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 ــــوعالمـــــــــــوضـ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
الى "األردنیة"انطالق مسیرة الدراجات الھوائیة الریاضیة من 

  العقبة
٣  

  ٥  للناقد غسان مفاضلة) خزائن المرئي(كتاب 
   شؤون جامعیة

» األردن Orange«و» الجامعات األردنیة«و» طالل أبو غزالة«
  لیمیطلقون الشبكة الدولیة للربط التقني للبحث والتع

٧ 

 ٩  نسبة النجاح في امتحان مھنة المحاسبة القانونیة%) ١٤.٥(
 ١٠  %٧٠تخفیض معدل القبول في كلیة الشریعة الى 

 ١٣  ٢٠٠٨ملیون دینار اجمالي االنفاق على البحث العلمي منذ  ١٧
ً فریدا لبرنامج الماجستیر في  الجامعة الھاشمیة تطرح تخصصا

  إدارة األزمات والكوارث
١٤ 

 ١٥  تام الموسم العلمي بكلیة األمیرالحسناخت
جمعیة اإلخوان ترحب بخفض معدالت القبول في تخصص 

  الشریعة
١٦ 

ندوة تدعو لالعتراف بالمشكالت والتحدیات التي تواجھ التربیة 
  والتعلیم

١٧ 

   مقاالت
عمیش .د/(٢٠١٧(التقریر الوطني لواقع األكادیمیات في األردن 

  عمیش
١٨ 

ّغة العرب ّة في العالم اإلسالمي االنتشار والمشكالت والتعزیز الل ی
  یوسف بّكار.د/٢- ٢(

٢٠ 

 ٢٦  فارس الحباشنة/»جدید«.. عام دراسي

 ٢٧  وفیات
  ٣٠- ٢٨  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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الى العقبة"األردنیة"انطالق مسیرة الدراجات الھوائیة الریاضیة من   

ى رئاسة الجامعة األردنیة مسیرة السیاحة الریاضیة  على انطلقت الیوم من امام مبن –سناء الصمادي 

الدراجات الھوائیة من عمان الى 

  .العقبة

وقال نائب رئیس الجامعة للشؤون 

ان " االداریة الدكتور عمر الكفاوین

المسیرة التي تنظمھا كلیة التربیة 

طالبا ) ١٥(الریاضیة  بمشاركة 

وطالبة من الكلیة ویرافقھا المشرف 

ي الدكتور علي ابو داري تھدف الى ربط الجانب الریاضي بالسیاحي، من خالل المرور الریاض

  ."بمناطق اثریة وسیاحیة، الى جانب تنفیذ انشطة ریاضیة

واضاف  الى انھ تم توفیر  اقصى عوامل السالمة، ومحطات للتوقف لضمان سالمة المشاركین 

  .میع الجھات المختصةبالمسیرة بالتعاون والتنسیق مع وزارة الداخلیة وج

بدوره بین المشرف الریاضي  ابو داري ان برنامج المسیرة التي تستمر ثمانیة ایام تشمل اوال 

االنطالق من الجامعة باتجاه جبل نبو في مادبا، ومن ثم قلعة الكرك، یلي ذلك مسیرة على االقدام الى 

طلبة بتسلق لجبال رم، واكمال مسیرة محمیة ضانا بالطفیلة، ومن ثم مدینة البترا، قبل ان یقوم ال

  .الدراجات الى مدینة العقبة التي تشھد النشاط الختامي للمشاركین، والسباحة في المیاة المفتوحة

 أخبار الجامعة

                    ٢٨/٩/٢٠١٧                    السوسنة                                           الخمیس                         /الوقائع/أخبار األردنیة 
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یشار الى ان المسیرة التي حضر انطالقھا نائب رئیس الجامعة للشؤون االداریة الدكتور عمر 

دق الحایك، وعمید شوؤن الطلبة الدكتور خالد الكفاوین وعمید كلیة التربیة الریاضیة الدكتور صا

العطیات جاءت بدعم من ھیئة تنظیم السیاحة، والثلج والصودا والكازوز االردنیة، ونادي فیتنس 

  .فیرست وماكدونالدز، وكوزمو وعالم الدراجات
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  للناقد غسان مفاضلة) خزائن المرئي(كتاب 

للناقد والفنان » خزائن المرئي«عّمان كتاب صدر حدیثا عن دار البیروني للنشر والتوزیع في 

مشھد نقدي في التشكیل العربي «یتناول الكتاب الذي حمل العنوان الفرعي  .التشكیلي غسان مفاضلة

العدید من القضایا واإلشكالیات التي اقترنت ببدایات الفن التشكیلي المعاصر في العالم » المعاصر

ا من ظواھر ومتغیّرات سادت وتجّذرت في المنطقة العربیة العربي ومساراتھ وتحوالتھ، وما صاحبھ

منذ بدایات القرن الفائت، وھي المرحلة التي اتسمت باالضطراب والتوتر وفقدان المعالم، وما تزال 

صفحة من  ٢٣٢كما یتناول الكتاب في أبوابھ ومحاوره التي جاءت في  .إفرازاتھا ماثلة حتى اآلن

راع المتوتر بین الفنان العربي وذاتھ من جھة، وبینھ وبین الفنان القطع المتوسط، انعكاس الص

الغربي من جھٍة أخرى، في ظل سیاقات ظرفیّة غیر متكافئة، ما ساھم في تشكیل صورة ضبابیّة 

ً صورة الفنان العربي الذي ما یزال یبحث عن معالمھا  صبغت أفق المشھد التشكیلي برمتھ، وبخاصة

زو المؤلف في السیاق ذاتھ، إلى مساھمة الفنان العربي نفسھ في تضبیب یع .وخصوصیتھا حتى اآلن

تلك الصورة، من خالل محاوالتھ القسریة في البحث عن ھویّة ذات إحاالت مرجعیّة یتكئ علیھا في 

وھي محاوالت بحسب المؤلف لم تغادرمنطقة االجترار والتجریب على المعطیات  .منجزه التشكیلي

ویخلص الكاتب إلى أن مخرجات تلك المحاوالت ھي مخرجات  .یل الغربيالُمنَجزة في التشك

ً، من معطیات » ھجینیّة« ً من خصوصیة ذاكرتھا الثقافیّة، ولم تنھل، بدایة ألنھا لم تنطلق أساسا

خزانھا الرمزي والجمالي؛ فجاءت منجزاتھا، في أحسن أحوالھا، بمثابة تولیفات بین المنجز الغربي 

تھ الحدیثة، وبین المعطیات البصریة الناجزة التي توفرت علیھا الحضارة العربیّة بمدارسھ واتجاھا

ویعاین الكتاب في عدد من محطاتھ، سؤال الشرعیة والفاعلیة الذي أملتھ الموجات  .واإلسالمیة

ً،مع مطلع األلفیة الثالثة في محیطھا  المتالحقة للفنون المعاصرة في الغرب، والتي ھبطت، فجأة

ً مع فنون التجھیز  العربي من دون سیاقات ثقافیة واجتماعیة، واجتاحت مؤسساتھ الفنیة، خصوصا

ُثیر العدید من الشكوك حول الترویج «والفیدیو والحدث واألداء والمفاھیم والبیئة  موجات ما تزال ت

                    ١/١٠/٢٠١٧      األحد                                                                                                  الرأي الكتروني
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السبت  -2017-09-30- 10:38تاریخالنشر : األحد -2017-10-01-12:05مقطوع الصلة ) فن(لـ

 .«عن محیطھ الجمالي واالجتماعي والسیاسي، ومعزول عن أفقھ البیئي والتراثي ar11دیل آخر تع: 

ورأى المؤلف أن سؤال الشرعیة والفاعلیة حول موجات الفنون المعاصرة في بیئتھا العربیة، ال 

ینفصل عن الممارسات والسیاسات المسؤولة عن التعطیل الممنھج لفاعلیة الثقافة والفنون في 

ّف والفساد، وتحقیق مج ّل دورھا المنشود في المساھمة بالنھوض من أوحال التخل تمعاتنا؛ وھو ما عط

 ً التنمیة والتغییروالتحدیث؛إنھ سؤاٌل متصٌل، بشكل مباشر، بخفوت صوت الثقافة، إن لم یكن متصال

، مقابل شیوع ثقافة االستھالك ٍ والتسطیح  بتكمیمھ، ولجم مسعاه الجمالي والتنویري بشكل ُمبرمج

مازن عصفور، عّد . أستاذ النقد التشكیلي والدراسات الجمالیة في الجامعة األردنیة د .والتجھیل

/ محاولة جریئة في طرح التحلیل الظاھراتي المتوازي بین التجربة الحیاتیة» خزائن المرئي«كتاب 

معاینة الیقظة للعالقة والرؤیة الفنیة وتمثیالتھا البصریة، وھو ما جعلھ یقترب من ال - الجمالیة

 وفي تقدیمھ للكتاب، أشار عصفورأن المؤلف تناول من خالل .اإلشكالیة بین الفن والنقد والعالم

أدوات تحلیلیة أقرب ما تكون إلى الظاھراتیة المحایدة، تجارب العدید من رموز الحركة الفنیة 

ً والعربیة الذین كانت لھم بصماتھم الریادیة في الفن التشكیلي خ الل القرن المنصرم،مستقصیا

ً إلى قراءة تحاول استجالء العالقات التبادلیة بین الشكل  ً لتحوالتھا، استنادا مساراتھا، ومتتبعا

ویذھب عصفور في معرض تقدیمھ لكتاب  .والمحتوى واللغة الفنیة الخاصة بكل فناٍن على حدة

مأزق »التي أفضت إلي ما یسمیھ بـ إلى أن المؤلف یسعى إلى الوقوف على األسباب»خزائن المرئي«

وما یرتبط بھا من قضایا تتداول باستمرار في ساحة النقد الفني العربي، مثل » الفاعلیة اإلبداعیة

 ً ً بصریا ً،على ظاھرة . االنفتاح واالنغالق إزاء العمل الفني بوصفھ نصا األمیة «ووقوفھ، أیضا

ً أمام قراءة ا» البصریة ویضیف، بأن مفاضلة، كان ال بد لھ، . ألعمال الفنیةالتي ما تزال تشكل عائقا

أال ) الثقافة النصیّة(و) األمیة البصریة(في بحثھ ھذا، أن یتناول أكثر اإلشكالیات صلة بموضوع 

ً للدور الذي یضطلع بھ النقد في تأسیس عملیة  وھي إشكالیة النقد الفني في العالم العربي، نظرا

  .ل الثقافة البصریة في حقولھا المتنوعةالعمل الفني، وفي تشكی) قراءة(
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یطلقون الشبكة الدولیة للربط » األردن Orange«و» الجامعات األردنیة«و» طالل أبو غزالة«
  التقني للبحث والتعلیم

  
ّع رئیس المنظمة العربیة لشبكات البحث والتعلیم الدكتور طالل أبو غزالة مع الدكتور على القیسي  وق

ة مدیري شبكة الجامعات األردنیة وسامي سمیرات المدیر التنفیذي للقطاع المؤسسي رئیس ھیئ
األردن اتفاقیة لتقدیم خدمة الربط التقني المتخصص للبحث والتعلیم بین  Orangeوالشركات في 

  .الجامعات األردنیة والجامعات األوروبیة من خالل الشبكة األوروبیة للبحث والتعلیم
إلى االستفادة من المصادر البحثیة والحوسبة العالمیة، وتوفیر الفرصة لمؤسسات  وتھدف االتفاقیة 

البحث والتعلیم الوطنیة لالستفادة من الشبكات المتخصصة في البحوث العلمیة دون االستعانة 
  . بشبكات اإلنترنت التجاریة

الوطني واإلقلیمي  وبیّن الدكتورأبو غزالة أھمیة الّربط التقني للبحث والتعلیم على المستوى
والعالمي، مما یتیح التواصل البحثي والحوسبي لباحثیھا مع المجتمعات البحثیة العربیة والعالمیة، 

یأتي ھذا الربط في إطار مشروعي الربط األورومتوسطي الذي یدعمھ االتحاد األوروبي، »..مضیفا 
لدول العربیة فیما بینھا وبین حیث تعمل المنظمة على توفیر االتصال المتخصص للبحث والتعلیم ل

