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جرٌدة الدســـتور:
التعلٌـم العالـً تـدعـو الطلبـة لاللتـزام بمواعٌد المقابالت الشخصٌة لمنح «هنغارٌا»
اعلنت مصادر مطلعة فً وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ان المنح التً قدمتها الحكومة
الهنجارٌة من خالل التنسٌق مع الوزارة سٌبدا االستفادة منها للطلبة االردنٌٌن العام الجامعً القادم
 2017- 2016والتً بلغ عددها  400منحة فً تخصصات مختلفة طبٌة منها وهندسٌة وانسانٌة .
ودعت الوزارة الطلبة المتقدمٌن لالستفادة من المنح االلتزام بالمواعٌد المحددة الجراء المقابالت
واالمتحانات لالٌام الثالثة المقبلة « االحد  ،االثنٌن  ،الثالثاء «بحضور مندوبٌن عن الجامعات
الهنجارٌة ومسإولٌن من الوزارة لالشراف على المقابالت واجراء مفاضالت بٌن الطلبة للحصول
على المنحة ،ودعت الطلبة االلتزام بالحضور حتى ال ٌفقد الطالب حقه بالمقعد وٌعتبر مستنكفا .
والمنح بحسب المصادر ستشمل طلبة البكالورٌوس والماجستٌر والدكتوراه  ،فً تخصصات الطب
والهندسة بكافة فروعها والصٌدلة  ،وتخصصات هندسة علوم الحاسوب ،والتمرٌض  ،والصحة
العامة  ،والعالقات الدولٌة  ،واالعمال  .والطلبة المشمولون باالستفادة من المنحة هم خرٌجو الفصل
االول الدورة الشتوٌة  ،والطلبة الذٌن انهوا الفصل االول من الثانوٌة العامة العام الدراسً الحالً ،
حٌث من المتوقع ان ٌتم تغطٌة المنح الكاملة للطلبة والبالغ عددها  400منحة.
الظاهري ٌكرم أوائل مدرسة مرٌجٌب الفهود لالجئٌن السورٌٌن
كـرّ م مدٌر المخٌم اإلماراتً األردنً علً الظاهري ،أوائل الطالبات من مدرسة مرٌجٌب الفهود
األساسٌة للبنات التابعة للمخٌم اإلماراتً األردنً لالجئٌن السورٌٌن .واس ُتـهل الحفل بآٌات بٌنات تلتها
إحدى الطالبات  ،تالها فقرات غنائٌة قدمتها طالبات المدرسة .
تجول بعدها الظاهري وأعضاء فرٌق اإلغاثـة اإلماراتً بصحبة مدٌرة المدرسة الدكتورة فاطمة
النجار ،فً معرض لألشغال الفنٌة والٌدوٌة من عمل الطالبات.زار بعدها الظاهري و متطوعً فرٌق
اإلغاثة ،مدرسة مرٌجٌب الفهود الثانوٌة للبنات ،والتقى مدٌرة المدرسة تغرٌد حجازي ،وقام بجولة فً
المعرض الفنً الذي أقامته المدرسة ضمن حفلها السنوي بمناسبة عٌد اإلستقالل للمملكة.
وكان استمع الظاهري الحتٌاجات المدرستٌن ،مإكدا استعداد هٌئة الهالل األحمر اإلماراتً لتلبٌة كل
ما ٌحتاجه الطلبة من أبناء السورٌٌن.

جرٌدة الـــغد:
"التربٌة" تعمم الخطة الدراسٌة الجدٌدة للصف  11الفرع األدبً
عممت وزارة التربٌة والتعلٌم على مدٌرٌاتها الخطة الدراسٌة الجدٌدة للصف الحادي عشر /الفرع
االدبً للعام الدراسً المقبل .2017/2016
وجاءت الخطة ،حسب بٌان صحفً اصدرته الوزارة أمس ،فً ضوء التغذٌة الراجعة من المٌدان
التربوي ،ومراعاة لحاجات الطلبة المعرفٌة والمهارٌة ،والمعاٌٌر العالمٌة فً بناء الخطط الدراسٌة.
