أبرز عناوٌن الصحؾ الٌومٌة (وكالة األنباء ،الرأي ،الدستور ،السبٌل ،والمواقع اإللكترونٌة)
لٌوم اإلثنٌن 2016-5-23

وكالة األنباء األردنٌة (بترا):
 الذنٌبات ٌفتتح معرضا لطلبة "ٌرسمون رحلة الشرٌؾ الحسٌن بن علً"افتتح نائب رئٌس الوزراء وزٌر التربٌة والتعلٌم الدكتور محمد الذنٌبات فً المركز الثقافً الملكً
الٌوم االحد  ،معرض "األطفال ٌرسمون رحلة الشرٌؾ الحسٌن بن علً نحو الحرٌة" الذي نظمته
الوزارة بالتعاون مع نقابة الفنانٌن التشكٌلٌٌن األردنٌٌن  ،ضمن احتفاالت المملكة بمئوٌة الثورة العربٌة
الكبرى.
وقال الدكتور الذنٌبات خالل تفقده اللوحات الفائزة فً المعرض بحضور رئٌس اللجنة التنفٌذٌة
الحتفاالت مئوٌة الثورة العربٌة الكبرى  /أمٌن عام الدٌوان الملكً ٌوسؾ العٌسوي ،ان اللوحات تجسد
مسٌرة الثورة العربٌة الكبرى نحو الحرٌة بؤهدافها ونتائجها ،وترسخ فً ذاكرة طلبتنا الهوٌة األردنٌة
الوطنٌة برسومات فنٌة معبرة وصادقة تدفقت منها العواطؾ وخلجات القلوب والمشاعر  ،ومثلت
كذلك إٌقاعات فنٌة رسمتها أٌادي الطلبة المشاركٌن من جمٌع مدٌرٌات التربٌة والتعلٌم .
وتضمن المعرض  100لوحة فنٌة اختارتها اللجنة المشكلة لهذه الؽاٌة من اصل  700لوحة لطلبة من
مختلؾ الفئات العمرٌة من مختلؾ مدٌرٌات التربٌة والتعلٌم فً المملكة.
وأثنى ذنٌبات على جهود اإلدارات المدرسٌة والمعلمٌن فً المدارس التً شارك طلبتها فً المعرض،
مإكدا أهمٌة دور االدارة المدرسٌة فً بث روح اإلبداع والتمٌز بٌن الطلبة والمعلمٌن وقدرتها على
الكشؾ عن المواهب ورعاٌتها بما ٌكفل تنمٌتها وتؤهٌلها لتمكٌنها من المنافسة الدولٌة .
وأشار إلى اهتمام الوزارة بمؤسسة جوانب اإلبداع والتمٌز بٌن الطلبة والمعلمٌن وسعٌها الدإوب
لتشجٌع المدارس بحٌث تصبح حاضنة لإلبداع .
واكد أن الوزارة تولً النشاطات التربوٌة أهمٌة كبٌرة نظراًا لدورها الفاعل فً صقل مواهب الطلبة
وكشؾ إبداعاتهم وتنمٌتها  ،مبٌنا أن الوزارة ستقوم بنقل هذا المعرض الفنً إلى مدٌرٌات التربٌة
والتعلٌم المختلفة كقصة نجاح وبما ٌضمن تعمٌم الفائدة منها وإتاحة الفرصة للطلبة لالطالع ومشاهدة
إبداعات زمالئهم.

كما اعرب عن اعتزازه بالجهود الطٌبة التً بذلها الطلبة فً رسوماتهم واإلدارات المدرسٌة والمعلمٌن
الذٌن أشرفوا على هذه الرسومات ،فٌما ثمن دور رابطة الفنانٌن التشكٌلٌٌن األردنٌٌن على الجهد
الكبٌر إلنجاح هذه الفعالٌة .
