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 ـــــــــوضـــــوعالمــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

  ٣  تبرمان اتفاقیة تعاون طبیة" العلوم والتكنولوجیا"و" األردنیة"

  ٤  "صیدلة األردنیة"ورشة تدریبیة في " االعتماد العالمي والتدریب"

بوابة إلكترونیة جدیدة للمفاضلة اإللكترونیة ألغراض اإلیفاد في 
  "األردنیة"

٥ 

 ٦  خالیة من الصوت الواحد« طلبة األردنیة»انتخابات اتحاد : المحافظة

األردنیة بتول الوھداني نائب رئیس للشؤون الخارجیة باالتحاد الدولي 
  لجمعیات طلبة الطب

٩ 

 ١١  یؤكدون ضـرورة مواجھة آفة المخدرات» األردنیة«منتدون في 

ً » األردنیة«بدء الترشح النتخابات اتحاد طلبة    ١٢  غدا

 ١٣  «طاولة الجامعات»الھاشمیة واألردنیة تفوزان بـ 

   شؤون جامعیة

و ال یحمل مؤھل " ال البیت"دینار في ) ١٣٠٠(موظف یتقاضى 
  جامعي

١٤ 

 ١٥  یعلن تعلیمات ترخیص الكلیات التقنیة الخاصة" التعلیم العالي"

ایجاد مركز مستقل للمناھج خطوة لالنطالق بالمناھج نحو : خبراء
  التنافسیة والعالمیة

١٧ 

 ١٩  اتحاد الجامعات العربیة ینظم ورشة علمیة حول ضمان الجودة

 ٢٠  التعاون المشترك بین مؤسسات التعلیم یخّرج معلماً متمیزاً  :تربویون

 ٢٢  وفیات

  ٢٤-٢٣  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 ميالیو
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  تبرمان اتفاقیة تعاون طبیة" العلوم والتكنولوجیا"و" األردنیة"
  

أبرمت الجامعتان  –ھبة الكاید 
الیوم " التكنولوجیاوالعلوم و" األردنیة"

اتفاقیة تعاون وتكامل طبیة بین كلیتي 
الطب فیھما وكل من مستشفى الجامعة 
األردنیة ومستشفى الملك المؤسس 

  .عبدهللا الجامعي
ویسعى الجانبان بموجب االتفاقیة التي  

رئیسھا الدكتور " األردنیة"وقعھا عن 
العلوم "عزمي محافظة وعن 

تور عمر رئیسھا الدك" والتكنولوجیا
الجراح إلى تحقیق التكامل بین الجانبین 

في مجاالت التعلیم الطبي وتقدیم الرعایة الطبیة من خالل التنسیق وتبادل الخبرات بینھما في 
  .المجاالت الطبیة كافة

   
وتنص االتفاقیة على تقدیم الخدمات الطبیة من فحص وتشخیص وعالج بما في ذلك إجراء العملیات  

ابة تقاریر الفحوصات المخبریة والشعاعیة، إضافة إلى تقدیم االستشارات الطبیة من الجراحیة وكت
  .قبل أعضاء ھیئة التدریس وغیرھا من اإلجراءات الطبیة األخرى

   
وجاء في االتفاقیة كذلك ضرورة االھتمام بالبحث العلمي وتعلیم وتدریب طلبة الطب واألطباء  

لعالي أو برامج اإلقامة المھنیة، فضال عن تقدیم الرعایة الطبیة الملتحقین ببرامج شھادة االختصاص ا
  .والخدمات التمریضیة والفنیة للمؤمنین والمنتفعین لدى الجامعتین

   
وعقب التوقیع أكد محافظة على ضرورة تأطیر أواصر التعاون بین الجامعات األردنیة ودعم كل  

العالي وینمي المنظومة التعلیمیة في األردن، سیما  منھا لمسیرتھا األكادیمیة بما یخدم قطاع التعلیم
  .وأن ھذا یسھم في تخریج طلبة متخصصین وعلى قدر من الكفایة والمسؤولیة

بدوره أشار الجراح إلى الدور البارز الذي تلعبھ الجامعات األردنیة في تسخیر الطاقات واإلمكانات   
علیم أوال والبیئة الجامعیة اآلمنة التي یحتاجھا أمام الطلبة؛ حرصا منھا على توفیر الجودة في الت

طلبتھا ثانیا؛ للنھوض بتعلیمھم والتركیز على دراستھم ومتابعتھا على أكمل وجھ؛ األمر الذي یؤدي 
في المحصلة إلى تخریج أفواج متمكنة من تحصیلھا العلمي وقادرة على إدارة نفسھا واالنخراط في 

  .سوق العمل
   
مدیر دائرة العالقات العامة واإلعالم في الجامعة األردنیة الدكتور سلیمان حضر حفل التوقیع  

الدكتور رشاد الطبري " العلوم والتكنولوجیا"الفرجات ومدیر وحدة العالقات العامة واإلعالم في 
  .وزكریا حموري

 أخبار الجامعة

  ١٦/٣/٢٠١٧الخمیس                                                                   ٣:االنباط ص/ ٢:الدیار ص/أخبار األردنیة 
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  "صیدلة األردنیة"ورشة تدریبیة في " االعتماد العالمي والتدریب"
  

دأت في كلیة الصیدلة بالجامعة ب -سناء الصمادي
األردنیة الیوم أعمال الورشة التدریبیة حول 
االعتماد العالمي والتدریب بمشاركة العاملین في 
القطاع الصیدالني في وزراة الصحة ومركز 
الحسین للسرطان وشركات األدویة والخدمات 

  .الطبیة 
  

وقالت عمیدة الكلیة الدكتورة عبلة البصول ان 
دف الى مناقشة واطالع المشاركین الورشة تھ

وشركاء الكلیة على الكفایات المعرفیة لبرامج 
  .الكلیة التدریبیة وبرنامج دكتور صیدلة

  
وأضافت أن الكلیة تعمل بروح الفریق الواحد لجعل الجودة أسلوب عمل وتقدیم األفضل للطلبة من 

  .ج الكلیةخالل تحدیث أسالیب التدریس وتجوید الكفایات المعرفیة لبرام
  

وعرضت الورشة التي شارك في تقدیمھا كل من الدكتورة سناء بردویل والدكتورة أمل بكري 
والدكتور المعتصم فھمي والدكتورة أمل العكور للكفایات المعرفیة لمساقات التدریب المیداني 

ج والسریري في مجاالت المعرفة التأسیسیة، واألساسیات للممارسة والعنایة بالمرضى، ونھ
  .الممارسة والعنایة بالمرضى، والتنمیة الشخصیة والمھنیة، ونھج الممارسة في الصناعة الدوائیة

  
وتأتي الورشة ضمن سلسلة ورشات سیتم عقدھا بشكل دوري لمناقشة كل ما یستجد في امور التعلیم 

  .والتدریب الصیدالني
  

لكلیات العلمیة الدكتور عمر الكفاوین یشار إلى أن الورشة التي افتتحھا نائب رئیس الجامعة لشؤون ا
  .جاءت بدعم من نقابة الصیادلة األردنیة

  ١٦/٣/٢٠١٧أخبار األردنیة                                                     الخمیس                                                   
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  "األردنیة"بوابة إلكترونیة جدیدة للمفاضلة اإللكترونیة ألغراض اإلیفاد في 
  

استحدث مركز الحاسوب في الجامعة األردنیة بالتعاون مع مكتب العالقات الدولیة في الجامعة بوابة 
ترونیة الجدیدة للمتقدمین لإلیفاد، باالستناد إلى التعلیمات الجدیدة الصادرة عن مجلس المفاضلة اإللك

