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 ـوعالمـــــــــــوضــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٣  تبحث التعاون مع الجامعات الھنغاریة" األردنیة"
  ٤  تحتفل بطلبة الطب الجدد" األردنیة"

یستأثرون بحصة األسد خالل ) األردنیة(طلبة الفنون البصریة في 
  مشاركتھم في أسبوع عمان للتصمیم

٥ 

 ٨  عن النار والوجع في القصیدة) األردنیة(ندوة في 
بدء االمتحانات التحریریة لمتدربي المحامین في حرم الجامعة 

  األردنیة
٩ 

تتحضر إلستضافة المؤتمر العربي األوروبي للعلوم " األردنیة"
  الریاضة والصحة

١٠ 

 ١٢  حملة لمناصرة المرأة األردنیة
   شؤون جامعیة

تبحث ووفد رومانیا برئاسة األمیر رادو تبادل » التعلیم العالي«
  براتالخ

١٣ 

سیستمر  ٢٠١٨الدعم الحكومي للجامعات بموازنة : الطویسي
  بمستوى العام الحالي

١٤ 

رؤساء جامعات رسمیة في  ٥سیناریو تغییر : لجنة المشاقبة 
  و تقریر لجنة الخبراء بات استرشادیا فقط... الواجھة 

١٥ 

 ١٧  أكادیمیة الملكة رانیا تؤسس لحالة تنقل التعلیم لمساحات ایجابیة
... ضوابط الرسوب والنجاح في الثانویة العامة: التعلیم العالي

  والسیناریوھات المقترحة
١٨ 

مؤتمرون یوصون بإدراج مساقات طب التأھیل بخطط كلیات الطب 
  الدراسیة

٢١ 

ورشة توصي بتحسین مخرجات التعلیم والتطویر المھني 
  الصیدالني

٢٢ 

ریر الخبراء بشأن رؤساء یشكل لجنة لدراسة تق» التعلیم العالي«
  الجامعات

٢٣ 

   مقاالت
 ٢٤  إبراھیم بدران. د/واالفتراضات الواھمة.... المسألة االقتصادیة

ُردن  ٢٧  قاسم الناصر" محمدأمین"/ُمعضلة البحث العلمي في األ

 ٣٠- ٢٩  اعالنات

 ٣١  وفیات
  ٣٣- ٣٢  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  لجامعات الھنغاریةتبحث التعاون مع ا" األردنیة"

بحث نائب رئیس الجامعة  - زكریا الغول  

األردنیة لشؤون الكلیات االنسانیة الدكتور أحمد 

مجدوبة مع وفد ھیئة رؤساء الجامعات 

  .الھنغاریة مختلف أوجھ التعاون بین الجانبین

وقدم الدكتور مجدوبة الى جانبھ عمید البحث 

ثلین عن مالعلمي الدكتور شاھر المومني وعدد م

كلیة الدراسات العلیا و ووحدة المكتبة و مكتب العالقات الدولیة نبذه عن الجامعة وكلیاتھا والبرامج 

  .الكادیمیة المطروحة وآلیة الدراسة والتوجھات المستقبلیة للجامعة بما فیھا التعلم المدمج وااللكتروني

لتعاون سواء التبادل الطالبي وتبادل وابدى مجدوبة ترحیب الجامعة واستعدادھا لدعم كافة أشكال ا

اعضاء ھیئة التدریس او اعداد البرامج االكادیمیة المشتركة او المشاریع العلمیة والبحثیة، والنشر 

  .العلمي

وأكد الجانبان عمق ومتانة العالقات األردنیة المجریة ورؤیتھما المشتركة حیال العدید من القضایا 

  .اق التعاون على كافة الصعد خصوصا األكادیمي منھاالدولیة ورغبتھما في توسیع آف

وقالت مسؤولة الشؤون الدولیة لھیئة رؤساء الجامعات الھنغاریة فاني كوملوس إن الجامعات 

الھنغاریة تتطلع لمزید من التعاون مع الجامعة االردنیة لما تتمتع بھ من سمعة اكادیمیة بین نظیراتھا 

  .قاییس التتصنیف العالمیةالھربیة وموقعھا المتقدم على م

وجاءت الزیارة على ھامش أعمال معرض الجامعات الھنغاریة الذي اقیم في األردن مؤخرا

 أخبار الجامعة

 ١٤/١٠/٢٠١٧                             السبت                                           طلبة نیوز/السوسنة/أخبار األردنیة
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 تحتفل بطلبة الطب الجدد" األردنیة"

نظم اتحاد طلبة كلیة الطب في الجامعة األردنیة الیوم حفال بمناسبة استقبال الطلبة  -سناء الصمادي

دایة ھذا العام وتعریفھم الذین التحقوا بالكلیة ب

  .بالخطط والبرامج الدراسیة

والقى عمید الكلیة الدكتور نذیر عبیدات كلمة 

توجیھیھ رحب فیھا بالحضور والطلبة، ودعاھم 

للمشاركة الفاعلة بالنشاطات الالمنھجیة التي 

تنظمھا الكلیة لصقل شخصیتھم، وحثھم على 

  .من الطلبة التعلم واالستفادة من خبرات وتجارب نظرائھم

وحث عبیدات الطلبة في الحفل الذي حضره نائب العمید الدكتور فیصل الخطیب ، ورئیس قسم علم  

االدویة الدكتور مالك الزحلف، على الجد والعطاء في حیاتھم الدراسیة والسعي نحو التمیز في 

ستویین المحلي مراحلھم الدراسیة، والمحافظة على سمعة الجامعة األكادیمیة المتمیزة على الم

  .والعربي ونقل الصورة االیجابیة عن الكلیة

واشتمل الحفل على عرض لعدد من المسرحیات  الھادفة للطلبة الجدد، إلضفاء روح من المتعة 

  .والسرور، وبعض الفقرات الكومیدیة

 ١٢/١٠/٢٠١٧                                 أخبار األردنیة                                                           الخمیس     
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 على مستوى الجامعات األردنیة

الل مشاركتھم في أسبوع عمان یستأثرون بحصة األسد خ) األردنیة(طلبة الفنون البصریة في 

 للتصمیم

استأثر طلبة قسم الفنون  -فادیة العتیبي 

البصریة في كلیة الفنون والتصمیم في 

الجامعة األردنیة بحصة األسد من المشاركة 

على مستوى الجامعات األردنیة في فعالیات 

) معرض الطالب ( أسبوع عمان للتصمیم 

جاللة الملكة في نسختھ الثانیة، الذي افتتحتھ 

رانیا العبدهللا المعظمة قبل أیام في جالیري 

  ."التصمیم یحرك الحیاة تحرك التصمیم"ھنجر راس العین، وتحت شعار 

التي ) أعمال المشاغل(طالبا وطالبة انطالقا من مادة ) ١١(وجاءت مشاركة الطلبة البالغ عددھم 

تصمیم ، حیث عرض الطالب في الھنجر ساعدت على تطویر مھارات الطالب اإلبداعیة في مجال ال

أعماال فنیة أبھرت الناظرین؛ لمنتھى الحرفیة واإلتقان التي صاغتھا أنامل الطلبة من مواد وخامات 

  .بسیطة بمساعدة القائمین على أسبوع عمان للتصمیم من خبراء ومختصین

لبة في مثل ھذا الحدث المشرفة على الطلبة الدكتورة ھیفاء بني اسماعیل أكدت أھمیة مشاركة الط

المھم، مشیرة إلى أنھا بمثابة فرصة ذھبیة بالنسبة لھم كمصممین ناشئین لتمرین عقولھم وتحفیز 

  .المساحة اإلبداعیة لدیھم للخروج بأفكار یمكن استثمارھا في مجال التصمیم لما فیھا خدمة للمجتمع

تم اختیار الطلبة للمشاركة في أسبوع  وأشارت بني إسماعیل في حدیثھا إلى اآللیة التي على أساسھا

) أعمال مشاغل(ان مشاركة الطلبة في المعرض كانت انطالقا من مادة : " عمان للتصمیم، قائلة

 ١٢/١٠/٢٠١٧أخبار األردنیة                                                           الخمیس                                      
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وضمن مشروع إعادة تدویر الخامات والمواد القدیمة الموجودة حول الكلیة من أخشاب وحدید 

جدیدة ) كراسي(ھا في تصمیم قطع أثاث وبالستیك، وتحویلھا إلى منتج مفید عن طریق االستفاده من

  .وعصریة تخدم كلیة الفنون من النواحي الوظیفیة والجمالیة

  

تم عرض األعمال في قاعة المعارض في كلیة الفنون والتصمیم،  بحضور رئیس :" وأضافت 

تور الجامعة الدكتور عزمي محافظة ونائبھ الدكتور أحمد مجدوبة ومدیر دائرة العالقات العامة الدك

سلیمان الفرجات، وقد نالت استحسان الحضور ومن بینھم السید ولید جانخوت أحد المنسقین لفعالیات 

أسبوع عمان للتصمیم، الذي بدوره أبدى إعجابھ بأعمال الطلبة وقام بتعریفھم بفكرة وطبیعة أسبوع 

لدیھم، لیتم بعدھا عمان للتصمیم، وأھمیة وآلیة المشاركة فیھ، حیث القت الفكرة استحسانا كبیرا 

إشراكھم في برنامج خاص بالطلبة، والعمل جنبا إلي جنب مع المختصین في مجال التصمیم في 

  ."برنامج تعلیمي استمر لمدة ستة أشھر تمھیدا للمشاركة في أسبوع عمان للتصمیم

 وعبرت بني إسماعیل عن فخرھا بمشاركة الطلبة المتمیزة، الفتة في حدیثھا إلى دعم وتوجیھ

الدكتور جھاد العامري الذي أكد مرارا وتكرارا ضرورة تثقیف الطلبة بمجاالت الفنون والتصمیم 

  .المختلفة لما لھا من دور في إثراء المشھد الثقافي في المنطقة

أسبوع عمان تجربة سنویة غامرة بالتصمیم، یحفز المصممین :" وختمت بني اسماعیل حدیثھا قائلة 

ً، باإلضافة إلى أنھ محطة مھمة للطلبة لتأسیس عالقات مع من خالل تالقي المجتمع ات واألفكار معا

  .ممارسین وخبراء ممن لھم  خبرة تجارب واقعیة في مجاالتھم

دانا :  شارك في فعالیات أسبوع عمان الذي یستمر حتى الرابع عشر من الشھر الحالي كل من الطلبة

ا خرفان،  ومنذر حسین، ورشا یاسین، وصفیة سعد الدین، ولین سعادة،  ولمیس غزالة،  ولیند

  . البرغوثي، وھبھ مبیضین، وحال الزبیدي، وحال حماد، ولبنى الموسى
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یذكر أن أجندة أعمال أسبوع عمان للتصمیم تزخر بفعالیات ممیزة وشاملة تبدأ بالمعارض، انتقاًال 

ً عن فرص  بناء األعمال إلى المؤتمرات، وورش العمل، وجلسات الحوار والنقاش، فضال

  .والشراكات
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عن النار والوجع في القصیدة) األردنیة(ندوة في   

تواصل ملتقى األردن األّول للشعر الخمیس بندوة في مركز اللغات بالجامعة األردنیّة شارك فیھا 

عطاهللا الحجایا. یوسف علیمات وثامر مصاروة قّدمھما فیھا للحضور الناقد د.الناقدان د وقّدم  .

