وحدة اإلعالم والعالقات العامة واإلذاعة
التقرير الصحفي اليومي

اليوم  :الثالثاء

التاريخ 3533/3/30:

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة دائرة اإلعالم والعالقات العامة
هاتف  )263-6( 3533535 – 3533555فاكس )263-6( 3555036 :عمأن  44203األردن
6) 5300426 Amman 11942 Jordan- 5355028 Fax: (962-6) 5355000 -Tel: (962
E-mail: pcrd@ju.edu.jo
QF-DMPR-02.01

|Page4

الﻤـــــــــــوﺿـــــوع
أﺧﺒار الجامعة
األردنية تنقل امتحانات الطلبة المقرر عقدها يوم الخميس  ٢٢/٥/٢٢٢٢إلى
السبت ٢٢/٥/٢٢٢٢
مركز حمدي منكو للبحوث العلمية يطلق سلسلة محاضرات حول أبحاث علوم
الحياة القائمة على السنكروترون
الرئيس الرزاز محاضرًا بالجامعة االردنية
مستشفى الجامعة يعطل أعماله الخميس
شؤون جامعية
عويس يوضح حول اقامة كليات وجامعات طبية ،ويقول ان بطالة االطباء من
خريجي الجامعات غير االردنية
تقرير حالة البالد :هذه أسباب تدني جودة التعليم العالي
باحثون وأكاديميون يناقشون أهمية الوثائق الوطنية في البحث التاريخي
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أخبار األردنية  /المملكة  /السبيل  /الدستور /المدينة نيوز  /عمون  /السوسنة  /رم نيوز

األردنية تنقل امتحانات الطلﺒة الﻤقرر عقدها يوم الخﻤيس  ٢٢/٥/٢٢٢٢إلى السﺒت ٢٢/٥/٢٢٢٢
أخبار الجامعة األردنية (أ ج أ)  -قررت الجامعة األردنية نقل امتحانات طلبة البكالورويس المقرر
عقدها يوم الخميس الموافق ( )٢٢/٥/٢٢٢٢إلى يوم السبت الموافق(  )٢٢/٥/٢٢٢٢بنفس مواعيد
وأماكن عقدها.
كما تنقل مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراة إلى يوم الثالثاء الموافق .١٣/٥/٢٢٢٢
وأشارت الجامعة إلى أن نقل االمتحانات جاء استنادا لبالغ دولة رئيس الوزراء ال ُمتض ِّمن تعطيل
الوزارات والدوائر الرسمية ألعمالها يوم الخميس  ٢٢أيار ،بمناسبة عيد االستقالل  ٦٢للمملكة.
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أخبار األردنية  /السبيل
مركز حﻤدي منكو للﺒحوث العلﻤية يطلق سلسلة محاﺿرات حول أبحاث علوم الحياة القائﻤة على
السنكروترون
أخبار الجامعة األردنية (أ ج أ) قصي الطراونة  -انطلقت في مركز حمدي منكو للبحوث العلمية
ابتداءا من يوم األحد  ٢٢٢٢/٥/٢٢سلسلة محاضرات بعنوان " Lecture Series on
Synchrotron Based Life Science Research and Simulation Methods for
."Protein Structure Prediction
وتشتمل المحاضرات على المبادئ النظرية الستخدام ضوء السنكروترون في دراسة تراكيب
الجزيئات الحيوية كالبروتين وربطها بوظائف هذه الجزيئات ،وعلى تدريب عملي على تحليل النتائج
العملية باستخدام برمجيات خاصة تُستخدم في مراكز البحوث العلمية.
وحسب مدير مركز حمدي منكو للبحوث العلمية الدكتور محمود الحسينّ ،
فإن هذه السلسلة من
المحاضرات تُع ّد ذات أهمية كبيرة لكثير من طالب الدراسات العليا والباحثين في الكليات العلمية
والصحية ،وفائدة في إعداد فرق بحثية وطنية الستخدام ضوء السنكروترون في تجارب نوعية في
مجال علوم الحياة وعلوم المواد المتقدمة.
ويقوم بإعطاء المحاضرات أستاذة الفيزياء الحيوية زهرة ساييرس ،وأستاذة علم المواد وهندسة النانو
جنان اتيلغان ،من جامعة صبنجة التركية ،كما استُضيف الدكتور آندريا الوسي ،المدير العلمي
للمسارع الضوئي الموجود في األردن  ،SESAMEحيث قام بتقديم عرض عن الخطوط البحثية
العاملة حاليا وتلك التي يجري العمل على إنشائها.
وقد جرى خالل هذه المحاضرات بحث سبل التعاون العلمي بين الجامعة األردنية ممثلة بمركز
حمدي منكو وجامعة صبنجة التركية.
يُذكر ّ
أن المحاضرات ستستم ّر في المركز إلى يوم األربعاء .3533/3/33
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عمون  /خبرني

