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 ــــــــوضـــــوعالمـــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٣  وتكیة أم علي" األردنیة "اتفاقیة تعاون بین 

وفد شركاء مشروع تحدیث إدارة البحث واالبتكار یزور 
  "األردنیة"

٥  

لالستشھاد ) جوجل سكولر(األولى محلیا في تصنیف ) األردنیة(
  بالبحوث العلمیة

٧ 

والوسط في الجامعة  منحة إلقلیمي الشمال ٣٠٠تخصیص 
  األردنیة في العقبة

٩ 

 ١٠  الثالثاء المقبل) األردنیة(المؤتمر الدولي الثالث لمكتبة 
المؤتمر العربي السادس ألبحاث الموھبة والتفوق ینطلق في 

  عمان في األول من آب
١٢ 

جدل بین أكادیمیین حول السماح للطلبة بدراسة تخصصین 
  متزامنین

١٤ 

   شؤون جامعیة
الطویسي یؤكد ضرورة االستفادة من تزاید البحث العلمي 

  التطبیقي
١٧ 

 ً  ١٨  وقــف تدریجــي اللتحــاق الطلبة في الجامعات تجسیرا
 ٢٠  اختتام أعمال المؤتمر الدولي لكلیات الشریعة في األردن

ألف طالب » ٢٥«بمشاركة » بصمة«وزیر التربیة یطلق برنامج 
  وطالبة

٢٢ 

   مقاالت
 ٢٤  د محمد تركي بني سالمة/المسئولیة االجتماعیة ألساتذة الجامعات

 ٢٨  عاصم منصور.د/من ھنا نبدأ".. إصالح التعلیم

ذوقان /)٥ -  ٣(آفاق واسعة لنھضة تربویة .. التعلیم النھضوي
  عبیدات

٢٩ 

 ٣٢  وفیات
  ٣٥- ٣٣  حفزوایا الص

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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وتكیة أم علي" األردنیة "اتفاقیة تعاون بین   

أبرمت الجامعة األردنیة  -محمد المبیضین 

وجمعیة تكیة أم علي للعمل التطوعي والخیري 

اتفاقیة تعاون وتفاھم مشترك تؤسس لمرحلة 

  .جدیدة من التعاون بین الجانبین

جامعة وتھدف االتفاقیة التي وقعھا نیابة عن ال

نائب الرئیس للشؤون اإلداریة الدكتور عماد صالح وعن الجمعیة مدیرھا العام سامر بلقر إلى قیام 

الجامعة بدعم ومساندة مسیرة الجمعیة وأھدافھا الخیرة الرامیة إلى مساعدة األسر المستفیدة من تكیة 

  .أم علي خصوصا التي تقع تحت خط الفقر الغذائي

تتولى الجامعة فتح أبواب التطوع ألعضاء الھیئة التدریسیة  في البرامج التي وبموجب بنود االتفاقیة 

تنفذھا الجمعیة فضال عن إتاحة الفرص لطلبة الجامعة الراغبین في التطوع إلكمال ساعات برامج 

   .خدمة المجتمع التي تنفذھا الجامعة

فعالیات وأنشطة في حرمھا  وأشارت االتفاقیة إلى عزم الجامعة بالشراكة مع الجمعیة على إقامة

لتعریف طلبتھا برسالة الجمعیة اإلنسانیة والسماح لھا بتلقي التبرعات في الحمالت الموسمیة بواسطة 

  .حصاالت خاصة تشرف علیھا الجمعیة

وعلى ھامش توقیع االتفاقیة  تبادل الجانبان وجھات النظر حول آلیات تنفیذ االتفاقیة؛ ، إلى ذلك

إقامة دورات تدریبیة في الجامعة لتعریف المجتمع الجامعي بالبرامج  ورحب صالح بمفترح

  .المستدامة التي تقوم بھا التكیة لخدمة المجتمع األردني

 أخبار الجامعة

  ٢٠/٧/٢٠١٧طلبة نیوز                                     الخمیس                                      /خبرني/أخبار األردنیة
 ٢١/٧/٢٠١٧الجمعة                                                                  ٤:االنباط ص/٦:الغد ص/٣:الدستور ص
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وأكد صالح أن الجامعة سوف تدرج في مساقاتھا وبرامج خدمة المجتمع معلومات حول مبادرات 

تطوعیة التي تقوم بھا التكیة ال سیما تكیة أم علي بھدف تشجیع الطلبة على االنخراط في األعمال ال

  .توفیر الغذاء للفقراء وتحمل المسؤولیة تجاھھم

  

أشاد بلقر برسالة الجامعة األردنیة ورؤیتھا كإحدى أھم محركات التعلیم والبحث والتدریب ، بدوره

بحوث وتأھیل الموارد البشریة، مشیرا إلى رغبة التكیة االستفادة من خبرات الجامعة في إعداد ال

  .العلمیة المتعلقة بالدراسات االجتماعیة واإلنسانیة

وعرض بلقر أھداف ونشاطات التكیة التي أسستھا صاحبة السمو الملكي األمیرة ھیا بنت الحسین  

لتمثل أول مبادرة إنسانیة من نوعھا في العالم العربي لمكافحة  ٢٠٠٣في قلب العاصمة عمان عام 

  .ات للفقراء والمحتاجین في األردنالجوع وتقدیم الغذاء واإلعان

ووفقا ـ لبلقر ـ فإن التكیة توسعت في أعمالھا وخدماتھا حیث تقوم في الوقت الحالي بإیصال الدعم  

) ٣٠٠٠٠(أسرة تعیش تحت خط الفقر الغذائي وتسعى للوصول إلى ) ٢٥٠٠٠(الغذائي الشھري إلى 

  .أسرة محتاجة قبل نھایة العام الحالي 
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األردنیة"مشروع تحدیث إدارة البحث واالبتكار یزور وفد شركاء  " 

ً من شركاء مشروع تحدیث إدارة البحث العلمي  -ھبة الكاید   استضافت الجامعة األردنیة وفدا

واالبتكار في دول جوار االتحاد االوروبي 

وذلك ضمن مشاركة الجامعة في المشروع 

وتنظیمھا لورشة العمل األولى لتحدیث 

حث واالبتكار في دول جوار إدارة الب

   .االتحاد االوروبي في عمان

وضم الوفد منسقھ العام من جامعة برشلونة االسبانیة واتحاد الجامعات األوروبیة وعددا من 

المسؤولین من الجامعات األوربیة والمغربیة برفقة الشركاء األردنیین من جامعتي العلوم 

  .والتكنولوجیا والبلقاء التطبیقیة

ت الزیارة جولة في مركز العالج بالخالیا الجذعیة استمع خاللھا  لعرض تقدیمي قدمتھ وتخلل

الدكتورة حنان جعفر یوضح دور المركز االقلیمي في تطویر البحوث والتطبیقات العلمیة للعالج 

بالخالیا الجذعیة وآلیات ادارة البحث العلمي و دور الجامعة األردنیة في دعم البحث العلمي و 

  .یرهتطو

واطلع الوفد على منصة زین لالبداع في الجامعة والتي تمثل شراكة ھي األولى من نوعھا في 

األردن لدعم الشباب المبتكر والریادي حیث استعرضت مسوؤلة ریادة األعمال في شركة زین روان 

خوري وفریق العمل في المنصة اھم مكوناتھا من تكنولوجیات تستھدف تمكین الشباب الجامعي 

المبتكر،  مشیدة بالتزام الجامعة األردنیة وشراكتھا من خالل مركز االبتكار والریادة في تطویر 

  . اإلبداع واالبتكار في األردن

 ٢٠/٧/٢٠١٧طلبة نیوز                                                    الخمیس                                      /أخبار األردنیة
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واختتم الوفد زیارتھ بجولة إلى مركز حمدي منكو للبحوث العلمیة اطلع خاللھا برفقة الدكتورة رند 

تي یقدمھا المركز لدعم االبحاث العلمیة في العدید ابوزریق على أھم المعدات والمختبرت واآللیات ال

  .من المجاالت

بدورھا أكدت الباحثة الرئیسیة في المشروع الدكتورة عبیر البواب الدورالكبیر الذي تلعبھ الجامعة 

األردنیة  في دعم االبتكار و البحث العلمیي؛ األمر الذي یسھم في خدمة االنسانیة والوطن 

التي تسعى دوما لتحدیث إدارة البحث العلمي واالبتكار وتطویرھا  وبناء  واستراتیجیة الجامعة

  .شراكات مع الجامعات المتمیزة والمجتمع المحلي

تجدر اإلشارة إلى أن ھذا المشروع الذي یھدف إلى تطویر التجربة األردنیة في إدارة دعم البحث 

بتكار ویسھم في االرتقاء ببیئة البحث العلمي واالبتكار ورسم خطط تحدیث إدارة البحث العلمي واال

العلمي یندرج تحت مظلة مشاریع إیراسموس بلس التي تشارك بھا الجامعة األردنیة والمدعومة من 

  .االتحاد األوروبي بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربیة
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( لالستشھاد بالبحوث العلمیة) جوجل سكولر(األولى محلیا في تصنیف ) األردنیة  

لالستشھاد ) جوجل سكولر(جاءت الجامعة األردنیة بالمرتبة األولى حسب تصنیف  -العتیبيفادیة 

بالبحوث العلمیة الذي یطلقھ المجلس اإلسباني للبحث العلمي  اعتمادا على تأثیر وقیمة البحوث 

  .العلمیة

العلمي وقال رئیس الجامعة األردنیة في تصریح صحافي لھ إن الجامعة تدرك تماما أھمیة البحث 

الذي یتصدر سلم أولویات خطتھا االستراتیجیة، ووجوب العمل على تطویره واالرتقاء بھ، ولھذا 

فإنھا تسعى دائما إلى تشجیع أساتذتھا وباحثیھا على الكتابة البحثیة وطرح الموضوعات الجدیدة من 

الدوریات خالل تخصیص جائزة البحث المتمیز، وتحفیزھم على نشر ھذه البحوث في المجالت و

  .العلمیة العالمیة المحكمة

وأضاف أن ارتفاع نسبة النشر في المجالت العالمیة المحكمة من شأنھ الدفع بعجلة تقدم الجامعة 

وحصولھا على مراكز متقدمھ في التصنیفات العالمیة تبعا لقیمة بحوثھم ومدى تأثیرھا عالمیا، 

الباحث وعضو ھیئة التدریس من خالل احتساب باإلضافة إلى ذلك فإن ھذا األمر یعود بالنفع على 

نقاط مضاعفة یتم اعتمادھا لغایات الترقیة، داعیا أساتذة وباحثي الكلیات االنسانیة إلى العمل على 

  النشر في مثل ھذه المجالت العالمیة

   

من جانبھ أوضح نائب رئیس الجامعة لشؤون الكلیات اإلنسانیة الدكتور أحمد مجدوبة أن تركیز 

جامعة ینصب في المقام األول على التطویر وعلى رفعة األداء،  وقد خطت الجامعة في سبیل ال

تحقیق ذلك خطوات متقدمة وكبیرة في مسیرة البحث العلمي، وتعمل على إحداث نقلة في التعلم وفي 

أسس االرتقاء بالبحث العلمي من خالل تطبیق جملة من المعاییر واألدوات، وإحداث تعدیالت في 

  .التشریعات مما جعل الوصول إلى ھذه المراتب المتقدمة نتیجة طبیعیة لحسن األداء وجدیة العمل

 ٢١/٧/٢٠١٧الجمعة                                                       ٣:الدستور ص/شفقنا /طلبة نیوز/٤:الغد ص/أخبار األردنیة
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وأشار مجدوبة في مداخلتھ إلى رؤیة الجامعة في خطتھا االستراتیجیة في أن تكون جامعة متمیزة 