  ".األردنیة"عمداء 
وتعنى البوابة الجدیدة بأتمتة ھذه التعلیمات وحوسبتھا باالعتماد على معادالت ریاضیة محكمة، ویتم 

  .دلة فیما بینھمتفریغ بیانات المتقدمین لإلیفاد لغایات المفاضلة اإللكترونیة العا
   
   

ویقوم البرنامج باالحتساب التلقائي لمعدالت المتقدمین وتحویلھا حسب نظام العالمات النافذ في 
  .الجامعة األردنیة

  .ویتیح البرنامج المرونة في وضع معاییر خاصة للحاصلین على شھادات جامعیة غیر أردنیة
   
   

بین المتقدمین لإلیفاد من خالل الترتیب التلقائي لھم ویضمن ھذا النظام العدالة والنزاھة والمساواة 
  .حسب أعلى المعدالت

  

  ١٦/٣/٢٠١٧الخمیس                                                         أخبار األردنیة                                               
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  خالیة من الصوت الواحد« طلبة األردنیة»انتخابات اتحاد : لمحافظةا
  

أعلن رئیس الجامعة االردنیة الدكتور عزمي المحافظة ان انتخابات مجلس اتحاد طلبة  -حاتم العبادي
من الصوت الواحد، وستكون وفقا » خالیة«ادس من نیسان المقبل، الجامعة، التي ستجرى في الس
  .للدوائر والقوائم النسبیة المغلقة

  
وكشف عن اسس جدیدة النتخابات االتحاد، تم وضعھا مؤخرا، تضمنت مساواة وزن الصوت 

لحراك االنتخابي لضمان العدالة بین الطلبة في مختلف الكلیات واالقسام، الى جانب من شأنھا تعزیز ا
  .االنتخابي، بما ینعكس على التفاعلیة بین الطلبة

  
عن توجھ الجامعة العتماد ان تكون االنتخابات في السنة » الرأي«كما كشف المحافظة في حدیث مع 

المقبلة وفقا للقوائم على مستوى الكلیات، بحیث تكون عملیة االختیار على مستوى الكلیات، بعیدا عن 
  .قسامالتقسیم على مستوى اال

  
وتبدأ الیوم االحد عملیة الترشح النتخابات مجلس اتحاد الطلبة ، حیث تستمر عملیة تقدیم طلبات 
الترشح حتى مساء الثالثاء المقبل، لتعلن اللجنة العلیا لالنتخابات اسماء المرشحین الذین انطبقت 

  .علیھم الشروط في السادس والعشرین من الشھر الجاري
  

یكون الحد االدنى للقائمة النسبیة المغلقة تسعة مرشحین والحد االعلى خمسة واشترطت اللجنة ان 
عشر مرشحا ومن طلبة ست كلیات على االقل، على ان یحضر جمیع الطلبة المرشحین لھذه القائمة 

  .لتعبئة النموذج المخصص وتقدیم صور شخصیة
  

لبة، ستكون على مستویین، االول وقال الدكتور المحافظة أن االنتخابات، بحسب تعلیمات اتحاد الط
، »كل قسم اكادیمي وكل كلیة ال یوجد فیھا اقسام« على مستوى الدائرة االنتخابیة، التي تعرف بأنھا 
  .بحیث یكون لكل طالب اصوات بعدد مقاعد الدائرة

  
مقعدا، بحیث ) ١٥(اما المستوى الثاني، اوضح المحافظة انھ سیكون على مستوى الجامعة بعدد 

مرشحین حدا ادنى من ) ٩(ي على اساس القائمة النسبیة المغلقة، بحیث تتشكل كل قائمة من تجر
  .طلبة ست كلیات على االقل، ویكون لكل من اعضاء الھیئة العامة صوت واحد الحدى القوائم

  
 ولفت الى أن التعدیالت عالجت اكثر من جانب في عملیة اعتماد القائمة النسبیة المغلقة، لجھة انھا

عززت التشریك بین الطلبة باشتراط ان تتضمن القائمة طلبا من ست كلیات على االقل، الى جانب ان 
اعتماد القائمة النسبیة والتصویت على مستوى القائمة، سیعزز عملیة التفاعل في االنتخابات بین 

  .الطلبة الفراز االفضل لخدمة الطلبة
  

صة لكل قائمة، بحیث تستبعد كل قائمة حصلت على وتضمنت التعلیمات الیات حساب المقاعد المخص
من مجموع عدد المقترعین لجمیع القوائم، في حین تحصل القائمة المؤھلة على نسبة %) ٥(أقل من 

من المقاعد تساوي نسبة االصوات التي حصلت علیھا من مجموع عدد المقترعین للقوائم المؤھلة، 
  .وبحسب ترتیب اسماء المرشحین فیھا

  ١٩/٣/٢٠١٧األحد                                                                                                        ٣:الرأي ص
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الدكتور المحافظة ان التعلیمات بینت كیفیة احتساب الكسور، بحیث یوزع ما تبقى من  واوضح

المقاعد على القوائم المؤھلة، التي حصلت على أعلى الكسور تنازلیا، وفي حال تساوي الكسور في 
  .أكثر من قائمة بعد توزیع المقاعد تجري اللجنة العلیا القرعة بینھا الختیار القائمة الفائزة

  
وبحسب التعلیمات، یتكون مجلس اتحاد الطلبة من ممثلي الدوائر وممثلي القوائم النسبیة المغلقة، إذ 
أعتبرت ان كل كلیة ال تحتوي على اقسام اكادیمیة وتمنح درجة البكالورس دائرة انتخابیة واحدة، 

ح درجة اعضاء، ویعد كل قسم اكادیمي یمن) ٣(وفي ھذه الحالة یجب ان ال یقل تمثیلھا عن 
  .البكالوریس دائرة انتخابیة واحدة ال یقل تمثیلھا عن عضو واحد

  
وبین المحافظة أن الطلبة المسلجین في كل دائرة انتخابیة ینتخبون ممثلیھم في المجلس، بحیث یُمثل 

) ٣٠٠(طالب في الدائرة االنتخابیة بعضو واحد، ویقرب كل ما یساوي او یزید عن ) ٦٠٠(كل 
عضو اخر، في حین ینتخب طلبة الدراسات العلیا ومن في حكمھم في الدوائر طالب بتمثیلھ ب

االنتخابیة الخاصة باقسام وكلیات التخصص الذي یدرسون، فیما تحدد اللجنة العلیا لالنتخابات 
  .الدوائر االنتخابیة التي ینتخب فیھا طلبة المركز التي تمنح الدرجات العلمیة الخاصة بھا

  
قسام التي تمنح الدرجات العلمیة العلیا فقط، تضم الى اصغر قسم في الكلیة من حیث واشار الى أن اال

  .عدد الطلبة
  

وبحسب االسس الداخلیة النتخابات مجلس الطلبة، یحق لكل قائمة ان تتخذ اسما خاصا بھا شریطة ان 
ینیة او ال یتضمن ھذا االسم، ال بشكل صریح او خفي، االشارة الى اي تیار سیاسي او طائفة د

عرقیة، كما ال یجوز ان یتضمن اسماء االشخاص او ما یرمز لھم او ما یخدش الحیاء العام او یخالف 
النظام العام واالداب العامة، وال یجوز ان یتضمن اسماء الدول او المناطق او المحافظات والمدن 

