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«اجلامعــــة» حتتفل
بذكــرى معركــة الكــرامـة
احتفلت اجلامعة يف الثالت والع�شرين من �شهر �آذار بذكرى معركة الكرامة
اخلالدة التي �سطر فيها ن�شامى القوات امل�سلحة الأ ردنية �أروع البطوالت و�أنبل
الت�ضحيات يف الدفاع عن الرثى الأ ردين الطهور.
وا�ستذكرت اجلامعة ب�سائر هيئاتها التدري�سية والإدارية والطالبية �شهداء
معركة الكرامة الذين رووا بدمائهم الزكية الأ ر���ض الأ ردن��ي��ة املباركة الذين
�ضربوا املثل الأ على يف وحدة الدم وامل�صري � إزاء عدوان غا�شم حاول النيل من
�صمود وكرامة الأ ردنيني ومقدراتهم.
وافتتح رئي�س اجلامعة الدكتور خالد الكركي معر�ض الوثيقة التاريخية
الذي نظمته عمادة �ش�ؤون الطلبة و�سلط ال�ضوء على جمريات املعركة ونتائجها
الع�سكرية ون�ص الر�سالة التي وجهها جاللة املغفور له امللك احل�سني طيب
اهلل ثراه � إىل منت�سبي اجلي�ش العربي يف حينه مثمن ًا فيها مواقفهم البطولية
وال�شجاعة خالل املعركة.
وا�شتمل املعر�ض على معلومات حول حجم اخل�سائر التي تكبدها اجلي�ش
الإ�سرائيلي وت�صريحات القادة والنخب الع�سكرية الإ�سرائيلية حول ب�سالة قواتنا
امل�سلحة الأ ردنية � إ�ضافة � إىل وثائق تاريخية ومنها ن�ص قرار جمل�س الأ من الدويل
بوقف االنتهاكات الإ�سرائيلية وعناوين ال�صحف الأ ردنية التي أ�ب��رزت نتائج
� إبداع الكرامة متجدد
اخلالدة التي كانت مف�ص ًال مهما يف التاريخ الع�سكري الأ ردين اخلالد.
معركة الكرامة.
ح�ضر االحتفال نواب رئي�س اجلامعة وعمداء الكليات وعدد من مدراء الوحدات
و�أعرب الدكتور الكركي عن اعتزازه مبنت�سبي القوات امل�سلحة الأ ردنية
الذين كان لهم �شرف الدفاع عن الكيان الأ ردين والعربي ونتائج هذه املعركة والدوائر الإدارية وجمهور كبري من طلبة اجلامعة.

الأ ردنية حت�صد
املراكز الأ وىل
يف جائــزتي
«�صندوق احل�سـني للإ بداع»
و « احل�سن للتميز »

�أحرزت اجلامعة املراكز الأ وىل يف جائزتي
«�صندوق احل�سني للإ بداع والتفوق» و« احل�سن
� إبن طالل للتميزالعلمي».
فقد فازت اجلامعة باملرتبة الأ وىل من بني
ع�شر جامعات عن برناجمها للغة االجنليزية
و�آدابها ،وفق بيان �صادر عن �صندوق احل�سني
للإ بداع والتفوق ل�سنة .2008
وخ�ضعت اجلامعة لتقييمٍ أ�ج��راه فريقان
متخ�ص�صان من الواليات املتحدة الأ مريكية
بالتعاون مع خرباء حمليني ودوليني.
ويف هذا ال�صدد ،قال بيان ال�صندوق � إنة َّمت
تقييم الربامج بنا ًء على �ست معايري �أ�سا�سية هي



ت�صميم املنهاج وحمتوياته وتنظيمه،والتعليم
والتعلُّم والتقييم وتقدم الطلبة وحت�صيلهم
ودع��م الطلبة و� إر���ش��اده��م وم�����ص��ادر التعلُّم
وفاعلية � إدارة النوعية وتعزيزها».
وق���ال م�ست�ش���ار برنام���ج العل���وم املالي���ة
وامل�صرفية الدكت���ور ملتون براون � إن الربامج
املالية امل�صرفي���ة املطروحة تتمتع بعدة مزايا
� إيجابي���ة ذات �صل���ة بكفاءة الهيئ���ة التدري�سية
و�شعوره���ا بامل�س�ؤولي���ة جت���اه الطلب���ة و الت���زام
الطلبة بالربام���ج و الرغبة بالتح�سني الإداري
وتطوي���ر ثقاف���ة م�ؤ�سَّ �ساتي���ة تنه����ض مبعاي�ي�ر
اجل���ودة».
 ...تتمة اخلرب �ص 3
ن�شــــرة اجلـامـــعـة

