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 ـــــوعالمـــــــــــوض                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
انطالق أعمال المؤتمر العالمي الثاني للصحة النفسیة في 

  "األردنیة"
٣  

  ٨  "األردنیة"یوم علمي لطلبة ھندسة الحاسوب في 
 Jordan(تستضیف المسابقة الوطنیة للبرمجة " األردنیة"

CPC(  
١٠ 

كھربائیة تطلق المؤتمر الرابع لتطبیقات الھندسة ال) األردنیة(
  والحاسوب

١١ 

   شؤون جامعیة
خالد الكركي مثقفاً »یحتفي بـ» شومان«في » ضیف العام«ندوة 

 ً   »وسیاسیا
١٢ 

ّم الیوم   ١٥  تقییمات رؤساء الجامعات تسل
ألف طالب على مقاعد  ١٨إقبال مبّشر و: ’’التعلیم التقني’’

  الدراسة
١٦  

   مقاالت
 ١٨  محمد ابو رمان/جامعة الحسین التقنیة ومؤتمر الشباب

 ٢٠  مرتضى عبد الرحمن الخصاونة/تنمیة للوطن.. دعم الجامعات 

فیصل /الوسط االكادیمي وفقدان الثقة بمجلس التعلیم العالي
  العالونة

٢٢ 

 ٢٤  علي الشرفات.د/الحوكمة الجامعیة

 ٢٦  حسني عایش/جریمة التعلیم الكبرى

  ٢٨  عبیدات ذوقان/ھل التعلیم مھنة فعال؟: تمھین التعلیم

 ٣٢  وفیات
  ٣٤- ٣٣  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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 برعایة سمو األمیرة دینا مرعد

األردنیة"انطالق أعمال المؤتمر العالمي الثاني للصحة النفسیة في  " 

قالت سمو األمیرة دینا مرعد،  - فادیة العتیبي 

رئیسة االتحاد الدولي لمكافحة السرطان، إن 

مرتبطة "راسات، الصحة النفسیة، وبحسب د

ارتباطا وثیقا بزیادة أعداد الوفیات، وخاصة 

  ."أولئك أصحاب أمراض القلب والسرطان

إن مرض االكتئاب یعتبر مثاال حیا "وأضافت 

على األمراض غیر المعدیة المرتبطة بغیرھا من المشاكل مثل التبغ، وسوء التغذیة، وإدمان الكحول، 

  ."وعدم ممارسة الریاضة

  ."عدم إدراج الصحة النفسیة لقائمة األمراض غیر المعدیة"ا عن أسفھا لـوأعربت سموھ

جاء ذلك خالل افتتاحھا الیوم أعمال المؤتمر العالمي الثاني للصحة النفسیة، الذي تنظمھ كلیة الطب 

في الجامعة األردنیة بالتعاون مع المبادرة العالمیة للصحة النفسیة وجمعیة أطباء األمراض النفسیة 

ردنیة، الذي یھدف إلى الوقوف على األسباب الحقیقیة لالختالالت النفسیة وما أحدثھ اللجوء األ

  .القصري من ارتدادات نفسیة واجتماعیة في المجتمع

في ) المزمنة(وأوضحت سموھا أن استثناء الصحة النفسیة من قائمة األمراض الصحیة غیر المعدیة 

یشكل مشكلة كبیرة "، ووضعھا في أسفل قائمة األولویات، ٢٠١١اللقاء العالمي الذي عقد في العام 

 أخبار الجامعة

         ٣:الغد ص/ ٢:الرأي ص/  ٥:الدستور ص/ أخبار األردنیة
 ٦/١٠/٢٠١٧                                          الجمعة                                                                           
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، مشیرة في حدیثھا إلى أنھ بالرغم من تلك الحقیقة المؤسفة إال أن الصحة النفسیة ستبدأ من "وحقیقیة

  خالل ھذا المؤتمر الذي تجتمع فیھ خبرات من الخارج والداخل لنشر ثقافتھا والتناقش حولھا

ود علمیة إیجابیة عظیمة سواء كانت في كلیة الطب في الجامعة وأكدت األمیرة دینا وجود جھ

األردنیة أو في أماكن أخرى تعمل على تأھیل الكفاءات من أطباء وعاملین في القطاع الصحي لتقدیم 

  .المشورة الصحیة حول موضوع الصحة النفسیة على أكمل وجھ

یة الصحیة المتكاملة بما فیھا وأردفت أن ما نحتاجھ ھو خطة صحیة متكاملة تتمحور حول الرعا

الصحة النفسیة، والتعاون مع طب األسرة والرعایة الصحیة األولیة لتقدیم رعایة صحیة متعددة 

  .الجوانب تبني جسورا متینة للعمل فیما بینھا

من ناحیتھ، قال رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي محافظة إّن الصحة النفسیة جزء أساسي ال 

الصحة، وھي لیست مجّرد انعدام االضطرابات النفسیة وال تكتمل الصحة بدونھا، كما أنھا یتجّزأ من 

  .تتأّثر بالعوامل االجتماعیة االقتصادیة والبیولوجیة والبیئیة

وأضاف أن الصحة النفسیة عبارة عن حالة من العافیة یمكن فیھا للفرد تكریس قدراتھ الخاصة 

  .یة والعمل بتفان وفعالیة واإلسھام في مجتمعھوالتكیّف مع أنواع اإلجھاد العاد

واعتبر محافظة أن الصحة النفسیة من األمور األساسیة لتوطید القدرة الجماعیة والفردیة على التفكیر 

  .والتأثر والتفاعل مع بعضنا البعض كبشر، وكسب لقمة العیش والتمتع بالحیاة

تعددة تحّدد مستوى صحة الفرد النفسیة في وأوضح أن ھناك عوامل اجتماعیة ونفسیة وبیولوجیة م

مرحلة ما، فالضغوط االجتماعیة االقتصادیة من المخاطر التي تؤثر على الصحة النفسیة لألفراد 

  .والمجتمعات
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وأشار محافظة إلى أن ھناك عالقة بین تدني مستوى الصحة النفسیة وعوامل من قبیل التحّول 

النزوح وظروف العمل المجھدة، والتمییز القائم على نوع االجتماعي السریع، والھجرة القسریة و

الجنس، واالستبعاد االجتماعي، وأنماط الحیاة غیر الصحیة، ومخاطر العنف واعتالل الصحة 

  .البدنیة، وانتھاكات حقوق اإلنسان

 وأكد محافظة أن احترام وحمایة الحقوق المدنیة والسیاسیة واالجتماعیة االقتصادیة والثقافیة ھي

ً من العوامل األساسیة لتعزیز الصحة النفسیة، إذ إنھ بدون األمن والحریة من الصعب الحفاظ  أیضا

  .على مستوى عال من الصحة النفسیة

كما شدد على ضرورة أن ترّكز السیاسات الوطنیة الخاصة بالصحة النفسیة اھتمامھا على 

یا الواسعة النطاق المتعلقة بتعزیز اضطرابات الصحة النفسیة، وفي الوقت نفسھ االعتراف بالقضا

  .الصحة النفسیة، والعمل على معالجتھا

وبین محافظة أن ذلك یشمل دمج مسألة تعزیز الصحة النفسیة في السیاسات والبرامج على مستوى 

الحكومة والقطاعات األخرى، بما في ذلك التعلیم والصحة والعمل والعدالة والنقل والبیئة واإلسكان 

  .االجتماعیةوالرعایة 

وأكد أن اإلنسان السوي ھو مصدر النھضة والفكر والتقّدم، ولكي یقوم الفرد بأداء واجباتھ ومھامھ 