  .علیا لالنتخابات غیر مناسبوالقرى واالتجاھات والعشائر والعائالت وااللوان، وكل ما تراه اللجنة ال
  

ساعة ) ١٢(وتشترط التعلیمات في المرشح ان یكون طالبا منتظما ومسجال في الجامعة وانھى بنجاح 
ساعات معتمدة لطلبة الدراسات العلیا، وان ال یقل معدلھ ) ٦(معتمدة على االقل لطلبة البكالوریس او 

  .نقاط للدراسات العلیا) ٣(عن نقطتین للبكالوریس و
  

الى جانب ان یكون مسجال في الجامعة طیلة فترة عضویتھ في مجلس االتحاد وان ال یكون متوقعا 
تخرجھ في الفصل الذي تجري فیھ االنتخابات، وال تكون اوقعت بحقھ اي عقوبة تأدیبیة، إال إذا تم 

  .محو اثارھا او شطبھا، وال یكون موظفا
  

ح عنھا سواء على مستوى الدائرة االنتخابیة او على مستوى ویحدد المتقدم للمترشح الدائرة التي یترش
  .القوائم النسبیة المغلقة

  
الى ذلك حددت اللجنة العلیا لالنتخاب بدء عملیة تقدیم الطعون بكشوفات المرشحین لدیھا في السابع 

، على والعشرین من الشھر الحالي، بحیث تبدأ في الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساء
  .ان یتم الرد على تلك الطعون بالقبول او الرفض في الیوم التالي
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كما حددت موعد بدء الدعایة االنتخابیة من صباح یوم ثالثین اذار الحالي وحتى مساء الخامس من 
  .الشھر المقبل، اي قبل یوم من عملیة االقتراع

  
لیات واالقسام والقوائم النسبیة واوضحت اللجنة ان أخر موعد لالنسحاب من الترشح لمستوى الك

  .المغلقة الخامس من اذار المقبل
  

وتبدأ عملیة االقتراع في السادس من نیسان من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة من مساء الیوم 
  .نفسھ
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  األردنیة بتول الوھداني نائب رئیس للشؤون الخارجیة باالتحاد الدولي لجمعیات طلبة الطب

  
ا تعیین طالبة الطب في الجامعة األردنیة بتول الوھداني كضابط تنسیق واتصال لالتحاد تقرر مؤخر

 Internationalاالتحاد الدولي لجمعیات طلبة الطب « الدولي لجمعیات طلبة الطب باألردن، فیما 
Federation of Medical Students Associations  IFMSA  » وھو اكبر اتحاد عالمي

دولة  ١٢٤في العالم وھو من أقدم وأكبر الجمعیات الطالبیة العالمیة، موجود في  یمثل طالب الطب
  .حالیا،  ویمثل ما یزید عن ملیون طالب طب في العالم

لیجتمع أعضاء االتحاد من مختلف دول  ٨وفي شھر  ٣ویقوم االتحاد بعقد مؤتمرین سنویا، في شھر 
ریع التطوعیة ویقوموا بالتصویت على القرارات العالم،  ویتبادلوا الخبرات، ویتنافسوا بالمشا

  .واألنظمة وفریق العمل العالمي الذي یدیر االتحاد
طالب طب من مختلف انحاء العالم، وفي نھایة المؤتمر تقوم  ٨٠٠وحضر ھذا المؤتمر ما یقارب 

ني بمنصب الدول األعضاء بالتصویت واختیار ھیئة اإلدارة القادمة، وقد فازت الطالبة بتول الوھدا
نائب الرئیس للشؤون الخارجیة بأغلبیة عظمى وھي أول طالبة طب من األردن یتم انتخابھا لمجلس 
ادارة االتحاد وھي الطالبة الوحیدة من الوطن العربي في مجلس ھیئة ادارة االتحاد لعام 

٢٠١٧/٢٠١٨.  
  مشوار الترشیح

زة بالمنصب والتي افادت لنا بانھ خالل تابعت مع الطالبة بتول الوھداني الفائ» الدستور«بدورھا 
من العام الحالي، ترشحت   ٧/٣وحتى  ٢٦/٢الذي عقد ما بین » منتنیغرو«اجتماع االتحاد األخیر في 

لمنصب نائب رئیس االتحاد للشؤون الخارجیة، وذلك ضمن انتخابات مجلس ادارة االتحاد التي تعقد 
م المرشحون بعرض خطة عملھم لالتحاد والسیرة ، حیث یقو ٣كل عام في اجتماع االتحاد بشھر 

الذاتیة والمؤھالت التي تخولھم لتولي ھذا المنصب، باالضافة الى المناظرات التي یخوضھا 
  .المرشحون امام طالب الطب الحاضرین للمؤتمر

ونوھت الطالبة بتول الوھداني بانھا سوف تكون مسؤولة عن التمثیل الخارجي لالتحاد، حیث یشارك 
التحاد في العدید من االجتمعات العالمیة لمنظمة الصحة العالمیة واالمم المتحدة ومنظمة الطب ا

العالمیة باالضافة الى العمل على تنمیة مھارات طالب الطب عالمیا في القیادة والتمثیل الخارجي 
  .والمشاركة في صنع القرار فیما یتعلق في الصحة والطب عالمیا

ولفت الطالبة بتول بانھا حالیا في السنة الخامسة بكلیة الطب في الجامعة األردنیة، وبانھا تعمل 
وتتطوع مع االتحاد منذ دخولھا كلیة الطب، وقد كانت رئیسة فرع االتحاد في األردن العام الماضي، 

سؤولة وتم انتخابیھا لتكون م ٢٠١٦في  ٨وترشحت في اجتماع االتحاد في المكسیك في شھر 
  .الترابط مع الجمعیات الطالبیة

ووجھت الطالبة بتول كلمة شكر لرئاسة الجامعة األردنیة ولرئیس الجامعة األستاذ الدكتور عزمي 
محافظة ولعمید كلیة الطب ولكافة الطلبة واالصدقاءواالھل لوقوفھم ودعمھم منذ اعالنھا المشاركة 

ثر طیب في نفسھا مكنھا من خوط التجربة والسیر  وحتى االعالن الفوز بالمنصب لما كان لھ من ا
  .بالمشوارحتى آخره

  مشاركة اردنیة
وكانت بتول الوھداني شاركت قبل ذلك بأنشطة عربیة وعالمیة،حیث شارك وفد طالبي اردني بأول 

في مكتبة  ٢٠١٠في مكتبة اإلسكندریة حیث تم عام » إنتل للعلوم«نسخة عربیة من مسابقة 
بحضور » إنتل للعلوم«ن نتائج الدورة األولى للنسخة العربیة من المسابقة العالمیة اإلسكندریة إعال

وعدد من الوزراء والسفراء العرب، وبانھ » انذاك«عمرو موسى أمین عام جامعة الدول العربیة 
ً، و حقق الطالب األردنیون أربع جوائز  ١١طالبا وطالبة یمثلون  ١٣شارك بالمسابقة  مشروعا
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  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 

10 

ا یلي، جائزة المركز الثاني، حصلت علیھا الطالبة سرى محمد مبارك من مدارس الیوبیل موزعة كم
مدیریة عمان الثانیة، جائزة المركز الثالث، حصلت علیھا الطالبة بتول الوھداني من مدارس / 

 في Quantaمدیریة عمان الثانیة، كما كان لھا مشاركة آخرى في اولومبیاد العلوم الدرلي / الیوبیل 
وحصلت على المركز األول في المناظرة العلمیة عن الخالیا الجذعیة، جائزة  ٢٠١٠الھند عام 