من جانبه بٌن مدٌر إدارة النشاطات التربوٌة فً الوزارة الدكتور فرٌد الخطٌب ،أن خطة إدارة
النشاطات التربوٌة التً تم وضعها لالحتفال بمئوٌة الثورة العربٌة الكبرى بفعالٌاتها وأنشطتها لم
تقتصر فقط على التنفٌذ خالل العام الدراسً ،بل تضمنت استثمار وقت الطلبة بما هو مفٌد خالل
العطلة الصٌفٌة أٌضا ًا  ،األمر الذي ٌجعلها خطة شاملة متكاملة لخدمة أبنائنا الطلبة بفئاتهم ومواقعهم
المختلفة .
ولفت إلى حرص الوزارة ومتابعتها لمختلؾ النشاطات التربوٌة وتقدٌم التسهٌالت الالزمة لتمكٌن
الطلبة للمشاركة فً جمٌع احتفاالت الوطن والتعاون مع مختلؾ المإسسات الوطنٌة بمختلؾ فعالٌاتها
وأعمالها فً سبٌل انجاحها وتذلٌل كافة العقبات أمامها .
وبٌن رئٌس رابطة الفنانٌن التشكٌلٌٌن األردنٌٌن الدكتور ؼازي انعٌم أن األعمال الفنٌة المشاركة فً
المعرض قد تم رسمها من قبل طلبة وزارة التربٌة والتعلٌم بعد أن عقدت لهم ورشات فنٌة بالتنسٌق مع
قسم النشاطات فً الوزارة شملت  700طفل من مختلؾ محافظات المملكة .
وأضاؾ أنه قد اعتمد قبل بداٌة كل ورشة  ،سرد حكاٌة رحلة الشرٌؾ الحسٌن بن علً نحو الحرٌة،
التً بدأت عام  1916فً الحجاز من أجل حرٌة ووحدة األمة وعزتها  ،ورفع الظلم الواقع علٌها من
قبل الدولة العثمانٌة فً نهاٌة عهدها  ،حٌث شكلت هذه الحكاٌة فرصة لألطفال للتعبٌر عن الموضوع
بالخط واللون .
وتقدم الدكتور انعٌم ،باسم رابطة الفنانٌن التشكٌلٌٌن بالشكر والتقدٌر للجنة العلٌا لمئوٌة الثورة العربٌة
الكبرى العتمادها هذا المشروع ولوزارة التربٌة والتعلٌم على ما قدمته من تسهٌالت ساهمت فً
خروج المشروع على أجمل ما ٌكون .
وعرض إبراهٌم الخطٌب من لجنة التحكٌم للمعاٌٌر ألتً اعتمدتها اللجنة فً تقٌٌمها لهذا المعرض
وفق رإٌتها لكل فئة عمرٌة.
واكد أن معظم األعمال الفنٌة كانت على مستوى متمٌز  ،وانه تم االتفاق على اختٌار مجموعة من
األعمال الفنٌة ومنحها شهادة تقدٌرٌة من لجنة التحكٌم ،فٌما ارتؤت اللجنة منح الجوائز مناصفة نظراًا
لتمٌز ما تم اختٌاره من أعمال فنٌة فائزة.

وفً ختام الحفل الذي حضره أمٌن عام وزارة التربٌة والتعلٌم للشإون اإلدارٌة سامً السالٌطة
وعدد كبٌر من المسإولٌن التربوٌٌن وأبناء األسرة التربوٌة وأولٌاء أمور الطلبة كرم الدكتور الذنٌبات
ورئٌس رابطة الفنانٌن التشكٌلٌٌن الطلبة الفائزٌن فً المسابقة والمشاركٌن فً المعرض .