ً بصحة نفسیّة عالیة تخلو من االضطرابات  ّعا الذاتیّة واالجتماعیّة على أكمل وجھ ال بد أن یكون متمت

ً إلى أن الفرد المصاب باضطراب والمشاكل التي تؤثر بشكل سلبّي في بذلھ وعطائھ وإنجازاتھ، ال فتا

  .أو خلل نفسّي لھ أثر سلبي یعود على ذاتھ وعلى اآلخرین من حولھ

من جھتھ، حث رئیس المؤتمر عمید كلیة الطب في الجامعة األردنیة الدكتور نذیر عبیدات، 

السلیم األكادیمیین على ضرورة البحث في صحة العقل وسالمة الفكر، بھدف المحافظة على التفكیر 

ً وأن ریاح التغییر ھبت على المنطقة واستقبال األردن آلالف الالجئین   .لإلنسان، خصوصا
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وقال إن غیاب الرفاه االجتماعي وحضور الفقر والعوز والضیاع یؤثر سلبا على تفكیر الفرد 

ً أھمیة دراستھا  وإحساسھ وسلوكھ، ویؤدي إلى اضطرابات اجتماعیة ونفسیة وصحیة، مؤكدا

  .لجتھاومعا

ودعا عبیدات العالم بمنظماتھ ومؤسساتھ وھیئاتھ إلى العمل لتمكین أصحاب اإلعاقات النفسیة والعقلیة 

في الدول الفقیرة والمتوسطة، ألن یحظوا بعنایة طبیة قادرة على أن تعید إلیھم تفكیرھم وسلوكھم 

   .السوي السلیم

رئیس اللجنة العلمیة للمؤتمر الدكتور وائل في حین تناول رئیس المبادرة العالمیة للصحة النفسیة 

الدلیمي في كلمتھ الحدیث عن المبادرة والھدف من تأسیسھا سعیا إلى تسلیط الضوء على كیفیة 

معالجة الصحة النفسیة في المنطقة العربیة ابتداء من األردن الذي یجتمع فیھ أكبر عدد من الالجئین 

  . من الدول المجاورة

وھي أكادیمیة تضم في عضویتھا أربع جامعات أمریكیة عالمیة، قد بدأت بتوثیق وقال إن المبادرة 

خطوات عملھا منذ العام الماضي من خالل تدریب الكادر الطبي لطب األسرة على طرق معالجة 

الصحة النفسیة، مشیرا إلى أنھ ال یوجد إحصاءات محددة حول أعداد المرضى النفسیین في المنطقة 

   .لذي دفع بأعضاء المبادرة إلى إجراء دراسات وبحوث حیال ذلك األمرالعربیة األمر ا

بدوره، أكد الدكتور ناصر الشریقي رئیس جمعیة أطباء األمراض النفسیة األردنیة أنھ ال صحة بدون 

  .الصحة النفسیة، ما یشیر إلى أھمیة دور الصحة النفسیة لألفراد في المجتمعات

الرعایة الصحیة النفسیة، والعواقب : یبحث في عدة مواضیع أھمھاوقال الشریقي إن ھذا المؤتمر س

النفسیة واالجتماعیة الناجمة عن الھجرة القسریة لالجئین، باإلضافة إلى ورشة عمل خاصة حول 
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حقوق المریض النفسي، واقتراحات لتطویر قانون صحة نفسیة أردني متطور یواكب نھضة الوطن 

  .الصحیة والحقوقیة

الفتتاح الذي حضره وزیر الصحة األردني الدكتور محمود الشیاب وعدد من نواب وتخلل حفل ا

الرئیس وأطباء وخبراء وأكادیمیون عرض فیلم قصیر حول الصحة النفسیة أعده الدكتور لیث 

  .یزن ھلسة وزھراء التمیمي: العبادي من مستشفى الجامعة األردنیة بمساعدة الطالبین

ھ الدكتورة ھنا أبو حسان على توزیع الدروع على المشاركین والداعمین كما اشتمل الحفل الذي أدارت

للمؤتمر، وافتتاح المعرض الطبي الذي تشارك فیھ عدد من الشركات الطبیة لعرض منتجاتھا 

  . وخدماتھا

ویكتسب المؤتمر الذي تستمر فعالیاتھ ثالثة أیام أھمیة نابعة من المشاركین فیھ من علماء وخبراء من 

  . لجامعات األمریكیة واألوروبیة ما یجعلھ فرصة ذھبیة لتبادل اآلراء والخبرات المعرفیةشتى ا

خبیر ومختص في الصحة النفسیة والعقلیة من دول ) ٣٠٠(ویتوقع أن یشارك في المؤتمر نحو 

أوروبا وأمریكا، ناھیك عن المشاركة العربیة من مختلف الدول، إلى جانب ممثلین عن المؤسسات 

ورقة تتطرق للصحة ) ٣٠(الحكومیة وغیر الحكومیة في األردن، وسیتم مناقشة ما یزید على  الطبیة

  .النفسیة واختالالتھا وأسبابھا وتأثیراتھا

ویتخلل فعالیات المؤتمر تنظیم حلقات نقاشیة یجتمع فیھا خبراء من قانونیین وحقوق إنسان وصحة 

  لف الجوانب، إلى جانب محاضرات تثقیفیةنفسیة للوقوف على تأثیرات عملیات اللجوء من مخت



  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 
8 

األردنیة"یوم علمي لطلبة ھندسة الحاسوب في  " 

أكد طلبة قسم ھندسة الحاسوب في الجامعة االردنیة أھمیة تعزیز جسور التعاون  -محمد المبیضین

مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص خصوصا 

  .التي لھا عالقة مباشرة بطبیعة دراساتھم العلمیة

اروا خالل فعالیات الیوم العلمي المفتوح الذي وأش

نظمھ طلبة القسم أمس إلى أن تطبیقات أنظمة 

تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت تشھد تطورات 

متالحقة وحدیثة وسریعة ما یشكل تحدیا قویا أمام الطلبة والباحثین لمتابعة ھذه التطورات بكفاءة 

  .ومعرفة علمیة متقدمة

الھندسة الدكتور غالب عباسي خالل جلسات الیوم العلمي بجھود طلبة القسم العلمیة وأشاد عمید كلیة 

التي أثمرت عن تنظیم ھذا الیوم العلمي الذي یفتح اآلفاق أمامھم لمعرفة احتیاجات السوقین المحلي 

  .واإلقلیمي بالمتخصصین بھندسة العلوم الحاسوبیة

لعلمیة والبحثیة التي تساند العملیة التعلیمیة انطالقا من أكد أن الكلیة ماضیة بدعم النشاطات ا، عباسي

استراتیجیتھا التي تستھدف البناء المتكامل لطلبتھا علمیا ومعرفیا لدخول سوق العمل بقوة ومھارة 

   عالیة المستوى

بدوره عرض الدكتور إیاد جعفر المشرف العلمي للیوم العلمي مضامین الیوم العلمي الذي تضمن 

سؤولین من كبرى شركات القطاع الخاص التي لھا عالقة بأنظمة تكنولوجیا المعلومات استضافة م

الحاسوبیة للحدیث عن متطلبات فرص العمل لخریجي القسم وضرورة أن یتزود الطلبة بمھارات 

  .وكفاءات متقدمة

 ٥/١٠/٢٠١٧الخمیس                                                                                                   أخبار األردنیة
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ة وأشار جعفر إلى دور القسم في تخریج كوادر بشریة مؤھلة في ھندسة الحاسوب وساھمت بفاعلی

في النھضة التنمویة األردنیة والعربیة الفتا إلى ان القسم لدیھ خطط وبرامج ومشاریع تطویریة لخلق 