وتضمنت الخطة عدد الحصص الدراسٌة المقررة باألسبوع لجمٌع المباحث للفصلٌن الدراسٌٌن االول
والثانوي ،وتم بموجبها تخصٌص  3حصص لمبحث التربٌة االسالمٌة و 4حصص لمبحثً اللغة
العربٌة واللغة االنجلٌزٌة وحصتٌن لمبحث تارٌخ االردن و 3حصص لمبحث الرٌاضٌات ومثلها
لمباحث الجغرافٌا وتارٌخ العرب والعالم المعاصر.
إلى جانب ثالث حصص لمبحث المتطلب االجباري الذي ٌتضمن علوم الحاسوب والعلوم االسالمٌة
واللغة الفرنسٌة والثقافة المالٌة.
دراسة لرفد المدارس بالخدمات الطبٌة األساسٌة
قرر نائب رئٌس الوزراء وزٌر التربٌة والتعلٌم الدكتور محمد الذنٌبات ،تشكٌل لجنة لدراسة إمكانٌة
رفد المدارس الحكومٌة والخاصة ،التً ٌزٌد عدد طلبتها عن  500طالب بالخدمات الطبٌة األساسٌة.
وتتضمن الخدمات الصحٌة التً تسعى وزارة التربٌة والتعلٌم لتزوٌد المدارس فٌها الطب العام
والتمرٌض وطب األسنان ،وخدمات الصحة األساسٌة الوقائٌة للطلبة التً تشمل اجراء الفحص الطبً
الدوري الشامل بشقٌة الصحة العامة والصحة السنٌة للطلبة.
كما تشمل الخدمات كذلك متابعة اعطاء المطاعٌم الالزمة للطلبة ضمن برنامج التطعٌم الوطنً،
ومتابعة تنفٌذ برنامج توزٌع النظارات الطبٌة المجانٌة لطلبة المرحلة االساسٌة.
وتهدف هذه المبادرة الى رفع مستوى الرعاٌة الصحٌة المقدمة للطلبة وتعزٌز التنسٌق والتعاون ما بٌن
المدرسة والمراكز الصحٌة والمستشفٌات ومراكز الدفاع المدنً فً كافة مناطق المملكة ،مثلما تؤتً
فً اطار حرص الوزارة على بناء االنسان الذي ٌتمتع بصحة جسدٌة وعقلٌة سلٌمة ومزود بالمعرفة
والمهارات.
وٌذكر ان وزارة التربٌة والتعلٌم تقدم العدٌد من الخدمات الصحٌة لطلبة المدراس بالتعاون مع وزارة
الصحة ممثلة بمدٌرٌة الصحة المدرسة ،من حٌث تعمٌم االشتراطات الصحٌة للمقاصف المدرسٌة

والمواد الغذائٌة المسموح والممنوع بٌعها ،واخذ قٌاسات الوزن والطول للطلبة واجراء فحص النظر
من قبل مربً الصفوف وتوثٌقها فً سجل الطالب المدرسً.
كما تقوم الوزارة بتنفٌذ العدٌد من الفعالٌات والبرامج الصحٌة بالتعاون مع الجهات الحكومٌة وغٌر
الحكومٌة المعنٌة ونقابة اطباء االسنان االردنٌٌن ومركز الحسٌن للسرطان والجمعٌة الملكٌة للتوعٌة
الصحٌة.
موقع خبرنً:
الذنٌبات :مستعدون للتوجٌهً
ناقشت لجنة التخطٌط الموسعة فً وزارة التربٌة والتعلٌم فً اجتماع عقدته الٌوم ،برئاسة نائب رئٌس
الوزراء وزٌر التربٌة والتعلٌم الدكتور محمد الذنٌبات استعدادات الوزارة لعقد امتحان شهادة الدراسة
الثانوٌة العامة  /فً دورته الصٌفٌة للعام  ،2016مإكداًا استعداد الجمٌع لالمتحان.
