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تفاصيل األخبار في الصفحات الالحقة

 51ألف طالب (توجيهي) مهني يتقدمون اليوم لالمتحان العملي
يتوجه اليوم السبت  51الف طالب من طلبة الثانوية العامة فرع التعليم المهني لتقديم االمتحان العملي والذي يستمر
الربعة ايام.
وقال مدير ادارة التعليم المهني المهندس نواف الدغمي ان الطلبة سيتقدمون خالل اليوم االول لالمتحان النظري
االولي في العملي وفي اليوم الثاني سيقومون برسم المعدات التي يعملون فيها ومن ثم يتقدمون في اليوم الثالث
للتطبيق العملي وفي اليوم الرابع سيجرون امتحانا عمليا تطبيقيا مثل اجراء الوصالت الكهربائية مع الكونترات او
تمرين للتجارة او طاولة وغيرها من التطبقات العملية.
وبين الدغمي ل»الراي» ان الطلبة الذين سيلتحقون بالجامعات او ممن يدرسون التخصصات الجامعية لن تحسب
لهم عالمة العملي اما من سيلتحقون بسوق العمل فانه سيتم احتساب هذه العالمة بمعدل  511عالمة من الف.
واضاف انه تم تشكيل لجان من معلمي المهني لوضع االسئلة وتحت اشراف معلمي المشاغل كل في مشغله حيث
يبلغ عدد المشاغل  011مشغل.
ومن المقرر ان تبدا امتحانات التوجيهي لعام  6152يوم االربعاء  6151/56/01حيث سيتقدم لالمتحان  511الف
طالب وطالبة
شكاوى من قيام باصات «الكيا الخاصة» بمادبا بالنقل باألجرة
شكا عدد من المواطنين وأصحاب المركبات العمومية وأصحاب التكسي والحافالت التي تقل الركاب في مادبا من
االنتشار الالفت لباصات الكيا الخصوصية التي تقوم بنقل الركاب والطلبة مقابل االجرة.
وقال محمد سالمه وانس الشوابكه ان باصات الكيا أصبحت تعمل جنبا إلى جنب مع التكسي والمركبة العمومية
والحافالت المرخصة لنقل الركاب والتي تدفع رسوم لهذه الغاية وتقوم هذه الباصات بالتوقف في المجمعات وعند
موقف سيارات السرفيس وتنتشر في الشوارع بدون رقيب في الوقت الذي تخضع السيارات العمومية لرقابة رجال
السير وتلتزم بموقف محدد  ،إال ان باصات الكيا تصول وتجول في جميع الشوارع واسهمت في تراجع عمل
التكسي والسيارات العمومية التي تعتاش منها اسر بأكملها .
وقال عدد من المواطنين احمد سليمان  ،وعزات محمد  ،وأيمن حمد  ،ان باصات الكيا تقوم بنقل الطالب بطريقة
اليقبلها عقل حيث يتم تحميل عدد كبير من الطلبة األطفال في تلك الباصات باإلضافة لتحميلهم في الصندوق الخلفي
في ظاهرة مخيفة واستهتار واضح وتهديد لحياة الطلبة.
وطالبوا جميع الجهات المعنية اتخاذ االجراءات الالزمة للحد من هذه الظاهرة ومنعها .
محاضرة توعوية بصحة الفم واالسنان في مدرسة بالرمثا
نظم مركز التكافل الصحي التابع لجمعية التكافل الخيرية بالرمثا ،اليوم الخميس ،محاضرة توعوية بعنوان :صحة
الفم واألسنان في مدرسة جمانة بنت أبي طالب للبنات.
وقال رئيس الجميعة فيصل الذيابات ان المحاضرة استهدفت المعلمين وطالب المدرسة ضمن مشروع سلسلة
المحاضرات التوعوية التي ينفذها المركز ،موضحا ان المشروع يرمي الى تفعيل دور التوعية والعالج الوقائي في
المجتمع.
وتطرقت المحاضرة التي القاها الدكتور احمد القضاه ألبرز المواضيع المتعلقة بالصحة والتي تسهم بالتغيير لألفضل
وتعريف شرائح المجتمع المختلفة وأهمها طالب المدارس بمركز التكافل الصحي والخدمات واألنشطة التي بإمكانهم
االنتفاع منها.
يشار الى ان المركز الصحي التابع لجمعية التكافل الخيرية يقوم بالتقصي حول األمراض المزمنة والتي تكثر بين
أفراد المجتمع ولمختلف األعمار لتنفيذ البرامج الوقائية ونشر روح المبادرة والثقة بالنفس وخدمة اآلخرين.