  .بیئة تعلیمیة متطورة تواكب الطفرة العالمیة في التعلیم الھندسي للتقنیات الحاسوبیة

ي الذي وأعرب جعفر عن تقدیره للطلبة المنظمین وللجھات الداعمة لفكرة تنظیم ھذا الیوم العلم

  .یترجم متانة العالقة التشاركیة بین األكادیمیا والقطاع الخاص

واشتمل برنامج الیوم العلمي على محاضرات ومداخالت قدمھا ممثلون عن شركات أردنیة 

متخصصة في ھندسة الحاسوب حول فرص العمل لطلبة القسم واألدوات والوسائط المھمة لصناعة 

   وبیة وتوزیع المعلوماتالمحتوى لتقنیات العملیات الحاس

وشجع المتحدثون  الطلبة على اغتنام فرصة وجودھم في الجامعة للتزود بالمھارات والخبرات من 

خالل انخراطھم بالدورات التدریبیة التي تؤھلھم لیكونوا قادة متمیزین عند دخولھم السوق المحلي 

  . مستقبال

الرابعة في القسم عن امتنانھا إلدارة القسم إلتاحة من جھتھا أعربت أنوار العمایرة الطالبة في السنة 

الفرص أمام الطلبة وتشجیعھم لالستفادة من تراكمیة الخبرة التي تتمتع بھا الشركات األردنیة العاملة 

  .في مجاالت الھندسة الحاسوبیة والتي لھا دور كبیر في خدمة قطاعات تنمویة مجتمعیة

الثالثة في القسم الیوم العلمي بأنھ كان ناجحا وفرصة ذھبیة ووصف أحمد الحجاوي الطالب في السنة 

لمعرفة التحدیات التي تواجھ قطاع الھندسة الحاسوبیة ال سیما فرص العمل للخریجین في ھذا القطاع 

  .الحیوي والمھم في األردن والبلدان العربیة

  .فوقین والمنظمینوفي ختام فعالیات الیوم العلمي تم تكریم الجھات الداعمة والطلبة المت
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 بمشاركة طلبة من مختلف الجامعات األردنیة

  (Jordan CPC) تستضیف المسابقة الوطنیة للبرمجة" األردنیة"

تستضیف الجامعة األردنیة ظھر یوم غٍد  -ھبة الكاید 

الجمعة برعایة رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة 

تھا في نسخ (Jordan CPC) المسابقة الوطنیة للبرمجة

السابعة، التي تعقدھا كلیة الملك عبد هللا الثاني لتكنولوجیا 

المعلومات في الجامعة بالتعاون مع جمعیة المبرمجین 

األردنیین، ویتنافس فیھا طلبة من مختلف الجامعات 

  .األردنیة

فریقا تمثل مختلف الجامعات األردنیة الحكومیة والخاصة، تضم  ٩٠ویشارك في المسابقة اكثر من 

طلبة تكنولوجیا المعلومات والمھتمین في مجال البرمجة، یتنافسون فیھا في تحٍد برمجي یستمر لمدة 

  خمس ساعات كاملة

وتساھم ھذه المسابقة في تنمیة المواھب البرمجیة لدى طلبة الجامعات وبناء قدراتھم في حل 

ي المسابقات العالمیة المشكالت وتمكینھم من الحصول على الخبرات التي تمكنھم من المشاركة ف

  .والمنافسة فیھا

ً منھم بالشباب ولدعمھم وتشجیع طاقاتھم  ویرعى البنك األھلي األردني نسخة المسابقة السابعة  إیمانا

ً منھم مع المجتمع المحلي   .وتعاونا

ھي المسابقة المؤھلة للمسابقة )  Jordan CPC( من الجدیر ذكره  أن  المسابقة الوطنیة للبرمجة 

  .ربیة للبرمجة التي ستقام في شرم الشیخ في تشرین الثاني من العام الحاليالع

  ٦/١٠/٢٠١٧                                         الجمعة                                     ٤:االنباط ص/   أخبار األردنیة
 ٧/١٠/٢٠١٧السبت                                                                                                      ٣:الدیار ص
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  تطلق المؤتمر الرابع لتطبیقات الھندسة الكھربائیة والحاسوب) األردنیة)

تنظم الجامعة األردنیة بالتعاون مع مجمع المھندسین الكھربائیین واإللكترونیین في األردن وجامعة 

لتطبیقات الھندسة الكھربائیة والحاسوب تحت شعار التكنولوجیا لحل المشاكل الزیتونة المؤتمر الرابع 

من الشھر الجاري في رحاب كلیة الھندسة  ١٣ -  ١١ویعقد المؤتمر بدورتھ الرابعة في الفترة  .الوطنیة

ویشمل برنامج المؤتمر بحسب  .في الجامعة األردنیة برعایة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات شویكة

أفاد بھ رئیسھ ورئیس المجمع الدكتور غیث عبندة عروًضا لسبع وأربعین ورقة عمل لباحثین عالمیین  ما

في محاور الھندسة الطبیة الحیویة واالتصاالت وھندسة الحاسوب والشبكات والمیكاترونكس وأنظمة 

مر أربعة متحدثین ویشارك في المؤت .وتطبیقات تكنولوجیا المعلومات وأنظمة القوى والطاقة الكھربائیة

رئیسین عالمیین في موضوعات تتعلق بالمصانع الذكیة والمدن الذكیة والحوسبة السحابیة وشبكة األشیاء 

تكامل اإلبتكار والریادة «وشبكات الطاقة الكھربائیة وأنظمة المراقبة، باإلضافة إلى ندوة نقاشیة بعنوان 

بالصناعة، یشارك فیھا خبراء وأكادیمیون في ھذا  تناقش أھمیة ربط البحث العلمي» والبحث في األردن

  المجال، ویتخللھا عروض لقصص نجاح للبحث العلمي والریاة في األردن

  

 ٨/١٠/٢٠١٧                                          األحد                                  ٤:الدیار ص/١٧:ص الرأي 
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ً »یحتفي بـ» شومان«في » ضیف العام«ندوة    »خالد الكركي مثقفاً وسیاسیا
  
  

ً  خالد«: بعنوان) ضیف العام(بدعوة من مؤسسة عبدالحمید شومان، عقدت ندوة  الكركي مثقفا
 ً ، وذلك یوم أمس، وتضمنت الندوة كلمة للمؤسسة تقدمھا الرئیسة التنفیذیة لھا فالنتینا »وسیاسیا

نجتمع الیوم على محبة قامة إبداعیة وثقافیة وسیاسیة مدیدة، كان شعاره البذل : قسیسیة، قالت خاللھا
أي موقع تسلمھ، لذلك، لیس غریبا  والعطاء منذ درج في الوظیفة وحتى الیوم، لم یبخل بأي جھد في

أن یصبح رجل المھمات الصعبة، والذي یشار إلیھ دائما ویتم اختیاره عندما تحتاجھ مؤسسة أو موقع 
أو منصب، نجتمع الیوم على محبة خالد الكركي، الجنوبّي الذي منح الجھات كلھا حبّھ، واألردني 

یبحث في قوامیس العشق عن عن مسیرة أمة لن  الذي لم یرض بغیر ھویتھ العروبیة، والذي ما یزال
یعتقد یوما أنھا ھرمت وحان أجلھا، بل ما یزال یعتقد أنھا أمة وجدت لتبقى، وأن لھا دورا ال بد أن 

  .تلعبھ في حیاة البشریة
في بدایة ھذا العام، احتفلنا جمیعا حین جلب لنا الكركي فرحا وطنیا غامرا بفوز : وأضاف قسیسیة