مدیریة التعلیم الخاص، / المركز الرابع، حصلت علیھا الطالبة تاال قبالوي من مدارس المنتوسوري 
ن مدیریة عما/ جائزة أفضل مشروع، حصلت علیھا الطالبة سرى محمد مبارك من مدارس الیوبیل 

مشروعا من  ١٥دول بینھا  ١٠مشروعا تمثل  ٦٧متسابقا تقدموا بـ ١٢٠الثانیة، وإن المسابقة تضم 
مشاریع كویتیة وسبعة مشاریع فلسطینیة وخمسة مشاریع  ١٠مشروعا من األردن و ١١مصر و

تونسیة وخمسة مشاریع من سلطنة عمان وأربعة مشاریع مغربیة وأربعة مشاریع من السعودیة 
مجاال بحثیا ھي  ١٤مشاریع من اإلمارات وثالثة مشاریع لبنانیة، وھذه المشاریع تشمل وثالثة 

الكھرباء والمیكانیكا والعلوم البیئیة والعلوم السلوكیة واالجتماعیة وعلوم الحاسب اآللي والطاقة 
والنقل والكیمیاء وفروعھا والریاضیات والطب والعلوم الصحیة وعلوم النبات وھندسة المواد 

  .والھندسة الطبیة وعلم الحیوان والكیمیاء الحیویة وعلم األحیاء الدقیقة والفیزیاء وعلم الفلك
ألول » عصر العلم«مسابقة عربیة تنظمھا جمعیة » انتل للعلوم في العالم العربي«یذكر أن مسابقة 

عاما  ١٨إلى  ١٤مرة بھدف تشجیع طالب المدارس اإلعدادیة والثانویة في المرحلة العمریة من 
لالھتمام بالبحث العلمي وتنفیذ مشروعات علمیة وبحثیة تتبع أسالیب ومنھجیة البحث العلمي بعد 
كسر حاجز اللغة لدى الطالب بإتاحة الفرصة لھم للتنافس باللغة العربیة حیث یكون التحكیم بلغتھم 

أول مسابقة علمیة من األم، وأن المسابقة تعطي الفرصة للطالب العرب للتنافس مع نظرائھم كونھا 
نوعھا للطالب في المراحل التعلیمیة قبل الجامعیة بما یدفع باتجاه إشراك المجتمع واألسر والمدارس 

  .في دعم األطفال والشباب لبناء مجتمع قائم على المعرفة في العالم العربي
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  یؤكدون ضـرورة مواجھة آفة المخدرات» األردنیة«منتدون في 

  
بضرورة توعیة الشباب بخطر آفة » شباب بال مخدرات..األردن یحتاجك«أجمع  مشاركون في ندوة 

افة حول تلك اآلفة وخاصة فیما یتعلق بالجانب المخدرات على الفرد واألسرة والمجتمع، ونشر الثق
  .الدیني لما لھ من أثر في إیصال الرسائل التوعویة بخطاب یالمس وجدان الطلبة

وأشاروا في الندوة التي نظمھا المركز الثقافي اإلسالمي في الجامعة األردنیة إلى أن الشباب ھم عماد 
  .جاءت أھمیة الندوة األمة وبصالحھ تصلح وبفساده تھدم األمم، من ھنا

وتھدف الندوة حسب مدیر المركز الدكتور أحمد العوایشة إلى توعیة وتثقیف الطلبة باألضرار 
الناتجة عن تعاطي المخدرات وتوجیھ طاقاتھم الستثمار أوقات فراغھم بما ھو مفید ونافع، باإلضافة 

ؤسسات الوطنیة للوقایة من ھذه إلى خلق وعي عام بینھم بالقضایا المھمة ومد جسور التعاون مع الم
  .اآلفة التي تحتاج من الجامعات كافة العمل على توعیة طلبتھا للتخلص منھا

وبین الدكتور عدنان العساف من كلیة الشریعة في الجامعة أن الجامعات یقع على عاتقھا دور كبیر 
اع الدیني لدیھم وجعلھم في مساندة الجھات المختصة في محاربة ھذه اآلفة الخطرة وذلك بتقویة الوز

  .شركاء فاعلین في االبتعاد عنھا
ولفت الدكتور أحمد الحراسیس من دائرة اإلفتاء العام إلى أن الفراغ الروحي الذي یعیشھ شبابنا الیوم 
ھو أحد االسباب النقیاد الشباب وراء تلك اآلفة التي یجب على الجمیع العمل بروح الفریق الواحد 

ا والحد منھا لمحاصرة وتضییق الخناق على كل من تسول لھ نفسھ العبث بعقول للتوعیة من مخاطرھ
  .الشباب وترویج تلك السموم بینھم

وتحدث النقیب نبیل الرواشدة من إدراة مكافحة المخدرات في مدیریة األمن العام عن مخاطر 
م ومجتمعھم، داعیا المخدرات التي تتلف العقل والجسم، وآثارھا السلبیة على متعاطیھا وعلى أسرھ

الطلبة إلى عدم االنسیاق وراء رفقاء السوء، مستعرضا بعض األمثلة الواقعیة في المجال، مبینا  أن 
  . خطر المخدرات ال یختص بفئة معینة من أبناء المجتمع

وعلى ھامش الندوة افتتح نائب رئیس الجامعة لشؤون المراكز وخدمة المجتمع رئیس فرع العقبة 
  . سى اللوزي معرضا توعویا للتعریف بأنواع المخدرات وأضرارھاالدكتور مو
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ً » األردنیة«دء الترشح النتخابات اتحاد طلبة ب   غدا

  
تبدأ غدا االحد عملیة الترشح النتخابات مجلس اتحاد طلبة الجامعة االردنیة على  -اتم العباديح

مستوى الكلیات واالقسام والقوائم المغللقة، والتي ستجرى في السادس من الشھر المقبل، تستمر 
مساء الثالثاء المقبل، لتعلن اللجنة العلیا لالنتخابات اسماء المرشحین  عملیة تقدیم طلبات الترشح حتى

  .الذین انطبقت علیھم الشروط في السادس والعشرین من الشھر الجاري
  

واشترطت اللجنة ان یكون الحد االدنى للقائمة النسبیة المغلقة تسعة مرشحین والحد االعلى خمسة 
قل، على ان یحضر جمیع الطلبة المرشحین لھذه القائمة عشر مرشحا ومن طلبة ست كلیات على اال

  .لتعبئة النموذج المخصص وتقدیم صور شخصیة
  

ساعة معتمدة ) ١٢(كما اشترطت ان یكون المرشح طالبا منتظما ومسجال في الجامعة وانھى بنجاح 
ساعات معتمدة لطلبة الدراسات العلیا، وان ال یقل معدلھ عن ) ٦(على االقل لطلبة البكالوریس او 

  .نقاط للدراسات العلیا) ٣(نقطتین للبكالوریس و
  

طیلة فترة عضویتھ في مجلس االتحاد وان ال یكون متوقعا الى جانب ان یكون مسجال في الجامعة 
تخرجھ في الفصل الذي تجري فیھ االنتخابات، وال تكون اوقعت بحقھ اي عقوبة تأدیبیة، إال إذا تم 

  .محو اثارھا او شطبھا، وال یكون موظفا
  

بیة او على مستوى ویحدد المتقدم للمترشح الدائرة التي یترشح عنھا سواء على مستوى الدائرة االنتخا
  .القوائم النسبیة المغلقة