الشبكة األوروبیة والشبكات العالمیة للبحث والتعلیم من خالل نقاط الربط التي تقوم المنظمة 
  ».بتأسیسھا

ورحب أبو غزالة بھیئة مدیري شبكة الجامعات األردنیة الممثلة بكل من الدكتور علي القیسي  
ً التعاون مع شبكة الجامعات األردنیة والدور والدكتور عمر الجراح والدكتور رفعت الفاعوري،  مثمنا

األردن في توفیر الربط التقني المتخصص إلى نقطة االتصال  Orangeالمحوري الذي تقوم بھ 
من جانبھ قال الدكتور القیسي  ان الربط التقني المتخصص لشبكات البحث .  التابعة للمنظمة في لندن

 ً ً جیدا للباحثین الوطنیین والتي بدونھا قد یواجھون صعوبات عدیدة في  والتعلیم في األردن یشكل دعما
نقل البیانات من وإلى مراكز الحوسبة العالمیة لمعالجتھا، مشیرا الى ان من الالزم توفیر الربط 
التقني المتكامل للباحثین في الجامعات األردنیة لتمكینھم من التواصل مع المجتمعات البحثیة 

وأعرب سمیرات عن فخره بامتداد .  لحوسبة والتطبیقات البحثیة حول العالمومصادر المعلومات وا
ھذه االتفاقیة االستراتیجیة، وذلك من خالل ربط المشروع بأحدث خدمات تناقل البیانات الدولي 

 Orangeوأكد أن . ، ومما سیخدم األبحاث والدراسات»واحد جیجاِبت«ورفعھا إلى سعة عالیة 
ھمة في دعم القطاعات المختلفة واالرتقاء بواقعھا، من خالل تقدیمھا لخدمات األردن ستواصل المسا

االتصاالت والتنمیة، مما سیسھم بتطویرھا وتحویل اقتصاد المملكة القتصاد قائم على المعرفة 
 ً ً أن ذلك أیضا باستخدام التكنولوجیا الحدیثة وبالتالي االرتقاء بنوعیة التعلیم المقدم للشباب، مضیفا

ماشى مع خطة الشركة للمسؤولیة المجتمعیة والمنبثقة من خطتھا االستراتیجیة الخمسیة یت
»Essentials 2020« التي تضع خدمة الزبائن والمجتمع بمختلف قطاعاتھ وفئاتھ في صلب ،

اھتمامھا وفي مقدمتھا التعلیم والریادة الشبابیة، وتھدف إلى تقدیم تجربة زبائن ال تضاھى ومواكبة 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ١/١٠/٢٠١٧األحد                                                                                                   ٤٨:الرأي ص
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ً عن تماشیھ مع روح عالمة تطور  المجددة  Orangeاألعمال للزبائن من قطاع الشركات، فضال
ً الحتیاجاتھ وقال مدیر مشروع .  القائمة على تقدیم كل ما ھو أقرب إلى ما یھم كل زبون وذلك وفقا

ندرك بأن «الربط األورومتوسطي دیفید وست من مؤسسة جیانت لشبكة البحث والتعلیم األوروبیة 
بط التقني المتخصص لشبكة الجامعات األردنیة مھم للغایة وخاصة الربط مع شبكات البحث الر

والتعلیم األوروبیة، وذلك إلیجاد مزید من الفرص للباحثین والطلبة لالنخراط في التعاون الدولي 
  .دمةالبحثي مع أقرانھم في أوروبا والعالم أجمع، والوصول إلى المصادر البحثیة والتعلیمیة المتق

ِت لتسھیل  Orangeوستقوم   األردن بتوفیر خدمات ربط تناقل البیانات الدولي وبسعة واحد جیجاب
االتصال بالمصادر التعلیمیة المتوفرة على شبكات البحث والتعلیم األوروبیة واألمریكیة والعالمیة، 

اتھا في الشرق باإلضافة إلى ربط المركز الدولي لضوء السنكروترون للعلوم التجریبیة وتطبیق
في األردن مع شبكة الجامعات األردنیة ومن ثم إیصالھا إلى شبكات البحث ) SESAME(األوسط 

ً عن خبرة الشركة  والتعلیم األوروبیة والعالمیة، وھذه التقنیة ھي أحدث تكنولوجیا متوفرة فضال
  .العریقة في توفیر ھذا النوع من التكنولوجیا المتطورة
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  اح في امتحان مھنة المحاسبة القانونیةنسبة النج%) ١٤.٥(
  

لجنة االمتحان المنبثقة عن / أعلن رئیس دیوان المحاسبة الدكتور عبد خرابشة رئیس لجنة الترخیص 
الھیئة العلیا لمھنة المحاسبة القانونیة السبت، بحضور أعضاء اللجنة نتائج امتحان مھنة المحاسبة 

  .ي في الجامعة األردنیةالقانونیة الذي عقد خالل الشھر الحال
ً حیث تقدم للورقة  ١١٠وقال الخرابشة في بیان إن عدد المتقدمین لالمتحان في الورقتین  متقدما

ً وللورقة الثانیة  ٤٤األولى  ً، وبلغ عدد الناجحین  ٦٦متقدما ً من مجموع الورقتین  ١٦متقدما متقدما
  .بالمائة٦٥لورقتین حددت ب بالمائة، مبینا أن عالمة النجاح في ا ١٤ر٥أي ما نسبتھ 

بالمائة في  ٢٠ر٥اي ما نسبتھ  ٩وأضاف إن عدد الناجحین في الورقة األولى القوانین والتشریعات 
ً  ١٠ر٦اي ما نسبتھ  ٧حین بلغ عدد الناجحین في الورقة الثانیة المحاسبة والتدقیق  بالمائة، موضحا

ة الترخیص المنبثقة عن الھیئة العلیا لمھنة أن نتائج االمتحان تمت المصادقة علیھا من أعضاء لجن
  .المحاسبة القانونیة 

وأوضح أن االمتحان یعقد ثالث مرات في السنة حیث یعمل على رفد القوى البشریة المھنیة في 
المملكة بعناصر جدیدة ذات كفاءة مھنیة عالیة یحتاجھا االقتصاد الوطني نتیجة تطور األعمال 

بین القانونیین، مشیرا أن ھذا االمتحان ھو امتحان شامل وعلى مستوى وتوسیع قاعدة عمل المحاس
عال من المھنیة والحرفیة وال یقل مستواه عن مستوى االمتحانات المھنیة العالمیة في الدول المتقدمة 

  .األخرى 
   

دیمیین وبین أن لجنة الترخیص قامت بإجراء الترتیبات الالزمة لعقد ھذا االمتحان بمشاركة أساتذة أكا
ً أن االمتحان تم  متمیزین ومحاسبین قانونیین مھنیین من ذوي الخبرة والكفاءة والسمعة الطیبة مضیفا
ً للمتقدمین الذین لم یحالفھم الحظ االستعداد  ً للناجحین ومتمنیا بكل شفافیة ونزاھة ومصداقیة ،مباركا

  .  األفضل والنجاح في االمتحان القادم

  ٣٠/٩/٢٠١٧الدستور الكتروني                                                         السبت                                        



  لعامة دائرة اإلعالم والعالقات ا                                              یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
10 

  
  %٧٠كلیة الشریعة الى  تخفیض معدل القبول في

  
عادل الطویسي وزیر التعلیم العالي  قرر مجلس التعلیم العالي في جلستھ التي عقدھا برئاسة الدكتور

 ٢٠١٧/٢٠١٨والبحث العلمي تخفیض الحد األدنى لمعدل القبول في كلیات الشریعة للعام الجامعي 
  .بالمائة  ٧٠لیصبح 

  
یم العالي الیوم الجمعة ان ھذا القرار جاء بعد ان قام مجلس ووفقا لبیان صحفي صدر عن وزارة التعل

التعلیم العالي بدراسة نتائج القبول الموحد في كلیات الشریعة في الجامعات األردنیة للفصل الدراسي 
  .حیث لوحظ تدني أعداد المقبولین فیھا  ٢٠١٧/٢٠١٨األول من العام الجامعي 

  
  

ول المباشر في كلیات الشریعة أو األقسام المشابھة في وقرر المجلس السماح للجامعات بالقب
الجامعات التي لیس فیھا كلیات شریعة لمدة ثالثة أیام تبدأ من صباح یوم األحد الموافق ا تشرین 

  . ٢٠١٧تشرین االول  ٣تنتھي نھایة دوام یوم الثالثاء الموافق  ٢٠١٧االول 
  

ً عن رفع معدل القبول الذ: وقال البیان  ي كان سیؤدي إلى رفع سویة مدخالت كلیات الشریعة تعویضا
من الطلبة فإن المجلس یؤكد على الجامعات ذات العالقة بالعمل على البدء بتنفیذ ما جاء في قرار 

فیما یخص تحقیق الجودة في برامج  ٢٠١٧اب  ٢٩تاریخ ) ٣٤٩(مجلس التعلیم العالي رقم 
في تقریر اللجنة المختصة التي شكلھا المجلس  تخصصات كلیات الشریعة، وھي التوصیات الواردة

ً لھذا الغرض ومنھا توصیات تتعلق بإعادة ھیكلة التخصصات في كلیات الشریعة واعادة النظر . سابقا
في محتوى أوصاف المساقات األكادیمیة في التخصصات المختلفة، وإضافة مساقات تعمل على 

االسالم المعتدل وغیرھا من التوصیات وبما  تجذیر مھارات الحوار وقبول اآلخر، وتعزیز قیم
  .یضمن تجوید المخرجات

  
واكد البیان اعادة تقییم الوضع في ضوء التزام الجامعات بتنفیذ التوصیات المذكورة أعاله وذلك 

  .٢٠١٧/٢٠١٨اعتبارا ً من الفصل الثاني من العام الجامعي 
  

للتأكید على قیام الجھات االخرى  واوضح البیان ان المجلس سیقوم بمخاطبة مجلس الوزراء
المختصة بتحسین وضع الخطباء واألئمة والّوعاظ من خالل ایجاد حوافز تشجیعیة للذكور لألقبال 
ً للنقص الكبیر الحاصل في ھذا  على تخصصات الشریعة وعالوات ونظام تصنیف لألئمة نظرا

  .اإلطار
  

بكلیة ) االدارة السیاحیة والسفر(تخصص  ووافق المجلس على تغییر مسمى برنامج البكالوریوس في
  ).االدارة السیاحیة(السیاحة والفندقة في الجامعة األردنیة فرع العقبة لیصبح بكالوریوس 

  
الرعایة المعلوماتیة (كما وافق على طلب الجامعة األردنیة استحداث برنامج الماجستیر بتخصص 

ان للتعلیم والتدریب، المشترك مع كلیة الملك وتوطینھ في أكادیمیة الملك الحسین للسرط) للسرطان
ً من بدایة الفصل الدراسي الثاني من / عبدهللا الثاني لتكنولوجیا المعلومات الجامعة األردنیة اعتبارا

  ".شریطة تحقیق معاییر االعتماد ٢٠١٧/٢٠١٨العام الجامعي 
  

  ٣٠/٩/٢٠١٧السبت                                                                              ٢- ١:الدستور ص/٦-١:الرأي ص
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ول على اللغة األجنبیة ووافق على إعفاء الطلبة المكفوفین وطلبة الصم والبكم من شرط الحص
كأساس للقبول في برامج الدراسات العلیا في الجامعات األردنیة، شریطة إحضار تقریر طبي من 
الجھة المختصة في مستشفى الجامعة األردنیة او مستشفى الملك المؤسس بالحالة التي یعاني منھا 

  .بالمائة  ٧٠الطالب على أن ال تقل نسبة العجز في الحاالت المذكورة أعاله عن 
  

ضمن قائمة التخصصات الواردة " الصحة والسالمة والبیئة المھنیة"وقرر المجلس اضافة تخصص 
في أسس قبول الطلبة في الجامعات األردنیة المسموح دراستھا لحملة شھادة الدراسة الثانویة العامة 

  .ياألردنیة او ما یعادلھا من الفرع العلمي أو أي من تخصصات الفرع الصناع
  

/ اللغة واألدب(ووافق على طلب جامعة آل البیت استحداث برنامج البكالوریوس في تخصص 
ً من الفصل الدراسي األول للعام الجامعي ) انجلیزي-فرنسي شریطة عدم قبول  ٢٠١٧/٢٠١٨اعتبارا

