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 تستضیف مھرجان الربیع الصیني" االردنیة" 
 

الجامعة االردنیة الیوم فعالیات مھرجان الربیع الصیني الذي اقیم استضافت   - محمد المبیضین 
 .بمناسبة بدایة السنة الصینیة الجدیدة 

  
والمھرجان الذي اقیم بالتعاون ما بین السفارة الصینیة في عمان وكلیة اللغات االجنبیة في الجامعة 

معة من التعرف على ثقافة بحضور رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة اتاح الفرصة لطلبة الجا
 .الصین وعاداتھا  وتراثھا خالل حقب تاریخة مختلفة 

  
كلمة اشاد فیھا بعمق العالقات التاریخیة القائمة بین ) بان ویفانغ (والقى السفیر الصیني في عمان 

االردن والصین والتي تتمیز باحترام متبادل ورؤیة مشتركة انعكست على تطور مجاالت التعاون  
 .ین البلدین في الجوانب التعلیمیة والثقافیة والتجاریة ب
  

واعرب  السفیر عن سعادتھ الغامرة باستضافة الجامعة االردنیة للمھرجان ودعمھا المستمر لتعلم 
  .اللغة الصینیة ونشر ثقافة وحضارة الصین العریقة 

 
الشرعة ثقافة وحضارة الصین  بدوره وصف عمید كلیة اللغات االجنبیة في الجامعة الدكتور محمود

 .وتقالیدھا بانھا ثریة وتحظى باھتمام عالمي لتمیزھا بالدالالت العمیقة لتطور الحیاة االنسانیة 
  

اشاد بدعم السفارة الصینیة لمسیرة برامج تعلیم اللغة الصینیة في الجامعة الفتا الى ان , الشرعة 
العالمیة من خالل تعلیم لغاتھا لطلبتھا والباحثین فیھا  الجامعة وضعت ھدفا استراتیجیا لنشر الثقافات

 .ایمانا منھا باھمیة التبادل الثقافي بین االمم والشعوب 
  
 

وتضمن المھرجان الذي واجھ اقباال وتفاعال كبیرین  من قبل طلبة الجامعة على فقرات متنوعة 
یة الصینیة وطلبة شملت اغاني ورقصات شعبیة وعروض استعراضیة قدمھا طلبة من الجنس

 .اردنیون یتعلمون اللغة الصینیة رافقھا مقطوعات موسیقیة ومالبس تراثیة 
  

جانبا من تجربتھ في تعلیم اللغة الصینیة للطلبة ) اي لین ( وقدم المدرس الصیني في الجامعة 
ھم الحدیث االردنیین وحیاتھ المعیشة في االردن معربا عن سعادتھ بااللتقاء باالردنیین وتبادل مع

 .حول انماط الحیاة في البلدین الصدیقین االردن والصین 
  

حضر المھرجان الذي اقیم في مدرج الحسن بن طالل عدد من كبار المسؤولین في الجامعة واعضاء 
ھیئة التدریس واركان السفارة الصینیة في عمان وجمع من ابناء الجالیة الصینیة في االردن وجمھور 

  .ة من طلبة الجامع

 أخبار الجامعة

 طلبة نیوز –بترا  - الجوردان تایمز االلكتروني –أخبار األردنیة 
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  بدء فعالیات مؤتمر المھندسین الصناعیین
  
الھندسة "امس الجمعة فعالیات المؤتمر السنوي الثاني لمؤسسة المھندسین الصناعیین بعنوان  تأبد

الذي یھدف لتوفیر المعرفة للطلبة من خالل جلسات التدریب وتضییق الفجوة بین " اسلوب تفكیر
  . العلم وسوق العمل

  
ر الذي یستمر یومین الى عرض ومناقشة الفرص التدریبیة للشباب واالطالع على كما یھدف المؤتم

  . المشاریع الخالقة في التنمیة االقتصادیة 
  

وقال وزیر التخطیط والتعاون الدولي رئیس مجلس امناء صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمیة 
اتجیة صندوق الملك عبدهللا الثاني المھندس عماد الفاخوري خالل رعایتھ فعالیات المؤتمر ان استر

للتنمیة تقوم على تفعیل دور قطاع الشباب وتمكینھم من المساھمة بمسیرة البناء والتنمیة للوصول الى 
  . مستوى متمیز من الموارد البشریة المؤھلة

  
واستعرض الوزیر عددا من المبادرات التي اطلقھا الصندوق وھي اطالق الصندوق للدورة الخامسة 

جائزة الملك عبدهللا الثاني لالنجاز واالبداع الشبابي، ومشروع الموھبة في خدمة المجتمع، ومشروع ل
فرصة عمل العام الماضي  113فرصتك لمشروعك الریادي، ومشروع درب الذي وفر حوالي 

مكتبا لالرشاد الوظیفي ومتابعة الخریجین في مختلف  27فضال عن اكتساب الخبرات من خالل 
  . ت االردنیةالجامعا

  
وبین ان الحكومة اولت اھمیة لقطاع الشباب لزیادة توجھم نحو العمل الحر والریادة لتمكینھم من 
المشاركة في التنمیة االقتصادیة المحلیة حیث عمدت وزارة التخطیط الى تنفیذ العدید من البرامج 

  . الشباب واالنشطة التي تنسجم مع االستراتیجات والخطط الوطنیة التي تستھدف 
  

ولفت الى ان الوزارة عملت من خالل برنامج تعزیز االنتاجیة بالتعاون مع الصندوق التنمیة 
الف  100والتشغیل الى استحداث نوافذ اقراضیة لمشاریع الشباب الریادیة بسقف تمویل یصل الى 

على  للمشروع الواحد ونافذة للشباب الباحثین عن عمل بشروط میسرة لتمكینھم من الحصول
القروض الالزمة لتنفیذ المشاریع الصغیرة واالستفادة من التسھیالت المتعلقة بخفض نسبة المرابحة 

بالمائة للمشاریع الناجحة منھا وانشاء صندوق خاص لضمان  30مع اعفاءات تشجیعیة بنسبة 
مانات بالمائة من قمیة الض 80مخاطر تمویل المشاریع الریادیة یتم من خاللھ توفیر مانسبتھ 

  . المطلوبة على القروض
  

من جھتھ قال رئیس الجامعة االردنیة الدكتور عزمي محافظة یعبر ھذا اللقاء عن ارادة الطلبة 
المؤتمرین باطالق االبداع والریادة وحرص الجامعة على توفیر كل السبل الداعمھ العمالھم 

في الجامعة الى توفیر سبل انجاح  لوصولھم الى درجات التمیز واالبداع داعیا اعضاء ھیئة التدریس
  . اعمال ھذه الفئة المبدعة من الطلبة لیس في ھذا المجال فقط وانما في مختلف التخصصات 

  
وبینت رئیسة فریق الطلبة لموسسة المھندسین الصناعیین اسیل ابو الشوارب اھداف المؤتمر المتمثلة 

ق الفجوة بین سوق العمل والعلم الذي تقدمھ بتوفیر المعرفة للطلبة من خالل جلسات التدریب وتضیی

 تراب
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الجامعات وتحفیز الشباب وتشجعیھم لالبداع في شتى المجاالت واعطاء الفرصة للطلبة لعرض 
  . افكارھم ومشاریعم 

  
كما القى ممثل شركة العالونة للصرافة تامر عودة كلمة بین فیھا ان القطاع الخاص یقف داعما 

من خالل استثمار الشباب وتوفیر فرص العمل لھم وتعزیز مسیرة  ومشاركا في االقتصاد الوطني
  . العمل النقدي وتطویر المبادرات المبدعة والخالقة 
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  قصة نجاح أكادیمیة لشاب أردني الرأي.. الضامن
  

بھمتھ المتقدة واجتھاده، یكتب الشباب األردني الدكتور مراد الضامن قصة إبداع   - فتحي األغوات. د
   .جدیدة في مسیرة التمیز العلمي واألكادیمي األردنيوتمیز 

  
 37وھو في عمر  2017الضامن الذي تمت ترقیتھ إلى رتبة االستاذیة في الجامعة األردنیة العام 

،حاصل على جائزة الباحث الممیز في الجامعة األردنیة ویحمل في رصیده العلمي العدید من 
ً في مجالت عالمیة ذات  50الممیزة أكثر من العضویات العالمیة، ولدیھ من األبحاث  ً منشورا بحثا

  . مرة 1300معامل تأثیر عال حیث تجاوز عدد االستشھاد األكادیمي بأبحاثھ 
  

قال إن بدایتھ مع التمیز العلمي كانت من خالل تفوقھ في مادة » الرأي«الضامن وفي حدیثھ إلى 
ً وكان عمره ال الریاضیات العددیة وكان وقتھا على مقاعد الدراسة ً علمیا ، حیث نشر حینھا بحثا

 ً    .یتجاوز العشرین عاما
  

وبعدھا أكمل دراسة  ISI وأضاف أنھ وخالل دراستھ للماجستیر قام بنشر سبعة أبحاث في مجالت
من جامعة فالنسیا في إسبانیا وااللتحاق بالكادر األكادیمي في الجامعة  2008الدكتوراه في العام 

شارك عن فئة العلماء والباحثین الشباب في فعالیات  2010الضامن انھ في العام  وتابع .األردنیة
األلمانیة ممثالً لألردن، مشیرا » لینداو«الجتماع الحائزین على جائزة نوبل في مدینة  60الملتقى الـ 

كان بمشاركة  ن م 680من العلماء الحائزین على جائزة نوبل في العلوم وحوالي  69إلى أن الملتق
   .العلماء الصغار والباحثین الشبان القادمین من أكثر من سبعین دولة

  
وحول العضویات األكادیمیة التي یحملھا الضامن قال إن أبرزھا ھي عضویتھ في أكادیمیة تواس 

من  1000حیث تستند رؤیة ھذه االكادیمیة إلى الجدارة والتمیز وتضم ) أكادیمیة العالم الثالث للعلوم(
بلدا، ھدفھا الرئیسي ھو تعزیز القدرات العلمیة والتمیز من أجل التنمیة  70من حوالي العلماء 

   .المستدامة في الدول، إضافة إلى انھ یحمل عضویة الجمعیة الملكیة االسبانیة للكیمیاء
  

ً مع العدید من المراكز البحثیة  ً وثیقا ً بحثیا وفیما یخص العمل البحثي ذكر الضامن أن لدیھ تعاونا
وبین أن البحث العلمي بالنسبة . العالمیة، من خالل نشر أبحاث علمیة متخصصة في مجالت عالمیة

إلیھ متعة علمیة فیھا فائدة ومعرفة جدیدة ولیس وسیلة للترقیة إلى رتبة أعلى، وركز على أن ھدفھ 
   .األساسي منھا الوصول إلى الجدید والتعلم من التجارب العلمیة األخرى

  
د أھم األسباب التي شكلت اإلحباط الموجود في مدارسنا وجامعاتنا ھو النظام التعلیمي وبین أن أح

المرتكز على التلقین والمبتعد عن اإلبداع، مشیرا إلى أنھ واجھ الكثیر من اإلحباط عندما كان في 
مرحلة المدرسة عندما حاول وضع قوانین ریاضیة، وأضاف أن جمیع محاوالت اإلحباط وتقلیل 

  .مال تؤثر فیھ بل تزیده رغبة وإصرار على العطاء وإثبات القدرة على اإلبداعالعز
  
  

وشدد على أھمیة التركیز على الطرق العلمیة المیسرة في التدریس للطلبة، إذ من المھم أال یشعر 
بالرغم من صعوبة المادة إال أن المحاضرة یمكن لھ أن یبسطھا : وقال .الطالب بالملل في المحاضرة

