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 ــوضـــــوعالمـــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

  ٣  )اعمال األردنیة( مدیر عام جوبترول یحاضر في 

  ٤  انطالق ایام التوجیھ المھني في صیدلة األردنیة

 ٥  "منكو"تعلن أسماء الفائزین بجائزتي " األردنیة"

إیطالیا والدول السبع ملتزمة باستقرار األردن ومساعدتھ على : براوزي
  غوطمواجھة الض

٧ 

 ٩  خبراء یناقشون اھمیة المصادر الطبیعیة الحداث التنمیة لمستدامة

 ١٠  )األردنیة(انطالق مھرجان اإلبداع لدعم األفكار الریادیة في 

   شؤون جامعیة

بناء قدراتنا البشریة وتطویر : الملك ینشر ورقتھ النقاشیة السابعة
  العملیة التعلیمیة جوھر نھضة األمة

١٢ 

 ١٦  على القبول الجامعي‘‘ التوجیھي‘‘اسة تأثیر تعدیالت امتحان لجنة لدر

 ١٨  اختتام بطولة الكلیات الجامعیة لخماسي الكرة

 ١٩  أكادیمیان یشخصان مشكلة العنف الجامعي

 ٢١  صالح التعلیم المھني والتقني یتطلب تشریعات ناظمةا

 ٢٣  إعادة ترتیب أسس القبول الموحد

 ٢٤  ھدف لتطویر الكتب المدرسیة واالمتحاناتی‘‘ الوطني للمناھج‘‘

 ٢٦  »التوجیھي«ملتزم باآللیات الھادفة لتطویر » التعلیم العالي«: الطویسي

   مقاالت

 ٢٨  عادل حواتمة/االنتقال آلیاتھ ومراحلھ.. ورقة التعلیم النقاشیة والرزاز 

 ٣٠  مجد مالك خضر/معدل مقبول تمییز یرافق صاحبھ

 ٣١  نضال منصور/البیضاء في التعلیمالرزاز والثورة 

 ٣٣  وفیات

  ٣٦-٣٤  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  )اعمال األردنیة( مدیر عام جوبترول یحاضر في 

  
القى مدیر عام شركة تسویق المنتجات  -ھبة الكاید
المھندس خالد الزعبي أمس " جوبترول"البترولیة 

ول محاضرة في كلیة األعمال في الجامعة األردنیة ح
  .اإلبداع في مؤسسات العالم

  
وأكد في محاضرتھ التي نظمتھا الكلیة ضمن سلسلة 
نشاطاتھا الالمنھجیة أن االبداع ھو العملیة التي تؤدي 
 ً الى ابتكار افكار جدیدة تكون مفیدة ومقبولة اجتماعیا
ً بأن االبتكار الذي یجلب الدمار ھو  عند التنفیذ، منوھا

 ً ً بل تخریبا   .لیس ابداعا
ً یمكن ان یكون من خالل تغییر اجراءات عمل معقدة لجعلھا اكثر  وقال الزعبي ان االبداع ایضا

 ً ً جدیدا   .سھولة وعملیة او ربما یكون عن طریق اضافة شيٍء الى عمل ما لیبدو شیئا
  

وأضاف أن أھم طرق تولید األفكار وابتكارھا في الشركات تكمن في بث روح الفریق الواحد من 
وخلق االتصال الفعال بینھم من خالل قنوات االتصال المختلفة واھمھا جلسات العصف الموظفین 

ً ما تكون عبارة عن برامج تشمل كافة العاملین على  الذھني ومشاریع االبداع والتطویر التي عادة
اختالف درجاتھم الوظیفیة والتعلیمیة بالمساھمة وابداء الرأي في كل ما تقدمھ الشركة من منتجات 

  .خدماتو
ً ثم التفكیر بالمقلوب ودمج العناصر  وحدد الزعبي القواعد األساسیة لخلق االبداع بتحدید الھدف اوال
ً بعد ذلك بالتنقل مع اإلفكار والنظر الیھا  والحذف والتخیل واستغالل المثیرات العشوائیة وصوال

ً بعدم الت وقف عندما یتم تحقیقھ بزاویة اخرى وطرح األسئلة وخلق استخدامات اخرى لھا وأخیرا
  .ومحاولة تطویره

  
 ً وتطرق الزعبي كذلك الى الفروقات بین المدیر والقائد واإلدارة والقیادة وصفات المبدعین معرجا
ً من الفیدیوھات القصیرة عن  ً عددا على قصص واقعیة في ھذا العالم إثر كل موضوع، ومستعرضا

ة وباتت الیوم تنافس كبرى الشركات التي بدأت بحصة سوقیة قلیل" جوبترول"قصة نجاح 
  .المتخصصة في ذات المجال

  
وفي ختام المحاضرة التي حضرھا عمید الكلیة الدكتور رفعت الشناق ومساعدتھ لشؤون الطلبة 
الدكتورة جمانة الزعبي وعدد من أعضاء الھیئتین التدریسیة واإلداریة في الكلیة وجمع كبیر من 

  .واستفسارات الحضور الطلبة اجاب الزعبي عن اسئلة
  

شركة أردنیة وواحدة من أولى شركات مجموعة مصفاة البترول والذراع " جوبترول"یُشار الى أن 
  .التسویقي األوحد لھا

 لجامعةأخبار ا

  ٣:الدیار ص/طلبة نیوز/خبرني/أخبار األردنیة



  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 

4 

  انطالق ایام التوجیھ المھني في صیدلة األردنیة
  

انطلقت في كلیة الصیدلة في _ ھبة الكاید
الجامعة األردنیة فعالیات أیام التوجیھ 

ني بمشاركة واسعة من القطاع المھ
الصیدالني والشركة األردنیة السویدیة 

  .لالجھزة الطبیة
  

وقالت عمیدة الكلیة الدكتورة عبلة 
البصول ان الھدف من اقامة ھذه األیام 
التي تعتزم الكلیة على عقدھا بشكل 
دوري، توعیة وتثقیف طلبة الكلیة عن 

  .مھنة الصیدلة ومجاالتھا وآخر تطوراتھا
  
ن جانبھا أكدت منظمة الفعالیة الدكتورة أریج عساف أن تنظیم ھذه األیام یعد بادرة غیر مسبوقةعلى م

مستوى الكلیة تسعى الى ازالة وشاح القلق عن اعین طلبتھا فیما یتعلق بالمجاالت المھنیة المتاحة في 
  .ملین في القطاعسوق العمل لمھنة الصیدلة من خالل االستماع الى قصص زمالئھم السابقین العا

  
وأشارت عساف في كلمة ألقتھا أن الیوم األول من ایام التوجیھ المھني شارك فیھ كل من الصیدالنیة 
لیلى جرار من مؤسسة الغذاء والدواء والصیدالنیة وفاء الخطیب من وزارة الصحة والصیدالني 

النجار من الصناعیة والدكتورة رند حدادین وزمیلھا الصیدالني سامر ) NGO(انور الصدر من 
الدوائیة اضافة الى الصیدالنیة تغرید برھوش عن قطاع المدارس والدكتورة أزھار العتوم من قطاع 

  .شركات التأمین
  

حیث عرض كل من المشاركین وھم خریجي الجامعة األردنیة ضمن افواج مختلفة تجاربھم في مھنة 
یمكن لطالب الصیدلة ان یستفید منھا ویعمل  الصیدلة كٌل عن مؤسستھ، متطرقین الى المجاالت التي

  .من خاللھا
  

فیما سیعرض كل من الدكتورة رنا البسطامي والصیدالني خالد خریسات والدكتورة خولة ابو حمور 
والصیدالني ھاني جمال والدكتورة عروب مقدادي والصیدالنیة مریم الدجاني والصیدالني وسام 

عملھم في مھنة الصیدلة یوم الخمیس القادم على ادراج سمور تجاربھم وقصص نجاحھم في مجال 
  .القاعة الدولیة في الكلیة

  طلبة نیوز/١٧:الرأي ص/أخبار األردنیة
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  )حمدي منكو للبحوث العلمیة(خالل فعالیات الیوم العلمي السابع لـ 

  "منكو"تعلن أسماء الفائزین بجائزتي " األردنیة"
  

أعلن مركز حمدي منكو  -فادیة العتیبي
نیة للبحوث العلمیة في الجامعة األرد

الیوم خالل فعالیات الیوم العلمي السابع 
الذي افتتحھ رئیس الجامعة الدكتور 
عزمي محافظة أسماء الفائزین بجائزة 
علي منكو للباحث والطالب المتمیز 
وجائزة سامیة منكو للباحثة المتمیزة في 

  .٢٠١٦األردن  للعام 
   

وفاز بجائزة  علي منكو عن الكلیات 
حقول العلوم العلمیة التي تمنح في 

والھندسة وتكنولوجیا المعلومات أستاذ ھندسة الحاسوب في كلیة الھندسة في الجامعة األردنیة 
الدكتور خالد أحمد درابكة، فیما فاز بجائزة علي منكو عن الكلیات الصحیة التي تمنح في حقول 

ة الطب في الجامعة الصیدلة والطب وطب األسنان وعلوم التأھیل الدكتور مالك عواد الزحلف من كلی
  .األردنیة

   
   

في حین فاز بجائزة طلبة الدراسات العلیا المتمیزین طالب الدكتوراه في كلیة التمریض في الجامعة 
  .األردنیة أحمد حسین راتب ریان

   
   

أما جائزة سامیة منكو للباحثة المتمیزة التي تمنح للعام الثاني على التوالي، ففازت بھا الدكتورة إیمان 
  .أمین سعید البشیتي من كلیة الصیدلة في جامعة العلوم التطبیقیة

   
   

" التوجھات المحلیة في التكنولوجیا الصیدالنیة"وخالل افتتاح أعمال الیوم العلمي الذي حمل عنوان 
ألقى مدیر مركز حمدي منكو للبحوث العلمیة الدكتور یاسر البستنجي كلمة أكد فیھا إیمان المركز 

حث العلمي الذي یشكل حجر أساس تقدم المجتمعات وتطورھا، وحرصھ على تشجیع بأھمیة الب
الباحثین للمواظبة على إثراء مجاالت البحث العلمي بمختلف العلوم، وتكثیف نشاطھم ومنحھم 

  .الحوافز لدوام االستمرار
   
   

ع كریم من بتبر ٢٠١٠ومن ھذا المنطلق جاء إطالق جائزة علي منكو منذ عام : "وقال البستنجي
السید حسان منكو تشجیعا للباحثین والطلبة المتمیزین، وجائزة سامیة منكو للباحثة المتمیزة العام 

، "الماضي بتبرع من الدكتورة تمام منكو، تكریما وتشجیعا لدور المرأة األردنیة في البحث العلمي
لمدارس وطلبة البكالوریوس مشیرا إلى أن المركز یعمل أیضا على تشجیع المشاریع البحثیة لطلبة ا

  .وتكریم المتمیزین منھم

  ١٤/٤/٢٠١٧الجمعة                                                                      ٢:الدستور ص/٤:الغد ص/  أخبار األردنیة
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وأشار البستنجي إلى أھمیة الموضوع الذي یطرحھ الیوم العلمي السابع الذي یسلط الضوء على 
التوجھات المحلیة في التكنولولجیا الصیدالنیة، منوھا بأن قطاع الصناعة الدوائیة یعد من أھم 

بنیة على المعرفة التي یمكن أن تستفید منھا األكادیمیا والصناعة القطاعات الصناعیة في األردن والم
  .معا

   
   

الیوم العلمي الذي أقیم بحضور جمع من كبار المسؤولین في الجامعة وعائلة منكو وعدد من أعضاء 
الھیئة التدریسیة والطلبة، اشتملت فعالیاتھ على عدد من المحاضرات العلمیة تناولت في موضوعاتھا 

  .جیا الدواء والبحوث الصیدالنیة، قدمھا نخبة من األكادیمیین والمتخصصین في ذات الشأنتكنولو
   
   

وتخلل الیوم العلمي أیضا تقییم مسابقة المشاریع البحثیة لطلبة المدارس والبكالوریوس، وتكریم 
ت في التي عقد) أعوان مكافحة المخدرات(الفائزین منھم، إضافة إلى تكریم المشاركین في دورة 

المركز نھایة الشھر الماضي ضمن مبادرة حیاتك أغلى من المخدرات، وتكریم الداعمین للمركز 
  .وللیوم العلمي

   
   

وشھدت فعالیات الیوم العلمي افتتاح معرض تشارك فیھ كبرى الشركات البحثیة والعلمیة 
ما توصلت إلیھ المتخصصة في صناعة الدواء واألجھزة الطبیة لعرض منتجاتھم وخدماتھم وآخر 