عقيلة رئي�س وزراء
كوريا تزور «الأ ردنية»
زارت عقيلة رئي�س وزراء كوريا اجلنوبية �سوجا هونغ يف التا�سع
ع�شر من �آذار اجلامعة التقت خاللها رئي�سها الدكتور خالد الكركي
.
بح�ضور عدد من كبار امل�س�ؤولني فيها.
واط��ل��ع الدكتور الكركي ال�ضيفة على م��راح��ل � إن�شاء اجلامعة
والتطورات التي �شهدتها والتو�سع يف كلياتها ومعاهدها العلمية م�شري ًا
� إىل اهتمام اجلامعة باالنفتاح على اجلامعات العاملية ومنها اجلامعات
الكورية.
  و�أ�شار الدكتور الكركي � إىل تنامي حجم عالقات التعاون العلمي
والثقايف الأ ردين الكوري من خالل تنفيذ برامج م�شرتكة لتبادل الطلبة
بهدف � إثراء جتربة جامعات البلدين يف ميادين التدري�س والبحث ونقل
املعرفة العلمية واخلربات التكنولوجية.
وزارت ال�ضيفة وحدة الدرا�سات الكورية يف مركز اللغات حيث
ا�ستمعت � إىل �شرح مف�صل من عميد كلية اللغات الأ جنبية الدكتور �أحمد
جمدوبة حول دور الوحدة يف تعريف املجتمع اجلامعي بح�ضارة وتراث
وتاريخ كوريا مو�ضح ًا �أن الوحدة حتتوي على م�ؤلفات وكتب ودوريات
باللغة الكورية � إ�ضافة � إىل �أفالم وثائقية تبني الأ ن�شطة احلياتية يف كوريا.
والتقت ال�ضيفة جم��م��و ع��ة م��ن ا ل��ط��ل��ب��ة الأ رد ن���ي�ي�ن ا ل��ذ ي��ن

ع�شـر مقاعــد
لـ «�أهـل الهمـة»
فـي كل
جامـعة ر�سمية

الدكتور الكركي ي�سلم ال�سيدة �سوجا هونغ درع اجلامعة
ي��در���س��ون ا ل��ل��غ��ة ا ل��ك��ور ي��ة و ط��ل��ب��ة ك��وري�ين املعلومات يف ح�ين ا�ستقبلت اجلامعة طلبة
ي��ت��ع��ل��م��ون ا ل��ل��غ��ة ا ل��ع��ر ب��ي��ة و ت��ب��اد ل��ت معهم كوريني لتعلم اللغة العربية .
احلديث حول �أهمية تعلم اللغات للإ �سهام
ومت ا ف��ت��ت��اح �شعبة يف ق�سم ا ل��درا ���س��ات
يف ا ل��ت��ق��ارب ب�ي�ن الأ مم وا ل�����ش��ع��وب و ن��ق��ل ا آل �سيوية يف كلية اللغات الأ جنبية لتدري�س
ا مل��ع��ل��و م��ات و م��ع��ر ف��ة ا حل�����ض��ارات وال�ت�راث م�ستويات متقدمة يف اللغة الكورية.
الفكري بني طلبة اجلامعات.
و أ�ع���ر ب���ت ا ل�����س��ي��دة ه��و ن��غ ع���ن ���س��ع��ا ت��ه��ا
ي�شار � إىل �أن اجلامعة �أو ف��دت مبعوثني بزيارة اجلامعة م�شيدة بدورها ا ل��ذي تقوم
لكوريا للدرا�سة يف تخ�ص�صات تكنولوجيا به يف تطوير العالقات بني البلدين.

�صادق جمل�س التعليم العايل فـي جل�سته التـي
عقدها اخلمي�س املا�ضـي على تخ�صي�ص ( )10مقاعد
ملبادرة جاللة امللكة رانيا العبد اهلل «�أهل الهمة» للعام
اجلامعي  2010/2009يف كل جامعة �أردنية ر�سمية
ويف جميع التخ�ص�صات با�ستثناء تخ�ص�صي الطب
وطب الأ �سنان .
وعلى �صعيد اجلامعة الأ ردنية ،وافق املجل�س على
�إن�����ش��اء معهد درا���س��ات الإ���س�لام يف ال��ع��امل املعا�صر
اعتبار ًا من الف�صل الدرا�سي الأ ول من العام اجلامعي
املقبل � ،إىل جانب � إن�شاء ثالثة �أق�سام �أكادميية يف كلية
الدرا�سات الدولية هي  :العالقات الدولية والدبلوما�سية
و التنمية الدولية و الدرا�سات الإقليمية.