 24: صالرأي 
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وبین كذلك أھمیة الرسائل االیجابیة من . عل الطلبة یحبونھا بدال من استصعابھا والھروب منھاویج
   .قبل المدرس أو المحاضر في خلق مناخ تعلیمي مناسب للطلبة

  
ودعا الضامن الشباب إلى التحلي بالعزیمة والتحدي حتى یستطیعوا نیل كل ما یصبو إلیھ من تفوق 

ور العلمي في األردن یمكن لھ أن یضاھي الدول المتقدمة وان المطلوب وتمیز، مشددا على أن التط
ولفت إلى أن المسؤولیة في ھذا  .منا كشباب ھو العمل المجتھد وعدم الركون إلى اإلحباط والتذمر

المجال مشتركة بین الشاب والدولة في دعم الشباب الممیز وصاحب اإلبداع في ظل وجود عدالة 
  .ح المثابرة واالجتھاد لدیھماجتماعیة تعزز من رو



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 6( 5300426: فاكس )962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
8 

  
  

  )98.1(بعد حصولھ على معدل 
  "الطب"طالب في الجامعة االردنیة تخصص .. اسماعیل ابو سلیم 

  
  

اسماعیل ابو ’في الفرع العلمي وتحقیق حلمھ، اكد الطالب النجیب ) 98.1(بعد حصولھ على معدل 
  .سعى الیھانھ یشعر االن بالرضى النفسي لتحقیقھ الھدف الذي ‘ سلیم

  
انھ طالب جامعي ویدرس الطب في الجامعة االردنیة، وكان : اضاف  ابو سلیم من خالل سرایا 

معدلھ في التوجیھي السابق مرتفع، لكن شاءت الظروف القاھرة بحسب تعبیره ان یتعثر بمادة 
تفكر الریاضیات ویحصل فیھا مجموع سيء لم یجعلھ یشعر بالرضى الكافي عن نفسھ، مما دعاه لل

  .واتخاذ القرار بأعادة المادة ورفع عالمتھ فیھا
  

وعند سؤال ابو سلیم عن مدى توقعھ لھذه النتجیة والتي وضعتھ بالمركز الثالث على مستوى المملكة 
  .في التخصص العلمي، اكد انھ متوقھ لھذه النتیجة، لما بدره من مجھود دراسي تجاه ھذه المادة

  
ان یغیر التخصص الجامعي والفائدة الوحیدة من ھذه الخطوة ھي  واضاف ابو سلیم انھ ال ینوي

الرضى النفسي والذاتي، مشیرا ان االقدام على ھذه الخطوة كان بقرار شخصي مع وجود الدعم 
  .والتشجیع من االھل

 سرایا 
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ًا.. احتفالیة دارة الفنون  تدوین الواقع وتحوالتھ بصری
 

ً / في ذكرى تأسیسھا، فتحت دارة الفنون مؤسسة خالد شومان ثالثین نافذة على الفن التي حملت أیضا
رؤیتھا لألحداث التي رافقت عمر الدارة، وعكست رسالتھا التي ترى في الفن وسیلة لفھم التاریخ 

 .وتحوالتھ
وعبرت األعمال المعروضة في بیوتات الدارة عن رصد للحظات التي ترافق اإلنسان في مختلف 

 .مناحي الحیاة
دد المشاركات من خمس دول عربیة وأسبانیا إلى الھواجس المشتركة بین الفنانین في ولفت تع

 .انتباھھم لجوھر العالقة بین الواقع والمتخیل ووسیلة التعبیر البصري
وجاءت غالبیة المعالجات البصریة خارج إطار اللوحة، لتشابھ الفضاء الواقعي وتحاكي مفرداتھ، 

إلبراز الحركة والصوت والصورة والمؤثرات المختلفة التي تثري  مستفیدة من التقنیات الحدیثة
 .العمل الفني

وتعرضت التجارب إلى قضایا الالجئین، والعالقة بین الجالد والضحیة، والكوارث التي تصیب 
اإلنسان والمآسي التي یصنعھا بیدیھ، ولحظات الفرح والحزن، والحضور والغیاب في المكان 

 .لمتخیلوتداعیات الذاكرة وا
المھم في التجارب ھي الحوارات واألسئلة التي أثارتھا وسط الجمھور الكبیر الذي أّم العروض، 
ً منھا، وھي حوارات لم تقف عند موضوع األعمال،  وتداخل مع النصوص البصریة لیكون جزءا

 .فحسب، بل تجاوزت إلى فكرة الفن وتعبیره
: الدارة للعرض الفني، وقالت الفنانة ندى عطاري وعبّر عدد من الفنانین عن محطة جدیدة تكرسھا

ً مھمة وتجارب جدیدة في الفضاء البصري«إن المعرض یمثل  فیما أشارت مدرسة النحت ، »أعماال
ولفت  في الجامعة األردنیة دیاال الدغلیس إلى أن األعمال تمثل اقتراحات جدیدة في معالجة الكتلة،

لحداثیة التي غلبت على األعمال المعروضة والتي تشكل رؤى الفنان كمال أبو حالوة إلى الفكرة ا
فنا راقیا »ما رأیتھ كان: جدیدة لجیل من الفنانین في فھم الفن، ومن جھتھا قالت الفنانة أسیل عزیزیة

ً، بھرتني األشیاء أن أراھا على الواقع، وأھمیة الموضوع أنھا بسیطة في اعتمادھا على الملتي  جدا
 .»مدیا

ذي یتواصل على مدار العام، یشارك فیھ فنانون شباب ومحترفون من األردن وفلسطین المعرض ال
ولبنان والعراق ومصر وأسبانیا، حیث قدم الفنان األسباني إسیدیرو لوبیث آباریثیو في البیت األزرق 
ً من أدوات االستعمال  دراسات فنیة عن مخیمات اللجوء السوري والفلسطیني في األردن مستفیدا

ومي والخرائط والمعدن والتسجیل الصوتي إلنشاء موضوعھ الفني الرمزي، كما التقى مع الی
ً الضوء على تجربتھ الفنیة في حواریة جرت بعد یوم من االفتتاح  .الجمھور ملقیا

إلى ذلك ضم البیت الرئیس مجموعة من المعارض التي تتصل بفنون الفیدیو آرت والفن المفاھیمي، 
دني وسیم حباشنة الذي استعمل انابیب الرمل الملون لقراءة األفكار االبتكاریة في أعمال األر: ومنھا

المجتمع، وكذلك الصراع بین الفردانیة والمجتمع، أما اللبناني ربیع مروة فرصد عبر الكامیرا 
وقاربت .اللحظة الفاصلة بین الموت والحیاة عبر فوھة بندقیة القناص إلبراز الضحیة في عین الجالد

وسجلت عریب طوقان . اسمین صبري بمواد إنشائیة بین ارتدادات الربیع العربي وبركان بومبيی

شؤون جامعیة 
 ومحلیة

  الدستور 
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االتصاالت التي جرت بین مصورین وسائقین من غزة عبر سكایب إلبراز مشاعر الحزن، وحفر 
 .2001مروان رشماوي خاریطة الوطن العربي على جدار واسع، أطلق علیھا عنوان القمة 

اجینوماس وخلیل جریج باالشتراك تجارب على تنافذات اللون في الوسط المائي، كما قدمت جوانا ح
وحوارا مع الشاعرة والفنانة التشكیلیة أتیل عدنان تستعید فیھ الوطن المتخیل الذي تعیش فیھ عبر 

  .الحكایة
 

نیة الفنان وفي عالقة اإلنسان بالمكان وعالقتھ باإلبداع والذاكرة یقدم استاذ الفنون بالجامعة األرد
األردني جھاد العامري سیرة األدراج وسیرتھ مع المكان عبر معلقات مطبوعة على القماش 
وصفائح القصب والورق التي تمثل حكایتھ مع ثالثین درجة ثمثل ثالثین حكایة بصریة تضارع 

  .عمر جیل عایش تجربة الدارة منذ تأسیسھا
 

ر، یعاین فراس شحادة مفھوم الوطن عبر المنفى وفي المختبر الذي یمثل بوتقة التجارب واألفكا
ً بناء البیت في قریتھ المحتلة، ویقارب محمد زكریا بین مدینة عمان التي تظھر من  والذاكرة مستعیدا
نوافذ المختبر، ومدینة بیت لحم في صورة معلقة على الجدار لیراھا المتلقي من خالل عدد من 

  .المرایا
 

بدارنة إن كانت صورة الفرح یمكن أن تتغلب على صورة الموت من ویتساءل الفوتوغرافي محمد 
 .خالل علبة تظھر صور مجموعة من األسر التي تعیش حیاتھا، وفي لحظة یمكن أن تغیب

إلى ذلك ضم بیت خالد شومان والبیروني مجموعة من مقتنیات الدارة ونتاج معارضھا السابقة لعدد 
  .من الفنانین األردنیین والعرب

 
الحقیقة سوداء، فاكتب علیھا «: ر إلى أن المعرض جاء تحت عنوان من قصیدة لمحمود درویشیشا

ً، ویشتمل على لقاءات وورش عمل، وعروض »بضوء الّسراب ، ویقام بمشاركة نحو ثالثین فنانا
 . أفالم

ً قالت فیھ لت رؤیتنا في مبادرة مشروع ثقافي یدع 30قبل «: وأصدرت الدارة بیانا ّ ً، تمث م الفن عاما
 ً ّي، واحة ّانین، یثریھ الحوار والتبادل الثقافي والفن ً للفن ً متجّددا ً حیویّا والفنانین العرب لیكون منبرا

ّانین والمبدعین مباٍن تاریخیّة تعود إلى عشرینیّات القرن  6والیوم، تضم دارة الفنون . تحتضن الفن
ً الماضي، وموقعا أثریا في الحدیقة لكنیسة بیزنطیّة بنیت ف  . وق معبد رومانّي تم ترمیمھا جمیعا

وتشتمل الفعالیات بحسب بیان الدارة على المعارض الفنیّة لفنانین كبار وناشئین على حدٍّ سواء على 
مدار السنین، واللقاءات الفنیّة، وعروض األفالم والمسرحیّات والقراءات الشعریّة والحفالت 

  .الموسیقیّة
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 طالبا في الجامعات الرسمیة 17366توقع قبول و ..غدا فتح باب القبول الموحد
  

تبدأ صباح االثنین عملیة تقدیم طلبات القبول إلكترونیا ضمن قائمة القبول الموحد في الجامعات 
فقط وتنتھي منتصف  2018 – 2017الرسمیة للناجحین في امتحان الثانویة العامة للدورة الشتویة 

 .لیلة االربعاء المقبل
ن قائمة القبول الموحد للدورة الشتویة ایة استثناءات او تخصیصات او مكرمات، كما وال تتضم

 .تستثنى منھا التخصصات بنظام السنوات مثل الطب وطب االسنان
 .ومن المتوقع إعالن قائمة القبول الموحد مطلع األسبوع المقبل

قبول في نفس التخصص ونفس وال یمكن قبول أي طلب إذا كان معدل الطالب یقل عن الحد األدنى الم
 .الجامعة في الدورة الصیفیة الماضیة

وكان مجلس التعلیم العالي قرر، في جلستھ التي عقدھا الخمیس قبل الماضي برئاسة وزیر التعلیم 
عادل الطویسي، أعداد الطلبة المرشحین للقبول . العالي والبحث العلمي رئیس مجلس التعلیم العالي د

 . 2018 – 2017یة على الدورة الشتویة للعام الجامعي في الجامعات الرسم
طالبة وطالبا، فیما بلغ عدد الطلبة الذین حصلوا على  17366وبلغ عدد الطلبة المتوقع قبولھم 