  .أبحاثھم
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  إیطالیا والدول السبع ملتزمة باستقرار األردن ومساعدتھ على مواجھة الضغوط: براوزي
  

قال السفیر اإلیطالي في  -زكریا الغول
عمان جیوفاني براوزي إن مجموعة الدول 
السبع الكبرى ملتزمة بأمن واستقرار 
األردن ومساعدتھ على مواجھة الضغوط 

لھا بفعل الوضع اإلقلیمي  التي یتعرض
  .المضطرب

   
   

وثمن براوزي الدور الذي تضطلع بھ 
الدبلوماسیة األردنیة، بحكمة جاللة الملك 

عبدهللا الثاني وقدرتھ على استقطاب االھتمام الدولي بشأن القضایا القومیة والوطنیة، السیما اإلشارة 
ً ولقائھ إلى التمیّز الذي حظي بھ جاللة الملك خالل زیاراتھ ل لوالیات المتحدة األمریكیة مؤخرا

مع التأكید على تمیّز األردن بالمحافظة على االستقرار السیاسیش . الرئیس األمریكي دونالد ترمب
  .في المنطقة والقضایا التي تتفاعل فیھا

   
   

الجامعة جاء ذلك خالل محاضرة نظمتھا كلیة األمیر الحسین بن عبدهللا الثاني للدراسات الدولیة في 
األردنیة بحضور السفیرة الفلبیبنیة، والسفیر الیوناني، وأعضاء ھیئة التدریس في الكلیة، وعدد من 

  .الضیوف المھتمین من خارج الكلیة باإلضافة إلى طلبة الدراسات العلیا وطلبة قسم العلوم السیاسیة
   
   

روبیة بشكل عام، والعالقات وتناول السفیر اإلیطالي في محاضرتھ  أسس العالقات العربیة األو
األردنیة اإلیطالیة بشكل خاص وأشاد بالتطورات اإلیجابیة الحدیثة التي طرأت على ھذه العالقات 

  .بفضل حكمة قیادتي البلدین
   
   

وعن الجانب اإلقتصادي ذكر براوزي أن دول االتحاد األوروربي عملت على وضع برنامج 
ً لدعم مؤسسات صناعیة  ٢٠٠ إقتصادي متكامل بدعم األردن، یقدربـ ملیون یورو، خصوصا

متوسطة الحجم، وأكد على ضرورة دعم األردن في مواجھة التزاماتھ تجاه الالجئین السوریین 
  .وغیرھم، إذ یتحمل األردن أكثر من طاقتھ في ھذا الخصوص

   
   

ور صلة وفي جانب آخر، أكد السفیر اإلیطالي على موضوع حوار الحضارات، وضرورة بناء جس
ً من وضع أسوار مغلقة، وذلك ألن العالقات الراھنة  بین ضفتي المتوسط، أوروبا والدول العربیة بدال

یجب أن تكون على أفضل صورة تعاون ومشاركة لمواجھة ) العربي واألوروبي(بین الطرفین 
  .التحدیات المختلفة

   
   

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

8 

لموضوعات التي عملت على فیما أقیم على ھامش المحاضرة معرضا للصور یوثق للمراحل وا
بناء السوق الموحد والبعد : ترسیخ االتحاد األوروبي ككیان سیاسي واقتصادي دولي وقد شملت

االجتماعي للمواطنة األوروبیة، والھویة الدولیة ألوروبا، والسیاسة التعلیمة واالجتماعیة، والتحدیات 
ً، وفكرة العملة الموحدة   .التي تواجھ أوروبا مستقبال

   
   

وعلى ھامش المحاضرة بحث السفیر اإلیطالي إلى جانبھ السفیرة الفلبیبنیة، والسفیر الیوناني، مع 
عمید الكلیة الدكتور عبد هللا نقرش وعدد من أعضاء ھیئة التدریس أوجھ توسیع التعاون المشترك 

  .وتعزیز آلیاتھ
لحسین بن عبدهللا الثاني للدراسات وثمنوا الدور الثقافي واالتصالي الذي تقوم بھ كلیة كلیة األمیر ا

ً للعلم والمعرفة وللمصلحة الوطنیة العلیا   .الدولیة في الجامعة األردنیة خدمة
   
   

بدوره أعرب مساعد العمید لشؤون التعاون األكادیمي الدولي  الدكتور ناصر طھبوب رئیس قسم 
ان  جیوفاني براوزي ولبلده على التنمیة الدولیة عن التقدیر الكبیر لجھود السفیر اإلیطالي في عم

االھتمام بالعالقات مع األردن والعالم العربي، وتأیید الدور اإلنساني لألردن بقیادة جاللة الملك 
ً التوافق بین البلدین في مختلف القضایا  عبدهللا األول ابن الحسین في إغاثة الالجئین السوریین، وأیضا

  .المتعلقة بالسلم واالستقرار الدولي
   
   

وقال طھبوب إن المحاضرة تأتي في سیاق سلسلة من المحاضرات واللقاءات التي تضمنھا ھذا العام 
برنامج كلیة األمیر الحسین بن عبدهللا الثاني للدراسات الدولیة، شملت محاضرات وأنشطة مختلفة 

العالقات  لعدد من السفراء ومدیري المؤسسات الدولیة الموجودة في األردن، وذلك من أجل توثیق
  .وبرامج التعاون المشتركة بین الجامعة األردنیة والمؤسسات المناظرة لھا في الدول المختلفة
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  خبراء یناقشون اھمیة المصادر الطبیعیة الحداث التنمیة لمستدامة
  

ناقش مختصون  - سناء الصمادي
وخبراء في شؤون الطاقة والتنمیة 
أھمیة الطاقة والبنیة التحتیة 

صاد والصحة والمیاه في واالقت
  .االردن الحداث التنمیة المستدامة

  
وأشاروا خالل محاضرة 

االقتصاد وفرص العمل "
والشباب، األزمة السوریة من 
الناحیة االقتصادیة وأثرھا على 

التي نظمتھا كلیة " الدول المضیفة
ضرورة  تسلیط الضوء  االمیر الحسین بن عبد هللا الثاني للدراسات الدولیة في الجامعة األردنیة،

على القضایا التي تتعلق بالتنمیة ومستقبلھا في االردن وعلى صعید المنطقة، وادماج الطلبة للتفاعل 
  .مع القضایا التي تھم المنطقة العربیة واالردنیة

  
وأكد عمید الكلیة الدكتور عبدهللا نقرش ان المحاضرة التي جاءت ضمن سلسلة من المحاضرات 

ي تعقدھا الكلیة بھدف اعطاء الفرصة للطلبة لالطالع والمشاركة مع الخبراء المتخصصة الت
  .وصانعي القرارات في مناقشة المواضیع التي تصب في المصلحة الوطنیة

  
بدوره بین رئیس قسم التنمیة الدولیة في الكلیة الدكتور ناصر طھبوب ان المحاضرة التي شارك فیھا 

مؤسسة األمریكیة للتنمیة الدولیة تھدف الى اطالع الطلبة على خبراء من السفارة االمریكیة وال
مواضیع تتعلق بالتنمیة ومستقبلھا في االردن وعلى صعید المنطقة، والتشبیك والتفاعل مع القضایا 

  .التي تھم المنطقة العربیة واالردنیة، باالضافة الى تعزیز قدرات الشباب من االنخراط في التنمیة
  

ة محاور تتعلق بالتنمیة المستدامة، ومشاریع الطاقة المتجددة في االردن ومستقبلھا وتناولت المحاضر
  .وخلق فرص للشباب، واللجوء السوري واثره على االردن

  ١٤/٤/٢٠١٧الجمعة                            ٣:الدستور ص/شفقنا/الحسام نیوز/الوقائع /٤:الرأي ص/بترا/أخبار األردنیة
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  )األردنیة(انطالق مھرجان اإلبداع لدعم األفكار الریادیة في 
  

عم األفكار الریادیة تحت لد» فكرة ثون«احتفلت كلیة األعمال في الجامعة األردنیة بإطالق مسابقة 
  .بحضور عدد من كبار المسؤولین واألكادیمیین والطلبة» مھرجان اإلبداع«عنوان 

  
التي تعد صلب ھذا المھرجان ھي المسابقة الریادیة األولى من نوعھا في الكلیة وتقوم » فكرة ثون«

خالل تدریبھ على أساس النھوض بجیل ریادي مبدع قادر على مواجھة تحدیات سوق العمل من 
صاحبي فكرة الیوم اإلبداعي –بحسب–وتھیئة بیئة تحفیزیة تنمي قدراتھ وروح المنافسة بین أفراده

  .الطالب عمرو عطیة والطالبة بسمة عصام» فكرة ثون«ومسابقة 
  

وقاال إن آلیة المسابقة ستكون بتقسیم الطلبة المشاركین إلى فرق وتدریبھم وتطویر أفكارھم من أجل 
األفكار على لجنة التحكیم في الحفل الختامي وإعالن الفائزین في المسابقة، لیتم آنذاك  عرض ھذه

  .تطبیق فكرة المشروع الفائز على أرض الواقع
  

نائب رئیس الجامعة لشؤون الكلیات اإلنسانیة الدكتور أحمد مجدوبة اوضح من خالل كلمة ألقاھا أن 
لتعلیم فیھا جاءت بإدخال مھارات التفكیر الناقد ومھارات خطة الجامعة لتعدیل مناھجھا واستراتیجیة ا

التواصل ومھارات التعلم والبحث العلمي لتجعل الطالب محور الحیاة الجامعیة والعملیة التدریسیة 
بتبني التعلم بدل التدریس والمنافسة والبحث بدل التلقین بحیث تخرج الجامعة للمجتمع متعلمین 

  .دائمین وقادة متنورین
  
ھذا المھرجان وغیره من الفعالیات واألنشطة تشكل فرصا ثمینة تقدمھا الجامعة فتوفر «تابع أن و

زادھا المعرفي بھدف إعمارھا بالجد والتقدم والتطور والحوار العقالني الذي یحقق لنا جمیعا 
  .»االزدھار والنمو التعلیمي بعیدا عن التقلید والتبعیة

  
و وسیلة لتترجم رؤاھا في ضرورة تعزیز مشاریع اإلبداع وال سیما واكد أن الجامعة لم تأل جھدا أ

عند الطلبة وأن مركز الریادة واالبتكار شاھد ماثل على احتضان كل تلك المواھب التي تزخر بھا 
  .عقول الطلبة

  
وفي السیاق اشار عمید الكلیة الدكتور رفعت الشناق إلى أن الكلیة توظف خططھا وبرامجھا في 

لشباب من خالل التعلیم والتدریب ومشاركتھم في العمل التطوعي وتزویدھم بمھارات استثمار ا
ً في  ً واضحا وخبرات تبقیھم على درجة عالیة من اإلبداع والتمیز والمعرفة األمر الذي یرسم لھم دورا

  .تغییر الواقع نحو األفضل
  

رھا بیئة تعلیمیة متمیزة، وھي بھذا ونوه الشناق بان الكلیة تسھم في إعداد قادة أعمال المستقبل بتوفی
الحفل تفتح أبواب المشاركة الواسعة والفرصة أمام أبنائھا لیخرجوا أفضل ما لدیھم من ابداعات 
وایجاد مظلة تجمع المبدعین من مختلف التخصصات تحت سقف واحد من خالل عرض مواھبھم 

  .ا وعالمیاوابتكاراتھم األمر الذي یسمح الحقا بانتشارھا وإبرازھا محلی
  

مساعدة عمید الكلیة لشؤون الطلبة الدكتورة جمانة الزعبي تحدثت عن التجربة الممیزة في برنامج 
سفراء األعمال الذي أثمر بتحقیق كل ما طمحت إلیھ الكلیة بالوصول بالطلبة إلى تحمل مسؤولیاتھم 

  ١٧:الرأي ص
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المساھمة بتنفیذ أنشطة الكلیة تجاه أنفسھم وكلیتھم واكتسابھم الخبرة والمعرفة الكافیتین في كیفیة 
  .وفعالیاتھا

  
وتابعت ان تطور دورھم من متلقین إلى صناع قرار زاد من ثقتھم في أنفسھم وحبھم للمشاركة 
والتعاون واالبتكار، مؤكدة أن ھذا المھرجان خیر دلیل على ذلك حیث أنھ من اجتھادھم وتخطیطھم 

  .وتنفیذھم
  

وق األول في البیئة التنافسیة جاءت فكرة عقد ھذا المھرجان واضافت ألن االبتكار ھو مصدر التف
اإلبداعي كأولى المبادرات الخالقة لبرنامج سفراء األعمال الذي تقدم لھ الكلیة كل الدعم من أجل 
تعزیز قدرات الطلبة ومھاراتھم خالل الدراسة وتوجیھ سعیھم الدؤوب في ایجاد السبل التي تمكنھم 