ً بعنوان علیمات قراءة في : ثقافة النار وجدلیّة العنونة«، في الملتقى الذي تقیمھ وزارة الثقافة، ورقة

ِرى للشاعر نادر ھدى ، قال فیھا إّن تجربتھ الشعریة تنطوي على ذاٍت إنسانیّة تخترق »دیوان نار الق

اءات ورؤى ذاتیّة كّل العوالم والفضاءات اإلنسانیّة التي تتماھى أو تتصادم معھ بغیة تشكیل فض

ورصد علیمات ھذا المنحى في تجربة ھدى في عناوین دواوینھ التي تجّسد بدورھا  .وعوالم خاّصة

ً لقصیدة النثر في الشعر األردني المعاصر، وفي  ً أو مسارات فكریة سمحت لھ بأن یكون رائدا مسارا

ً من الثمانینات، إذ تبدو ھذه العنونة بما تثیره  من جدلیات وتوترات شائكة في مرحلة مبكرة بدءا

وقال إّن تجربة ھدى تكشف عن ذات شاعرة مسكونة . عناوین الدواوین، وكذلك في عناوین القصائد

ً عن عالم طوباوي أو مدینة فاضلة تترسخ فیھا المبادئ والقیم النبیلة،  بھاجس التسفار المعرفي بحثا

ً من واقع مأساوي مجنون ومعتم تتمزق فیھ الذات ا إلنسانیّة، وتتناثر فیھ أحالٌم وأشواٌق مكبّلة ھربا

» قراءة العطش«بدوره، قرأ الناقد مصاروة دیواني الشاعر الراحل عبداهللا منصور  .ومنكسرة

ً إلى تجاوز العطش حدود الكلمة اللغویة، إذ جاء على مستویین؛ األول »أوجاع فلسطینیة»و ، خالصا

ّمة على حدٍّ سواء، والثاني رمزي یتضّمن دالالت الواقع والحال لألمة، في عطش الوطن واأل

وفضاءات نصیّة واسعة، تأخذنا من حیّز الخاّص إلى العام، وتتعدى بنا من الذاتي إلى الموضوعي، 

كما انطلق .وتتجاوز المعنى اللغوي إلى معنى مجازي، في الحریّة والبحث عن التحرر والخالص

ً قصدیّة واضحة ورمزیة ثالثیة »ةأوجاع فلسطینی«مصاروة في قراءتھ دیوان  ، من العنوان مناقشا

.جمع منصور بین الوطن والعاشق والحبیبة

 ١٤/١٠/٢٠١٧         السبت                                                                                       ١٥:الرأي ص



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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 بدء االمتحانات التحریریة لمتدربي المحامین في حرم الجامعة األردنیة

 

تبدأ الیوم االمتحانات التحریریة للمحامین المتدربین لدور تشرین األول للعام الحالي وذلك في مجمع 

  . ت االنسانیة في حرم الجامعة األردنیةالقاعا

وكانت نقابة المحامین قد أوضحت عدد من التعلیمات الواجب مراعاتھا ، منھا عدم دخول أى شخص 

مھما كانت صفتھ االعتباریة لقاعة االمتحانات، كما شددت النقابة على أنھ الیجوز دخول أى من 

اخل القاعة ، وأكدت النقابة ان أى مخالفة یرتكبھا أجھزة الھاتف المحمولة او أى أجھزة الكترونیة د

  . الممتحن ، فان عقوبتھا ستكون منعھ من االمتحان وتعرضھ للمساءلة التأدیبیة 

 ١٤/١٠/٢٠١٧الكون نیوز                                                           السبت                                  



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               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 

" تتحضر إلستضافة المؤتمر العربي األوروبي للعلوم الریاضة والصحة" األردنیة  

ء من التحضیرات الفتتاح المؤتمر شارفت كلیة التربیة الریاضیة في الجامعة األردنیة، على االنتھا

العربي األوروبي الثاني لعلوم الریاضة والصحة، والمقرر عقده في منطقة البحر المیت خالل الفترة 

المقبل، ویعقد بالتعاون بین الجامعة األردنیة ومعھد العلوم ) نوفمبر(تشرین الثاني  ٣-١ما بین 

  .الریاضي في جامعة ماغدیبوغ االلمانیة

صادق الحایك، أن اھداف المؤتمر تتمثل .مید كلیة التربیة الریاضیة في الجامعة االردنیة دواشار ع

في مشاركة العدید من العلماء الممیزین على مستوى العالم، وذلك من خالل تقدیم ابحاث علمیة 

عملیة تطبیقیة، وھي فرصة مناسبة لحضور محاضرات وندوات لقامات علمیة معروفة على مستوى 

  .لمالعا

واضاف الحایك خالل المؤتمر الصحفي الذي عقد یوم الخمیس الماضي، الى أن كلیة الدراسات العلیا 

في الجامعة سیكون لھم الدور الكبیر من حیث التركیز على االبحاث العملیة المیدانیة التطبیقیة، ألن 

  .التعلیم اضحى بحاجة الى سلك االبحاث

دولة عربیة  ٢٥باحثا یمثلون  ٢٥٠سیكون االكبر، سیشارك فیھ واشار الحایك الى ان المؤتمر الذي 

بحثا علمیا تطبیقیا، وسیتم خالل المؤتمر وضع المشاركین والحضور  ١٤٠واجنبیة، حیث تم تقدیم 

  .بآخر المستجدات العلمیة في االبداع بالبحث العلمي

مؤتمر الذي سیكون من اھم الحایك، أن الكلیة انتھت من تشكیل كافة اللجان المعاونة لل.واضاف د

الفوائد المرجوة منھ ھو االطالع على خبرات العلماء الریاضیین، وطرق االستفادة منھا في علوم 

التدریب الریاضي، القدرات البدنیة والصحیة، فسیولوجیا الجھد البدني، التغذیة والریاضة، التربیة 

فال، برامج التدریب واللیاقة البدنیة الریاضیة المعدلة، ریاضة كبار السن، علوم الریاضة لالط

المتقدمة، التعلیم الحركي والتقدم، التعلیم الحركي والحكم، مناھج التربیة الریاضیة المبتكرة، 

 ١٤/١٠/٢٠١٧السبت                                                                                                الكترونيالغد 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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تكنولوجیا الریاضة، التحلیل الحركي والمیكانیكي الحیویة، الریاضة التنافسیة واعداد االبطال 

الریاضي، االدارة الریاضیة، السیاحة الریاضیة،  الریاضیین، علم النفس الریاضي، علم االجتماع

التسویق الریاضي والصحافة واالعالم الریاضي، ویوفر المؤتمر مساحات للنقاش وتبادل االفكار بین 

من شھر تشرین االول  ٣٠المختصین في جمیع العلوم الریاضیة، وسیتم تقدیم كافة اوراق البحث یوم 

  .االبحاث في الیوم التاليالحالي، وتقدیم ملخصات ) اكتوبر(

  .نھاد البطیخي رئاسة اللجنة االعالمیة في المؤتمر.وتتولى د



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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 حملة لمناصرة المرأة األردنیة

 

اطلقت الشبكة الدبلوماسیة الدولیة للقانون الدولي وحقوق االنسان برئاسة الدكتور عذاب العزیز حملة 

لنجمة األمریكیة للتعلیم والتدریب والتنمیة دولیة لدعم ومناصرة المرأة بالتعاون مع اكادیمیة ا

  .المستدامة وبالشراكة مع الجامعة األردنیة

وتأتي الحملة في إطار عمل الشبكة وانشطتھا وحمالتھا الحقوقیة المختلفة في الوطن العربي، والتي 

  .تھدف الى دعم التنمیة البشریة بمختلف انواعھا بكافة في الدول العربیة والشرق االوسط

وقال رئیس مجلس إدارة النجمة األمریكیة كفاح ابونحلة ان الشبكة الدبلوماسیة تأخذ من مملكة 

ً لھا وتعمل في    عشر دولة عربیة وأوروبیة وافریقیة١٦النرویج وسویسرا مقرا

واضاف في تصریح صحفي ان للمؤسسات االكادیمیة والتربویة دورا في تحقیق ونشر الفكر 

تضطلع فیھ ھذه المؤسسات من ادوار نوعیة في  نیة ومباديء حقوق االنسان لماالحقوقي والتربیة المد

بناء االنسان واالرتقاء بھ، ومن ھنا جاء التعاون مع الجامعة األردنیة التي ستنطلق من حرمھا أول 

  .الشھر الجاري، ومن ثم إلى مختلف محافظات المملكة ١٩نشاط للحملة في 

مالت التي تنفذھا الشبكة في دول اخرى عربیة، لتعزیز دور المرأة في وبین ان الحملة تتزامن مع الح

  .عملیة التنمیة ومعالجة المشاكل االجتماعیة واالقتصادیة

 ١٤/١٠/٢٠١٧عمون                                                                  السبت                                   