طالبا، وبلغ عدد  20460فما فوق، وفق نتائج التوجیھي التي أعلنت یوم أمس، %  65معدالت 
الكلیات الجامعیة المتوسطة، الجامعات (ت التعلیم العالي الطلبة الذین یمكن لھم االلتحاق بمؤسسا

 .طالبة وطالبا 39449) الرسمیة والخاصة
ویمكن للطالب شراء طلب القبول الموحد من خالل المكاتب البریدیة المعلن عنھا في الموقع  

اتب البرید المتوفر في مك" أي فواتیركم"اإللكتروني لوحدة تنسیق القبول الموحد، او من خالل نظام 
األردني، موقع إي فواتیركم، جمیع بنوك المملكة، صفحة حسابك البنكي على اإلنترنت، محالت 

وزارة التعلیم العالي، تاج مول، قصر العدل، الجامعة " (اي فواتیركم"الصرافة المعتمدة، أكشاك 
  ).األردنیة، أراضي شمال عمان

  6: الغد ص –بترا 
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  يرفض منح رؤساء الجامعات صفة الحاكم اإلدار
 

رأى خبراء أكادیمیون، بان مشروعي قانوني التعلیم العالي والجامعات، یشتمالن على تعدیالت   
ایجابیة وأخرى سلبیة، وسط توقعات بجلسة مشتركة لمجلسي االعیان والنواب، لحسم المواد الخالفیة 

 .بین المجلسین بشأن القانونین
لضابطة العدلیة، ورؤساء الجامعات صفة واجمعوا  على معارضتھم لمنح األمن الجامعي، صفة ا

  .الحاكم اإلداري
 

وزیر التعلیم العالي والتربیة والتعلیم ورئیس الجامعة األردنیة االسبق الدكتور ولید المعاني، اعتبر 
أن أبرز التعدیالت التي تثیر تساؤالت ایجابیة، النص على عدم الجواز لمن سبق وتولى رئاسة 

أعوام من تاریخ مغادرتھ لمنصب رئیس الجامعة لتعارض  5ھا إال بعد جامعة، ترؤس مجلس امنائ
 .أعوام فقط 5المصالح، مفضال لو بقیت المدة مطلقة ال 

وأكد أھمیة ھذا النص، مثمنا االبقاء على قضیة جمع راتب االستاذ الجامعي والتقاعد المدني أو 
  .العسكري

 
التقریر لمجلس االمناء ایجابي، وبالتالي فالتقریر  واعتبر المعاني أن ربط الرقابة الداخلیة وتقدیم

 .السنوي لمجلس امناء مجلس التعلیم العالي، سیكون حیادیا بعد فك ارتباط الرقابة مع رئیس الجامعة
في بدایة فقرة مھام مجلس أمناء “ تحدید أسس القبول”وتساءل حول إضافة مشروع القانون جملة 

ا تحدید أعداد الطلبة المقبولین، ما كان سابقا من صالحیات مجلس الجامعة الرسمیة، والتي ألحق بھ
، “)مجلس التعلیم العالي(ضمن السیاسة العامة التي یقرھا المجلس “العمداء، ولماذا أنھیت الفقرة بـ

 .2009والجملة األولى في الفقرة، كما الفقرة نفسھا، لم تكن موجودة في قانون 
یحدد مجلس األمناء أعداد المقبولین، إذ ال بد وسیعتمد على ال غضاضة في أن ”ولفت إلى أنھ 

توصیات مجلس العمداء، وبدوره ایضا، سیعتمد على توصیات من مجالس األقسام، وھو أمر لم 
  .“یلتزم بھ غالبا

 
ھناك أسسا للقبول في الجامعات الرسمیة، صدرت عن المجلس في آب ”وأضاف المعاني أن 

، )تحدید أسس القبول(ما سبب وجود جملة ”، متسائال “ملة وعامةالعام الماضي، شا) أغسطس(
 .“المضافة لمھام مجلس األمناء، ما دامت ھناك أسس عامة لكل الجامعات؟

ھل سقطت سھوا ھذه الجملة، ومرت على مجلسي التعلیم العالي والوزراء ودیوان ”وتساءل أیضا 
حد، أم انھا كانت مقصودة لیتمكن مجلس األمناء التشریع ولجان التربیة في المجلسین، ولم یكتشفھا أ

التي یضعھا المجلس؟ وما ھو تصرف المجلس، ما دام األمر ) ضمن السیاسة العامة(من التصرف 
  .“محكوما بأسس صادرة عن مجلس التعلیم العالي؟

 
من  وحتى یتمكن ذلك الشخص. حتى ھذه اللحظة لم أستطع الفھم، فلعل أحدا یساعدني”وقال المعاني 

الحصول على شھادة الدراسة : مساعدتي، أود تذكیره بما ھي علیھ بعض أسس القبول النافذة حالیا
الثانویة أو ما یعادلھا الخ، وتخصیص المقاعد لجمیع الفئات وتحدید الحدود الدنیا لمعدالت القبول في 

 .“التخصصات المختلفة

  كنانة نیوز
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 10یر مفھومة لمجلس االمناء، كالمادة المزعج في القانون، قضیة اضافة صالحیات غ”واعتبر ان 
التي تتحدث عن انھ من صالحیة مجلس االمناء، تحدید اسس القبول واعداد المقبولین، وھذه كانت 

  .“من صالحیة مجلس العمداء
 

تحویل صندوق دعم البحث العلمي من مؤسسة مستقلة، واتباعھ لدائرة في ”واعتبر المعاني ان 
ط النفقات، مع تغییر االسس، لیكون وحدة او مدیریة تابعة للمجلس او مجلس التعلیم العالي، لضب

  .“الوزیر، یعني السیطرة على الصندوق، وھو امر سلبي
 

وبین ان تخفیف اعداد اعضاء مجلس الجامعة ایجابي، ال سیما مع زیادة عدد الطالب وممثلي 
ء ممثلون في مجلس العمداء، وال المجتمع المحلي والوحدات االداریة وغیرھا، مشیرا الى ان العمدا

داعي لوجودھم مرة اخرى في مجلس الجامعة، وان من السلبیات، دفع بدل جلسات لمجالس االمناء، 
  .مؤكدا ان ھذا خطأ، ویجب ان یكون عمال تطوعیا

 
وعارض المعاني، ان یكون لرئیس الجامعة صالحیة الحاكم االداري، مشیرا الى ان ھناك جھة 

االموال االمیریة، وان كان ھناك ثغرات، فعلینا تعدیل التشریعات بشأن ذلك، وأال مختصة بتحصیل 
یمنح رئیس الجامعة صفة الحاكم االداري، وفي الوقت نفسھ، عارض منح االمن الجامعي صفة 

 .الضابطة العدلیة، الفتا الى أن جواز تولي غیر االردني موقع نائب رئیس الجامعة، ال مشكلة فیھ
معاني، االضافة لمواصفات من یتولى موقع رئیس الجامعة، شرط تطبیق قانون الجامعات واقترح ال

علیھ، لتحدید عمر من یجوز لھ تولي رئاسة الجامعة، فال یعقل حرمان شخص بسبب العمر من ان 
  .یكون عضو ھیئة تدریس، بینما یسمح بتولى رئاسة الجامعة لمن بلغ عمره او زاد على ذلك

 
العالي والبحث العلمي االسبق الدكتور وجیھ عویس، عارض منح االمن الجامعي صفة وزیر التعلیم 

، ال سیما مع انخفاض نسبة العنف الجامعي، كما “خاطئ”الضابطة العدلیة، مشیرا الى ان توقیتھ 
  .عارض منح رئیس الجامعة صفة الحاكم اإلداري

 
، إذ أن مشروع )البولیتكنیك(لیات التقنیة وأشار عویس إلى أن ھناك اخفاقا في القانونین، بسبب الك

القانون ینص على أن انشاء كلیات البولیتكنیك من صالحیة جامعة البلقاء، برغم وجود اقتراح یخول 
الوزارة اتباعھا لجلب تمویل النشاء ھذه الكلیات، لكن مشروع القانون الحالي ألغى ھذا االقتراح، ما 

فاقد األمل نتیجة غیاب االھتمام ”بولیتكنیك، مؤكدا انھ یشكل عائقا أمام انشاء خمس كلیات 
  .“باإلصالح

 
وأوضح عویس اھمیة تخفیض اعداد اعضاء مجلسي االمناء والتعلیم العالي، لصعوبة ایجاد 
االشخاص المناسبین، مؤكدا ضرورة اال ترتبط التشریعات برغبات المسؤولین، بل باالستراتیجیات 

  .اليوالخطط إلصالح التعلیم الع
 

من جانبھ؛ قدم أمین سر الجمعیة التربویة األردنیة الدكتور ایمن أبو الرب، مقترحات لجنة التربیة 
النیابیة، تضمنت تحدید العدد األقصى الذي یمكن لمالكي الجامعة أو أقاربھم إشغالھ في مجلس 

 .األمناء
د مالكي الجامعات وأكد أن إشغال منصب رئیس أو عضو مجلس أمناء الجامعة الرسمیة من أح

الخاصة، یتضارب مع المصالح، داعیا ألن یجري النص على عدم السماح لمالكي الجامعات الخاصة 
 .باشغال ھذه المناصب
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كما اقترح أبو الرب، شمول األنظمة التي تتعلق بأعضاء الھیئة التدریسیة، عاملي الجامعات الخاصة 
 .لة نوعیة متمیزة لقطاع التعلیم العاليضمن أنظمة تخص الجامعات الرسمیة، ما سیشكل نق

وأكد ضرورة النص على التزام الجامعات الرسمیة بمعاییر االعتماد التي تضعھا ھیئة اعتماد 
مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا، وإشراف جھة محایدة على تعیین أعضاء الھیئات 

  .سیاسة تعیین عادلة وشفافةالتدریسیة، وفق شروط تضعھا الجامعات، للتأكد من التزامھا ب
 

وشدد على إعطاء األولویة في تعیین أعضاء الھیئات التدریسیة بالجامعات لألردنیین ممن تنطبق 
علیھم الشروط المطلوبة، وإشراف جھة محایدة على ابتعاث الطلبة للحصول على شھادتي الماجستیر 

ھا بسیاسة ابتعاث عادلة وشفافة، والدكتوراه، وفق حاجة الجامعات وشروطھا، للتأكد من التزام
ولضمان عدم ابتعاث طلبة لدراسة تخصصات غیر مطلوبة أو مشبعة، ومتابعة المبعوثین خالل وبعد 

  .االبتعاث، للحد من ظاھرة عدم التزام المبعوثین بشروط االبتعاث
 

ت التدریسیة ودعا الستحداث ھیئة مستقلة، تتولى بالتعاون مع الجامعات شؤون ترقیة أعضاء الھیئا
في الجامعات األردنیة الرسمیة والخاصة وكذلك األردنیین العاملین في جامعات غیر أردنیة، على أال 
یتعارض ذلك مع عمل لجان التعیین والترقیة في الجامعات األردنیة، وتعدیل شروط تعیین رؤساء 

عات، إال بعد مرور الجامعات، بما یضمن عدم ترشح أعضاء مجلس التعلیم العالي لرئاسة الجام
  .عامین على تركھم لعضویة المجلس
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 االردنیون الدارسون بھنجاریا معترف بجامعاتھم وشھاداتھم
 
 

اعلن مدیر البعثات في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي محمود القیسي ان جمیع الطلبة االردنیین 
وتعادل عند انتھاء مرحلتھم الدراسیة  الدارسین على مقاعد الجامعات الھنجاریة معترف بشھاداتھم