ً لمستویات عالمیة متقدمة، وھذا المركز المتقدم الذي ً وصوال ً وریادیا حققتھ جاء  أكادیمیا وبحثیا

انعكاسا لرؤیتھا، معربا عن سعادتھ لما یتحقق من جھود في العمل والتطویر الذي سیصب في نھایة 

  المطاف على ترتیبھا في مختلف التصنیفات العالمیة

إلى ذلك أكد مدیر مركز االعتماد وضمان الجودة في الجامعة الدكتور فالح السواعیر إلى أن قیمة 

ل باحثي الجامعة تقاس باالستشھاد، ومدى استفادة الباحثین والطلبة من ھذه البحوث المنشورة من قب

  . البحوث واطالعھم علیھا، واالقتباس منھا في دراساتھم وأبحاثھم
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منحة إلقلیمي الشمال والوسط في الجامعة األردنیة في العقبة ٣٠٠تخصیص   

ي عن استكمال االجراءات المتعلقة أعلن رئیس الجامعة األردنیة فرع العقبة الدكتور موسى اللوز

باستقبال طلبات الدراسة للطلبة الحاصلین على الثانویة العامة األردنیة من مدارس اقلیمي الشمال 

منحة  دراسیة خصصتھا لھم وزارة التعلیم العالي والبحث  ٣٠٠والوسط الراغبین باالستفادة من نحو 

  .بةالعلمي للدراسة في الجامعة األردنیة فرع العق

وبین اللوزي أنھ سیتم االعالن عن موعد تقدیم الطلبات لھذه الغایة من خالل الموقع االلكتروني 

للوزارة خالل تشرین الثاني المقبل، الفتا الى ان ھذا القرار یھدف الى مساعدة الطلبة ویعزز من 

  .امعيقدرات ومكانة فرع الجامعة األردنیة في العقبة ویفتح آفاقا واسعة للتحصیل الج

دینارا شھریا  ٦٠وأوضح ان المنحة تشمل كافة الرسوم الجامعیة للطالب المستفید اضافة الى مبلغ 

تمنح للطالب المقبول على نظام التنافس طیلة مدة الدراسة، مشیرا الى ان الجامعة تتطلع في خطتھا 

التخصصات ومنھا  المستقبلیة للوصول الى صیغة المدینة الجامعیة المتكاملة والتي توفر مختلف

  -.الطب والھندسة في اطار حملة تسویقیة ستنفذھا في الدول العربیة الشقیقة

 ٢٣/٧/٢٠١٧األحد                                                      ٤:الجوردان تایمز صطلبة نیوز/خبرني/٢:الرأي ص/بترا
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  الثالثاء المقبل) األردنیة(المؤتمر الدولي الثالث لمكتبة  

نحو (في النشر اإللكتروني  تلتئم في الجامعة األردنیة الثالثاء المقبل أعمال المؤتمر الدولي الثالث

الذي تنظمھ مكتبة الجامعة األردنیة بمشاركة محلیة وإقلیمیة ) جوده واالعتمادیةال: مكتبات حدیثة

  .واسعة من الباحثین وأصحاب االختصاص في مجال علم المكتبات وحوسبة المعلومات

ویشكل المؤتمر الذي تستمر أعمالھ ثالثة أیام قیمة مضافة واستمراریة لجھد علمي ملموس تبذلھ 

في مجتمع المعرفة، والسعي إلى تطویر بیئات التعلیم الجامعي من خالل دعم  مكتبة الجامعة لإلسھام

  .عملیة التعلم والتعلیم، في سبیل تحقیق الفاعلیة والكفاءة اإلنتاجیة

إن اختیار عنوان : وقال رئیس المؤتمر مدیر المكتبة الدكتور ساھر المناصیر في تصریح صحافي لھ

ة وتطلعات الجامعة في مشروع الحصول على شھادة وموضوع المؤتمر جاء متوافقا مع خط

  .والبدء بتطبیقھ في العدید من الوحدات والدوائر اإلداریة باإلضافة إلى كلیاتھا) اآلیزو(

وأضاف المناصیر أن مكتبة الجامعة جزء ال یتجزأ من ھذا المشروع، ولھا دور حیوي وفعال في 

ى االعتمادیة، باعتبارھا المزود الرئیسي اعتماد أي تخصص، وحصول الكلیات األكادیمیة عل

للمصادر والمراجع واالشتراكات اإللكترونیة في قواعد البیانات التي تعتمد من قبل أعضاء الھیئة 

  .التدریسیة والطلبة والمستفیدین من مختلف الفئات

وشركائھا  المناصیر أشار في حدیثھ إلى أن المؤتمر الذي تكاتفت فیھ الجھود ما بین طاقم المكتبة

الفاعلین، یسلط الضوء في جلساتھ على ستة من المحاور المتعلقة في مجال النشر اإللكتروني 

وتكنولوجیا المعلومات وعلم االمكتبات، ھي االعتماد وضمان الجودة في المكتبات، واكتشاف 

ماعي، المعرفة والتنقیب عن البیانات المفتوحة في المكتبات، وتحلیالت وسائل التواصل االجت

  .والحوسبة في المكتبات، واالبتكار وإدارة المعرفة للمكتبات، والبحوث الرقمیة في المكتبات

  ٢٢/٧/٢٠١٧السبت                                                                                            /حمرین نیوز /الوقائع
  ٢٣/٧/٢٠١٧األحد                                                                                        ٢:الدیار ص/٦:السبیل ص
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وأكد المناصیر أن المؤتمر یتیح فرصة مھمة لتبادل المعلومات والخبرات بین نخبة من المتخصصین 

ثل لبنان باحثا من مختلف أقطار الوطن العربي م) ١٢٠(في ھذا المجال، حیث یجتمع تحت مظلتھ 

ومصر وفلسطین والسودان والمملكة العربیة السعودیة والعراق والجزائر ولیبیا والكویت وسلطنة 

عمان، عدا عن الباحثین من األردن من مختلف الجامعات الحكومیة والخاصة وقد تنوعت 

  .مشاركاتھم ما بین الحضور وتقدیم أوراق بحثیة تصب في صلب موضوع المؤتمر

أن أعمال المؤتمر تشتمل على جلسات علمیة وورش عمل، منھا ورشة عمل  من الجدیر ذكره

تدریبیة حول كیفیة صیاغة رؤى ورسالة واستراتیجیة المكتبات الجامعیة، ومعرض یضم أجنحة 

إلى جانب "ألھم ناشري قواعد البیانات العالمیین یعرض فیھا كل ناشر أھم الخدمات التي یقدمھا،

قدھا مركز التمیز الذي یضم في عضویتھ مكتبات الجامعات الحكومیة سلسلة من االجتماعات یع

العشرة في األردن مع عدد من المؤسسات المعنیة بقواعد البیانات والخدمات المكتبیة في سبیل 

الوصول إلى تصورات وخطوط عریضة حول مدى إمكانیة االستفادة من خدماتھم سعیا لتحسین 

  .األمر یأتي منسجما مع محاور المؤتمر لھذا العاموتطویر أداء المكتبات الجامعیة 
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 المؤتمر العربي السادس ألبحاث الموھبة والتفوق ینطلق في عمان في األول من آب

یرعى معالي الدكتور عادل الطویسي وزیر التعلیم العالي في األول من آب القادم فعالیات المؤتمر 

" مھارات ... إبداع...تفكیـر:التعلیم"ق تحت عنوان العربي العلمي السادس ألبحاث الموھبة والتفو

  . الذي تنظمھ المؤسسة الدولیة للشباب والتنمیة بالتعاون مع الجامعة األردنیة على مدار یومین

وقال معالي األستاذ الدكتور مروان كمال رئیس اللجنة التحضیریة للمؤتمر ، رئیس مجلس أمناء 

الدلفیا أن المؤتمر یھدف للتعرفعلى االتجاھات والنظریات الجامعة الھاشمیة ومستشار جامعة فی

الحدیثة في التعلیم المبني على التفكیر واإلبداع والمھارات ، والتعرف على المناھج الدراسیة ودور 

التفكیر واإلبداع والمھارات في تطویرھا ، والتعرف على برامج وأنماط التفكیر واإلبداع واثرھا في 

راسي للطلبة ، والتعرف على البرامج االثرائیة التي تقدم للطلبة من خالل التعلیم تطویر التحصیل الد

المستند على التفكیر واإلبداع والمھارات، والتعرف على طرق ارشاد الطلبة واختیارھم لتخصصاتھم 

الجامعیة وأثر التفكیر واإلبداع والمھارات في ذلك ، والتعرف على برامج ومناھج وطرق تدریس 

ذوي االحتیاجات الخاصة التي تستند على التفكیر واإلبداع والمھارات ، والتعرف على معاییر  طلبة

النوعیة والجودة في التعلیم المبني على التفكیر واإلبداع والمھارات، والتعرف على االنشطة 

تعلیم والفعالیات والبرامج الالمنھجیة وفق معاییر اإلبداع والتفكیر والمھارات ،والتعرف على ال

  .المبني على التفكیر واإلبداع والمھارات عربیا ومقارنتھا بالعالمیة

وقال الدكتور عدنان الطوباسي الرئیس العام للمؤسسة الدولیة للشباب والتنمیة أن المؤتمر یشارك فیھ 

باحثون من عدد من الدول العربیة ، ویلقي فیھ معالي الدكتور عمر الرزاز وزیر التربیة والتعلیم 

دور وزارة التربیة والتعلیم في تطویر وتحسین منظومة اإلبداع التعلیمیة في " حاضرة حول م

  " األردن

 ٢٢/٧/٢٠١٧طلبة نیوز                                                        السبت                                             
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كما یشارك في المؤتمر األستاذ الدكتور تیسیر صبحي رئیس المركز الدولي للتربیة االبتكاریة في 

   " شخیص والبرامجتجدید المفاھیم وآلیات الت: الموھبة واإلبداع " ألمانیا حیث سیقدم محاضرة حول 

ویشمل حفل االفتتاح على كلمة لألستاذ الدكتور عزمي محافظة رئیس الجامعة األردنیة الشریك 

  .الدائم والرئیس والداعم للمؤتمر

كما یشتمل حفل االفتتاح على كلمة الجامعات والمدارس ویلقیھا الدكتور ماھر الحوراني رئیس ھیئة 

  . لمشاركة في المؤتمر والداعمة لھالمدیرین في جامعة عمان األھلیة ا

التعلیم المبني على التفكیر :وقال الدكتور عدنان الطوباسي أن محاور المؤتمر تشمل على ما یلي 

واإلبداع والمھارات واثره في بناء شخصیة الطالب واتزانھا وتعزیز قیم التسامح والحوار ونبذ 

في بناء برامج للتربیة العملیة لتدریب الطلبة على العنف لدیھ، والتفكیر واإلبداع والمھارات ودورھا 

اسالیب التدریس الحدیثة ، ومعاییر النوعیة والجودة واصالح التعلیم واھمیة برامج التفكیر واإلبداع 

والمھارات في ذلك، وكلیات العلوم التربویة ودورھا في تبني ودعم برامج التفكیر واإلبداع 

المھارات ودورھا في تطویر اسالیب حدیثة إلعداد وتربیة الموھوبین والمھارات، والتفكیر واإلبداع و

، ودور وسائل االتصال والتواصل االجتماعي في دعم وتشجیع االبتكار واالبداع والتحصیل 

الدراسي ، وبرامج التفكیر واإلبداع والمھارات ودورھا في تنویع اسالیب وطرق االرشاد النفسي 

لى التفكیر واإلبداع والمھارات واالھتمام ببرامج ذوي االحتیاجات التربوي، والتعلیم المبني ع

