أبرز عناوٌن الصحف الٌومٌة (وكالة األنباء ،الرأي ،الدستور ،السبٌل ،والمواقع اإللكترونٌة)
لٌوم السبت 2016-5-14

جرٌدة الرأي:
 أسر تختار النظام األجنبً ألوالدها هروبا ًا من رعب (التوجٌهً)هل باتت االنظمة االجنبٌة التً توفرها المدارس الخاصة لطالب الثانوٌة العامة مهربا من كابوس
التوجٌهً؟ وهل اصبح الطالب ٌلجأون الى هذه االنظمة لما توفره من مرونة وسهولة فً التطبٌق
بالمقارنة مع النظام الوطنً؟.
وتجد العدٌد من االسر ان النظام االجنبً ٌتٌح البنائهم فرصة اكبر فً تحصٌل عالمات افضل
ومخرجا من الضغوط الموجودة فً التوجٌهً.
وٌؤكد خبراء ان مناهج االنظمة االجنبٌة لٌست اسهل من النظام الوطنً اال ان طبٌعة النظام نفسه فٌه
مرونة اكبر من النظام الوطنً كما ان خرٌجً هذه االنظمة ٌتمتعون بشخصٌة ممٌزة ولغة انجلٌزٌة
قوٌة.
وتوفرالعدٌد من المدارس الخاصة الخٌار لطالبها بٌن البرامج االجنبٌة والتً تتضمن الشهادة
البرٌطانٌة اوالبكالورٌا الدولٌة اوالشهادة االمرٌكٌة السات او بٌن النظام الوطنً.
ام خالد تقول « عندما وصلت ابنتً الى الصف السادس االساسً قمت بتحوٌلها الى النظام االجنبً
حتى ال تتعرض الى الضغوط الموجودة فً التوجٌهً خصوصا وانها تستطٌع معادلتها بالتوجٌهً».
وتضٌف «تشجع المدارس الخاصة على النظام االجنبً باعتبار ان نوعٌة التعلٌم فً هذا النظام هً
االفضل للطالب اضافة الى ان الطالب ال ٌتعرض من خالله الى ضغط نفسً او مجتمعً مثل
التوجٌهً».
وٌؤكد العدٌد من اهالً طالب المدارس الخاصة انهم ٌلجأون الى النظام االجنبً هروبا من التوجٌهً
اذ ان الطالب من خالل هذا النظام ٌستطٌع دخول الجامعات االردنٌة عند معادلة الشهادة اذ لدٌهم نسبة
( )%6-5بالتنافس او عن طرٌق الموازي.
مدٌر التعلٌم الخاص فً وزارة التربٌة والتعلٌم الدكتور امٌن شدٌفات اكد تزاٌد االقبال على البرامج
االجنبٌة فً السنوات االخٌرة.

وعلل هذا االقبال الى سهولة ومرونة هذه االنظمة بالمقارنة مع النظام الوطنً مشٌرا الى ان الوزارة
تعادل سنوٌا ما ٌقارب ( )300شهادة لحملة هذه البرامج.
وبٌن ان حوالً ( )71مدرسة خاصة تدرس حالٌا برامج اجنبٌة فٌها بٌنما ٌوجد حالٌا حوالً ()26
مدرسة اخرى قٌد الحصول على االعتماد لتدرٌس هذه البرامج.
مدٌرة ادارة التعلٌم العام فً وزارة التربٌة والتعلٌم الدكتورة خولة ابو الهٌجاء اكدت عدم وجود ما
ٌثبت بأن المنهاج االجنبً افضل من الوطنً داعٌة الى ضرورة عمل دراسة للمقارنة بٌن النظام
الوطنً واالجنبً.
واضافت بان المدارس الخاصة تشجع على البرامج االجنبٌة لتكلفتها العالٌة ولٌس النها افضل للطالب
اذ ال ٌوجد دراسة تثبت ذلك.
واشارت بان الوزارة لٌس لدٌها اي توجه بادخال انظمة جدٌدة الى المدارس الحكومٌة وانما هً تعمل
بشكل مستمر على تطوٌر نفس المناهج ضمن النظام الوطنً.