.أكثر اتساعا بإشراف نخبة من أعضاء ھیئة التدریس المشاركین في البرنامج من االنطالق نحو آفاق



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
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بناء قدراتنا البشریة وتطویر العملیة التعلیمیة جوھر نھضة : الملك ینشر ورقتھ النقاشیة السابعة

  األمة
  
  

ي قدم فیھا جاللتھ نشر جاللة الملك عبد هللا الثاني مساء الیوم السبت، الورقة النقاشیة السابعة الت
  . رؤیتھ لتطویر القدرات البشریة وتطویر العملیة التعلیمیة في األردن

   
مشیرا إلى أنھ ال " وركز جاللتھ في ورقتھ النقاشیة على أن األمم ال یمكن أن تنھض بدون التعلیم

عتراف بھا، التحدیات الكبیرة التي یواجھھا قطاع التعلیم في األردن، بدءا من اال"یمكن أن إغفال 
ومن ثم بذل الجھود لتجاوزھا، وابتكار الحلول الناجعة لھا، وصوال إلى نظام تعلیمي حدیث یشكل 

  ".مرتكزا أساسیا في بناء المستقبل المزدھر الذي نسعى إلیھ
   
   

نرى مدارسنا ومعاھدنا المھنیة وجامعاتنا مصانع للعقول المفكرة، واألیدي "وأكد جاللتھ بأنھ ال بد أن 
ُكتشف فیھا میول الطلبة، . لعاملة الماھرة، والطاقات المنتجةا نرید أن نرى مدارسنا مختبرات ت

ُنمى قدراتھم   ".نرید أن نرى فیھا بشائر االرتقاء. وتُصقل مواھبھم، وت
   
   

ّھ من أن یتعلم ویبدع، "وقال جاللتھ إنھ  یؤمن كل اإلیمان بأن كل أردني یستحق الفرصة التي تمكن
  ".ویتفوق ویبلغ أسمى المراتبوأن ینجح 

   
   

  :وفیما یلي نص الورقة النقاشیة السابعة
   
   

  بناء قدراتنا البشریة وتطویر العملیة التعلیمیة جوھر نھضة األمة
   

  بقلم عبدهللا الثاني ابن الحسین
   
 على لقد تنامى في اآلونة األخیرة نقاش محموم حول ملف التعلیم، لم یقتصر على أمة دون أمة، وال 

ولقد أسعدني أن كان لبالدنا العربیة من ھذا النقاش نصیب كبیر شھدنا آثاره في . قطر دون قطر
  .األردن على شتى الصعد، وعبر مختلف المؤسسات

   
وإنني مستبشر بھذا النقاش الجاد، فھو إن دل على شيء فإنما یدل على یقظة ووعي بما لھذا الملف 

عجب، فما من أمة تنھض بغیر التعلیم، وقد بات من البدیھیات أن ال وال . من أھمیة كبرى وأثر عظیم

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ١٦/٤/٢٠١٧األحد                                                                                                     ٢:الرأي ص
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شيء یعدل التعلیم في مسیرة بناء الدول، وتغییر وجھ العالم، إلى األجمل واألكمل واألفضل، وال 
  .سیما في مرحلة باتت تتسابق فیھا األمم في اقتصاد المعرفة، واستثمار الطاقات البشریة

   
أننا نعیش في عصر تسارعت خطاه، وأننا لن نستطیع أن نواكب تحدیات ھذا لم یعد خافیا على أحد 

  .العصر إال بأدواتھ المعرفیة الجدیدة، وال أن نلبي احتیاجاتھ إال بوسائلھ التقنیة الحدیثة
   

وال یمكننا في ظل ھذا الواقع، أن نغفل عن التحدیات الكبیرة التي یواجھھا قطاع التعلیم، بدءا من 
بھا، ومن ثم بذل الجھود لتجاوزھا، وابتكار الحلول الناجعة لھا، وصوال إلى نظام تعلیمي االعتراف 

ولذلك فإننا نرى أھمیة . حدیث، یشكل مرتكزا أساسیا في بناء المستقبل المزدھر الذي نسعى إلیھ
  .التوصیات التي قدمتھا لجنة تنمیة الموارد البشریة العام الماضي وضرورة العمل بھا

   
  تثمار في مستقبل أبنائنا عماد نھضتنااالس

   
وإننا على ذلك لقادرون، فھا ھي ذي ثروتنا البشریة، أغلى ما یمتلك األردن من ثروات، قادرة، إذا 
ھي نالت التعلیم الحدیث الوافي، على صنع التغییر المنشود، ولیس أمامنا إال أن نستثمر في ھذه 

  .در من العوائد كما یدر االستثمار في التعلیمالثروة بكل قوة ومسؤولیة، فال استثمار ی
   

ّھ من أن یتعلم ویبدع، وأن ینجح  إنني أؤمن كل اإلیمان بأن كل أردني یستحق الفرصة التي تمكن
ویتفوق ویبلغ أسمى المراتب، بإیمان وإقدام واتزان، ال یرى للمعرفة حدا، وال للعطاء نھایة، منفتحا 

خذ منھا و ْ یدع؛ الحكمة ضالتھ، والحقیقة مبتغاه، یطمح دوما إلى التمیز واإلنجاز، على كل الثقافات، یأ
  .ویرنو أبدا إلى العلیاء

   
لكن شیئا من ذلك لن یتحقق ما لم تتكاتف جھود الجمیع، شعبا وحكومة ومؤسسات خاصة وعامة، 

خالل  لتوفیر البیئة الحاضنة، وتأمین االحتیاجات الضروریة من أجل بناء قدراتنا البشریة من
ُكلھا كل حین بجھد أبناء وبنات ھذا الوطن، على اختالف  ُ منظومة تعلیمیة سلیمة وناجعة، تؤتي أ

  .مشاربھم ومسالكھم في الحیاة
   

  سبیلنا لمستقبل زاھر
   

على المؤسسات التعلیمیة أن تؤمن بما یتمتع بھ أبناء ھذا الشعب وبناتھ من طاقات ھائلة، وقدرات 
، وتسعى الكتشاف ھذه الطاقات، وتنمیة تلك القدرات، وصقل تلك المواھب، كبیرة، ومواھب متنوعة

وتحفیزھا إلى أقصى حدودھا، عبر أحدث األسالیب التعلیمیة التي تشجع على الفھم  والتفكیر، والفھم 
ال التلقین، وتجمع بین العلم والعمل، والنظریة والتطبیق، والتحلیل والتخطیط، وتفتح  آفاقا رحبة أمام 

  .أبنائھا، لیتفوقوا في كل مادة، وینبغوا في كل فن أومھنة أوحرفة
   

إنھ لم یعد من المقبول، بأي حال من األحوال، أن نسمح للتردد والخوف من التطویر ومواكبة 
  .التحدیث والتطور في العلوم، أن یھدر ما نملك من طاقات بشریة ھائلة
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یر المقبول أیضا، بل من الخطیر، أن یتم الزج بالعملیة إن قطاع التعلیم ھو قطاع استراتیجي ومن غ
التعلیمیة ومستقبل أبنائنا وبناتنا في أي مناكفات سیاسیة ومصالح ضیقة، غیر آبھین بأھمیة وضرورة 

  .استمرار التطویر واإلصالح وأثره العمیق على أمتنا وحاضر األجیال ومستقبلھم
   
   

، بل متى لم یكن كذلك؟ فھا ھي صفحة التاریخ وتجارب لقد بات التطویر ضرورة أملتھا الظروف
األمم تثبت آال محید عن  التغییر، وال مصیر إال إلیھ، فالتغییر یفرض نفسھ، ویثبت ذاتھ، ویمضي 

  .غیر عابئ بمن یخشونھ
   
   

ین وطالما كان األردن بشعبھ مقداما ومبادرا ورائدا في التحدیث والبناء في وطننا العربي، وكنا الساع
إلیھ، والمبادرین بھ، لتكون مقالیده في أیدینا، ونكون نحن المتحكمین في وجھتھ، ال یتنكر لماضینا 
المجید، أو لتراثنا الخالد وحضارتنا العربیة واإلسالمیة، بل یستلھمھ ویبني علیھ، وینھل منھ ویعتد 

لفخر واالعتداد، ال مادة بھ، بعقل منفتح ونفس رضیة، ال ترى في ذلك الماضي إال مادة تبعث على ا
  . لبث الفرقة والبغضاء، مادة للبحث والنظر والتحلیل، ال مادة للتقلید والجمود والتكرار

   
   

إن لكل عصر أدواتھ ووسائلھ، وھمومھ ومشاكلھ، فالتعلیم في عصرنا الحدیث، الذي یشھد تطورا 
اوز ذلك في عصر الكمبیوتر ھائال في التكنولوجیا، ال یقتصر على القراءة والكتابة، بل یتج

واإلنترنت إلى إتقان لغات عالمیة أساسیة، وامتالك مھارات التواصل مع اآلخرین ومبادىء العمل 
المھنیة، والقدرة على التحلیل والتفكیر لیكون قادرا على المشاركة في إنتاج المعرفة، والمساھمة في 

بِّ ِزْدنِ (إحداث التقدم، عمال بقولھ تعالى  ُل رَّ ًماوق   ).  ي ِعلْ
   
   

ولن یستطیع أبناؤنا . لقد أنعم هللا علینا بثروة عز نظیرھا من القیم العالیة واللغة الثریة والتراث البدیع
أن ینھلوا من ھذا التراث، إال إذا أحبوا لغتھم العربیة، وأجادوھا وتفوقوا فیھا، وكیف ال وھي لغة 

ن بناءھم المعرفي األصیلالقرآن الكریم ولسان األمة، فھي التي تشكل ث   .قافتھم وتكوِّ
   
   

  رؤیتنا ألردٍن منارة للعلم والمعرفة 
   

إننا نتطلع إلى أردن قوي، یقدم ألبنائھ خیر تعلیم، یؤھلھم ألن یواجھوا تحدیات الحیاة، ألن یقیموا 
  .سكاأعماال ناجحة، وأن یمارسوا حرفا قیمة، وأن ینشئوا أسرا متآلفة، وأن یبنوا مجتمعا متما

   
   

نتطلع إلى أردن یتبوأ مكانھ في مصاف الدول التي سبقت في ھذا المیدان، واستطاعت بالجھد 
فبناء قدراتنا البشریة، من خالل التعلیم المتمیز وتجوید . والمثابرة انتزاع المراكز المتقدمة فیھ

قیم التسامح، بعیدا مخرجاتھ، بوابتنا نحو المستقبل، فھو یشكل أرضیة مشتركة لفھم اآلخر وتعمیق 
عن الغلو والتعصب، كما أن تحقیق اإلصالح الشامل یرتبط ارتباطا وثیقا بالنھضة التعلیمیة مھما 

  .كانت الظروف والتحدیات
   



  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 

15 

ونطمح أیضا ألن یكون لألردن تجربة تغري بنجاحھا اآلخرین، فیكون ھو قائد مسیرة تحدیث التعلیم 
مجتمع المعرفة، فتحدي التعلیم، كما أسلفت، غیر مقتصر على  في العالم العربي، ورائد التحول إلى

  .بلد بعینھ، وال بد أن تتوحد الجھود، ویتم تبادل الخبرات لتجاوز ھذا التحدي
   
   

وعلیھ، فإننا نرید أن نرى مدارسنا ومعاھدنا المھنیة وجامعاتنا مصانع للعقول المفكرة، واألیدي 
ُكتشف فیھا میول الطلبة، . العاملة الماھرة، والطاقات المنتجة نرید أن نرى مدارسنا مختبرات ت

ُنمى قدراتھم   .وتُصقل مواھبھم، وت
   
   

ج طالبھا إال وقد تزودوا بكل ما یعینھم على  نرید أن نرى فیھا بشائر االرتقاء والتغییر، ال تخرِّ
ألردن الغد؛ طلبة استقبال الحیاة، ومواجھة ما فیھا من تحدیات، والمشاركة في رسم الوجھ المشرق 

یعرفون كیف یتعلمون، كیف یفكرون، كیف یغتنمون الفرص ویبتكرون الحلول المبدعة لما یستجد 
  .من مشاكل، ویعرض من عقبات

   
   

وال یكون ذلك إال بمنظومة تعلیم حدیثة، توسع مدارك الطلبة، تعّمق فكرھم، تثیر فضولھم، تقوي 
یة، على أجنحة من اإلیمان القوي، والثقة الراسخة، اعتدادھم بأنفسھم، وتصل بھم إلى العالم