الخاصة ، واالستثمار في التعلیمالعاموالتعلیم المھني والتقني ودور برامج التفكیر واإلبداع 

والمھارات في تشجیعھ، وأثر التعلیم المستند على التفكیر واإلبداع والمھارات على البیئة التعلیمیة و 

مقارنات عربیة : درسیة والمعلمین، والتعلیم المبني على التفكیر واإلبداع والمھارات االدارة الم

  .ودولیة 
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 جدل بین أكادیمیین حول السماح للطلبة بدراسة تخصصین متزامنین

تباینت آراء خبراء أكادیمیین بین مؤید ومعارض لقرار الجامعة االردنیة، السماح للطلبة بدراسة 

  .لدرجة البكالوریس تخصصین في آن واحد

ان القرار ال جدوى منھ، بخاصة في ظل نسب البطالة " الغد"وفیما اعتبر اكادیمیون في احادیث لـ

   .المرتفعة، اعتبر آخرون انھ یزید من فرص الخریجین في الحصول على فرص عمل

ید المعاني، رأى ان وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم العالي ورئیس الجامعة االردنیة االسبق الدكتور ول

قرار الجامعة االردنیة جاء في وقت غیر مناسب، اذ ان فرص العمل قلیلة، وان دراسات اجرتھا 

جامعات ألمانیة اثبتت أال جدوى من حصول طالب الوظیفة على تخصصین في ظل قلة فرص 

  .العمل

، مشیرا "د لتخصص؟ھل یسمح نظام دیوان الخدمة المدنیة بتقدیم طلبین كل واح"وتساءل المعاني 

الى انھ ومع زیادة اعداد الطلبة في حال تطبیق القرار، فإن وقت وعدد اعضاء الھیئة التدریسیة لن 

یكون كافیا، ناھیك عن التزاحم على تسجیل المواد، ما یجعلھا تغلق باكرا ویخلق ارباكا للطلبة، 

  .ناھیك عن االكتظاظ في القاعات، ما یؤثر على جودة التعلیم

د المعاني ان دراسة تخصصین سیزید مدة الدراسة للطالب، فالحد االعلى لعدد الساعات التي وأك

  .ساعة معتمدة ١٨یحق لھ دراستھا في الفصل العادي ال یتجاوز الـ

: واعتبر المعاني ان قرار الجامعة، سیمكنھا من زیادة اعداد الطلبة في البرنامج الموازي، متسائال

  .الواحدة للحصول على شھادة في تخصصین للدرجة العلمیة نفسھا ھل یمكن احتساب المادة

ونبھ المعاني الى انھ في حال الشروع بتطبیق قرار الحقول في القبول بالجامعات، فھل یمكن قبول 

  .طالب في حقل معین بدایة، ثم یقبل لدراسة البكالوریس في التخصص الثاني لحقل آخر؟

 ٢٢/٧/٢٠١٧     السبت                                                                                               ٤:الغد ص
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ة ورئیس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي االسبق الدكتور من جانبھ؛ رأي رئیس اكثر من جامع

عبد الرحیم الحنیطي، ان القرار ایجابي وسیزید من فرص الحاصلین على شھادتي بكالوریس في 

  .تخصصین مختلفین لنیل فرص عمل

لكنھ ووبین الحنیطي ان للقرار فوائد مالیة، ستعود على الجامعة جراء زیادة ایراداتھا من الرسوم، 

یتوقع ان یكون االقبال على دراسة تخصصین في ان واحد، عادیا ربمكا، بخاصة في ظل اشتراط ان 

   .یحقق الطالب شرط الحد االدنى لمعدل القبول في التخصص الثاني

وكان رئیس الجامعة االردنیة الدكتور عزمي محافظة، كشف ان قرار السماح للطلبة بدراسة 

وریس یشترط ان یحقق الطالب شرط الحد االدنى لمعدل القبول في تخصصین في آن واحد للبكال

  .التخصص الثاني، فضال عن توافر مقعد في ھذا التخصص

ان القبول في التخصص الثاني، سیكون على البرنامج " الغد"وبین محافظة في تصرحات سابقة  لـ

د في التخصص الثاني وقبل الموازي، اال اذا تقدم الطالب لقائمة القبول الموحد للحصول على مقع

   .فیھ

ویؤكد محافظة ان ھذا القرار، المطبق في الجامعات االمیركیة، یساعد الطلبة بدراسة تخصص آخر، 

یعزز من فرصھم في الحصول على  عمل مثل دراسة الھندسة او اي تخصص آخر مع ادارة 

معة كاھل التعامل مع الطلبة االعمال على سبیل المثال، ویمأل اوقات فراغ الطلبة، ویخفف عن الجا

  .ساعة یحققون فیھا معدال جیدا للتحویل الى تخصص آخر ٢٤الذین یدرسون مواد تشكل 

وبین ان الطالب الذي یمتلك القدرة والوقت، یستطیع الحصول على درجتي بكالوریس في تخصصین 

متطلبات الكلیة ان مختلفین خالل خمسة اعوام مثال، اذ تحتسب متطلبات الجامعة لكل التخصصات و

  .كان التخصصین في الكلیة ذاتھا



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

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

QF-DMPR-02.01 
16 

   .واشار الى ان المباشرة بتطبیق القرار، ستتم اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي المقبل

ُبل في  واوضح أن ھذا القرار، سیُطبّق ابتداء من العام الدراسي المقبل، بحیث یمكن للطالب الذي ق

  .أو عن طریق القبول الموحد، التسجیل في تخصص آخرأحد التخصصات مباشرة 

وأشار المحافظة إلى أن ھذا النظام معمول بھ في الجامعات العالمیة، إذ یدرس الطالب أكثر من 

تخصص اذا كانت لدیھ الرغبة، ویستطیع توفیر األمور المادیة، بخاصة وأن ھنالك مواد مشتركة 

ُحسب ضمن الساعات فتصبح المدة للبكالو   .ریوس في التخصص الواحد أقلت

ولفت إلى أن ھذا األمر یعود على الجامعة بالفائدة المادیة، عدا عن تحقیق حلمھ بدراسة أكثر من 

ً من االنتھاء من تخصص، والبدء بعدھا بدراسة تخصص آخر    .تخصص ضمن اعوام محددة، بدال

یمات منح درجة البكالوریس من تعل ١١من المادة ) ھـ(وكان مجلس عمداء الجامعة عدل الفقرة 

  .٢٠١٤بالجامعة االردنیة الصادرة عن مجلس العمداء العام 

یجوز للطالب المسجل في أي من برامج "لتصبح ) ھـ(في بدایة الفقرة ) ال(وحذف حرف 

  "البكالوریوس أن یلتحق في الوقت نفسھ، بأي برنامج آخر في الجامعة مھما كان نوعھ أو مستواه
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  یؤكد ضرورة االستفادة من تزاید البحث العلمي التطبیقي الطویسي
  

دعا الدكتور عادل الطویسي وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الى اعادة قراءة وتحلیل واقع التعلیم 
العالي الستثمار االیجابیات وتنمیتھا وتجاوز المعوقات من خالل التعلم والتطویر واالبداع واالستفادة 

  .ید البحث العلمي التطبیقيمن حالة تزا
  

جاء ذلك في افتتاح الدكتور الطویسي لفعالیات االسبوع المعماري السادس عشر الذي تقیمھ نقابة 
االتجاھات الحدیثة «:  المھندسین بالتعاون مع جمعیة المعماریین االردنیین والذي یعقد تحت عنوان

  .سین الثقافي في عمانفي مركز الح‑وذلك امس السبت »  في التعلیم األكادیمي
  

وأكد في كلمتھ ضرورة مناقشة وضع التعلیم المعماري كجزء اساس وھام من منظومة التعلیم العالي 
  .لتحقیق مخرجات نوعیة متمیزة من الخریجین والتنافس على المستوى المحلي والعربي والعالمي

  
بوع في إطار إسھام النقابة في بناء بدوره قال نقیب المھندسین المھندس ماجد الطباع ان عقد ھذا األس

منظومة مجتمع أردني ھندسي معرفي متطور، وبھدف تطویر القطاع الھندسي االستشاري األردني 
وفق المرجعیات والمتطلبات العالمیة وإثراء المخزون المعرفّي والتعلیمي المؤثر في المشھد 

كادیمي والذي یعتبر حجر األساس إلحداث المعماري من خالل التأثیر ایجابا على التعلیم الھندسي األ
  .نھضة عمرانیة ومعماریة

  
واضاف المھندس الطباع ان األسبوع المعماري في ھذا العام سیناقش أحدث وأنجح االتجاھات في 
التعلیم االكادیمي الھندسي بمشاركة نخبة من اساتذة الجامعات البارزین على مستوى الوطن العربي 

سة العمارة سعیا للخروج بتوصیات ھامة وعملیة تسھم في تطویر التعلیم والعالم في مجال ھند
  .االكادیمي الھندسي في األردن

  
من جانبھ قال المھندس بشار البیطارعضو مجلس النقابة ورئیس مجلس شعبة الھندسة المعماریة ان 

افكار جدیدة ھذا األسبوع ھو شكل جدید من النشاط یخرج عن المألوف ویخلق مساحات للحوار حول 
ومساحات مختلفة بھدف الخروج بأفكار تحدیثیة صالحة للتطور والعمل على رفع كفاءة التعلیم 

وعرضت عضو فریق .المعماري في االردن بما یضاھي افضل المستویات االكادیمیة في العالم
  .االعداد لالسبوع المعماري المھندسة ھدیل السرحان اھمیة االسبوع وفقراتھ واھدافھ 

  
واختتم حفل االفتتاح بتكریم راعي الحفل وادارة مركز الحسین الثقافي والجھات الداعمة للفعالیة 

  .والمتحدثین والضیوف

 لیةشؤون جامعیة ومح

  ٢٣/٧/٢٠١٧األحد                                                                           ١٠:الدستور ص/٨:الرأي ص/طلبة نیوز  
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 ً   وقــف تدریجــي اللتحــاق الطلبة في الجامعات تجسیرا
  

اقر مجلس التعلیم العالي خالل جلستھ التي عقدھا الخمیس الماضي برئاسة الدكتور عادل الطویسي 
ر التعلیم العالي والبحث العلمي رئیس المجلس اسس قبول الطلبة في الكلیات الجامعیة المتوسطة وزی

واسس التجسیر بین الكلیات الجامعیة المتوسطة والجامعات االردنیة  ٢٠١٧/٢٠١٨للعام الجامعي 
 ، حیث أكد المجلس ان ھذه االسس طبقت قرارات مجلس الوزراء ذات ٢٠١٧/٢٠١٨للعام الجامعي 

ً مع االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة بھذا الخصوص    .الصلة والتي جاءت انسجاما
ً مع  ، انسجاما ً الخطة «وتضمنت االسس الوقف التدریجي اللتحاق الطلبة في الجامعات تجسیرا

والتدریب  اإلطار االستراتیجي لتطویر قطاع التعلیم«المتعلقة بتنفیذ اإلجراءات الواردة في » الزمنیة
ً من نسبة المقبولین بحیث %) ٥(على المدیین القصیر والمتوسط بواقع » المھني والفني والتقني سنویا

  .٢٠٢٠/ ٢٠١٩بحلول عام %) ٥(تكون نسبة المجسرین مستمرة 
من المقاعد المقررة في كل تخصص من الكلیات المتوسطة، ألبناء %) ٢٢(وتخصص نسبـة 

ة األردنیة واألمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني والمتقاعدین العاملین في القوات المسلح
الى تخصصات %) ٢(منھم، ممن توفدھم الجھة المختصة، على ان توجھ النسبة المضافة والبالغة 