وتبدأ االمتحانات فً الثالث عشر من شهر حزٌران المقبل وتنتهً فً السادس والعشرٌن منه ،
بمشاركة نحو  128ألف مشترك ومشتركة موزعٌن على الفروع األكادٌمٌة والمهنٌة كافة.
وأكد الذنٌبات خالل االجتماع ،الذي حضره األمناء العامون للوزارة ومدٌرو اإلدارات ومدٌرو التربٌة
والتعلٌم ،حرص الوزارة على جاهزٌة المدارس لعقد االمتحان وتوفٌر كل المستلزمات التً تضمن
تقدم أبنائنا الطلبة لالمتحان فً بٌئة تربوٌة مالئمة وبكل سهولة وٌسر  ،موعزاًا لمدٌري التربٌة
والتعلٌم بتكثٌف الزٌارات والجوالت المٌدانٌة الٌومٌة لتفقد المدارس التً سٌعقد فٌها االمتحان ،
واختٌار رإساء القاعات والمراقبٌن وفق األسس المعتمدة لدى الوزارة والمنهجٌة المإسس ٌَة التً
اعتمدتها .
ودعا إلى إبراز التعلٌمات المتعلقة باالمتحان فً أماكن تضمن اطالع الطلبة علٌها وتوعٌتهم بالمحاذٌر
والتجاوزات التً من شؤنها تعرٌضهم ألي عقوبة خالل تقدٌم االمتحان ،مشدداًا على االلتزام التام بتنفٌذ
إجراءات االمتحان والتعلٌمات المتعلقة به وإٌالء الطلبة من ذوي االحتٌاجات الخاصة المتقدمٌن
لالمتحان اهتماما من خالل توفٌر متطلبات البٌئة االمتحانٌة المناسبة لهم.
وأكد الذنٌبات ان لجان اإلشراف على االمتحان،سجلت نجاحا كبٌراًا فً قدرتها على مساندة القائمٌن
على االمتحان فً المٌدان التربوي من رإساء قاعات ومراقبٌن وفرق مٌدانٌة ،بحسب التقارٌر الواردة
حول عملها.

واستمع خالل االجتماع الى عرض قدمه مدٌر إدارة االمتحانات فً الوزارة زٌدان العالوٌن عن
إجراءاتها واستعداداتها وتعلٌماتها لعقد االمتحان تلته عروض لمدٌري التربٌة والتعلٌم عن استعدادات
مدٌرٌاتهم و مدى جاهزٌتها لعقد االمتحان كل حسب منطقته.
كما أطلع خالل االجتماع اللجنة على إجراءات تنفٌذ مشروع الربط والحماٌة االلكترونٌة الذي تنفذه
الوزارة بالتعاون مع هٌئة االتصاالت الخاصة فً القوات المسلحة األردنٌة -الجٌش العربً وشركة
أمنٌة لالتصاالت ،مإكدا أن هذا النظام سٌحقق نقلة نوعٌة فً أداء المإسسة التربوٌة ،تتعدى توفٌر
الحماٌة االلكترونٌة للمدارس إلى االستخدامات المتقدمة فً المناهج المحوسبة ،ورفع كفاءة التواصل
بٌن المدارس والمدٌرٌات ومركز الوزارة.
وقال ،ان مكونات هذا المشروع تشتمل على حلول حدٌثة ومتقدمة للعدٌد من المشاكل السابقة التً
عانى منها قطاع التعلٌم فً هذا المجال ،إضافة إلى تخفٌض نفقات االنترنت و االتصاالت المستخدمة.
وبٌن ان المشروع سٌعمل على توفٌر شبكة اتصاالت داخلٌة باستخدام تقنٌة ()Voice over Ip
للوزارة ومدٌرٌاتها ومدارسها ،مما ٌمكنها من التواصل داخل هذه الشبكة دون أي تكالٌف مالٌة
إضافٌة ،وتوفٌر وحدات محادثة مرئٌة ( )Video Conferenceبٌن الوزارة ومدٌرٌات التربٌة
والتعلٌم والمدارس ،تساعد على عقد اجتماعات ولقاءات ومحاضرات وحصص صفٌة.