الأ ردنية تطلب �إ�ست�ضافة م� ؤمتر
احتاد اجلامعات العربية لعام 2011
تقدمت اجلامعة بطلب � إىل الأ مانة العامة الحت��اد اجلامعات العربية ال�ست�ضافة
الدورة الرابعة والأ ربعني للم�ؤمتر العام لالحتاد الذي �سيعقد عام  2011خالل �أعمال
الدورة الثانية والأ ربعني مل�ؤمتر االحتاد الذي عقد يف جامعة الكويت مطلع �شهر �آذار.
و�أ�شاد امل�شاركون يف الدورة بالدور الذي تلعبه اجلامعة يف دعم ن�شاطات املجل�س
العربي لتدريب طالب اجلامعات العربية وعلى ا�ست�ضافة اجلامعة ملركز � إيداع الر�سائل
اجلامعية يف مكتبة اجلامعة ودار الن�شر.
وقال نائب رئي�س اجلامعة الدكتور �صالح ج��رار ال��ذي مثل رئي�س اجلامعة يف
امل�ؤمتر واختري مقرر ًا عام ًا له � إن امل�شاركني يف امل�ؤمتر ناق�شوا على م��دار ثالثة �أيام



وا���س��ت��ح��داث برنامج ال��دك��ت��وراه يف تخ�ص�ص
التف�سري وعلوم القران اعتبار ًا من العام اجلامعي
املقبل � ،إ�ضافة � إىل تعديل م�سمى كلية الأ ع��م��ال يف
اجلامعة مبنطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة لت�صبح
كلية الإدارة والتمويل.
كما واف��ق املجل�س على � إن�شاء مركز التخطيط
و� إدارة اجل���ودة يف اجلامعة �شريطة �إع���ادة �صياغة
الأ ه���داف وامل��ه��ام اخلا�صة باملركز و � إن�شاء برنامج
الدبلوم املهني يف املناهج والتدري�س تخ�ص�ص التعليم
املهني والتقني  ،وا�ستحداث برنامج املاج�ستري يف
هند�سة احلا�سوب وال�شبكات يف كلية الهند�سة اعتبار ًا
من الف�صل الدرا�سي الأ ول من العام اجلامعي املقبل.

عدة مو�ضوعات � إ�ضافة � إىل تقارير الأ مانة العامة لالحتاد التي تتعلق
بالنهو�ض بالتعليم العايل يف الوطن العربي ون�شاطات جمال�س االحتاد
ومنها املجل�س العربي للدرا�سات العليا والبحث العلمي واملجل�س العربي
للأ ن�شطة الطالبية ومركز �إي���داع الر�سائل اجلامعية وجمل�س �ضمان
اجلودة واالحتاد يف اجلامعات العربية.
و�أ�ضاف �أن امل�ؤمتر ناق�ش كذلك تقارير االحتاد التي تتعلق بجمعيات
الكليات النظرية واملجالت العلمية املتخ�ص�صة و�صندوق دعم اجلامعات
الفل�سطينية ومركز حو�سبة دوريات العربية.
و�أ�شار الدكتور ج��رار � إىل موافقة امل�شاركني يف امل�ؤمتر على عقد
ن��دوات علمية متخ�ص�صة يف ع��دد من اجلامعات العربية � إ�ضافة � إىل
تخ�صي�ص جوائز علمية لأ ف�ضل بحوث علمية متخ�ص�صة يف تطبيقات
النانوتكنولوجي يف الطب واالت�صاالت و�آثار الأ زمة االقت�صادية العاملية
على اقت�صاديات الوطن العربي.