  .برنامج التعلیم التقني
م من المقاعد المقررة في كل تخصص من الكلیات الجامعیة المتوسطة للعا%) ٦(وتخصص نسبـة 

، ألبناء المعلمین العاملین في وزارة التربیة والتعلیم والمتقاعدین منھم، )  ٢٠١٧/٢٠١٨( الجامعي 
  .الى تخصصات برنامج التعلیم التقني%) ١(على ان توجھ النسبة المضافة والبالغة 

لمتمیزین یشار الى ان تلك التعدیالت من شانھا التوسع في التعلیم التقني والتطبیقي والسماح للطلبة ا
ُدّرس فصلیین صیفیین ان  بالتجسیر في الجامعات االردنیة، كما طلب المجلس من الجامعات التي ت

  .تعمل على تقییم تجربة الفصلین على أن تزوده بتقریر مفصل لدراستھ واتخاذ القرار الالزم حیالھ
ر في تخصص كما قرر المجلس الموافقة على طلب جامعة آل البیت استحداث برنامج الماجستی

الموافقة على طلب الجامعة االردنیة دمج قسم اللغویات وقسم اللغة »، و)تمریض صحة البالغین(
، والموافقة على طلب جامعة )قسم اللغة االنجلیزیة وآدابھا(االنجلیزیة وآدابھا في قسم واحد لیصبح 

التأھیل بمساري السمع العلوم والتكنولوجیا األردنیة استحداث برنامج الماجستیر في تخصص علوم 
، وبرنامج الماجستیر في )العالج الطبیعي/ علوم التأھیل(والنطق وبرنامج الماجستیر في تخصص 

،والموافقة على استحداث برنامج بكالوریوس تطبیقي في تخصص ) تكنولوجیا األشعة(تخصص 
ملكیة ضمن االتفاقیة مع في جامعة عمان العربیة بالتعاون مع أكادیمیة الطیران ال) صیانة الطائرات(

، شریطة أن یكون القبول في التخصص لفئة الدبلوم التطبیقي المرخص من State Kentجامعة 
  .سلطة الطیران المدني وتحقیق معاییر االعتمادین العام والخاص للتخصص

الدبلوم العام في (و) الدبلوم الفني في التربیة(كذلك وافق المجلس على تغییر مسمى تخصصي 
في جامعة البلقاء التطبیقیة، وتم الغاء تجمید برنامج ) الدبلوم العالي في التربیة(لیصبح ) تربیةال

  .الماجستیر في تخصص القانون الخاص في جامعة العلوم االسالمیة العالمیة
وقرر المجلس الموافقة على طلب جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة انشاء المعھد االقلیمي 

ـُمعدیة ومقاومة المضادات الحیویة شریطة توفیر التمویل الدولي الالزم إلدامة عمل لألمراض ال
المركز والعمل على جذب المشاریع الدولیة، وتمت الموافقة على طلب جامعة البلقاء التطبیقیة وقف 

  .قبول طلبة في تخصص بكالوریوس الفیزیاء في كلیة الھندسة التكنولوجیة
بلقاء التطبیقیة على اجراءات امتحان الكفاءة لطلبة الدبلوم الفني شریطة ووافق المجلس لجامعة ال

االشراف العام على الدبلوم الفني من قبلھ والموافقة على طلب جامعة العلوم التطبیقیة الخاصة تغییر 
تخصص (مسمى تخصص الشریعة والدراسات االسالمیة في كلیة اآلداب والعلوم االنسانیة لیصبح 

  ٢٢/٧/٢٠١٧السبت                                                                                 ٢:الرأي ص/: الدستور ص
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، والموافقة على طلب كلیة عمون التطبیقیة الغاء برنامج البكالوریوس في تخصص )لھالفقھ وأصو
  .االدارة السیاحیة

واكد المجلس على الجامعات الرسمیة أن تكون نسبة التحاق الطلبة على البرنامج الموازي على 
  .من المقبولین في التخصص ولیس مجموع الطلبة الملتحقین في الجامعة%) ٣٠(أساس 

مبادئ النزاھة ومدونة السلوك ونبذ (ك طلب المجلس من الجامعات االردنیة امكانیة تضمین كذل
الواسطة والمحسوبیة ومعاییرھا ومكافحة الفساد واشكالھ ومخاطره على التنمیة السیاسیة 

 والتي جاءت في مذكرة التفاھم الموقعة بین وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي وھیئة) واالقتصادیة
  .النزاھة ومكافحة الفساد ضمن الخطط الدراسیة لكافة التخصصات االكادیمیة

وقرر المجلس التنسیب الى مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع نظام معدل لنظام التأمین الصحي 
  .للعاملین في جامعة الطفیلة التقنیة الستكمال اإلجراءات التشریعیة وإصداره حسب األصول
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  مؤتمر الدولي لكلیات الشریعة في األردناختتام أعمال ال
  
    

التطرف واإلرھاب  -دور كلیات الشریعة في تحقیق األمن المجتمعي 'أختتمت أعمال المؤتمر الدولي 
الذي احتضنھ األردن ونظمتھ كلیة الشریعة في جامعة مؤتة وبالشراكة مع مؤسسة ' والعنف أنموذجا

سالمیة العالمیة وبمشاركة عشرة دول ھي السعودیة، أصدقاء األمن الوطني وجامعة العلوم اإل
المغرب، الیمن، فلسطین، الجزائر، مصر، اإلمارات، سلطنة ُعمان، العراق، تونس باإلضافة 
لألردن، حیث قدم علماء من ھذه الدول أوراق علمیة محكمة تحدثوا خاللھا عن دور كلیات الشریعة 

التطرف واإلرھاب وتعزیز األمن المجتمعي في دولھا،  في بناء الحضارات اإلنسانیة ومحاربة فكر
ویأتي عقد ھذا المؤتمر الدولي في األردن تأكیدا على الدور الھام والكبیر الذي یقوم بھ األردن وعلى 
رأسھ جاللة الملك عبد هللا الثاني المعظم حفظھ هللا في الدفاع عن صورة اإلسالم السمحة كونھ دین 

  .فكر التطرف واإلرھاب وسطیة واعتدال ویحارب
  

وافتتحت أعمال المؤتمر من خالل حفل رسمي رعاه وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور 
عادل الطویسي وبحضور عدد من الشخصیات الرسمیة في جامعة مؤتة التي استضافت أعمال الیوم 

ت األردنیة تسعى إلى أخذ األول من المؤتمر حیث أكد الطویسي إلى أن كلیات الشریعة في الجامعا
دورھا وحضورھا لترجمة رؤى وتطلعات جاللة الملك عبدهللا الثاني في تحصین الطلبة واألجیال 
الشابة من الفكر المتطرف الذي یشكل جذور اإلرھاب الناجم عن التطرف والذي یتعارض مع الدین 

  .تطرف بكافة أشكالھاإلسالمي المبني على الوسطیة واإلعتدال واحترام األدیان ونبذ ال
  

وقال مدیر عام مؤسسة أصدقاء األمن الوطني أشرف الكیالني خالل حفل اإلفتتاح أن المؤسسة 
أخذت على عاتقھا نشر ثقافة الوعي بین المواطنین في مجاالت األمن الوطني الشامل كافة وفق 

یجابي للمواطنین منظومات برمجیة موجھة نحو تلك الفئات الوطنیة إضافة إلى تفعیل الدور اإل
لیكونوا جنودا في خدمة أوطانھم الفتا أن المواطن أدرك أن مقابل حقوقھ التي یكفلھا لھ القانون 

  .والدستور علیھ واجبات البد أن یقوم بھا خدمة الوطن وقیادتھ واستقراره
  

نا كبیرا وبین رئیس جامعة مؤتة الدكتور ظافر الصرایرة في كلمتھ إلى أن ھذا المؤتمر یشكل عنوا
ودعوة صریحة لمؤسسات التعلیم العالي للوقوف بجانب الوطن وتحقیق تطلعاتھ بحیاة كریمة وآمنة 
من التطرف واإلرھاب والعنف والتي تشكل خلال فكریا یقف أمامھ أصحاب اإلختصاص كتحد البد 

  .من إتخاذ اإلجراءات حیالھ بتنقیة الواقع من األفكار السوداویة التي تھدم المجتمع
  

وبین عمید كلیة الشریعة في جامعة مؤتة الدكتور خالد بني أحمد حرص كلیات الشریعة والمؤسسات 
الوطنیة على إقامة مثل ھذه المؤتمرات البراز دورھا الوطني في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن 

م السمحة وتحصین أبنائھ من الفكر المتطرف ببناء منظومة فكر وطني ودیني صحیح مبني على القی
  .التي یدعو لھا الدین اإلسالمي مثمنا للجھات المشاركة والداعمة إلنجاح أھداف وغایات المؤتمر

  
وافتتحت أعمال الیوم الثاني للمؤتمر في جامعة العلوم اإلسالمیة العالمیة بكلمة ترحیبیة من نائب 

الشراكة في عقد مثل ھذه رئیس الجامعة الدكتور یاسین الزعبي أكد خاللھا على حرص الجامعة على 
مؤتمرات نوعیة تعمل على دعم كلیات الشریعة في تسلیط الضوء على دورھا الكبیر والھام في 

  .الحفاظ على صورة اإلسالم السمحة كونھ دین وسطي واعتدال ویحارب التطرف واإلرھاب 
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  : امة كان أھمھاوفي ختام أعمال الیوم الثاني للمؤتمر، خرج القائمون على المؤتمر بتوصیات ھ
  
یوصي المشاركون في المؤتمر بإیالء كلیات الشریعة في العالمین العربي واإلسالمي ما تستحقھ  -١

من تطویر ودعم لتحافظ على دورھا في نشر الفكر المعتدل وتلبیة حاجة المجتمعات اإلسالمیة من 
  .قضاة شرعیین ومفتین ومدرسین وخطباء وأئمة ووعاظ

  
بإنشاء مراكز متخصصة للرد على الشبھات التي تلصق باإلسالم والكشف عن  یوصي المؤتمر -٢

اآلثار المدمرة للتطرف واإلرھاب والعنف في المجتمع ونشرھا بكل اللغات الحیة وبشتى وسائل 
  .التواصل المعاصرة

  
ضرورة تضمین الخطط الدراسیة في مختلف التخصصات األكادیمیة مواد یكون نتاجھا ترسیخ  -٣

  .ھیم العقیدة اإلسالمیة السمحة وأحكام اإلسالم بصورة صحیحة بعیدا عن الغلو والتطرفمفا
  
ضرورة إلمام طالب كلیات الشریعة بمختلف مھارات التواصل من لغة وعلوم مساندة یحتاجھا  -٤

  . الطالب بحسب تخصصھ
  
واإلسالمي ، یتم  ضرورة إعتماد خطط استراتیجیة واضحة لكلیات الشریعة في العالمین العربي -٥

  .اإللتزام بھا تحقیق العالمیة في مختلف معاییر الجودة
  

وفي نھایة أعمال المؤتمر تقدم المشاركون في المؤتمر إلى حضرة صاحب الجاللة الھاشمیة الملك 
عبد هللا الثاني المعظم بعظیم العرفان واإلمتنان على مواقفھ المشرفة في دعم النھضة العلمیة في 

لما یولیھ من عنایة فائقة بكلیات الشریعة وبما یقدمھ من دعم لمسیرتھا واھتمامھ الكبیر في األردن و
  .إظھار الصورة الصحیحة لإلسالم عالمیا 
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  ألف طالب وطالبة» ٢٥«بمشاركة » بصمة«وزیر التربیة یطلق برنامج 
  