متصرف الرمثا يفتتح ثانوية الزهراء في الرمثا
بعيون فرحة ومالمح يملؤها االمل بغد مشرق  ،عادت طالبات مدرسة الزهراء الثانوية لحضن مدرستهن التي
غادرنها الى مدرسة ام كلثوم الثانوية المسائية قرابة االربع سنوات جراء تشققات وتصدعات ألمت بها وهددت
سالمتهن .
واكد متصرف لواء الرمثا بدر القاضي خالل رعايته حفل افتتاح المدرسة اهتمام وزارة التربية والتعليم والمجتمع
المحلي بوضع مدرسة الزهراء ومعالجة تشققاتها والخطورة التي كانت تهدد حياة الطالبات  ،مهنئا ادارتها وطالباتها
بالعودة المأمونة بعد استالمها والتأكد من جاهزتيها .
وكانت مدرسة الزهراء قد عانت من مشكالت نزول ارض البناء والتشققات المختلفة التي باتت تشكل عبئا على
تربية لواء الرمثا واولياء امور الطالبات خوفا على صحتهن وسالمتهن .
واشاد مدير تربية لواء الرمثا الدكتور أمين الشديفات بجهود وزارة التربية والتعليم وادارة المدرسة وقسم االبنية في
المديرية الذين تابعوا واشرفوا على مشروع الصيانة لحين استالم المشروع  ،متمنيا للمدرسة التوفيق والتحصيل
العلمي االفضل لبلوغ احسن الدرجات واعالها تجميعا وبيئة دراسية امنة ومستقرة .
وبين الشديفات ان اعمال الصيانة اجريت للمدرسة على ثالث مراحل تضمنت اقامة اعمدة جديدة للطابقين االول
والثاني ومعالجة كل االختالالت .
واوضح الشديفات انه اليوم باستالم مدرسة الزهراء لم يبق تعليم بنظام فترتين للطلبة االردنيين في لواء الرمثا ،
مشيرا الى انه يوجد  50مدرسة للطلبة السوريين بنظام الفترتين و 30مدرسة حكومية تتبع المديرية منها  60ذكور
و 30اناث فيما يبلغ عدد طلبة مدراس اللواء  00الف وحمسين طالبا .
وتحدثت مديرة المدرسة هيا الداود الزعبي عن معاناة طالبات المدرسة البالغ عددهن (  ) 111طالبة خالل فترة
انتقالهن ودراستهن في الفترة المسائية وتأثير ذلك على مستوى التعليم ونتائج االمتحانات في المدرسة ومعاناة
الطالبات من مشقة البعد عن منازلهن  ،الفتة انهن اليوم يبدأن دراستهن بابتسامة مشرقة تبعث النشاط والهمة
لمواصلة تعليمهن وتحصيلهن قائلة  ":فرحتي اليوم ال تثمن ".
وهنأت مديرة مدرسة ام كلثوم ماجدة السقار في كلمتها معلمات وطالبات مدرسة الزهراء بهذا االنجاز متمنية لهن
مسيرة متطورة وتحصيل متقدم يعزز العلمية التربوية في الرمثا .
وقرأت عدد من طالبات المدرسة قصائد وكلمات حول مشاعرهن وسعادتهن بعودتهن الى احضان مدرستهن
ليمارسن تعليمهن ويتلقين دروسهن ببيئة موائمة وسليمة .
محاضرة توعوية بصحة الفم واالسنان في مدرسة بالرمثا
نظم مركز التكافل الصحي التابع لجمعية التكافل الخيرية بالرمثا ،اليوم الخميس ،محاضرة توعوية بعنوان :صحة
الفم واألسنان في مدرسة جمانة بنت أبي طالب للبنات.
وقال رئيس الجميعة فيصل الذيابات ان المحاضرة استهدفت المعلمين وطالب المدرسة ضمن مشروع سلسلة
المحاضرات التوعوية التي ينفذها المركز ،موضحا ان المشروع يرمي الى تفعيل دور التوعية والعالج الوقائي في
المجتمع.
وتطرقت المحاضرة التي القاها الدكتور احمد القضاه ألبرز المواضيع المتعلقة بالصحة والتي تسهم بالتغيير لألفضل
وتعريف شرائح المجتمع المختلفة وأهمها طالب المدارس بمركز التكافل الصحي والخدمات واألنشطة التي بإمكانهم
االنتفاع منها.
يشار الى ان المركز الصحي التابع لجمعية التكافل الخيرية يقوم بالتقصي حول األمراض المزمنة والتي تكثر بين
أفراد المجتمع ولمختلف األعمار لتنفيذ البرامج الوقائية ونشر روح المبادرة والثقة بالنفس وخدمة اآلخرين.

حملة طبية لرصد حاالت ذوي االحتياجات الخاصة في مدرسة زينب بنت الرسول بالرمثا

نفذت مدرسة زينب بنت الرسول الثانوية اليوم الخميس حملة طبية مجانية لرصد احتياجات ذوي االعاقات المسعية
والحركية وذلك بمناسبة اليوم العالمي لذوي االعاقات .
وقالت مديرة المدرسة ابتهاج البشابشة ان اليوم الطبي المفتوح اشتمل على عمل فحص وتخطيط سمع لذوي
االحتياجات الخاصة والذين يعانون من اعاقتي السمع والحركة وذلك بهدف مساعدتهم وتقديم العون لهم من
سماعات طبية وكراسي متحركة ومعنيات اخرى .
واضافت ولكالة االنباء االردنية (بترا) ان الفئات المتسهدفة الصغار والكبار من المجتمع المحلي اردنيين وسوريين
وان اليوم نفذ بالتعاون مع مديرية صحة لواء الرمثا بحيث تم توفير االطباء و الموظفين زالمتخصصين لعملية
الفحص وتصنيف االعاقات  ،مشيرة الى ان عدد الذين سجلوا لتلقي المساعدة بلغ  021سخصا .
كما تم عمل فحوصات لمستوى السكر بالدم والضغط اضافة الى توزيع عشرات النشرات التثقيفية حول االمراض
الممزمنة .