الرئيس الرزاز محاﺿ ًرا بالجامعة االردنية
سيلعب رئيس الوزراء السابق الدكتور عمر الرزاز دور المحاضر في الجامعة االردنية اعتبارا من
التاسع والعشرين من ايار الحالي.
وسيقوم الرزاز بتقديم ثالث محاضرات في االصالح السياسي (دروس من واقع التجربة) في قاعة
المؤتمرات بكلية االمير الحسين بن عبدهللا الثاني للدراسات الدولية ايام االحد  32ايار والثالثاء 54
ايار والخميس الثاني من حزيران من الساعة الرابعة الى السادسة مساء.
المحاضرات بترتيب بين ادارة الجامعة ومركز الدراسات االستراتيجية وعمادة شؤون الطلبة
والحضور والمشاركة شرطهما حضور كافة المحاضرات.
الرزاز حاصل على شهادة الدكتوراه في التخطيط الحضري من جامعة هارفارد ،وكذلك شهادة ما
بعد الدكتوراه في القانون من نفس الجامعة وفي  3حزيران عام  3545كلّف جاللة الملك عبد هللا
الثاني بن الحسين الرزاز بتشكيل الحكومة األردنية الجديدة والتي جاءت بعد استقالة حكومة هاني
الملقي الثانية.
واستمر رئيسا للوزراء حتى  5تشرين اول من عام  ،3535واستمر في المنصب (بغرض تصريف
األعمال) حتى  43تشرين اول من نفس العام ،عندما أُعلن عن التشكيلة الجديدة للحكومة ،شغل كذلك
منصب وزير التربية والتعليم منذ  40يناير  3547وحتى  0حزيران  3545في حكومة هاني الملقي
الثانية التي استقالت بعد إضرابات  .3545عمل كرئيس مجلس إدارة البنك األهلي األردني ،ورئيس
مجلس األمناء في صندوق الملك عبد هللا الثاني للتنمية ورئيس لجنة تقييم التخاصية ورئيس منتدى
االستراتيجيات األردني ،ومديراً عاما ً للضمان االجتماعي ( ،)3545-3556كما كان مدير مكتب
البنك الدولي في بيروت ( ،)3556-3553وقائد الفريق الوطني المسؤول عن إعداد إستراتيجية
التوظيف الوطنية (.)3543-3544
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بترا  /عمون  /الدستور

مستشفى الجامعة يعطل أعﻤاله الخﻤيس
قرر مستشفى الجامعة األردنية تعطيل أعماله يوم الخميس المقبل ،بمناسبة عيد استقالل المملكة
الـ ،76وتماشيا مع بالغ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.
كما قرر المستشفى في بيانه اليوم االثنين ،إنهاء دوام يوم األربعاء الساعة الثانية ظهراً ،مستثنيا من
القرار الدوائر التي تقتضي طبيعة عملها غير ذلك ،علما ً ان دائرة الطوارئ في المستشفى تعمل على
مدار الساعة في استقبال جميع الحاالت الطارئة ،وتقديم الخدمات العالجية والطبية الالزمة.
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جو30

عويس يوﺿح حول اقامة كليات وجامعات طﺒية ،ويقول ان بطالة االطﺒاء من ﺧريجي الجامعات
غير االردنية
أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي ،األستاذ الدكتور وجيه عويس ،أن الكليات
والجامعات الطبية التي يتم الحديث عنها هذه األيام هي قرارات سابقة وافقت عليها حكومة الدكتور
عمر الرزاز.
وقال عويس لـ االردن 30إن القرار تضمن فتح ثالث جامعات طبية ،اضافة إلى مجمع طبي
سعودي ،باإلضافة إلى تق ّدم ثالث جامعات أردنية بطلبات لفتح كليات طب أسنان لديها مشروطة
باتفاقيات مع التعليم العالي للتأكد من تحقيق الشروط المطلوبة منها ومن ضمنها ابتعاث طلبة الكمال
الدراسات العليا.
وأوضح عويس أن هناك آالف الطلبة الذين يدرسون خارج األردن ،حيث تزيد تحويالتهم المالية عن
مليار دوالر سنويا ،ولذلك فكرت الحكومة باستقطاب هؤالء وطلبة من دول المجاورة للدراسة في
األردن.
ولفت عويس إلى أن الجامعات ستكون نوعيّة وتحكمها شروط خاصة ،فيما تحتاج إلى ثالث سنوات
على األقل لتحقيق تلك الشروط والبدء بالتدريس.
وأشار عويس إلى أن عدد الخريجين سنويا من دارسي الطب يق ّدر بنحو ( )5آالف طالب من داخل
األردن وخارجه ،الفتا إلى أن البطالة بين األطباء هي من خريجي الجامعات غير األردنية.
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مدار الساعة