ارة التربیة والتعلیم الذي تنفذه وز» بصمة«انطلقت امس السبت فعالیات البرنامج الوطني الصیفي 
طالب وطالبة من الصفین التاسع  ٢٥٢٠٠بالتعاون مع عدد من المؤسسات الوطنیة بمشاركة 
  .والعاشر من جمیع مدیریات التربیة والتعلیم في المملكة

أعلن وزیر التربیة والتعلیم الدكتور عمر الرزاز » بسم هللا وعلى بركة هللا نفتتح ھذا المشروع«وبـ
نامج في مدرسة كلیة الحسین الثانویة للبنین بحضور األمینین العامین للوزارة محمد إطالق البر

  .العكور وسامي السالیطة وممثلي المؤسسات الوطنیة الداعمة للوزارة
ویھدف البرنامج إلى تعزیز الھویة الوطنیة لدى الطلبة وتعزیز قیم الوالء واالنتماء للوطن والقیادة 

خالل الفترة الصیفیة وتعزیز ثقافة المشاركة والعطاء المجتمعي من خالل  واستثمار أوقات فراغھم
مجموعة من البرامج والفعالیات واألنشطة التي تستثمر طاقاتھم وأوقاتھم بما ھو مفید مما ینعكس 

ً على الوطن ً إیجابیا ً على سلوكھم ویترك أثرا كما یھدف إلى بناء شخصیة الطالب من جوانبھا . إیجابا
ة والبدنیة والقیمیة بشكل متزن لتمكینھ من االنخراط في العمل التطوعي والتواصل مع االخرین العقلی

وتعریفھ على معالم األردن التاریخیة واألثریة والسیاحیة وتعزیز قیم المواطنة والحوار وتقبل األخر، 
  .وق والواجباتوالعمل بروح الفریق، وتحمل المسؤولیة، واالعتماد على النفس، والمشاركة، والحق

یأتي بما یحملھ من مضامین وقیم » بصمة«وبین الدكتور الرزاز أن البرنامج الوطني الصیفي 
وأھداف عمیقة وسامیة وفعالیات شبابیة متنوعة وفاعلة قادرة على العطاء والبناء على طریق التغییر 

ثمار وتوجیھ طاقات الشباب والتحدیث وفق الرؤى الملكیة السامیة لجاللة الملك عبدهللا الثاني الست
  .وقدراتھم ومواھبھم للنھوض بالوطن واستثمار أوقاتھم بكل ما ھو مفید

وأشار الدكتور الرزاز إلى أھمیة الشراكة الحقیقیة مع المؤسسات الوطنیة والقطاع الخاص للنھوض 
ف إلنجاح ھذا بالطلبة وتفعیل دورھم القیادي في المجتمع، من خالل توفیر جمیع اإلمكانیات والظرو

  . البرنامج
وأثنى الدكتور الرزاز على الجھود الكبیرة التي تبذلھا الوزارة بالتعاون مع شركائھا في تنفیذ 

الجیش العربي ووزارات الداخلیة والشباب والسیاحة واآلثار واألمن العام - البرنامج القوات المسلحة 
الملكة رانیا ووسائل اإلعالم المختلفة  وقوات الدرك والدفاع المدني ومؤسسة ولي العھد ومؤسسة

وجمعیة الكشافة والمرشدات ومؤسسة عبد الحمید شومان وشركة زین والمطبعة الوطنیة ومنصة 
تقدم وجائزة الحسن للشباب والصندوق الكندي ومؤسسة الجود للرعایة العلمیة والمركز الوطني 

اف والمغامرة األردني وشركة وندرمان للثقافة والفنون ومعھد اإلعالم األردني ومركز االستكش
ً للشراكة الحقیقیة  للدعایة وفریق محكات التفكیر وغیرھا من المؤسسات الداعمة، والتي تأتي تجسیدا

  .الفاعلة بشكل ایجابي ومثمر
كما ثمن جھود كوادر وزارة التربیة والتعلیم معلمین ومشرفین ومدیري مدارس وضباط ارتباط 

ربویة والقائمین على البرنامج في المركز والمیدان في انجاح فعالیات ھذا وأقسام النشاطات الت
  . البرنامج واإلعداد والتنفیذ والمتابعة والتقییم

وجال الدكتور الرزاز على مشاغل الفنون والنشاط الحواري والثقافي واإلرشاد والنشاط الریاضي، 
ً اعتزازه بقدرات أبنائنا الطلبة المشاركین في ا لبرنامج وحماسھم لالستفادة من فعالیاتھ واكتساب مبدیا

  .المزید من المھارات وتفریغ الطاقات السلبیة لدیھم واستبدالھا بطاقات ایجابیة
بدورھم أعرب الطلبة عن سعادتھم بمثل ھذه المشاركة، مبینین أن ھذا البرنامج سیسھم في استثمار 

ھارات التي تتواءم ومیولھم وقدراتھم وتتیح لھم أوقات فراغھم خالل العطلة الصیفیة في اكتساب الم
  .فرصة التعرف على زمالئھم وتبادل األراء واألفكار والخبرات معھم

إلتاحة الفرصة وثمن أولیاء أمور الطلبة المشاركین في البرنامج ھذه الخطوة لوزارة التربیة والتعلیم 
ألبنائھم خالل العطلة الصیفیة للمشاركة في فعالیات ھذا البرنامج، معربین عن شكرھم لوزارة 
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ویشتمل البرنامج على مجموعة من النشاطات . التربیة والتعلیم والقائمین على فعالیات ھذا البرنامج
ة والعروض المسرحیة والبرامج الثقافیة والریاضیة والحواریة والفنیة والمھارات الكشفیة واالرشادی

  .التوعویة والخدمة المجتمعیة والعمل التطوعي وزیارة األماكن السیاحیة واألثریة
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  االجتماعیة ألساتذة الجامعاتالمسئولیة 
  
  

  د محمد تركي بني سالمة 
  

ال شك أن ھناك عالقة وطیدة بین العلم والمجتمع، وتؤثر ھذه العالقة في اتجاھات واھتمامات ومن ثم 
جھود وسلوكیات ودراسات وأبحاث العلماء وال سیما أساتذة الجامعات والعاملین في مراكز األبحاث 

الحادي والعشرون أضیف إلى ھذه العالقة متغیر جدید وھو التكنولوجیا  وفي القرن. والدراسات
والتي بدورھا أسھمت في إحداث تغیرات جذریة في العالقات اإلنسانیة وأنماط التفكیر والتفاعل على 

  :مستوى العالم في العقود األخیرة الماضیة، وأبرز مالمح ھذه التغیرات ما یلي
تطورات أسھمت في سرعة ویسر وسھولة االتصال وانتقال األفراد العولمة وما نتج عنھا من  -١

  .واألفكار والسلع والخدمات بین المجتمعات
الثورة الدیمقراطیة في العالم وسیادة قیم المساواة والعدالة والمشاركة السیاسیة واحترام حقوق  -٢

  .اإلنسان
نساني وتراجع دور الدولة في تنامي دور وأھمیة القطاع الخاص في كافة مجاالت النشاط اإل -٣

  .عملیة التنمیة اإلنسانیة بأبعادھا المختلفة
تداخل العلوم والمعارف الطبیعیة مع اإلنسانیة والتطبیقیة مع النظریة أو ما بات یعرف في أدبیات  -٤

  .Inter-disciplinary studiesالمعرفة 
ة الماضیة وما ترتب علیھ من إنجازات أن التطور المعرفي الھائل الذي شھده العالم في الخمسین سن

وابتكارات في شتى فروع المعرفة لم یأِت صدفة أو من فراغ، وال شك أنھ كان إلسھامات النخب 
ً في ھذه النھضة العلمیة التي نمت بذرتھا األولى في  ً بارزا المثقفة والباحثین وأساتذة الجامعات دورا

. عدد من دول العالم وال سیما الوالیات المتحدة األمریكیة تربة وأجواء أوروبا الغربیة ثم انتقلت إلى
ً على المجتمع ویسھم في إحداث نقلة نوعیة  فالتقدم في أي فرع من فروع المعرفة كان ینعكس إیجابیا
في اتجاھات وقیم وسلوكیات أفراده، ویمكن القول أن التقدم العلمي والتكنولوجي والحضاري الذي 

كان ثمرة جھود النخبة المثقفة من قادة وفالسفة وخبراء وأساتذة جامعات وصلت إلیھ دول الشمال 
بینما بقیت دول الجنوب غارفة في الفقر والجھل والتخلف . وباحثین وغیرھم من أبناء تلك المجتمعات

ً عن معاناتھا شبھ المستمرة من الحروب وعدم االستقرار والكوارث والنكبات ولم تفلح جھود . فضال
لمفكرین وجھود العاملین في مؤسسات التعلیم المختلفة في ردم الفجوة الھائلة بینھا وبین دول القادة وا
إن ھذا التحدي الھائل الذي تواجھھ دول الجنوب یفرض علیھا إعادة النظر في كثیر من . الشمال

الرخاء  الرؤى والسیاسات والسلوكیات إذا ما أرادت دفع عجلة التنمیة فیھا وتحقیق مستوى متقدم من
وال شك أن إعادة النظر في الكثیر من السیاسات والممارسات التعلیمیة ھي حجر الزاویة . لشعوبھا

في ھذا المشروع التنموي النھضوي الطموح، وبالتالي فإن جزء كبیر من المسؤولیة یقع على النخب 
إن . منابر التمّیزالمثقفة أساتذة الجامعات باعتبار الجامعات مصانع العقول وحاضنات اإلبداع و

المسؤولیة االجتماعیة ألساتذة الجامعات في ھذا المجال ذات أبعاد ومضامین أخالقیة اجتماعیة 
وطنیة وإنسانیة وتقتضي من كل فرد منھم القیام بواجباتھ على أكمل وجھ في التدریس والبحث 

  .العلمي وخدمة وتنمیة المجتمع المحلي

  ٢٢/٧/٢٠١٧طلبة نیوز                                                                     السبت                                    

 مقاالت



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

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

QF-DMPR-02.01 
25 

ات أو المھام التي یقوم بھا أستاذ الجامعة ولذا فإننا سوف نتوقف إن وظیفة التدریس ھي أسھل الواجب
ً باحث   Scholarعند الواجبات أو المھام األخرى األكثر صعوبة وھي أن یكون أستاذ الجامعة أیضا

في المجتمع باعتباره أحد أھم عناصر  Activistمنتج لإلبداع والمعارف العلمیة وناشط أو فاعل 
  .ر والتحدیث في المجتمعاإلصالح وقوى التغیی

ً في  ً أساسیا وعند قیام أستاذ الجامعة بوظیفتھ األولى كباحث فال بد من أن یلعب البحث العلمي دورا
ً في إطار  حل مشاكل المجتمع وتلبیة احتیاجات وتطلعات أفراده، أما إذا بقي البحث العلمي محصورا

صول على مكاسب شخصیة أو مادیة مثلما الجامعة ویستخدم لغایات شخصیة بحتة مثل الترقیة والح
ھو واقع حال البحث العلمي في كثیر من دول العالم الثالث ومنھا األردن فإن أستاذ الجامعة في ھذه 
األحوال یتحول من باحث منتج للمعرفة العلمیة ذات الفائدة للمجتمع إلى مجرد موظف غریب عن 

ھھ وعاجز عن إحداث أي إصالح أو تغییر في المجتمع قاصر عن االستجابة للتحدیات التي تواج
وبلغة أخرى یمكن القول أن أستاذ الجامعة عندما یعجز عن تجاوز ذاتھ فإنھ سوف ینتج بحث . الواقع

علمي مفسد أو معرفة زائفة ومن ھنا تنبع أھمیة وضرورة مشاركة أفراد المجتمع في تحدید أھداف 
نین الفاعلین منھم مثل أعضاء مؤسسات المجتمع وأغراض الدراسات واألبحاث، فمشاركة المواط

