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التعليم العالي» :ال تغيير على معادلة شهادات التوجيهي وطلب النسخ األصلية روتيني«

نفى مدير مديرية مؤسسات التعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور تيسير عفيشات إصدار الوزارة
.لقرارات جديدة بش أن شهادة الثانوية العامة غير األردنية للطلبة الجامعيين
وأكد أن قرار وقف معادلة الشهادة للدول التي يتقدم طلبتها المتحان وطني مواز لـ"التوجيهي" بدأ بالسريان مطلع العام
.الجامعي الحالي وعدم شمول الطلبة السابقين للقرار
اشتكى طلبة جامعيون وذووهم طلب جامعات رسم ية منهم إحضار نسخ أصلية مصدقة لشهادة الثانوية العامة للطلبة غير
.األردنيين ،معللين ذلك بأنها تعليمات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وأوضح في تصريحات لـ"السبيل" أن لجوء بعض الجامعات الرسمية واألهلية لطلب الشهادات األصلية من الطلبة حاملي
الشهادات غير األ ردنية في هذا الوقت وأي وقت هي للتوثي والتثبت من عدم تزوير هذه الشهادات ،وكوسيلة إلثبات
.سالمة هذه الوثائ استعداداً للتفتيش من قبل كوادر الوزارة
وبين أن دور الوزارة يقتصر في متابعة التزام الجامعات والمؤسسات التعليمية بالتعليمات والقرارات الصادرة عن
.الوزارة ،مشدداً على أنها لم تصدر أية بيانات أو تعليمات جديدة بخصوص الطلبة حاملي شهادات التوجيهي غير األردني
ولفت إلى أن الوزارة تقوم بالتدقي على هذه الجامعات ،واستكمال اإلجراءات العلمية واإلدارية في أقسام القبول
والتسجيل للطلبة ،وهو ما يلزم هذه الجامعات بالطل ب من طلبتها استكمال شهاداتهم العلمية ووثائقهم الثبوتية ،كل حسب
.درجته العلمية والشروط المنطبقة عليه
ونبه عفيشات على أن المديرية تتولى مهمة تدقي ملفات الطلبة المقبولين والخريجين في بداية ونهاية كل فصل دراسي
من خالل مخاطبة سفارات ووزارات حكومية ،وكذلك متابعة قضايا وشكاوى الطلبة واصدار وثائ مهمة للطلبة مثل
وثيقة لمن يهمة االمر ووثيقة التخصصات المسموح دراستها لفروع الثانوية العامة ،وليس بت معادلة شهادة الثانوية
.العامة غير األردنية
وقررت وزارة التربية والتعليم األردنية مؤخرا عدم اعتماد االمتحانات المدرسية بديال عن الشهادات الوطنية التي تمنح
.بموجب امتحانات وزارية في جميع البلدان ،وبررت الوزارة قرارها بالحفاظ على جودة التعليم في البالد ورفع مستواه
.وأوضحت أن القرار شامل جميع البلدان ،وليس مقتصرا على بلد بعينه
واشترطت تعليمات االعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير األردنية وشهاداتها ،والتي نشرت مؤخرا في الجريدة
الرسمية ،االلتزام بفروع شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" المحددة في أسس القبول للطلبة األردنيين
.بالجامعات األردنية ،والتي يصدرها مجلس التعليم العالي سنويا
من ناحية أخرى ،أكد أمين عام وزارة التربية وا لتعليم للشؤون الفنية والتعليمية محمد العكور أنه "ال يوجد أي تغيير على
قرار لجنة معادلة الشهادات بوزارة التربية والتعليم"  ،والقاضي بعدم معادلة شهادة الثانوية العامة "التوجيهي" ،الصادرة
.عن مدارس في دول ال يخضع طلبتها المتحان وطني