  ".طلبة في التخصص لحین تحقیق معاییر االعتماد
  

وتوطینھ في كلیة اآلداب والعلوم في جامعة " نسانیةالعلوم األساسیة اال"كما وافق على إنشاء قسم 
ً من العام الجامعي    ".٢٠١٧/٢٠١٨البترا الخاصة اعتبارا

  
ووافق على طلب جامعة عمان العربیة استحداث كلیة علوم الطیران وتوطین برنامج البكالوریوس 

ً من العام الجامعي) صیانة الطائرات(التطبیقي في تخصص    ".٢٠١٧/٢٠١٨ فیھا وذلك اعتبارا
  

 -العالج الطبیعي(كما وافق على طلب الجامعة األردنیة استحداث برنامج الماجستیر في تخصص 
ً من الفصل الدراسي األول للعام الجامعي ) الجھاز العصبي والعضلي  ٢٠١٧/٢٠١٨وذلك اعتبارا

  .شریطة عدم قبول طلبة في التخصص لحین تحقیق معاییر االعتماد 
  

جامعة مؤتة تجمید القبول في برامج ماجستیر المناھج وأسالیب التدریس ووافق على طلب 
ً من الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  المطروحة في قسم المناھج والتدریس اعتبارا

ً إللغائھا وھي مناھج أسالیب تدریس اللغة العربیة، مناھج أسالیب تدریس  ٢٠١٧/٢٠١٨ وذلك تمھیدا
أسالیب تدریس العلوم، مناھج أسالیب تدریس الدراسات االجتماعیة، مناھج  اللغة االنجلیزیة، مناھج

  .أسالیب تدریس الریاضیات، مناھج أسالیب تدریس التربیة االسالمیة
  

كما وافق المجلس على طلب جامعة مؤتة استمراریة القبول في برنامج المناھج وأسالیب التدریس 
  .العامة

  
سین بن طالل استحداث كلیة القانون تضم قسمي القانون العام ووافق المجلس على طلب جامعة الح

والخاص ونقل برنامج بكالوریوس القانون من كلیة ادارة األعمال واالقتصاد الى كلیة القانون، 
  .شریطة تحقیق معاییر االعتماد

  
ة في جامعة مؤت) كلیة العلوم الصیدالنیة(كما وافق المجلس على طلب جامعة مؤتة تغییر مسمى 

  ).كلیة الصیدلة(لیصبح 
  

وقرر المجلس الموافقة على طلب جامعة العلوم والتكنولوجیا تعدیل مسمى برنامج الماجستیر في 
ً من الفصل ) عالج طبیعي/ علوم التأھیل(لیصبح ) عالج طبیعي وظیفي/ علوم التأھیل( اعتبارا
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عتماد وتحدید المسارات ، شریطة تحقیق معاییر اال٢٠١٧/٢٠١٨الدراسي األول للعام الجامعي 
  .للتخصص

  
الدراسات األدبیة (ووافق على طلب جامعة العلوم اإلسالمیة العالمیة دمج برنامجي الماجستیر 

ً واحد بمسمى ماجستیر ) الدراسات اللغویة(مع ) والنقدیة ، )اللغة العربیة وآدابھا(لیصبحا تخصصا
خریج جمیع الطلبة الذین على مقاعد شریطة االستمرار في الوضع الحالي للبرنامجین لحین ت

  .الدراسة
  

مع ) القانون الخاص(كما وافق على طلب جامعة العلوم اإلسالمیة العالمیة دمج برنامجي الماجستیر 
ً واحد بمسمى ماجستیر ) القانون العام( ، شریطة االستمرار في الوضع )القانون(لیصبحا تخصصا

  .بة الذین على مقاعد الدراسةالحالي للبرنامجین لحین تخریج جمیع الطل
  

وقرر المجلس تأجیل دوام الطلبة لمدة أسبوع واحد في جامعة جدارا حتى بدایة األسبوع الثالث من 
 ٢٧تاریخ ) ٣٠١(من قرار مجلس التعلیم العالي رقم ) ٢(استثناء من الفقرة  ٢٠١٧شھر تشرین أول 

  . ٢٠١٧تموز 
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  ٢٠٠٨حث العلمي منذ ملیون دینار اجمالي االنفاق على الب ١٧
  

 ٢٠٠٨دینارا منذ عام  ٥٧٠ألف و ٥٦٢ملیون و ١٧بلغ اجمالي االنفاق على مشاریع البحث العلمي  
ألف دینار خصصت لدعم البحث العلمي بحسب  ١٦٩ملیون و ٢٢من  اصل    ٢٠١٦وحتى نھایة 

  .مدیر عام صندوق دعم البحث العلمي الدكتورة عبیر البواب
الندوة التي نظمتھا الجمعیة االردنیة للبحث العلمي وأدارھا رئیس الجمعیة الدكتور وقالت البواب في 

بحضور عدد من " صندوق دعم البحث العلمي ورؤى مستقبلیة"أنور البطیخي مساء أمس بعنوان 
بلغ  ٢٠١٦الباحثین وأساتذة الجامعات والمختصین إن اجمالي المشروعات التي تم دعمھا حتى نھایة 

في المراحل  ٢٠١٦مشروعا ضمن الدوائر البحثیة األولى لعام  ١٤عا إضافة إلى مشرو ٣٢٥
  .النھائیة التخاذ القرار بشأنھا أما الدورة البحثیة الثانیة ال زالت مشروعاتھا قید التحكیم

واضافت ان حجم الدعم المخصص للمشروعات الوطنیة المدعومة من الصندوق خالل الفترة من 
دینارا اردنیا مستعرضة ھذه المشاریع  ٦٩٠الف و ٤٠١ملیون و ١٥بلغ  ٢٠١٦إلى  ٢٠٠٨عام 

  :ومن ابرزھا
ملیون دینار  ٦مشروع مركز الملك عبدهللا الثاني للتكنولوجیا النانویة والحیویة والذي تم دعمھ ب  

ألف دینار والدراسة الوطنیة لنقص فیتامین  ١٢٠وبرنامج دكتور لكل مصنع والذي یحول لھ سنویا 
ملیون دینار اضافة إلى أن المشروع یقدم دعما  ١ر٥ودعم المركز الوطني للسسنكترون بمبلغ  ) د(

  .مجلة وطنیة في مختلف الجامعات االردنیة ودعما مالیا للمؤتمرات التي تعقدھا الجامعات ٢٢لــ 
إلى  ٢٠٠٨ذ عام وفیما یتعلق بدعم طلبة الدراسات العلیا المتفوقین أكادیمیا أشارت البواب إلى أنھ من

طالبا وطالبة منھم  ٥٢٩بلغ اجمالي عدد الطلبة الحاصلین على منح المتفوقین اكادیمیا  ٢٠١٦عام 
طالب دكتوراه، مشیرة إلى أن التكلفة المرصودة للطلبة المتفوقین حتى  ٥١طلبة ماجستیر و ٤٧٨
دینار  ٢٧٣الف و ٣٥٠ن وملیو ٣ألف دینار انفق منھا فعلیا مبلغ  ٣٥٤ملیون و ٦بلغت  ٢٠١٦نھایة 
  .أردني

ولفتت إلى أن الصندوق یخصص جوائز سنویة للباحث المتمیز والبحث المتمیز واالبداع واالبتكار 
وبرامج دعم أخرى منھا منحة ما بعد الدكتوراه وبرنامج دعم المخترعین وبحوث رسائل الماجستیر 

  .والدكتوراه ومنحة الباحث الزائر وغیرھا
في الندوة التي شھدت العدید من المداخالت واألسئلة أھمیة الدور الذي یقوم بھ  واكد المشاركون

  .الصندوق وأھمیة زیادة االھتمام بالبحث العلمي والقائمین علیھ في مختلف القطاعات

  ٣٠/٩/٢٠١٧السبت                                                                                       ٤:الغد ص/٢:الدستور ص



  لعامة دائرة اإلعالم والعالقات ا                                              یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
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  الجامعة الھاشمیة تطرح تخصصاً فریدا لبرنامج الماجستیر في إدارة األزمات والكوارث
  

     
ً من نوعھ لبرنامج الماجستیر في إدارة األزمات  طرحت الجامعة    ً فریدا الھاشمیة تخصصا

ً الستحداث برامج أكادیمیة ذات جودة عالیة توائم متطلبات السوق المحلي  والكوارث، وذلك سعیا
  .واإلقلیمي والدولي بالتعاون مع المركز الوطني لألمن وإدارة األزمات

عوني اطرادات ان استحداث ھذا البرنامج یاتي متسقا مع  وذكر عمید كلیة الھندسة الدكتور      
الرؤیة االستراتیجیة الدارة الجامعة في سعیھا الستحداث برامج اكادیمیة تلبي االولویات الوطنیة 
واالقلیمیة وقادرة على المنافسة وتقع ضمن المجال المعرفي العضاء الھیئة التدریسیة في الجامعة 

وأكد أن ھذا البرنامج یتضمن . مع المؤسسات الوطنیة والدولیة ذات الخبرة ویمكن التشبیك من خاللھا
برامج وخطط دراسیة وأكادیمیة ذات جودة عالیة تواكب أحدث المستجدات العالمیة في مجال علوم 
إدارة األزمات والكوارث، وأضاف أن علم إدارة األزمات یقوم على الدراسة والبحث والمعرفة في 

  .ت الدقیقة وإعداد قواعد بیانات للوصول الى اتخاذ القرار السلیمتوفیر المعلوما
وأضاف أن إدارة األزمات والكوارث تھدف إلي التحكم في إحداث غیر متوقعة والتعامل معھا       

ً أن الجامعة تسعى اللتقاط الرؤى الملكیة السامیة من لدن . وتصنیفھا ومواجھة أثارھا ونتائجھا مضیفا
عبدهللا الثاني ابن الحسین المعظم التي تحثنا دائما على مواكبة التطورات في البرامج جاللة الملك 

  .األكادیمیة الحدیثة التي توائم األولویات الوطنیة
وأكد الدكتور اطرادات على أن ھذا البرنامج األول من نوعھ عربیًا ویأتي ضمن الشراكة بین       

صریة في إدارة األزمات حیث سیكون حاضنة لمتطلبات الجامعة والمركز وسیعمل وفقا لفلسفة ع
الجانب العملي وسیوفر المختبرات الدقیقة والمراكز المتطورة والمدربین األكفیاء التي یحتاجھا 

وأضاف أن استحداث البرنامج سیعود بالنفع على مختلف مؤسسات الدولة كونھ سیوفر . البرنامج
جال إدارة األزمات یمتازون بقدرات فنیة عالیة في التعامل كوادر أردنیة مؤھلة علمیا وعملیا في م

مع مختلف األزمات ولدیھم المھارة والدرایة في تطبیق خطط إدارة ومواجھة األزمات بشكل علمي 
  .مدروس

اتفاقیة تعاون مع المركز الوطني  ٢٠١٦ومن الجدیر بالذكر بأن الجامعة قد وقعت في العام       
ت لتوثیق اطر التعاون العلمي والبحثي والتطبیقي وكان من اوجھ ھذا التعاون لألمن وإدارة األزما

  .استحداث برنامج ماجستیر إدارة األزمات

  ٣٠/٩/٢٠١٧     السبت                                                                                            ٣:الرأي ص
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  اختتام الموسم العلمي بكلیة األمیرالحسن
  

الجیش العربي، فعالیات الموسم العلمي  –اختتمت أمس، بحضور مفتي القوات المسلحة األردنیة 
ربعین الذي أقامتھ مدیریة اإلفتاء العسكري في كلیة األمیر الحسن للعلوم السنوي الثاني واأل
وأكد مفتي القوات  .«أبعادھا وأخطارھا وكیف عالجھا اإلسالم -مشكلة الفقر«اإلسالمیة بعنوان 

على ثوابت مدیریة اإلفتاء بمخاطبة الناس بما یھم الصالح «المسلحة العمید الدكتور ماجد الدراوشة 
ألمة من خالل الخطاب اإلسالمي المتوازن الذي یجمع وال یفرق، ویعزز أواصر األخوة العام ل

والتعاون بین أفراد المجتمع الواحد، ونبذ الغلو والتطرف في األقوال واألفعال، ومواجھة االشكاالت 
لتطبیق الحقیقیة التي تواجھھا مملكتنا الحبیبة على المستوى االقتصادي، وایجاد حلول شرعیة قابلة ل