تقرير حالة الﺒالد :هذه أسﺒاب تدني جودة التعليم العالي
مدار الساعة -اعتبر المجلس االقتصادي واالجتماعي في تقرير حالة البالد ،الصادر عنه ،أن قطاع
التعليم العالي والبحث العلمي ،شهد تطورات عدة خالل السنوات السابقة.
وجاء في التقرير ،أن تزايد عدد المؤسسات التعليمية وازدياد أعداد الطلبة أحدث ضغوطا ً كبيرة على
جودة التعليم والكفاءات المطلوبة ومخرجاته إلى سوق العمل.
وقال إنه ث ّمة فائض في عدد الخريجين في جميع التخصصات الجامعية وصل إلى ما يقارب من 75
ألف طالب في عام  ،3534مما عمق من مشكلة البطالة في االقتصاد.
وأضاف أن القطاع شهد تراجعا ً في البحث العلمي واالبتكار خالل العقد الماضي نتيجة ضعف
اإلنفاق على البحث العلمي وعدم االستغالل األمثل للموارد المتاحة.
وأكد أن اإلنفاق الحكومي على التعليم ما يزال غير متناسب مع االحتياجات الفعلية للقطاع في ظ ّل
تزايد عدد الطالب ،كما أن جائحة كورونا فرضت تحوالً كبيراً في عمل قطاع التعليم العالي وأ ّدت
إلى تغيير في األولويات الخاصة بعمله ،حيث ترتب على الجامعات خالل الجائحة صعوبات مالية
ناتجة عن الوضع االقتصادي السائد نتيجة اإلغالقات وتعليق التعليم الوجاهي وتأجيل دفع الرسوم.
وتتمثل أهم التحديات التي تواجه القطاع ،وفقا للتقرير ،بالترهل اإلداري وزيادة العجز المالي
والمديونية للجامعات وتدني جودة التعليم وضعف البحث العلمي.
أبرز توصيات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي:
( :)4تعظيم دور مجالس األمناء في الجامعات العامة والخاصة من خالل بناء عالقة تكاملية مع
مجلس التعليم العالي ليكون دور المجلس اإلشراف والمراقبة والتوجيه.
( :)3الشفافية في تعيين أعضاء مجلس التعليم العالي ومجالس األمناء والقيادات الجامعية.
( :)5العمل على استقرار التشريعات الناظمة للعمل األكاديمي واستدامتها على مستوى الجامعة
والقطاع.
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( :)0تعديل أسس القبول الموحد ليحقق العدالة ويشجع على االلتحاق بالتعليم التقني وحسب
االستراتيجية الوطنية للموارد البشرية (.)3533-3546
( :)3توفير الدعم المالي والفني لطلبة الدراسات العليا في الجامعات األردنية لالبتكار والتفرغ لتنفيذ
أبحاثهم.
( :)6ربط استحداث التخصصات الجديدة من مجلس التعليم العالي مع حاجة السوق.
( :)7قياس أداء الجامعات والكليات اإلداري واألكاديمي من خالل تطبيق معايير “بالدريج”
( )Baldrige Standardsلضمان مخرجات التعليم وإتاحة الفرصة لكثير من الخريجين الحصول
على عمل يناسب مؤهالتهم في السوق المحلي واإلقليمي والعالمي.
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عمون  /الرأي