وأوضح في تصريحات صحفية،أن الجامعات األردنية " بدأت بتطبي قرار عدم قبول أصحاب مثل هذه الشهادات منذ بداية
".العام الدراسي الحالي 2012-2015
وكان النائب فواز الزعبي وجه مؤخراً عدة أسئلة إلى الحكومة ،من ضمنها سؤال إلى وزارة التربية والتعليم بخصوص
"قرار السماح باعتماد امتحان "التوجيهي" ال تركي بخالف قرار التعليم العالي الصادر مطلع العام" ،األمر الذي نفاه
.العكور
وأكد العكور أن الشهادات المدرسية الصادرة عن المدارس فقط ،ولم يخضع طلبتها المتحان وطني "سيتم تصديقها على
 )".أنها شهادة مدرسية فقط وال تعادل بامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة األردنية (التوجيهي
وقال إن على هؤالء الطلبة أن " يستوفوا جميع الشروط التي تسمح لهم دخول الجامعة ،وأن تكون شهاداتهم مصدقة
".حسب األصول كي يتم معادلتها بـالتوجيهي األردني
وأضاف أن بعض الدول " تفرض على الطلبة كي يلتحقوا بجامعاتها الخضوع المتحان تحصيلي يعقده مركز القياس
".الوطني باإلضافة إلى اختبار قياس القدرات
وأشار العكور إلى أنه منذ بداية العام الدراسي المقبل سيتم إجراء اختبار القدرة المعرفية والتحصيلية الذي ستشرف على
إعداده وإجرائه هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لجميع الطلبة الذين يحملون شهادة المدرسة الثانوية ،أو ما يعادلها
.من خارج األردن للقبول في مؤسسات التعليم العالي األردنية
السبيل

"التربية" :األردن سيعمل لتكون المحافظة على تراث القدس من أولويات "األلكسو"
أكد األمين العام للشؤون اإلدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم ،عضو المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية
والثقافة والعلوم (األلكسو) سامي الساليطة ،أن األردن سيعمل لتكون المحافظة على التراث الثقافي في مدينة القدس من
.أولويات عمل المنظمة
جاء ذلك خالل مشاركة األردن في الدورة العادية الرابعة بعد المائة للمجلس التنفيذي لـ(األلكسو) ،التي افتتحت أعمالها
.أمس في المقر الجديد الدائم لها في تونس وتتواصل ثالثة أيام
وأشار الساليطة في تص ريح صحفي ،إلى أن األردن ملتزم دوما باألبعاد اإلنسانية للقضية الفلسطينية ،ويؤكد مجددا على
الثوابت المتعلقة بضرورة المحافظة على التراث الثقافي للقدس والتقسيم الزماني المتف عليه ،وحماية النسيج العمراني
 .والسكاني للقدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية على حد السواء
وفي كلمته االفتتاحية لالجتماع ،اشار مدير عام المنظمة عبد هللا حمد محارب إلى األزمات والمخاطر الهائلة التي يمر بها
الوطن العربي السيما موجات "اإلرهاب االجرامية"  ،مؤكدا أن العمل العربي المشترك يظل أمام هذه التحديات حاضرا
كطو نجاة تتح مل المنظمة جزءا من عبئه الثقيل .ويتركز جدول أعمال المجلس التنفيذي ،وهو أحد األجهزة التشريعية
في المنظمة ،على  11نقطة من أهمها ،القدس واألوضاع التربوية والثقافية والعلمية في فلسطين ،ومشروع موازنة
األلكسو ،وبرنامج عملها للعامين  ،2012 /2012كما سيستمع األعضاء إلى تقرير المدير العام عن ترتيبات عقد مؤتمر
.المانحين بشأن دعم قطاع التعليم في جمهورية الصومال
الغد