ن�شــــرة اجلـامـــعـة

تتمتة خرب
الأ ردنيــة حت�صد املراكـــز الأ وىل
يف جائــزتي «�صنــدوق احل�ســني للإ بداع» و «احل�ســـن للتميز»
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ،الح���ظ���ت م�����س��ت�����ش��ارة ال��ل��غ��ة
ا إلجن��ل��ي��زي��ة و �آداب��ه��ا ال��دك��ت��ورة ت�ير ي��زا �أودون��ي��ل
ال��ت��زام بع�ض ا جل��ام��ع��ات ال��وا���ض��ح بالتقييم
ال��ذات��ي واخل��ارج��ي وب��اغ��ت��ن��ام ال��ف��ر���ص لتنفيذ
عملية متوا�صلة م��ن التطوير وبخا�صة يف تلك
اجلامعات التي طبَّقت مبادرات ل�ضمان اجلودة
يف الأ عوام القليلة املا�ضية وتوجد برامج �أخرى
ب��د�أت لتوِّها بهذه العملية و أ� ظ��ه��رت � إمكانيات
كبرية للتطور خالل الأ عوام القادمة.
وك���ان���ت ث�ل�اث ج��ام��ع��ات �أردن���ي���ة م���ن بني
الفائزين باجلائزة لتقدميها �أف�ضل الربامج يف
تخ�ص�صني من تخ�ص�صات التعليم العايل ،يف
حني تعادلت جامعة الريموك مع «الها�شمية» يف
املركز الأ ول من بني � إحدى ع�شرة جامعة �أردنية
لربناجمهما عن العلوم املالية وامل�صرفية.
وتنال اجلامعة الأ ردنية بفوزها باملركز الأ ول

مبلغ  30.000دينار �أردين هي قيمة اجلائزة يف
حني تتقا�سم جامعتا الريموك و الها�شمية قيمة
اجلائزة.
وك��ان��ت امل��دي��رة العامة لـ�صندوق احل�سني
للإ بداع والتفوق ا آلن�سة دينا يزن املفتي ناق�شت
نتائج عملية التقييم وم�شاريع التعاون امل�ستقبلية
مع ر�ؤ�ساء اجلامعات ور ؤ� ���س��اء الأ ق�سام وم��دراء
�ضمان ا جل��ودة أ�ث��ن��اء زي��ارت��ه��ا امليدانية جلميع
اجلامعات امل�شاركة حيث مت الت�أكيد على نقاط
ال��ق��وة وجم����االت ت��ع��زي��زه��ا ال����واردة يف ت��ق��اري��ر
التقييم الفردية املُق َّد مة � إىل اجلامعات مع ما
�صاحبها من �شهادات تقدير.
يذكر ان جاللة امللك عبد اهلل ال��ث��اين ابن
احل�سني هو الرئي�س الفخري ل�صندوق احل�سني
ل�ل�ا ب���داع وال��ت��ف��وق ال����ذي ت أ������س�����س ع���ام 1991
ك�شركة غري ربحية  .وال�صندوق ممول من قبل

امل�ؤ�س�سات امل�صرفية يف الأ ردن.
وي�����ش��غ��ل حم��اف��ظ ا ل��ب��ن��ك امل���ر ك���زي د .أ� م��ي��ة
طوقان من�صب رئي�س هيئة مديري ال�صندوق.
يف ال�سياق ذاته ،فازت اجلامعة باجلائزتني
الأ وىل وال��ث��ال��ث��ة منا�صفة �ضمن ن��ت��ا ئ��ج ج��ا ئ��زة
احل�سن بن طالل للتميز العلمي للعام احلايل.
و أ�ع��ل��ن��ت الأ م���ان���ة ا ل��ع��ا م��ة للمجل�س الأ ع��ل��ى
للعلوم والتكنولوجيا نتائج اجلائزة املخ�ص�صة
مل�ؤ�س�سات التعليم العايل.
وفازت كليتا الزراعة والتمري�ض يف اجلامعة
باجلائزتني الأ وىل والثالثة عن ا جن��ازات الأ وىل
يف جم���ال الأ ب���ح���اث امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت��ح�����س�ين ج���ودة
الأ غذية التقليدية وتطويرها ،والثانية لدورها
يف ت��ع��زي��ز ب��رام��ج ال��ت��ع��اون ا ل��ث��ق��ايف ا ل���دويل مع
م�ؤ�س�سات عاملية مت ا�ست�ضافة أ� ع�����ض��اء هيئات
تدري�س وطالب متري�ض من دول �أجنبية.