  
الى ذلك حددت اللجنة اللجنة العلیا لالنتخاب بدء عملیة تقدیم الطعون بكشوفات المرشحین لدیھا في 
السابع والعشرین من الشھر الحالي، بحیث تبدأ في الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة 

كما حددت موعد بدء . ون بالقبول او الرفض في الیوم التاليمساء، على ان یتم الرد على تلك الطع
الدعایة االنتخابیة من صباح یوم الثالثین من اذار الحالي وحتى مساء الخامس من الشھر المقبل، اي 

  .قبل یوم من عملیة االقتراع
  

سبیة واوضحت اللجنة ان أخر موعد لالنسحاب من الترشح لمستوى الكلیات واالقسام والقوائم الن
  .المغلقة الخامس من نیسان المقبل

  
تبدأ عملیة االقتراع من یوم السادس من نیسان من الساعة الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة من 

  .مساء الیوم نفسھ

  ١٨/٣/٢٠١٧                                                  سبتال                                                       ٣:صالرأي 
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  «طاولة الجامعات»الھاشمیة واألردنیة تفوزان بـ 
  
  

فاز فریقا الھاشمیة واألردنیة لكرة الطاولة ببطولتي الفرق للجامعات االردنیة للطالب والطالبات التي 
جامعة للطالب وخمس  ١٦المجمع الریاضي بمشاركة /اقیمت في قاعة جامعة الطفیلة التقنیة 

  .جامعات للطالبات
  

  :بوحسب ابراھیم الرفوع، مقرر لجنة البطولة، جاءت نتائج بطولة الطال
  
االردنیة، عبدهللا /مؤتة، عدي خزاعي/الھاشمیة، علي ابو سویمة/ محمد بني سالمة/الفردي -

  .االلمانیة/ الحسیني
  

  .الھاشمیة، االردنیة، مؤتة، البلقاء التطبیقیة: الفرق
  

  :وجاءت نتائج بطولة الطالبات
  
الطفیلة التقنیة، /لمھایرةجامعة االمیرة سمیة، امل ا/االردنیة، فرح خاطر/ شیماء یوسف/الفردي -

  .آل البیت/حسناء عیاد
  
  .االردنیة، العلوم والتكنولوجیا،جامعة االمیرة سمیة، الزیتونة: الفرق -
  

اشتیوي العبادي رئیس جامعة الطفیلة التقنیة بتتویج الجامعات والطالب والطالبات الفائزین . وقام د
  .بالمراكز االولى

  
ثاء المقبل بطولة كرة السلة للطالب والتي تجري في قاعات ومن جانب آخر، تنطلق یوم الثال

  .الجامعات االردنیة الحكومیة والخاصة
  

وقسمت الفرق المشاركة الى اربع مجموعات، حیث یتأھل االول والثاني من المجموعات للدور 
  .الجاري ٢٩الثاني الذي یبدأ 

  ١٨/٣/٢٠١٧                                                  سبتال                                                       ٢٠:صالرأي 
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  و ال یحمل مؤھل جامعي" ال البیت"دینار في ) ١٣٠٠(موظف یتقاضى 
  
  
  

كلف رئیس جامعة ال البیت أحد األشخاص بمھام مدیر مدیریة الرقابة الداخلیة في الجامعة وفق 
باإلضافة الى أیة أعمال أخرى مكلف بھا من رئیس الجامعة بمكافأة مالیة ) ٥٧٨/٢٠١٥(كتاب رقم 

 دینار خالفا لكتب رئیس الوزراء المتضمنة وقف التعیینات في الوظائف) ١٣٠٠(مقطوعة بقیمة 
  .االداریة بكافة اشكالھا

  
والمكلف من قبل رئیس الجامعة یحمل شھادة الثانویة العامة في الفرع األدبي وكان یعمل في الجامعة 

بوظیفة مساعد أمین مستودع باألجرة الیومیة قبل أن یتم تحویلھ للعمل ) ٢٠٠٦(األردنیة عام 
  ).٢٠٠٧(بموجب عقد سنوي عام 

  
توضح جمیع ما ذكر،فقد تم ایقاع عقوبات بحق المكلف " الرأي"یھا وبحسب وثیقة رسمیة حصلت عل

خالل فترة خدمتھ في الجامعة األردنیة بحسب كتاب مدیر دائرة الموارد البشریة لدى الجامعة 
  ).١٦/٧/٢٠١٤(تاریخ ) ٤٦٥٣/م/م ب(األردنیة رقم 

  
األردنیة بعد انقطاعھ عن وذات الملكف تم انھاء خدماتھ من قبل لجنة شؤون الموظفین في الجامعة 

الصادر عن نائب رئیس الجامعة ) ٩/١/٢٠١٤(تاریخ ) ١/٥/١/٢٢٨(العمل بحسب كتاب رقم 
  .األردنیة للشؤون المالیة و اإلداریة

  
وبینت الوثیقة أن المكلف اعترض على قرار لجنة شؤون الموظفین القاضي بإنھاء خدماتھ حینھا اال 

ودة الى العمل وقد أبلغ باإلعتذار عن طلبھ بموجب كتاب رقم أن اللجنة اعتذرت عن طلبھ بالع
  ).١٩/١/٢٠١٤(تاریخ ) ١/٥/١/٣٦٦(

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ١٩/٣/٢٠١٧                                                    األحد                                                        الكترونيالرأي 
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 یعلن تعلیمات ترخیص الكلیات التقنیة الخاصة" التعلیم العالي"
  

الكلیات   أعلن مجلس التعلیم العالي النسخة النھائیة من تعلیمات وإجراءات الترخیص إلنشاء
ً لما ورد في ” الخاصة“لتقنیة الجامعیة والمتوسطة ا ونشرھا على موقع الوزارة اإللكتروني تنفیذا

 .توصیات اللجنة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة في مجال دعم التعلیم التقني
وقال بیان للمجلس أمس أن التعلیمات تأتي لتغییر النھج المتبع في انشاء الكلیات وتوجیھھا نحو التمیز 

 .على تسخیر مكونات المعادلة التعلیمیة فیھااألكادیمي المبني 
وأكد المجلس في بیانھ انتھائھ من وضع تعلیمات الترخیص إلنشاء الكلیات الجامعیة والمتوسطة 
ً أمام المستثمرین  التقنیة الخاصة، وتم نشرھا على موقع الوزارة لیصار إلى فتح المجال الحقا

 .اء الكلیات ضمن الشروط الواردة فیھاالراغبین باالستفادة من ھذه التعلیمات وانش
وتواءمت التعلیمات وفقا للبیان مع التشریعات الناظمة للقطاع، كما جاءت تنفیذا لما ورد في 

وما تضمنتھ من التركز على جانب  ٢٠٢٥ - ٢٠١٦االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة 
لتعلیم التقني كما ونوعا، فضال عن توفیر البیئة التعلیم التقني بما یعزز من مخرجات وجودة وكفاءة ا

المناسبة لتنویع االقتصاد وجذب االستثمارات في قطاع التعلیم العالي وتھیئة المناخ التشریعي 
واإلداري لتشجیع االستثمار الخاص، لیكون من بین محركات النمو االقتصاد الشامل لیصبح رافدا 

 .ع تعزیز الشراكة بین القطاعین العام والخاصمن روافد التنمیة المستدامة، خصوصا م
من جانب آخر، قرر المجلس في جلسة ترأسھا وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل 
الطویسي الموافقة على قبول استقالة الدكتور عاھد الوھادنة من عضویة مجلس أمناء جامعة الزیتونة 