باحثون وأكاديﻤيون يناقشون أهﻤية الوثائق الوطنية في الﺒحث التاريخي
* العﺒادي :الوثيقة لسان التاريخ وال تاريخ لألمم دون وثيقة والحفاظ عليها أمر مهم لكونها إرثا ً
ثقافيا ً ومرجعا ً غنيا ً
* د.أبو ح ّﻤور :األوراق النقاشية لجاللة الﻤلك عﺒد هللا الثاني جاءت لتﺒني على إنجازات الﻤئوية
األولى من عﻤر الدولة
* د.الشلﺒي :تُعد الوثائق الﻤرجعية األهم في بيان بناء الوحدة العربية والتضامن العربي في
سلوكها السياسي واالجتﻤاعي والدبلوماسي
* العدوان :ﺿرورة دراسة الوثائق الﻤتعلقة بتصريحات وﺧطابات الﻤلك الﻤؤسس عﺒد هللا األول
ونشرها لﺒيان نهجه في تحقيق االستقالل
* د.حجاج :أهﻤية متحف الحياة الﺒرلﻤانية تكﻤن في توثيقه األحداث الﻤفصلية والحياة التشريعية
في األردن منذ تأسيسه
* د.طريف :للﻤلك الﻤؤسس ورجاالت الدولة األوائل دور مهم في إنهاء االنتداب الﺒريطاني وتحقيق
االستقالل
* د.الزعﺒي :أهﻤية العﻤل على تقديم وجهة نظر أردنية في الوقائع واألحداث الﻤاﺿية من ﺧالل
قراءة عﻤيقة وتأمل للوثائق الوطنية
* د.جرادات :مناهج التعليم لم تتضﻤن مفهوم االنتﻤاء الوطني األردني ولم تعكس صورة مراحل
النشأة واالستقالل على النحو الﻤطلوب
عقد منتدى الفكر العربي ،األسبوع الماضي بمناسبة عيد االستقالل ومئوية الدولة األردنية ،لقا ًء
حواريا ً وجاهيا ً وعبر تقنية االتصال المرئي ،حاضر فيه الباحث ومدير عام المكتبة الوطنية السابق
األستاذ محمد يونس العبادي حول "وثائق االستقالل وإعالن المملكة األردنية الهاشمية" ،وشارك
بالمداخالت ،في هذا اللقاء الذي أداره الوزير األسبق وأمين عام المنتدى د .محمد أبو ح ّمور ،كل من:
د.جمال الشلبي من الجامعة الهاشمية ،ورئيس مركز ع ّمان والخليج للدراسات االستراتيجية األستاذ
محمد العدوان ،ود.خليل حجاج من جامعة العلوم اإلسالمية العالمية ،واألكاديمي واإلعالمي د.جورج
طريف ،ود.مهران الزعبي من جامعة البترا.
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أوضح ال ُمحاضر األستاذ محمد يونس العبادي سيرة تأسيس المملكة األردنية الهاشمية ونهضتها من
َ
ّ
خالل وثائق االستقالل ،التي بَيَنت الدور الرئيسي للملك المؤسس عبدهللا األول ابن الحسين ،وسعيه
إلعالن االستقالل ،وصياغته لرؤية مشتركة للتجديد في الفكر والمقومات الحضارية لألردن.
وأشار األستاذ العبادي إلى أن الوثائق تعرض معلومات قيمة تُبَين الدور األردني في عدد من
المواقف واألحداث العربية ،وتحمل دالالت على تاريخ حافل بالمحطات التي تعبر عن إرادة الشعب
وسعيه للحياة الفضلى.
ناقش المتداخلون أهمية دراسة الوثائق الوطنية لما تحتويه من معلومات مهمة عن تاريخ األردن
ونشأته وعن الثورة العربية الكبرى ،وضرورة إعادة توجيه الجامعات لالعتماد على الوثيقة الوطنية
التاريخية في الدراسة وتعزيزها بالوثائق من مصادر أخرى ،والعمل على إدراج معلومات حول
مرحلة ما قبل االستقالل وما بعده في مناهج التربية الوطنية للمستويات كافة ،واالبتعاد عن تنميط
التاريخ األردني وذلك من خالل قراءة الوثائق األردنية ودراستها بشكل معمق ،من أجل تقديم وجهة
نظر وطنية بما يتعلق بالحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية منذ نشأة الدولة حتى اليوم ،مع
مراعاة الحفاظ على الهوية األردنية.
التفاصيل:
حاضر األستاذ محمد يونس العبادي أهمية الوثائق الوطنية في دراسة وبيان التاريخ ،مبينا ً
أوض َ
ّح ال ُم ِ
بأن الوثيقة هي لسان التاريخ وال تاريخ لألمم دون وثيقة ،وأن الحفاظ على هذه الوثائق أمر مهم