العربیة بجائزة الملك فیصل العالمیة، وھو الذي أصر على التقدم لھذه الجائزة، وعمل  مجمع اللغة
لیال ونھارا الستكمال التقدیم لھا، لیحرز بالتالي إنجازا وطنیا كبیرا یضاف إلى إسھاماتھ العدیدة، 
وھو سلوك یمكن التنبؤ بھ في شخصیة الكركي، فھو یرفض أن یمر بالمناصب والوظائف مرور 

  ..كرام، بل یصر دائما على أن تكون لھ بصمتھ الواضحة في أي مكان یحّل بھال
أمین محمود، . ، وأدارھا د»الكركي في األدب واللغة«ومن ثم بدأت الجلسة األولى وحملت عنوان 

، خلص فیھا إلى »جھود الكركي في خدمة اللغة العربیة«نھاد الموسى، بورقة بعنوان . وشارك فیھا د
حمل رسالة العربیة ورسالتھ العربیة وما زال یتقلب بھا باستحضار نھضة العرب «كركي أن خالد ال

بفواتح القرن الماضي إلى ذروة المجد القومي في أوساط القرن ومضى على ذلك في دأب یربط 
حین . القومیة باللسان العربي ِصنَْو ما كان من صعود القومیات في أوروبا مقترنة بألسنتھا الخاصة

ً للجامعة األردنیة منذ سنوات نفى عن شوارعھا الالفتات المكتوبة بالعامیة كان  خالد الكركي رئیسا
ّب المرجع الثقافي الباقي على المنفعة اآلنیة العابرة وإخالھ ال یغفل عن امتداد اإلعالنات . وغل

وفیھا من  المكتوبة بالعامیة على امتداد شوارع العاصمة وسائر النواحي من ھذا الفضاء العربي
المفارقة ما ال ینقضي منھ العجب؛ إذ لیس للعامیة نظام مكتوب متعارف، والعامیة لغة مشافھة، 
وَرْسُمھا مكتوبة على غیر نظام یدخلھا في سالئق المتعلمین، وتصبح بعد حین تَْكتسب قوةَ الُعرف 

وصفوة الرأي في . حىوإذن تتحیف مجاالت كان العرف االجتماعي ینسبھا إلى مواقف التداول بالفص
جھود خالد الكركي أنھ یدأب في االمتداد بالمجمع في معناه كما أنھ یدأب في االمتداد بالمجمع في 

  .مبناه
شكري ماضي بورقة تتبعت مساھمات الكركي في دراسة األدب . وشارك في الجلسة نفسھا د

دیة تشكل عالمة بارزة في مسار المحلي، قال فیھا إن إسھامات خالد الكركي ودراساتھ األدبیة والنق

 شؤون جامعیة ومحلیة

 ٨/١٠/٢٠١٧                                          األحد                         ١١:الغد ص/١٩:الدستور ص/١٨:صالرأي 
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بنزوعھا نحو التطبیق، وحرصھا على تأكید طابعھا العربي، ومراعاتھا : حركة النقد األدبي، إذ تتمیز
منطق النص العربي وخصوصیة المرحلة التاریخیة التي أنتجتھ أو أنتج فیھا، واھتمامھا بوظائف 

والوظیفة ) ة، واالرتقاء بالذوق والوعي الجماليالتمییز والتقدیر والمفاضل(الجمالیة : النقد األدبي
ویلحظ المرء أن المواقف النقدیة واألدبیة ). تشكیل صوت أدبي ونقدي خاص(التاریخیة الحضاریة 

والفكریة والثقافیة تحركھا منظومة قیم الحریة، والعدالة، والمساواة، والوحدة، والتقدم، وتسندھا ثقافة 
وعي دقیق بمشكالت الثقافة العربیة وتحدیاتھا وبخصوصیة أنساقھا عمیقة بالتراث والمعاصرة، و

، وإیمان عمیق بدور الكلمة، وأسلوب لغوي باھر في وضوحھ وجاذبیتھ، فخالد )األدب والنقد(
 ً شعریة «عبد الرحیم مراشدة بورقة بعنوان . كما شارك د. الكركي صاحب أسلوب، لكنھ لیس أسلوبیا

ً )  بدهللاع(مدونة / الرؤیة والتشكیل   .»لخالد الكركي أنموذجا
، ادارھا المؤرخ علي محافظة، )دراسات ومواقف نقدیة: الكركي(وضمت الجلسة الثانیة المعنونة 

قراءة للدكتور زیاد الزعبي في اسھامات الكركي بدراسة الشعر العربي الحدیث  والتي جاءت تمثل 
الرموز التراثیة العربیة : دارات الكركي ھمارؤیة فكریة ومنھجیة مطردة، متوقفا على كتابین من اص

صورة المتنبي في الشعر العربي الحدیث، وفیھما .. في الشعر العربي الحدیث، والصائح المحكي
  .یرى الزمن أمام المبدع واحدا ویرى الموقف اإلنساني ھو المعیار

لسیاسیة، مبینا دور وتناول الدكتور حكمت النوایسة صورة الكرك في نتاجات الكركي الثقافیة وا
الكركي في انجاز كتابة حّرة تستنفر وتجول في الفضاء الرحب الذي یجعلھ مفتاحا لكل القراءات 
ِھ أعماقھا، باحثا عن لحظة الوعي  السردیة التي تناولت األدب الروائي ویحفر في النصوص لیستكن

  .بالكتابة وفي الكتابة
ركي الذي وصفھ زمیل دراسة وصدیقا، متوقفا في وقدم الدكتور صالح جرار شھادة في خالد الك

ً والذي كان یلفت النظر بخلقھ  ً ومشتركا ً راسخا ّل اھتماما جانب العمل الثقافي، إذ ھو أكثر ما یمث
  .الرفیع وروحھ الوطنیة والقومیّة وفكره المستنیر وجمال عبارتھ

ى شھادات لكتاب ومثقفین واشتملت جلسة ادارھا وزیر الثقافة االسبق الشاعر جریس سماوي، عل
اردنیین وعرب حول شخصیة الكركي، عرض فیھا  وزیر الثقافة األسبق سمیر الحباشنة، محطات 
ومواقف جمعتھ مع الكركي في العمل السیاسي والثقافي، ورأى في شخصیتھ ذلك النموذج لشخصیة 

  .االنسان العربي المملوءة سماحة ورضا وتفاؤل بالمستقبل
للبناني شوقي بزیع الى جملة من المقاربات التي تفصح عن شخصیة خالد الكركي واشار الشاعر ا

  .وما تنطوي علیھ من أسئلة الجذور والھویة والصداقة وھموم الوطن واالمة واالبداع
وعرض الدكتور محمد ناجي عمایرة لتجربة الكركي في العمل الوزاري مع بدایات التحول 

ثقافیة من خالل موقعھ كوزیر للثقافة في مرحلة التحول الدیموقراطي الدیمقراطي ودوره في التنمیة ال
  .وابعاده ومدیاتھ

وأوضح الدكتور ضیاء الدین عرفة في شھادة لھ بالجلسة التي ادارھا المؤرخ محمد عدنان البخیت، 
ان الدكتور خالد الكركي أردنّي عروبي، تعارفا في رحاب الجامعة  األردنیّة  على مدى عشرین 

ً وھو شخصیة استثنائیة ملكت اإلدارةَ والعبارةَ، لھا حضور علمي جاذب آسر بین الطلبةعا   .ما
وقدم الدكتور محمد عصفور شھادة حول حضور الكركي في العمل األكادیمي، بین فیھا ان الحیاة 