عتبارا من األول من الشھر الحالي وتعیین الدكتور خالد األردنیة الخاصة عن فئة األكادیمیین ا
عبدالحافظ الكعابنة بدال عنھ وللمدة المتبقیة من عمر المجلس، ووافق على قبول استقالة الدكتورة 

عن فئة األكادیمیین / عبیر فایز البواب من عضویة مجلس أمناء جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا
الحالي وتعیین الدكتور عبدهللا جراح بدال عنھا وللمدة المتبقیة من عمر  اعتبارا من االول من الشھر

 .المجلس
كما وافق المجلس على طلب الجامعة األردنیة استثناء قسم الفنون المسرحیة في كلیة الفنون 

لقبول الطلبة حملة شھادة الثانویة العامة أو ما %)  ٥(والتصمیم في الجامعة من النسبة المقررة 
ً (من البند ) س(ھا من االعوام السابقة الواردة في الفقرة یعادل من أسس قبول الطلبة في ) ثالثا

ً من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  ٢٠١٦/٢٠١٧الجامعات الرسمیة للعام الجامعي  اعتبارا
، كما وافق على طلب جامعة العلوم االسالمیة العالمیة فتح فرع لھا في فلسطین ٢٠١٦/٢٠١٧

قلقیلیة لمنح درجة الدكتوراه في تخصص الشریعة االسالمیة، / لتعاون مع كلیة الدعوة االسالمیةبا
 ووافق ایضا على مذكرة التفاھم والتعاون العلمي والثقافي بین جامعة العلوم التطبیقیة الخاصة و

The University of Bradford /UK في بریطانیا، شریطة عدم منح أي درجة علمیة. 
 Business كلیة األعمال(لیصبح ) كلیة إدارة األعمال(المجلس كذلك على تعدیل مسمى  ووافق

School)  شریطة تحقیق معاییر االعتماد  ٢٠١٧/٢٠١٨في جامعة مؤتة اعتبارا من العام الجامعي
، ونسب لمجلس الوزراء بالموافقة على تعدیل ”الخاص لجمیع التخصصات المطروحة في الكلیة

 .من نظام اعضاء الھیئة التدریسیة في جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة) ٥٥(المادة 
نظام الھیئة التدریسیة، : ووافق على اعتماد األنظمة التالیة في جامعة الحسین بن عبدهللا الثاني التقنیة

حث ونظام الرواتب والعالوات ألعضاء ھیئة التدریس والموظفین ونظام اللوازم واألشغال، ونظام الب
العلمي، ونظام البعثات والتدریب واإلیفاد لدرجتي الماجستیر والدكتوراه وجمیع االنظمة للعام الحالي 

)٢٠١٧). 

  ١٩/٣/٢٠١٧                                         األحد                                                  ٢:الدستور ص/٧:الغد ص
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، وموازنة جامعة البترا للعام ٢٠١٥وصادق المجلس على الحساب الختامي لجامعة البترا للعام 
عة آل البیت للعام ، وموازنة جام٢٠١٦، وعلى الحساب الختامي لجامعة آل البیت للعام ٢٠١٦
وعلى موازنة الجامعة الھاشمیة للعام  ٢٠١٦وعلى الحساب الختامي للجامعة الھاشمیة للعام  ٢٠١٧
٢٠١٧. 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
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  ایجاد مركز مستقل للمناھج خطوة لالنطالق بالمناھج نحو التنافسیة والعالمیة: خبراء

  
اكد خبراء اھمیة ایجاد مركز مستقل وذي مرونة یعنى بالمناھج واعدادھا وتطویرھا وتعزیز 

  .تنافسیتھا العالمیة، وبما یحافظ على المرتكزات الوطنیة
تقلة تختص بالمناھج، ، ان ایجاد جھة مس)بترا(واعتبروا في مقابالت اجرتھا وكالة االبناء االردنیة

خطوة ایجابیة في اصالح المنظومة التربویة، فیما اكدوا ضرورة استثمار الكفاءات االردنیة المتوفرة 
  .في اعداد المناھج سواء في وزارة  التربیة والتعلیم او الجامعات االردنیة المختلفة

دایاتھا، بالتعاون مع كلیات كما دعوا الى اھمیة التركیزعلى تدریب المعلمین قبل الخدمة او في ب
التربیة في الجامعات االردنیة، واشراك المؤلفین للمناھج في عملیة التدریب على تدریس المناھج 

  .والكتب المدرسیة
كما دعوا الى اھمیة مراجعة كافة المناھج والكتب المدرسیة الحالیة والوقوف على نقاط الضعف فیھا 

قوة، واالستفادة من خبرات الدول المتقدمة في اعداد المناھج وتالفیھا وتطویر ما فیھا من نقاط 
  .الدراسیة  

واكد االستاذ في مناھج التدریس في جامعة الحسین بن طالل الدكتور طالل الزعبي، اھمیة وجود 
جھة  او ھیئة مختصة  العداد المناھج ومتابعة تطویرھا او تعدیلھا یقوم علیھا اناس ذوو خبرة في 

  .سي وممن لدیھم درایة كافیة في تالیف المناھج والكتب المدرسیة كل مبحث درا
وقال ان ھذه الھیئة یجب ان یكون لدیھا ارتباط وثیق مع المؤسسات المعنیة وبخاصة كلیات التربیة 
في الجامعات االردنیة، والمركز الوطني لتنمیة الموارد البشریة، مؤكدا في ھذا االطار ضرورة ان 

یف في اطار تراكمي وترتیب عمودي بحیث  تكون الكتب المدرسیة في كل مرحلة تتم عملیة التأل
  .مبنیة على ما قبلھا وتمھد لما بعدھا

كما دعا الدكتور الزعبي الى اھمیة ان تتولى ھذه الجھة عملیة ایجاد التواصل ما بین المؤلفین في كل 
ھم عملیة تدریب المعلمین على مرحلة دراسیة، في وقت اكد فیھ ضرورة ان یتولى المؤلفون انفس

التدریس لھذه المناھج والكتب المدرسیة باعتبارھم االقدر على ایصال المعلومة للمعلم والیة طرحھا 
  .في الغرفة الصفیة

كما دعا الى التعاون ما بین وزارة التربیة والتعلیم وكلیات التربیة في الجامعات العطاء الطلبة في 
تدریبیة في عملیة التدریس، والتركیز على تدریب المعلمین قبل  التخصصات الدراسیة مساقات

  .الخدمة او في مراحل مبكرة من انخراطھم في عملیة التدریس
واكد الدكتور الزعبي كذلك، اھمیة دراسة المناھج والكتب المدرسیة الحالیة والوقوف عند كل ما فیھا 

  .او تغییرھا او اعادة تالیفھامن نقاط قوة وضعف لالخذ بھا عند تطویر ھذه المناھج 
واكد االستاذ في مناھج الریاضیات بالجامعة االردنیة الدكتور خالد ابو لوم، اھمیة ان ننطلق نحو 
المؤسسیة في مؤسساتنا كافة، بما فیھا المؤسسة التربویة، وان ننطلق في االردن في المنھاج والكتب 

لمرتكزات الوطنیة، مشیرا الى اننا نعیش ضمن المدرسیة نحو العالمیة والتنافسیة، الى جانب ا
  .منظومة عالمیة ال یمكن ان ننسلخ عنھا

واعتبر الدكتور ابو لوم ان ایجاد جھة مستقلة لالشراف على المناھج امر غایة في االھمیة للوصول 
الى اصالح التعلیم الذي نتطلع الیھ، وایجاد مناھج وكتب مدرسیة تساعد على المنافسة وتعزیز 