ال�صحة النف�سية من منظور عاملي
حما�ضرة يف كلية التمري�ض

ب��الأ م��را���ض النف�سية ال يتلقون ال��ع�لاج و ال ي�سعون
�إل����ي����ه ب�����س��ب��ب ال�������ش���ع���ور ب���اخل���ج���ل م����ن االع���ت��راف
باملر�ض النف�سي لأ �سباب تتعلق بثقافات املجتمعات
و ال��ت��ك��ال��ي��ف ال��ع��ال��ي��ة ل���ع�ل�اج امل���ر����ض ال��ن��ف�����س��ي.
و �أ�شار الدكتور �سارت�شنيو � إىل �أن ال�صحة النف�سية
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ع���امل���ي ت���واج���ه حت���دي���ات أ�ب���رزه���ا
نق�ص امل����وارد ال��ب�����ش��ري��ة ال��ع��ام��ل��ة منها و امل��درب��ة و
�ضعف النفقات احلكومية من موازناتها على قطاع
ال�صحة النف�سية م�ؤكدا على �ضرورة ت�ضافر اجلهود
ال��دول��ي��ة ل��ل��ت�����ص��دي ل��ه��ذه امل��ع��ي��ق��ات و ال�����س��ع��ي نحو
ال��رق��ي مل�ستوى الرعاية النف�سية املقدمة للمر�ضى.
و أ�ج���اب ال��دك��ت��ور �سارت�شينو خ�لال املحا�ضرة التي
�أدارها الدكتور �أمين من�صور على مداخالت احل�ضور
التي تناولت حماور تتعلق بكيفية التغلب على معيقات
ال�صحة النف�سية و امل��ق�ترح��ات ال��ت��ي مي��ك��ن العمل
بها لتطوير اخل��دم��ات املقدمة للمر�ضى النف�سيني.
حما�ضر وح�ضور
�أكد مدير برامج منظمة ال�صحة العاملية لل�صحة النف�سية و الإدمان الدكتور بنديتو �سارت�شنيو �أن �أكرث من  150من جانبها �أ�شارت عميدة الكلية الدكتورة � إنعام خلف
مليون �شخ�ص يف العامل م�صابون ب�أمرا�ض نف�سية الفتا � إىل �أن اخلدمات املقدمة لهم بحاجة ما�سة � إىل � إعادة نظر � إىل �أهمية � إقامة هذه املحا�ضرة التي ت�سلط ال�ضوء على
و تطور على كافة امل�ستويات املحلية و الإقليمية و الدولية.
ال�صحة النف�سية من منظور عاملي م�شرية � إىل اهتمام
و أ����ض��اف خ�لال حما�ضرة �ألقاها م ؤ���خ��ر ًا بدعوة من كلية التمري�ض يف اجلامعة �أن  %85من امل�صابني الأ ردن بتطوير برامج و خطط ال�صحة النف�سية.
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منـوذجيـــة
الأ ردنيــــة
ت�شــارك يف
احتفــــاالت
الفرنكــوفونيــة
���ش��ارك��ت امل��در���س��ة ال��ن��م��وذج��ي��ة يف اجل��ام��ع��ة
�سفارات الدول الناطقة باللغة الفرن�سية يف عمان
ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ل��ل��ف��رن��ك��وف��ون��ي��ة ب��ح�����ض��ور ال�سفري
البلغاري يف عمان ال�سيد بيرت دراجند.
وا�شتمل احلفل الذي �شارك فيه طلبة من املدر�سة
الفرن�سية يف عمان على كلمات وق�صائد �شعرية وفقرات

الفرنكفونية بني الطالب والطالبات
ثقافية و م�سابقات متنوعة ومعر�ض لر�سومات الطلبة دورها يف املنظمة العاملية.
و أ�ك���دت على �أهمية ت��ب��ادل الأ ف��ك��ار الإن�سانية
� إ�ضافة لركن تذوق الطعام الأ ردين و الفرن�سي.
و�أ�شارت مديرة املدر�سة نائلة زايد � إىل �أهمية و� إر���س��اء ع�لاق��ات ال�صداقة ب�ين الطلبة الأ ردن��ي�ين
م�شاركة طلبة املدر�سة يف هذه االحتفاالت لتعريفهم ونظرائهم من دول العامل لتعزيز الفهم امل�شرتك
بثقافات ال��دول الناطقة بالفرن�سية و ح�ضارات و فيما بينهم.