مدٌرة قسم البرامج االجنبٌة فً احد المدارس الخاصة منى عودة اكدت من جانبها زٌادة االقبال على
البرامج االجنبٌة سنوٌا كون هذه الشهادة ٌمكن معادلتها بالتوجٌهً االردنً ودخول الجامعات االردنٌة
بالتنافس بنسبة ( )%6-%5او الموازي.
وأشارت عودة الى ان المناهج االجنبٌة لٌست اسهل من المنهاج الوطنً اال ان طرٌقة تطبٌق النظام
نفسه اسهل كونها تتٌح للطالب فرصة سنتٌن لٌعٌد المادة التً ٌرغب تحسٌنها وبالتالً لٌس هنالك
ضغط نفسً او مجتمعً على الطالب او االهل مثل التوجٌهً.
وبٌنت ان البرامج االجنبٌة تتٌح للطالب تحصٌل عالمات أفضل اذ ٌبدأ الطالب بتقدٌم االمتحانات منذ
الصف العاشر ولدٌه حتى صف الثانً عشر العادة اي مادة ٌرغب برفع عالماته فٌها وبالتالً لدٌه
متسع من الفرص لتحسٌن عالماته ومعدله النهائً.
واكدت عودة ان طالب البرامج االجنبٌة ٌتمتعون بشخصٌة ممٌزة ولدٌهم لغة انجلٌزٌة قوٌة اذ تركز
هذه البرامج بشكل كبٌر على البحث والمشاركة المجتمعٌة فً مناهجها مما ٌجعل الطالب لدٌه
اهتمامات متعددة نحو خدمة مجتمعه وكٌفٌة تطوٌره.

 الذنٌبات :تعدٌل المناهج ووقف ممارسات تتناقض مع ثقافتناسلمت أمس ناشطات وخبٌرات فً قضاٌا المرأة توصٌات توافقن علٌها ،إلى وزٌري التربٌة والتعلٌم
والتنمٌة السٌاسٌة والشؤون البرلمانٌة حول أربعة محاور رئٌسة متمثلة بالحماٌة االجتماعٌة ،التمكٌن
السٌاسً ،التمكٌن االقتصادي ،ودمج أهداف التنمٌة المستدامة  ٢٠٣٠فً خطة العمل الوطنٌة لألعوام
 ٢٠١٦ـ .٢٠١٨
جرى ذلك خالل أعمال الٌوم الثانً للمنتدى الوطنً للحوار فً قضاٌا المرأة :نحو شراكة فاعلة ،الذي
انطلق األربعاء ،فً البحر المٌت تحت شعار «سوا نغٌر» ،حٌث طرحت األولوٌات خالل الجلسات
على طاولة النقاش مع الحكومة ،بقصد تبنٌها سعٌا للتعبٌر بما ٌعزز مكانة المرأة.
وفً السٌاق دعا نائب رئٌس الوزراء وزٌر التربٌة والتعلٌم رئٌس لجنة تمكٌن المرأة الوزارٌة الدكتور
محمد الذنٌبات ،المنظمات النسائٌة إلى الحوار واالستماع إلى وجهات النظر ومناقشة التوصٌات التً
خرج بها المنتدى ،لتعزٌز التنسٌق والتعاون والوصول إلى عوامل مشتركة.
وحول موضوع المناهج المدرسٌة وصورة المرأة فٌها قال الوزٌر أن الوزارة ستنتهً من تعدٌل
ومراجعة المناهج فً العام الدراسً  2017 – 2016الفتا إلى أن المناهج الجدٌدة لمباحث التربٌة
الوطنٌة واللغة العربٌة والتربٌة اإلسالمٌة والتارٌخ ،تغٌرت تغٌرا شاسعا نحو األفضل ،مبٌنا أنه ألول
مرة سنطرح منهاج تارٌخ ٌتحدث عن تارٌخ األردن ،وألول مرة ٌدخل بمناهجنا معلومات عن األدٌان
األخرى وعن العالقة بٌن المسٌحٌٌن والمسلمٌن.