من جھتھ قال عمید  .«لمشكلة الفقر والتي تعد مشكلة اجتماعیة خطرة تؤثر في كافة مناحي الحیاة
إن الھدف من انعقاد ھذا «كلیة األمیر الحسن للعلوم اإلسالمیة العمید الدكتور عبد الرحیم العسولي، 

لمیة في مدیریة اإلفتاء الموسم العلمي الثاني واألربعین، ھو تحقیق الفائدة القصوى للخبرات الع
لتعزیز البحث العلمي في المواضیع المطروحة وتأھیل األئمة، للقیام بدورھم بكفاءة من خالل التأكید 
على الجوانب التدریبیة والتثقیفیة والعلمیة لألئمة لیتمكنوا من تأدیة رسالتھم الدعویة على الوجھ 

سات الدعوة الرسمیة في المملكة لإلفادة وتبادل األكمل في القوات المسلحة، وإدامة التواصل مع مؤس
وناقش المشاركون في الموسم العلمي الذي استمر خمسة أیام، وبحضور . »الخبرات العلمیة والعملیة

ً من األوراق العلمیة التي تبحث مجموعة من القضایا  أصحاب الخبرة العلمیة والعملیة، عددا
العولمة والعصبیة واألزمة األخالقیة بین الفكر »ـالمجتمعیة المعاصرة من المنظور الشرعي ك

 «والسلوك ودور األسرة في التربیة والبیئة وطرق معالجة الفقر والعنف المجتمعي والتقلید والتبعیة

  ٢٩/٩/٢٠١٧الجمعة                                                                                                 ٥:الرأي ص
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  جمعیة اإلخوان ترحب بخفض معدالت القبول في تخصص الشریعة
  

لي بإعادة معدالت قبول تخصص رحبت جمعیة جماعة االخوان المسلمین بقرار وزارة التعلیم العا
  .بالمائة كما كان سابقا ٧٠الشریعة في الجامعات الحكومیة إلى 

تابعت جمعیة جماعة اإلخوان المسلمین بتقدیر كبیر قیام وزارة "وقالت في بیان لھا الیوم السبت 
ة كما كان بالمائ ٧٠التعلیم العالي بإعادة معدالت قبول تخصص الشریعة في الجامعات الحكومیة إلى 

سابقا، وإن الجماعة إذ تعتبر ھذه الخطوة باالتجاه الصحیح فإنھا تتمنى على طلبتنا الذین یتوجھون 
  .لھذه التخصصات أن یعكسوا الصورة الحضاریة المشرقة لدیننا الحنیف

وأضافت أن الجمعیة تابعت بكل تقدیر الخطوة التي قام بھا سمو األمیر غازي بالتدریس المجاني 
ص الفقھ في جامعة العلوم اإلسالمیة، وھو ما یعكس الدعم الھاشمي المستمر لحملة العلم لتخص

  .الشرعي والعلوم اإلسالمیة

  ١/١٠/٢٠١٧    األحد                                                                                                ٣:الرأي ص
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  ندوة تدعو لالعتراف بالمشكالت والتحدیات التي تواجھ التربیة والتعلیم
  
  

دنیة للعلوم ، نظمتھا الجمعیة االر»نظرة مستقبلیة: التعلیم في االردن«ناقش اكادیمیون في ندوة 
التربویة وجمعیة االكادیمیین االردنیین برعایة رئیس الوزراء االسبق الدكتور عبد السالم المجالي 

: امس ، عددا من اوراق العمل حول الفكر التربوي في االردن، وامتحان الثانویة العامة في االردن
كلمة االفتتاح، اشار المجالي وفي  .نظرة مستقبلیة، واالشراف التربوي في االردن واقعھ ومستقبلھ

الى ما اعتبره تباطؤا في عملیة االصالح التربوي، مؤكدا اھمیة التركیز على موضوع التربیة 
واالخالق واالبتعاد عن قضایا الكراھیة لآلخر سواء الدینیة والعرقیة والعائلیة في العملیة التعلیمیة 

من جانبھ اكد رئیس الجمعیة الوزیر  .فةباعتبارھا قضیة مجتمعیة وتھم كل شرائح المجتمع كا
االسبق، الدكتور راتب السعود، أھمیة التربیة والتعلیم والعلم باعتباره اداة لالرتقاء بالمجتمعات، ما 
یدعو لالھتمام بالتشریعات والقوانین التي من شأنھا تطویر التعلیم في االردن وتعزیز تنافسیتھ 

یة التعلیم باعتباره اساسا لبناء المجتمعات المعاصرة وتطورھا العربیة واالقلیمیة، مشیرا الى اھم
وقال رئیس جمعیة االكادیمیین األردنیین، الوزیر االسبق الدكتور خالد  .وانطالقھا بثقة نحو المستقبل

العمري، ان االصالح في التعلیم سواء العالي او العام یواجھ العدید من االشكاالت والقضایا 
غیاب التنسیق ما بین الجھات المعنیة وما یشوب ھذه العملیة من ضبابیة في بعض المتشعبة، في ظل 

الفكر «وفي ورقتھ حول  .االحیان وكثرة النظریات المتخصصة وغیر المتخصصة في ھذا المجال
، اشار الدكتور ابراھیم بدران الى ما نشھده في ھذا الجانب »نظرة الى االمام: التربوي في االردن

تراكم المعرفة وقدوم المستقبل والتسارع في تطور جمیع انواع العلوم والمعرفة، ما  من سرعة في
یشكل تحدیا كبیرا لدینا في االردن لتلبیة متطلبات ھذا التطور، مؤكدا على اھمیة الموائمة ما بین 

وعرض المتخصص في القیاس التربوي  .التقدم والتطور في العملیة التربویة والتقدم االقتصادي
لدكتور یوسف سوالمة المتحان الثانویة العامة في االردن منذ نشأتھ واھدافھ والنظرة المستقبلیة ا

لتطویره واھمیة الحفاظ علیھ، مشیرا الى بعض المقترحات الحدیثة لتطویر االمتحان وبما یتواءم مع 
: السبت  -2017-09-30-11:39تاریخالنشر : األحد -2017-10-01-12:05متطلبات الحصول 

كما عرضت الدكتورة  .تعدیل آخر متحدثون في الندوة على شھادة الثانویة العامة والقبول الجامعي
خولة ابو الھیجاء من وزارة التربیة والتعلیم، لواقع االشراف التربوي في االردن، والجھود التي تقوم 

ملیة التربویة ومخرجاتھا بھا وزارة التربیة والتعلیم لالرتقاء بقطاع االشراف ألھمیتھ في تحسین الع
وتحسین اداء المعلمین، من خالل تفعیل الدور الجدید لإلشراف من ناحیة المشرف العام والمشرف 
المختص، وان یسند تقییم المعلم إلى مجلس المدرسة والمدیر، وان یقتصر عمل المشرف على دعم 

ان القادري في ورقة عمل لواقع وفي الجلسة الثانیة للندوة، عرض الدكتور سلیم .المعلم ومساندتھ
المناھج في االردن وسبل تطویرھا، فیما تناولت ورقة عمل للدكتورة صباح النوایسة دور المعلم ما 

كما عرض الدكتور محمد ابو غزلة  .بین الواقع والتطلعات، وسبل تطویر أداء المعلم وتأھیلھ
واجمع المنتدون على اھمیة  .عملیة التربویةلموضوع االدارة التربویة المستقبلیة ودورھا في تطویر ال

االعتراف بالمشكالت والتحدیات وحجمھا والوقوف علیھا، لوضع الحلول المالئمة لھا، مؤكدین 
كما أشار المتحدثون إلى غیاب المنھجیة والمؤسسیة في اختیار  .وجود ازمة في القیادة التربویة

لى اھمیة اختیار االنسب في تألیف المناھج بعیدا عن كوادر تألیف المناھج واألشراف علیھا، داعین إ
اي اعتبارات أخرى، في وقت اكدوا فیھ انعدام العالقة ما بین وزارة التربیة والتعلیم وكلیات التربیة 

 .في الجامعات األردنیة المختلفة

  ١/١٠/٢٠١٧األحد                                                                                        ٩:الغد ص/ ١٤:الرأي ص
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  )٢٠١٧(التقریر الوطني لواقع األكادیمیات في األردن 

  عمیش عمیش.د
  

حین تنھض (» ٢٠١٦شباط  –دبي (الملكة رانیا العبداهللا خالل منتدى المرأة العالمي قالت جاللة 
اصدرت جمعیة . »لذلك ان مكنتم امرأة مكنتم مجتمعنا بأكملھ. المرأة تمد ذراعیھا لترفع من حولھا

ة المقدمة تعبر عن تحمل المسؤولیة التعلیمی.( ٢٠١٧(رابطة االكادیمیات األردنیات تقریرھا لعام 
والمجتمعیة واالیمان بدورھا في التنمیة الشاملة وتحقیق رسالتھا للوصول باألكادیمیات االردنیات 
لمستوى مھني مرموق، یمكنھن احداث التطویر من خالل قدراتھن واالرتقاء بالبحث العلمي لمستوى 

اید وعلینا ان عدد االكادیمیات الحاصالت على الرتب االستاذیة بجامعاتنا في تز. یخدم االردن
. ولدینا أمثلة لنجاح دور المرأة القیادي واالكادیمي. دعمھن لیحدثن التغییر في المؤسسات التعلیمیة

یسعدني ان اھدیكم التقریر الوطني االول للرابطة : لبنى عكروش رئیسة الجمعیة في المقدمة. تقول د
ً من االكادیمیات االردنیات المبدعات الرائدات وا لقادرات على احداث التطویر التي تضم عددا

لذلك قامت ھذه . االكادیمي واالجتماعي ومواجھة التحدیات وتفعیل دورھن في البحث العلمي
وتسجیلھا في وزارة الثقافة والتواصل مع المؤسسات  )٢٠١٤/ ٧/ ٦(المجموعة بتأسیس الجمعیة 

كرابطة تحقق لألكادیمیات : رؤیة الجمعیة. اكادیمیات( ١٠(ھیئتھا االداریة . العلمیة، والثقافیة
مستوى مھني مرموق، ودعمھن في التطویر االكادیمي واالجتماعي واستثمار طاقاتھن في التدریس 

تعزیز التقدم ( ٢.(تفعیل دورھن لتغییر الصورة النمطیة للمرأة( ١: (واالھداف .والبحث العلمي
تنظیم المؤتمرات والندوات ( ٤. (الشراكة مع مؤسسات المجتمع( ٣. (الوظیفي، ببناء قدراتھن

ً . االكادیمیة اعضاء باالنتخاب لمدة ( ٩(تدیر الجمعیة . یحق لكل اكادیمیة والمتقاعدات لتكون عضوا
ً . (سنوات ٣ القضاء : تولت المرأة في عصر الحضارة العربیة االسالمیة عدة مناصب): تاریخیا

الحافظ بن (التعلیم والتثقیف فالكاتب ومشاركتھا الحروب واثبتت جدارتھا في . واالفتاء واالدارة
. ادیبات وشاعرات وفقھیات: امرأة( ١٥٤٣(ل) اإلصابة في تمییز الصحابة(ترجم في كتابھ ) حجر

فاألمریكیات استبعدن من التعلیم العالي حتى . تعرضت المرأة لعقود إلقصائھا من الحیاة السیاسیة
الفقر، الزواج : واالسباب)-. BA) ء تمنحاألولى للنسا) Oberlin) مع افتتاح جامعة( ١٨٤٨(

فاضطرت الشركات توظیفھن ) 1950)المبكر، والجھل والتفرقة ومنعت المتزوجات من العمل حتى 
تأسست ( ١٩٧٤(وعام . بسبب اشتراك الرجال في الحرب العالمیة الثانیة ثم انخفض بسبب عودتھم

في ). AAW) في فلوریدا» نساء االكادیمیاترابطة ال«و » الرابطة األمیركیة لألساتذة الجامعیین»
مع . ومحدودیة طموحھن. التحیز والمحسوبة والواسطة والعشائریة: االردن فالعوائق موجودة بسبب