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  تبحث ووفد رومانیا برئاسة األمیر رادو تبادل الخبرات» التعلیم العالي«
  

لدى لقائھ سمو االمیر رادو والوفد  بحث وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي
  .الروماني المرافق تبادل الخبرات االكادیمیة والعلمیة السیما في مجال التعلیم العالي والبحث العلمي

وبحث الطرفان خالل اللقاء الذي حضره السفیر الروماني في عمان وامین عام وزارة التعلیم العالي 
بحث العلمي امكانیة تبادل الطلبة واعضاء ھیئة التدریس والبحث العلمي ومدیر عام صندوق دعم ال

  .بین الجامعات االردنیة والرومانیة
كما ناقشا خالل اللقاء الذي حضره عدد من رؤساء الجامعات الرومانیة إضافة إلى وزیر التعلیم 

ین الوطني في رومانیا ورئیس مجلس رؤساء الجامعات فیھا امكانیة زیادة اعداد الطلبة االردنی
  .للدراسة في الجامعات الرومانیة في مجالي الطب والھندسة

وتطرق الجانبان إلى إمكانیة تجدید البرنامج المعمول بھ حالیا وكذلك العمل على عقد اجتماع كل 
  .عامین لرؤساء الجامعات في البلدین بالتناوب بینھما

جال التصنیف واالعتماد وقال الطویسي ان الجامعات االردنیة وصلت الى مراكز متقدمة في م
وجودة التعلیم داعیا الطلبة في رومانیا الى الدراسة في مؤسسات التعلیم العالي االردنیة خاصة في 

  .تخصصات الطب والھندسة واالتصاالت وتكنولوجیا المعلومات
بدوه اكد االمیر راود ترحیب بالده بالطلبة االردنیین للدراسة في الجامعات الرومانیة، مشیدا 
بالمستوى التي وصلت الیھ مؤسسات التعلیم العالي االردنیة والتي اصبحت لدیھا القدرة في التنافس 

  .مع الجامعات العالمیة

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ١٥/١٠/٢٠١٧          األحد                                                                                        الكتروني الدستور 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  سیستمر بمستوى العام الحالي ٢٠١٨الدعم الحكومي للجامعات بموازنة : الطویسي

  
الحكومي للجامعات  أكد وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي أن الدعم

والموازنات التأشیریة  ٢٠١٨سیستمر بنفس المستوى الحالي رغم تخفیض معظم بنود موازنة 
  .٢٠٢٠-٢٠١٩للعامین 

ملیونا دعما مباشرا  ٧٢(ملیون دینار ھذا العام موزعة  ١٤١وبلغ الدعم الحكومي للجامعات الرسمیة 
نا لصندوق دعم الطالب والذي یذھب مباشرة ملیو ٢٥ملیونا إعفاء مستحقات ھیئة اإلعتماد،  ٢١و 

  ). ملیونا من المنحة الخلیجیة ٢٣للجامعات و 
وقال الطویسي حالل لقائھ نھایة األسبوع الماضي رؤساء الجامعات الرسمیة أن مجلس التعلیم العالي 

ً لتحفیز الجامعات للمساھمة في النمو اإلقتصادي في المملكة وذلك بتخفیض ما ن % ٥سبتھ إتخذ قرارا
ً لمدة  ً لمؤشرات أداء تقیس مدى % ١٥سنوات لیصبح  ٣من الدعم الحكومي وزیادتھ تراكمیا وفقا

  .مساھمة خطط الجامعة في النمو اإلقتصادي الوطني
كما دعا الطویسي الجامعات إلى إیجاد ھویة تخصصیة لكل جامعة ضمن التخصصات المتمیزة 

وناشد رؤساء الجامعات . طلبة والجامعة وإیراداتھاوالتي بدورھا ستنعكس بشكل إیجابي على ال
بضرورة تنفیذ التوجیھات الملكیة بالمرحلة القادمة التي تقوم باالعتماد على الذات من خالل تعزیز 
موارد الدولة الذاتیة وترشید اإلنفاق الجاري والتشغیلي ما أمكن، ما یستدعي العمل على زیادة وعي 

مفھوم اإلعتماد على الذات وإرتباطھ بقیم الوالء واإلنتماء واإلنتاجیة من الطلبة والمجتمع الجامعي ب
خالل تحفیز النمو اإلقتصادي في قطاع التعلیم العالي، وبما یتالءم مع اإلستراتیجیة الوطنیة لتنمیة 

  .الموارد البشریة
المشاریع وشدد الطویسي على ضرورة إعتماد الجامعات على الشراكة مع القطاع الخاص وتنفیذ  

اإلستثماریة اإلیجابیة من خالل إجراءات شفافة وخطط مدروسة من المرجعیات اإلداریة والمالیة 
وعلى رأسھا مجالس األمناء، والتي بدورھا تنعكس على توسیع قاعدة البنیة التحتیة والمرافق في 

ایة اإلعتماد على الذات التعلیم العالي وتنمیة الموارد البشریة واإلعتماد على ھذه الموارد لتكون بد
للجامعات بحیث تعمل على تخفیف النفقات في كل األوجھ مع زیادة اإلیرادات من خالل المشاریع 

وطالب الطویسي الجامعات بضرورة العمل والتنسیق مع مدیریة الطلبة الوافدین في . اإلستثماریة
تابعة شؤونھم وتنفیذ برامج الوزارة والتي من شأنھا تعزیز إستقطاب الطلبة غیر األردنیین وم

  . تسویقیة مدروسة للجامعات األردنیة إلستقطاب الطلبة الوافدین وبما یعزز اإلقتصاد الوطني

  ١٥/١٠/٢٠١٧                                            حداأل                                         طلبة نیوز/٣-١:الدستور ص
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و تقریر لجنة الخبراء ... رؤساء جامعات رسمیة في الواجھة  ٥سیناریو تغییر : لجنة المشاقبة 
  بات استرشادیا فقط

  
  
  

وكما یبدو فان عملیة االجھاز على رؤساء " ما انفض "الي في التعلیم الع" الطابق "یبدو ان 
الجامعات الرسمیة او بعضھم انتقل لیكون من مھام لجنة جدیدة شكلھا مجلس التعلیم العالي من لین 

تكون مھمتھا االطالع على تقریر لجنة الخبراء ( اعضاءه و بحسب قرار المجلس فان ھذه اللجنة 
ات الالزمة في ضوء ما ورد في ھذا التقریر وأیة مادة معززه بالوثائق المقدم للمجلس وتقدیم التوصی

ارتأت لجنة الخبراء عدم تضمینھا في التقاریر باعتبارھا خارجة عن اطار المھام التي كلفت بھا من 
المجلس ویشمل ذلك الكتب الواردة من رئاسة الوزراء وھیئة مكافحة الفساد ومجلس النواب على ان 

  .)اللجنة على المجلس خالل اسبوعین من تاریخ القرارتعرض توصیات 
  

ما یعني ان المجلس اعاد موضوع التقییم الى مربعھ االول وكأن دور لجنة الخبراء ما كان اال 
استشاریا وان التوصیات النھائیة التي سیتبناھا المجلس سنكون استنادا الى توصیات لجنة المشاقبة 

فالمجلس كلف اللجنة بتقدیم توصیات في " الدكتور امین المشاقبة  نسبة الى رئیس اللجنة المشكلة"
ضوء ما ورد في تقریر لجنة الخبراء اي ان تقریر لجنة الخبراءما كان اال تقریرا استرشادیا فقط وان 
اللجنة الحالیة ستقوم بتضمین تقریرھا كل الشكاوى الواردة الى رئاسة الوزراء او اي مشاكل من قبل 

  " ....احد المخاتیر"واب او قد تتوسع االمور ویتم قبول شكاوى موقعة من السادة الن
  

مجلس التعلیم العالي یعاود . مھزلة ما بعدھا مھزلة بعد ثالثة شھور من عمل مضني للجنة الخبراء 
  فتح ملف تقییم رؤساء الجامعات من البدایة ولكن لماذا ؟

  
سبوع قبل الماضي على تقریر لجنة الخبراء الجواب واضح فبعد النقاش والجدل الذي دار اال

ومحاوالت بعض الجھات التأثیر على اللجنة واصدار توصیات بعینھا االمر الذي لم یتم بسبب رفض 
رئیس اللجنة وعدم قناعة االعضاء لم یكن امام ھذه الجھات اال االلتفاف على تقریر لجنة الخبراء من 

  .مجلس التعلیم العالي  خالل لجنة جدیدة مضمونة كون اعضائھا من
  

كما وان االدعاء بان لجنة الخبراء لم تأخذ بالشكاوى المقدمة الى رئاسة الوزراء او مكافحة الفساد 
فھو غیر صحیح حیث ان اللجمة اشارت الى نلك الشكاوى والتي بعضھا غیر صحیح وكیدي و یاتي 

  .غي اطار التشویش فقط 
  

تجاه الجامعات ورؤسائھا ھو ان االحتماع الذي جمع وزیر ومازاد الشكوك حول نوایا الحكومة ا
التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي برؤساء الجامعات الخمیس الماضي اي نفس 

لم یتم فیھ طرح موضوع التقییم مطلقا ..یوم جلسة مجلس التعلیم العالي التي شكلت فیھا لجنة المشاقبة 
ت االجتماع من ان رئیس الوزراء ھاني الملقي وجھ وزیر التعلیم العالي وان التسریبات التي سبق

بتطمین رؤساء الجامعات خالل االجتماع امر لم یتم التطرق لھ ال من قریب وال من بعید ما یؤكد بان 
  ....وراء االكمة ما وراءھا 

  

  ١٥/١٠/٢٠١٧طلبة نیوز                                                               األحد                                          
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صفحة والذي  ٢٤٠غ لجنة المشاقبة اعطیت اسبوعین لالنتھاء من دراسة تقریر لجنة الخبراء البال
ركز على المعاییر واالسس لعملیة المساءلة ووضع توصیات خاصة بكل جامعة تسلط الضوء على 
مواضع القوة و تشیر الى مواضع الخلل لتصویبھا من قبل االدارات الحامعیة وھو امر لیس في وارد 