  .واالعتزاز بھویتنا اإلسالمیة والعربیة وتراث اآلباء واألجداد
   
   

َمام أبنائنا وبناتنا أبواب التفكیر العمیق والناقد؛  كما ال یمكن أن یتحقق ذلك، إال بمناھج دراسیة تفتح أ
َدب االختالف، وثقافة التنوع والحوار؛ تقّرب تشجعھم على طرح األسئلة، وموازنة اآلراء؛ تعل مھم أ

منھم أسالیب التعبیر، وتنّمي فیھم ملكة النظر والتدبر والتحلیل، وكذلك بمعلمین یمتلكون القدرة 
ّھم من إعداد أجیال الغد   .والمھارات التي تمكن

   
   

شریة وتعلیم بناتنا وأبنائنا، إنني ألكرر التعبیر عن سعادتي بھذا النقاش الدائر حول تنمیة مواردنا الب
الموضوع الذي یمس مستقبل أمتنا، وأدعمھ كل الدعم، حتى یؤتي ثماره بالتنفیذ واإلصالح، فھو 

  .عالمة وعي وتیقظ، ومبعث أمل وارتیاح
   
   

  .وال بد أن نعمل دون تردد أو تأخیر، یدا واحدة، مؤسسات ومعلمین، طلبة وأھالي لنحقق مبتغانا
   

  .ي تمضي بھ فرصة ألبنائنا في تحقیق ما یستحقون فال نضیعھا علیھمفكل یوم یمض
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  على القبول الجامعي‘‘ التوجیھي‘‘لجنة لدراسة تأثیر تعدیالت امتحان 
  

شكل مجلس التعلیم العالي لجنة مشتركة مع وزارة التربیة والتعلیم، لدراسة تأثیر تعدیالت امتحان 
  .القبول في الجامعاتعلى أسس ) التوجیھي(الثانویة العامة 

وقرر المجلس في جلسة لھ أمس، أن تكون اللجنة برئاسة أمین عام وزارة التعلیم العالي والبحث 
العلمي، وعضویة رئیس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا، وأمین عام وزارة 

  .التربیة والتعلیم ومدیري القبول الموحد واالمتحانات والمناھج
االجتماع وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي وحضرھا وزیر  وترأس

  .التربیة والتعلیم الدكتور عمر الرزاز
، "التوجیھي"وأكد الطویسي التزام مجلس التعلیم العالي باآللیات واألسس الھادفة لتطویر امتحان 

الطالب وتحصیلھ في الثانویة العامة  والتي یدرسھا المجلس، بما یحقق نقلة نوعیة من حیث قدرة
  .األردنیة

وأشار الى أن المجلس وضع ضمن أولویاتھ، تنفیذ ما جاء في توصیات االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة 
  .٢٠١٦/٢٠٢٥الموارد البشریة 

من جانبھ، عرض الرزاز ما تنوي الوزارة اتخاذه من خطوات وإجراءات، بخصوص امتحان 
، ال "التوجیھي"ى نقاش موسع طال جوانب تھم الطلبة، بخاصة المتعلقة بـ، بحیث جر"التوجیھي"

  .سیما عملیة القبول في الجامعات
، ونسبة "التوجیھي"كما تضمن النقاش تحدید عدد المرات التي سیسمح للطالب التقدم بھا في امتحان 

م بالقبول في الجامعات الطلبة الناجحین في الثانویة العامة من االعوام السابقة، والذین یسمح لھ
ً لألسس النافذة% ٥الرسمیة بنسبة    .وفقا

واكد الرزاز أن وزارة التربیة والتعلیم ماضیة في التشاور والتنسیق واالستماع لآلراء والطروحات 
  ".التوجیھي"التي من شأنھا تعزیز النقلة النوعیة في امتحان 

ً لتوصیات االستراتیجی اعادة توجیھ "ة الوطنیة في قطاع التعلیم العالي الى ذلك، قرر المجلس وتنفیذا
دور المجلس نحو اختصاصاتھ المتعلقة بالسیاسات، وإبعاده عن الشؤون المؤسسیة على مستوى 
المسؤولیات المنخفضة والمتوسطة، وتركیز انتباھھ على مھامھ االساسیة المتمثلة باالشراف 

ً اكبر من االستقال ، والى حین وضع نظام خاص بآلیة تعیین "لیةوالتوجیھ، ومنح الجامعات قدرا
  .رؤساء الجامعات الرسمیة

االردنیة الدكتور نظیر ابو عبید، بعدم  –على صعید آخر، وبناء على رغبة رئیس الجامعة االلمانیة 
م لفترة رئاسة ثانیة، قرر المجلس الطلب من مجلس أمناء الجامعة، التنسیب لمجلس التعلیم بثالثة  التقدُّ

  .حین، إلشغال منصب رئاسة الجامعةمرش
ّبع مجلس األمناء آلیة واضحة وشفافة المعاییر، تراعي خصوصیة  ویأتي ذلك في نطاق ان یت
الجامعة، وتتضمن لجنة استكشاف ولجنة اختیار، على أن ینسب لمجلس التعلیم في مده اقصاھا 

  ".عملیة االختیارشھرین من تاریخ القرار، وتزوید المجلس بأسس ومعاییر یتبعھا في 
كما وافق المجلس على طلب كلیة الدفاع الوطني الملكیة األردنیة باستحداث برنامج ماجستیر 

ً من ) دراسات في مواجھة التطرف واالرھاب(متخصص بعنوان  تحت مظلة جامعة مؤتة، اعتبارا
اد العام ، شریطة االلتزام بمعاییر االعتم٢٠١٧/٢٠١٨الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

  .للدراسات العلیا
كذلك وافق المجلس على طلب جامعة مؤتة باستحداث برنامج ماجستیر تخصص صحة عامة، 

ً من الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  ، شریطة االلتزام بمعاییر االعتماد ٢٠١٧/٢٠١٨اعتبارا
  ".الخاص بالدراسات العلیا

  ١٦/٤/٢٠١٧األحد                                                                                       ٨:الرأي ص/٩: الغد ص
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ً من الفصل في ت" مؤتة"كما وافق على برنامج ماجستیر لـ خصص نظم المعلومات اإلداریة، اعتبارا
، شریطة االلتزام بمعاییر االعتماد الخاص بالدراسات ٢٠١٧/٢٠١٨الدراسي األول للعام الجامعي 

  ".العلیا
ً من الفصل الدراسي األول للعام  وافق على برنامج الماجستیر في تخصص علم التغذیة، اعتبارا

  .تزام بمعاییر االعتماد الخاص بالدراسات العلیا، شریطة االل٢٠١٧/٢٠١٨الجامعي 
بإلغاء المسارات في كلیة العلوم الصیدالنیة واالكتفاء " مؤتھ"وكذلك وافق المجلس على طلب 

  .بتخصص الصیدلة فقط، شریطة أال یتأثر الطلبة ممن التحقوا بمسارات كلیة الصیدلة
دكتوراه تخصص قیادة تربویة، اعتبارا من كما وافق على طلب الجامعة األردنیة استحداث برنامج 

، شریطة التنسیب من مجلس األمناء بأن یكون ٢٠١٧/٢٠١٨الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 
ً لبرنامج الدكتوراه في تخصص االدارة التربویة بالجامعة، على اال یؤثر على الطلبة  البرنامج بدیال

  .العتماد العام للدراسات العلیاممن ھم على مقاعد الدراسة، وتحقیق معاییر ا
ووافق المجلس على استحداث برنامج دكتوراه في الجامعة االرنیة تخصص تكنولوجیا تعلیم في كلیة 

ً من الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  ، شریطة االلتزام ٢٠١٧/٢٠١٨العلوم التربویة، اعتبارا
ق على استحداث برنامج ماجستیر تخصص الحكومة كما واف. بمعاییر االعتماد العام بالدراسات العلیا

، شریطة االلتزام ٢٠١٧/٢٠١٨االلكترونیة، اعتبارا من الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 
ووافق المجلس بالتنسیب لمجلس الوزراء بتعدیل احكام . بمعاییر االعتماد العام بالدراسات العلیا

الجامعة الھاشمیة، كذلك وافق على طلب الجامعة من نظام التأمین الصحي في ) ٣/أ/٩(المادة 
الھاشمیة بتطویر اعمال مركز التطویر األكادیمي، والتواصل الدولي لیصبح عمادة تحت مسمى 

  ).عمادة التطویر األكادیمي والتواصل الدولي(
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  اختتام بطولة الكلیات الجامعیة لخماسي الكرة

  
  

بلقب بطولة خماسي كرة القدم لطالبات الكلیات الجامعیة ظفر فریق مركز جامعة البلقاء التطبیقیة 
في المباراة النھائیة التي اقیمت  ٤/٠والجامعیة المتوسطة بعد ان تغلب على فریق كلیة الخوارزمي 

  .امس االول في قاعة كلیة عجلون
  

ي على فوز كلیة الخوارزم: جاءت النتائج، وحسب احمد العواملة الناطق االعالمي التحاد الكلیات
كلیة الكرك على الھندسة التكنولوجیة ، ٥/١مركز الجامعة على كلیة اربد ، ٢/١كلیة االمیرة عالیة 

  .٢/٠والخوارزمي على كلیة الكرك ، ٢/٠مركز الجامعة على عجلون ، ٢/١
  

نضال االحمد بحضور احمد العواملة مدیر النشاطات الریاضیة في مركز . وقام عمید كلیة عجلون د
  .لبلقاء التطبیقیة بتتویج الفریق الفائز وتسلیم الالعبات المیدالیات التقدیریةجامعة ا

  
  للطالب« طائرة الجامعات»تواصل 

  
تواصلت في قاعات الجامعات االردنیة الحكومیة والخاصة مباریات بطولة كرة  -الرأي  - عمان 

  .٢٠١٧الطائرة لطالب الجامعات لموسم 
  

فازت الجامعة ، شاط الریاضي في جامعة الطفیلة مقرر لجنة البطولةوحسب ابراھیم الرفوع مدیر الن
وبذات القاعة فازت ، في مباراة جرت في قاعة جامعة الزرقاء ٢/٠االردنیة على الجامعة الھاشمیة 
وفي قاعة جامعة العلوم والتكنولوجیا فاز العلوم والتكنولوجیا ، ٢/٠الیرموك على االردنیة االلمانیة 

وفي ، في مباراة اقیمت في قاعة جامعة الطفیلة ٢/٠وفازت االردنیة على مؤتة ، ٢/٠ة على الزیتون
وفي ذات القاعة تغلبت العلوم والتكنولوجیا ، ٢/٠قاعة جامعة الزرقاء فازت الیرموك على فیالدلفیا 

  .فیما تتواصل اللقاءات الیوم االحد، ٢/١على البلقاء التطبیقیة 

 ١٦/٤/٢٠١٧        الرأي الكتروني                                                              األحد                                            
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  العنف الجامعي أكادیمیان یشخصان مشكلة

  
   

ربط عمید كلیة الشریعة في جامعة الیرموك الدكتور محمد العمري بین العنف الجامعي و  -السوسنة 
الجھل، والعصبیة، والتوتر، والغضب، وضعف الوازع الدیني التي تحول دون بیئة تعلیمیة نظیفة "

  .وسلیمة
  
   

اإلسالم الحنیف كما ال یخفى "ة العنف ، إن عن ظاھر) بترا(وقال في حدیث لوكالة االنباء االردنیة 
على كل ذي بصر وبصیرة یوفر الحل األوفى والعالج الشافي لكل ما من شأنھ أن یعكر صفو 

" مناح ھي  ٣، مبینا ان أسباب العنف الجامعي تقتصر على "المجتمعات ویُصّعب من سالسة عیشھا
م اكتمال خبرتھم في معتركات الحیاة، الطالب الذین یتصف بعضھم بسوء اختیار األصدقاء، وعد

  .اضافة الى الضغوط النفسیة التي یعانون منھا كحب الظھور والشھرة أو الشعور بالنقص
   

ویكمن المنحى الثاني بحسب الدكتور العمري، في طریقة تعامل الجامعات مع مشكالت الشباب 
الثالث وھو المربي الذي یجمع األھل والخلل الواضح في قوانین الثواب والعقاب ، مشیرا الى المنحى 

  .والمدرس بإسم ووصف واحد ألنھما من حیث المھمة صنف واحد وال اختالف بینھما إال في المكان
   

ضعف التربیة، ال شك سینتج خلال في العالقة بین الطالب واالستاذ، مشیرا الى ان " واوضح ان 
النھایات فتولد العنف في الجامعات ودور  تغافل المربین عن ھذا الخلل اخرجھم من السیطرة على