  .لتفكیر االبداعي والمعرفي لدى الطلبةا
كما دعا  الى ضرورة ان نحرص في الھیئة الجدیدة لالشراف على المناھج في استغالل الطاقات 
البشریة والخبرات االردنیة المتوفرة في الجامعات االردنیة المختلفة، وكذلك االستفادة من الخبرات 

  .وامیركا وغیرھا من الدول العالمیة في ھذا المجال مثل مالیزیا وفنلندا
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وقال ان المناھج الدراسیة االردنیة یجب ان تكون معرفیة وتواكب حاجات العصر وتضع االردن في 
  .مصاف الدول المتقدمة، دون ان تغفل عن معالجة قضایا المجتمع المختلفة 

وي سواء من جھة كما شدد الدكتور ابو لوم على اھمیة الوقوف على حقیقة ما یجري في المیدان الترب
ما ھو موجود في المناھج او اسالیب التدریس او ما توفره البیئة المدرسیة والغرفة الصفیة ومعالجتھا 

  .وتجاوز الخاطئ منھا 
بدوره، اكد  استاذ مناھج العلوم في جامعة ال البیت الدكتور سلیمان القادري، اھمیة ان یكون ھناك 

جھة مستقلة ولدیھا مرونة كافیة ولكن متربطة بمؤسسة تربویة  استقاللیة في اعداد المناھج من خالل
  .كوزارة التربیة والتعلیم

كما شدد على اھمیة توظیف الخبرات المتراكمة لدى وزارة التربیة والتعلیم والجامعات االردنیة في 
اصالح  تألیف واعداد المناھج واالشراف علیھا، للوصول الى منھج متمیز یلبي التطلعات الوطنیة في

  .المنظومة التعلیمیة وتحقیق التنافسیة
ودعا الدكتور القادري الى ضرورة ان یكون ھناك انسجام ما بین وزارة التربیة والتعلیم والجھة 
المختصة بالمناھج، دون ان تشكل الوزارة اي عبء على ھذه االولى في اتخاذ قراراتھا ورسم 

  .سیاساتھا



  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 

19 

  
  اتحاد الجامعات العربیة ینظم ورشة علمیة حول ضمان الجودة

  
نظمت االمانة العامة التحاد الجامعات العربیة  في االسكندریة أخیرا ورشة عمل حول ضمان الجودة 
والتقییم الذاتي والخارجي بالتعاون مع جامعة االسكندریة وجمعیة كلیات التمریض العلمیة بمشاركة 

  .االسكندریةخبراء ومختصین یمثلون االردن وفلسطین ولبنان ومصر والسودان  في جامعة 
وبحثت الورشة وفق بیان لالمانة العامة لالتحاد موضوعات الجودة والتقییم والیات منح شھادات 
المقیمین للخبراء في مجال التمریض بمشاركة  الخبیر بضمان الجودة  والتخطیط االستراتیجي 

  .الدكتور احمد جابر
بیة الدكتور سلطان ابو عرابي العدوان  وفي نھایة الورشة وزع االمین العام التحاد الجامعات العر

الشھادات على المشاركین من الدول العربیة المشاركة داعیا  الى التعاون في مجاالت البحث 
والتطویر في الجامعات العربیة للوصول الى مخرجات علمیة تدفع باتجاه بناء االمة والتمیز في 

  .یر  اعداد االجیال على امتداد ساحات الوطن العربي الكب
من جانبھا عبرت عمیدة كلیة التمریض في جامعة االسكندریة  الدكتورة مھا عادل سالم عن شكرھا 
لجھود االتحاد  في دعم الجامعات العربیة وایجاد وتنفیذ االلیات العملیة والعلمیة العداد الكوادر 

  .التدریسیة واثر ذلك في اعداد وتاھیل الطلبة العرب 
یات التمریض العلمیة تتبع اتحاد الجامعات العربیة وتتخذ من جامعة الزیتونة یشار الى ان جمعیة كل

  . االردنیة مقرا لھا ویراسھا االمین العام للجمعیة الدكتور لوي ابو شحرور
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ً : تربویون   التعاون المشترك بین مؤسسات التعلیم یخّرج معلماً متمیزا

  
اكد خبراء تربویون یقع على عاتق مھنة التعلیم عدد من المعاییر لقیاس جودة اداء المعلمین خصوصا 
لمن ینوي االلتحاق بمھنة التعلیم في كل من القطاعین العام والخاص، للوصول الى مخرجات تعلمیة 

  .موحات المنشودةتواكب الحداثة ومستجدات العصر وتلبي الط
  

اذ حرصت جماعة حوارات عمان ضمن مبادرة اطلقتھا مؤخرا حول الیة تعزیز مكانة المعلم 
االردني وفق افضل الممارسات العالمیة الختیار واعداد وتدریب المعلمین االردنیین، وذلك من خالل 

المدخل الحقیقي الي عملیة اخضاع المعلم لعدد من المعاییر قیبل انخراطھ في مھنة التعلیم والتي تعد 
  .اصالحیة ولشتى القطاعات

  
على ضرورة تصویب مكانة المعلم بشتى المجاالت سواء » للراي«وشدد الخبراء في تصریحاتھم 

اكانت اقتصادیة ام ثقافیة او معلوماتیة حسب ما اوصت علیھ المبادرة لتمكنھ من القیام بدوره بما یتفق 
  .عربیة للنھوض بواقع التعلیموالقیم والمعاییر الدولیة وال

  
من جھتھ اكد وزیر التربیة والتعلیم االسبق الدكتور فایز السعودي ان اختیار معاییر جودة المعلمین 
تبدأ من حیث الرغبة الشخصیة تجاه مھنة التعلیم التي تستدعي مھارات خاصة قبیل ان تكون مجرد 

  .العملتخصص اكادیمي او تجربة دراسیة بحتة فرصة نحو سوق 
  

وقال السعودي ان االوان لدراسة واقع المخرجات التعلیمیة واالكادیمیة للمتقدمین لمھنة التعلیم، والتي 
یجب ان تتواءم والمعاییر الدولیة المعتمدة والتي یجب ان تنم عن رغبة وقدرة واستعداد تام تجاه مھنة 

  .شكل عشوائيالتعلیم، و تقوم على اساس القدرات المتكافئة المدروسة ال ب
  

العام «وطرح السعودي عددا من المعاییر التي یجب ان تتبع الختیار المعلمین في قطاع التعلیم 
حیث یجب على االشخاص الراغبین بالتوجھ الى مھنة التعلیم الخضوع الى برامج مھنیة » والخاص

ن مباشر بالتربیة تاخذ بعین االعتبار الخطط الدراسیة وتراعي االتجاھات المسلكیة التي لھا شأ
  .والتعلیم

  
واضاف السعودي یجب ایالء المعرفة والمھارات والتقییم اولویة على ان تتناسب وطبیعة المھنة من 
حیث القابلیة على ایصال المعلومة والتعامل مع الطلبة والقدرة على االتصال والتواصل وتقییم 

  .المعلومة بسالسة ودقة االتجاھات الكساب الطلبة المھارات التي تساعده على نقل
  

واشار السعودي الى الجانب المھاري والمعرفي والقیمي واالتجاھي للمعلم والتي یجب ان تخضع 
ضمن معاییر اردنیة، وال ضیر من استنباط التجارب الدولیة والعربیة بما ویتناسب والطبیعة 