ى وھي حتمیة اجراء فمطبخ القرار على ما یبدو لدیھ رؤیة أخر... الحكومة ومواقع صنع القرار 
وما یعزز ذلك ان ھناك حالة من التوتر بین رؤساء .. تغییرات على رؤساء الجامعات الرسمیة 

عند " صوفة بعض رؤساء الجامعات حمراء "مجالس االمناء ووزیر التعلیم العالي اضافة الى ان 
  ...رئیس الوزراء و جھات أخرى 

  
یم العالي صرحوا غیر مرة بان موضوع التصنیفات وما یضاف الى ذلك ان اعصاء في مجلس التعل

العالمیة ما ھو اال أكذوبة اختلقھا احد الرؤساء السابقین للجامعات وانھم ال یعترفون بھذه التصنیفات 
وان المھم لیس تطبیق المعاییر بل المھم ھو ادارة الشان االكادیمي بطریقة تضمن سیر عملیة 

فؤین دون ابنظر الى معاییر بعض المؤسسات الدولیة المستندة التدریس بشكل صحیح وتخریج طلبة ك
فھي ...ھذه الرؤیة العضاء مجلس التعلیم العالي خطیرة ولھا ما بعدھا ....الى االسس التحاریة 

  ....استھداف واضح لبعض رؤاء الحامعات دون غیرھم 
  

ولن یكون اقلھا ...جدا لحنة المشاقبة في مھمة لیست سھلة وسیترتب على توصیاتھا امور كبیرة 
  ....رؤساء جامعات رسمیة ھذا بحسب مصادر موثوقة جدا في دوائر القرار  ٤تغییر ماةال یقل عن 
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  أكادیمیة الملكة رانیا تؤسس لحالة تنقل التعلیم لمساحات ایجابیة
  
مون ھم المحّرك الرئیسي في العملیة التعلیمیة« ّ طویر توقفت والذي إن توقف عن الدوران والت.. المعل

، كلمات أكدت علیھا جاللة الملكة رانیا العبدهللا «العملیة التعلیمیة بأكملھا، خصوصا في عصرنا ھذا 
م وجعلھ أكثر  ّ م أھمیة كبرى في مسار العملیة التربویة وتطویرھا، ذلك أن النھوض بالمعل ّ إلیالء المعل

ّف للعملیة التربویة تمكینا حتما یقود نحو إصالح تربوي شامل، ودون ذلك بطبیعة  الحال ھو توق
  . بأكملھا

م حتما یعد ركیزة أساسیة في ھذه العملیة،  ّ ّ أن المعل ورغم تعدد أركان المعادلة التربویة والتعلیمیة، إال
وتدریبھ وتأھیلھ یجعل من التعلیم حالة متطّورة دائمة التحدیث، ومنتجھ سواء كان في المدرسة أو 

ابیا، ویعطي اضافات صحیحة ولیس العكس، بعیدا عن أي تشوھات في الجامعة أو سوق العمل ایج
م ھو ضعف وتراجع للتعلیم ّ   .ھذه المنظومة بمجملھا، فضعف المعل

م، وجعلھ في السطر األول من  ّ جاللة الملكة، وضعت أسسا عملیة وواقعیة للنھوض بواقع المعل
جندة المحلیة، ووضعھ في مقدمة الحدث اإلھتمام لیس فقط في األجندة التعلیمیة، إنما أیضا على األ

التنموي، لیس بكلمات وجمل بني علیھا ھذا القطاع الھام لسنین بناء ركیكا، إنما من خالل مبادرات 
عملیة وخطط وبرامج واقعیة طّورت وتطّور من ھذا الواقع بصورة یمكن الحسم من خاللھا بأن 

  .الواقعالتعلیم یسیر نحو األفضل، وحقق انجازات على أرض 
ّم، وتطویر مھاراتھ، وتأھیلھ سواء كان داخل الصف أو قبل  وفي اطار حرص جاللتھا على المعل
ّم ھو محّرك العملیة التعلیمیة، أطلقت جاللتھا عددا من  تعیینھ، ووفقا لما أكدتھ جاللتھا بأن المعل

م من مساحة السلبیة وتواضع اإلمكانیات والمعلومات،  ّ لمساحات واسعة من المبادرات نقلت المعل
  .التطّور، والحداثة في منھجیات العمل والتأسیس لحالة تعلیمیة مختلفة ناضجة

م واقعا  ّ ّمین من أبرز مبادرات جاللتھا التي منحت المعل وتعد أكادیمیة الملكة رانیا لتدریب المعل
تدریب ، حیث عملت على توفیر برامج )٢٠٠٩(تطویریا مختلفا، منذ تأسیسھا في حزیران عام 

وتأھیل للمعلمین، خالل عملھم وقبل تعیینھم، إذ بدأت األكادیمیة بإستقبال مجموعات من المعلمین 
  .والمعلمات قبل التعیین

ومن المنتظر أن یتم یوم غد اإلثنین برعایة جاللة الملكة رانیا العبد هللا تخریج الفوج األول من طلبة 
ل الخدمة، وطلبة الدبلوم المھني في القیادة التعلیمیة الدبلوم المھني إلعداد وتاھیل المعلمین قب

المتقدمة، لتضاف ھذه الخطوة لمنھجیة تطویر العملیة التربویة التي تسعى لجذریھا جاللة الملكة، 
والتأسیس لواقع حتما تطبیقھ بشكل أوسع وبشراكات ما بین صانعي القرار التعلیمي كافة ستحقق 

وثورة اصالحیة عملیة تبتعد عن أي خطابات أو كلمات أتخمت بھا نھضة حقیقیة في واقع التعلیم 
  . مكتبات اإلصالح التربوي والتعلیمي

ّى رؤیة جاللة الملكة رانیا العبدهللا لالرتقاء بنوعیة   وتعّد أكادیمیة الملكة رانیا مؤسسة مستقلة تتبن
ّمین بالمھارات الال زمة، وتقدیر دورھم وتقدیم التعلیم في األردن والمنطقة من خالل تمكین المعل

الدعم الالزم لھم للتمیّز داخل الغرفة الصفیّة، وتعمل على تطویر برامج التدریب وبرامج التنمیة 
المھنیّة لتستجیب لالحتیاجات التعلیمیة في األردن بشكل خاص وفي العالم العربي بشكل عاّم، وذلك 

ّمین جامعة كولومبیا في نیو یورك ومركز جامعة كولومبیا الشرق أوسطي بالشراكة مع كلیة المعل
  .لألبحاث ووزارة التربیة والتعلیم األردنیة

وتھدف أكادیمیة الملكة رانیا لتدریب المعلمین لتطویر نوعیة التعلیم وتعزیز التعلیم المتمیز في 
ر األردن والوطن العربي، كما تعمل من خالل حشد عدد من المصادر المعرفیة للمحافظة على معایی

  .عالیة عند تصمیم البرامج التدریبیة للمعلیمن والمشاركة في إصالح سیاسات المعلمین

  ١٥/١٠/٢٠١٧                               األحد                                                                         ٤:الدستور ص
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ً في األردن وفي  وترّكز مھمة األكادیمیة على تمكین كل تربوي لیؤثر على األجیال القادمة إیجابا
، ذلك الوطن العربي من خالل تصّدر عملیة إصالح سیاسات التعلیم وتوفیر التنمیة المھنیة للمعلمین

  .أنھا تھدف لتطویر نوعیة التعلیم وتعزیز التعلیم المتمیز في األردن والوطن العربي
ویمكن حسم القول، بأن تطویر التعلیم یتطلب السیر على نھج مبادرات جاللة الملكة للوصول لبر 

حث عن اإلستقرار اإلیجابي لھذا القطاع الذي لبث في غیاھب النسیان بل والتجاھل لسنوات، دون الب
أي سبل لتطویره بشكل عملي وواقعي، یجعل منھ متطورا بعیدا عن أي شكل من أشكال ارتفاع 
األصوات بخطط صناعیة غیر قابلة للتطبیق وال حتى لتحریك ساكن تشوھات تكاد تكرر ذاتھا 

م أحد أھم ھذه األولویات التي یجب التركی ّ ز سنویا، فتحدید األولویات ضرورة ودون أدنى شك المعل
  .علیھا
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  والسیناریوھات المقترحة... ضوابط الرسوب والنجاح في الثانویة العامة: التعلیم العالي
  
  
ناقش مجلس التعلیم العالي أول من أمس ملفین بغایة األھمیة، یتعلق األول بتحدید مصیر قضیة الغاء  

فقد قدم وزیر التربیة الرسوب ضمن تعلیمات وزارة التربیة والتعلیم، وفقا لحالة من التشاركیة، 
عمر الرزاز امام مائدة المجلس واعضائھ عرضا مفصال وواضحا حوال االلیة المقترحة . والتعلیم د

لقضیة الغاء الرسوب وتعلیمات الثانویھ العامة الجدیدة، من اجل تبادلیة اآلراء واالستماع لوجھة نظر 
  .وھو الثانویة العامة أعضاء المجلس كتعلیم عالي لیقدموا المدخل الى الجامعات

سیناریوھات جادة وھامة قدمت وعرضت امام مجلس االمتحانات بالتربیة تتحدث عن ضرورات 
لوضع حدود دنیا بالثانویة العامة، ال ان تترك األمور على عواھنھا وان یكون الباب مفتوحا بل 

ذي تم  طرحھ امام ضوابط بشأن الرسوب والنجاح، الن امره خطیر في حال لم یتم ضبطھ، وھو ال
مجلس التعلیم العالي اول امس  وسیتم مناقشتھ وبالضرورة سیحمل الرزاز ملف المناقشات لیخرج 
قرار اجرائي من التربیة بشأن الیات تنفیذ التعلیمات، وھو امر ال بد من حصولھ فورا وان ال یتم 

  .تأخیره لیوم إضافي واحد
من معدل المادة % ٢٥خالل االیام الحالیة اعتبار نسبة  السیناریوھات المقترحة والتي یتم تداولھا