  .وال مشاكل على أي من تلك الجامعات 
 

ان جمیع الطلبة األردنیین بالجامعات الھنجاریة بأمان » الدستور«وأضاف القیسي في تصریحات لـ 
واسقرار اكادیمي ، كاشفا عن انھ كان ھنالك بعض اإلجراءات الفنیة في جامعتین فقط وتم االنتھاء 

  .اإلجراءات والترتیبات وادرجت كافة الجامعات على سجل الجامعات المعترف بھا  من تلك
 

وطمأن القیسي الطلبة واولیاء امورھم انھ ال داع للقلق وبأن بعض التفاصیل التي انھتھا الوزارة تمت 
بنجاح وادرجت كافة الجامعات تحت بند الجامعات المعترف بھا ، وان أمور الطلبة بخیر وال داع 
للتوتر والخوف ، فالجامعات الھنجاریة عریقة وتتمتع بسمعة جیدة وھنالك اقبال من قبل الطلبة 

طالب اردني  400األردنیین للدراسة فیھا في مختلف المراحل والتخصصات ، حیث یدرس حوالي 
  .جامعة ھنجاریة بمنح كاملة مقدمة من الحكومة الھنجاریة  18موزعین على 

 
القیسي انھ وصل عدد الطلبة المتقدمین للدراسة للعام الجامعي المقبل  من ناحیة أخرى اعلن

متقدم بمرحلة البكالوریوس والماجستیر والدكتوراة ، وسیتم تنافسھم  2500بالجامعات الھنجاریة الى 
  .مقعد بمختلف الجامعات والتخصصات 400على 

 
بأسماء الطلبة الذین تنطبق علیھم ووفقا لإلجراءات فان الجھات الھنجاریة تزود الجانب األردني 

الشروط ، ویقوم األردن بعمل امتحان لغة انجلیزیة الجراء المفاضلة بین الطلبة وترشیح اعلى 
المتقدمین ، وبعدھا تقوم الجھات الھنجاریة بعمل المقابالت واالمتحانات للطلبة باألردن عن طریق 

ل السكایب ،وبعدھا یتم ابالغ الطلبة وفد متخصص یأتي لالردن عبر لقاءات شخصیة او من خال
  .المقبولین بشكل نھائي من خالل وزارة التعلیم العالي الجراء الترتیبات النھائیة وإجراءات سفرھم 

  1: الدستور ص
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  التوجیھي "شتویة"في) غیر المستكملین والمستنفذین(النجاح لطلبة الدراسة %  66.1

  
ممن أنھوا متطلبات ) تكملین والمستنفذینغیر المس(وصلت نسبة النجاح لطلبة الدراسة الخاصة 

للدورة الشتویة للعام الحالي ) التوجیھي(النجاح في مباحث امتحان شھادة الدراسة الثانویة العامة 
وفق النظام المئوي ما یشیر إلى قدرة وزارة التربیة % 50بینما كانت العام الماضي %، 1.66

یخص امتحان الثانویة العامة ، بحسب وزیر التربیة والتعلیم في تطویر سیاساتھا التعلیمیة فیما 
وقال الرزاز خالل المؤتمر الصحفي یوم امس السبت، العالن نتائج  .والتعلیم الدكتور عمر الرزاز

ان الوزارة تسعى منذ مدة الى تطویر سیاساتھا التعلیمیة  2018شھادة الثانویة العامة للدورة الشتویة 
مستجداتھ، اذ تھدف الى االسھام في بناء االنسان المتسلح بقیمھ بما یتناسب مع روح العصر و

حیث وصلت نسبة النجاح وفق  .االصیلة والمتمكن من مھارات القرن الحادي والعشرین وادواتھ
طالب وطالبة  24251حیث تقدم  2014/2017الرزاز للطلبة غیر المستنفدین حقھم مابین االعوام 

واضاف الرزاز ان الورقة السابعة  .بالمئة 77نسبة نجاح بلغت طالب وطالبة ب 18588نجح منھم 
شكلت محطات منیرة في المسیرة التربویة نھتدي بھا، مستشھدا بمقولة جاللة الملك عبداهللا الثاني 

لم یعد من المقبول اي حال من االحوال ان نسمح للتردد والخوف من التطویر ومواكبة ( بانھ 
انني اؤمن كل (وقولھ ایضا ) م، أن یھدر ما نملك من طاقات بشریة ھائلةالتحدیث والتطور في العلو

االیمان بان كل اردني یستحق الفرصة التي تمكنھ من ان یتعلم ویبدع وان ینجح ویتفوق ویبلغ اسمى 
االمر الذي دعا وزارة التربیة الخوض في تغییر جذور العملیة التربویة نحو االفضل  .(المراتب

  .امتحان شھادة الثانویة العامةالسیما مایخص 
  

أجراءات تطویریة تمس مصلحة الطلبة وسارعت التربیة بحسب الرزاز باجراءات تطویریة تمس 
مصلحة الطلبة وتیسر علیھم من غیر المساس بجوھر االمتحان وھیبتھ، وكان من تلك االجراءات 

ة والمھنیة جمیعھا وان طلبة عالمة للفروع االكادیمی 1400احتساب المجموع العام للعالمات من 
ووفق التعدیالت  .2017/2018الثانویة العامة في تسعة مباحث في الفروع كافة في العام الدراسي 

 40للعام الدراسي الحالي، ان تكون الحدود الدنیا لعالمات المباحث جمیعھا " الوزارة"التي طرحتھا 
والسماح للطبة النظامیین وطلبة الدراسة  .مةوان یكون ھذا الحد متطلبا للنجاح في الثانویة العا%

الخاصة والطلبة الجدد في مبحث او اكثر لغایات رفع المجموع العام والكثر من مرة في اي دورة 
الثانویة لیست " .امتحانیة الحقة وبعدد مفتوح من الدورات من غیر ان یستنفذوا حقھم في التقدم

شھادة الثانویة العامة الینبغي ان یتحول الى عقوبة تالحق واكد الرزاز ایمانھ بأھمیة دراسة  "عقوبة
 2014/2017من یخفق بھا طوال عمره، اذ سمح القانون المعدل للطلبة المستنفذین حقھم في االعوام 

حیث وافقت الوزارة على منح الطلبة حق التقدم لالمتحان في السنوات السابقة في الدورة الصیفیة 
لى ان الشراكة المجتمعیة ساھمت بنقل الصورة الحقیقة على أرض الواقع من واشار الرزاز ا .المقلبة

وثمن الرزاز  . قبل جمع التغذیة الراجعة حول مؤشرات سیر االجراءات في امتحان الثانویة العامة
اذ لوال وقوفھم معنا لما كان "دور الجھات المساندة من قبل بدء االمتحان الى لحظة اتمام نتائجة 

جھود مقدرة للمؤسسات وخص وزیر التربیة والتعلم كل من  ."ي الوزارة ان تكلل بالنجاحلعملنا ف
وزارة الداخلیة ومؤسسة االتصاالت ومدیریة االمن العام وقوات الدرك والمدیریة العامة للدفاع 

 .المدني وھیئة تنظیم قطاع االتصاالت وھیئة االتصاالت الخاصة والقوات المسحلة ونقابة المعلمین
وقدر الرزاز جھود معلمي وموظفي مدیریات التربیة والتعلیم على جھودم الحثیثة والكبیر والدقیقة 

وعرض الرزاز خالل المؤتمر نتائج الطلبة النظامیین حیث بلغ عددھم  .والعمل دون كلل وملل
ع الفر: طالب وطالبة، موزعین على فروع التعلیم  80575طالب وطالبة حضر منھم فعلیا  89441
طالب وطالبة، علما  46الفرع الشرعي  9770الفروع المھنیة  31573الفرع العلمي  39186االدبي 

  1: الرأي ص
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بان ھؤالء الطلبة سیتقدمون في الدورة الصیفیة القادمة الستكمال متطلبات الخروج من الثانویة 
ك مشتر 76021وبین الرزاز عدد الطلبة المتقدمین للدراسة الخاصة حیث بلغ عددھم  .العامة

مشترك ومشتركة انھى منھم متطلبات النجاح في المباحث جمیعھا  63015ومشتركة حضر منھم 
وبلغ عدد طلبة الدراسة الخاصة  .بالمئة 01.66مشترك ومشتركة بنسبة نجاح عامة بلغت  41666

طالب وطالبة االلتحاق  39449في حین یحق  4166نجح منھم  63015المتقدمین لالمتحان فعلیا 
طالب  2217ات التعلیم العالي في حین بلغ عدد الطلبة الذین سیلتحقون الى سوق العمل بالمؤسس
أوائل الطلبة واستعرض الرزاز اوائل الطلبة اللذین تجاوزا متطلبات النجاح في الدوزرة  .وطالبة

الشتویة حیث حصلت الطالبة نور سمردلي من مدیریة تربیة عجلون على المركز االول في الفرع 
بالمئة، فیما تالھا في المركز الثاني عمار الرجوب من مدیریة لواء الجامعة  5.99مي بمعدل العل

، وحصل الطالب اسماعیل ابو سلیم من دیریة الشنونة الجنوبیة على المركز الثالث  3.98بمعدل 
وحصلت الطالبة دانا الزغاري من مدیریة لواء قصبة عمان على المركز االول في  .1.98بمعدل 

، وتلتھا في المركز الثاني الطالبة عال نعیرات من مدیریة وادي السیر  2.94لفرع االدبي بمعدل ا
وجاءت  .9.92فیما حصلت الطالبة شیماء ابو السعود من دیریة ماركا على معدل  7.93بمعدل 

معدل الطالبة سلسبیل الجادوري من مدیریة قصبة اربد في المركز االول فرع االدارة المعلوماتیة ب
، حازت  3.86وحصلت الطالبة مالك الجبور من قصبة اربد على المركز الثاني بمعدل  3.86

  .9.84الطالبة رحمة مقدادي من مدیریة الكورة على المركز الثالث بمعدل 
  

وحصلت الطالبة بلقیس صندوقة من مدیریة وادي السیر على المركز االول في فرع التعلیم الصحي 
حتل الطالب احمد داویة من مدیریة ماركا على المركز االول في الفرع الشرعي فیما ا 8.79بمعدل 
وحصل الطالب محمد الزعاترة من مدیریة مادبا على المركز االول في الفرع الصناعي  .85بمعدل 
 9.91وحصلت نادین ولویل من مدیریة تربیة ماركا في الفرع الزراعي بمعدل  .بالمئة 91بمعدل 

 8.90مر رداحة من مدیریة تربیة ماركا على المركز االول في الفرع الفندقي بمعدل فیما حاز حاز ع
، وحصلت الطالبة احالم قاسم من مدیریة الرصیفة على المركز االول في فرع االقتصاد المنزلي 

الف طالب وطالبة للصیفیة وكشف الرزاز خالل المؤتمر الصحفي ان  200 1.96على معدل 
الف طالب وطالبة ومن جمیع الفروع  200الدورة الصیفیة القادمة نحو  الوزارة ستسقبل في

االكادیمیة والمھنیة والطلبة غیر المستكملین للمتطلبات الخروج من امتحان الثانویة العامة ومن 
واكد الرزاز انھ سیتم اعادة النظر في التشریعات الناظمة المتحان  .2014السنوات التي تسبق العام 

 .الثانویة العامة من خالل دراسة العقوبات بحق المخالفین والعمل على اجراء التعدیالت المنصفة
وبین الرزاز ان الوزارة ستعمد على اجراء امتجان تجربي للطلبة الثانویة العامة في مبحث الحاسوب 