  .العلم 
   

واشار العمري الى اھمیة الوازع الدیني في حل أي مشكلة من مشكالت الحیاة سواء كانت في 
الجامعات أو في غیرھا ، مبینا ضرورة العودة إلى منظومة األخالق في تربیة النشء قبل أن یصلوا 

القوانین التي تحكم عالقة الطالب بالطالب، والطالب إلى مقاعد الجامعات والكلیات، وإصالح 
  .باألستاذ والطالب بجامعتھ ومجتمعھ

   
إعادة ثقة الطالب بجامعتھم وأساتذتھم ، والتركیز على دور "وأشار ایضا بھذا الخصوص الى أھمیة 

  .المربي سواء في البیت أو الجامعة، وإعادة النظر بقوانین قبول الطالب في الجامعات
   

مید شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور احمد محمد الشیاب أكد ان ظاھرة العنف الجامعي تشكل ع
حالة من القلق لجمیع العاملین في القطاع التعلیمي والمجتمع على حد سواء حیث أصبح الطلبة 

ً على جودة الخدمات التعلیمیة المقدمة  للطلبة یفتقدون االستقرار واألمان في جامعاتھم ما یؤثر سلبا
ً على الجامعات األردنیة  واساتذتھا، مشیرا الى ان بعض الدراسات تؤكد ان ھذه الظاھرة لیست حكرا

  .وانما تتفشى في عدد من الجامعات العربیة واالوروبیة
   

أبعاد دینیة واخالقیة اجتماعیة وأكادیمیة واقتصادیة فضال عن "واوضح ان العنف الجامعي لھ 
عدد "، مشیرا الى ان عددا من الدراسات في المملكة بینت أن "ظمةمنظومة القوانین واألن

مشاجرة أدت الى موت  ٢٩٦بلغ  ٢٠١٣-٢٠١٠المشاجرات التي وقعت في الجامعات في الفترة من 
 ٣٨٤١مواطنا بإصابات تراوحت بین الخطیرة والطفیفة وشارك فیھا  ٢٤٣مواطنین واصابة  ٧

 ١٦/٤/٢٠١٧األحد                                                                                                                  ٤:الدیار ص
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ً ، مثلما ادت الى تعلیق الدوا م في الجامعات التي شھدت أعمال عنف لفترات تراوحت بین یوم طالبا
  ".واحد إلى أكثر من سبعة أیام

   
وبین الشیاب ان ھذه األرقام تؤكد ان ظاھرة العنف الجامعي بشكل عام وفي الجامعات األردنیة بشكل 
خاص اصبحت مثیرة للقلق وتحتاج إلى البحث والدراسة للوقوف على أسبابھا ودوافعھا لیتسنى 

  .فھمھا، وتشخیصھا، ووضع الحلول المناسبة لعالجھا
   

واألنظمة والتعلیمات الخاصة بالطلبة، وعدم قبول الوساطات واكد الشیاب أھمیة تفعیل القوانین 
والتدخالت في تخفیف العقوبات الواقعة على الطلبة مقترفي السلوكیات غیر الالئقة والتي تخل بأمن 
الجامعة واستقرارھا، أو الحاق الضرر بممتلكاتھا أو التعرض بأذى ألي من عاملیھا، مشیرا الى ان 

لعدالة والنزاھة بین أروقة الجامعة ویزید ثقة الطلبة بإدارتھا ویعزز مصداقیتھا تطبیق القانون ینشر ا
  .مثلما یزید االنتماء لجامعتھم وحرصھم على استقرارھا وأمنھا

   
واقترح إشراك الطالب في منظومة القرارات التي تخص مستقبلھ في الجامعة وبعد تخرجھ، الى 

الدراسیة للجانبین النظري والتطبیقي لیتمحور جل اھتمام جانب التأكد من تغطیة الخطط والمساقات 
الطالب في اإلفادة من النظریات بشكل عملي داخل الجامعة وخارجھا وتمكین الطالب من اختبار 

  .قدراتھ الفكریة والعملیة
   

وقال ان تعزیز النشاطات الالمنھجیة في عمادة شؤون الطلبة والكلیات یمكن أكبر عدد من الطلبة 
شاركة فیھا لملء فراغھم واستثمار وقتھم في تنشیط تفكیرھم اإلبداعي والخالق الى جانب للم

المشاركة الفاعلة في تلك النشاطات واألندیة الطالبیة التي تنمي العمل بروح الفریق الواحد وھو ما 
ألسباب بیئیة یولد الصداقة بین الطلبة، داعیا الى التركیز على الطلبة الذین یقل تحصیلھم األكادیمي 

اجتماعیة أو اقتصادیة أو نفسیة وتدفعھم الى التھرب من حیز الدراسة إلى نطاق ضیق األفق قد 
یشغلھ بأفكار وسلوكیات تتفاوت في خطورتھا ودون وعي منھ بعواقبھا على مستقبلھ الجامعي 

  .كطالب
   

ب عن كثب تدني تحصیل فئة واوضح ان األقسام التدریسیة في الكلیات التي تتابع مسار الطلبة وتراق
منھم معنیة بمحاولة السیطرة علیھ بتوعیتھ وتحفیزه على استنھاض قدراتھ الذھنیة وسلوكیاتھ 

  .اإلیجابیة لتعدیل مساره
   

وأشار الى دراسة أعدھا أظھرت العالقة بین ضعف الوازع الدیني واألخالقي، والبعد االجتماعي، 
  .مة، في انتشار ظاھرة العنف الجامعيواألكادیمي ومنظومة القوانین واألنظ
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  صالح التعلیم المھني والتقني یتطلب تشریعات ناظمةا

  
یأتي تنفیذ برنامج اصالح قطاع التعلیم والتدریب المھني والتقني والفني كجزء اساسي واصیل وھام 

  .مة بتنفیذھاوالزام الحكو ٢٠٢٥/ ٢٠١٦من االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة لالعوام 
  

ملیون دینار من صندوق التنمیة والتشغیل لغایات تنفیذ البرنامج، االمر الذي  ٢٤فقد تقرر تخصیص 
یلزم الجھات المنفذه تطبیق بنود االستراتیجیة التي طرحت في محاورھا االھداف والتحدیات 

  .والخطط الكفیلة بتطویر نظام التعلیم التقني والمھني بشكل یوازي العالمیة
  

وشھد التعلیم المھني والتقني تطور واضحا خالل العقود السابقة على مستوى المنطقة العربیة والذي 
  .اثبتت مخرجاتھ تمیزا في االداء على المستویین الوطني واالقلیمي

  
ویتطلب اصالح ھذا القطاع تأسیس ھیئة عامة للتعلیم والتدریب المھني والتقني تخطط وتنظم 

  .ال القطاع وانشطتھوتشرف وتتابع اعم
  

في الوقت الذي عرضت االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة ابرز التحدیات التي تواجھ 
قطاع التعلیم والتدریب المھني والتقني في االردن والتي ادت الى حدوث اختالالت ومعوقات حاالت 

عیة من ابرزھا تعدد المرجعیات دون تطویره، بالرغم من اھمیتھ في التنمیة االقتصادیة واالجتما
المشرفة على الجھات المعنیة بھذا القطاع، باالضافة الى سیاسات التعلیم والتعلیم العالي المتتالیة التي 

  .تشجع على االنخراط في التعلیم الجامعي على حساب التعلیم المھني والتقني
  

التعلیم المھني والتقني انخفاضا حادا  واشارت االستراتیجیة الى انھ في السنوات الثالث الماضیة شھد
الف طالب، في  ٢٠الف طالب الى  ٣٠في اعداد الطلبة والملتحقین في كلیات المجتمع من حوالي 

ذات الوقت تضاعف اعداد الملتحقین في الجامعات خالل السنوات العشر االخیرة عدة اضعاف، 
  .الف طالب خالل الفترة ذاتھا ٣٠ - ٢٧واستقرت اعداد الملتحقین في كلیات المجتمع مابین 

  
واستندت التوجھات االساسیة لالستراتیجیة للوصول الى قطاع تدریب مھني وتقني متمیز قادر على 
ایجاد قطاع یتصف بدرجة عالیة من االرتباطیة لحاجة السوق بكفاءة عالیة ضمن استغالل اقل 

في توطین التكنولوجیا وتحقیق التنافسیة للموارد البشریة والمالیة، والفعالیة لیحدث تاثیرا واضحا 
  .للمؤسسات، وسھولة الوصول الیھ من كافة الفئات المستھدفة بالشفافیة واالستدامة والمساءلة

  
ویتطلب تنفیذ االستراتیجیة تطویر البنیة التحتیة وذلك من خالل تطویر التشریعات الناظمة لقطاع 

طویر تشریعات العتماد معاییر اردنیة للمھارات لكل التعلیم المھني والتقني والتدریب من خالل ت
  .المستویات المھنیة بما یلبي احتیاجات سوق العمل وفق معاییر عالمیة

  
في حین وضعت االستراتیجیة الیة تطویر التشریعات الناظمة لقطاع التعلیم المھني والتقني وذلك من 

لمھنیة وحسب االطار العام للمؤھالت بما خالل اعتماد معاییر اردنیة للمھارات ولكل المستویات ا
یلبي احتیاجات السوق، اضافة الى تطویر تشریعات النشاء مظلة عامة لھذا القطاع لوضع السیاسات 
واالستراتیجیات، والعمل على وضع نظام اعتماد رتب موحدة للمدربین في قطاع التعلیم المھني 

  .والتقني والتدریب

 ١٦/٤/٢٠١٧األحد                                                                                                                  ٨: الرأي ص
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تشریعات تشجع االستثمار في ھذا القطاع من خالل اقرار تشریعات وارتأت االستراتیجیة تطویر 

  .تتضمن اعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركیة وحوافز اخرى لمدخالت وممتلكات ھذا القطاع
  

واكدت االستراتیجیة ان تطویر التشریعات یحمي العمالة المھنیة والتقنیة والمحلیة وینظم سوق العمل 
  .ة والمھنیة المحلیةلصالح العمالة التقنی

  
ویصاحب التشریعات تطویر وتحسین االبنیة واالنشاءات والمرافق بما یسھل من اعتماد مواصفات 
والمتطلبات المعیاریة ونظم ادارة الجودة، وتطویر االنشاءات والمرافق وفق الغایة من التدریب 

ئیسیة مشتركة في مراكز والموارد المتاحة في جمیع المحافظات، والعمل على استحداث مشاغل ر
  .المحافظات

  
ویعتمد نجاح خطة التشریع على تطویر الموارد البشریة من معلمین ومدربین وادارات داعمة من 
خالل وضع نظام یحدد المعاییر والمتطلبات النموذجیة الالزمة للموارد البشریة والتعلیمیة والتدریبیة 

ي والمھني، االمر الذي یتطلب وضع خطة تنفیذیة من واالداریة في مؤسسات التعلیم والتدریب التقن
خالل توفیر التمویل وتوفیر معاھد ووضع برامج تطویر وتاھیل محكمة وبمعاییر عالمیة وتنظم 
ورش ومؤتمرات وعقد دورات تدریبیة، اضافة الى اعتماد نظام الجودة في نظام التعلیم المھني 

  .لضمان مالئمة النتائج التعلیم لسوق العمل
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  إعادة ترتیب أسس القبول الموحد
  
   

كشفت مصادر مطلعة ان جلسة استثنائیة سیتم عقدھا الیوم السبت لمجلس التعلیم  -اخبار االردن 
عمر الرزاز، بشأن القرار المرتقب حول . العالي لالستماع الى شرح من وزیر التربیة والتعلیم د

  . ٢٠١٨-٢٠١٧جامعي المقبل إعادة ترتیب امتحان الثانویة العامة للعام ال
وأكدت ذات المصادر ان مجلس التعلیم العالي سیناقش تداعیات القرار وتأثیره على مدخالت التعلیم 
العالي والجامعات األردنیة، حیث سیتم اتخاذ قرار سریع خالل األسابیع القلیلة المقبلة، العادة ترتیب 

  .تخذتھ وزارة التربیة والتعلیم أسس القبول الموحد بما یتناسب مع القرار الذي ا
وأشارت المصادر ان مجلس التعلیم العالي سیستمع ویناقش وزیر التربیة لكل تفاصیل القرار 
واھمیتھ وتاثیره المباشر على مدخالت الجامعات األردنیة، وذلك قبل البدء بإعادة ترتیب أسس القبول 

  .بالجامعات 
اركیا، واكتمالھ سیكون من خالل مجلس التعلیم وأوضحت ذات المصادر ان القرار سیكون تش

العالي، واحداث تغییرات بفنیات لجنة تنسیق القبول الموحد لیتماشى مع الترتیبات التي أعلنتھا وزارة 
  .التربیة 