الرجال یشكلون : االحصاءات تشیر. حق المرأة في التعلیم والعمل( ٦المادة (ان الدستور كفل في 
 ١٩٥٨(لتعلیم العالي في االردن بإنشائھ دار المعلمین بدأ ا. للنساء% ١٩و% ٣٢االغلبیة االكادیمیة 

بتأسیس الجامعة االردنیة ( ١٩٦٢(وبدأ التعلیم الجامعي . وتطورات لكلیات المجتمع .ثم المعاھد(
یتمتع الذكور واالناث في اردننا بفرص متساویة في التعلیم االبتدائي . جامعة عمان االھلیة( ١٩٨٩(و

لكن الذكور . من عدد الطالب في اختصاصات متعددة% ٥٠ل االناث وتشك. والثانوي والجامعي
ً . یشكلون االغلبیة في االوساط االكادیمیة وھیئات التدریس لقد اصبح دور االردن التعلیمي فاعال

تم تأسیس  ١٩٩٣وعام . والتحاق الطالب العرب بجامعاتنا» العلميصندوق دعم البحث «بإنشاء 
واقل في . بالجامعات االوروبیة %٣٨تحتل االكادیمیات . «اللجنة الوطنیة االردنیة لشؤون المرأة «

 ٩االمیة في االردن .% ٦٥مقارنة بشرق اسیا % ٢٣ومساھمتھا في سوق العمل . الوطن العربي

  ٣٠/٩/٢٠١٧السبت                                                                                                    ٥:الرأي ص

 مقاالت
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والذكور % ٦.١٢بینت المشاركة االقتصادیة للمرأة ( ٢٠١٦( احصاءات. ذكور% 6.4اناث %
یعقد البرنامج ). 2016% (47الجھاز االكادیمي االناث . لإلناث ٩.١٤وفي سوق العمل  ٧.٥٩

التعرف لخصائص ( ١: (واھدافھا. الوطني االردني لألكادیمیات ورشات ودورات تدریبیة
تحدید المعوقات ( ٢. (جات االولیة في الجامعاتاالكادیمیات االجتماعیة واالقتصادیة واالحتیا

ونظمت الجمعیة جلسات نقاش في االقالیم وبمشاركة واسعة وعبرن عن ( ٣. (التشریعیة واالداریة
مبادرة (آرائھن ألنظمة الجامعات والوظائف واعطائھن الحقوق في التعلیم والتوظیف وتمویل من 

بناء قدرات االكادیمیات التدریسیة ( ١(لسات فھدفھا اما الج). الشراكة االمریكیة الشرق اوسطیة
نقاط الضعف في الجامعات ( ٣. (تعیین المرأة بمراكز علیا )٣. (االداء االكادیمي( ٢. (والبحثیة
نتائج . تجاوزات في التعینات بسبب الواسطة والمحسوبیة، غیاب أسس منھجیة العمل: الخاصة
ن واالكادیمیات في االجازات واجازة االمومة، حاالت الترمل عدم المساواة بین االكادیمیی: الجلسات

الفرص لتطویر القوانین الجامعیة . والطالق، وانخفاض الترقیة والرواتب، والتمییز لصالح الذكور
 ٢. (البحث العلمي( ١(المھم بناء القدرات والبدئ بدورات . متاحة لتوصیل األكادیمیات للرتب العلیا

ھناك قائمة بعناوین الدورات والدراسات . مھارات التواصل( ٣. (تشریعاتحقوق المرأة في ال(
من االكادیمیات في الجامعات الحكومیة (% ٥٩(بینت نتائجھا .( ٢٠١٧(عام ( ٤١٦(ومجموعھا 

 ٧٩. محاضر متفرغ% ١٨استاذ مشارك % ٢٣. رتبتھ استاذ مساعد% ٤٥. في الخاصة(% ٣٧(و
ً علمیة تم نشرھا%  ٨.١١و (عمادة البحث العلمي) %٩.٦٢ما الجھة الممولة ا. قدمن ابحاثا
الجامعات ال توفر في البحث العلمي الوصول للبیانات ( ١(التحدیات . صندوق دعم البحث العلمي%

ال یوافقن ان الجامعة تحرص على مراعاة % ٤٥: في التدریب( ٢) .%٤٥والمراجع الحدیثة اال 
الجامعة ال تحرص على تناسب % ٦.٤٨( ٣. (األكادیمیات برامج التدریب التي تعقدھا لالحتیاجات

الجامعة ال تحرص على االختالف بین تخصصات % ٩.٤١و. الراتب من قبلھا مع الترقیات المختلفة
تحفیز االعالم وعقد لقاءات إلظھار ( ١: (اما التوصیات. الكلیات العلمیة واالنسانیة في اسس الترقیة

التعاون مع الجامعات لتنفیذ  )٣. (جلسات حواریة داخل الجامعة عقد( ٢. (كفاءات االكادیمیات
نبذ المحسوبیة والوساطة وازالة التمییز على ( ٥. (البحث عن مصادر لتمویل البحوث( ٤. (البرامج

 ٨. (استحداث وحدة وزارة التعلیم العالي مختصة بشؤون المرأة( ٧. (اساس المرتبة االكادیمیة
تاریخالنشر : الجمعة -2017-09-29-11:05اتاحة ( ٩. (امعة والمجتمعتفعیل العالقة بین الج(

عمیش یوسف عمیش الفرص لألكادیمیات . تعدیل آخر د: الجمعة  -10:03-29-09-2017
والمناصب االداریة والثقافیة مع الجامعات . للمشاركة في اللجان االكادیمیة واالداریة خارج الجامعة

ً اوردت . الدولیة ً حول تعیین عشرات االكادیمیات في ٢٠١٧/ ٩/ ٢٥في ) أيالر(واخیرا ً جیدا خبرا
  .وھي من اعلى النسب في جامعات العالم% ٥٠الجامعات االردنیة مما یرفع نسبتھن



  لعامة دائرة اإلعالم والعالقات ا                                              یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
20 

ّة في العالم اإلسالمي االنتشار والمشكالت والتعزیز  ّغة العربی  ٢-٢(الل
 

  یوسف بّكار .د
  

غة العربیّة، بعد الثورة اإل ّ ّت الل ّغة اإلنجلیزیّة، فأضحت الثانیّة، وتدّرس حل یرانیّة اإلسالمیّة، محّل الل
غات . مادة أساسیّة في المرحلتین المتوسطة والثانویّة ّ وفي الّسنوات األخیرة شھدت مراكز تعلیم الل

ّجار  م العربیّة من فئات عمریّة متفاوتة مثلما ازدادت رغبة كثیرین من الت ّ إقباًال كبیًرا على تعل
غة العربیّة في الجامعات على ما كان علیھ في طھران  ).١(ألطباء كذلك وا ّ وازداد عدد أقسام الل

غة العربیّة وآدابھا في البكالوریوس والماجستیر  ّ وإصفھان ومشھد، وجعلت تمنح درجات علمیّة في الل
ْدرج عدد منھا  َ غة العربیّة«والدكتوراه، وأ ّ ّغات المعترف بھا من لغات» الل  «اإللمام« في الل

ُدّرس . حین تعیین أعضاء ھیئة التدریس وترقیتھم» اإلجادة»و غة العربیّة ت ّ ناھیك بأّن مواد من الل
ّغة الفارسیّة، وأخرى لطلبة الدراسات العلیا  ً إجباریّة لطالب البكالوریوس في أقسام الل متطلباٍت عامة

ُخ اإللھیّات «رى لطلبة كلیّات في األدب والنحو والبالغة وتحلیل النصوص ونقدھا، ومواد أ
ّدریس بھا في المدارس الدینیّة، كالتي في مدینة »والمعارف اإلسالمیّة ُم«، فضًال عن تدریسھا والت » ق

ّدوات بالعربّیة  .العلمیّة األخرى «الحوزات»و ال تألو بعض الجامعات اإلیرانیّة من عقد الّدورات والن
عة الّزھراء للبنات في طھران اعتادت أن تعقد دورات دوریّة فجام. وحدھا وبالفارسیّة والعربیّة مًعا

غة العربیّة في الجامعات اإلیرانیّة في موضوع عربي ما؛ وقد  ّ ألسبوع كامل لكّل من یدّرسون الل
لنحاضر فیھم بالعربیّة في األدب المقارن والنقد  ٢٠٠٦ُدعیت برفقة أستاذین من سوریّة ومصر عام 

نفسھا بین الفینة واألخرى ندوات عن األدب العربي في دولة عربیّة كان  وتعقد الجامعة. الحدیث
ّواھر  .عن األدب في الجزائر ٢٠١٤في أواخر شھر أیلول عام  -في ما أعلم-آخرھا  ّرجمة من الظ الت

ّھم ترجموا إلى الفارسیّة أكثر مّما ترجم . البارزة في اھتمام اإلیرانیین بالعربیّة وآدابھا أحسب أن
ا العرب ً ّمھات مصادر موروثنا في علوم . من آثارھم قدیًما وحدیث ُ فقد ترجموا أعداًدا كثیرة من أ

ّة، من مثل تاریخ الطبري، واألغاني، ومروج الّذھب، وتاریخ الیعقوبي، وتاریخ : العربیّة وآدابھا كاف
 ّ ّوط ة، ورحلة ابن سنّي ملوك األرض واألنبیاء، وتقویم البلدان، ومقّدمة ابن خلدون، ورحلة ابن بط

 th1تعدیل آخر : الجمعة  -2017-09-29-09:52تاریخالنشر : السبت -12:05-30-09-2017
ُخرى قد تكون أكثر من األدب العربي المعاصر شعًرا ونثًرا وتوالیف  .فضالن وترجموا أعداًدا أ
محمد  قاسم أمین، وعبد الوھّاب عّزام، وطھ حسین، وجرجي زیدان، وأحمد أمین، وزكي: ألمثال

حسن، وبنت الشاطئ، وسعاد الّصباح، وفدوى طوقان، ومي زیادة، وجبران خلیل جبران، وجورج 
جرداق، وسیّد قطب، ومحمد مندور، ونزار قبّاني، وعبد الوھّاب البیّاتي، وبدر شاكر السیّاب، 
ومحمد مھدي الجواھري، ومحمد الفیتوري، وغّسان كنفاني، ومحمود درویش، وسمیح القاسم، 

اإلیرانیّة إلى العربیّة » موسوعة العالم اإلسالمي«ویترجمون اآلن  ).٢(توفیق زیّاد، ویوسف بّكار و
وفي إیران دور نشر تطبع بالعربیّة التوالیف  .مستعینین بعدد من المستشارین العرب أنا أحدھم

فست، و ُ فیھا إذاعات والتحقیقات لإلیرانیین والعرب، وتعید طباعة الكتب العربیّة المھّمة باأل
وإلیران نشاطات خارجھا، فالمستشارّیات الثقافیّة في سفاراتھا في  .وتلفزیونات وصحف بالعربیة

الّدول العربیّة، والسیّما في بیروت ودمشق والّدوحة والكویت، تھتم بنشر الكتب وتوزیعھا، وعقد 
ّدوات والمؤتمرات من مثل  ٢٠٠٢(في دمشق مؤتمرات األدب المقارن العربي والفارسي : الن

والمؤتمر الّدولي إلحیاء ذكرى الشاعر الفیلسوف عمر (، ٢٠١٤(ومشھد  )،٢٠١٠(وبیروت (،
ّھا(٢٠٠٠(الخیّام النیسابوري عمر الخیّام في قطر  أصدر قسم  ١٩٥٩في عام  .؛ وقد شاركت فیھا كل

غة العربیّة الفارسیّة وآدابھا بالجامعة اللبنانیّة ببیروت، الذي افتتح  ّ وكان یرأسھ  ١٩٥٦أیّار  ٢٢في الل
ُستاذ بجامعة طھران وعمید كلیة  العّالمة الّراحل األستاذ الدكتور محمد محمدي القادم من إیران واأل

فصلیّة بالعربیّة ( ٣(»الدراسات األدبیّة«اآللھیات والمعارف اإلسالمیّة فیھا آنذاك، أصدر مجلة 

  ٣٠/٩/٢٠١٧السبت                                                                                                    ٥:الرأي ص
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ُعنى بآداب األمتین وتعّرف بھا ا؛ والفارسیّة، لت ً ، وترّكز على الدراسات المقارنة بینھا قدیًما وحدیث
ّفت عن  ّھا توق فكانت األولى والّرائدة في ھذا المیدان عشرین عاًما صدر فیھا أربعة وثالثون عدًدا، لكن