التحیة للوزارة وذلك ضمن خطتھا الساعیة الى اتمتة امتحان الثانویة العامة في لدراسة البنیة 
واعلن الرزاز ان كشوفات طلبة الدراسة الخاصة ستتوفر صباح الیوم في جمیع  .السنوات القادمة

الیة  .مدیریات المملكة مما یوفر الجھد والعناء على الطلبة في الحصول على كشوفاتھم االمتحانیة
مقسوم على مجموع نھایات  1400مجموع معدل الطالب من  "النظامیین"المعدل المئوي لـ احتساب

  . المباحث التي تقدم بھا بالفصل االول
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 ندوة حواریة حول التربیة والتعلیم والتحدي الحضاري
 

وقرى قال وزیر التربیة والتعلیم الدكتور عمر الرزاز إن انتشار المؤسسات التعلیمیة في جمیع مدن 
 .المملكة منذ سبعینات القرن الماضي یشكل تقدما جوھریا، وھو ما نقطف ثماره إلى االن

 
التربیة والتعلیم في "وبین الرزاز في ندوة حواریة عقدھا حزب الوسط اإلسالمي الیوم السبت بعنوان 

لى جانب ، أبرز الجوانب التي یتضمنھا التعلیم في ضوء التحدیات الحضاریة إ"والتحدي الحضاري
وجود التعلیم في بعض المناطق وانعدام التعلم في ضوء األزمة العالمیة للتعلیم التي تشھدھا بعض 

 .الدول
 

واشار خالل الندوة التي حضرھا أمین عام الحزب مدهللا الطراونة، إلى أن ازمة التعلیم أصابت 
ول جذریة لھا ونحن نشاھد اننا استطعنا ان نشخص مشكالت التعلیم وان نمضي بحل"الجمیع، مضیفا 

العالم یتحدث عن ثورة صناعیة رابعة غیرت االتجاه التقلیدي واصبح الروبوت یشكل عنصرا في 
المجاالت المتقدمة، وسرعة وتیرة التعلم والتقنیات كإحدى مھارات القرن الحالي ما یستوجب إعادة 

 ".ت والتطورات في المنطقةالنظر وتشخیص الواقع وتنشئة الجیل الطموح الذي یواكب التغیرا
 

واضاف ان غالبیة الدول لم تنجح في صناعة ھویة وطنیة جامعة تنسف التغیرات العرقیة والدینیة 
السلبیة، مؤكدا ان المطلوب صناعة حوار وطني تفاعلي في ھذا االتجاه كون الھویة الوطنیة ھي التي 

االساسیة تصاعدیا لبلوغ مرحلة االنجاز تشكل االنتماء الحقیقي وتستوجب غرس الھویة في المراحل 
 .وانتاج المعرفة بدال من استھالكھا

 
وبین ان العالم العربي لم یلحق بركب التنمیة نتیجة الثراء الفاحش الذي تبعتھ الثروات الطبیعیة من 
نفط وغیرھا وھي ما حفز على االستھالك االستعراضي للمعرفة والتوقف عن انتاجھا من تقنیات 

واالت، متطرقا إلى بعض الجوانب في العدالة وتكافؤ الفرص في التعلیم حیث كان یفاخر حدیثة 
 .االردن سابقا بان التعلیم المجاني یضاھي التعلیم الخاص من حیث الجودة

 
واستعرض مجموعة من القضایا االستراتیجیة التي تعمل علیھا الوزارة أبرزھا تطویر امتحان 

زارة إلعداد انسان قادر على مواكبة التطورات المتضمن االبداع واالبتكار الثانویة العامة ورؤیة الو
ال الحفظ والتلقین باعتبار ان ھذا النمط یسھم باالرتقاء بالوطن مركزا على خطة الوزارة لالرتقاء 
بالمعلم الذي ھو اساس العملیة التربویة والنھوض بالمناھج بما یواكب العصر الحدیث واردن 

بینا ان الوزارة ماضیة في خطتھا للتوسع في ریاض االطفال ألنھا اھم مراحل العملیة المستقبل، م
 .التعلیمیة 

 
من جھتھ قال العضو القیادي في الحزب الوزیر االسبق ھایل داود ان التربیة والتعلیم ھي البناء 

میة، مؤكدا االساس للمجتمعات واالوطان وتشكل العملیة التعلیمیة اھمیة لدى جمیع الجھات الرس
 .ضرورة االرتقاء بالتعلیم والسعي المتواصل للتقدم والتطویر في ھذا المجال الھام 

 

  6: األنباط ص
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وتناول المشاركون عددا من الجوانب التربویة وضرورة تبني توجھ وطني نحو االھداف التي تصب 
في في مصلحة التعلیم وبناء المناھج، الى جانب تبني دعوات جادة لعمل مراكز تدریس مسائیة 

المدارس بدال من المراكز الثقافیة التي تستغل بعض الطلبة مادیا، مستعرضین التحدیات التي تواجھ 
 .العملیة التعلیمیة وبعض الحلول لتدارك وتجاوز ھذه التحدیات

 
واقترحوا ان یتم عقد مؤتمر وطني یدعى لھ المھتمون والخبراء برعایة ملكیة یتفق من خاللھا على 

 .یة متكاملة للنھوض بالعملیة التربویةاستراتیجیة وطن
 

وتضمنت الندوة عددا من المحاور ابرزھا العدالة وتكافؤ الفرص في التعلیم وتحسین العملیة التعلیمیة 
  .والتربویة وابرز جوانب التقدم التي تمیز بھا االردن عن البیئة المحیطة 
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 الطویسي یفتتح مبنى كلیة الزراعة الجدید بمنطقة الربة

  
قال وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي، ان التعلیم العالي في االردن یعد 
رافعة بشریة تمتلك كل مقومات البناء المعرفي والتقني ما یجعلھ عامال اساسیا ببناء الوطن واالقلیم 

 .االتعبر تولي مخرجاتھ المؤھلة لمھمات وطنیة واقلیمیة رسخت حضوره بشتى المج
 

واضاف الطویسي خالل افتتاح مبنى كلیة الزراعة الجدید في منطقة الربة في محافظة الكرك الیوم 
الخمیس، ان جامعة مؤتة ھي والجامعات االردنیة في طریقھا الصحیح عبر متابعة مسیرة التوسع 

خالل  والتحدیث، مشیرا الى مشروع مبنى كلیة الزراعة التابع لجامعة مؤتة جرى تمویلھ من
 .صندوق ابو ظبي للتنمیة

 
واشار الى ان استثمار الجامعة لھذه المنحة على نحو مستدام من خالل انشاء كلیة زراعة حدیثة 
ومتطورة ینعكس على جودة التعلیم ویوفر بیئة اكادیمیة وعملیة ذات مستلزمات مكانیة وتقنیة مؤثرة 

 .ویخدم الطلبة والمدرسین والبیئة المحلیةمن شأنھ ان یصنع الفارق في مسیرة العمل االكادیمي 
 

بدوره، قال رئیس جامعة مؤتھ الدكتور ظافر الصرایره، ان الجامعة ال تدخر جھدا في تطویر 
وتحدیث امكاناتھا االكادیمیة او تلك المتعلقة بالتطورات التقنیة او المتعلقة بالبیئة التعلیمیة نظرا 

یس، مبینا ان مبنى كلیة الزراعة لھ اھمیة كبیرة للجامعة لألھمیة المعاصرة لبیئة العمل والتدر
 .والمجتمع المحلي في ظل ما یتوفر مختبرات ومدرجات

 
واشار الصرایره الى ان الجامعة استطاعت توثیق التعاون المحلي واالقلیمي والدولي مع الجھات 

 .جامعة ودورھا ورسالتھاالمعنیة لغایات دعم وتبادل الخبرات في كافة المجاالت لتعزیز مكانة ال
 

وافتتح الطویسي بحضور ممثلین عن القطاعات الرسمیة والشعبیة مختبرات الحاسوب داخل حرم 
  .الجامعة، كما تفقد قاعة شھداء قلعة الكرك

  بترا 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 6( 5300426: فاكس )962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
21 

  
  
  

 كالم في نتائج الثانویة العامة
 محمد طالب عبیدات. د

 
ة في موعدھا ووفق إعالن وزارة التربیة صدرت نتائج الثانویة العامة أو التوجیھي للدورة الشتوی

ً ویوم عطلة السبت ربّما یكون الوقت  ً في الرابعة فجرا والتعلیم الُمخطط لھ، وإصدارھا إلكترونیا
 ً األنسب لإلعالن عنھا، وھذا العام لألمانة جو االمتحان والحدیث فیھ بین الطلبة واألھل بات مریحا

ً، فاألسئلة من المنھاج ویضبطھا التوزیع الطبیعي في السھولة أو الصعوبة وحتى مستوى  نسبیا
استثارة التفكیر فیھا، فنسب النجاح وتحصیل الطلبة باالمتحان یمثالن مخرجات التعلیم العام لفترة 
ً في المدارس، والتي ساھم فیھا الطالب والمدرس ووزارة  دراسة الطلبة الممتدة الثني عشر عاما

 .بیئة التعلیمیة والمناھجالتربیة والتعلیم واالھل وال
ً المتمیزین منھم وأشّد على أیادیھم كنتیجة  ً للطلبة الناجحین وخصوصا أبارك من سویداء القلب سلفا
وثمرة لتعبھم وكّدھم وسھرھم وإدارتھم لوقتھم، وأّما الذین لم یحققوا تطلعاتھم أو سیكبون في 

ى المعدل االقل من التوقعات أو الرسوب ال اإلمتحان فأقول لھم والھلیھم بأن ذلك سواء بالحصول عل
ً، وربما یكون ھذا  سمح هللا لیس نھایة المطاف أو نھایة الحیاة، ولكّل جواد كبوة وسیتم التعویض الحقا

وكما كتب معالي األخ الدكتور عمر الرزاز عبر مواقع ! درسا لبدایة النجاح في مسیرة حیاتكم
فاألھم ھو االھتمام بأبنائنا وصحتھم النفسیة  -بما معناه–ر التواصل اإلجتماعي وموقعھ على التویت

 .أكثر من تحصیلھم في حال كبوتھم ال سمح هللا تعالى
فاإلجراءات التصحیحیة األخیرة التي اتخذتھا وزارة التربیة والتعلیم من حیث المحافظة على بیئة 

ثالیة وغیرھا من العملیات تعلیمیة طبیعیة دون إرھاصات أو ضغوطات وكذلك بیئة اإلمتحان الم
ّة العالمات وأھمیتھا  ساھمت دون شك في إعادة ھیبة الثانویة العامة لمسارھا الصحیح من حیث دق
وضبط االمتحان وإھتمام االھل والطلبة، لكن ما زال ھنالك حاجة ماسة لربط الحزم التعلیمیة 

 .بالتخصصات الجامعیة وسوق العمل وغیرھما
یل الدراسي للطلبة لیس ولید عام الثانویة العامة فقط؛ لكنھ نتیجة تراكمیة لفترة وأؤكد ھنا بأن التحص

ً، لذلك فعنصر المفاجأة ال مكان لھ في التحصیل  دراستھم في المدرسة طوال إثني عشر عاما
الدراسي، والتّمیز في الحیاة ال یكون بدراسة الطب أو الھندسة او الصیدلة لوحدھا لكنھ یتحقق 

االتقان الي تخصص یختاره الطلبة أو یكون من نصیبھم ویبدعون فیھ، وربما بالمواءمة بالرغبة و
 .مع حاجات سوق العمل

فالتوجھات الجدیدة لوزارة التربیة والتعلیم لضبط جودة العملیة التعلیمیة وبیئتھا الحاضنة ومخرجات 
ً في مسائل جودة االمتحانات واقتصار م سارات التعلیم العام االكادیمي التعلیم العام إیجابیة وخصوصا