وضروري لكونها إرثا ً ثقافيا ً ومرجعا ً غنياً ،وينبغي العمل على تدريسها وجعلها مصدراً ومرجعا ً
للباحثين والطلبة ،مشيراً إلى وجود أكثر من مليون وثيقة وطنية تتناول موضوعات سياسية وتاريخية
واجتماعية تم إدراجها على موقع المكتبة الوطنية خالل السنوات الماضية.
وتناول األستاذ العبادي أبرز المحطات التي قادت الملك المؤسس عبدهللا األول بن الحسين إلى تحقيق
استقالل المملكة األردنية الهاشمية في  33أيار  ،4206وذلك من خالل الوثائق التي أرخت ووثقت
سيرته وتتبعت ما عاصره من أحداث ،مؤكداً بأن الملك المؤسس عمل في هذا السياق على صون
الحقوق العربية بعد انهيار الحكومة العربية في دمشق بقيادة األمير فيصل بن الحسين ،وتعزيز الحكم
العربي في العراق ،وتأكيد الحقوق العربية للفلسطينيين وحماية األردن من األطماع في ضوء وعد
بلفور ،مبينا ً بأن إعالن االستقالل جاء امتداداً لمسيرة الملك المؤسس وإليمانه بأن األردن جزء من
مشروع النهضة العربية الكبرى.
وأشار األستاذ العبادي إلى مؤتمر القدس الذي ُعقد عام  ،4234والذي انبثق عنه عدد من التوصيات
ومنها :إقامة حكومة وطنية في شرق األردن برئاسة األمير عبدهللا ،وأن تكون هذه الحكومة مستقلة،
وتساعدها الدولة المنتدبة بريطانيا في توطيد األمن ،مما كان له األثر الواضح في البدء بتأسيس إمارة
شرقي األردن ،وتشكيل أول حكومة أردنية.
وبَيّن األستاذ العبادي وثيقة القانون األساسي الصادرة عام  ،4235وقال :إن اإلمارة األردنية تكونت
من  6مقاطعات بموجب أول قانون صدر للتقسيمات اإلدارية في جريدة "الشرق العربي" وهي:
ع ّمان والكرك ومادبا والسلط وجرش وإربد ،كما تناول وثائق البلديات التي تبين دور المجالس البلدية
في االستقالل لكونها من أقدم المؤسسات األهلية الشعبية المنتخبة ،كما أشار إلى رسائل وبرقيات
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التهنئة باالستقالل التي وردت إلى الديوان الملكي من مختلف األقطار العربية ،وبرنامج حفل يوم
االستقالل.
وفي كلمته التقديمية أوضح د.محمد أبو ح ّمور أن األوراق النقاشية لجاللة الملك عبد هللا الثاني جاءت
لتعزز ما تحقق من إنجازات خالل المئوية األولى من عمر الدولة ،ولتؤكد أن هناك المزيد من
اإلنجازات المقبلة ،موضحا ً بأن الورقة النقاشية السادسة تُبرز أهم معالم الدولة األردنية في المئوية
الثانية من حيث ترسيخ سيادة القانون ونهج المساواة والعدل وتكافؤ الفرص وحصول المواطن على
جميع حقوقه تعزيزاً لبناء هويته.
وأشار د.أبو ح ّمور إلى رؤية صاحب السمو الملكي األمير الحسن بن طالل في مقاله المرجعي "على
عتبة المئوية الثانية للدولة" ،والتي توضح صورة الدولة األردنية ومؤسساتها وأركانها خالل المئوية
الثانية ،وما أنجزته في مئويتها األولى ،مبينا ً بأن منتدى الفكر العربي مستنيراً بتوجيهات سموه عمل
على عقد لقاءات وحوارات تناولت األوراق النقاشية الملكية ،ووثق ذلك في كتابين ،باإلضافة إلى
عدد من اللقاءات التي تناولت محاور مختلفة حول مئوية الدولة الثانية.
وقال د.جمال الشلبي :إن الوثائق المتعلقة بقيام حكم الملك المؤسس عبدهللا تشكل موضوعا ً مهما ً
للدراسة من ناحية سياسية كونها تشير إلى دور النظام السياسي في بناء الدولة األردنية ،وتعد مرجعا ً
أساسيا ً لفهم التاريخ المعاصر للدولة منذ كانت إمارة عام  4234ثم المملكة األردنية الهاشمية عام
 ،4206وموضحا ً بأن هذه الوثائق تُعد المرجعية األهم في بيان بناء الوحدة العربية والتضامن العربي
في سلوكها السياسي واالجتماعي والدبلوماسي ،مشيراً إلى قلة المصادر والمراجع والوثائق التي