و كرم الدكتور الذنٌبات فً نهاٌة الحفل الطلبة الفائزٌن عن مختلؾ الفئات العمرٌة بالجوائز األولى
والثانٌة والثالثة وهم سٌرٌن سلٌمان البزاٌعة  /مدرسة اإلسكان الثانوٌة المختلطة  /معان ،عمر عبد هللا
التمٌمً  /مدرسة اإلمام الشافعً  /ماركا ،نمر منور عود الؽٌاث  /السعدٌة الثانوٌة للبنٌن  /البادٌة
الشمالٌة الشرقٌة ،موسى صفوان جوٌعد  /المدرسة المعمدانٌة  /عجلون ،سرى رائد قوقزة  /مدرسة
ظهر السرو الثانوٌة  /جرش ،تهانً صخر المعادات  /علٌقون األساسٌة  /السلط،عٌسى فواز  /مدرسة
علً رضا الركابً  /لواء الجامعة ،مروة إبراهٌم أبو قاسم  /الٌرموك الثانوٌة  /قصبة عمانٌ ،حٌى
أكرم الشٌخلً  /المهلب بن أبً صفرة األساسٌة  /لواء الجامعة ،سمٌة ٌوسؾ محمد  /الٌرموك الثانوٌة
للبنات  /قصبة عمان ،أحمد عواد المعاٌطة  /مدرسة الملك عبدهللا الثانً للتمٌز  /الزرقاء األولى ،دٌما
محمد إبراهٌم  /مدرسة ظهر السرو الثانوٌة  /جرش ،لجٌن أحمد حرفوشً  /مؽٌر السرحان الثانوٌة
للبنات  /البادٌة الشمالٌة الؽربٌة ،هٌا ماهر عبد الفتاح  /الخنساء الثانوٌة المختلطة للبنات  /لواء
الجامع ،لٌما ولٌد ربٌع  /ناٌفة الثانوٌة للبنات  /لواء ماركا ،محمد نبٌل أبو دروٌش  /قمٌم الثانوٌة
الشاملة  /لواء الطٌبة والوسطٌة ،هبة زكً دروٌش  /ناٌفة الثانوٌة للبنات  /لواء ماركا ،رانٌا علً
الشباطات  /عٌن البٌضاء الثانوٌة  /الطفٌلة .
كما سلم شهادات التقدٌر لعدد من الطلبة وهم راما فراس أبو عاشور  /مدرسة ذات النطاقٌن  /لواء
بنً عبٌد ،رؼد قاسم الزعبً  /مدرسة ظهر السرو  /جرش ،محمد موسى محسن  /الحمد األساسٌة /
مادبا  ،نزار أحمد دراؼمة  /المنشٌة الثانوٌة للبنٌن  /األؼوار الشمالٌة ،إٌمان فاٌز الشرفات  /مدرسة
عمرة وعمٌرة  /البادٌة الشمالٌة الشرقٌة ،و مرٌم إبراهٌم الكرنز  /مدرسة جمٌلة بوعزة الثانوٌة /
اربد ،و شهد إبراهٌم ملكاوي  /مدرسة المنصورة الثانوٌة الشاملة  /لواء بنً عبٌد،و نرجس نضال
صالح  /مدرسة أم سلمة الثانوٌة للبنات  /الزرقاء األولى .
جرٌدة الرأي:
  16ملٌون دٌنار للبحث العلمً واإلٌفاد بالجامعات لم تصرؾ منذ  3سنواتارتفع حجم مخصصات البحث العلمً واالٌفاد فً الجامعات الرسمٌة والخاصة ،التً لم تصرؾ خالل
االعوام  2010و 2011و ،2012الى ( )15.979ملٌون دٌنار ،منها ( )8.972ملٌون دٌنار
بالجامعات الرسمٌة و( )7مالٌٌن فً الجامعات الخاصة ،بحسب ما افاد به مدٌر عام صندوق البحث
العلمً الدكتور عبدهللا سرور الزعبً.

وبحكم قانون التعلٌم العالً ،فإن االموال المخصصة لؽاٌات البحث العلمً واالٌفاد التً لم تصرؾ
خالل ثالث سنوات تحول لصالح صندوق دعم البحث العلمً ،إذ تنص المادة ( )26من قانون التعلٌم
العالً فً فقرتها (أ) »:تخصص الجامعة ما نسبته  )%3من موازنتها السنوٌة الؼراض البحث
العلمً والنشر والمإتمرات العلمٌة ،كما تخصص من موازنتها ما نسبته ( )%2لؽاٌات االٌفاد
للحصول على درجتً الماجستٌر والدكتوراه العداد الكوادر االكادٌمٌة وفق االنظمة المعمول بها».