ومن المتوقع ان یعلن مجلس التعلیم العالي خالل األسبوعین المقبلین تغییرات باالسس الخاصة بقبول 
  . حدة تنسیق القبول الموحد بما یتماشى مع القرارات الجدیدةالطلبة من خالل و

 ١٥/٤/٢٠١٧السبت                                                                                                            ١:الدستور ص
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  یھدف لتطویر الكتب المدرسیة واالمتحانات‘‘ الوطني للمناھج‘‘
  

، والمسمى بنظام المركز ٢٠١٧لسنة  ٣٣صدر في العدد األخیر للجریدة الرسمیة أمس، نظام رقم 
  .ستورمن الد ١٢٠الوطني لتطویر المناھج الصادر بمقتضى المادة 

یتمتع باستقالل مالي وإداري، " المركز الوطني لتطویر المناھج"وبین النظام انھ ینشأ مركز یسمى 
  .ویكون مرتبطا برئیس الوزراء

وبحسب النظام، یھدف المركز الذي یكون مقره الرئیسي العاصمة، الى تطویر المناھج والكتب  
وبما یتماشى مع احتیاجات المملكة ومسیرة  المدرسیة واالمتحانات وفقا ألفضل االسالیب الحدیثة

التعلیم المثلى وفلسفة التربیة والتعلیم واھدافھا الواردة في القانون والثوابت الدینیة والوطنیة من خالل 
مراجعة وتطویر االطار العام للمناھج والتقویم، ابتداء من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى الصف 

ات التعلمیة العامة والخاصة بالمباحث جمیعھا واستراتیجیات التدریس الثاني عشر بما في ذلك النتاج
  .والتقییم والتقویم

كما یھدف الى تطویر مؤشرات االداء الرئیسیة للمناھج واجراء التقییم والتقویم مع التركیز على 
التعلمیة  النتاجات التعلمیة للطلبة لكل مرحلة دراسیة، باالضافة الى تطویر الكتب المدرسیة والمواد

وأدلة المعلمین، والتنسیق مع الجھات المسؤولة لتدریب المعلمین لتمكینھم من تطبیق المناھج، 
وغیرھا من التقییمات ) التوجیھي(وتطویر االختبارات وامتحان شھادة الدراسة الثانویة العامة 

  .المستحدثة للطلبة
ق اھدافھ ومھامھ وصالحیاتھ المنصوص التنسیق مع وزارة التربیة والتعلیم لتحقی"ویتولى المركز 

علیھا في النظام والتعلیمات الصادرة بمقتضاه، ورصد تطبیق االطار العام للمناھج والتقویم في 
المؤسسات التعلیمیة وتقییمھ، ومراجعة المناھج بشكل دوري بما في ذلك اجراءات التقییم والتقویم 

  ".مینوالكتب المدرسیة والمواد التعلمیة وادلة المعل
إعداد الطرق الفنیة المناسبة لتجریب ما یتم تطویره من كتب مدرسیة وغیرھا بما ال "كما یتولى 

یعطل العملیة التعلیمیة، تحلیل البیانات الخاصة بأداء الطلبة في التقویمات المختلفة وبما ینعكس على 
ب والمراجع والدوریات التي تطویر المناھج واجراءات التقویم والتقییم، تزوید الوزارة بقوائم الكت

  ".یمكن االستفادة منھا الثراء المكتبات المدرسیة
یتألف من رئیس یعین بإرادة ملكیة لمدة " المجلس االعلى"وأشار النظام الى ان للمركز مجلسا یسمى 

ثالث سنوات قابلة للتجدید وعضویة، وزیر التربیة والتعلیم، وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي، 
ئیس مجمع اللغة العربیة، مفتي المملكة األردنیة الھاشمیة، نقیب المعلمین، اثنین على األقل من ر

ذوي الخبرة یتم تعیینھم بإرادة ملكیة بناء على تنسیب رئیس الوزراء لمدة ثالث سنوات قابلة 
  ".للتجدید

یذھا، إقرار البیانات إقرار سیاساتھ العامة والخطط والبرامج الالزمة لتنف"وللمجلس بحسب النظام 
المالیة الختامیة للمركز، الموافقة على الموازنة السنویة ورفعھا لمجلس الوزراء إلقرارھا، اقرار 
النتاجات العامة للمناھج المطورة والتقییم والتقویم، احالة المناھج المطورة لمجلس التربیة والتعلیم 

لخدمات بعقود وتوقیعھا من الرئیس او من یفوضھ، إلقرارھا، إقرار االتفاقیات والموافقة على شراء ا
  ".وإقرار التعلیمات الالزمة لعمل المركز

ویجتمع المجلس، بحسب النظام بدعوة من رئیسھ او نائبھ في حال غیابھ اربع مرات في السنة، أو 
ً بحضور ثلثي االعضاء على ان یكون بینھم  كلما دعت الحاجة الى ذلك، ویكون اجتماعھ قانونیا
الرئیس أو نائبھ، ویتخذ قراراتھ بأغلبیة اصوات اعضائھ الحاضرین على االقل، وللرئیس دعوة اي 
شخص من داخل المركز او خارجھ لحضور اجتماع المجلس لالستئناس برأیھ في االمور المعروضة 

  .علیھ دون ان یكون لھ حق التصویت

 ١٦/٤/٢٠١٧           األحد                                                                                                 ٧:الغد ص
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رئاسة الرئیس التنفیذي وعضویة ستة ب" المجلس التنفیذي"واوضح النظام ان للمركز مجلسا یسمى 
أشخاص غیر متفرغین من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال التربیة والتعلیم یتم تسمیتھم بقرار 

  .مجلس الوزراء بناء على تنسیب الرئیس
ویتولى المجلس التنفیذي تنفیذ المھام، وإعداد السیاسة العامة للمركز والخطط والبرامج الالزمة 

عھا للمجلس إلقرارھا، تشكیل لجنة او اكثر من بین اعضائھ او غیرھم لتحقیق اھداف لتنفیذھا ورف
المركز وتحدید مھامھا وواجباتھا في قرار تشكیلھا، إعداد التعلیمات الالزمة لعمل المركز ورفعھا 
 للمجلس إلقرارھا، ویجتمع بدعوة من المدیر مرة على االقل في الشھر أو كلما دعت الحاجة الى ذلك

  .ویكون اجتماعھ قانونیا بحضور ما ال یقل عن اغلبیة اعضائھ على االقل
ویعین المدیر بقرار من المجلس بناء على تنسیب الرئیس ویحدد راتبھ وسائر حقوقھ المالیة في قرار 
تعیینھ، وتنھى خدماتھ بالطریقة ذاتھا، ویتولى المدیر تنفیذ السیاسة العامة التي یقررھا المجلس 

ات الصادرة عنھ، اإلشراف على المركز وجھازة التنفیذي، إعداد مشروع الموازنة السنویة والقرار
وتتكون الموارد المالیة للمركز بحسب النظام، . للمركز وبیاناتھ الختامیة ورفعھا للمجلس إلقرارھا

اموال من المخصصات التي ترصد لھ من الموازنة العامة للدولة، التبرعات والمنح والمساعدات، أي 
تقدم لھ شریطة موافقة مجلس الوزراء علیھا اذا كانت من مصدر غیر اردني، وعائدات الدورات 

  .التدریبیة وبدل الخدمات التي یقدمھا المركز
ویكون للمركز كادر من الموظفین والمستخدمین یتم تعیینھم بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنیة 

تنفیذ احكام ھذا النظام بما في ذلك الشؤون المتعلقة بتطویر بحیث یصدر المجلس التعلیمات الالزمة ل
الكتب المدرسیة والمواد التعلیمیة وادلة المعلمین، تحدید مھام المدیریات والوحدات واالقسام في 

. المركز وواجباتھا، الشؤون االداریة والمالیة والشؤون اللوازم واالشغال والعطاءات في المركز
  .١٩٨١لسنة  ٣١اء العمل بنظام مكافآت المناھج والكتب المدرسیة رقم ووضع النظام شرط الغ
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  »التوجیھي«ملتزم باآللیات الھادفة لتطویر » التعلیم العالي«: لطویسيا
  

عاھد الوھادنة وعضویة رئیس ھیئة . شكل مجلس التعلیم العالي لجنة برئاسة امین عام الوزارة د 
جودتھا وأمین عام وزارة التربیة والتعلیم والقبول الموحد  اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان

واالمتحانات والمناھج، للسیر باجراءات ترتیب أمور القبول الموحد والجامعات انسجاما مع قرارات 
  . ٢٠١٨- ٢٠١٧وزارة التربیة الداعیة الى تطویر امتحان الثانویة العامة للعام الجامعي المقبل 

عادل الطویسي في تصریحات صحفیة عقب انتھاء جلسة . لي والبحث العلمي دواكد وزیر التعلیم العا
المجلس مساء امس التزام مجلس التعلیم العالي باآللیات واالسس التي تھدف الى تطویر امتحان 
الثانویة العامة والتي یدرسھا مجلس التربیة بما یحقق النقلة النوعیة من حیث قدرة الطالب وتحصیلھ 

العامة االردنیة مشیرا الى أن مجلس التعلیم العالي وضع ضمن أولویاتھ تنفیذ ما جاء في  في الثانویة
  .٢٠١٦/٢٠٢٥توصیات االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة 

عمر الرزاز في الجلسة الخاصة بمجلس التعلیم العالي عرضا . من جانبھ قدم وزیر التربیة والتعلیم د
الخطوات واإلجراءات التي تنوي وزارة التربیة والتعلیم اتخاذھا بخصوص متكامال للمجلس حول 

امتحان الثانویة العامة ، حیث جرى نقاش موسع طال جمیع الجوانب التي تھم الطلبة وخاصة 
المتعلقة بامتحان الثانویة العامة ال سیما عملیة القبول في الجامعات ، كما تمت دراسة التفاصیل 

ونسبة الطلبة ، المرات التي سیسمح للطالب التقدم بھا في امتحان الثانویة العامة الخاصة بتحدید عدد
الناجحین في الثانویة العامة من السنوات السابقة والذین یسمح لھم بالقبول في الجامعات الرسمیة 

ً لألسس النافذة % ٥بنسبة    . وفقا
التنسیق واالستماع الى جمیع اآلراء واكد الرزاز ان وزارة التربیة والتعلیم ماضیة في التشاور و

  .والطروحات التي من شأنھا تعزیز النقلة النوعیة في امتحان الثانویة العامة
ً لرغبة الدكتور نظیر -الى ذلك طلب المجلس من مجلس امناء الجامعة االلمانیة  االردنیة ونظرا

تنسیب لمجلس التعلیم العالي بثالثة محمود ابو عبید رئیس الجامعة عدم التقدُّم لفترة رئاسة ثانیة ، ال
ّبع مجلس األمناء آلیة واضحة  –مرشحین إلشغال منصب رئاسة الجامعة االلمانیة  االردنیة على ان یت

وشفافة المعاییر تراعي خصوصیة الجامعة ، وتتضمن لجنة استكشاف ولجنة اختیار، وعلى أن یتم 
ین من تاریخ ھذا القرار وتزوید المجلس باألسس التنسیب لمجلس التعلیم العالي في مده اقصاھا شھر

  .»والمعاییر التي اتبعھا في عملیة االختیار
اعادة توجیھ دور مجلس «وقرر المجلس والتزاما مع توصیات اللجنة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة 

مستوى التعلیم العالي نحو اختصاصاتھ المتعلقة بالسیاسات وإبعاده عن الشؤون المؤسسیة على 
المسؤولیات المنخفضة والمتوسطة وتركیز انتباھھ على مھامھ االساسیة المتمثلة في االشراف 

ً اكبر من االستقاللیة والى حین وضع نظام خاص بآلیة تعیین » والتوجیھ، ومنح الجامعات قدرا
  . رؤساء الجامعات الرسمیة

األردنیة على استحداث برنامج وقرر المجلس الموافقة على طلب كلیة الدفاع الوطني الملكیة 
تحت مظلة جامعة مؤتة وذلك ) دراسات في مواجھة التطرف واالرھاب(ماجستیر متخصص بعنوان 

ً من الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  ، شریطة االلتزام بمعاییر االعتماد ٢٠١٧/٢٠١٨اعتبارا
  .العام للدراسات العلیا

برنامج الماجستیر في تخصص : استحداث البرامج التالیة  كما قرر الموافقة على طلب جامعة مؤتھ
ً من الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  ، شریطة ٢٠١٧/٢٠١٨الصحة العامة، وذلك اعتبارا