المدني في تحدید أولویات الدراسات واألبحاث تنطوي على العدید من المكاسب واإلیجابیات للباحث 
تعزیز قیم المشاركة والتفاعل والحوار واإلحساس بالمسؤولیة : والمجتمع على حد سواء مثل

تطرف في كثیر من دول العالم الثالث یعود النعدام أو والشعور باالنتماء وإن أبرز أسباب العنف وال
ومن ھنا فإن إشراك . ضعف المشاركة والشعور باالغتراب االجتماعي والحرمان والتھمیش

المواطنین في عملیة البحث العلمي سوف یعّمق شعورھم باالنتماء إلى المجتمع ویجّسد قیم المواطنة 
  .في الدولة

طنین على نتائج الدراسات واألبحاث األمر الذي یسھم في زیادة الوعي وكذلك ال بد من إطالع الموا
بنتائج الدراسات وكذلك زیادة اھتمام ومشاركة المواطنین بمثل ھذه األبحاث والدراسات واإلقبال 

إن الشراكة بین الباحث والمجتمع المحلي توفر للباحث فرصة لإلطالع على رؤى . علیھا بحماس
ة وعلى الباحث المنتمي للمجتمع أو الذي لدیھ الشعور بالمسؤولیة االجتماعیة وأفكار وخبرات متنوع

أن یدرك حقیقة أن كثیر من المفكرین وأصحاب الرؤى والتجارب المیدانیة ھم خارج أسوار 
الجامعات وبالتالي فإن طلب المساعدة منھم أو إتاحة الفرصة لھم للمشاركة ھو تعزیز لمبدأ الضمیر 

لمسؤولیة االجتماعیة، وھذا ھو اتجاه جدید في حقل البحث العلمي وأحد نتائج ما سمي المجتمعي أو ا
ً بـ    .Interdisciplinaryسابقا

إن منطق أن رجل الشارع غیر مؤھل للمشاركة وأن الباحث ھو وحده الذي یحتكر الحقیقة أو 
ال بل . لمجتمع المعاصرالمعرفة ھو منطق من الماضي البعید الذي تجاوزتھ التجارب اإلنسانیة في ا

أن الشراكة بین المجتمع والباحث تتوج في إشراك المجتمع في تقییم الكثیر من الدراسات واألبحاث 
وعلى . األمر الذي یسھم في زیادة الدقة والموضوعیة ورفع سویة النتائج التي یتم التوصل إلیھا

ضوخ للضغوط التي تمارس من قبل الباحث أن یعرض نتائج البحث العلمي بشفافیة وحیاد وعدم الر
ً . السلطة لتقدیم آراء ونتائج تخدم سیاسات السلطة ً للسلطة ومخلصا ً مطیعا إن الباحث الذي یصبح ابنا

في تنفیذ شروطھا ورغباتھا فإنھ یتماشى مع السلطة ویخرج من نطاق المجتمع وبالتالي فإن المجتمع 
ام ویدرك أن أفكار ھذا الباحث ملوثة ودراساتھ سوف ینظر إلیھ بعین الشك والریبة وعدم االحتر

فعلى سبیل المثال إن قیام باحث تحت ضغط السلطة بإجراء . مشكوك في صحتھا وموضوعیتھا
دراسات والتوصل إلى نتائج تفضي إلى التقلیل من األخطار الناجمة عن ارتفاع درجة حرارة 

لدراسات لن یقبلھا المجتمع وبطبیعة الحال لن األرض واألخطار البیئیة المترتبة علیھا فإن مثل ھذه ا
  .تسھم في حل مشكلة الغذاء العالمي أو التخفیف من اآلثار السلبیة الرتفاع درجة حرارة األرض

إن نوعیة وصدق المعرفة العلمیة المنتجة التي تؤثر في السیاسات المتبعة في مجاالت الصحة والمیاه 
میة عن المعرفة المنتجة في مجاالت الدیمقراطیة والحكم الرشید والغذاء والبیئة والتعلیم ال تقل أھ
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ً . وحقوق اإلنسان وتمكین المرأة ولذا فإن الباحث الجاد الملتزم بأخالقیات البحث العلمي یدرك تماما
وبطبیعة الحال ال یستطیع الباحث القیام بھذا . أنھ ال مجال للمساومة أو التالعب بنتائج البحث العلمي

ي ظل مناخ من االستبداد أو الخوف وبالتالي فإن حریة الباحث وعدم ممارسة أي ضغوط أو الدور ف
  .إغراءات ھي حجر األساس في إجراء بحث علمي رصین

في المجتمع، وفي  Activistإن الوظیفة األكثر صعوبة بالنسبة لألستاذ الجامعي ھي أن یكون ناشط 
ن بول سارتر أن مسؤولیة المثقف في الفعل السیاسي ھذا الصدد یقول الفیلسوف الفرنسي الشھیر جو

الفعل السیاسي الیومي ھو الجمع بین . الیومي والتزامھ السیاسي أسمى من األدب والمعرفة واإلبداع
الفكر والعمل أو النظریة والممارسة ذلك أن الممارسة العملیة والتجربة الیومیة الحیة ھي المقیاس 

ما یمارس أستاذ الجامعة وظیفتھ كناشط في المجتمع فإن علیھ أن یحدد وعند. الحقیقي لصحة النظریة
فإما أن یختار أن یكون مع الحفاظ على الوضع القائم وتبریره والدفاع عنھ والوقوف : موقفھ بوضوح

في وجھ محاوالت التغییر أو أن یرفض األمر الواقع وبالتالي یكون من أنصار ودعاة اإلصالح 
  .ل یمتلك اإلرادة والوعي واالستعداد للتضحیة من أجل التغییر وخلق واقع جدیدوالتغییر نحو األفض

وعلى أستاذ الجامعة عند ممارسة دورة كناشط أن یختار جمھوره بدقة وعنایة، فھو بحاجة لجمھور 
من المھتمین بالشأن العام، جمھور یتلھف لمعرفة الحقیقة وكشف األكاذیب فیتفاعل مع الناشط 

، وعلى الناشط أن یبذل الجھد الالزم لتھیئة To speak with not toوال یتحدث إلیھ فیتحدث معھ 
الجمھور لقبول آرائھ وأفكاره وعلیھ أن یتجاوز سخف الرأي القائل أن الجمھور ال یمكن أن یقبل 

 wordsإن الناشط المخلص لمبادئھ ومثلھ ھو الذي تكو أبحاثھ أو كتاباتھ . األفكار الجادة والعمیقة
متطابقة ھو اإلنسان المنتمي الذي یصنع األحداث ویمسك بدقة التاریخ  actionsوأفعالھ ونشاطاتھ 

فكلماتھ تحرك العالم من حولھ وأفكاره تولد فعل ورد فعل ونشاطاتھ وأفعالھ مبعث أنصار وأتباع 
ھ القیام بدوره والناشط الملتزم ال یحبط إذا لم یحقق النتائج المرجوة ذلك أن علی. ومریدین وشھداء

ومواصلة رسالتھ واإلیمان بأن القوى والعقبات التي تعترض طریقھ ھي زائلة في نھایة المطاف 
ألنھا قوى وھمیة وحججھا غیر منطقیة، وال عذر لألستاذ الجامعي الناشط في خدمة المجتمع والدفاع 

یحتقر ذاتھ ویخیب آمال عن ھمومھ وقضایاه في سلوكھ طریق آخر ألنھ إن فعل فإنما یخون رسالتھ و
  .المجتمع فیھ

إن الجمع بین التدریس والبحث العلمي وااللتزام السیاسي لیس باألمر المستحیل، إن استخدام المنھج 
العلمي في حل المشاكل الواقعیة وخلق ظروف أكثر مالئمة لدفع المجتمع للتقدم إلى األمام ھي أسمى 

قامة عالقة وطیدة بین الباحث والمجتمع، ولما كان التنظیم غایات البحث العلمي وھذا ال یتحقق دون إ
قوة فإن أفضل المجاالت التي یمكن للناشط أن یمارس دوره من خاللھا ھي الحركات االجتماعیة 

وال شك أن مسؤولیة ودور الناشط في . ومؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسھا األحزاب السیاسیة
مسؤولیة غیره في المجتمع االستبدادي حیث یدفع الناشط ثمن  المجتمع الحر أو الدیمقراطي تفوق
فالحریة ھي المناخ األمثل لإلبداع واالبتكار وتفجیر الطاقات . آرائھ أو صدقھ أو أمانتھ العلمیة

  .المكبوتة سواء لدى الباحث أو الناشط أو المجتمع
مي وللعالقة بین الجامعة وفي الختام یمكن القول أن المبادرة إلى وضع أسس جدیدة للبحث العل

والمجتمع في العالم العربي ھي خطوة صحیحة في االتجاه الصحیح ذلك أن االستمرار في تقدیم 
الدراسات واألبحاث الكمیة بمعزل عن المجتمع ودون تقدیم أي منفعة لھ ال تنسجم مع دور وواجب 

أستاذ الجامعة عن المجتمع إن استمرار نكوص وانعزال . ومسؤولیة أستاذ الجامعة تجاه المجتمع
المحلي وإنتاج أبحاث علمیة لغایات وظیفیة ال یختلف عن اإلغراء المادي والثراء والشھرة التي 

إن . یحققھا البعض بطرق رخیصة تنم عن احتقار للذات وخواء فكري وتخاذل وخداع للذات ولآلخر
لفزیون ولیس في عالم الثقافة والفكر مثل ھذه المواقف یمكن أن نجدھا في عالم السینما والمسرح والت

إن أخذ ھذه األفكار على مجمل الجد یقتضي االلتفات والتأمل إلى ھذه المبادرة واستلھام ما . والسیاسة
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جاء فیھا لوضع أسس ومبادئ جدیدة لتقییم واقع البحث العلمي ودور ومسؤولیة أساتذة الجامعات 
  .تجاه المجتمع المحلي

الجامعة والمجتمع والدولة تقتضي إزالة الحواجز بینھم في المقام األول وأن  فمصلحة الجمیع أستاذ
 ً   . تكون العالقة بین العلم والمجتمع لمصلحة المجتمع دائما
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  من ھنا نبدأ".. إصالح التعلیم
  

  عاصم منصور.د
االت المحلیة، اكدت المق" Ventur" في تغطیة موسعة حول اصالح التعلیم في االردن اجرتھا مجلة 

والمقابالت على أولویة إصالح التعلیم في مواجھة الظروف والتحدیات في المنطقة، متفقة في ذلك 
وشملت التغطیة عدة . مع المنتدى االقتصادي العالمي الذي انعقد في االردن منذ بضعة أسابیع

ً مت. مقابالت وتقاریر حول الموضوع المھم والحیوي ً في وبالرغم من أن األردن یحتل موقعا قدما
مؤشرات التعلیم العربیة، إال ان الحدیث عن اإلصالح والتطویر لجودة وكفاءة العملیة التعلیمیة 
محمود لألھمیة االستثنائیة للموضوع بالنسبة لألردن وربما عكس أیضا طموحات في التقدم في السلم 

  .لیةالعالمي واإلسھام بشكل أوسع في مواجھة المشاكل والظروف اإلقلیمیة والمح
ولكن التغطیة افتقرت، شأن معظم المعالجات اإلعالمیة والحوارات المجتمعیة، إلى االستناد بشكل 
كاف الى دراسات ومعطیات ومؤشرات رقمیة تتعلق بصلب الموضوع، بحیث یمكن أن تتأسس 
علیھا المقررات واألحكام، والتي أرسلت أحیانا إرسال المسلمات، ما یوحي أن ھناك ندرة في 

