من مادة الثقافة العامة لها نصؾ ٌوم ،وجمٌعها ستتم دراستها ونحن صائمون
فً الشهر الفضٌل”.
وكذلك حال الطالبة أمل /فرع اإلدارة المعلوماتٌة التً أكدت أن برنامج الثانوٌة العامة ال ٌتماشى مع
خطط الطلبة الدراسٌة وأمنٌاتهم فً النجاح ،بقولها “لدٌنا مادة من سبع وحدات خصص لها نصؾ ٌوم
فقط ،وسنقدم مواد أخرى متتالٌة أٌضا ،كٌؾ نحصل على معدل عال؟ ،هل هذا االمتحان ألصحاب
القدرات الخارقة؟”.
وتضٌؾ “نحن ال نتذمر من فراغ ..أخفقت فً مادة الرٌاضٌات فً الفصل الدراسً األول ولم أنجح
بها ،وعلٌه أطمح ألن أعدل هذه النتٌجة ..ولكن مع هذا الجدول وتزامنه مع الشهر الفضٌل ال ندري
ماذا سٌحل بنا فً هذا العام”.
وتكاد تسٌطر الرهبة والخوؾ على األربعٌنٌة (أم ٌزن) ،أكثر من ابنها (مراد) الطالب فً الثانوٌة
العامة /الفرع األدبً ،وتحاول أن تهٌئ الظروؾ المناسبة لولدها فً المنزل ،ومنع الزٌارات العائلٌة،
كما تحرص على توفٌر أجواء من الترفٌه له بٌن الحٌن واآلخر.
وتقول “إن تأدٌة امتحان الفصل األول بشكل جٌد لعب دورا معنوٌا فً تعزٌز ثقة إبنه بنفسه ،لكن
عندما اطلع على برنامج اإلمتحان الوزاري المعتمد لهذا الفصل انقلب حاله وأصابه التوتر والقلق
الشدٌدان”.
وتضٌؾ “ظهرت آثار الرهبة على ولدي هذه األٌام من خالل شكواه المتواصلة من آالم فً المعدة،
وقد أكد الطبٌب بعد إجراء الفحوصات الالزمة بأنه ٌعانً من توتر عصبً ٌجب علٌه التخلص منه
واصفا له بعض العالجات التً أتمنى أن تحسن من وضعه”.
أما الطالب عبد الرحٌم/الفرع الصناعً ،فقد أدى امتحان الفصل الدراسً األول بشكل جٌد وحصل
على معدل  ،% 86فٌقول “أطمح ألن أحسن النتٌجة فً الفصل الثانً ،لكن هناك أسباب ٌعلمها
الجمٌع تؤثر على أدائنا فً االمتحانات ،منها تزامنها مع شهر رمضان ،إلى جانب االمتحانات المتتالٌة
التً سٌصعب بال شك مراجعتها بساعات قلٌلة”.

وعن برنامج االمتحان الوزاري ،تقول مدٌرة إحدى المدارس الحكومٌة اعتدال الرداٌدة “مالحظتً
على الجدول بأنه متأخر فً تارٌخه ،فسٌقدم الطلبة جمٌع االمتحانات خالل الشهر الفضٌل ،ولو قدم
تارٌخه قبٌل رمضان لتمكن الطالب من أداء بعض من المواد بدون صوم ،فالطاقة ال تكون كاملة
لإلنسان وهو صائم”.
وتضٌؾ “الجدول ال ٌتناسب مع موضوع (الحزم) ،فهناك طلبة سٌقدمون على تقدٌم كل المواد بالدورة
الصٌفٌة ذاتها ،وعلٌه سٌكون األمر صعبا أمامهم ،وهً من نقاط الضعؾ فً (الجدول الوزاري)،
فمثال ٌجب أن ٌكون هناك تباعد بٌن مادة الحاسوب والثقافة اإلسالمٌة ،وهذه أحد األسباب التً تشكل
عقبة أمام الطالب” ،رائٌة أن برنامج االمتحان الوزاري السابق كان أفضل من المقرر اآلن.