وفً كلمة وجهها فً ختام أعمال المنتدى ،قال الذنٌبات «أن ثقافتنا ال تحرم المرأة حق أعطً للرجل
إال بتفرٌق بٌن الذكر واألنثى باألدوار».
وأضاف «أنه إذا انحرفت ثقافتنا عن مسٌرتها فً فترة من الفترات واجبنا أن نعٌد الثقافة إلى منبعها
األصلً» ،ضاربا أمثلة على ذلك منها أن للمرأة فً ثقافتنا الحق باالستقالل المالً الكلً عن زوجها،
وأن تطالب باإلنفاق على أوالدها من زوجها ،ولها حق تربٌة أوالدها وتطالب بنفقة حق التربٌة ،ولها
أن تطلب بدل رضاعة ابنها من زوجها.
وأشار الذنٌبات إلى «أننا انحرفنا عن ثقافتنا األصلٌة ،وأصبحت هناك ممارسات فً المجتمع غٌر
مقبولة ال دٌنا وال شرعا» ،الفتا إلى أن بعض المناطق فً األردن ٌتم حرمان المرأة من حقها
بالمٌراث.

وشدد على أن هناك فرقا بٌن ممارسات األفراد والعادات والتقالٌد وبٌن اإلطار الثقافً العام الذي ٌنظم
المجتمع ،منوها إلى أنه أحٌانا ممارسات األفراد تخرج عن ثقافتنا ،وأنه ٌنبغً إعادة النظر بالتعامل
مع المرأة داخل األسرة بما ٌنسجم مع ثقافتنا وهو ما ٌحتاج إلى جرأة وموضوعٌة.
وتابع الذنٌبات أن حقوق المرأة مقرة فً ثقافتنا لكن هناك ممارسات تتناقض مع ثقافتنا ٌنبغً أن نضع
لها حدا وتغٌٌرها وهذا ٌحتاج إلى جرأة لوقف مثل هذه الممارسات ،مشددا على أن من ٌصادر المرأة
حقها ٌنكر المعلوم بالدٌن.
من ناحٌته قال وزٌر التنمٌة السٌاسٌة والشؤون البرلمانٌة ٌوسف الشواربة إن الكوتا النسائٌة هً
رسالة للمجتمع مفادها أنه ٌنبغً أن ٌعتاد المجتمع على رؤٌة المرأة فً مواقع متقدمة فً صنع القرار.
وبٌن أن الحكومة حرصت على عدم المساس بحق المرأة فً الكوتا (وهو مقعد نسائً لكل محافظة
ومناطق البدو الثالث) فً مشروع قانون االنتخاب الذي دفعت به الى مجلس النواب ،على الرغم من
خفض عدد أعضاء المجلس من ( )150إلى ( )130مقعداًا.
وأشار إلى أنه قد كان لمجلسً النواب واالعٌان القوّ ة التشرٌعٌة الدافعة لكوتا المرأة فً القانون ،وهذا
منح المرأة حق التنافس على كامل مقاعد مجلس النواب الـ ( )130مقعداًا ،فً حٌن ٌنافس الرجل فقط
على ( )115مقعداًا.
وأكد أن الوزارة ستعمل على محورٌن مع قطاع المرأة األول وهو زٌادة تمكٌن المرأة فً الحٌاة
السٌاسٌة والبرلمانٌة والحزبٌة ،سواء كان ذلك من خالل برامج التعاون ،أو من خالل برامج التطوٌر
وتعزٌز القدرات المؤسسٌة للقطاع النسائً.
فٌما المحور الثانً وفق الوزٌر الشواربة هو العمل مع القطاع النسائً لزٌادة تمثٌل المرأة فً مجلس
النواب القادم ،وتحفٌز المرأة على المشاركة فً ممارسة حقها الوطنً والدستوري« ،ترشٌحا ًا وانتخابا ًا
« ،إلٌماننا بأن المرأة هً عامل قوي فً صناعة التغٌٌر القادم لألفضل ،سواء كان ذلك فً الحٌاة
السٌاسٌة أو فً مجلس النواب القادم.