دراسات ذات الصلة، أو أن الدراسات ال تصل الى اإلعالمیین والدارسین ومتخذي القرار، ما یفسح ال
المجال لألحكام المجتزأة وربما ما یشبھ األدلجة في الحكم على النتائج، ویفتح المجال لألحكام 

  . والمواقف المسبقة
–ي غیره، ولن تضمن اجماعا الدراسات والمؤشرات لن تحسم النقاش في مجال اصالح التعلیم أو ف

ولكنھا یمكن أن ترِشد النقاش وتوفر أرضیة مفیدة لتبادل اآلراء، وصیاغة  -غیر مطلوب أصال
البرامج وتطویر رؤى وحلول أكثر مالمسة للواقع، وأكثر شموال للوطن وللمجتمع وطبقاتھ المتعددة، 

  .وبالتالي أكثر نجاعة وقبوال وسالسة في التطبیق
ألحكام والتفسیرات التي تعرض في سیاق التعلیم والمعرفة كقوالب جاھزة الى تمحیص تحتاح بعض ا

واختبار وفق أسس علمیة، وأحیانا الى تحدیث في ضوء ما یستجد في محیطنا الصغیر والكبیر من 
تغیرات دراماتیكیة، فحین تعزى مثال ظاھرة عمیقة ومتشعبة وقدیمة ولكنھا متجددة مثل ضعف 

، فھل یمكن أن یقبل !القراءة بین العرب عموما الى التابوھات الجنسیة والدینیة والعلمیةاإلقبال على 
ھذا الحكم  بسھولة في عصر الفضاءات المفتوحة واالنترنت؟ حین تدل األرقام المتوافقة النتائج 

وأن والمتعددة المصادر على ان نسب الوصول الى االنترنت تزداد في العالم العربي بوتیرة عالیة 
ناھیك عن البث (حوالي نصف سكان العالم العربي من مختلف االعمار یستخدمون االنترنت 

، والنسبة تكون أعلى بكثیر بین الفتیان والفتیات حیث تنخفض نسب األمیة، ومن )التلفزیوني الفضائي
إلنترنت، متواترات الحقائق  أن المحتوى المتعلق بھذه التابوھات یشكل النسبة األكبر من محتوى ا

وتحظى ھذه المواد بأعلى نسب مشاھدة في منطقتنا والعالم كما تدل األرقام المتطابقة التي تصدرھا 
  .الشركات المتخصصة والمنصات المزودة  للمحتوى

إن العمل على تصنیف وترتیب وتوصیف مشاكل التعلیم بحسب حاجات المجتمع ومشاكلھ، 
البحث العلمي تحتاج إلى تطویر في المعالجات والتطلعات التنمویة وحاجات سوق العمل و

والمقاربات لھذا الموضوع، بحیث ال تبدو مؤدلجة أو مبنیة على قوالب معدة ومقررات جاھزة، 
تتناقض فیما بینھا في تفسیر الظواھر، وطرح الحلول وفقا  للخلفیات الثقافیة والتجارب الشخصیة 

بحث في القضایا المجتمعیة المھمة مدعوما بقدر أكبر والمشاھدات المجتزأة، آن األوان أن یكون ال
  .   من دراسات الظواھر والمشاكل الحقیقیة للمجتمع

ما یقال عن التعلیم یمكن أن یقال عن الصحة واألعمال والفقر والبطالة والثقافة وغیرھا من 
صناعة القرار القطاعات االجتماعیة والتنمویة، إن تجسیر الھوة بین محاضن العلم من جھة وبین 

والرأي العام من جھة اخرى ال یقل أھمیة عن جسر الھوة بین مخرجات التعلیم واحتیاجات سوق 
  .العمل
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  )٥ -  ٣(آفاق واسعة لنھضة تربویة .. التعلیم النھضوي
  

  ذوقان عبیدات
 إن المعلم أبرز أدوات تحقیق أھداف التعلیم النھضوي، ویشكل كجزء من المنھج الحلقة األساسیة

من معلم یعلم إلى  -: للنھضة التربویة، وھما المسؤوالن عن تحقیق النھضة وتحقیق النقالت اآلتیة
من معلم یراعي المنھج إلى معلم یراعي مبادئ عمل  -. من معلم ناقل إلى معلم بانٍ  - . معلم یتعلم

من  -. دد للتراثمن معلم حامل للتراث إلى مج -. من معلم فرد إلى معلم في مجتمع متعلم - . الدماغ
  .من معلم موظف إلى معلم صاحب مھنة -. معلم منعزل عن المجتمع إلى معلم متفاعل

وتتطلب ھذه النقالت تغییرات اساسیة في إعداد المعلم وفي استراتیجیتھ للتدریس والتواصل مع 
ً من أدواره. الطالب معلم لیس ھو فال. إن ممارسة أو تحقیق النقالت تتطلب من المعلم أن یعكس كثیرا

والمعلم لیس ھو . والمعلم لیس ھو من یقتصر دوره على الشرح والتوضیح. من یتحدث طوال الوقت
والمعلم لیس ھو . والمعلم لیس من یكتفي بالحفظ والتذكر. صاحب المادة المنعزلة عن المواد األخرى

  .سید الحصة وصاحب القرار فیھا
  :وسنوضح فیما یأتي االنتقاالت الالزمة

  .من معلم یعلم إلى معلم یتعلم: الً أو
إن الدور التقلیدي للمعلم ھو في تعلیم الطالب بما یتضمن ذلك من نقل المعارف وتوضحیھا أو زرع 
االتجاھات والقیم أو بناء المھارات، وھذا الدور لن یتم إذا توقف المعلم عند حدود ما یعرف، 

  .الدور یتطلب منھ ما یأتيوھذا . فالمطلوب من المعلم أن یمارس دور المتعلم
ً على متابعة المعارف والمھارات الجدیدة وخاصة في  - وضع خطة لنموه المھني، بحیث یكون قادرا

العمل المستمر  -. مجاالت المناھج والتدریب واالتجاھات واالستراتیجیات الحدیثة في مجال عملھ
ل عملھ من خالل البحوث على إدارة معارفھ، بحیث یعمل على انتاج معارف جدیدة في مجا

العمل مع زمالئھ المعلمین من خالل تشكیل  -. الخ.. والتجارب وتبادل الخبرات والتأمل واالطالع
ما أمكن، في مجال -التعھد بقراءة ما یستجد من معارف  - . أطر وعالقات تسمح لھ بتبادل المعرفة

مھنیة یومیة تساعده على فحص  تأمل عملھ الیومي، وكتابة مذكرات - . التدریس أو مجال التخصص
  . إقامة شبكة من العالقات تسمح لھ بتلقي تغذیة راجعة من مصادر متعددة -. أدائھ باستمرار

 ً   من معلم ناقل: ثانیا
  :إلى معلم بانٍ  

المعلم الناقل ھو المعلم التقلیدي الذي یرى دوره في نقل المنھج ومحتویات الكتاب الى الطالب، بینما 
ني ھو المعلم الذي یھدف الى بناء خبرات الطالب وبناء شخصیتھ وھذا الدور یتطلب من المعلم البا

  :المعلم ما یأتي
الثقة بالطالب واحترام قدراتھ ومیولھ وأنماط تعلمھ، وأنواع ذكاءاتھ، بما یسمح للطالب بأن ینمو  -١

  . وفق واقعھ وامكاناتھ
اختیارھا وبنائھا، بما یسمح لكل طالب بأن یعبر إعداد نماذج ألنشطة تعلیمیة یشترك الطالب في  -٢

  ش.عن نفسھ وأن یشارك في اختیار تفضیالتھ التعلمیة
إیجاد مواقف یتمكن فیھا الطالب من بناء خبراتھ والتفاعل مع المعارف المختلفة، بحیث تصبح  -٣

المعارف المعرفة أو تتحول عملیة التعلم من نقل معلومات الى بناء معارف وخبرات، وتتحول 
  .المعرفة" تذویت"والخبرات الى جزء من شخصیة الطالب أو ما یسمى 

نقل الطلب من مجرد تلقي المعلومات الى معرفة كیف ینتج المعلومات وكیف یستخدمھا ویطبقھا  -٤
وتأكید مھارات تطبیق . في حیاتھ العملیة، وھذا یتطلب من المعلم التركیز على المھارات العملیة

الحیاة العملیة، ألن خبرات الطالب لن تتم اال من خالل اتقانھ مھارات استخدام المعارف المعارف في 
  .وتطبیقھا
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تحویل المعلومات الى :  تصمیم مواقف تقود الطالب الى التعلم اإلتقاني بمعنى ان الطالب یستطیع -٥
وتطبیق . لمعارفوالقدرة على استدعاء ھذه ا. وتخزین ھذه المعارف في الدماغ بشكل منظم. معارف

ً القدرة على نقل ما تعلمھ الى اآلخرین ان . ھذه المعارف في مواقف عملیة وفي أي وقت، واخیرا
ً على تصمیم مواقف تعلیمیة ووضع الطالب امام مشكالت حیاتیة ً قادرا   .التعلیم اإلتقاني یتطلب معلما

طالب، وھذا یتطلب  تطویر تصمیم مواقف ومشكالت وتحدیات تعلیمیة تناسب ذكاءات وأنماط ال -٦
ً على تحویل انشطة الدرس من لغویة الى بصریة وحركیة ورقمیة  مھارات المعلم لیكون قادرا

  .واجتماعیة وتأمیلیة وایقاعیة
 ً   :من معلم مھتم بالمنھج إلى معلم مھتم بالطالب: ثالثا

لم المبادئ االساسیة لعمل ان نقل اھتمام المعلم من المادة الدراسیة الى الطالب یتطلب ان یفھم المع
فالدماغ یستھلك كمیة كبیرة من االكسجین، إذا ال تعلم دون . الدماغ والبیئة المناسبة لعمل الدماغ

اكسجین، والدماغ یتطلب استھالك الماء والغذاء، فال تعلم دون غذاء جید ومیاه شرب نقیة، كما ان 
  .ب في مجتمعات متعلمةالدماغ یعمل في بیئة تفاعلیة، وبذلك یجب تنظیم الطال

  :ویمكن تحدید مبادئ عمل الدماغ وفق البحوث الحدیثة للدماغ بما یأتي
قدرة المعلم على ربط مادة التعلم باھتمامات الطالب وحاجاتھ االساسیة والتحدیات والمشكالت  - ١

ً فإن على معلم الریاضیات ان یحدثھ عن . التي یواجھھا ً ریاضیا مساحات فإذا كان الطالب مثال
الخ، وعلى علم العلوم ان یركز على سالمة .. المالعب وأشكالھا وسرعة الالعبین واوقات اللعب

ً ومفاھیم . الملعب والشروط الصحیة للعب ً جمال وعلى معلم اللغة ان یعطي تمریناتھ اللغویة مستثمرا
  .وھكذا.. من الریاضة

وادماج جمیع حواس الطالب في علمیة التعلم،  قدرة المعلم على ربط مادة التعلم بالحیاة العملیة - ٢
وھذا یتطلب ان یستخدم المعلم ادوات متعددة كالنماذج والعینات وتصمیم المواقف التمثیلیة المشابھة 

  .للحیاة، او إدخال الحیاة الى الصف او الذھاب بالصف الى الحیاة العملیة في الخارج
فإذا أردنا ان نعلمھ عن البنوك نأخذه . ي بیئة الحدثان ارقى اشكال التعلم ھي ان یتعلم الطالب ف 

ھناك، واذا أردنا ان نعلمھ عن البحر او الغابات نأخذه ھناك، ولعل استخدام التكنولوجیا تمكن المعلم 
  .من اختصار بعض ھذه االجراءات