وتعتقد الرداٌدة أن ؼالبٌة الطلبة اشتكوا من هذا الجدول ،كونه مضؽوطا والتقدٌم سٌكون خالل 14
ٌوما فقط ،وعلٌه لٌس أمامهم سوى تكثٌؾ الدراسة وإدارة الوقت ،موضحة “نقوم دائما بتوجٌه
الطالبات فً مدرستنا بأهمٌة تنظٌم الوقت منذ بدء العام الدراسً الجدٌد ،وفً هذه الفترة ،فإن
تخصٌص ساعات الدراسة ٌعد من األسالٌب التعلٌمٌة الصحٌحة وأن ٌدرس الطالب  55دقٌقة
متواصلة ،ثم ٌؽادر المكان ألخذ قسط من الراحة لمدة  10دقائق.
أما بالنسبة لتقدٌم المواد المتتالٌة فً الجدول ،فتجٌب “الدراسة عبارة عن بناء دراسً خالل اثنً عشر
عاما ،ولألسؾ هناك العدٌد من الطلبة ٌعتبرون الصؾ العاشر نجاحا فقط ،والصؾ األول الثانوي
استراحة وتهٌئة للتوجٌهً ،لكن هذا التفكٌر والسلوك ؼٌر سلٌم تماما ،فالطالب ٌجب أن ٌهٌئ نفسه
للتحضٌر واستٌعاب المواد وفهمها وحفظها”.
وعلٌه أن ٌتابع ،كما تقول ،المواد التً ٌستعصً علٌه فهمها حتى ٌتمكن من استٌعابها ،أما لٌلة
االمتحان فالطالب ٌجب أن ٌكون أنهى فهم وحفظ المواد وتخصٌص الٌوم للمراجعة والوقوؾ على
نقاط قام بتحدٌدها مسبقا.
اختصاصً علم النفس التربوي د .موسى مطارنةٌ ،ؤكد أن “التوجٌهً” مرحلة دراسٌة مهمة فً حٌاة
الطالب ،الفتا إلى أن ثقافتنا المجتمعٌة شكلت حالة من الرعب داخل األسرة التً لدٌها طالب توجٌهً،
مثل؛ إٌقاؾ الزٌارات للعائلة ،ومطالبة الطالب بالدراسة دائما وتحصٌل معدل عال ..وؼٌرها من
القوانٌن التً تؤثر على نفسٌة الطالب.
وٌجب أن ٌرتاح الطالب نفسٌا بالمنزل ،بحسب مطارنة ،وعدم رفع سقؾ التوقعات بالمعدل الذي
سٌحصل علٌه ،فهذا سٌؤثر سلبا على تفكٌره ودراسته ،إلى جانب عدم تحمٌل الطالب فوق طاقته ،بل
توجٌه النصح له بتنظٌم الوقت ،والتهٌئة المسبقة بساعات قلٌلة للدراسة منذ بدء العام الدراسً ال

تتجاوز ( )3-2ساعات ،وتزداد تدرٌجٌا حتى ٌصل لمرحلة االمتحانات متمكنا من الدراسة لساعات
طوٌلة.
وٌؤكد ضرورة دعم األهل لطالب الثانوٌة العامة بتهٌئة األجواء المناسبة ،والتؽذٌة الجٌدة ،والبعد عن
المشاكل األسرٌة أمامه ،حتى نتمكن من التخفٌؾ عنه ،والتركٌز على ساعات النوم.
أما بالنسبة للمواد المتتالٌة فً الجدول ،كما ٌقول ،فاألمر عادي جدا وعلى الطالب مراجعة المواد بعد
أن ٌتمكن من فهمها وحفظها مسبقا ،وتنظٌم ساعات الدراسة فً الشهر الفضٌل ،فٌمكن أن ٌدرس
ساعة أو ساعتٌن فً النهار قبل موعد اإلفطار ،وٌتابع دراسته بعد اإلفطار ،ومن ثم ٌواصل دراسته
حتى ساعات الفجر وٌنام جٌدا حتى ٌستطٌع تأدٌة االمتحانات بالشكل األمثل.
وبالرؼم من تحفظ مطارنة على التعلٌم والنظام التربوي لدٌنا الذي ما ٌزال ٌتعامل مع التلقٌن والحفظ
ولم ٌتطور وٌراعً التطورات اإلنسانٌة والتؽٌرات من حولنا ،إال أنه ٌؤكد أهمٌة أن ٌتماشى الطالب
مع الظروؾ المحٌطة به وتنظٌم وقته جٌدا لتخطً هذه المرحلة.