شرطا الجتیاز المادة او الستكمال متطلبات النجاح، وھي نسبة رفضھ البعض بینما راھا بعض اخر 
انھا عادیة وانھا بالنسبة للطالب صاحب القدرات الضعیفة قد ال یحصلھا ایضا، بینما رات مدرسة 

كحد ادنى لضمان جودة طلبة وخریجین یقبلون % ٤٠ن التقل عن اكادیمیة اخرى ان النسبة یجب ا
  .على الجامعات بوجھ مختلف یغیر مسیرة التعلیم لالفضل

كافیة للطالب الثبات % ٢٥یشیران الى ان ال % ٤٠او % ٢٥المدرستان اللتان تتحدثان على ال  
على عالمة نجاح قدراتھ وبذات الوقت تعتبر مرنھ حتى ال یبقى الطالب حبیس قضیة حصولھ 

ویصبح اسیر الترھیب االمتحاني ان صح التعبیر على ھذا االساس، لكن ھذا بالوقت ذاتھ اي االبقاء 
اي ربع العالمة سیجلب للجامعات طلبة دون المستوى % ٢٥على حد ادنى تصل نسبتھ الى 

العزوف الفعلي  االكادیمي، وال مكان لھم في ھذه االمكنھ اي مؤسسات التعلیم العالي وسیعزز ذلك
  ..للطلبة عن مؤسسات التعلیم التقني

فھي تلك التي تؤكد انھ ال یجوز مساواه المجد بغیر المجد والمسؤول من الطلبة % ٤٠اما مدرسة ال 
ومن الظلم مساواه الطلبة ببعضھم البعض بتلك » الدنیا غالبا» عن مستقبلھ بغیر المسؤول والذي یأخذ

دالة، والجیل الحالي في بعضھ یعیش حالة من االتكالیة والعشوائیة ال تبیح الطریقة فھو امر ینافي الع
  .وال تتیح لھ ادراك مستقبلھ بیده والبد من تدخل اداري وفوقي من قبل اصحاب القرار الحقیقیین

وضع حدود دنیا لضبط قضیة الرسوب والنجاح امر یجب ان یحصل ونتحمل جمیعا مسؤولیة عدم 
ة وتعلیم عالي واكادیمییین ومجلس تعلیم عالي واعالم، فالقضیة قضیة وطن ضبطھ من وزارة تربی

وقضیة مستقبل ومخرجات یجب ان یتلقفھا التعلیم العالي بجداره وكفاءة ال ان تترك االمور بال خط 
  ..احمر

جلسة اول امس بالطبع لم تحسم القرار لكن التشاركیة یجب ان تكون حاسمة وعلى التعلیم العالي ان 
یقول كلمتھ وبال تردد الن االمر خطیر ویجب تداركھ ووضع الیات حقیقیة لتنفیذه على ارض الواقع، 

امر یجلب على وھذا بالطبع ما سیفعلھ وزیر التربیة الیوم فوجوده داخل مجلس التعلیم العالي ھو 
  ..التفاؤل والخیر بوجود تغییر حقیقي بتنفیذ التعلیمات على ارض الواقع

كما ان القادم یجب ان یحمل حسما من قبل وزارة التربیة والتعلیم لتتخذ قرارا یحول المسیرة الفعلیة 
الجیل القادم الى واقع ملموس یغیر واجھة التعلیم وال یضعنا في بوتقة تحملنا المزید من االثام تجاه 

الذي اصبح ي معظمھ یرى الجاھز ھو االسھل واالتكالیة ھي اساس الحیاة وان القرار یجب ان یؤخذ 
  .عنھ ال ان یفكر ویأخذه ھو، فارحموا الجیل یا وزارتي التربیة والتعلیم العالي
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  «تقییم تقریر لجنة الخبراء  
ن امس ھي تقریر لجنة الخبراء الذي سیؤول الملف الثاني والقضیة الھامة التي تم مناقشتھا اول م  

ربما الى تداعیات داخل مجلس التعلیم العالي، من معترض ربما على بعض االجراءات وربما ھنالك 
مالحظات تطرح نفسھا على الواقع بوجود تفاصیل یعلمھا الجمیع داخل لجنة الخبراء صیغت جرائھا 

د امین محمود بان اللجنة لم تخضع الیة  امور معینة على الرغم من تأكیدات رئیس اللجنة
  ..ضغوطات

الكرة االن بمرمى مجلس التعلیم العالي واللجنة التي كلفت بدراسة التقریر، باعتبار انھ كأن شیئا لم 
یكن، وكأن اللجنة وضعت النقاط فوق الحروف فقط، وستأتي اللجنة الحالیة لقراءة التقریر االول 

اصالحیة وتصحیحیة بشأن الرئیس المخطئ والذي ربما بحاجة الى  بعنایة سابقا واتخاذ اجرءات
  . اعادتھ الى طریق االصالح واعطاءه فرصة لترتیب اموره

امین المشاقبھ . مجلس التعلیم العالي ومن خالل قراره بتشكیل لجنة برئاسة نائب رئیس المجلس د
سبوعین قرارات یعلم بھا رؤساء سیدرس التفاصیل التي قدمت ویخرج جرائھا وخالل ما ال یقل عن ا

الجامعات المعنیین، وھو االمر الذي اخر عملیة التقییم الى ربما نھایة العام، وزاد االمر ارباكا لیس 
لرؤساء الجامعات فقط بل للمجتمع االكادیمي برمتھ، ولالسئلة التي تدور بأذھان الجمیع بعد 

اغ بشفافیة وعلنیة لكن االمر لم یحصل حتى التصریحات غیر المتوقفة التي اكدت ان االمور ستص
  ..االن، فلم یتم االعالن حتى االن عن تفاصیل عمل اللجنة وما ال الیھ تقریرھا

ورغم التساؤل المشروع عن الیة عمل اللجنة التي شكلھا المجلس، فالبد ان نتوسم فیھا مزید من 
الن لجنة الخبراء والحق یقال قضت الخیر لتكمل عمل لجنة الخبراء وتعطي االمور قالبا رسمیا، 

وقتا لیس بالعادي للبحث والتقصي، وكان الوعد بالعدالة ونتمنى ان نرى جمیعا ذلك لیكون منظورا 
  .امام الجمیع وعلى الملئ

االعین تتجھ نحو اللجنة الثانیة حتى االن لدراسة واقع رؤساء الجامعات، ویصاحب ذلك اشاعات بأن 
ربعة من رؤساء الجامعات سیكونون عنوان قرارات اللجنة، اال ان االقاویل ھنالك ربما ثالثة او ا

االخرى تشیر ان قرارات جذریة لن تتخذ انما ستؤول االمور الى اعالم بشأن الخلل الحاصل في اي 
  .من الجامعات واعطاء فرصة لتصحیح ھذه االختالالت، وهللا اعلم بالقادم المخفي

ال یمكن ان نقول انھ نجح او ربما غیر ذلك، فاالسابیع القادمة ستؤكد ایھما التقییم في مراحلھ االخیرة 
كان صحیحا، وسیؤسس ایضا لتقییمات قادمة لسنوات قادمة، فال عاقل یمكن ان یرفض تقییم اي 
مسؤول وصاحب عمل وموظف فالتقییم حافز للتغییر والتطویر واصالح الخلل، بانتظار نتائج تقییم 

  .الذین نحترم وان نرى العدالة تخرج من رحم مجلس التعلیم العالي ولجنة الخبراءرؤساء جامعاتنا 
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  مؤتمرون یوصون بإدراج مساقات طب التأھیل بخطط كلیات الطب الدراسیة
  

أوصى المؤتمر االردني السابع والعربي العاشر لجمعیة اطباء الطب الطبیعي وامراض المفاصل 
تام أعمالھ أمس بادراج مساقات طب التأھیل في الخطط الدراسیة والتأھیل في نقابة االطباء في خ

  .لكلیات الطب لزیادة الوعي بین االطباء باھمیة طب التأھیل ومكانتھ بین التخصصات الطبیة
بتشجیع " آفاق جدیدة في طب التأھیل" كما أوصى المشاركون في المؤتمر الذي عقد بعنوان 

، وحث اعضائھا على متابعة البحوث العلمیة من اجل تطویر الجمعیات العربیة على البحث العلمي
  .ھذا االختصاص في الوطن العربي

كما أوصوا بالمؤتمر الذي عقد على ھامشھ اجتماع للرابطة العربیة للطب الطبیعي والتأھیل برئاسة 
في  رئیس الرابطة العربیة والجمعیة االردنیة الدكتور خلیل العبادي بزیادة عدد أسرة التأھیل

  .المستشفیات العربیة وإنشاء مستشفى متخصص بالتأھیل في المملكة
وحث المؤتمرون الروابط العربیة على فتح قنوات تواصل مع اعضاء فریق التأھیل الطبي لیكون 
فریقا موحدا في تقدیم الخدمة العالجیة والتأھیلیة للمرضى من خالل اشراكھم في الندوات والدورات 

  .ة وورش العملوالمؤتمرات العلمی
واوصت اجتماع الرابطة العربیة باصدار مجلة عربیة لطب التأھیل لنشر االبحاث والتطورات 
والمستجدات في ھذا المجال، وعمل قاعدة بیانات الطباء التأھیل في الوطن العربي لتسھیل التواصل 

وتشكیل لجان علمیة  معھم، وانشاء موقع الكتروني للرابطة یساھم في نشر التوعیة بھذا االختصاص،
  .ولجنة عالقات دولیة ولجنة تنظیم

في االمارات العربیة المتحدة، وفي  ٢٠١٨وتم االتفاق على ان یكون المؤتمر القادم للرابطة في العام 
  .في المغرب ٢٠١٩العام 
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  ورشة توصي بتحسین مخرجات التعلیم والتطویر المھني الصیدالني

  
ادلة حول تحسین مخرجات التعلیم والتطویر المھني الصیدالني أوصت ورشة عقدتھا نقابة الصی

مساء أول من أمس بإنشاء برامج للتخصصات الصیدالنیة المتعددة لتأھیل خبراء من الصیادلة في 
  .المجاالت المختلفة، وتبني مشروع التطویر المھني تشرف علیھ دائرة متخصصة في نقابة الصیادلة