وٌعمل المشروع على تهٌئة البنٌة التحتٌة الالزمة لربط ما ٌقرب من  3000مدرسة وموقع ،لتوفٌر
خدمات االنترانت واالتصاالت المتكاملة لتوظٌف التكنولوجٌا الحدٌثة فً رفع كفاءة إدارة العملٌة
التربوٌة من خالل تب ّنً حلول التواصل وتكنولوجٌا المعلومات ،وزٌادة سرعة االنترانت التً تربط
المدارس بالمدٌرٌات من ( )1مٌجابٌت إلى ( )15مٌجابت ،وبٌن مركز الوزارة والمدٌرٌات بسرعة
تصل إلى ( )50مٌجابت.
وأشار إلى ان ربط المدارس بشبكة اتصاالت خاصة ( )Intranetآمنة وسرٌعة سٌوفر للمعلمٌن
والطالب بٌئة تعلٌم ممٌزة ،وللكوادر من اإلدارٌٌن قدرة على سرعة االتصال وتمرٌر المراسالت عبر
شبكة خاصة مما ٌسهل عملٌة التواصل وٌسرع فً اتخاذ القرارات المتعلقة بالعملٌة التربوٌة.
إلى ذلك بٌن الذنٌبات ان المشروع سٌوفر البنٌة التحتٌة الالزمة إلجراء االمتحانات إلكترونٌا ًا فً
المستقبل  ،وأي نظم تعلٌمٌة وتربوٌة أخرى ،مع إمكانٌة إضافة أٌة تطبٌقات تكنولوجٌة لها عالقة
بالمناهج وحوسبتها والعملٌة التعلٌمٌة بكافة جوانبها وبدقة عالٌة .وقدم مدٌر إدارة التعلٌم الخاص فً
الوزارة أمٌن الشدٌفات خالل االجتماع عرضا بعنوان " تحول التربٌة والتعلٌم فً القرن الحادي

والعشرٌن  /سنغافورة مثاال " لخص الدروس المستفادة من قصة نجاح دولة سنغافورة فً مجال
تطوٌر التعلٌم ،كمثال ٌمكن اإلفادة منه فً عملٌة اإلصالح والتطوٌر التً تنفذها الوزارة.
كما قدم مدٌر التربٌة والتعلٌم لقصبة إربد الدكتور علً الدوٌري عرضا الكترونٌا ًا لمشروع الروبوت
لفرٌق مدرسة الملك عبدهللا الثانً للتمٌز التابع للمدٌرٌة كما قدم مدٌر التربٌة الذي فاز بمركز متقدم
فً مسابقة الروبوت التً اقٌمت فً الوالٌات المتحدة االمٌركٌة اخٌرا ،حٌث مثل هذا المشروع األردن
بعد تؤهله للمشاركة بهذه المسابقة العالمٌة لحصوله على المركز األول بمسابقة الروبوت التعلٌمً فً
المملكة.
وتم خالل االجتماع تقدٌم عرض الكترونً لمشاهد مصورة لطلبة الصف الرابع االساسً فً مدرسة
طارق األساسٌة التابعة لمدٌرٌة تربٌة ماركا ،والتً بٌنت إبداعات الطلبة فً خدمة مدرستهم من خالل
تنفٌذهم لفكرة الصف المناوب التً طرحتها الوزارة خالل العام الدراسً الحالً فً مدارسها.
ودعا الذنٌبات مدٌري التربٌة والتعلٌم إلى تعزٌز مثل هذه اإلبداعات وتوجٌه الشكر للمعلمة التً
أشرفت على هذه الفكرة  ،وتعمٌم األفكار اإلبداعٌة  ،قصص النجاح على جمٌع المدارس لتحقٌق أعلى
مستوٌات الفائدة منها ،مإكدا إن مدارسنا تزخر بمثل هذه اإلبداعات سواء بٌن الطلبة و الهٌئات
اإلدارٌة والتعلٌمٌة فٌها .