ودعا الوزٌر القطاع النسائً إلى أن ٌكون عونا ًا للوزارة ،للوصول إلى كافة مناطق المملكة ،خصوصا
األطراف والمناطق البعٌدة عن العاصمة والمدن الرئٌسٌة فً البوادي واألرٌاف والمخٌّمات.
وقال إننا نتطلع أن ٌُساعدنا القطاع النسائً فً زٌادة مشاركة المرأة فً العاصمة عمّان والمُدن
الرئٌسٌة فً العملٌة االنتخابٌة ،وفً تحفٌز المرأة للذهاب إلى صنادٌق االقتراع ،ألن هذه المُدن ال
تشهد إقباالًا كبٌراًا مُقارنة مع المحافظات األخرى والبوادي.

وأبدى الوزٌر الشواربة استعداد الوزارة لوضع خِطط مُشتركة مع القطاع النسائً لمأسسة التعاون
نحو االنتخابات النٌابٌة القادمة ،التً ستكون ركٌزة أساسٌة إٌجابٌة ،نحو زٌادة تمكٌن المرأة الحقا ًا فً
المجالس البلدٌة وفً مجالس المحافظات فً االنتخابات التً ستجري العام القادم وفق قانونً البلدٌات
والالمركزٌة.
وأضاف أننا ننظر بتفاؤل إلى ثمرة اإلصالحات السٌاسٌة التً سٌكون للمرأة فٌها رافعة رئٌسٌة فً
اإلصالح الذي ٌقوده جاللة الملك ،مبٌنا أن الوزارة ستتابع مُخرجات هذا اللقاء حتى ندرسها سوٌا ًا بكل
والمشارٌع التً تكفل توسٌع وتعمٌق دور المرأة فً الحٌاة السٌاسٌة
تفاصٌلها لوضع الخِطط والبرامج
ِ
والحزبٌة والبرلمانٌة.
واكد مدٌر مشروع دعم منظمات المجتمع المدنً الحوار والمشاركة فً األردن لزهر علوي اهمٌة
تأصٌل ومأسسة الحوار حتى ٌتسنى للمواطنات والمواطنٌن سبل الحوار والتأثٌر على السٌاسات العامة
بمراحل صنعها وتنفٌذها وتقٌٌمها.
وأشار إلى أن السؤال المحوري هو إلى أي مدى توفر منظومة التعامل مع قضاٌا المرأة قاعدة للحوار
المستدام لدعم قضاٌا المرأة؟
وأعرب عن أمله أن ٌساهم المنتدى بالحوار وتخرج عنه توصٌات قابلة للتطبٌق.
فٌما قالت األمٌنة العامة للجنة الوطنٌة لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس إن هذا المشروع نموذج
ممٌز إلدراج النوع االجتماعً ضمن المشارٌع كافة.
وبٌنت فً كلمتها أنه حتى تكون البرامج فاعلة نحن بحاجة إلى مجتمع مدنً قوي ،وقادر على بناء
التوافقات ،والقدرة على كسب التأٌٌد مع الحكومة لتغٌٌر التشرٌعات.
وتمنت النمس أن تكون هناك عالقة بٌن الحكومة والمجتمع المدنً ،لكن ٌنبغً أن نوحد الصف
كمنظمات مجتمع مدنً ،والتنسٌق وآلٌات العمل ،وترتٌب وتأطٌر العمل إلٌصال الرسالة للحكومة
حول العالقة ،الفتة إلى أن المحاور األربعة التً ٌعمل علٌها المنتدى هً مرتبطة باستراتٌجٌة المرأة.
من ناحٌتها اقترحت الرئٌسة التنفٌذٌة لجمعٌة معهد تضامن النساء األردنً «تضامن» ،تشكٌل لجنة
من الهٌئات ومنظمات المجتمع المدنً النسوي مع وزارة التربٌة والتعلٌم لتعمل بشكل دائم بمراجعة
وتعدٌل المناهج.
ودعت إلى عقد لقاء بٌن اللجنة الوزارٌة لتمكٌن المرأة مع المنظمات النسائٌة ،للتنسٌق والحوار حول
قضاٌا تتعلق بحقوق المرأة.