تتحدث عن بداية تأسيس الدولة األردنية في المكتبات العالمية.
وتحدث األستاذ محمد العدوان عن أن جميع الوثائق الرسمية وغير الرسمية والنادرة التي قام
بدراستها بينت أن نهج الملك المؤسس في االستقالل يكمن في تمكين اإلنسان العربي وتسليحه بالعلم
ليتمتع بال ُخلق الرفيع والكرامة ،والفهم واإلدراك بأن الدولة ال تقاس بحجمها وعدد سكانها بل بتأثير
أهلها ونضجهم ومشاركتهم اإلنسانية ،وأنه تعرض لالستهداف اإلعالمي والتشويش الفكري واالنتقاد
من قبل الصهيونية العالمية ،ولم يتم االحتكام إلى تصريحاته وخطاباته والوثائق وأعماله في الحكم
عليه ،مما يؤكد ضرورة دراستها والعمل على نشرها.
ومن جهته بَيّنَ د.خليل حجاج أهمية دراسة وثائق البلديات والكتب اإلجرائية التي قامت بها الحكومة
والمجلس التشريعي خالل فترة االستقالل ،ونص المعاهدة األردنية – البريطانية التي وقعت عام
 ،4235ووثيقة دمشق التي صدرت عن الجمعيتين العربيتين (العربية الفتاة والعهد) ،وأعداد صحيفة
"الحق يعلو" ،ووثائق تعديل الدستور عامي  4206و ،4207ومذكرات كل من الملك الراحل عبدهللا
األول والتي حملت عنوان "مذكراتي" ،ومجلدات "الوثائق الهاشمية" ،مبينا ً أهمية متحف الحياة
البرلمانية في توثيق األحداث المفصلية والحياة التشريعية في األردن.
وبدوره أشار د.جورج طريف إلى دور الملك المؤسس ورجاالت الدولة األوائل في إنهاء االنتداب
البريطاني وتحقيق االستقالل على الرغم من قلة اإلمكانات المتاحة ،وذلك من خالل عدد من الوثائق
ومنها :وثيقة القانون األساسي ،ووثيقة مشروع قانون انتخاب النواب في منطقة الشرق العربي لسنة
 ،4235ووثيقة من الوثائق القومية في الوحدة السورية الطبيعة والتي تتضمن رداً من قبل رئيس
وزراء األردن إبراهيم هاشم على اعتراف الحكومة البريطانية باستقالل شرق األردن.
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ولفت د.مهران الزعبي إلى دور الجيش العربي األردني في االستقالل ،ومشاركته في الحرب
العالمية الثانية من خالل القانون الذي وضعته الحكومة األردنية بجواز استخدام الجيش العربي
لمقاصد عسكرية داخل األردن وخارجه ،وإلى دوره في القضاء على انقالب رشيد عالي الكيالني في
العراق ،وفي حماية أنابيب النفط في مختلف البلدان العربية وحماية القطارات العسكرية المسافرة من
دمشق إلى فلسطين ،مؤكداً ضرورة تقديم وجهة نظر أردنية في الوقائع واألحداث الماضية من خالل
قراءة عميقة للوثائق الوطنية.
وأضاف د.عزت جرادات أن مراحل النشأة والتأسيس واالستقالل والوحدة العربية لم تنعكس
صورتها على النحو المطلوب في الفكر التربوي والثقافي الذي ساد في األردن لفترة طويلة ،وأن
مناهج التعليم لم تتضمن مفهوم االنتماء الوطني األردني حتى عام  ،4260مؤكداً ضرورة االهتمام
بالبحوث التربوية التاريخية األردنية ،والعمل على دراسة الكتب والوثائق التي يحتويها متحف
"الكتاب المدرسي" في السلط المتمثلة في المناهج التي ُدرست في األردن وفلسطين ،ووثائق الكتب
الرسمية من عام  ،4234لمعرفة ما تعكسه هذه الكتب من فكر تربوي وثقافي.
هذا وعرض في أثناء اللقاء بعض النماذج لمختلف الوثائق الوطنية التي تتحدث عن استقالل المملكة
األردنية الهاشمية ،وجرى نقاش موسع بين المتحدثين الرئيسيين والحضور حول القضايا التي
طُرحت.
يمكن متابعة التسجيل الكامل لوقائع هذا اللقاء بالصوت والصورة من خالل الموقع اإللكتروني
لمنتدى الفكر العربي  www.atf.org.joوقناة المنتدى على منصة .YouTube
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