على مسارات معینھ، لكن المسائل التربویة والتركیز على الدراسات المیدانیة والتفكیر اإلبداعي وحل 
 .المشكالت ومھارات اإلتصال وبناء الشخصیة الطالبیة بحاجة للمزید

ً لألھل نتطلع الن نصل لمرحلة أن یصبح امتحان الثانویة العامة كأي امتحان دون أن ی كون كابوسا
ّا قاربنا على ذلك، وبالطبع ال یمكن أن یتم ذلك إّال إذا تم تخفیض نسبة أھمیتھ لدخول  وللطلبة، وإن كن
الطالب للجامعة وتوزیع درجاتھ على المرحلة الثانویة كافة وإجراء امتحانات قبول جدیدة في 

ً الستقال لیتھا وإیجاد مبدأ السنة التحضیریة الجامعات وإجراء القبول المباشر بالجامعات تعزیزا
الختیار رغبات الطلبة أسوة بما سیجري في كلیتي الطب وطب األسنان في جامعتي التكنولوجیا 

 .واألردنیة وتوّجھات وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي الصائبة في ذلك

  17: الدستور ص

 مقاالت
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ھم حول موعد الثانویة نعم، لقد نجحت وزارة التربیة والتعلیم بعدم إرباك الطلبة وأھلیھم ومحبی
العامة، إذ إن حالة االرباك للموعد تم تجاوزھا وبات الطلبة یعلمون بموعد صدور النتائج، فالشفافیة 
أصبحت سمة ناجحة في ذلك، ودعوة لألھل والطلبة لعدم المبالغة في احتفاالت االفراح في حال 

ب أو عدم تحقیق الطموح، فالوسطیة النجاح وعدم المبالغة في الحزن لدرجة االحباط في حال الرسو
واالعتدال في المشاعر والمظاھر مطلوبة، والوقوف لجانب أبنائنا الطلبة ھو المھم للحفاظ على 

 .صحتھم النفسیة
ّل نسب النجاح وتحصیل الطلبة في نتائج الثانویة العامة  والتي لن –وحیث إنھ من المفروض أن تمث

ت والمؤشرات األساسیة للتعلیم العام وسیاسات التعلیم لفترة المخرجا - أدخل فیھا في ھذه المقالة
ً في المدارس، والتي ساھم فیھا الطالب والمدرس ووزارة التربیة  دراستھم الممتدة الثني عشر عاما
ً أعتبر نتائج الثانویة العامة كالموازنة العامة  والتعلیم واالھل والبیئة التعلیمیة والمناھج، فإنني شخصیا

یجب أن تتضّمن برامج وسیاسات وإستراتیجیات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة مرتبطة بھا للدولة 
 .ومؤشرات أداء واقعیة ولیس مجرد أرقام ونتائج ونسب

فإصالح التعلیم بشقیھ العام والعالي أولویة وطنیة لطالما نادى بھا جاللة الملك المعزز وكان آخرھا 
ب العرش السامیة في افتتاح الدورات المتتالیة لمجلس األمة بالطلب المباشر من الحكومة إبان ُخط

وخطابات التكلیف السامیة للحكومات المتعاقبة، لكننا ما نلمسھ على األرض من الحكومة في ھذا 
الصدد ھي خطوات لبعض الوزراء ال تندرج وفق سیاسات أو استراتیجیات بل إجراءات إداریة 

ولكننا اآلن ! صالحات المستقبلیة والتي ربما تكون بعیدة المناللضبط االمتحانات والتأشیر لبعض اإل
بدأنا نلمس بعض اإلجراءات اإلصالحیة الحقیقیة في المدخالت والعملیات والمخرجات التربویة، 
ّع للعام القادم بتفاؤل أكثر صوب إصالحات حقیقیة وبنیویة في مسارات التعلیم وآلیات االمتحان  ونتطل

ّي التعلیم العام والعالي وبناء الشخصیة الطالبیة وغیرھاوالتكاملیة بین   .شق
فالتعلیم بشقیة العام والعالي مفاصل مھمة ومضیئة في مسیرة الدولة األردنیة، ألن فیھ استثمارا للقوى 
البشریة التي فوق األرض، وھذا االستثمار ھو بترول األردن؛ ألننا ببساطة ال نمتلك الموارد 

ارد البشریة الكفؤة والمدربة والتي ھي رأس مالنا الحقیقي، وأثبتت األیام ذلك، ولوال الطبیعیة بل المو
–والتوجیھي األردني كان .  جودة التعلیم لما انتشر األردنیون في سوق العمل اإلقلیمي والعالمي

یم العام مؤشر الجودة العادل للتعلیم؛ ألنھ یشّكل الرابط بین مخرجات التعل -وسیبقى بحول هللا تعالى
والتعلیم العالي، وھو الذي یحدد توجھات الطلبة التعلیمیة ومیولھم ورغباتھم، وھو منارة تربویة 

ً في حیاة الشباب صوب الدراسة الجامعیة ورسم مالمح مستقبلھم ولقد . وطنیة تشّكل مفصالً رئیسا
ي الجامعات األردنیة أو حقق الطلبة األردنیون إنجازات تراكمیة ومراتب متقدمة یشار لھا بالبنان ف

العربیة أو األجنبیة بین أقرانھم من خریجي المدارس العربیة أو األجنبیة األخرى، وبالطبع فان طلبة 
الجامعات وزمالئي أساتذة الجامعات التي تحوي جنسیات مختلفة یلمسون ذلك بوضوح وبشفافیة 

ة مرموقة وجودتھ عالیة في خضم مطلقة؛ ما یؤشر على أن منجزنا التربوي بخیر وسمعتھ العالمی
العولمة والعالمیة والتنافسیة التي نعیشھا في ھذه األیام، لكن المطلوب ھو المحافظة على ھذه الجودة 
والسمعة الطیبة والًرقي بھا والتنافسیة لأللفیة القادمة دون اعتبار اإلجراءات والسیاسات التي 

 .   حكومیةسنتخذھا للوصول إلیھا بأنھا مرعبة أو فوبیا 
ً، فإن توّجھات وزارة التربیة والتعلیم على األرض سدیدة وفي االتجاه الصحیح، وتسعى كي  وأخیرا
ً للطلبة وأھالیھم ومحبیھم، والمطلوب مزید من اإلصالحات التي ستساھم  ال یشّكل التوجیھي كابوسا

ً إق ً في تطویر بیئة العملیات والمخرجات التعلیمیة، لیكون األردن مركزا ً قویما ً ال بل عالمیا لیمیا
ً للتعلیم وفق الرؤى الملكیة السامیة   . وِمحجا
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 نتائج التوجیھي.. بمناسبة
 فارس الحباشنة

 
لیست صدفة أن أوائل المملكة في التوجیھي ینتسبون الى مدارس حكومیة وأغلبھم من مدن 

میز االكادیمي والعلمي االطراف، فالمدارس الحكومیة مستودع ال ینضب للتفوق والنجاح والت
والمعرفي، وعادت في االعوام االخیرة لتأخذ دورھا التقدمي والریادي في العملیة التربویة 

 .والتعلیمیة
في الفرع  99.5االولى على المملكة والحاصلة على معدل » نور سمردلي» قرأنا تصریحات والد

وثمة معلومة . التفوق بھ طریق للنجاحالعلمي، وھي تنتمي الى عائلة عجلونیة مؤمنة بان التعلیم و
أخرى الفتة، اذ إن اوائل المملكة اضافة الى أنھم ینتسبون الى مدارس حكومیة، فانھم لم یتلقوا 

 .»ذاتي محض« دروسا خصوصیة، فتفوقھم 
التعلیم الخاص والدروس الخصوصیة « : في االعوام الماضیة سادت البالد موجة ثالثیة االبعاد

، شوھھت وحطمت وكسرت صورة التعلیم االردني، وأوصلت مخرجات «جنبي والتوجیھي اال
التعلیم الى الحضیض، ولم یعد االردني یتباھى بتلك الصورة المشرقة والبراقة للطالب والمدرسة 

 .والجامعة االردنیة التي احتلت لعقود مكانة ممیزة ومتقدمة على خرائط التعلیم العربیة واالقلیمیة
أحد مفاصل عالقة الدولة بالمجتمع، وھذا ما یسعى وزیر التربیة والتعلیم الدكتور عمر التعلیم كان 

الرزاز بایمان عمیق الستعادتھ فعلیا، فالتعلیم ھو ممر الصعود الى الجامعة، والطریق الى الصعود 
، وعبر محطات «وغیرھا في الحیاة العامة » وظیفة«االجتماعي والحصول على فرصة ومكان ما 

 .لیة وھامة من بناء الدولة االردنیةمفص
وبنى نظریة « التعلیم الخاص » ولكن ثمة مفارقة، أنھ في االعوام االخیرة ولد تیار روج وعول على

واالقتصاد الحر على أنھا المحرك والمولد والراعي « البزنس «ثقافة « لسطوة خیار القطاع الخاص 
 .ناحي الحیاة وخیاراتھاللتفوق واالبداع والتمیز في التعلیم ومجال م

ایصال الطالب االردني الى الھاویة واالفالس  -وال نعمم ھنا  - وأكثر ما انتج اغلب التعلیم الخاص 
االبداعي والتفوق والتمیز، ولیأكل نفسھ بمسلسل الفضائح التعلیمیة، ولم تعد التوجیھي سوى ممر 

 .الوزیر الرزاز مظاھر وجودھالجماعات یحكمھا المال وغیره من الوسائل، وھذا ما انھى 
لھذه الدورة ودورات سابقة تؤكد أن التعلیم الحكومي مازال بخیر، وأن ثمة فرصة » نتائج التوجیھي«

وطنیة مواتیة حالیا الصالح العملیة التربویة والتعلیمیة من المدرسة الى الجامعة، باعتبار أن االردن 
، ویسیر على مؤشرات التقییم المعیاري العالمي للتعلیم «حملة الشھادات »من أكثر البلدان المنتجة لـ

 .«االمیة «والثقافة نحو 
االعتزاز واالفتخار بقیمة العلم من الصور التي تبعث على االمل والثقة بالمستقبل، وھي من القیم 

ضرة اللصیقة للمجتمعات المتقدمة والحرة والراقیة والباحثة عن مكانة متمیز على خرائط االمم المتح
والعالمیة والمنتجة للعلم والمعرفة، وھي بشكل مواز قیم تھدر الفرص امام قوى الجھل والظالمیة 

 .بان تعشعش بخیاراتھا الوحیدة وااللیمة في العالقة ما بین الدولة والمجتمع
، »التعلیم الحكومي«ونحن نحتفل فرحا بالتوجیھي تندفع أسئلة كثیرة، طرحھا یعاود االیمان والثقة بـ 

وھي فرصة تتحدى بابتسامة الطالب الناجحین والمتفوقین من مدارس الحكومة واقعیة عامة كادت 
  .تطبق وحشیتھا بأكل االخضر والیابس في المجال العام

  الدستور االلكتروني
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 الكیزر والجامعة الخاصة وقروض السكن
 مھند مبیضین. د

 
ى الماء الساخن لالستحمام زمان وأقصد حتى مطلع الثمانینیات من القرن العشرین، كان الحصول عل

بطرقھ التقلیدیة، التسخین عبر الغاز، والبابور أو البریموس كما یقال، إذ یشعل البابور في الحمام، 
ً، وفي أوائل الثمانینیات دخل الكیزر للبیوت، مع طفرة  فیزود المستحم بالدفء والماء الساخن أیضا