وعقد المنتدى بمبادرة من وزارة الشؤون السٌاسٌة والبرلمانٌة واللجنة الوطنٌة األردنٌة لشؤون المرأة
ومشروع «دعم المجتمع المدنً الحوار والمشاركة» وبتموٌل من االتحاد األوروبً.

جرٌدة الـــغد:
 مدرسة مجادل فً الطفٌلة :غرف صفٌة محدودة وزٌادة بأعداد طلبتهاتعانً مدرسة مجادل األساسٌة المختلطة فً الطفٌلة من قلة غرفها الصفٌة قٌاسا العداد الطلبة
المتزاٌد ،بسبب وقوعها وسط تجمعات سكانٌة تشهد نموا عمرانٌا ،ما ٌبرر الحاجة لتوسعتها خصوصا
العام الدراسً المقبل.
وٌشٌر مواطنون إلى أنهم ٌواجهون صعوبة فً قبول أبنائهم لالنتظام فً الدراسة فً المدرسة ،التً
ٌتوفر فٌها بناء حدٌث جاء من خالل مكرمة ملكٌة سامٌة ،حٌث لم ٌزد عدد الغرف الصفٌة فٌها على
 14غرفة فً ظل أعداد كبٌرة للطلبة ،وزٌادة أعداد الطلبة فً الغرفة الواحدة بما ال ٌحقق العدد
المثالً فً الغرفة الدراسٌة.
ولفتوا إلى أن موقع المدرسة بٌن مناطق العٌص وأبو بنا وكركا ومجادل وشٌظم جعلها تستقطب الطلبة
من كل تلك المناطق بما ٌحد من قدرة المدرسة على استٌعاب أعداد إضافٌة من الطلبة من كل تلك
المناطق.
وأشار المواطن أحمد البدور من منطقة شٌظم أن المدرسة التً جاءت لتجمع ثالث مدارس تجاوره
كانت تشغل بٌوتا سكنٌة ،وتهدف الى التخلص من األبنٌة المستأجرة التً ال تصلح للتدرٌس ،وأقٌم
بناؤها وفق أفضل المواصفات ،تحتاج إلى توسعة من خالل زٌادة طابق إضافً علٌها بواقع عشر
غرف صفٌة لتتمكن من استٌعاب المزٌد من الطلبة ،وفق حسابات التوسع العمرانً والزٌادة السكانٌة
التً تشهدها مناطق فً العٌص وبعض المناطق المجاورة.
وبٌن البدور أن الغرف الصفٌة فً المدرسة باتت مكتظة بالطلبة ،وتحتاج إلى غرف إضافٌة واسعة
لكً تستمر الطالبات فً الصف التاسع من الدوام فً المدرسة بالصف العاشر للعام الدراسً المقبل
 ،2017 - 2016لعدم تمكنهن من الذهاب ألي مدرسة أخرى ،بسبب بعد المسافة بٌن أقرب مدرسة
وأماكن سكناهن.
وأشار المواطن محمد السعاٌدة أن السكان فً مناطق العٌص وأبو بنا وشٌظم وكركا ومجادل ٌحتاج
ابناؤهم الطلبة لمدرسة ال تقل فٌها الغرف الصفٌة عن  30غرفة ،الستٌعاب الزٌادات السكانٌة ،حٌث
تشهد تلك المناطق نموا سكانٌا كبٌرا  ،خصوصا بعد إقامة جامعة الطفٌلة التقنٌة فً موقع ٌتوسطها.

وبٌن أن الموظفٌن فً الجامعة ،عالوة على سكان انتقلوا من مدٌنة الطفٌلة ،والزحف العمرانً الذي
ارتبط به تزاٌد سكانً كبٌر ،دفع إلى ضرورة زٌادة الخدمات فً تلك المناطق خصوصا المدارس
والطرق وغٌرها من الخدمات األساسٌة.
ولفت إلى أن الغرف الصفٌة باتت غٌر كافٌة لطلبة المدرسة الحالٌٌن ،مع توقع زٌادة أعدادهم فً العام
الدراسً المقبل فً الصف األول وترفٌع طلبة التاسع فٌها سٌسهم فً زٌادة االكتظاظ فً غرف
المدرسة الصفٌة عالوة على طلبة رٌاض األطفال فٌها والمحدد عددهم بنحو  25طالبا بما سٌحول
دون استقبال المزٌد منهم مستقبال.