، اال الجامعیة ظلت على الدوام تحتاج إلیھ بالحاح رغم أنھ اتجھ الى العمل السیاسي في بعض االوقات
ّینات  َھا الذي تمیَّزت بھ في عقَدي  الست َلق َ أن عودنھ الى رئاسة الجامعة األردنیة اعادت إلیھا أ

  .والسبعینات
واستعرض الكاتب واالعالمي علي الفزاع في الجلسة التي ادارھا المفكر ابراھیم بدران، جوانب من 

الشباب من ذوي الكفاءة واالنتماء عمل الكركي في الدیوان الملكي وسعیھ الى اختیار العدید من 
ً للكفاءة ووضع  ً للعدالة والمساواة وتقدیرا الصادق من ابناء البسطاء والناس العادیین، وذلك  تحقیقا

  .الرجل المناسب في المكان المناسب
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واشار الدكتور عبد الكریم القضاة في شھادتھ حول تجربة الكركي في العمل الطالبي الى مشاعر 
طنة في تجنیب الطلبة جلد الذات والتقاعس مبینا لھم ان شرعیة النبل تأتي من تعبھم الكركي الف

وعطائھم ومن احتكامھم للعقل والتسامح واحترام اآلخر، وعملھ على دعم الطلبة الفقراء بكل 
  .الوسائل

 وتركزت شھادة الدكتور محمد السعودي على جھود الكركي في مجمع اللغة العربیة، مبینا محافظة
ھ من سبقھ في رئاسة المجمع من المؤتمرات والمواسم الثقافیة والمجالت  ّ الكركي على كل ما اختط
والنشرات وحرصھ على خدمة زمالئھ العلماء في المجمع، الفتا الى جھوده من خالل اللجنة الوطنیة 

عربیة في للنھوض باللغة العربیة وبمعیة علماء في أنجاز مشاریع عصریة مثل رصد واقع اللغة ال
  .القضاء، وواقعھا في اإلعالم، وواقعھا في وسائل التواصل االجتماعي

وقدمت الدكتورة بلقیس الكركي شھادة شخصیة في نص شاعري بلیغ مؤثر یتسم بسرد حمیم دافئ 
یبرز تلك العالقة الوجدانیة مع والدھا الدكتور خالد الكركي الفتة الى ما تتمتع بھ شخصیتھ وروحھ 

  .تاریخ وتعلقھ بالشعر والخیل والصحراء والقلم في جس ھموم وآمال الوطن واألمةمن عبق ال
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ّم الیوم    تقییمات رؤساء الجامعات تسل
  

  
  

أن لجنة الخبراء لتقییم رؤساء الجامعات ستسلم الیوم تقریرھا الى رئیس مجلس » الرأي«علمت 
وكان مجلس التعلیم  .ر عادل الطویسيالتعلیم العالي، وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتو

العالي شكل لجنة الخبراء برئاسة الدكتور أمین محمود، لتقییم رؤساء الجامعات الرسمیة في السادس 
. من تموز الماضي، على أن تسلم تقریرھا بعد ثالثة اسابیع من تسلمھا التقاریر من مجالس االمناء

نتائج تقریر اللجنة في أول جلسة لھ، مشیرة الى انھ  وذكرت مصادر أن مجلس التعلیم العالي سیناقش
. معیارا( ١٤(سیشكل لجنة لوضع توصیات بناء على ما ورد في التقریر، الذي یتضمن » المجلس«

وأوضحت المصادر أن مجلس التعلیم العالي في ضوء توصیات اللجنة، التي سیشكلھا من بین 
س التعلیم العالي الیة لتقییم رؤساء الجامعات الرسمیة وأعتمد مجل. أعضائھ، سیتخذ القرارات الالزمة

تكون على مرحلتین االولى، إعداد نماذج خاصة لمعاییر التقییم التي أقرھا، وارسالھا الى مجالس 
االمناء لتعبئتھا، ومن ثم المرحلة الثانیة ارسال تلك النماذج الى لجنة الخبراء لتحلیل مضامین تقاریر 

ً تتعلق بالعالمیة والتدریس وتض. مجالس االمناء من تقییم أداء رؤساء الجامعات أربعة عشر معیارا
واإلعتماد وضمان الجودة والبحث العلمي والتطویر والدراسات العلیا والموارد البشریة واألمور 
المالیة وضبط النفقات واإلدارة واإلجراءات اإلداریة والبنیة التحتیة والبیئة الجامعیة والحاكمیة 

مؤشر اداء ( ٩٥(میة المجتمع واإللتزام بقرارات مجلس التعلیم العالي، إذ تم التقییم وفقا لـوتن
 .تضمنتھا النماذج التي ارسلت الى مجالس االمناء

 

 ٨/١٠/٢٠١٧األحد                                                                                                  ٣-١:الرأي ص
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  ألف طالب على مقاعد الدراسة ١٨إقبال مبّشر و: ’’التعلیم التقني’’
  

العالي لدفع خریجي شھادة الدراسة فیما ثمن خبراء تربویون الحملة التي تقودھا وزارة التعلیم 
الثانویة العامة نحو التعلیم التقني، أكدوا أن ھذه الحملة بدأت تؤتي ثمارھا ھذا العام بدلیل زیادة نسبة 

  .الطلبة الملتحقین بالكلیات الجامعیة التقنیة والتطبیقیة
ي أن اإلجراءات التي عادل الطویس. وفي ھذا الصدد، اعتبر وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي د

أحرزت نجاحا "اتخذھا مجلس التعلیم العالي لحث الطلبة على االلتحاق بالتعلیم التقني والتطبیقي 
  ".ملموسا

إجراءات الھیكلة التي اتخذتھا جامعة البلقاء التطبیقة أسفرت عن تحقیق "إن " الغد"وقال الطویسي لـ
یم التقني والتطبیقي، إذ وصل عدد الملتحقین بالكلیات ارتفاع كبیر في أعداد الطلبة الملتحقین بالتعل

الجامعیة المتوسطة التقنیة والتطبیقیة التي تتبع مباشرة للجامعة، باستثناء الكلیات الحكومیة 
طالبا وطالبة، فیما بلغ مجموع الملتحقین  ٢٢٥٧والعسكریة والخاصة للدورة الصیفیة الحالیة، 

  ".ألف طالب ١٨ھ وسنواتھ بالتعلیم التقني في مختلف مراحل
إجراءات الھیكلة التي اتخذتھا جامعة البلقاء، إضافة إلى التأثیر "واكد أن ھذا اإلقبال یعود الى 

الواضح لزیادة نسبة المقاعد المخصصة للمكرمتین الملكیتین للقوات المسلحة وأبناء المعلمین، في 
  ".ھذه التخصصات

لعالي بتخفیض نسب المقبولین في التخصصات الراكدة وأشار إلى أھمیة قرار مجلس التعلیم ا
، ما % ٥والمشبعة وزیادتھا للتخصصات التقنیة والتطبیقیة، فضال عن أھمیة تخفیض التجسیر بنسبة 

  . أدى إلى توجیھ ھذه النسبة إلى سوق العمل، وتغطیة نصف رسوم الطلبة الملتحقین بالدبلوم الفني
لبیب الخضرا .لعھد األمیر الحسین بن عبد هللا الثاني التقنیة دمن جانبھ، عبر رئیس جامعة ولي ا

والتي شرعت بقبول الطلبة ھذا العام، عن رضاه عن مدى االقبال على التسجیل في الجامعة لدرجتي 
  .البكالوریس والدبلوم، رغم حداثة الجامعة وعدم وضوح أھمیة برامجھا للطلبة وذویھم

  
دعم الطالب الجامعي على التخصصات التقنیة والتطبیقیة بدال  ودعا الخضرا إلى قصر منح صندوق