تطویر "یھا لجنة التطویر المھني والتعلیم المستمر بالنقابة بعنوان وجاءت الورشة التي أشرفت عل
  " .الممارسة الصیدالنیة والتعلیم الصیدالني

وقال نقیب الصیادلة الدكتور زید الكیالني إن النقابة ستتبنى مشروعات لتطویر المھنة، عن طریق ما 
لمجموعة من التوصیات التي یعرف بالتعلیم الصیدالني المستمر، مشیرا إلى أن الورشة خلصت 

ستعرض على الصیادلة في مختلف القطاعات للتشاور بشأنھا، قبل تبني أیة مشاریع مستقبلیة لتطویر 
  .المھنة

وتحدث في الورشة كل من المدیر التنفیذي للخدمات الدولیة بھیئة االعتماد لكلیات الصیدلة األمیركیة 
"ACEP " لیم المستمر في ھیئة السیاسات األكادیمیة ، وخبیرة التع"مایك روس"الصیدالني"FIP "

  ".آریانا میستروفیك"الدكتورة 
وقال روس إن نماذج التطویر المھني المستمر تركز على ربط التعلیم الصیدالني بممارسة المھنة، 
موضحا أن أسالیب التعلیم التي تم تبینھا في السابق لم تسھم في تحسین في أداء الصیادلة، أو رفع 

  .توى الخدمة المقدمة للمرضىمس
من جھتھا اعتبرت میستروفیك أن الوقت مالئم لتبني نماذج للتطویر المھني للقطاع الصیدالني في 
ً عن الحاجة الملحة لتحسین الرعایة الصحیة  األردن، حیث توجد أعداد كبیرة من الصیادلة، فضال

  . المقدمة للمرضى، وھي تحدیات تواجھ العدید من الدول
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  یشكل لجنة لدراسة تقریر الخبراء بشأن رؤساء الجامعات» التعلیم العالي«
  

شكل مجلس التعلیم العالي لجنة لدراسة تقریر لجنة الخبراء بشأن رؤساء الجامعات برئاسة نائب 
رئیس المجلس ، الدكتور امین مشاقبة وعضویة كل من  الدكتور راتب العوران،  الدكتور خالد 

  .تعرض اللجنة توصیاتھا على المجلس خالل األسبوعین المقبلین  االصفر، على ان
وحدد المجلس مھام اللجنة  االطالع على تقریر لجنة الخبراء المقدم للمجلس وتقدیم التوصیات 
الالزمة في ضوء ما ورد في ھذا التقریر وأیة مادة معززه بالوثائق ارتأت لجنة الخبراء عدم 

  .رھا خارجة عن اطار المھام التي كلفت بھا من المجلس تضمینھا في التقاریر باعتبا
واعتبر المجلس ان القرار یشمل االطالع على  الكتب الواردة من رئاسة الوزراء وھیئة مكافحة 

  الفساد ومجلس النواب 
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  واالفتراضات الواھمة.... المسألة االقتصادیة

  
  إبراھیم بدران. د

  
الدراسات االستراتیجیة في الجامعة األردنیة، كان االستنتاج في الدراسة التي صدرت عن مركز 

سنة على تطبیق برامج صندوق النقد الدولي، فإنھا لم تحقق األھداف المرجوة  ٢٨انھ بعد «: الرئیسي
والمقصود ھنا أنھا لم تحقق زیادة معدالت النمو االقتصادي وال تخفیض معدالت التضخم وال . منھا

  .»لھیكلیة المزمنة في الوضع المالي للدولةمعالجة االختالالت ا
و یبدو أن جوھر المسألة االقتصادیة إما انھا غائبة لدى اإلدارات المتعاقبة، أو مشوشة أو شائكة  

،وانطالق ١٩٨٨فمنذ األزمة االقتصادیة األولى عام . التناول فتبتعد اإلدارة عنھا و عن أشواكھا
، وحتى الیوم، »برامج اإلصالح االقتصادي«اإلدارات خطأ  التي اسمتھا» برامج التصحیح المالي«

صدرت باإلضافة إلى رسائل الملك الھامة والمتعددة بھذا الشأن، الكثیر من الدراسات و التقاریر و 
الخطط و االستراتیجیات حول إصالح االقتصاد، و التحول االقتصادي، والتنمیة، والمحافظة على 

فظات، ولكن اإلدارة الرسمیة كانت تركز طوال الوقت على المسألة الطبقة الوسطى وتنمیة المحا
المالیة وعجز الموازنة باسم اإلقتصاد، األمر الذي نشر وعمق افتراضات خاطئة سنة بعد سنة، ما 
حجب الكثیر من الحقائق األساسیة التي  أدركتھا وتعاملت معھا الدول التي نجحت في اإلصالح 

  .والنھوض
  

لمؤسسات الدولیة  واإلقلیمیة، ایا كان اسمھا وھویتھا وبرامجھا، ال تنشئ اقتصادات إن ا: األولى 
للدول، و التغیر بنیة اإلقتصادات الوطنیة،وال تحول اقتصادا یعتمد على التجارة والخدمات إلى 
 اقتصاد صناعي متقدم لدیھ منتجات عالیة القیمة المضافة، وال تنقلھا من مرحلة إلى أخرى، قد یكون
لھا دور مساعد ومیسر في جانب معین، إذا كانت  البیئة مناسبة، وھناك خطة وطنیة جادة شاملة 

أن صندوق النقد الدولي لیس مؤسسة اقتصادیة : الثانیة. وطویلة األمد، وھذا ما تحتاجھ البالد 
فة بالمعنى الدقیق، انھ بنك لإلقراض ومیزانیتھ من الدول المشاركة فیھ، وكمؤسسة مالیة صر

ً، و یقترح على المقترض  حریص على أن یضمن استرداد أموالھ من المقترض، فیضع لذلك شروطا
بدائل تضمن توفیر األموال الالزمة لسداد القروض، أما السیاسات االجتماعیة و االقتصادیة و 

ب إلى إن الصندوق ال یذھ: الثالث.اإلجراءات المالیة فھي مسؤولیة الدولة المقترضة أو المستدینة 
الدول القراضھا، بل أن الدول التي تعاني میزانیتھا من عجز أو نقص تذھب إلى البنك لالقتراض 

أما لماذا تسارع بعض الدول إلى اإلستدانة . وھذا مقبول في حاالت طارئة .لتغطیة ھذا العجز
القتصادیة  باستمرار واإلقتراض في كل مناسبة؟؟ ألن ذلك أسھل وسیلة لتغطیة الفشل في اإلدارة ا

وعدم االستعداد للدخول في متاعبھا، ومع الزمن یصبح االقتراض ھو النمط السائد والثقافة الرسمیة، 
ویتأقلم المجتمع مع كل ما یستدعیھ االقتراض من متطلبات، وفي مقدمتھا المزید من الضرائب 

صر و بلدنا العزیز، حتى والرسوم سنة بعد سنة، وبالتالي ارتفاع المدیونیة كما حصل في الیونان و م
من الناتج المحلي، ما یتطلب تسدید فوائد سنویة % ٩٥ملیار دینار أو  ٢٩وصلت المدیونیة لدینا 

على الرغم من إن : الرابع. ملیون دینار یدفعھا المواطن بشتى الطرق والمداخل ١٢٠٠تقترب من 
ً إلى الخلط السترضاء الرأي المسألة االقتصادیة ھي لیست المسألة المالیة،إال أن اإلدارات  تتجھ دائما

. العام، صحیح أن ھناك تداخال وترابطا بین المالي واإلقتصادي،ولكن لكل منھما مسار مختلف 

  ١٥/١٠/٢٠١٧                            األحد                                                                         الكترونيالدستور 

 مقاالت
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وبقیمة مضافة عالیة ومدخالت علمیة ..ثم االنتاج .. ثم االنتاج.. فالمسألة االقتصادیة أساسھا االنتاج
مشاركة المجتمعیة و االستثمار المباشر في المشاریع ویقوم االنتاج على ال. وتكنولوجیة ممیزة

أما المسألة . اإلنتاجیة، و لیس في شراء ما ھو موجود من أسھم أو عقارات أو مرافق أو مصانع
المالیة فھي التعامل بالمال و تدبیر المال سواء بالمساعدات أو المنح أو القروض أو ببیع الموجودات 

المسألة االقتصادیة تتطلب العمل والجھد . سف الحكومات المتعاقبةوالممتلكات، وھو ما تفعلھ لال
واألبداع والتجدید و الدعم من القوى السیاسیة و البرلمان و المجتمع، والتضحیة من الجمیع و في 
المقدمة الجھاز الرسمي، في حین أن المسألة المالیة تتطلب السیاسة والكیاسة القناع المقرضین 

العالقات الدولیة، و طمأنة المواطنین وھذا ما اتجھت الیھ اإلدارات في الدول  والمانحین وتتطلب
إن العمل االقتصادي یتطلب تفعیل كافة نشاطات الدولة والمجتمع، : الخامسة. العالیة المدیونیة

ویتطلب اإلدارة الملتزمة،والموظف النزیھ األمین على المصلحة العامة، المخلص في العمل 
ر التربیة و التعلیم و التدریب وتحدیثھا، وتأصیل ثقافة العمل و اإلنتاج واالتقان، ویتطلب تطوی.