وأشارت مدٌرة المدرسة لبنى الحجاج إلى أن المدرسة التً تضم  367طالبا وطالبة ،باتت بوضعها
الحالً غٌر قادرة على استٌعاب مزٌد من الطلبة ،خصوصا طلبة رٌاض األطفال ،اذا ٌسمح باستٌعاب
 25طالبا فقط ،فٌما سٌسجل منهم العام الدراسً المقبل نحو  40طالبا ،مؤكدة أنه ال ٌوجد أي متسع
من غرف صفٌة فً المدرسة التً تضم نحو  14غرفة صفٌة فقط.
وبٌنت الحجاج أن طلبة الصف التاسع الذٌن ٌدرسون حالٌا فً المدرسة والذٌن سٌنتقلون إلى الصف
العاشر لن ٌكون لهم غرفة صفٌة العام المقبل ،بما ٌستدعً البحث عن حلول سرٌعة فً ظل اقتراب
نهاٌة العام الدراسً الحالً ،ما ٌوجب التخطٌط وبشكل فوري إلٌجاد حل للمشكلة المنتظرة مطلع العام
الدراسً الجدٌد .2017 – 2016
وأشارت إلى أهمٌة زٌادة مختبرات المدرسة التً ٌجب أن ٌتوفر فٌها ثالثة مختبرات تخصص
للكٌمٌاء والفٌزٌاء واألحٌاء ،فً ظل وجود مختبر واحد للعلوم بشكل عام.
من جانبه ،قال مدٌر التربٌة والتعلٌم فً الطفٌلة سالم المهاٌرة إن مشكلة قلة الغرف الصفٌة وارتفاع
نسبة األبنٌة المدرسٌة المستأجرة ،دفعت مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم الى االجتماع بلجنة التربٌة والتعلٌم
التً بحثت نقص األبنٌة المدرسٌة والغرف الصفٌة ومشكالت االكتظاظ الناجمة عنها والتً لم تبحث
منذ عشرة أعوام.
ولفت المهاٌرة إلى أن لجنة التربٌة قررت استمالك عدد من قطع األراضً فً عدة مناطق تتسم
بتجمعات سكانٌة كبٌرة وبحاجة إلقامة أبنٌة مدرسٌة جدٌدة ،كما فً عٌن البٌضاء والعٌص وأبو بنا،
والتً تعتبر مرحلة أولى إلقامة أبنٌة مدرسٌة بدٌلة لألبنٌة المستأجرة التً ال توفر البٌئة التعلٌمٌة
الحقٌقٌة والتً ٌجب التخلص منها تماما.
ولفت إلى أنه تقرر استمالك قطعة أرض إلقامة مدرسة رابعة العدوٌة فً منطقة مجادل بكلفة تزٌد
على ملٌون دٌنار ،والتً ستتوفر فٌها نحو  30غرفة صفٌة وستعمل على تجمٌع عدة مدارس مستأجرة

متناثرة وستسهم فً التخلص من مشكلة ضٌق األبنٌة وقلة أعداد الغرف الصفٌة فً مدرسة مجادل
األساسٌة ومدارس أخرى.
وأكد المهاٌرة أن الواقع الفنً لألبنٌة المدرسٌة ٌتطلب إقامة المزٌد من األبنٌة بغرف صفٌة ذات أعداد
أكبر لمواجهة أي زٌادة محتملة مستقبال ،نتٌجة التمدد العمرانً والسكانً فً بعض مناطق بالطفٌلة.
موقع هال أخبار:
 البدء بتوزٌع بطاقات الجلوس على “نظامًٌ التوجٌهً”بدأت وزارة التربٌة والتعلٌم توزٌع بطاقات الجلوس على طلبة الثانوٌة العامة “توجٌهً” ممن هم على
مقاعد الدراسة ” الطلبة النظامٌٌن”.