ّورة اإلسالمیّة اإلیرانیّة عام  ،وعودة رئیس تحریرھا الدكتور محمدي إلى  ١٩٧٩الّصدور بعد الث
ُّفق عا .إیران ّفاعل بین الّثقافتین العربیّة  ١٩٩٧م وات ،لما أحدثتھ المجلة من تیار جدید من الت

ّحقیق والدراسة والبحث، على تحویل  غة الفارسیّة وآدابھا«والفارسیّة في الت ّ ، وإعادة إصدار »منبر الل
كك ؛ فأسندت رئاسة تحریرھا ورئاسة المركز، أیًضا، إلى الدكتور فكتور ال»الّدراسات األدبیّة«

. اللبناني المعروف بدراساتھ المقارنیّة العربیّة والفارسیّة، وبإتقانھ الفارسیّة واإلنجلیزیّة والفرنسیّة
 ).٣٦و ٣٥م، ورقم متسلسل ٢٠٠٠ربیع وصیف  ٢و ١(وقد استھلت عھدھا الجدید بعدد مزدوج 

ا، صدور مجلة »الدراسات األدبیّة«وتال  ً ّغة ١٩٦٠عام » اإلخاء«، تاریخّی العربیّة عن مؤسسة  بالل
ّفت، . بطھران، إْذ بدأت شھریّة، وآلت نصف شھریّة، ثم أسبوعیّة» اطالعات«صحیفة  بید أنھا توق

ّوة اإلسالمیّة اإلیرانیّة ّى، . كذلك، بعد الث وكان ھدفھا خدمة العالقات العربیّة اإلیرانیّة من وجوه شت
انوا یقیمون في طھران أو یفدون إلیھا وقد أسھم في تحریرھا نفر من المتخّصصین العرب مّمن ك

وإلى إیران عاّمة لمّدة ما أو من البلدان العربیّة، وبعض اإلیرانیین ممن عاشوا في البلدان العربیّة 
ـ  ِ قافي  .«المعاودین»وعادوا إلى إیران من العراق في الّسبعینات وعرفوا ب ّ وأصدر المركز الث

بالعربّیة والفارسیّة، وھي فصلیّة ثقافیّة متخّصصة » نتدىالم«،مجلة  ١٩٧٨اإلیراني بالقاھرة عام 
ّھ لم یصدر منھا سوى  في الحضارتین العربیّة والفارسیّة ولغتیھما وآدابھما والّصالت بینھما؛ بید أن

ُطعت العالقات الّسیاسیّة بین مصر وإیران عام  وكان یرأس  .١٩٧٩عددین اثنین إذ احتجبت بعد أن ق
المركز «تور نور الدین آل علي المستشار الثقافي اإلیراني بالقاھرة آنذاك، ومدیر تحریر المجلة الدك

جوانب من الّصالت الثقافیّة بین مصر «: الذي صدر عنھ في عمره القصیر كتابان» الثقافي اإلیراني
قافیّة بین إیران والعرب»، و»وإیران ّ ثّمة حضور لتعلیم العربیّة  (11) ).١٩٧٥(» الّصالت الث

ّمھا في سلطنة بروناي، ومالیزیا، وأندونیسیا، وعند مسلمي الفلبین جاله الدكتور عبد الكریم وت عل
غة العربّیة في جنوب شرق آسیا«عوض ھیازع في بحثھ المھم  ّ مفیًدا من عدد من » وقائع تعلیم الل

قرن في بروناي دار الّسالم طرأ، في ستینات ال. 1 :كما في الخالصات اآلتیة(، ٤(المصادر 
غة العربیّة، بإنشاء المدارس العربیّة  ّ ّطویر على تعلیم الل ّطور والت َْدر مشھود من الت العشرین، ق
النظامیّة للبنین والبنات، وافتتاح، مكاتب ومعاھد دینیّة لتخریج مدرسي العربیّة والمواد الدینیّة في 

ا للتعلیم ا إلسالمي، وأصبح خریجوھا من القیادات المدارس الدینیّة االبتدائیّة التي اضحت مركًزا مھّمً
ا، بافتتاح المعھد العالي للدراسات اإلسالمیّة  .المھّمة في البالد ً م العربیّة تقّدًما ملحوظ ّ تال ذلك تقّدم تعل

غة العربیّة تشرف على تدریسھا في . ھـ١٤١١عام  ّ فت وزارة الشؤون الدینیّة، منذ إنشائھ، لجنة لل ّ ثّم أل
نشئت عام »بروناي دار الّسالم«وأحدثت جامعة  .المدارس الدینیّة ُ ،كلیّة الدراسات  ١٩٨٥، التي أ

وفیھ ثالثة » معھد الّسلطان عمر علي سیف الّدین للدراسات اإلسالمیّة«اإلسالمیّة وتحّولت إلى 
غة العربیّة: أقسام ّ ُصول الّدین والّدعوة، والل غا«ثم أنشأت الجامعة نفسھا . الّشریعة، وأ ّ  «تمركز الل

ُدّرس العربیّة في المدارس الثانویّة . 2 .لتدریس العربیّة وغیرھا بمستوًى متطّور وفي مالیزیا ت
غة العربیّة والحضارة  ّ ة وبعض الجامعات التي فیھا كلیّات للدراسات اإلسالمیّة أو أقسام لل ّ المتوسط

ّالمیذ ( ٣(المرحلة المتوسطة مّدتھا ثالث  .اإلسالمیّة أو سبع ( ٦(فیھا العربیّة سّت سنوات یُّدرس الت
ا في المدارس الثانویّة الوطنیّة( ٧( ً ا في المدارس الثانویّة الدینیّة، واختیارّی ً . حصص إجباریّة أسبوعّی

ا في المدارس الثانویّة الدینیّة الوطنیّة سّت  ً ًا )٧(أو سبع ( ٦(وتدّرس إجبارّی تكاد  .حصص أسبوعیّ
انویّة مناھج تعلیم العربیّة في ھذه الم ّ دارس جمیًعا تكون نسخة معّدلة قلیًال من مناھج المعاھد الث

انویّة الدینیّة في البالد العربیّة ّ غة العربیّة ) Kelantan) وفي والیة كالنتان. األزھریّة أو الث ّ مركز لل
ّغة ومكتبة وقسم للوسائل التعلی میّة بإشراف وزارة التربیّة في الحكوّمة الفدرالیّة مجھّز بمختبر لل

ّعاون مع مؤسسات . وقاعات للدراسة واالجتماعات ومساكن داخلیّة للدارسین یدّرب المركز بالت
غة العربیّة، ویقیم ندوات ثقافیّة ومؤتمرات محلیّة وعالمیّة  ّ ّمي الل مختّصة داخل البالد وخارجھا معل
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لثانویّة الوطنیّة ویتابع للنھوض بمستوى تعلیم العربیّة، ویُعّد أسئلة امتحانات تجریبیّة للمدارس ا
ُوّزع مّجاًنا ّغة العربیة ت » ماالیا«فأّما الجامعات، فإّن جامعتي  .نتائجھا، ویصدر صحیفة بالل

غة العربیّة- » الجامعة الوطنیّة»و ّ تدّرسان العربیّة مادة  -وفیھما كلیّات للدراسات اإلسالمیّة وأقسام لل
ُخرىإجباریّة في أقسام التخصص واختیاریّة في ال أّما الجامعة اإلسالمیّة فتدریس العربیّة . مواد األ

غة العربیّة في كلیّة  .فیھا إجبارّي في التخّصصات المختلفة ّ معارف الوحي اإلسالمیّة «وفیھا قسم لل
غة العربیّة( ٤(یُْمنح المتخرج فیھ بعد أربع » والعلوم اإلنسانیّة ّ . سنوات درجة البكالوریوس في الل

أحدھما لسنة واحدة للحصول على الدبلوم في العربیّة لغة ثانیّة، واآلِخر : ین آخرینویقّدم برنامج
وفیھا، كذلك، قسم للتربیّة العملیّة یشرف على التدریس في  .للماجستیر في العربیّة لغة ثانیّة أیًضا

جتاز االمتحان ال یقبل فیھ إّال من ی(، ١٤(المدارس الثانویّة في الوالیات المختلفة وعددھا أربع عشرة
غة العربیّة واالمتحان الّشفوي في المقابلة الشخصیّة ّ ّحریري في الل فأّما أندونیسیا فلیست غریبة . 3 .الت

نشئ  ُ  «بسانترین«على العربیّة وتدریسھا منذ أواخر القرن التاسع عشر والعشرین، وقبل ذلك، منذ أ
(Pesantren (ّغ ة العربیّة، ثم كثرت تفرعاتھ وانتشرت، أّول معھد دیني لتدریس علوم الّدین والل

باإلضافة إلیھ، المدارس الدینیّة في أوائل القرن العشرین، ثّم المدارس اإلسالمیّة األھلیّة؛ والعربیّة 
وتدّرس  .فیھا لغة ثانیّة إجباریّة یبدأ تدریسھا من الّصف الرابع االبتدائي إلى نھایة المرحلة العالیة

ّدریس في الكلیّات األخرى التي العربیّة أیًضا في السّ  نة األولى في جمیع الكلیّات، ثّم تصبح لغة الت
غة العربیّة في كلیّات التربیّة واآلداب ّ بید أّن العربیّة تدرس مادة . تدّرس العلوم الدینیّة، وفي أقسام الل

بعض الجامعات اختیاریّة في المدارس العمومیّة الثانویّة غیر التابعة لوزارة الشؤون الدینیّة، و
لحقت  ١٩٤٥ومنذ عام  .(الخاصة(الوطنیّة  ُ ،أي بعد استقالل أندونیسیا عن االستعمار الھولندي، أ

ّر  المعاھد الدینیّة بوزارة الشؤون الدینیّة التي تضع أھداف تعلیم العربیّة وترسم خطط تحقیقھا، وتوف
نشئت الجامعة ا ١٩٦٠وفي عام  .إمكانات اإلشراف على تنفیذھا ُ وفي أندونیسیا . إلسالمیّة الحكومیّةأ

كلیّة، وجعلت وزارة الشؤون الدینیّة ( ٩٥(جامعة تضم خمًسا وتسعین ( ١٤(اآلن أربع عشرة 
عب الجامعیّة الخاّصة  ة والعالیة، وفي األقسام والشُّ ّ العربیّة لغة ثانیّة إجباریّة في المراحل المتوسط

غة العربیّة والعلوم اإلسالمیّة ّ ّمة وعود حكومیّة بأن تصبح العربیّة إجباریّة في جمیع المدارس وث. بالل
ّعلیمیّة م بعض مسلمي الفلبین، قبیل نھایة القرن الخامس عشر، العربیّة وكتبوا . 4 .والمؤسسات الت ّ تعل

مكان ) الكّتاب. (»المكتب«كان . بحروفھا تراثھم األدبي، وتسّربت كلمات عربیّة إلى لغاتھم المحلیّة
م فیھ الحروف الھجائیّة ومبادئ القراءة لقراءة القرآن الكریم تعلیم  ّ ُعل العربیّة، والّدین اإلسالمي؛ ت

نشئت ردَّ فعل النتشار المدارس الحكومیّة في  .وحفظھ ُ بعد سنوات جعلت المدارس العربیّة، التي أ
م التالمیذ فیھا مبادئ اإلس .«المكتب«ظّل االحتالل األمیركي، تأخذ مكان  ّ الم وقراءة القرآن، یتعل

وشھد جنوبي الفلبین، حیث المسلمون،  .وكتابة لغتھم المحلیّة بحروف عربیّة، وبعض مبادئ الحساب
بعد الحرب العالمیّة الثانیّة في بدایة الخمسینات وما بعدھا طفرة في إعداد المساجد والمدارس 

نح دراسیّة من الدّول اإلسالمیّة ألبناء اإلسالمیّة ابتدائیّة وإعدادیّة، بمساعدات مالیّة ومبعوثین وم
 ٣(تدّرس ثالث » معاھد«وكان ھناك  .المسلمین كي یعودوا للّدعوة إلى اإلسالم وتعلیم لغة القرآن