، و برنامج الماجستیر في تخصص نظم »االلتزام بمعاییر االعتماد الخاص بالدراسات العلیا
ً من الف ، شریطة ٢٠١٧/٢٠١٨صل الدراسي األول للعام الجامعي المعلومات اإلداریة، وذلك اعتبارا

، وبرنامج الماجستیر في تخصص علم التغذیة، » االلتزام بمعاییر االعتماد الخاص بالدراسات العلیا

 ١٦/٤/٢٠١٧األحد                                                                                                             ٦:الدستور ص
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ً من الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  ، شریطة االلتزام بمعاییر ٢٠١٧/٢٠١٨وذلك اعتبارا
  .االعتماد الخاص بالدراسات العلیا

كما قرر المجلس الموافقة على طلب جامعة مؤتھ إلغاء المسارات في كلیة العلوم الصیدالنیة 
واالكتفاء بتخصص الصیدلة فقط ، شریطة أال یتأثر الطلبة الذین التحقوا بمسارات كلیة الصیدلة 

تبارا من والموافقة على طلب الجامعة األردنیة استحداث الدكتوراه بتخصص القیادة التربویة وذلك اع
، شریطة التنسیب من قبل مجلس األمناء بأن ٢٠١٧/٢٠١٨الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

ً لبرنامج الدكتوراه بتخصص االدارة التربویة في الجامعة شریطة اال یؤثر على  یكون البرنامج بدیال
  .العلیاالطلبة الذین ھم على مقاعد الدراسةو تحقیق معاییر االعتماد العام للدراسات 

ً من الفصل  وھي برنامج الدكتوراه بتخصص تكنولوجیا التعلیم في كلیة العلوم التربویة وذلك اعتبارا
، شریطة االلتزام بمعاییر االعتماد العام بالدراسات ٢٠١٧/٢٠١٨الدراسي األول للعام الجامعي 

فصل الدراسي األول العلیا وبرنامج الماجستیر بتخصص الحكومة االلكترونیة وذلك اعتبارا من ال
  .، شریطة االلتزام بمعاییر االعتماد العام بالدراسات العلیا٢٠١٧/٢٠١٨للعام الجامعي 
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  االنتقال آلیاتھ ومراحلھ.. ورقة التعلیم النقاشیة والرزاز 
  

  عادل حواتمة
ً بعد االحاطة بعموم الطروحات یقوم جاللة الملك بإعادة توجیھ وتأطیر الن قاش الحیوي كعادتھ دائما

ً عقول االردنیین ووجدانھم؛  الدائر في االردن منذ زمن، حول التعلیم بمستوییھ العام والعالي؛ مخاطبا
ً بإیجابیة  ً بمآالت المسارات، و متفائال ً طبیعة الوسائل و متنبئا ً نحو االھداف والغایات، وشارحا مؤشرا

  . بالنتائج
  

ل ورقتھ النقاشیة السابعة؛ والتي خصّصھا للحدیث عن ولقد كانت قناة التواصل ھذه المرة، من خال
خالصات رؤیتھ الثاقبة نحو مستقبل التعلیم، بالتوازي مع التقاط وزارة التربیة والتعلیم في عھد 
الرزاز، سلسلة توجیھات ملكیة سابقة طالبت بتطویر واصالح التعلیم؛ حیث تأتي ھذه الورقة لتدعو 

ُشكل الى السعي الحثیث، لبناء موار دنا البشریة وتطویر العملیة التعلیمیة، والتي بدورھا سوف ت
 ً ً اردنیا ً 'مجتمعا ً على القفز فوق تناقضات الواقع جّدھا من ھزلھا، وجدلیة الموارد؛ ' زنبركیا قادرا

  . وفرتھا من شحھا؛ لیمارس دوره المحوري في النھوض باألمة العربیة واالسالمیة على حد سواء
  

عملیة التنمیة انھا تراكمیة، وھنا ال بد من توجیھ الشكر للوزیر الذنیبات على من أھم خصائص 
الجھود المضنیة التي قام بھا في جوانب عدیدة، اسھمت في خلق حالة من تصحیح المسارات في فترة 
 ً ً عن المألوف، وتزایدا طغت علیھا فوضى االنفكاك من ُحرمة العالقة بین الطلبة والمعلمین خروجا

ً لذلك یكمن في النجاح غیر في ح ً رئیسا ً في الجامعات بالنظر إلى ان سببا االت العنف خصوصا
  . المشروع لبعض الطلبة

  
نعم لقد حملت الورقة النقاشیة في ثنایاھا العدید من القضایا والتوجھات التي یجب ان تأخذ ضمن 

ً في فلسفة التربیة والتعلیم خطة متوازنة؛ تبدأ بعملیة تھیئة مجتمعیة لھذا النموذج االصالحي، و تغییرا
لیؤكد على مضامین التجدد واالندماج اآلمن مع العالم، الذي نعیش على ھامش ابداعاتھ وابتكاراتھ، 

  . والتي ھي باألساس مخرجاتھ التعلیمیة؛ التي ننظر الیھا من الزاویة االخرى بعین الریبة والشك
  

دى بھا جاللة الملك تتمثل؛ في ضرورة احتضان ولقد برزت الى السطح قضیة ھامة، لطالما نا
االبداع واالبتكار بغض النظر عن اطاره المؤسسي؛ فلقد دعا جاللتھ بشكل مباشر المؤسسات 
التعلیمیة على اطالقھا، إلى تبني االنسان االردني الُمبدع ودعمھ؛ باعتبار أن اردنیتھ وموھبتھ ھما 

ً وظی ً زمنیة وال فئة عمریةمبررا دعمھ؛ فاإلبداع ال یعرف أطرا لیس ھذا وحسب بل . فیة وال حدودا
دعاھا إلى السعي الكتشاف مواھبھ، االمر الذي یعني ضرورة التوسع في سیاسة المسابقات العلمیة 

  . واالدبیة المدرسیة والجامعیة باعتبارھا اھم طرق اكتشاف المواھب والنبوغ 
  

في شد أزر الشاب االردني لیتعلم ویعمل في بیئة كما المح جاللتھ إلى اھمیة الحواضن المتنوعة 
محفزة، وكأن جاللتھ یؤكد على الحاضنة االجتماعیة بوصفھا االھم بین اخواتھا، كونھا تمنح االمل 
والتبریر واالسناد والشرعیة ولھا ومن اجلھا تقوم اصًال عملیات االصالح، والتنمیة الشاملة، فال بد 

 ً ً تنویریا ً ان یكون لھا دورا   . مؤثرا
  

 مقاالت

  ١٥/٤/٢٠١٦السبت                                                               عمون                                             
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تتفق االدوار الجدیدة المناطة بالمؤسسات التعلیمیة والتوجھ العام في التعلیم االردني بحسب روح 
ً في  ً جدیدا الورقة النقاشیة و الملفات البارزة في االصالح؛ كالمناھج التي یجب ان تستند الى اسلوبا

ً للمتعلمین التعاطي مع المعلومة بشكل یعمق منھجیة التفكیر والمنطق، ویجعل  ً مشتركا منھا قاسما
على تنوع اختالفاتھم، كما یأتي التوجیھي بثوبھ الجدید وما رافقھ من انفراج في توابعھ؛ كحق 

لما لھذه اللفظة من ثقل ' الراسب'الطالب في التقدم لدورات عدیدة دون قیود، ومغادرة دائرة 
ً على تثبیط عزائم الطالب ال بل تف ً اجتماعي ومعنوي قادرا ً ووطنیا ً ومن ثم اجتماعیا   . شیلھم اكادیمیا

  
وھنا یمكن القول ان المھمة لیست مستحیلة اذا ما تظافرت الجھود؛ فلقد ثبتت قدرة االردني منذ زمن 
ً، فجرعة االصالح المنوي اعطائھا للقطاع  ً وحبا على تجاوز المحن في احلك الظروف، تحدیا

لتقلید ھامة، وجدیدة على المجتمع االردني، وبنفس الوقت التعلیمي الذي یعاني التردد والجمود، وا
كبیرة، وینبغي لھا ان تعبُر إلى عقول الناس وقلوبھم بتدرج وثبات لیتم استیعابھا؛ من خالل تنویع 

فالتغذیة الراجعة تفید بأن للقرارات التي تم اتخاذھا في الوجبة االولى من . االسالیب وتجدید الوسائل
ً على معنویات االھل واالبناء، فالمعیار واحد ودائم وھو الكفاءة ولكن تغیر الوزیر الرزاز ا ً ایجابیا ثرا

االسلوب، وھذا منھج جدید وُمحبب في اتخاذ مثل ھكذا قرارات مفصلیة، وھنا یبرز تساؤل مشروع 
یر حول امكانیة ان نتلقى قرارات مماثلة ُمریحة ذات طابع اقتصادي للحكومة الحالیة، او من الوز

  ذاتھ في یوم من االیام؟
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  معدل مقبول تمییز یرافق صاحبھ
  مجد مالك خضر

  
یحلُم الكثیر من الطالب بعد مرحلة الثانویة العامة بالوصول إلى الجامعة، التي تتمیز بطبیعة موادھا 

ً أقل ف ً إلى أربع سنوات، وأحیانا ي حال الدراسیة المرافقة للطالب طیلة سنوات دراستھم الممتدة غالبا
ً لطبیعة التخصص،  ً في دراستھ، وقد تزید لتصل إلى خمس أو ثماني سنوات وفقا كان الطالب مجتھدا

  .والمھارات الدراسیة عند كل طالب
  

ُرافقھا الشھادة الجامعیة ذلك الُحلم الجمیل، وقد ال یظل كذلك عندما  تأتي مرحلة التخرج من الجامعة ت
، لتتحول كل سنوات الدراسة إلى مجموعة ))مقبول(ب بدرجة تخرج الطال(یُكتب على ھذه الشھادة 

ً یرافق صاحبھ   .من األوراق تظل مالزمة الطالب مدى حیاتھ، لیصبح معدل مقبول تمییزا
  

في الدراسة الجامعیة لیس إال نتیجة ألسباب ) مقبول(یعتبر حصول الكثیر من الطالب على معدل 
ب غیر المھتم بدراستھ، والذي یتعامل معھا باستھتار دون مختلفة، ومنھا أسباب شخصیة تتعلق بالطال

ً قد یُرغم الطالب على دراسة تخصص معین یتناسب مع  تقدیر لطبیعتھا المؤثرة على حیاتھ، وأیضا
رغبة عائلتھ، مما یجعلھ غیر قادر على تحقیق أي نجاح أو إنجاز في دراستھ الجامعیة؛ لیتوقف عن 

تخرج من الجامعة بعد سنوات عدیدة، ترافقھ شھادة تخصص لم یحبھ الدراسة أو یستمر فیھا حتى ی
ً، كما یشكل ضعف مھارات الدراسة عند معظم الطالب أحد األسباب المؤدیة  ولم یفكر بدراستھ مسبقا
إلى عدم قدرتھم على تحقیق النجاح في الدراسة الجامعیة، مما یؤدي إلى تخرجھم بعد فترة زمنیة 

  .أطول من زمالئھم
  

ً ) مقبول(المعاناة التي یعاني منھا خریجو معدل  إن قد تجعلھم یندمون على الدراسة الجامعیة، وتحدیدا
ً في سوق العمل أو في الدراسات العلیا فیحمل خریج المقبول شھادتھ . بعد أن یواجھوا تھمیشا

جد أبواب الجامعیة وسیرتھ الذاتیة، ویبدأ بالبحث عن وظیفة تتناسب مع مؤھلھ الجامعي، ولكن ی
قطاعات العمل مغلقة أمامھ، فبعد أن یقرأ المسؤول عن التوظیف أو المدیر كلمة مقبول بجانب 

ً وھو عدم قبول من یحمل مقبول بغض النظر عن مھاراتھ أو ! معدلھ، یعتذر منھ لسبب بسیط جدا
  .مؤھالتھ أو قدرتھ على العمل

في الدراسات العلیا یُرفض طلبھ؛ ألنھ  وفي حال فكر الطالب بمواصلة دراستھ للحصول على شھادة
ببساطة یحمل معدل مقبول في مرحلة البكالوریوس، وقد ال یستطیع الحصول على فرصة للدراسات 
العلیا إال في حاالت قبول نادرة، فتغلق كافة األبواب في وجھھ لیركن شھادتھ على رف النسیان، 

أّن یحصل على وظیفة ) مقبول(على معدل  ألیس من حق الطالب الذي حصل: وتظھر ھنا أسئلة مثل
من میزة إكمال ) مقبول(في مجال دراستھ؟، ولماذا یُستثنى الكثیر من الطالب أصحاب معدل 