وااللتزام والصدق واألمانة والنزاھة على المستوى الفردي والمؤسسي و المجتمعي، وتفعیل مرونة 
وھذه كلھا مفردات شاقة وطویلة األمد من مسؤولیة الدولة و . المجتمع أزاء التغیرات المطلوبة 

واألسھل منھا في نظر . ألحزاب و الجامعات و منظمات المجتمع المدني و اإلعالم و المثقفینا
وتبقى الحكومة صاحبة . اإلدارات الخروج لالقتراض أو المساعدات، ویبقى كل شيء على حالھ

حین الكلمة العلیا ألنھا ھي التي تؤمن األموال وھي التي تتعامل مع مؤسسات اإلقتراض الدولیة والمان
ً في الموازنة أو إنشاء طریق وھكذا ال یشعر المجتمع بالعبء . الدولیین سواء كان الموضوع عجزا

إن اإلدارة الحكومیة تضیع الفرص وتفاقم األزمات : السادسة. مباشرة وال یشارك في صنع القرار
جز في إن اإلصالح المالي بھدف تخفیض الع. حین تضع كل اھتمامھا في المال وتھمل االقتصاد

الموازنة،ال یحل أزمة البطالة،وال یضائل مساحات الفقر، وال یعالج مشكالت اإلنتاج، وال ینمي 
  . األریاف و البوادي، و ال یغیر من سلوكیات المجتمع، و ال یزید من متوسط دخل الفرد

ولكن . الدولة ھذه حقائق یتم التذكیر فیھا في كل مناسبة، و أحیانا تبدو معادة، وھي من ابجدیات إدارة
ثقافة المساعدات والمنح وسھولتھا النسبیة وعدم الرغبة في التعامل مع تفاصیل الواقع تصرف 

حل مشكالت الشركات المتعثرة،ومساعدة : اإلدارات عن أبسط مداخل العمل االقتصادي المحلي مثل
كمیلیة و إخرى المصانع التي على وشك اإلغالق أن تعود وتفتح أبوابھا،و الشروع في صناعات ت

حتى بنك االنماء الصناعي، تم بیعھ و تجاھلت الحكومات ضرورتھ و حیویتھ للمشاریع . إحاللیة 
ً من ذلك تم فتح باب اإلستیراد على مصراعیھ، وزاد اإلعتماد على الغیر،حتى . القائمة والجدیدة وبدال

إلى مشاریع ضخمة غیر مبررة  بل والقفز. لو كان یفیض لؤما و غدرا مثل اسرائیل و إتفاقیة الغاز
ً أو إستراتیجیا أو مائیا أو أمنیا، مثل المحطة النوویة، وسیتم ذلك من خالل  ً و ال مجدیة اقتصادیا فنیا

نقلة «تشیع بأن المحطة النوویة ستكون » اإلدارة«مزید من االستدانة بالملیارات، ومع ھذا أخذت 
  .دث في أي بلد في العالم، و ھذا ما لم یح»اقتصادیة وتكنولوجیة نوعیة

لماذا تواصل اإلدارات المتعاقبة على ھذا النھج الذي یتسم بالعقم، والفشل : والسؤال الجوھري . 
« أن ذلك یعود إلى نمط الحكومات، وھي حكومات «: وتتشبیك األزمات ؟ اإلجابة الصریحة ھي

ل لھم، ال یجمعھم فكر أومسار أو ، مؤلفة من أفراد مع االحترام الكام)مع بالغ التقدیر(«فردانیة 
ً اقتصادیة، وإذا » الحكومات الفردانیة«برنامج أو رؤیة، ولذا فمن الصعب على  أن تضع خططا

وضعتھا یصعب علیھا تنفیذھا، ویثقل علیھا اإلصطدام بأصحاب المصالح، ولذا فھي في بحثھا عن 
حكومات المدعومة أو المؤلفة من طریق السالمة، تركز غالبا على تسییر األعمال، في حین أن ال

أحزاب لھا برامج اقتصادیة واجتماعیة معلنة،ولھا دعم برلماني وشعبي قوي من خالل آلیات 
الدیمقراطیة وصنادیق االنتخاب واالحتكاك المباشر بالمواطن في كل مكان من خالل األحزاب، ھي 

البرامج المتعلقة بھا، ھكذا كانت  التي تتبنى خططا اقتصادیة طموحة، وتكون لدیھا الجرأة لتنفیذ
سنغافورة و مالیزیا و كوریا و ایرلندا والھند وفیتنام و غیرھا الكثیر، فكل تغییر اقتصادي أو 
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والحكومة الفردانیة ال تقوى . اجتماعي أو ثقافي أو تعلیمي حقیقي تواجھھ عقبات وتعترضھ مصالح
وھكذا فاالقتصاد یدور في حلقة مفرغة تضیق  على المواجھة و إنما الحزب و البرلمان یستطیعان،

  .مع الزمن
ھل یمكن الوصول إلى مستقبل أكثر إنجازا و أبعث على الطمانینة دون االنخراط الكامل »و أخیرا 

الجاد في العملیة االقتصادیة؟ ودون حكومات تحملھا برلمانات وأحزاب وطنیة قویة فاعلة ومشاركة 
  .ذلك ھو التحدي..؟ بقناعة الدولة وإرادتھا؟  متى
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ُردن   ُمعضلة البحث العلمي في األ
  
  

  قاسم الناصر" محمدأمین"
  

ھا ِّ ل ُخطوات حل ُردن، ال نزال نستند إلى سیاستي . إنَّ االعتراف بالُمشكلة ھو أوَّ " اإلنكار"في األ
ُنكر وجود ُمشكلٍة في البحث العلمي " العزو"و ا ن َّنا في التعامل مع البحث العلمي؛ فنحن إمَّ لدینا، أو أن

ً ُمكرھین–حین نعترف بالُمشكلة  كلتا . نعزو سبب الُمشكلة إلى مسألٍة خارج حدود إمكانیَّاتنا –غالبا
َّل في وجوب التعایش مع الُمشكلة وإذا ما أردنا الشروع في . السیاستین تؤدیان إلى نتیجٍة واحدٍة تتمث

رورة تشخیص الُمشكلة لوضع الفرضیَّات حل الُمشكلة بعد االعتراف بھا، فإنَّ ذلك یقتضي با لضَّ
  .الُمالئمة للوصول إلى حٍل علمي عملي قابٍل للتطبیق

ً ممجوجة، لكنَّ الواقع ُمغایر  ُردن بالُمعضلة ُمبالغة قد یبدو للبعض وصف حاِل البحث العلمي في األ
 ً دئذ یُمكن لنا استیعاب أھمیَّة ھذه إذا ما سلمنا بأنَّ جوھر البحث العلمي ھو المنھجیَّة العلمیَّة، عن. تماما

َّما أثر انعكاس ھذه المنھجیَّة على جوانب  المنھجیَّة العلمیَّة لیس فقط في إطار البحث العلمي، وإن
حیاتنا الُمختلفة وطریقة تعاطینا مع ُمختلف األمور السیاسیَّة واالجتماعیَّة واالقتصادیَّة والقانونیَّة، 

َّى في طریقة عیشنا وحیا ةحت وھنا تظھر أھمیَّة البحث العلمي جلیَّة، ویغدو وصفھ . تنا الخاصَّ
ً على األقل ً أو ُمبررا   .بالُمعضلة مفھوما

ً ما یتبادر للذھن دور األكادیمیین  ُردن، غالبا في إطار السعي لتشخیص ُمعضلة البحث العلمي في األ
وھذه الفرضیَّة یجب عدم  .والُمؤسسات الحاضنة لھم باعتبارھم المصدر الرئیس للبحث العلمي

ُخرى رائدة في مجال البحث العلمي، وجدنا . التسلیم بھا قبل فحصھا فإذا ما نظرنا إلى تجارب دوٍل أ
ُزرع في طلبة المدارس ُمنذ باكورة التحاقھم بھا بینما ال یتعرَّض طلبتنا . أنَّ أصول البحث العلمي ت

مة في  ً ما یتحصلون على ھذا ألصول البحث العلمي إال في مراحل ُمتقدِّ حیاتھم الجامعیَّة، وغالبا
وبالتالي، فإنَّ ثقافة البحث العلمي لدینا . النوع من المعرفة في دراساتھم العلیا في الجامعات الغربیَّة
َّة ممن یُتابعون دراساتھم العلیا في الخارج ِل وعلیھ، فإنَّ إصالح سیاساتنا التعلیمیَّة . غائبة إال لدى الق

ن إدخال المنھجیَّة العلمیَّة والبحث العلمي یجب أن  َّما یجب أن یتضمَّ ال یقتصر على المناھج وإن
عندئذ، یُمكن لنا أن نفترض وجود جیٍل قادٍر على التعامل مع . كركیزٍة أساسیٍَّة في العملیَّة التعلیمیَّة

 ً ، األمر الذي ینعكس على التنمیة الُمشكالت بصورٍة علمیٍَّة ووضُع الفرضیَّات العلمیَّة الُمختبرة علمیَّا
  .بوجٍھ عاٍم وبجوانبھا الُمختلفة

ٍ آخر إنَّ الفاحص لتشریعات . عوٌد على األكادیمیین والُمؤسسات الحاضنة لھم، تظھر ُمشكلة من نوع
ُردنیَّة یلمس بشكٍل ُمباشٍر فشلھا في دعم البحث العلمي وتطویره، ذلك أنَّ ھذه  الجامعات األ

ً بحد . ط بین البحث العلمي والترقیات األكادیمیَّةالتشریعات ترب ً من أن یكون البحث العلمي ھدفا فبدال
د وسیلة للترقیات األكادیمیَّة ع التشریعات الجامعیَّة لتحویل البحث العلمي ُمجرَّ ُشجِّ فما أن . ذاتھ، ت

 َّ َّف إنتاجھ العلمي أو یكاد، وقل ُستاذیَّة حتى یتوق ما نجد أكادیمیین یستمرون في یُرقى األكادیمي لرتبة األ
ردنیَّة ُ م الرتب األكادیمیَّة في جامعاتنا األ َّ وھنا ال بُد من . اإلنتاج العلمي بعد وصولھم ألعلى ُسل

. التركیز على شروط الترقیة في جامعاتنا وفحصھا والنظر للحكمة التشریعیَّة من وراء ھذه الشروط
ل الشروط العقیمة للترقیة في ج ً في أربع أو إنَّ أوَّ َّل غالبا ُردنیَّة ھو وضع ُمدَّة زمنیَّة تتمث امعاتنا األ
ِّل . خمس سنوات قبل التقدُّم لطلب الترقیة ل مع الشرط الثاني والُمتمث ُِظر لھذا الشرط األوَّ وإذا ما ن