عدد جديد من جملة
درا�سات العلوم الرتبوية
�صدر عن اجلامعة العدد ال�ساد�س والثالثون من جملة درا�سات التي ير�أ�س
حتريرها الدكتور مفيد عزام عميد البحث العلمي.وهي جملة دورية حمكمة ت�صدر
عن عمادة البحث العلمي يف اجلامعة.
و جاء العدد يف �أربعة �أق�سام منها ق�سم العلوم الرتبوية الذي تناول درا�سات
عديدة منها ما بحث بع�ضا من جوانب العملية التعليمية ب�أطرافها املتعددة.فهناك
درا�سات متحورت حول العاملني يف املدار�س،مثل درا�سة الباحثني �صالح �أحمد
عبابنة وه��اين عبد الرحمن الطويل:درجة ممار�سة العاملني يف مدار�س وزارة
الرتبية والتعليم يف الأ ردن ل�ضوابط املنظمة املتعلمة لإطار �سينجي�:أمنوذج مقرتح.
ودرا�سة الباحثني علي كايد خري�شة وحممد �سليمان جوارنة:م�ستوى معرفة معلمي
الدرا�سات االجتماعية للمرحلة الأ �سا�سية العليا بالت�سل�سل الزمني لتاريخ الأ ردن.
ودرا�سة الباحثة �أمل عبد اهلل خ�صاونة:مفهوم الربهان الريا�ضي لدى معلمي
الريا�ضيات ومقدرتهم يف احلكم على �صدقه وبنائه.
ودرا�سة الباحثني راتب ال�سعود وخالد �أحمد ال�صرايرة:التماثل التنظيمي
لدى �أع�ضاء الهيئات التدري�سية يف اجلامعات الأ ردنية الر�سمية وعالقته ب�أدائهم
الوظيفي.
من جانب �آخر تناول عدد من الباحثني طرفا �آخر من �أطراف العملية التعليمية
وهو الطالب،كدرا�سة الباحث زياد �أمني بركات:درا�سة حتليلية م�ستعر�ضة للأ خطاء
الإمالئية ال�شائعة لدى تالميذ ال�صفوف من الأ ول � إىل اخلام�س الأ �سا�سية يف مدينة
طولكرم بفل�سطني.
ودرا�سة الباحثة � إميان ر�سمي عبد:م�ستويات اال�ستدالل التنا�سبي لدى طلبة
املرحلة الأ �سا�سية العليا يف الأ ردن.
ن�رشه �إعالمية ت�صدر عن دائرة الإعالم والعالقات العامة ـ اجلامعـــة الأردنيــــــة

رئي�س التحرير  :كمال فريج مدير الإ عالم و العالقات العامة

ودرا�سة الباحثني �أحمد بني
عطا و»زين العابدين «حممد بني
هاين:واقع برنامج الرتبية العملية
م��ن وجهة نظر طلبة كلية علوم
الريا�ضة يف جامعة م�ؤتة.
ك���ذل���ك درا�����س����ة ال��ب��اح��ث
ج���ودت أ�ح��م��د ���س��ع��ادة :أ�ث��ر ع��دد
م��ن املتغريات يف اكت�ساب طلبة
اجلامعة ملهارات التفكري الناقد.
و أ�ل���ق���ت درا����س���ات أ�خ���رى
ال�ضوء على امل��واد الدرا�سية،مثل
درا�سة الباحثني منعم عبد الكرمي
ال�سعايدة وحممد �صايل الزيود:
ال���ع���وام���ل امل�����ؤدي����ة ل�لاجت��اه��ات
ال�سلبية نحو املواد الدرا�سية لدى
طلبة اجلامعة الأ ردنية.
ودرا�سة الباحث علي حممد الزعبي:مدى مراعاة كتب الريا�ضيات يف املرحلة الأ �سا�سية
العليا يف الأ ردن ملهارات التعلم الذاتي.
وهناك درا�سات �أخرى تت�صل بالعملية التعليمية،ومنها ما يت�صل بالريا�ضة:
درا�سة الباحثني �سامح حمافظة وخرية خليل نا�صر�:أثر تطبيق نظام � إدارة اجلودة يف
فاعلية �أداء مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة الزرقاء.
ودرا�سة الباحثني زهري ح�سني الزعبي وغازي الكيالين وعاكف طيفور:مفهوم الذات لدى
العبي والعبات املنتخبات الوطنية يف الأ ردن.
ودرا�سة الباحثني ماجد �سليم ال�صالح ونهاد عيد الهنداوي:دوافع املمار�سة لدى العبات
كرة القدم يف الأ ندية الأ ردنية.
ودرا���س��ة الباحث حممد بن �شام�س احلو�سني:درجة تطبيق مراحل عملية التخطيط
اال�سرتاتيجي يف وزارة الرتبية والتعليم.
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