  !الدراسات العلیا؟
إن البحث عن إجابات حول األسئلة السابقة لیس باألمر الصعب، بل من الممكن اإلجابة علیھا 

ُطبق قطاعات  العمل المتنوعة امتحان قدرات لقیاس كفاءة، ومھارات بسھولة، فمن الممكن أن ت
الخریجین الجامعیین الباحثین عن عمل، دون االعتماد على شرط نسبة أو مسمى المعدل في السیرة 
الذاتیة لقبول الباحث عن وظیفة، ومن المؤكد سیحقق معظم متقدمي المقبول عالمات تتمیز عن 

، أ ً ما بالنسبة للدراسات العلیا فمن الممكن االعتماد على نتیجة أصحاب معدالت االمتیاز والجید جدا
امتحان الكفاءة الجامعیة لمرحلة البكالوریوس، مع امتحان مھارات خاصة بھؤالء الطالب، من أجل 
المساھمة في قبولھم وحصولھم على حقھم في إكمال دراستھم لمرحلة الدراسات العلیا؛ لذلك من 

  .الب الذین یتمیزون فقط بأن معدلھم مقبولالمھم حمایة حقوق أولئك الط

  ١٦/٤/٢٠١٦طلبة نیوز                                                               األحد                                       
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  الرزاز والثورة البیضاء في التعلیم
  نضال منصور

  
حتى اآلن یحقق وزیر التربیة والتعلیم الدكتور عمر الرزاز نجاحا في محاولتھ اختراق التابوھات 

  .التي استقرت علیھا العملیة التربویة والتعلیمیة لعقود طویلة
التغییر في وزارة كبیرة جدا كالتربیة لیست باألمر الیسیر، ألن إدارة العملیة العملیة لیست سھلة، و

  . التعلیمیة بجمیع مواقعھا ستخضع لتغییر وتبدیل للتكیف مع االتجاھات الجدیدة
المعارضة والمقاومة لعملیات اإلصالح التعلیمي والتربوي تبدأ عند بعض قیادات الوزارة الذین ال 

كذلك قطاعات من المعلمین والمعلمات الذین ال یطربھم بعد سنوات طویلة من یرحبون بالتغییر، و
عملھم النمطي حثھم على تعلم طرائق جدیدة للتدریس والتربیة، فھم یتشبثون بسلوكیات وقیم 

  . ومعارف ومھارات وال یریدون التخلي عنھا رغم ثبوت فشلھا
تد إلى أصحاب المصالح الذین بنوا ثروات وال تتوقف المواجھة والمعارضة عند ھؤالء، فاألمر یم

من وراء صیرورة ھذه العملیة التعلیمیة على ھذا النحو، والتغییر یفقدھم وظیفتھم وتكسبھم من 
ورائھا، واألھم مدى تقبل المجتمع ألي توجھات إصالحیة تربویة وتفھمھا قبل محاكمتھا وإطالق 

  . الرصاص علیھا
ً من قاعدة بدأ الوزیر الرزار بقضیة مھمة،  وھي الغاء كلمة ناجح وراسب في التوجیھي، منطلقا

واضحة بإنھ ال یوجد انسان فاشل وراسب، وأن المجتمع وعلى رأسھ وزارة التربیة مطالبة بمنح 
ً، ". وصمة العار"الطالب والطالبھ فرصة تحسین تحصیلھ دون  ً مجتمعیا ً یجد الرزاز دعما وحتما

أوالدھم، ویریدون أن یتخلصوا من " رسوب"الكارثة حین یواجھون فأھالي الطلبة ال یرغبون بھذه 
  . رعب التوجیھي

، وھذا ال یعني االستغناء عن معاییر محددة لقبول الطلبة في "الرسوب"سنؤید إلغاء مفھوم 
  . الجامعات، وھو أمر یحدث في كثیر من دول العالم

التعلیمیة، ما ھي مواصفات الطالب الذي  ھذا األمر مقدمة لطرح األسئلة حول ماذا نرید من العملیة
نحتاجھ حتى یسھم في نھضة المجتمع، ما ھي التغیرات الجذریة التي یجب أن نباشر بھا في 

  !، وقبل ذلك من ھو المعلم والمعلمة الذین یستطیعون أن ینفذوا عملیة التغییر الصعبة؟"المناھج"
بالتوجیھي، ودخلوا الجامعات بتخصصات  األمر المؤكد أن طلبة كثیرین حصلوا على كلمة ناجح

وتخرجوا، وھم ال یملكون المھارات والمعارف لإلبداع، ویواجھون تحدیات واسعة للتمیز والبقاء في 
عملھم في بیئة تنافسیة، ھؤالء في الغالب لم یتعلموا البحث والتفكیر النقدي، وال یقدرون على تقدیم 

  . تصورات للحلول والتحدیات
، والمعلم "جوجل"بحاجة إلى التلقین والحفظ في ھذا الزمن، فھذا متوفر بسھولة عند السید  اذن لم نعد

لم تعد وظیفتھ األھم أن یقدم للطلبة المعارف التي یمكن أن یصل لھا الطلبة بطریقة أسرع، وبأنماط 
  . مختلفة في زمن االنترنت ووسائل التواصل االجتماعي

ً بأن یحث ال طلبة للتدقیق في المعلومات الكثیرة المتدفقة نحوھم، وأن ینمي أصبح المعلم مطالبا
 ً قدراتھم على التفكیر المنطقي والتحلیلي لقبول بعضھا ورفض الكثیر منھا، واألھم كیف یملكون نسقا

  . في التفكیر لمحاكمة ما یعرض علیھم مستندین إلى امتالكھم أسالیب البحث
یة تذھب نحو ھذا التوجھ فإنھم یحتاجون إلى ثورة لتأھیل فإن كان الوزیر الرزاز والدولة األردن

وتدریب المعلمین للقیام بھذا التحول، والتخلي عن أنماط وأسالیب التعلیم التي تقادمت وعفا علیھا 
  . الزمن

ال نرید أن نتشاءم؛ فالتغییر یبدأ بخطوة، وما أزال أتذكر المقاومة التي تعرض لھا الوزیر األسبق 
  . د طوقان حین أعطى األولویة لحوسبة التعلیم وإدخال الكمبیوتر لكل مدرسةللتربیة خال

  ١٦/٤/٢٠١٦األحد                                                                                                      ١٢:الغد ص
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وحتى یتغلب الرزاز على الصعوبات التي یمكن أن تواجھ تغییر منظومة التربیة والتعلیم وموروث 
التعلیم وتوسیع " دمقرطة"عقود، علیھ أن یحصل على تفویض ودعم من الدولة، وأن یذھب نحو 

لمجتمعیة، مثل التصویت على أفضل جدول المتحان التوجیھي واالستماع لرأي قاعدة المشاورات ا
  . الطلبة

الخطوات التي ستقوم بھا وزارة التربیة مرت بھا دول عدیدة، وعلینا أن نستلھم أفضل التجارب 
  ". الخصوصیة"وأقربھا إلى البیئة والمنظومة االجتماعیة األردنیة حتى ال یتذرع المناوئون بمفھوم 

إلنجاز لن یتحقق بین لیلة وضحاھا، واألمر ال یتوقف عند التوجیھي، بل یبدأ من ریاض األطفال ا
ً یستطیع اكتشاف مواھبھم  ً وتعلیمیا ً تربویا ومراحل التأسیس، ونحن نرید طلبة یبدعون وبالتالي نظاما

ست خاصة بآخر عام ویغذیھا ویقدم الحوافز إلطالقھا، وھذه العملیة سلسلة متتابعة ولی. وأھتماماتھم
والمشكلة األصعب التي تواجھ الرزاز أن تحقیق ثورة بیضاء في التعلیم یحتاج . قبل الذھاب للجامعة

  .إلى موارد مالیة، بینما األزمة االقتصادیة تحاصره
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  خلدا -بدریة عبدالوھاب حسین التلھوني  -
  
  عنجرة -نبیل حبیب سلیمان مقطش  -
  
  اربد - د الشریدة اعتدال حمزة سعی -
  
  الصویفیة - فؤاد لطف هللا نقوال الخوري  -
  
  طبربور -محمود مصلح صالح الخالیلھ  -
  
  دیوان آل عوض - سھى ربحي محمود الخطیب  -
  
  السلط -جلیلھ حسین الجوھري  -

 وفیات

 الرأي 
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ان شخصیة نسائیة معروفة تولت مناصب عدة ونائبا اسبق مطالبان من بین » عین الرأي«علمت 
  .دینارا لحساب الخزینة) ١٤٥٥٦٩(مواطنا بدفع  ٩٦

  
مول شھیر وكبیر یقوم بعملیات تطفیش للمستأجرین عن طریق تجدید عقود االیجار لشھرین لغایات 

ادارة المول تستغل اصحاب العالمات التجاریة .. االخالء في حال جاء مستأجرا بسعر اعلى
وحسب المعتاد في تأجیر المحالت في . د للمحالتالمعروفة بالضغط علیھم لرفع سعر المتر الواح

  .سنوات ١٠ -٥الموالت فان عقود االیجار تبرم ما بین 
  

دینارا ذمما )  ٣١٦٦١١( مواطنا من بینھم مدرسة خاصة وشركات بدفع نحو  ٢١الحكومة طالبت 
ع ھذه المبالغ الحكومة امھلت ھؤالء شھرین لدف.. متحققة علیھم لحساب االیرادات لدى وزارة المالیة

  .وحذرتھم من اتخاذ االجراءات القانونیة في حال التخلف عن الدفع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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، تقیم مدیریة ثقافة محافظة إربد، مھرجان إربد ٢٠١٧احتفاال بعمان عاصمة للثقافة اإلسالمیة عام 
  .خالدة، وذلك یوم السبت المقبل، في موقع معركة الیرموك ال»دورة الیرموك«الشعري األول 

  
قدر مدیر عام ھیئة النقل البري المھندس صالح اللوزي القیمة المالیة لالضرار التي تسببھا حوادث 

  .السیر بملیاري دینار سنویا 
  

أن الشركات المملوكة بالكامل للحكومة یقّدر عدد » صنارة الدستور«كشف دیوان الخدمة المدنیة لـ 
  .ألف موظف) ٢٦(الموظفین العاملین بھا بـ 

  
نحو االرتقاء باألحكام الناظمة ألداء «یعقد مركز القدس للدراسات السیاسیة ورشة عمل بعنوان 

، وذلك »قراءات مقارنة في النظام الداخلي ومدونة السلوك لمجلسي األعیان والنواب» ..مجلس األمة
  عند الساعة الرابعة من مساء غد االثنین في فندق الندمارك

  
  %).٩٧(العامة في دراسة حدیثة أن نسبة اإلناث المتعلمات في األردن تبلغ  أكدت دائرة اإلحصاءات

  
من المرجح أن یجري امین عمان یوسف الشواربة وجبھ جدیدة من التنقالت تشمل مدراء في مركز 

  .االمانة 
  

في جبل عمان مطاعم خمس نجوم تسمح بتشغیل اطفال ، الظاھرة والتي بدأت باالتساع  تكبر 
  .بالسماح الطفال بالعمل بمھن النظافة وخدمات المطبخ بعیدا عن اعین الزبائنخطورتھا  

  

 صنارة الدستور 
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المجلس . یعقد مجلس النواب الیوم األحد جلستین، صباحیة ومسائیة، برئاسة رئیسھ عاطف الطراونة
  .یواصل في الجلستین إقرار عدد من التشریعات المدرجة على جدول أعمالھ

  
قومیة والیساریة وقفة تضامنیة مع األسرى في سجون االحتالل اإلسرائیلي ینظم ائتالف األحزاب ال

الوقفة تأتي بمناسبة یوم . أمام مقر األمم المتحدة في عمان عند الثانیة عشرة من ظھر غد االثنین
  . األسیر الفلسطیني، الذي یصادف غدا

  
: فندق الندمارك تحت عنوانینظم مركز القدس للدراسات السیاسیة مساء غد االثنین ورشة عمل في 

قراءات مقارنة في النظام الداخلي ومدونة : نحو االرتقاء باألحكام الناظمة ألداء مجلس األمة"
  .، وذلك بمشاركة نواب وأعیان وخبراء وسیاسیین"السلوك لمجلسي األعیان والنواب

  
ا من شرفة منزلھا أصیبت سیدة خمسینیة في ماركا أمس السبت بجروح خطیرة، بعد أن ألقت بنفسھ

إن الوضع الصحي للسیدة " الغد"المصدر قال لـ. الكائن في الطابق الخامس، وفقا لمصدر أمني
  ".، وأن التحقیقات فتحت للوقوف على كامل مالبسات الحادثة"خطیر جدا"
  
  
 

  زواریب الغد