ولي أمر يتهجم على معلمة و»التربية «والمتصرف يؤكدان كيدية شكواه
تهجم أحد أولياء األمور على معلمة في مدرسة بناته بالشتم والتحقير وتجريحها ،فيما وقفت المعلمة حائرة مذهولة
تشاهد ولم تصد البتة أن هذا الموقف يحدث معها في الواقع واختارت الصمت كونه أبلغ .وحسب مادة تحليلية نشرتها
نقابة المعلمين صباح امس الثالثاء وحصلت «الدستور» على نسخة منها فان إدارة المدرسة طردت ولي االمر ،حيث
توجه الى مديرية التربية والتعليم ،وقدّ م شكوى كيدية متهما ً المعلمة بقيامها بإهانة بناته ،واالعتداء عليهن لفظياً ،وحققت
.المديرية بالموضوع وتبين أن المعلمة بريئة
ولم يكتف ولي االمر بذلك بل توجه الى المتصرفية ،وتقدم بشكوى ثالثة ضد المعلمة وبعد ان تحق المتصرف من براءة
 .المعلمة قرر توبيخه وتوقيعه على تعهد بعدم التعرض لها وطلب من المعلمة تقديم شكوى رسمية بح المعتدي
الدستور
ولي أمر طالب يقتحم إدارة مدرسة في الرمثا
أقدم ولي أمر طالب بإحدى المدارس األساسية في الرمثا على إقتحام مكتب إدارة المدرسة والعبث والتكسير ببعض
 .محتوياته ومحاولة اإلعتداء البدني على المدير والمعلمين أول أمس االحد وف ما ذكر النقابي إبراهيم الداود
وأضاف الداود لـ"السبيل" أن الحادثة ليست هي األولى من نوعها على مدارس لواء الرمثا ،مبديا خوفه أال تكون األخيرة
في ظل عدم إتخاذ اإلجراءات القانونية الرادعة بح المعتدين ،مع أن الحكومة أقرت منذ شهر تغليظ العقوبة والحبس
.لمدة عام على من يعتدي على المعلم والمدرسة على حد قوله
وبين أنه تواصل مع نقابة المعلمين ووضعهم بصورة حادثة االعتداء األخيرة على المدرسة بهدف إتخاذ اإلجراء
المناسب ،إذ سيصار للتواصل مجددا مع مسؤولين أمنيين للتواصل إلى موقف ال يقبل إهانة المعلم والتعليم على حد
.تعبيره
وعرج الداود على تفاصيل الحادثة التي أقدم فيها ولي أمر طالب على مهاجمة مدير ومعلمي المدرسة على خلفية إتهامه
ألحد المعلمين بضرب إبنه ،مضيفا أنه تم إستدعاء الشرطة وقامت بإعتقال المعتدي ،فيما رفض مدير المدرسة وأوساط
 .المعلمين إقتياد زميلهم المعلم موضع الخالف مع المعتدي
السبيل

أهالي طالبات مدرسة أم النعام يطالبون بتحسين بنيتها التحتية
نظم عدد من أولياء أمور طالبات مدرسة ام النعام الشرقية الى الغرب من مدينة المفر وقفة احتجاجية صباح اليوم
.الثالثاء مطالبين بتحسين واقع البنية التحتية للمدرسة
كما طالبوا بإصالح بعض األعطال في األبواب والصفوف والمقاعد الدراسية وتوفير حراسة مناسبة للمدرسة وتعيين
مستخدمة .وقال مدير تربية قصبة المفر أحمد عايد بني خالد ان المديرية تتعهد بمتابعة مطالب أولياء أمور طالبات
المدرسة وسيجري كشف ميداني للوقوف على واقع الحال في المدرسة مشيرا الى انه تم االيعاز الى مدير الشؤون
اإلدارية في المديرية وفري فني بزيارة المدرسة اليوم لاللتقاء مع االهالي واالستماع إلى مطالبهم.واكد ان المديرية
طرحت عطاء لتوسعة البوابة الرئيسة للمدرسة وإرسال عدد من المستخدمين لجمع النفايات وتنظيف كافة مراف
.المدرسة ،وسيتم ا لعمل على تعيين مستخدمة في األيام القليلة القادمة للمدرسة وإجراء الصيانة الالزمة للمراف

السبيل