ً أنَّ األكادیمي سینصب اھتمامھ على خدمة ترقیتھ ولیس خ دمة بعدٍد ُمعیَّن من األبحاث، یغدو جلیَّا
ً عن قتل الحافز لدیھ إلنتاج عدٍد من األبحاث یفوق العدد المطلوب للترقیة، ألنَّ . البحث العلمي فضال

وفي إطار ھذا الواقع الُمنتشر في . اإلنتاج العلمي الزائد سیذھب ُسدى، ولن یُعتمد للترقیة القادمة
 ٌ َّل في تقدیم األكادیمي  مؤسسات تعلیمنا العالي، قد یبدو من األجدر أن یُعتمد للترقیة شرط واحٌد یتمث

  ١٥/١٠/٢٠١٧طلبة نیوز                                                        األحد                                            
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ُقیَّد الترقیة بسنوات خدمة أو  ُؤھلھ لشغل الرتبة المطلوب الترقیة إلیھا، دون أن ت ألبحاث علمیَّة ت
ً . حصرھا بعدٍد ُمعیَّن من البحوث م من البحث العلمي بدال ھنا سینصب الجھد على تقدیم ُمستوى ُمتقدِّ
  .عقیمة من سنوات خدمٍة وكمٍّ ُمعیَّن من األبحاث من التركیز على ُمتوالیة عددیَّة

َّل في فشل الجامعات في تسلیح طلبتھا بأدوات  ُردن یتمث ً من قصور البحث العلمي في األ ً ُمھما إنَّ جانبا
س مع  ُدرَّ ً كمشروع البحث أو أساسیَّات البحث العلمي ت ً ما نرى أنَّ موادا البحث العلمي؛ إذ غالبا

جامعیَّة، في حین أنَّ من األولى أن تتصدَّر ھذه المواد الدراسة الجامعیَّة بُمختلف نھایات الدراسة ال
ف على  مراحلھا بحیث یُمارس الطالب البحث العلمي طیلة وجوده على مقاعد الدرس بعد أن تعرَّ

ة في ھذا ومن تعرَّض لتجارب الدول الغربیَّ . أدواتھ وأسالیبھ العلمیَّة في المرحلة التحضیریَّة لدراستھ
بات بدء أي درجٍة علمیٍَّة  َّ ً أھمیَّة ھذه الخطوة، ذلك أنَّ من ُمتطل ال سیما في –المجال یُدرك تماما

ً  –الدراسات العلیا ل البحث العلمي ونشره ِمحورا ً تدریبیَّة إلزامیَّة ُمتكاملة یُشكِّ أن یأخذ الطالب دورة
ً منھا ا   .ُمھمَّ

س الجامعي، ال بُد من اإلشارة إلى أنَّ عوائق ُمعیَّنة ال بُد من ومن تجربٍة شخصیَّة في مجال التدری
ِّھا كأولویَّة وطنیَّة في مجال البحث العلمي ل ھذه العوائق ھو العائق اللغوي، إذ . التعامل معھا وحل أوَّ

من إعادة  أنَّ مدارسنا تعجز عن تمكین الطلبة من اللغات األجنبیَّة العالمیَّة ال سیما اإلنجلیزیَّة، فبدالً 
نوا من اللغات العالمیَّة–إنتاج العجلة، یُمكن لباحثینا  االطالع على أحدث ما توصلت علیھ  –إذا ما تمكَّ

ً من إعادة إنتاج المعارف السابقة، فیذھب ) current state of the art(المعرفة  والبناء علیھا، بدال
 ً ً عن أنَّ قواعد البیانات ال. الجھد ھباًء منثورا َّما تكون بلغاٍت غیر العربیَّة، ما یجعل فضال عالمیَّة إن

وھذا الحدیث األخیر عن قواعد البیانات یستدعي نقاش ُمشكلٍة . طلبتنا غیر قادرین على التعامل معھا
ً ما تكون  َّھا غالبا ُخرى ھي عدم وجود قواعد بیانات لألبحاث العلمیَّة باللغة العربیَّة، وإن وجدت فإن أ

ُمتردیَّة، وھذا یُؤدي بالتالي إلى صعوبة أو انعدام إمكانیَّة الوصول لألبحاث العلمیَّة  بحالة تقنیَّة
 ً ً منسیا ُمسي نسیا وإذا ما كان للتعلیم العالي والبحث العلمي . العربیَّة، وبالتالي تبقى حبیسة األدراج وت

لصادق والتمویل الالزمین من مؤسساٍت تراعاه، فإنَّ أولى أولویَّاتھا یجب أن ینصب على بذل الجھد ا
على ) exposure(إلنشاء قواعد بیانات عربیَّة على مستًو تقني عاٍل لضمان أكبر قدر من اإلطالع 

  .األبحاث العربیَّة
ُردن، لكن على من  ً عن ھموم البحث العلمي في األ ال لعل المقام في ھذه البرھة ال یتسع للحدیث ُمطوَّ

یَّتھ العلمیَّة ال بل واالقتصادیَّة كذلك؛ فتجربة دولة مثل النمسا یجب یقومون على ھذا األمر إدراك أھم
َّة  ً واقعنا في األردن من حیث عدد السكان وقل ُشبھ كثیرا أن تكون حاضرة في الذھن، فھي دولة ت

 أثرى اقتصادھم –ال سیَّما إنتاجھم من براءات االختراع–الموارد الطبیعیَّة، إال أنَّ األبحاث العلمیَّة 
ً من استجداء الدعم والُمساعدات، ربما یكون الحل في مواردنا البشریَّة وما فیھا . بشكٍل ملموس فبدال

ً القول أنَّ الوقت قد حان لوضع البحث العلمي على طاولة . من طاقاٍت بحثیَّة ، یبدو بدیھیَّا ً وأخیرا
َْدر ما یستحق   .البحث وإیالءه األولویَّة الوطنیَّة ق
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.  

 ١٤/١٠/٢٠١٧السبت                                                                                                         ٥:الرأي ص
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  الجاردنز –لیلى سعید رجب المصري  -
  
  الشمیساني –ثابت عارف ابو حویج  -
  
  خلف مجمع جبر –جواد ادوارد عزام قموه  -
  
  حي نزال –یاسر خلف رمضان الغیث  -
  
  قاعة الصفا –سالم عسى سالم حداد  -
  
  جمعیة آل النبر –ھیام غالب الموال  -
  
  دنشارع االر –موسى خلیل محمود ابو عالن  -
  
  الرابیة –حسنیة عبد الفتاح سعد الجعبري  -
  
  قریة الرشایدة –فارس محمد سالم الرشایدة  -
  
  السلط –ملك ھاشم عبدالرحیم الساكت  -
  
  خریبة السوق –محمد غنام  -
  

  
  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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ل نشر ولي العھد سمو األمیر الحسین بن عبد هللا الثاني شریط فیدیو عبر صفحاتھ على وسائ
تمارین رمایة (التواصل االجتماعي خالل تدریبات یقوم بھا وكتب تعلیقا باللغتین العربیة واإلنجلیزیة 

  ).في مركز الملك عبد هللا الثاني لتدریب العملیات الخاصة
  

یرعى وزیر الزراعة المھندس خالد الحنیفات صباح الیوم المؤتمر اإلقلیمي حول المجترات الصغیرة 
  .في فندق جنیفا

  
یجتمع مساء الیوم األحد المجلس المركزي لحزب التیار الوطني، لالستماع للجنة التي شكلھا بدایة 
االسبوع الماضي، والتي كلفت بوضع تصورھا حول قرار حل حزب التیار الوطني الذي اقترح بدایة 

  .االسبوع الماضي باجتماعھم
  

انشاء أول مجلس صداقة أردني یوناني یھدف  أكد السفیر األردني لدى الیونان فّواز العیطان أنھ تم
لتنمیة العالقات بین البلدین الصدیقین خاصة في المجالین التنموي واألعمال، مشیرا إلى أنھ جرى 

  .حفل غداء برعایتھ تم خاللھ اشھار المجلس
  

م منظمة أرض زیارة میدانیة لعدد من وسائل اإلعالم ومؤسسات المجتمع المدني  لمشروعھا  ّ في تنظ
مخیم الزعتري في األول من تشرین الثاني المقبل، لالطالع على تفاصیل المشروع الذي یھدف 

  .  لتنمیة المجتمعات المحلیة

 زوایا الصحف 

 صنارة الدستور
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ھاني الملقي صباح غد االثنین بفاعلیات تجاریة واقتصادیة في غرفة تجارة . یلتقي رئیس الوزراء د
على ھامش افتتاح الملقي ألكادیمیة غرفة تجارة  اللقاء یأتي. عمان للتباحث في قضایا وھموم القطاع

عمان للتدریب والریادة ومقر خدمة المكان الواحد ووحدة الخدمات الحكومیة اإللكترونیة بمقر 
  .الغرفة

  
تعقد قیادة حزب التیار الوطني مساء الیوم األحد اجتماعا طارئا، برئاسة رئیس الحزب المھندس عبد 

بحث قرار حل الحزب، الذي كان شرع بھ المجلس المركزي األسبوع الھادي المجالي، الستكمال 
وكان . ومن المقرر أن یعقد المجالي والمكتب التنفیذي للحزب مؤتمرا صحفیا بعید االجتماع. الماضي

تغییب العمل الحزبي وعدم اتخاذ إجراءات تشریعیة تعمل على "الحزب برر توجھھ للحل بما أسماه 
  .في البالد" وتقویتھا تعمیق الحیاة الحزبیة

  
تحت رعایة سمو األمیرة غیداء طالل یطلق البرنامج األردني لسرطان الثدي مساء غد االثنین حملة 

لھذه الغایة ". افحصي وطّمنینا"للفحص المبكر لسرطان الثدي، تحت شعار ) اكتوبر(تشرین األول 
  .یعقد البرنامج مؤتمرا صحفیا في فندق االنتركونتننتال

  
ً في مقر  یعقد ً صحفیا مدیر عام مؤسسة اإلقراض الزراعي محمد الحیاري صباح غد مؤتمرا

المؤسسة، یتحدث فیھ عن مبادرات ومشاریع ستقوم المؤسسة بتمویلھا خدمة للقطاع الزراعي 
 .والمزارعین

 زواریب الغد
  