  .من تخصصات راكدة ومشبعة لطلبة إقلیمي الشمال والوسط في جامعات األطراف
وفي  ضوء أعداد الطلبة "بدوره، قال رئیس جامعة البلقاء التطبیقیة الدكتور عبد هللا الزعبي إنھ 

شھادة الدراسة الثانویة العامة لھذا العام والمقدر  في امتحان%  ٦٥الحاصلین على معدل یقل عن 
منھم، للدورة  ٢٢٥٧طالبا لم یحصلوا على مقاعد في الجامعات الرسمیة، فقد التحق  ٦٥٤٥بـ

الصیفیة ھذا العام، بجامعة البلقاء في التخصصات التقنیة والتطبیقیة للدرجة الجامعیة المتوسطة، 
  ".وھي نسبة مرتفعة جدا%  ٣٤بواقع 

ھیكلة الجامعة للتخصصات التقنیة "ویعود اإلقبال على ھذه التخصصات، وفق الزعبي، إلى 
والتطبیقیة  لتجوید مخرجات ھذه التخصصات، من حیث ھیكلة الخطط التدریسیة التي تركز على 

  ".المھارات الحیاتیة والتشغیلیة والتخصصیة والتدریب العملي
ات التي یحتاجھا سوق العمل، وذلك بناء على الدراسة التي وبین أن إقبال الطلبة تركز على التخصص

قامت بھا الجامعة ودیوان الخدمة والقطاع الخاص، مشیرا إلى أن القطاع الخاص، ممثال بقطاعي 
الصناعة والخدمات وغیرھا، كان لھ دور كبیر في تحدید المھارات التي یجب أن یتسلح بھا الخریج 

  .والمطلوبة في سوق العمل
كلیات فیھا لتحاكي كلیة النماذج األلمانیة  ٤ى جامعة البلقاء التطبیقیة إلى إعادة ھیكلة وتسع

واألمیركیة والكوریة والكندیة، ضمن خطط استحداث تخصصات جدیدة وتقییم ھذه النماذج الختیار 
  . النموذج األكثر مواءمة، وتعمیمھ على باقي الكلیات

 ٨/١٠/٢٠١٧                                      األحد                                                          ٧:الغد ص
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من القرارات، كما یعكف على اتخاذ أخرى، استجابة إلصالح وكان مجلس التعلیم العالي اتخذ حزمة 
التعلیم العالي ومعالجة االختالالت، وصوال إلى مخرجات تتواءم وسوق العمل، وتحسن مستوى 

  .الخریجین، للحد من الفقر والبطالة والنھوض باالقتصاد الوطني
وعقد دورات لخریجي ھذه  ومن ھذه السیاسات الحد من القبول في التخصصات المشبعة والراكدة،

  .التخصصات من العاطلین عن العمل لتأھلیھم لسوق العمل
سنویا ولمدة خمسة   ١٠%وباشر المجلس بتخفیض القبول في التخصصات المشبعة والراكدة بنسبة 

تخصصا تبلغ نسبة اإلشباع فیھا، وفق بیانات دیوان الخدمة  ٨٨أعوام، وصوال الى تخفیضھ في 
  .إضافة الى وقف استحداث أي تخصص ضمن ھذه التخصصات في أي جامعة، ٥٠%المدنیة، 

وبحسب الطویسي، فإن مثل ھذه القرارات تشجع الطلبة على التوجھ نحو التخصصات المطلوبة في 
  .سوق العمل، ومنھا التخصصات التقنیة

من كلیات من الطلبة الذین یحق لھم التجسیر %  ٢٠وأشار إلى أن قرار المجلس بتخفیض نسبة الـ
سنویا ولمدة ثالثة أعوام، سیسھم في دفع خریجي ھذه %  ٥المجتمع المتوسطة للجامعات بنسبة 

  .الكلیات إلى سوق العمل أو التجسیر في التخصصات التقنیة المطلوبة للسوق
وفیما حذر الطویسي من أن التجسیر حالیا یتم في معظمھ في التخصصات اإلنسانیة المشبعة 

ر إلى استحداث تخصص الدبلوم الفني لمن لم یتمكنوا من اجتیاز امتحان الثانویة والراكدة، أشا
  .العامة

من الطلبة الدارسین في التخصصات التقنیة في جامعة البلقاء التطبیقیة %  ٨٨وكشف عن أن 
  .یدرسون على حساب صندوق دعم الطالب الجامعي

لخریجي التخصصات المشبعة والراكدة،  نظمنا دورات من خالل جامعة البلقاء التطبیقیة: "وقال
  ". العاطلین عن العمل لتأھیلھم لسوق العمل

ولفت إلى زیادة المقاعد المخصصة للمكرمة الملكیة السامیة ألبناء العاملین والمتقاعدین من القوات 
من %  ٢٠بدال من %  ٣٠سنویا ولمدة خمسة أعوام، لتصبح %  ٢المسلحة واألجھزة األمنیة بنسبة 

جموع المقبولین في الجامعات والكلیات الرسمیة والمقاعد المخصصة لمكرمة أبناء المعلمین بنسبة م
، على أن تخصص ھذه الزیادة % ٥بدال من %  ١٠سنویا ولمدة خمسة أعوام، لتصبح %  ١

  .للتعلیم التقني والمتوسط%  ١٥للمكرمتین والتي یبلغ مجموعھا 
سین بن عبدهللا التقنیة، والتي باشرت باستقبال الطلبة ھذا العام، وأشار إلى إنشاء جامعة األمیر الح

 ١٥وقرار مجلس التعلیم العالي بالسماح للقطاع الخاص بإنشاء كلیات تقنیة، مشیرا إلى تلقي المجلس 
  .طلبا بھذا الخصوص

لى التعلیم وأطلقت الوزارة ومجلس التعلیم العالي حملة إعالمیة توعویة لتشجیع الطلبة على اإلقبال ع
  .التقني تتضمن قصص نجاح لخریجي ھذه التخصصات
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  جامعة الحسین التقنیة ومؤتمر الشباب

  
  محمد ابو رمان

لبیب الخضرا، أن یدّشن حضورھا وافتتاح عامھا الدراسي األول . أراد رئیس جامعة الحسین التقنیة د
آمالھم، حضره طالب من من خالل مؤتمر متخصص في موضوع الشباب وھمومھم وھواجسھم و

جامعات أردنیة ومؤسسات مختلفة، وشارك فیھ عدد من المتخصصین في مجاالت متعددة متعلقة 
  .بالشباب

  
ُدمت بصورة صحیحة في  كم وددُت لو أّن بعض جلسات المؤتمر المھمة نقلت عبر الفضائیات، أو ق

إعالمیة عدیدة ولمؤسسات اإلعالم بالرغم من توجیھ الدعوة لقیادات (اإلعالم، الذي كان شبھ غائب 
ُرح في الجلسات والحوار الذي تخللھا كان على درجة عالیة من األھمیة والعمق، !)كافةّ  ، ألّن ما ط

ً أن یقدم على منابر إعالمیة   !والصراحة والوضوح، وكان یستحق فعال
 ً ً، ثم  الَمحاور تناولت موضوعات تشخیص حالة الشباب األردني ووضع الشریحة اجتماعیا واقتصادیا

خصصت جلسات لموضوع العنف المجتمعي والمخدرات والتطرف الدیني، وفي المقابل تّم عرض 
مبادرات نجحت في أوساط الشباب األردني بإحداث فرق نوعي، مثل رواد التنمیة ونادي إبداع 

خر لموضوع الكرك وحارتنا، وغیرھا من عشرات المبادرات الشبابیة المھمة، التي تقّدم الوجھ اآل
الشباب، أي  المبادرة واإلیجابیة واإلصرار على النجاح، ولیس فقط الوجھ الذي یطغى الیوم على 