ا لنظام األزھر ونظائرھا من المعاھد اإلسالمیّة في الّدول ( ً مراحل ابتدائیّة وإعدادیّة وثانویّة وفق
 ١٢(یُْقبل المتخرّجون فیھا بعد اثني عشر . سنوات( ٤(رحلة أربع مّدة الدراسة في كّل م. العربیّة

عاًما في الجامعات اإلسالمیّة بالّدول العربیّة ولیس في جامعات بالدھم، ألّن حكومة الفلبین ال (
بھذه المدارس والمعاھد، التي جعل بعضھا، حرًصا على مصلحة الخریجین،  -إلى اآلن-تعترف 

ّق بین مناھجھا وال مناھج الحكومیّة دون تفریط بتعلیم العربیّة والّدین اإلسالمي، لكي تعترف بھا یوف
 ١٩٧١وأخذت األمور، بدًءا من عام  .الحكومة وتسمح لخریجیّھا بأن یلتحقوا بالجامعات الوطنیّة

،تتغیر لصدور قرار جمھوري یسمح باستخدام العربیّة لغة تدریس في المناطق التي یقطنھا 
ّالمیذ  ١٩٨١دئ التنفیذ عام وبُ . المسلمون بالّسماح لمن یعرف العربیّة في تلك المدارس أن یدّرسھا للت

ًا، أو بحسب اتساع الوقت في الجدول الدراسي وأنشأت الحكومة . المسلمین ثالث حصٍص أسبوعیّ
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 بمدینة» منداناو«مركز الملك فیصل للدراسات اإلسالمیّة والعربیّة بجامعة  ١٩٧٣الفلبینیّة عام 
وكالھما یقّدم . معھد الدراسات اإلسالمیّة بجامعة الفلبین بمانیال ١٩٧٤، ثّم أنشأت عام »مراوي«

ّة أشھر فقط  ١٩٨٠ودّرب مركز الملك فیصل عام  .برامج لتعلیم العربیّة والدراسات اإلسالمیّة لست
ُ ( ٦٠(بُغیة مواجھة النقص في عدد المدّرسین، ستین  خرى لیدّرسوا مدّرًسا من مدرّسي المواد األ

غة العربیّة«أنشأ المركز نفسھ في العام عینھ . العربیّة في تلك المدارس ّ مّدة الدراسة فیھ » معھد الل
وعلى الّرغم من اإلقبال الّشدید علیھ بدًءا، صّد . سنوات، لتخریج مّدرسیّن للعربیّة لغة ثانیّة( ٤(أربع 

ّعیین في المدارس الحكومیّةالطلبة عنھ وجوھھم بعد تخریج الفوج األول الذي   .جوبھ بمشكلة عدم الت
ّربیّة الفلبینیّة بإنشاء برنامج تدریس لعام واحد، یُمنح  ١٩٨٠وتعاون المركز، كذلك، عام  مع وزارة الت

الّدارس بعده دبلوًما في تدریس العربیّة لغة ثانیّة، للنھوض بمستوى تعلیم العربیّة في المدارس 
ّف بعد ثالثة اإلسالمیّة الخاّصة؛ غ ّھ توق لذلك، وصف  .أعوام بذریعة عدم وجود میزانیّة( ٣(یر أن

ّھ  ّق نتائج تذكر«تدریس العربیّة في مدارس الحكومة بالفلبین بأن . أمر مظھرّي أھدافھ سیاسیّة؛ فلم یحق
غة العربیّة في مدارس الحكوم ّ . ةولعل الّسبب الرئیسي في ھذا ھو عدم االھتمام الحقیقي بتدریس الل

غة العربیّة في المدارس  ّ وقد أّدى ذلك إلى عدم تخصیص اإلمكانات الّالزمة التي تكفل نجاح تعلیم الل
ًما، وھذا الّسیل الدافق من  (12) .«الحكومیّة ّ إّن ھذه الُحْظوة للعربیّة واالھتمام بھا تعلیًما وتعل

ّى من االستعراب اإلسالمي ومواصلة مسیرة الجھاد في تعلیمھا في الّدول ا إلسالمیّة كما یتجل
ّھا جمیًعا لجدیرة بالتأمل والتقدیر والتعزیز بقّوة بید أن ثّمة  .اإللمعات السالفة عن كّل دولة، إن

ّى  مشكالت وجوانب ضعف بشيء من التفاوت؛ فكثیرون من مدرسي العربیّة في الدول اإلسالمیّة حت
فھم ال یحسنون المكالمة والكتابة . سون بھافي الجامعات لم یدرسوا العربیّة في أوطانھا، وال یدرّ 

ّرجمة«بالعربیّة، ویصعب علیھم أن یفھموا كّل ما یقرأون، وتنقصھم الّدقة في  میدانھم األوسع » الت
لالعتماد في األكثر على المعاني المعجمیّة لأللفاظ ونقص في اإلطار المعرفي في لغة الھدف؛ على 

ّحو والبالغة فأّما الّدارسون، فال یدرسون العربیّة بالعربیّة كثیًرا، بل یدرسونھا  .معرفتھم الجیّدة بالن
تكاد المشكالت والصعوبات في تعلیم  .بلغاتھم ھم، ولیس غریبًا أن تكون مخرجاتھم من مدخالتھم

ّمھا في ھاتیك البلدان تكون واحدة، بتفاوتات نسبیّة، في ما یفھم من شكاوى َمْن وضعوا  العربیّة وتعل
ّار في تعلیمھا ومن خالل تجربتي الشخصیّة كذلك، وأغلبھا یرتّد إلى مؤھالت أصابعھ م في موقد الن

معلمي العربیّة في المدارس وعدم إتقانھم لھا، والمناھج وصعوبتھا وتقادم العھد علیھا، والمقّررات، 
ّعلیمیّة، واألجھزة واألدوات والوسائل، ومستوى خلفیّات  الطالب، وطرق التدریس، والمواد الت

غة العربیّة، . والمكتبات والكتب، والمیزانیّات، واألمور اإلداریة ّ وھو ما قد ینأى بالطلبة عن الل
غة العربیّة الدقیق الّشامل وموقعھا  .ویتراجعون عن اإلقبال علیھا ّ ال بّد، إًذا، من معرفة واقع الل

م خریطة طریق لھا تتبّنى آلیاِت الحقیقّي في العالم اإلسالمي ومعاینة ھذه المشكالت بجدیّة، لرس
ّربیّة وتعلیم  تنسیق مناسبة وإعداد برامج عصریّة جدیدة ناجحة تتواءم مع االتجاھات الحدیثة في الت
ّغات للناطقین بغیرھا، وضرورة مراعاة الفروق یبن المواد التعلیمیّة للناطقین بالعربیّة والناطقین  الل

ُخرى كاإلنجلیزّیة والسیّما أّن الجھود المبذول. بغیرھا ّغات األ ة في تعلیمھا بإزاء غیرھا من الل
إّن سبل تعزیز  .والفرنسیّة مثًال ضعیفة وفي حاجة إلى مزید من االھتمام والمساندة من جھات شّتى

العربیّة وترسیخھا في دیار اإلسالم تلك كثیرة، لكْن َمْن یتحّمل مسؤولیتھا ویتعھّدھا، ونحن العرب 
ّھم ھم »لیالھا«كّل تغّني على » أّمة«دول في  مم«، في حین أن ُ منفردة تغّني الواحدة منھا على » أ

بل، بعیًدا عن الّسیاسة، فضًال عما جاء في ثنایا البحث» لیلى« الّسعي إلى ) 1) :واحدة؟ من ھذه السُّ
ّمة دولیّة باسم  غة العربیّة«تأسیس منظ ّ مة الدولیّة لل ّ لحفاظ علیھا للعنایة بالعربیّة وا( ٥(» المنظ

ضرورة أن تبادر الدّول العربیّة، والسیّما الكبیرة ) 2) .ونشرھا في العالم، والّدول اإلسالمیّة فیھ
والثریّة منھا إلى إنشاء مراكز عربیّة عاّمة في عواصم الدول اإلسالمیّة، على غرار المعھد الثقافي 

، والمعھد اإلسباني مثًال؛ تَْعقد دورات البریطاني، والمعھد الفرنسي، والمركز الروسي، ومعھد َكوتھ
م العربیّة، وتعرض نشاطاٍت ثقافیّة وفنیّة ھادفة، وتوّزع نشرات وكتًبا تعّرف بالوطن  ّ للّراغبین في تعل



  لعامة دائرة اإلعالم والعالقات ا                                              یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
24 

ا ً ًا واقعیّ ال مندوحة للعرب، ما دامت لغتھم واحدة ) 3) .العربّي ولغتھ ومأثوراتھ وقیمھ تعریًفا حقیقیّ
ّغات القلیلة ال ّاطقین من الل ّغات السّت األولى من حیث عدد الن ّمم المتحدة، ومن الل ُ معترف بھا في األ

ّورة التقنیَّة في االتصاالت، ال مندوحة لھم من تعزیز  ًا كبیًرا في ظّل العولمة والث بھا، وتواجھ تحدیّ
ّة على شبكة  ، والسیّما »نتاإلنتر«المحتوى الّرقمي للمواد المعرفیّة المكتوبة بالعربیّة بضروبھا كاف

ّغات العالمیّة العشر ذات المحتوى الّرقمي علیھا  إنشاء مراكز ) 4) ).٦(أن العربیّة لیست من الل
 5) .ومعاھد خاّصة بتعلیم العربیّة، كمركز الملك فیصل والمعاھد والمراكز التابعة لھ في الفلبین مثًال 

غة العربیّة وآدابھا وعلومھا في جامعات ) ّ الّدول اإلسالمیّة الكبرى، في األقل، على إنشاء كراٍس لل
ّت عن  غرار ما أنشأتھ بعض الّدول العربیّة وأثریاؤھا في أمریكا ودول أوربا والّدول التي استقل

ا ً غة العربیّة من مثل ) 6) .االتحاد السوفیاتي سابق ّ مركز الملك عبد اهللا بن «إنشاء مراكز لخدمة الل
ّغ بالریاض، تكون من مھماتھا نشر كتب وبحوث مّما یكتبھ » ة العربیّةعبد العزیز الّدولي لخدمة الل

ّغة  األكادیمیون في الّدول اإلسالمیّة، وما یناقش في جامعاتھا من رسائل الماجستیر والدكتوراه في الل
ذْین أصدرھما مركز الملك عبد  ّ ا بھم واألخذ بأیدیھم؛ كالكتابْین الل ً اهللا العربیّة وآدابھا وعلومھا؛ اعتراف

إنشاء مدارس عربیّة ذات مستوى، ولو قلیلة، ألبناء الجالیات ) 7) .بن عبد العزیز عن تركیا كما تقّدم
العربیّة وغیرھم اقتداء بالدّول اإلسالمیّة نفسھا المنتشرة مدارسھا لجالیاتھم وغیرھم في البلدان 

بیّة على متابعة االھتمام بالعربیّة في حّث المستشاریّات الثقافیّة في سفارات الدّول العر) 8) .العربیّة
العالم اإلسالمي وتقدیم العون والمساعدة بتلبیة بعض احتیاجاتھا من الكتب والنشرات، وإقامة 
ّدوات التعریفیّة والثقافیّة والعلمیّة، كالذي تفعلھ المستشاریات الثقافیّة  المعارض والمحاضرات والن

إبرام االتفاقیّات الثقافیّة والعلمیّة لتبادل أعضاء ھیئة ) 9) .ااإلسالمیّة في الدّول العربیّة وغیرھ
ّمھا  ً وانتدابًا والمنح والبعثات الدراسیّة لیتمّكن الطلبة المسلمون من دراسة العربیّة وتعل التدریس إعارة

ن، في مھدھا ویعودوا لیدرسوھا بھا ال بلغاتھم ھم كما ھو الّسائد اآلن في األكثر، وعقد دورات آلخری
ولقد فعلت جامعة  .وتبادل المطبوعات والمنشورات والزیارات لالطالع من كثب على ما یُْنجز

ّعلیم العالي في تركیا، فعیّنت فوًرا  ١٩٨٦الیرموك مثل ھذا حین عقدت عام  اتفاقیّة مع مجلس الت
غة العربیّة، ثّم أوفدتھم للتدریس في الجامعات الترك ّ یّة، لكنھم لم سبعة أعضاء ھیئة تدریس في الل