وتنص المادة فً فقرتها (ب) ،على «تحوٌل الفائض من النسب المخصصة وفقا للفقرة (ا) لصالح
صندوق دعم البحث العلمً إذا لم تصرؾ خالل  3سنوات من تارٌخ تخصٌصها الي من االؼراض
المنصوص علٌها فً تلك الفقرة».
وقال الدكتور الزعبً ان الجامعات الخاصة سددت جزءا من المبالػ المترتبة علٌها لٌنخفض حجم
المبالػ المترتبة علٌها لصالح الصندوق الى ( )4.342ملٌون دٌنار تقرٌبا ،بٌنما انخفضت المبالػ
المترتبة على الجامعات الرسمٌة لتصبح ( )8.822ملٌون دٌنار تقرٌبا ،بعدما التزم مجلس التعلٌم
العالً بتسدٌد المبالػ من قٌمة الدعم الحكومً المقدم للجامعات على اقساط.
وأوضح الدكتور الزعبً ان اجمالً المبالػ المخصصة لؽاٌات البحث العلمً واالٌفاد فً موازنات
 2012بالجامعات الرسمٌة والخاصة ،ولم تصرؾ تجاوزت ( )4.935ملٌون دٌنار منها ()1.761
ملٌون دٌنار  ،فً حٌن ٌصل الرقم الى زهاء ( )3.230ملٌون دٌنار على الجامعات الرسمٌة بإستثناء
جامعات :االردنٌة والهاشمٌة والعلوم والتكنولوجٌا.
ولفت الى أن الجامعات خاصة ،التً لم ٌترتب علٌها مبالػ مالٌة كفوائض لصالح الصندوق تشمل:
جامعة االمٌرة سمٌة للتكنولوجٌا والشرق االوسط وفٌالدلفٌا ،والزٌتونة ،إذ ترتب على «االخٌرة» فً
موازنة  2012مبلػ ( )160الؾ دٌنار وقامت بتسدٌده.
وبٌن ان عدد الجامعات الخاصة المترتب علٌها مستحقات بدل فوائض البحث العلمً واالٌفاد ()14
جامعة خاصة.
ونوه الدكتور الزعبً الى أن جامعات خاصة سجلت دعاوى للطعن بقرار مجلس إدارة الصندوق
القاضً بتحوٌل فوائض تلك االموال الى الصندوق ،مشٌرا الى ان بعضها بت فٌه لصالح الصندوق.
وأكد الزعبً ان عملٌة تحوٌل فوائض المبالػ المالٌة ال ٌاتً فً سٌاق «الجباٌة» ،إنما بهدؾ استؽالل
تلك المبالػ المالٌة لؽاٌات دعم مشارٌع بحث علمً وتقدٌم دعم لطلبة الدراسات العلٌا المتفوقٌن من
خالل منح ٌقدمها الصندوق سنوٌا ،الى جانب دعم المجالت العلمٌة الوطنٌة والمإتمرات العلمٌة ،وفقا
الحكام القانون واالسس التً ٌضعها مجلس إدارة الصندوق.

الى جانب ،دفع الجامعات لالنفاق على البحث العلمً لتحسٌن موقعها فً التصنٌفات العالمٌة ،وتشجٌع
االٌفاد لدٌها لالستثمار بالقوة البشرٌة لما فٌه مستقبل االردن والجامعات ذاتها.
 «الٌوبٌل» تحتفل بالفائزٌن فً مسابقة اإلبداع الشبابًاعلنت مدرسة الٌوبٌل نتائج المسابقة الثالثة عشرة لإلبداع الشبابً فً التصمٌم اإللكترونً.
وفاز بالمركز األول عن مسابقة تصمٌم المواقع االلكترونٌة للفئة العمرٌة ( 15-13عاما ًا) وموضوعها
تكرٌر النفاٌات الطالب هاشم مرقة من مدرسة المونتٌسوري ،وعن مسابقة تصمٌم المواقع االلكترونٌة
للفئة العمرٌة (18-16عاما ًا) وموضوعها الطاقة البدٌلة /فاز الطالب حسام النعٌمً من مدرسة الٌوبٌل،
وعن مسابقة التصوٌر الفوتوؼرافً فاز بها عن محور األبٌض واألسود الطالب محمد الرٌماوي من
مدرسة الٌوبٌل ،وعن محور الوجوه الطالب تمٌم باسل الصباغ من مدارس العمرٌة ،وعن محور
الطبٌعة الطالبة رٌما محمود سعٌد حمدان من الكلٌة العلمٌة اإلسالمٌة.