 .البنوك البناء التي احدثتھا عملیة منح الناس القروض عبر
ً أن یقدم مواطن على قرض اسكان من البنوك الموجودة آنذاك وھي محدودة في ھذه  لم یكن سھال
ً، وأذكر أن أول من اخذ قرضا من البنك في قریتنا كان استاذا یعمل في  الخدمة، إال إذا كان موظفا

یقودون الناس للجدید،  وزارة التربیة، وآنذاك بدأ حدیث الناس عن الربا والحرام، لكن المعلمین دوما
ً إلى منتصف الثمانینیات من القرن العشرین، وكانت أسعار االسمنت والحدید  وتطور األمر الحقا
ً في القرى، وبدأت القروض تشعل المنافسة بین فالن وفالن،  ً ثانیا جیدة، وبدأ الناس یعمرون طابقا

سكن الناس البیوت الجدیدة، وبعضھم وبدأ التعمیر، ودخل الكیزر كعنصر جدید في العمار الریفي، و
دنانیر، وإذا ما ارتفعت إلى حدود  7-5حّدث بیتھ القدیم، وكانت فاتورة الكھرباء تأتي بحدود من 

َ ما تكون مسؤولیة  العشرة دنانیر، یحدث كارثة منزلیة، فیعصب األب ویحدث االرتباك، وغالبا
ناس آنذاك بسطاء، وحیاتھم ابسط وتكالیف االرتفاع على الكیزر الذي یُصب الغضب علیھ، كان ال

والصراخ على الكیزر حین تنفذ المیاه منھ ویكون ھناك شخص یستحم ھو قصة . العیش أقل من الیوم
 .ودراما منزلیة

ً مع مطلع التسعینیات بدأت القروض تجتاج االقتصاد وتحول الناس إلى النمط االستھالكي،  الحقا
ط، وكذلك شراء األثاث والسیارات، التي توسع الناس بشرائھا حتى رحالت العمرة صارت باألقسا

 . حیث تم تخفیض رسومھا الجمركیة 1999ورھنھا للبنوك بعد العام 
ظھرت مطلع التسعینیات الجامعات الخاصة،، وأصبح ھناك توسع بالجامعات الخاصة وكان یفضل 

ً لبطالة مؤجلة، بعد تحدید عددھا بحیث ال تزید عن خمس جامعات؛ النھا اصبحت فیما ب عد سبیال
الثانویة، فزاد عدد الخریجین وتكدست طلبات من مئات اآلالف في دیوان الخدمة المدنیة، وقد انھى 

 ً  .التوسع في فتح الجامعات الخاصة والحكومیة كلیات المجتمع والدبلوم، وھذا أحدث خلالً كبیرا
للجامعة ویذھبون في رحلة ھجرة  3 -2ن زمان كانت القریة أو الحي یتخرج منھما في الثانویة م

علمیة للیرموك او األردنیة، والبقیة فبعضھم إما یدرس دبلوما أو یعمل بشركة أو یربي حالال او یفتح 
مصلحة أو یذھب للجیش، أما الیوم فبات كل من ینجح بالثانویة یذھب للجامعات على اختالفھا، والتي 

، فتدحرجت كرة البطالة واختلت المعادلة بین السوق اصبحت اشبھ بمدارس كبرى في كل محافظة
 .والطلب

ً زاد عدد البنوك والمؤسسات المانحة،، ولدینا الیوم  بنكا بین وطني وعربي واجنبي  26أیضا
ھنا كثرت القروض، وتوسع االقتراض الشعبي وارتھن المواطن للبنوك، في سبیل سیارتھ . وإسالمي

 .فصرنا كمواطنین مزودي فوائد للبنوك. م تزداد الدخول إال قلیالول. او تدریس ابنھ وبیتھ وزواجھ
المھم أن ھذه التحوالت في الخدمات والبناء والتعلیم واالقتصاد، لم یصاحبھا دعم للقطاع الزراعي او 
الحرفي، بل ھشمت الزراعة والثروة الحیوانیة، زمان كان أفضل الناس قدرة على تعلیم أوالدھم من 

و الحالل؛ ألنھ ال یحتاج لبنك، وإنما على الموسم یؤمن رسوم األبناء، أما الیوم بعنا كل یملك الغنم أ
شيء واقترضنا لكل شيء وانتشرت موضة الخدامات التي یجب التفكیر جیدا في تقنین اقتنائھا 

 ً   .وربطھا بالدخل ودعمھا باالعفاء من اإلقامة للكبار وھو ما یحدث حالیا
  

  4: الدستور ص
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  ممستقبل مشرق للتعلی

 غازي الذیبة 
  

عقود مرھقة وضعت التعلیم . تمكن الدكتور عمر الرزاز من إخراج الثانویة العامة من ثوبھا البالي
  .في صندوق القلق والتوتر والخوف

الیوم، وبعد تحدیات مرھقة، تمكن الرزاز من وضع التعلیم االردني برمتھ على أول السكة، لیكون  
 .مة والتي تتقدمموازیا للتعلیم في الدول المتقد

ما نراه عبر نتائج العملیة التي تبلورت ھذا العام، یكشف عن رؤیة مستقبلیة ناضجة، استطاع الوزیر 
صحیح ان عقبة تغییر المناھج ما تزال واقفة في . المثقف، التقاطھا، والمضي بھا دون التفات للخلف

لة، تنھض برؤیة التعلیم الوطني الحلق، ولم تؤت ما نأمل بھ من تغییر جذري في سیاق عملیة كام
، لكن الخطوات التي أنجزت الى الیوم مھمة، وتبشر بانتاج تعلیم % 100لیغدو تعلیمیا حدیثا 

مستقبلي، یحمل على عاتقھ تغییر مستقبل البالد نحو االفضل، وحمایة االجیال من السقوط في بئر 
  . بالعمل والعلم والتعلیموتغییر نمط التفكیر " المیري"انتظار الدور على الوظیفة 

 
النجاح الذي حققتھ وزارة التربیة والتعلیم یجب ان ینعكس على بنیتھا المركزیة كمؤسسة، وذلك 
بتغییر االنماط القائمة علیھا كمؤسسة، ما تزال تعمل في نطاق عقول شھدت الحقب الماضیة، وال 

یوم ھذا الحفل البھیج بالنتائج، وال أعني تؤمن بالتغییر، فلوال االرادة الصلبة للرزاز، لما شھدنا ال
  . نتائج التوجیھي حسب، بل نتائج الخطوة االولى نحو تغییر سیاسات التعلیم كلیا

 
ما یحتاجھ مستقبل التعلیم في االردن، ھو الذھاب الى أنسنة مادتھ، وجعلھا ابنة الواقع، تالمس 

ھا من بوتقة الدروس الخصوصیة واقتصار الحاجات الوطنیة في البناء والتحدیث والتمدین، وإخراج
التعلیم على المنھاج، یجب ان یذھب التعلیم الى مناطق أكثر ذكاء وأكثر الماما بالتطور العلمي 

 . والمعرفي في العالم، وایقاف أي شوائب تجعلھ مجردا من قیمتھ كمھمة وطنیة تنمویة حضاریة
وة فاعلیتھا في مقبل االیام، حین نرى فعلیا أن نعم ھذه ھي الخطوة االولى، وال اقل من ان نلمح ق

والتلقین، وما قدمتھ نتائج التوجیھي الیوم، یكشف عن سلبیات التأخیر " البصم"التعلیم لم یعد مقرونا بـ
  . الذي وقعت فیھ مؤسسة التعلیم الوطنیة بما فیھ إرھاق للبالد والمواطنین

 
معة تشعل الیوم، نتمنى أن تبقى مشتعلة، واال تحرم في األوقات الصعبة التي تعیشھا االردن، ثمة ش

البالد من نھضة مقبلة، تكمن في تعلیم معاصر یلبي حاجات المجتمع اوال بجیل واع، وحاجات البالد 
بمتعلمین یلبون نھضتھ ونموه، وبتعلیم لجمیع ابنائھ دون مواضعات كالتي نعیشھا الیوم، وجعلتھ 

  .ارة، كل ما نأملھ ان تكون الخطوة التالیة تعلیما حیویا، مجانیا وحراتعلیما مسكونا بقیم الربح والخس

  10: الغد ص
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  الزیارة الملكیة للجامعة األردنیة؛ ثقة بالجامعة وأبنائھا

  كمیل فرام. د
  
  
عكست الزیارة الملكیة للجامعة األردنیة وااللتقاء مع مجموعة من طلبة كلیة األمیر الحسین بن  

لدولیة مجموعة من الحقائق تحت عنوان واحد وھو حرص جاللة الملك عبداهللا الثاني للدراسات ا
على على التذكیر والتركیز والتوضیح للدور المستقبلي للجیل الجامعي في بناء الوطن، وربما یمكننا 
تسمیة ذلك بمحطة جدیدة وإضاءة أخرى لتحفیز كل منا في موقعھ بضرورة الحرص على أداء دوره 

امل، لترسیخ ترجمة الھدف األسمى بتوفیر الحیاة الكریمة اآلمنة التي نطمح بالشكل المطلوب المتك
فیھا، واختیار جاللة الملك لمخاطبة أبناء الجامعة األم بضرورة إعالء الصوت الممزوج بالنقد البناء 
والمكاشفة أمام المسؤول ھو ھدف شرعي یتمناه ویتبناه رأس الدولة ویحمیة، وھي رسالة للمسؤولین 

اقعھم بأن كرسي المسؤولیة ال یوفر المناعة للمساءلة والمحاسبة عن التقصیر، وعلى النخبة بمو
المخاطبة ومن تمثلھ أن تعلم بأنھا نواة السیر لألمام بمسارات االصالح السیاسي بھدف تشكیل 
أحزاب سیاسیة وطنیة تجتمع على حب الوطن والحرص علیھ، ولكنھا تختلف برؤیة التطبیق وبعیدا 

ن التجاذبات والمناكفات فالوطن یحتاج لتكاتف األبناء وجھودھم في جمیع نواحي الدولة األردنیة ع
الحدیثة التي توفر االستقرار واألمان؛ االقتصاد القوي الذي یعتمد على الذات، تطویر مناھج التعلیم 

لیم البحثي، غرس مفھوم لصقل التفكیر االیجابي، تحویل التعلیم الجامعي من التعلیم التلقیني إلى التع
البناء الشمولي للمحافظة على النسیج الوطني بصورتھ المثالیة، شعور المواطن بالمساواة بالحقوق 
والواجبات والمحافظة على دیمومة الطبقة الوسطى كقاعدة متینة للمحافظة على المكتسبات وحمایة 

لمحافظة على صحة المواطن بأولویة الطبقة الفقیرة، التمتع بالقدر الكافي من الخدمات الصحیة ل
مطلقة تمنحھ طاقة األداء واالبداع بإخالص، تمتع السلطة القضائیة بحصانة وحمایة لتأدیة دورھا 
المحوري لتحقیق العدالة وتطبیق القانون على الجمیع، توفیر البنیة التحتیة والخدمات األساسیة بكافة 

بالعمل واالنتاج بعیدا عن المناكفة والصراع، وربما ھناك مناطق الدولة األردنیة، المنافسة الشریفة 
أمثلة أخرى یصعب حصرھا ولكنھا عناوین أساسیة لبناء الدولة الحدیثة وتشكل مؤشرات العمل 
المخلص وھو ما أكده جاللة الملك بایمانھ أن شباب الوطن ھم عماد مستقبلھ والقادر على تحمل 