  .اإلعالم؛ الداعشیة والمخدرات والالمباالة وغیرھا
ً من اآلراء، وتبادلوا  تحدث الشباب في المؤتمر بصراحة شدیدة وعرضوا ھمومھم وناقشوا كثیرا

مثل ھذا الحدث مناسبة جمیلة ومھمة ومفیدة لتدشین الظھور  الحوار مع المتخصصین، وكان
اإلعالمي لجامعة الحسین التقنیة التي تأسست من قبل مؤسسة ولي العھد لتحاول أن تساعد في إیجاد 
روافع من أجل خدمة شریحة الشباب، بخاصة ونحن نواجھ معضالت حقیقیة في ھاجس البطالة الذي 

ً ی ً حقیقیا حیط بغالبیة الشباب األردني، ونحن نتحدث عن نسبة بطالة لدیھم تصل أصبح یمثل كابوسا
  %. ٤٠إلى حدود  

ً ومختلف بدرجة ما عن الجامعات األخرى، وإن كان  المفھوم الذي تأسست علیھ الجامعة جدید نسبیا
ً من بعضھا، فالجامعة تقدم شھادات على مستوى الدبلوم ً نظریا یوس المھندس التقني، والبكالور -قریبا

المھندس التطبیقي، في جملة من التخصصات الھندسیة، لكن مع تركیز أكبر على التدریب العملي 
  .وتأھیل الخریجین لسوق العمل المحلي والدولي

من أجل تحقیق ھذا الھدف قامت إدارة الجامعة خالل المرحلة السابقة بإنجاز تفاھمات واتفاقیات على 
بریطانیة من أجل االعتراف بالشھادة التي تمنحھا الجامعة درجة كبیرة من األھمیة مع جامعات 

  . وإمكانیة التجسیر في تلك الجامعات، بل وحصول الطالب على شھادات منھا موازیة لشھادتھ
وكذلك الحال قامت الجامعة باالتفاق مع شركات ومصانع أردنیة على فترات تدریب للطالب، مع 

  .ص عمل بعد التخرج في تلك الشركات والمصانعضمان منحة مالیة تقدم لھم، وتوفیر فر
بمعنى أّن الھدف ھو أن یتم تأھیل الخریج من الجامعة للعمل، والقفز بھ عن كابوس البطالة مباشرة، 
ً أو  وتحقیق توازن بین متطلبات سوق العمل ومؤھالت ومواصفات المھندس الخریج سواء كان تقنیا

 ً مج الجامعة یتجاوز السوق المحلیة إلى اإلقلیمیة والعالمیة، أي ما أعجبني أكثر ھو أّن برنا. تطبیقیا

  ٨/١٠/٢٠١٧األحد                                                                                                        الكتروني الغد

 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 
19 

محاولة إعداد الطالب على صعید عالمي، لذلك جاء االتفاق مع جامعات بریطانیة والتركیز على 
  .مھارات االتصال واللغة االنجلیزیة في برامجھا منذ البدایة

مع المجتمع المحلي، إذ لدى الجامعة الجانب اآلخر، وال یقل أھمیة عما سبق، یتمثل في العالقة 
ً في برامج، ودعم  برنامج لدعم خریجي الجامعات الذین یواجھون البطالة من خالل تأھیلھم عملیا

  .البرامج العلمیة في المدارس
الموضوع طویل، ویصعب اختصاره في مقال قصیر، لكن مثل ھذا المشروع الواعد المستقبلي یحمل 

ً جیدة للتعامل مع  ً أفضل لنقل فكرتھ للمجتمع بذورا ً إعالمیا التحدیات الراھنة، ویتطلب استیعابا
  .وشرحھا
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  تنمیة للوطن.. دعم الجامعات 
  
  

  مرتضى عبد الرحمن الخصاونة
  
كانت وال زالت جامعة العلوم والتكنولوجیا خلف الرؤیة الھاشمیة في التركیز على نشر العلم واالبداع 

فد التقدم والعلو نحو السمو، فھي وبكل الفخر األم الرؤوم التي أعطت الذي یعد رافدا أساسا من روا
  .وأجزلت العطاء ألبنائھا البرره

  
جامعة العلوم والتكنولوجیا قطعت شوطا طویال في تطویر رؤیتھا نحو العالمیة باإلبداع وكثیر من 

عد تسویقا حقیقیا تطمح والتایمز العالمیین والذي ی QSاإلنتماء، حیث أحتلت مكانة مرموقة بتصنیفي 
لھ الجامعات بفضل إدارتھا المتمیزة والھیئة التدریسیة فیھا، وھو إنجاز یشار لھ بالبنان وال یحتاج 

ئة بل إلى دعم فعلي وعاجل، كونھا ال زالت تعاني كغیرھا من شقیقاتھا من التركة إلى أكالیل من التھن
التي أدت إلى نقص في الكادر ) الدائمة والمؤقتھ(التي أثقلت كاھلھا والمتمثلة بھجرة العقول 

  .األكادیمي، في الوقت الذي تسیر فیھ نحو العالمیة
  

ل في دول اإلقلیم التي تعاني من التمزق والضیاع، یشكل العامل السیاسي العامل الرئیس لھجرة العقو
بینما یعتبر العامل اإلقتصادي دافع الھجرة في األردن، نتیجة لتدني مستوى الدخل المادي وقلة 

  .الحوافز واإلمتیازات للمبدعین
  

یتفق الجمیع أن األردن یعاني من أزمة مالیة خانقة، نتیجة شح الموارد ناھیك عن موجات الھجرة 
بالنظر إلى الجامعات . راكم أعداد االجئین التي استنزفت المقدرات وأتت على ما تبقى من مواردوت

بصفتھا اإلعتباریة على أنھا تشكل أكبر ثروات الوطن وأن التعلیم ھو قطاع استراتیجي یصبح 
ً ولیس بُ  را في تطویره أمرا ضروریا ومصلحة وطنیة علیا، لیعود علینا جمیعا بالفائدة ونكیل ِتبرا

  .الوقت الذي أضحى التعلیم فیھ صناعة وتجارة
  

سؤال یصاغ باألذھان مع تصاعد تیار ھجرة الكفاءات ھل ھنالك من یفكر بجدیة بإضعاف دوافع 
الھجرة للحد منھا وتقلیلھا أو عكس اتجاھھا واستقطابھا بالترویج لثقافة أن التعلیم في األردن اصبح 

نة الجامعات واإلقتصاد بشكل عام، والسعي إلیجاد استثمارات رافده عالمیا والذي من شأنھ رفد مواز
ھل ھناك من یفكر بترتیب البیت الداخلي . كالمشاریع الوقفیة التي من شأنھا تغطیة الكلفة التدریسیة

للجامعات حتى ال تكون بیئة طاردة للعقول لیتمكن المبدع من إظھار إبداعھ وال یبقى محبطا في 
یل المثال ال الحصر إن تبني ملف التدقیق الداخلي لضمان جودة التعلیم والمفاضلة بین بالده، فعلى سب

أعضاء الھیئة التدریسیة حسب اإلنجاز النوعي لھ أثر في وقف ھجرة العقول، النھ ببساطة القول 
ِم والمتعلم   .یفرق بین العال

  
ا، وبقیت كالم ذو شجون، ألن كل جل تلك األفكار طرق أبوابھا الكثیر قبلي، ولكن لآلن لم تؤت أكلھ

ھذا ال یتأتى إال بجھد مشترك ودعم حكومي، فترك الجامعات بعیدا عن أي دعم حكومي مؤشر على 
قد یتسائل السائل أین تذھب العوائد من . سوء التخطیط، لما لھ من أثار سلبیة على مسیرتھا في التقدم