ً . قدرة المعلم على توفیر الوقت الكافي للتعلم - ٣ لتعلم المھارات فالطالب او دماغ الطالب یحتاج وقتا
او حتى المعارف، ولذلك یجب على المعلم توفیر الوقت باستخدام اسالیب مثل، التركیز على 

  .األساسیات، وتقدیم الدروس في االوقات المناسبة، وإكساب الطالب مھارات التعلم الذاتي
جمة بعض ویحتاج دماغ الطالب الى الحركة، ولذلك یھتم المعلم بتوفیر انشطة حركیة او تر -  ٤

ً فترة ما یقلل من قدرة دماغھ على التفاعل مع  المواقف الى حركات، ومن ھنا فإن إبقاء الطالب جالسا
  .المواقف التعلیمیة

ویحتاج دماغ الطالب الى تلقي تغذیة راجعة لما یقوم بھ من نشاط وھذه التغذیة یفترض ان تكون  -  ٥
شاط، كما یفترض ان تكون تغذیة غیر نقدیة او تغذیة وصفیة وفوریة تقدم للطالب فور قیامھ بالن

  .مھددة او محبطة
والدماغ یعمل بفعالیة اذا كان ضمن الجماعة، حیث تتفاعل عقول كثیرة، وتشكل ما یسمى  - ٦

بمجتمع او بعملیات عصف ذھني، ومن ھنا كانت مسؤولیات المعلم تقتضي تنظیم انشطة الطالب بما 
  .یسمح بعمل تعاوني او عمل فریق

 ً   :من معلم فرد إلى معلم عضو في مجتمع: رابعا
إن قیم التعلم المستمر والمشاركة تتطلب ان ینتظم المعلمون في مجتمعات متعلمة، یتبادلون فیھا 
 ً ً، فلم یعد المعلم الفرد نموذجا ً، یقیمون اعمالھم معا ً، یعملون معا خبراتھم، یخططون اعمالھم معا

مجتمع تعلم مع  - ١: ي، فال بّد من انضمامھ الى مجتمعات متعلمة مثلللمعلم النامي او المعلم النھضو
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مجتمع  - ٤. مجتمع تعلم مع اھالي الطالب - ٣. مجتمع تعلم مع خبراء - ٢. زمالئھ او مع عدد منھ
  . تعلم مع الطالب

  .ھذه المجتمعات ھي بیئة تعلم حقیقیة، یتم فیھا التعلم من مختلف المصادر
 ً   :عزل عن المجتمع إلى معلم متفاعلمن معلم من: خامسا

ً حولھا لتعزل نفسھا ومعلمیھا عما یحدث في المجتمع، وكان المعلم  ً تبني اسوارا كانت المدرسة قدیما
في قمة االشخاص المرموقین في المجتمع بسبب اتقانھ مھارات القراءة والكتابة، وبعد ان زادت 

المعلم، فقام بدور تنویري او نھضوي مھم، یساعد  حاجة الناس الى من یقرأ لھم رسائلھم، لجأوا الى
الناس ویدعمھم، ونتیجة للتطورات السریعة في حركة المجتمع، عاد المعلم الى عزلة اجباریة ھذه 

فاختلفت قیمھ عن قیم المجتمع، ومع تطور المجتمع والحراك االجتماعي ارتفعت بعض الفئات . المرة
ً، وص ً واقتصادیا ً واجتماعیا د لدیھم صعوبة في ثقافیا ّ ار المعلمون من الفئات المتوسطة فما دون، ما ول

  .فھم مجتمعاتھم وما یؤمنون بھ من قیم جدیدة
  :ان المطلوب اآلن االنتقال بالمعلمین الى التفاعل الجاد مع المجتمع من خالل

ً من مستویات مختلفة لاللتحا -  ١   .ق بالتعلموضع شروط لاللتحاق بمھنة التعلیم بما یشجع افرادا
  .توعیة المعلمین بأھمیة القیم المجتمعیة ودورھا في الحیاة الحدیثة وعدم الوقوف في تناقض معھا -  ٢
  .تحسین شروط العمل في التعلیم بما یرفع من درجة رضا المعلمین عن أوضاعھم -  ٣
األعمال ادماج المعلمین في لجان فاعلة في المجتمع مثل لجان البیئة وحمایة المستھلك و - ٤

  .الخ.. التطوعیة
 ً   .من معلم موظف إلى معلم صاحب مھنة: سادسا

تعرف المھنة بأنھا مجموعة من األعمال والنشاطات التي تمارس ضمن قواعدد مھنیة واخالقیة 
 ً ً كالطب والھندسة والمحاماة ھي امثلة لمھن یحترمھا المجتمع ویحدد شروطا محددة، ان مھنا

كما تلتزم ھذه المھن بقواعد اخالقیة صارمة في اداء عملھا مثل االخالص لاللتحاق بھا وممارستھا، 
  .وتقدیم الخدمة لكل من یطلبھا، وتقدیم الخدمة المناسبة في اي وقت یحتاج الیھا العمیل

كما یحدد لكل مھنة مجموعة من المھارات التي ال یمكن السماح ألي شخص بممارستھا اال اذا امتلك 
 ً   .ھذه المھارات مسبقا

  :والمطلوب إلنتاج معلم نھضوي 
ً قبل االلتحاق بھا، دون ان یترك ذلك لعملیات  - ١ أن تحدد مھارات مسبقة للمعلم، وان یُعّد لھا مسبقا

ان  - ٣. أن یلتحق المعلمون ببرامج تدریبیة مستمرة في اثناء العمل - ٢. التدریب في انھاء الخدمة
والقائمة على بذل اقصى جھد، وأرقى خدمة دون تمییز حسب  تحدد القواعد االخالقیة لممارسة العمل

. ان ینتظم المعلمون في نقابة تدیر شؤون اعمالھم، وتقدم لھم رخصة مزاولة العمل -  ٤. اي معیار
وھناك شروط اخرى یمكن االرتقاء بمھنة التعلیم من خاللھا مثل جعل تراتبیتھ ھرمیة للمعلمین،  -٥

  .ةوربطھا بألقاب علمیة معین
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  عرجان - أحمد عبدالعزیز مفضي الدویكات  -
  
  شفابدران - رفعھ محمد األحمد أبوریشة  -
  
  مقابل ألبا ھاوس -سمیر موسى یونس بینو  -
  
  دیوان آل حداد -نبیل حبیب جادهللا غزالھ  -
  
  جمعیة األزھار التعاونیة -زین خلیل جریس الحمارنة  -

  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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» المستشفى«خاص في عمان وقع موظفیھ على عقود تلزمھم بعد ترك العمل بعدم منافسة مستشفى 
المستشفى اشترط .. من موقع مبانیھ» كیلومترا ٣٠دائرة نصف قطرھا «لعام كامل ألي سبب وفي 

 ١٢على الموظفین عدم العمل أو المشاركة في مستشفى آخر یعمل بنفس حقل التخصص خالل الـ 
  .شھرا

  
االماراتي المعین حدیثا مطر سیف الشامسي یتوقع أن یلتحق بموقع عملھ الجدید قریبا لیكون السفیر 

السفیر الشامسي یصل االردن بعد .. سفیرا فوق العادة ومفوضا لھا لدى البالط الملكي الھاشمي
  .مغادرة السفیر الحالي بالل البدور في غضون األیام القلیلة القادمة

  
  

ه العقبة انتخبت امین عام وزارة المیاه والري المھندس ایاد الدحیات رئیسا لھا ھیئة مدیري شركة میا
  .في اجتماع عقد امس في مقرھا

  
المتحدثون » واقع االستثمار في االردن«جمعیة الشفافیة االردنیة تنظم السبت المقبل ندوة عن 

شؤون االستثمار ورئیس جمعیة الرئیسیون في الندوة التي تقام في نقابة المقاولین ھم وزیر الدولة ل
  .الفنادق االردنیة ومدیر غرفة صناعة االردن

  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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أن وزارة السیاحة بصدد االعالن عن تعلیمات جدیدة یمنع بموجبھا اغالق » صنارة الدستور«علمت 
وبحسب مصادر، فان الوزارة اقرت غرامات تتفاوت ما بین الف الى . اي منشأة سیاحیة مخالفة

. نار بحق المنشأة المخالفة، فیما استثنت التعلیمات موجبات االغالق لضرورات امنیةعشرة االف دی
  .ولم تحسم التعلیمات صالحیة االغالق بسبب المخالفة الصحیة والبیئیة والغذاء

  
بدأت وزارة السیاحة واآلثار تنفیذ خطة تسویق ضخمة في دول الخلیج العربي لغایات جذب السیاح 

  .األردن خالل موسم الصیفالخلیجیین لزیارة 
  

اشتكوا من عدم التزام المطاعم بصرف الحد االدنى « وجبات سریعة » اردنیون یعملون في مطاعم
واشاروا الى أنھم ابلغوا وزارة العمل بشكوى مفصلة عن انتھاكات تطارد العاملین في ھذا . لالجور
  .القطاع

  
ضمن مفردات مھرجان جرش للثقافة  ، الذي یقام)٢٠١٧مھرجان جرش للشعر العربي (یستھل 

والفنون، مساء الیوم، على المسرح الشمالي بالمدینة األثریة، فعالیاتھ عبر أمسیة یدیرھا رئیس 
، وعبد )األردن(، وصالح جرار )األردن(حیدر محمود : زیاد أبولبن، بمشاركة الشعراء. الرابطة د

، ویتبع األمسیة حفل )الكویت(لبغیلي ، ومحمد ا)مصر(، وسمیر درویش )فلسطین(الناصر صالح 
جائزة حبیب الزیودي، وجائزة الدكتور سامح الرواشدة، وجائزة خلیل : توزیع جوائز الرابطة، وھي

  .السكاكیني
  
  

 صنارة الدستور
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یعقد مجلس النواب الیوم جلسة یواصل فیھا مناقشة مشاریع قوانین تطویر القضاء، حیث یناقش في 
ومن المتوقع أن یشرع . ٢٠١٧عدل لقانون استقالل القضاء لسنة جلسة الیوم مشروع القانون الم

المجلس ھذا األسبوع في مناقشة وإقرار مشروع قانون العقوبات المعدل المدرج على جدول أعمال 
  .الدورة االستثنائیة

  
جمع تعقد الحملة الوطنیّة األردنیّة إلسقاط اتفاقیة الغاز مع إسرائیل غدا االثنین مؤتمرا صحفیا في م

، "بیانا للرأي العام حول صفقة الغاز مع العدو الصھیوني"النقابات المھنیة بالشمیساني، تطلق خاللھ 
موقعا من قبل مؤسسات وأحزاب ونقابات ونّواب وشخصیّات، حیث أشارت الحملة إلى أن أكثر من 

  .مؤسسة وھیئة وحزب ونقابة ونائب وشخصیة وطنیة وقعوا على ھذا البیان ٣٠٠
  

ت قضیة المسجد األقصى المبارك والعدوان اإلسرائیلي علیھ قائمة أولویات األردنیین خالل تقدم
األیام القلیلة الماضیة، حیث تصدرت صور األقصى والمنشورات المستنكرة لجرائم االحتالل 
والمشیدة ببطوالت الشعب الفلسطیني صفحات أغلب األردنیین على مواقع التواصل االجتماعي، فیما 

  .ت صورة قبة الصخرة المشرفة آالف الصفحات على ھذه المواقعزین
  
تنظم المؤسسة العامة للضمان االجتماعي بعد غد الثالثاء جولة استطالعیة لمندوبي وسائل اإلعالم  

في الزرقاء، لزیارة فرع المؤسسة، لإلطالع على أنشطتھ وخدماتھ للجمھور، واالستماع لمالحظاتھم 
 .لسیاقومقترحاتھم في ھذا ا

 زواریب الغد
  