قد ذكر جاللة الملك أثناء حدیثة مع النخبة من أبناء الجامعة ل .مسؤولیة مواصلة البناء والتحدیث
األردنیة وحواره معھم بأن محتوى سلسلة األوراق النقاشیة الملكیة ودعمھ النجاح مشروع انتخابات 
الالمركزیة والبلدیات ھي محطات وخطوات على طریق البناء وتمثل محطة انطالق للقرار بترجمة 

تیب أولویاتھ بالشكل الذي یحققق لھ مزیدا من المكتسبات بشراكة مجتمعیة أحالم المواطن وإعادة تر
فاعلة تبدا من حسن االختیار للتخصص الجامعي الذي یضمن توفر فرص العمل لتقلیل حجم البطالة 
واالعتماد على الغیر، فالنوعیة ال الكمیة ھي األساس بمشوار التحدي للتطویر ولبناء األردن 

بیق ھذا الشعار على أرض الواقع عندما بإصالح القوات المسلحة واألجھزة الحدیث، وربما تط
األمنیة الذي یتطلب بقاء ھذه المؤسسات بدرجة الكفاءة العالیة ویبعث برسالة أخرى لكل منا بفرصة 
التقدم بأمان وسالم، اذ ال یمكن قبول العناصر المعطلة وغیر المنتجة بما یبعث برسالة للجمیع بأن 

طلب جاللتھ بصریح  .حتماء قد انتھى، ومعیار البقاء لألفضل باألداء واالخالص واالنتاجزمن اال
 ً إذا أردتم التغییر واالصالح فارفعوا صوتكم وال : العبارة عندما خاطب الشباب مساعدتھ في ذلك قائال

اك رسالة تصمتوا واضغطوا على السیاسین والنواب والمسؤولین، فعلیھم أن یتعلموا منكم، وربما ھن
تستنج محتواھا بین السطور بضرورة أن یكون النائب للوطن ولیس للعشیرة أو المنطقة بدور 
تشریعي یعكس حرصھ الوطني بصورتھ الشمولیة، فالتفكیر بتقلیص عدد أعضاء مجلس النواب إلى 

تاج ویحصرھا ثمانین نائبا ھو الخطوة األولى لھذه المعادلة الوطنیة ألن االزدحام یبطىء معادلة االن

  5: السبت  ص/ الرأي
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بأنانیة النفع والكسب، بل وھناك رسالة استنتاجیة أضافیة وبدرجة أھم بمسؤولیتنا عن نوعیة النائب 
الذي یجب أن ینال درجة الثقة بصنادیق االقتراع تعتمد بجوھرھا على قدرتھ بأداء دوره وھو یفرض 

علینا جمیعا أن نصمت علینا اختیار اشخاص بمواصفات األداء المنضبط المسؤول، وبعكس ذلك ف
لسوء االختیار وربما أتمنى بتشریع مواصفات لمن یحق لھم الترشح لعضویة مجلس النواب رسالة 
واضحة بلغھا جاللتھ للنخبة من أبناء الوطن في الجامعة األردنیة وھم بدورھم مطالبون بنقل فقراتھ 

ساس بالبناء والتقدم، والعطاء ھو وتوضیحھا ألفراد المناطق التي یمثلونھا، فالعیش المشترك ھو األ
المقیاس لالخالص، والعالقة المباشرة بین المواطن والمسؤول تحت مظلة سیادة القانون ھي المعیار 

زیارة جاللتھ للجامعة األردنیة أم الجامعات  .لالستمرار، فالحصانة والحمایة تأتي من رحم العمل
على الذات  اھیم البناء برسم خارطة طریق تعتمدولقاء طلبتھا للحدیث عن ھموم الوطن وتوضیح مف

ھي وسام على صدر الجامعة األردنیة لھذا التقدیر الملكي و قد عكست الزیارة مدى سعادة القائد 
وارتیاحھ بما وجد وسمع، فمشوار البناء یحتاج لنا جمیعا وربما قراءة مالمح جاللتھ وابتسامتھ 

  .اءعكست مدى ارتیاحھ لمحاور ومنتجات اللق
  



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 6( 5300426: فاكس )962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
28 

  
  
  
  

 إعالنات

  5: السبت ص/ الغد 
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.  
  

  
  
  الجبیھة –بشیر راتب ابو حجلة  -
  الصویفیة –خولة عبدالمجید االشھب  -
  المدینة الریاضیة –اعتدال یوسف عبدالحمید زمنون  -
  عرجان –فاطمة احمد محمود مسعد  -
  جبل الحسین –ھیثم حكمت محمد قدورة  -
  یربیادر وادي الس –عمر اسماعیل محمد حباق ھاكوز بغانھ  -
  الزرقاء –عبداهللا یوسف ذیب السمان  -
  أم جوزة –عبدالرزاق موسى حسن ابو رمان  -
  خلدا –عماد عبدالكریم العقلة الزعبي  -
  خلدا –امیمة السكري  -
  یاجوز -سلیمان محمد سلیمان داود السرطاوي  -
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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 جواء باردة وماطرة وزیادة في سرعة الریاح
 

 
 5-3ت الحرارة نھار الیوم دون معدالتھا المعتادة في مثل ھذا الوقت من العام بحدود تستمر درجا

  .درجات مئویة، وفقا لموقع طقس العرب
 

وأشار الموقع، الى ان أجواء باردة وغائمة وماطرة تسود على فترات في العدید من المناطق، وتكون 
ً، فیما یتوقع تشكل  ً فوق المرتفعات الجبلیة ھذه األمطار مصحوبة بالرعد أحیانا الضباب الكثیف أحیانا

  .العالیة
 

ساعة، تعمل على /كم100وتكون الریاح غربیة نشطة إلى قویة السرعة، مع ھبات تقترب من حاجز 
في حین یكون الطقس باردا في مختلف . تشكل عاصفة رملیة في األجزاء الشرقیة من المملكة

ت مختلفة لیال، وتتراجع تدریجیا الفعالیة الجویة مع بقاء المناطق وغائما جزئیا بسحب على ارتفاعا
الفرصة واردة لتساقط زخات متفرقة من األمطار، ویتشكل الضباب والغیوم المالمسة لسطح األرض 

  .مع تدن في مدى الرؤیة األفقیة، وتكون الریاح غربیة، معتدلة إلى نشطة السرعة
 

یة والمناطق المنخفضة، ومن خطر تدني مدى الرؤیة وحذر الموقع، من خطر تشكل السیول في األود
األفقیة بفعل تشكل الضباب والغیوم المالمسة لسطح األرض في الجبال، ومن خطر شدة سرعة 

  .ساعة/كم 100الریاح والتي قد تتجاوز ھباتھا الـ 
 

م المالمسة كما حذر من خطر تدني وربما انعدام مدى الرؤیة األفقیة فوق الجبال بفعل الضباب والغیو
لسطح األرض، ومن خطر تدني مدى الرؤیة األفقیة بفعل الغبار الكثیف في مناطق شرق المملكة 

، أن یطرأ ارتفاع على درجات الحرارة نھار غد لتصبح حول "طقس العرب"وتوقع . نھار الیوم
ى ارتفاعات معدالتھا المعتادة في مثل ھذا الوقت من العام، وتسود أجواء باردة مع ظھور السحب عل

  .مختلفة، وتكون الریاح جنوبیة غربیة إلى غربیة معتدلة السرعة
  

  طلبة نیوز
  

 حالة الطقس
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 شخصیة برلمانیة تنشط بالمشاركة في الوقفات » سجن»محكمة بدایة عمان قضت بـ
مدة عام بعد اصدار شیك بدون رصید » شخصیة معارضة«االحتجاجیة على أساس أنھا 

الشخصیة .. ھ المانة عمان على خلفیة ذمم مالیة بحقھاالف دینار كانت قد حررت(  50( بقیمة 
  .اعترضت على قرار الحبس اال ان المحكمة ردت ھذا االعتراض

  
  على أموالھا نتیجة تخلفھا عن دفع مطالبتین » للحجز«جماعة االخوان المسلمین معرضة

(  1319( مة دینارا واالخرى بقی ) 185 )المطالبة االولى تقدربـ .. مالیتین لسلطة المیاه
یوما لتسدید المبالغ المتحققة علیھا واال فانھا  60السلطة أمھلت االخوان المسلمین .. دینارا

  .ستتخذ اجراءات الحجز وفق قانون تحصیل االموال العامة
  

  ان ھناك تنقالت ستجرى خالل االیام المقبلة في وزارة الداخلیة بعد » عین الرأي«علمت
  .التقاعد بین صفوف موظفي الداخلیة التعیینات واإلحاالت على

  
  انتشار حفر البحث عن الكنوز في محافظة المفرق اصبحت واسعة جدا بعد أن نشط

الالجئون السوریون بالمحافظة بھذا المجال في ظل غیاب الرقابة الرسمیة والتعاون من 
  .المواطنین في اإلبالغ عن ذلك

  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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  على نسخة منھ » صنارة الدستور«بیان حصلت تجار شارع فیصل وسط البلد اعتبروا في
ان كافة الجھات المختصة ال تقوم بواجبھا تجاه انھاء مشھد انتشار المتسوالت والبسطات في 

  .الشارع وخاصة في دخلة البنك العربي مقابل مركز أمن المدینة
  

 عنون أبدت ادارة السیر اھتماما بالغا بالتقریر الصحفي الذي نشرتھ الدستور امس والم
، وأكد نائب مدیر ادارة السیر العقید باسم الخرابشة على »vipاختــراع أردني مواكب «بـ

أنھ سیتم التعامل بحزم مع أي مظاھر سیر خارجة عن القانون، الفتا الى أن ادارة السیر 
  .تستقبل أي شكاوى ومالحظات من المواطنین بھذا الخصوص وغیره

  
  إبراھیم عبیدات أنھ بحمد هللا وفضلھ تشیر المعلومات أكد السفیر األردني في المكسیك

ریختر على الجالیة ) 7ر2(األولیة الى أنھ ال آثار جدیة للزلزال الذي ضرب المكسیك بقوة 
  .»نحن وجمیع األردنیین في المكسیك بخیر«األردنیة، مؤكدا بقولھ 

  

 صنارة الدستور
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 ن كبار المسؤولین مع رؤساء یستضیف الدیوان الملكي یوم غد االثنین سلسلة لقاءات لعدد م
كتل ولجان نیابیة، لوضعھم في صورة التطورات والمستجدات على المستوى المحلي 

 واإلقلیمي والدولي
  

  بدا الفتا خالل األیام القلیلة الماضیة أن عددا من النواب، ممن لم یوقعوا على مذكرة طلب
تماعي عن عزمھم على حجب حجب الثقة عن الحكومة، قد أعلنوا عبر مواقع التواصل االج
 23عدد موقعي المذكرة كان . الثقة عن الحكومة، خالل الجلسة النیابیة المقررة الیوم األحد

 .نائبا
  

  یستضیف منتدى عبد الحمید "رجل من بلدي"ضمن سلسلة لقاءات حواریة تحت عنوان ،
حول مسیرتھ شومان الثقافي مساء غد االثنین الدكتور طالل أبو غزالة في لقاء حواري 

 .عدنان بدران. یدیر الحوار مع الجمھور رئیس الوزراء األسبق د. العملیة
  

  عاملة منزل بنغالیة الجنسیة انتحرت أمس في منزل مخدومھا بمنطقة الھاشمي الشمالي في
المصدر أشار إلى أنھ عثر على عاملة المنزل مشنوقة . عمان، وفق ما ذكر مصدر أمني

رقبتھا داخل المنزل، فیما باشرت األجھزة األمنیة تحقیقاتھا للوقوف بواسطة شال لفتھ حول 
  .على كامل مالبسات الحادثة

 

 زواریب الغد
  