  .المجتمعیة
  

ي والمادي للمعلم حیث یجب دراسة الواقع واوضح السعودي البد من اعادة النظر الى الجانب المعنو
  .االقتصادي لھ وتعزیز مكانتھ مجتمعیا بما یسھم في تطویر ادائھ
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وشدد على ضرورة اخضاع المعلم لعملیة التدریب اثناء العمل لكون عملیة التدریس عملیة متجددة 
جلسات عمل دوریة وبحاجة الى تطویر وابداع والتي تتأتى من خالل االطالع على التجارب و عقد 

  .في كیفیة ادارة الصف وتبني الخطط والبرامج الكفیلة بتطویر عملیة التعلیم
  

وقالت المتخصصة في اصول التربیة الدكتورة صفاء شویحات من الجامعة االلمانیة ان المعلم ھو 
بھا المنطقة المحور االساسي لعملیة التعلیم اذ البد من صیاغة مفھوم المعلم وفق التحدیات التي تمر 

ووضعھ في مكانتھ الحقیقیة التي اخذت منحى اخر في ظل معطیات العصر المتغیرة والتي ادت الى 
  .تراجع دوره ومكانتھ وحضوره االجتماعي والثقافي

  
واعتبرت شویحات ان ثقافة المعلم ھي االساس لعملیة التدریس وان ال یكتفي المعلم بان یكون ناقال 

كون قادرا على تمكنیھم من استخدامھا بشكل تطبیقي في حیاتھم العلمیة للمعلومة بل یجب ان ی
  .والعملیة

  
ودعت شویحات الى ضرورة ایالء مفھوم فلسفة التعلیم اھمیة خاصة ضمن المناھج االكادیمیة بشكل 
تتیح للمعلم االطالع على فلسفة التعلیم المتبعة في دول العالم العربي او العالمي واستخدامھا وفق 

  .معطیات تتناسب والبیئة التعلیمیة في االردن
  

وطالبت شویحات ان تقوم وزارة التربیة والتعلیم بتقدیم دورات تدریبیة محلیة وخارجیة لالطالع 
على سیاسات الدول التربویة واالطالع على طرق التدریس الحدیثة بما یكسب المعلم قدرة على 

  .اكتساب معارف وادوات حدیثة في التعلیم
  

واكدت شویحات ان على الوزارة العمل بجدیة العادة النظر بمنھجیات عملھا التي یجب ان تنطلق 
  .وفق رؤى عالمیة تواكب الحداثة والتجدد

  
وقال الدكتور احمد الخوالدة من الجامعة االردنیة كلیة العلوم التربویة تقع الیة تطویر كفاءة المعلم 

علیم والمتمثلة بوزارة التعلیم العالي ووزارة التربیة والتعلیم انطالقا من الشراكة مابین مؤسسات الت
االذرع التابعة لھا حیث یكون لھا الیة حوار مشترك للخروج بكفاءات بشریة قادرة استیعاب 

  .مستجدات المرحلة دون تغول سلطة على اخرى ضمن اطر اكادیمیة مدروسة
  

تجدة والتي تتطلب متابعة وتطویر بشكل واضاف الخوالدة ان مھنة التعلیم ھي من المھن المس
متواصل من حیث بناء القدرات والمعارف والتي تعتبر عملیة تشاركیة خاصة وان الیة التعاون 

  .المشترك مابین مؤسسات التعلیم ترفد معلما متمیزا
  

طب ولفت الخوالدة الى ان مھنة التعلیم في غالب االحیان تخضع العتبارات اجتماعیة وثقافیة وتستق
الجندریة حیث تمیل الفتیات لدراستھا نظرا لطبیعة العملیة التدریسیة وخصوصیتھا، وعلیة فانھ البد 
من صیاغة مفھوم جدید لعملیة التعلیم لتجذب كافة الشرائح المجتمعیة لمحو النظرة السائدة تجاه واقع 

  .المعلم
  

یز على یراعي فیھ الطلبة قدراتھم وطالب الخوالدة بضرورة تسلیط الضوء على عملیة التعلیم المتما
وتوجھھاتھم االكادیمیة ادراكا باھمیة االبعاد المعرفیة واالبداعیة لدیھم، لرفدھم لسوق العمل وفق 

  .معاییر حددتھا میلوھم وتوجھاتھم
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  الصویفیة -بھیة رشید شحادة جبران  -
  
  عبدون -فاطمة عاطف سرحان  -
  
  الحصن -سمر فوزي سلیمان النمري  -
  
  رقاء الجدیدةالز -فراس فواز عبدهللا النمري  -
  
  البقعة –عبدالمنعم معارك الوحیدي  -
  

 وفیات

 الرأي 
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الحكومة ( خلیف الخوالدة ترأس فرق تقییم دوائر حكومة دبي . وزیر تطویر القطاع العام االسبق د
خبیر غالبیتھم  ١٠٠الفرق ضمت ما یزید عن ).. الذكیة واالبداع والموارد البشریة واالداء المؤسسي 

وبلغت مدة عملیات التقییم شھرا . انیا وكندا واسترالیا وسنغافورة ودول اوروبیةمن امیركا وبریط
  .كامال

  
المؤسسة .. مؤسسة حكومیة منعت موظفین متقاعدین من بینھم مدیر عام سابق لھا من دخولھا

  .وضعت اسماء المتقاعدین على ابوابھا دون ابداء اسباب المنع
  

مد العزام في مجلس مفوضي ھیئة الطیران المدني باحالتھ مجلس الوزراء انھى عضویة المھندس اح
  .الى االستیداع

  
المؤسسة .. مؤسسة حكومیة منعت موظفین متقاعدین من بینھم مدیر عام سابق لھا من دخولھا

  .وضعت اسماء المتقاعدین على ابوابھا دون ابداء اسباب المنع
  

الحضري ابراھیم النسور الى التقاعد اعتبارا  احالة المستشار في المؤسسة العامة لالسكان والتطویر
  .من الثامن والعشرین من الشھر الحالي

  
  
  
  
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
  



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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مجلس النواب یعقد مساء الیوم جلسة رقابیة، یستكمل فیھا مناقشة جدول أعمال الجلسة الماضیة 
تجد من المخصصة ألسئلة النواب وردود الحكومة علیھا، كما یتضمن جدول أعمال الجلسة بند ما یس

  .أعمال
  

تنظم، بالتعاون مع كتلة التجدید العربیة، عند " ذبحتونا"الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة 
ً لفصل كلیة  الثانیة من ظھر الیوم، اعتصاما أمام وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي رفضا

. الطالب محمد موسى الغولالتابعة لجامعة البلقاء التطبیقیة " البولیتكنیك"الھندسة التكنولوجیة 
  .ویتخلل االعتصام تسلیم مذكرة لوزیر التعلیم العالي عادل الطویسي حول قضیة فصل الطالب الغول

  
وزیر الخارجیة وشؤون المغتربین أیمن الصفدي وأمین عام جامعة الدول العربیة أحمد أبو الغیط، 

تركا، وذلك في مبنى وزارة یعقدان في التاسعة والنصف من صباح الیوم مؤتمرا صحفیا مش
الخارجیة، یتحدثان خاللھ عن مباحثاتھما التي سبقت المؤتمر وآخر التطورات والمستجدات في 

  .المنطقة
  

أن دائرة اإلحصاءات العامة، وبالتعاون مع الجھات المعنیة، ستبدأ في  شھر أیار " زواریب"علمت 
لي، وذلك في خطوة لتحدیث األرقام الزراعیة التي المقبل، بتنفیذ التعداد الزراعي للعام الحا) مایو(

 .تبنى علیھا العدید من االستراتیجیات

  زواریب الغد