وقال الناطق االعالمً باسم وزارة التربٌة والتعلٌم ولٌد الجالد لـ”هال اخبار” ان وزارة التربٌة والتعلٌم
بدأت أمس االربعاء بتوزٌع بطاقات الجلوس على الطلبة النظامٌٌن ،وستقوم الوزارة بتوزٌع بطاقات
الجلوس على طلبة الدراسة الخاصة بعد االنتهاء من تدقٌقها خالل االسبوع القادم.
وأضاف الجالد ان طلبة الدراسة الخاصة سٌستلمون بطاقاتهم من قبل مدٌرٌات التربٌة التً تم
التسجٌل فٌها.
وبٌن ان عدد الطلبة المتقدمٌن المتحان الثانوٌة العامة “توجٌهً” للدورة الصٌفٌة بلغ  128الف طالبة
وطالبة موزعٌن على كافة فروع التعلٌم االكادٌمٌة والمهنٌة.
وأشار الجالد الى ان الوزارة قامت بتحدٌد قاعات االمتحان وتشكٌل لجنة االستعداد لالمتحان،
وسٌصار إلى تكلٌف المراقبٌن والمصححٌن واتخاذ كافة االجراءات التً تضمن سالمة سٌر
االمتحانات بكل ٌسر وسهولة على الطلبة.
واعلنت وزارة التربٌة والتعلٌم سابقا ان امتحان الثانوٌة العامة ٌبدا فً الثالث عشر من شهر حزٌران
القادم.

موقع المدٌنة نٌوز:
 مطالب فً الكورة بعد الغاء مدارس اساسٌةطالب اولٌاء امور طلبة مدارس اساسٌة بمدٌرٌة التربٌة والتعلٌم فً لواء الكورة بعدم الغاء مدارس
اساسٌة فً عدد من التجمعات السكانٌة وعدم نقل صفوف ثانوٌة وأساسٌة من مدارس الى اخرى.
وقال عدد من اولٌاء االمور فً دٌر ابً سعٌد وكفر الماء وتبنة ان المدارس الملغاة تتوسط تجمعات
سكانٌة ذات كثافة سكانٌة  ،مشٌرٌن الى ان المدارس البدٌلة بعٌدة عن ابنائهم إضافة الى ما ٌترتب
على ذلك من اعباء مالٌة.
كما طالب اولٌاء االمور بإنشاء مدارس جدٌدة فً المناطق التً سبق وان استملكت لها وزارة التربٌة
قطع اراض وتشغٌل ابنٌة مدرسٌة انجزت مؤخرا.
مدٌر التربٌة والتعلٌم فً اللواء سامً فواعرة نفى ان ٌكون هناك إلغاء ألي مدرسة اساسٌة فً اللواء
طبقا لقرارات وتعلٌمات وزارة التربٌة.
وقال انه سٌتم مطلع العام الدراسً القادم دمج مدرستٌن اساسٌتٌن فً دٌر ابً سعٌد وهما آمنة بنت
وهب فً الحً الشرقً والتً سٌدمج طلبتها كال حسب موقع السكن بمدرسة سمٌة االساسٌة المختلطة
او بمدرسة البنات االساسٌة او بمدرسة الناصرة االساسٌة المختلطة او بمدرسة ابو ذر الغفاري.
واشار فواعرة الى عدم نقل أي صف من الصفوف االساسٌة االولى لمدرسة سمٌة باستثناء طالبات
الصف العاشر واللواتً سٌنقلن الى المدرسة الثانوٌة الشاملة بداٌة العام الدراسً القادم بٌنما سٌبقى
طلبة الصف الرابع االساسً فً مدرستهم ،مؤكدا أن دمج طلبة مدرسة آمنة اقتضى نقل ذلك الصف
كً تستوعب المدرسة الطلبة القادمٌن الٌها وبخاصة للصفوف االساسٌة االولى.
وقال ان المدٌرٌة ستقوم بتشغٌل البناء المدرسً المنجز فً كفر الماء من خالل مشارٌع المبدرات
الملكٌة خالل العام الدراسً القادم وكذلك بناء مدرسة تبنة والذي لم ٌكتمل بعد.