وتضمنت النتائج التً اعلنت خالل حفل اقٌم االسبوع الماضً ،فوز الطالبة تسنٌم عمر من المدرسة
االردنٌة الدولٌة فً مسابقة االفالم القصٌرة ،أما عن مسابقة تصمٌم الملصق اإلعالنً فقد فاز بها
الطالب محمد عبد الرحمن الرٌماوي من مدرسة الٌوبٌل.
وقال راعً الحفل الدكتور طالل أبوؼزاله فً كلمة وجهها للطلبة خالل الحفل أن اإلبداع والمستقبل
مرتبطان بصنع المعرفة مستعرضا بعض التوقعات لمستقبل العالم ،مبٌنا أن كل ما ٌستخدم اآلن لن
ٌكون صالحا لالستخدام فً المستقبل.
واشارت مدٌرة مدرسة الٌوبٌل سهى جوعانة إن المدرسة تسعى باستمرار إلى مواكبة التطور
التكنولوجً ،األمر الذي ٌدعونا باستمرار إلى إدخال معاٌٌر جدٌدة على المسابقة ،وإضافة مسابقات
جدٌدة .ولفتت إلى أن المدرسة تإمن بؤن المعرفة متاحة أمام الجمٌع ،وأن رسالة المدرسة تقوم على
إعداد طلبة قٌادٌٌن؛ لإلسهام فً مواجهة تحدٌات المستقبل ،واؼتنام الفرص لإلبداع واالبتكار من
خالل استخدام أدوات المعرفة.
وأعربت عن أملها فً أن ٌكون طلبة المدرسة قادة التؽٌٌر و»فرسان التؽٌٌر» وتطبٌق توجٌهات
جاللة الملك عبدهللا الثانً ابن الحسٌن.
من جانبه أ ّكد رئٌس لجنة التحكٌم للجائزة رامز قنٌبً أن اللجنة لم تتفاجؤ من المستوى المتمٌز للطلبة
المشاركٌن فً المسابقة ،مشٌرا إلى أن اللجنة اعتادت طوال الدورات السابقة على هذا التمٌز ،حٌث
تسعى دوما إلبراز هذا التمٌز واكتشاؾ المواهب والقدرات الشبابٌة.

وأضاؾ :أن اللجنة ارتؤت إلى تقسٌم الجائز ِةة فً هذه الدورة إلى مستوٌٌن ،هما :الجائزة التقدٌرٌة لمن
حققوا مساهمات متمٌزة ومبتكرة وحققوا معاٌٌر المسابقة وشروطها ،والجائزة التشجٌعٌة لمن حققوا
مساهمات تطوٌرٌة بلمسات ممٌزة ومنافسة عن جمٌع قطاعات المسابقة.
واشار إلى أن معاٌٌر التصنٌؾ جاءت بمستوى دقٌق ٌراعً التمٌز واالبتكار فً الفكرة واإلخراج
والوظائؾ التً ٌمكن للمشروع أن ٌإدٌها على الصعٌد العملً.
وكانت عدد المشاركات المقدمة عن جمٌع القطاعات للمسابقة لهذا العام ( )125مشاركة من ()19
مدرسة من مختلؾ المحافظات ،تضمنت مسابقة تصمٌم المواقع اإللكترونٌة ،ومسابقة التصوٌر
الفوتوؼرافً ،ومسابقة األفالم القصٌرة ،ومسابقة تصمٌم الملصق اإلعالنً.
وفً نهاٌة الحفل ّ
وزع راعً الحفل ومدٌرة المعهد الجوائز على الفائزٌن والمتمٌزٌن ،كما تم تكرٌم
لجنة التحكٌم والتً تضم ممثلٌن عن القطاعات الرسمٌة والخاصة تترأسها مجموعة طالل أبوؼزاله،
كما قدمت المدرسة درعا تكرٌمٌا لراعً الحفل.