غة العربیّة ) 10) .یمكثوا أكثر من سنة ونصف ّ ُْعقد لل ّدوات والمؤتمرات العلمیّة التي ت المشاركة في الن
وآدابھا في الوطن العربي والّدول اإلسالمیّة، وتألیف الكتب التعلیمیّة المیّسرة في تعلیم العربیّة لغیر 

متطلبات العاّمة اإلجباریّة في المكالمة العربیّة الجامعیین والمستویات األولى من الجامعیین وال
العربیّة لإلیرانیین «مقّدمات ومكالمات عاّمة وأدبیّة، كالذي أنجزتھ بتألیف كتاب : بمستویات ثالثة

وجوب تعلیم ) 11) ).٧(في جزأین » مكالمات وتمارین في مختلف المستویات: والفارسیّة للعرب
ّھجات العامیّة المحلیّة العربیّة، حیث وجد، بالفصیحة ال غة العربیّة  12) .بالل ّ ال بّد من دور لمجامع الل

غة العربیّة فیھ ولو  ّ غة العربیّة والعلمیّة في العالم اإلسالمي، لمتابعة مسیرة الل ّ بالتعاون مع مجامع الل
بل، وقد یكون ثّمة غیرھا، الضروریّة الواجبة لتعزیز موقع عربی .بجھد المقل تنا ومكانتھا ھذه ھي السُّ

ّھ نعم المجیب  .الھوامش  .في دول العالم اإلسالمي، فھل من مستجیب؟ أسأل اهللا تعالى ذلك، فإن
culture and art :مرتضى آیة اهللا الّشیرازي، جولة حول الّروابط : راجع أیًضا) 2) (١) راجع

الّصالت الثقافیّة بین  جوانب من: في كتاب. المعنویّة بین إیران ومصر والكتاب المصري في إیران
ریادة مجلة «مبحث : راجع) 3) .١٩٧٥دار الثقافة، القاھرة . ١٩٧- ١٨٥مصر وإیران، ص

- ١٢٥ھوامش نقدیّة، ص: الكنانة والّسھم: في كتابي» الدراسات األدبیّة في اآلداب الشرقیّة المقارنة
د مطلوب أن نادى بھذا في سبق للدكتور أحم) 5) . :راجع) 4) .٢٠١٦األھلیّة للنشر، عّمان  .١٢٩

غة العربیّة وتحّدیات العولمة«محاضرتھ  ّ تطویر منھجیّة وضع المصطلح «التي ألقاھا في ندوة » الل
: حیدر فریحات) 6) ).١٩٩٣/٩/٩-٦عّمان (» العربي وبحث سبل نشر المصطلح الموّحد وإشاعتھ

غة العربیّة والتقنیّة الحدیثة ّ نبیل علي، : وراجع. ٢٠٠٧/٢/٢ة، عّمان جریدة الرأي األردنیّ. قانون الل
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غوي وعواقبھ الوخیمة ّ فنا الل ّ  7) .٦٣- ٥٩ص. ٢٠٠٦،أیلول  ٥٧٤العدد . مجلة العربي، الكویت. تخل
  .٢٠١٥عالم الكتب الحدیث، إربد، األردن )
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  »جدید«.. عام دراسي
  

  فارس الحباشنة
  
  

امراض مزمنة ومستعصیة على العالج، ككل عام دراسي جدید، فان التعلیم الحكومي یبقى یعاني من 
امراض تعلیمیة تتضخم اعراض اوجاعھا دون ان تجد االھتمام الالزم وقد مر أكثر من اسبوعین 
على بدء العام الدراسي، وما زالت مدارس حكومیة في المحافظات بال مدرسین وبال كتب مدرسیة 

لصفیة المھترئة والمشتتة ومدارس آیلة وتواجھ امراضا تعلیمیة مزمنة كاالكتظاظ الطالبي والغرف ا
  .للسقوط واالنھیار، وانعدام البسط االدوات التعلیمیة وغیرھا

االزمة، وكما یبدو من أحوال المدارس التي خرج طالبھا بشكل عفوي على امتداد رقاع الجغرافیا 
تطورمع قرب االردنیة في احتجاجات یعبرون عن رفضھم لالحوال والظروف الدراسیة، ذاھبة الى ال

حلول فصل الشتاء، موعد مع ازمات جدیدة تضاف الى ما ھو قائم وراكد وموروث في القطاع 
  .التعلیمي

العام الدراسي الماضي بدا فصلھ االول وسیشارف على االنتھاء دون معلمین وكتب مدرسیة، ویبدو 
واكثر ما یفضح . بینأن االنطالقة ھذا العام ستكون متعثرة وثقیلة دون المستوى والشكل المطلو

  .عورات التعلیم المدرسي ھو االحتجاجات والشكاوى التي تمتد ما بین مدارس المملكة، شماال وجنوبا
العام الدراسي من جانب موازي حل بعد موسم من االعباء المتراكمة على جیوب المواطنین، فصل 

النفاق على الدراسة من كسوة الصیف وعید االضحى، عائالت كثیرة الغت بنودا كثیرة على فاتورة ا
وادوات تعلیمیة ونقل مدرسي وغیرھا، وبعض الطالب یقعون ضحایا لمصیدة عمل االطفال 
والتسرب من التعلیم؟ ظروف غریبة ومعقدة تواجھ التعلیم تبدأ من داخل اسوار المدارس وتمر 

ولربما ھي عوامل  بالفوضى واالنھیار العام االقتصادي والمعیشي الذي یعاني منھ االردنیون،
كل المؤشرات العامة تقول اننا بانتظار . متداخلة تؤدي حتما الى ارتباك عملیة التعلیم ومنظومتھا كلھا

موسم لالزمات في قطاع التعلیم، البشائر التي بدأت مبكرا تشیر الى أن ما یلوح باالفق فظیع وكبیر 
  .وخاطف للتوقعات

المدرسي، ولو أن ھناك خطابا تنویریا راشدا وحكیما لصاغ االزدحام في المدارس قد یحل بالتسرب 
دعائم مضادة تتبني خیار بناء المدارس وترمیمھا واصالحھا كفعل خیر وصدقة جاریة، فربما أن 
ذلك یساعد ویساھم في حل جزء ورفیع من مشكلة التعلیم، ویمنھج اموال التبرعات واعمال الخیر 

سؤولة، بدل أن تنجرف الى شقوق المرئیة في المجتمع تسیر لتذھب الى مقاصد وطنیة اجتماعیة م
  .من ورائھا قوافل التطرف واالرھاب الدیني

  ١/١٠/٢٠١٧األحد                                                                                                    ٦:الدستور ص
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  المدینة الریاضیة –احمد محمد احمد العالول التمیمي  -
  
  طریق یاجوز –شكري » محمد ربیع«أمل  -
  
  الرابیة –صبحیة سلیمان بدران  -
  
  خلدا –نسیم مصطفى الدویكات  -
  
  الجمعیة الشركسیة –برھان یعقوب حسن  -
  
  بلدة دیر السعنة –احمد علي عبدالفتاح ھیاجنة  -
  
  ناعور –ناجي جریس سویلم دبابنة  -
  
  الدوار السابع –نمر محمود احمد الجمل  -
  
  دابوق -فتحي كامل عبدالرحمن العتر  -

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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ً . رئیس الوزراء د رئیسي واعضاء المكتبین الدائمین في مجلسي « ثنین اال«ھاني الملقي یلتقي غدا
  .محلیة عدة في مقدمتھا مشروع قانون ضریبة الدخل االعیان والنواب للحدیث عن قضایا

  
مراجعون یشكون من التضییق علیھم اثناء مراجعة وزارتي المالیة والتنمیة االجتماعیة ومنعھم من 

  م التي تعطل بفعل موظفین في الوزارتیندخول مكتبي الوزیرین الیجاد حلول لمعامالتھ
  
  

وزیر الداخلیة غالب الزعبي التقى في مكتبھ الخمیس الماضي المراقب العام لجماعة االخوان 
المسلمین غیر المرخصة عبد الحمید الذنیبات فیما لم یعرف تفاصیل اللقاء الذي یعد االول بین وزیر 

  .اعة غیر المرخصةمن حكومة ھاني الملقي والرجل االول في الجم
  
  

رفعت دعوى قضائیة ضد مجلس نقابة المھندسین ومجلس ادارة  ) CJC ) شركة االلبسة االردنیة
ورئیس  ٢٠١٤ولغایة كانون اول  ٢٠٠٩صندوق تقاعد النقابة ومجالس ادارة الشركة السابقة منذ 

الوظیفة ومخالفة قانون مجلس االدارة السابق بتھمة االختالس واالخالل بواجبات الوظیفة واستثمار 
الشركة اعتمدت في دعواھا على تقریر مراقب الشركات الذي بین انھ تم بیع .. الجرائم االقتصادیة

ارض ومبنى المصنع دون اجراءات سلیمة ومخالفة الى نقابة المھندسین التي لھا اربعة مقاعد في 
  یة تقدر باالف الدنانیرمجلس ادارة الشركة باسم صندوق التقاعد اضافة الى مخالفات مال

  
وزیر اقتصادي طالب مدیر عام دائرة تابعة لوزارتھ بعدم االدالء بأي تصریحات تتعلق بمشروع 

  .قانون جدلي
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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ما یزال فیدو استقبال جاللة الملك عبد هللا الثاني للطفل ابراھیم الخوالده یتصدر كافة وسائل التواصل 
  .ایجابیة ملیئة باإلعجاب والحباالجتماعي محلیا وعربیا، بتعلیقات 

  
قام موظفو وزارة السیاحة وعائالتھم أمس بحملة نظافة في منطقة مار الیاس، وذلك في اطار سلسلة 

  .أنشطة المسؤولیة المجتمعیة التي تقوم بھا الوزارة بین الحین واآلخر
  

توى العالم في رمي فاز الموظف في مدیریة سیاحة عجلون جھاد عیاصره بالمیدالیة الفضیة على مس
  .الجلة في البطولة الدولیة أللعاب القوى التي أقیمت بكندا

  

 صنارة الدستور
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اآلثار االقتصادیة لالستثمار "تطلق مؤسسة الملكة رانیا للتعلیم والتنمیة بعد غد الثالثاء دراسة بعنوان 
حیاة عمان  وتطلق الدراسة في حفل یقام في فندق". في رعایة وتعلیم الطفولة المبكرة في األردن

  .عمر الرزاز. بحضور وزیر التربیة والتعلیم د
  

ھاني الملقي قریبا قرار ببدء العمل بالتوقیت . توقعت مصادر مطلعة أن یصدر عن رئیس الوزراء د
الحالي، وذلك ) اكتوبر(الشتوي للعام الحالي، اعتبارا من الجمعة األخیرة في شھر تشرین األول 

یذكر أن قرارا حكومیا اتخذ منذ سنوات قلیلة . یقة من فجر ذلك الیومدق ٦٠بتأخیر عقارب الساعة 
اعتمد فیھ مبدأ التوقیت الشتوي بفجر آخر جمعة من ھذا الشھر، فیما یعتمد التوقیت الصیفي اعتبارا 

  . من كّل عام) مارس(من لیلة آخر خمیس من آذار 
  

ثاني للمركز حول أوضاع كبار السن في یطلق المركز الوطني لحقوق اإلنسان صباح الیوم التقریر ال
. ولھذه الغایة یعقد المفوض العام للمركز د. المملكة، بالتزامن مع االحتفال بالیوم العالمي للمسنین

موسى بریزات مؤتمرا صحفیا، یعرض فیھ لتقییم أوضاع كبار السن في المراكز اإلیوائیة واألندیة 
یعانون منھا في المملكة، ثم اإلعالن عن عدد من النتائج  النھاریة، وأھم التحدیات والمعیقات التي

  .والتوصیات التي سیصار الحقا إلى رفعھا بشكل رسمي لكافة الجھات المعنیة
  

مھندسا ومھندسة  ٢٥٠ارتفع عدد المتقدمین لشغل وظائف ھندسیة جدیدة في أمانة عمان الكبرى الى 
وكانت . ھندسیة في قطاعات األمانة المختلفةفي تخصصات العمارة والمدنیة، وذلك لشغل وظائف 

 .وظیفة لمھندسین وأطباء وأطباء بیطریین ٢٠األمانة اعلنت مؤخرا عن فتح باب التعیین في نحو 

 زواریب الغد
  