وعلى هامش الحفل افتتح الدكتور أبوؼزاله معرض الٌوبٌل الثالث عشر للتكنولوجٌا الذي ٌؤتً
انسجاما ًا مع فلسفة مدرسة الٌوبٌل فً استثمار عقول الطلبة للتعامل مع متطلبات عصر تكنولوجٌا
المعلومات واالتصاالت ومبادرات التعلٌم اإللكترونً
وٌتم تنظٌم المعرض فً نهاٌة كل عام دراسً ،حٌث تعرض من خالله أعمال الطلبة المتمٌزة فً
اإللكترونٌة وتصمٌم الجرافٌك وإِةنتاج األفالم والعروض واإللكترونٌات
مجاالت تصمٌم المواقع ِة
وبرمجة الروبوت وقواعد البٌانات وكتابة برامج وتطبٌقات هادفة باستخدام لؽات البرمجة المختلفة.

جرٌدة السبٌل:
 «المدارس الخاصة» تطعن بنظام ترخٌصها أمام المحكمة اإلدارٌةقال نقٌب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصورانً إن هناك دعوة قضائٌة مقدمة من قبل النقابة إلى
المحكمة االدارٌة للطعن بنظام المدارس الخاصة الجدٌد ،الذي أعاد المدارس الخاصة إلى مربع تحت
الصفر ،حسب تعبٌره.
جاء ذلك خالل ندوة عقدت فً منتدى "السبٌل" االعالمً أمس األحد وأدارها الزمٌل عصام مبٌضٌن
– ستنشر الحقا  -واستضافت نخبة من األكادٌمٌٌن والتربوٌٌن من أصحاب االختصاص بهذا الشؤن.

من جهته قال رئٌس لجنة التربٌة النٌابٌة النائب محمد الحاج إنه تفاجؤ بصدور النظام من قبل رئاسة
الوزراء قبل أن ٌستشار مجلس النواب فٌه.
وأضاؾ الحاج ان النظام ٌتضمن اشتراطات معٌنة على المدارس الخاصة ،فٌما ٌخص القدرة
االستعابٌة والساحات والؽرؾ الصفٌة وموقع المدرسة.
ووعد الحاج بعقد لقاء فً مجلس النواب ٌضم جمٌع االطراؾ المعنٌة "الوزارة والرئاسة وممثلٌن عن
المدارس الخاصة ونقابة المعلمٌن" ،للوصول إلى مقترح عملً للخروج من ازمة إصدار النظام الجدٌد
والعمل به.
وقال المسإول عن ملؾ المدارس الخاصة فً نقابة المدارس الخاصة ضٌؾ هللا رٌاحً ان النقابة
ترفض اؼالق اي مدرسة خاصة ،وترفض تطبٌق النظام كما ورد فً األثر الرجعً.
وقال رئٌس المنظمة العربٌة لحقوق االنسان المحامً عبد الكرٌم شرٌدة انه مع الحكومة فً القرار،
لكن مع ذلك ٌجب النظر إلى حقوق المعلمٌن والمعلمات العاملٌن فً القطاع الخاص ،ال سٌما إجبارهم
على االستقالة فً العطلة الصٌفٌة ووقؾ الضمان االجتماعً عنهم ورضوخهم إلى قرارات ارتجالٌة
ومزاجٌة للمسإول.
وٌشترط النظام الجدٌد المزمع تطبٌقه بنودا لترخٌص المدارس مع المطالبة بتطبٌقها باثر رجعً ،لكنها
تتعارض مع التراخٌص السابقة الحاصلة علٌها العدٌد من المدارس والتً لن ٌكون بمقدورها توفٌق
اوضاعها وفق النظام الجدٌد ،خاصة فٌما ٌتعلق بتخصٌص الساحات.
وٌعتبر تطبٌق النظام بؤثر رجعً ذا أثر سلبً على المراكز القانونٌة السابقة للمدارس ،والتً تعد
حقوقا مكتسبة حصلت علٌها بموجب القانون وأقامت منشآتها تبعا الشتراطاته.