جابة بالنظر للكلفة العالیة لبعدین مھمین من لتأتي اإل! الرسوم والموازي وغیرھا من اإلیرادات؟
ً إلمداد الجامعات بدماء  ً ضروریا شأنھما النھوض بالعملیة التعلیمیة أوالھما االبتعاث والذي یعد بعدا
جدیدة شابھ وطاقات مبدعة، وثانیھما البحث العلمي الذي یكفل تطویر المعرفة في الحقول 

  ٨/١٠/٢٠١٧األحد                                                                                  عمون                       
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مي، یدرك بما ال یدع مجاال للشك أن تلك اإلیرادات ال تغطي التخصصیة لمواكبة التقدم العلمي العال
  .ھذه الكلف وأنھ یصعب على موازنة الجامعات تحملھا دون دعم

  
نحن الیوم أمام تحدیات ال یمكن التغافل عنھا، وال بد من اإلعتراف بھا قبل حلھا، حتى ال تضیع 

  .اإلنجازات ونستكمل المسیرة بخطى ثابتھ
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  مي وفقدان الثقة بمجلس التعلیم العاليالوسط االكادی

  
  

  فیصل العالونة
  
كان لي لقاء مقتضب مع اكادیمیین حول قضایا التعلیم العالي والفوضى العارمة التي یشھدھا القطاع 
من مدیونیة وعنف وعدم ثبات في التشریعات وفقدان المحاسبة لمن یقصر داخل الوزارة وخارجھا 

  .اوالجامعات وما لھا وما علیھ
  

لم استوعب لماذا ھذا الخلل ونحن نملك افضل العقول، حیث كان رد الجمیع ان تعیینات الواسطة 
التي حدثت في العامین الماضیین على مستوى رئاسات الجامعات ونوابھم والعمداء ورؤساء االقسام 

  !قتلت االنتماء والطموح والرغبة في العمل
  

وا للخلیج على حد تعبیرھم واحدھم قابع في البیت باجازة خمسة ممن جالستھم استقال منھم ثالثة فر
دون راتب اذ ال یحتما العمل مع ادارة الواسطة واالخیرالتجاء لجامعة خاصة لیقول ھربت من الدلف 

  !لتحت المزراب
  

على حد تعبییر وزیر التعلیم -حان الوقت للدولة ان تتدخل بعالج جراحي بعد فشل مجالس االمناء 
ً لجامعتھ بل انبرى للحصول  في -العالي ً مادیا اداء واجبھم تجاه الجامعة فلم یحصل اي منھم دعما

على كل المنافع والدفاع عن رؤساء الجامعات لضمان استمرار النفع، حتى انھم تناسوا كلمة 
  !وباعوا الوطن والجامعات" شفافیة"وتجاھلوا كلمة " محاسبة"
  

لتدریس من الزمن الفائت والقاعات ملیئة بدون اساتذه وھیئة ا: یبدو على ارض الواقع االمور ملتھبة
تنفیعات الصحاب النفوذ حتى ان . االعتماد تتھاون مع الجامعات الحكومیة على حساب الخاصة

رئیس جامعة یتدخل في عالمة ابنتھ وال حسیب وال رقیب ولجنة تقییم رساء الجامعات تقیم مباني 
 ُ   .خترق دون حسیب او رقیب كما عبر الخمس اكادیمیینالجامعة ولیس الرئیس واللجنة ت

  
فھل معقول ان ینبري اثنان من االعضاء للدفاع عن رئیس جامعة دون اي اعتبار للمھنیة والشفافیة  

  !وامام قامة اكادیمیة واداریة كرئیس اللجنة المطالب بالكشف عما حاول العضوان عملھ
  

نتائج التقییم بطریقة تشعر االكادیمیین ان االكادیمین ُسذج الغریب ان الوزیر والحكومة یتعاملون مع 
فالتقییم یجب ان یتمخض عن تغییر رؤوساء جامعات شاب تعیینھم فساد وشخصنة وشاب ادائھم فساد 

لم تعد القضیة قضیة اداء انھا قضیة نزاھة فالجامعات للوطن وال نرید ان نسمع . وشخصنة اسوأ
ً حول القرار ا ً معسوال لسیاسي فالملك امر بتغییر المقصر دون ابطأ اال اذا للحكومة رأي كالما

  !مخالف الرادة الملك
  

معنویات اعضاء الھیئة التدریسیة في الحضیض اذ ال رغبة في العمل وال امل في التغییر وال قناعة 
تعلیم باالدارات حتى ان احدھم تم تعیینھ نائبا للرئیس وھو غیر مثبت لصلھ قرابھ باحد مسؤولي ال

  !العالي
  

  ٧/١٠/٢٠١٧طلبة نیوز                                                            السبت                                           
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عندما سئل احد الفالسفة عن عن عالج الفساد والترھل قال القرار الشدید دون ابطاء او تاخیر، 
فجاللة الملك تحدث عن الترھل ودعى لمحاربتھ ال نرید عناوین اعالمیة فالسرطان ینھش من 

ً فالعاملین في والسكون عالمة ضعف فھل ننتظر اعتصاما اساتذیا اذا جاز التعبیر بدل ! الداخل طالبیا
  .الجامعات ینتظرون الفرج
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  الحوكمة الجامعیة
  

  علي الشرفات.د
  

،والصادر  ٢٠١٦احتوى دلیل قیاس معاییر ضمان الجودة لمؤسسات التعلیم العالي في األردن لعام 
عن ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا في األردن، معاییر ضمان جودة التعلیم 

الي المعتمدة والمؤشرات المتفرعة عنھا الواجب توفرھا في مؤسسات التعلیم العالي في األردن الع
لغایات حصول ھذه المؤسسات على شھادة ضمان الجودة وصوال إلى الھدف األسمى المتمثل 
بتحسین نوعیة التعلیم العالي في المملكة وضمان جودتھ، بحیث تصبح مؤسسات التعلیم العالي 

احتوى الدلیل المشار إلیھ . قادرة على منافسة مؤسسات التعلیم العالي اقلیمیا وعالمیاالوطنیة 
اجراءات قیاس ثمانیة معاییر تم اقرارھا من قبل الھیئة ھي التخطیط االستراتیجي، والحوكمة، 

ة، والبرامج األكادیمیة، والبحث العلمي واالیفاد واالبداعات، والمصادر المالیة والمادیة والبشری
على الرغم من . والخدمات الطالبیة، وخدمة المجتمع والعالقات الخارجیة، وإدارة ضمان الجودة

تساوي ھذه المعاییر الثمانیة في األھمیة، فلعلھ من األھمیة بمكان اإلشارة إلى المعیار الثاني الخاص 
ن تحقیق المعاییر بالحوكمة، وتحدیدا حوكمة الجامعات، لمسؤولیة ھذا المعیار بالدرجة األولى ع

األخرى، ولما لھذا المعیار من مكانة قد یتفوق فیھا على غیره من المعاییر، والتصال جمیع المعاییر 
یعبر مفھوم الحوكمة في الجامعات عن الكیفیة التي . األخرى بمخرجات ھذا المعیار بشكل أو بآخر

ات ضرورة ملحة لما تواجھھ ھذه تدار فیھا ھذه الجامعات، ویعتبر تطبیق ھذا المفھوم في الجامع
. الجامعات من متطلبات یجب تلبیتھا تتعلق بالبیئة خارج الجامعة وبالبیئة داخل نفس الجامعة

والحوكمة الجامعیة تعني وضع معاییر وآلیات حاكمة ألداء كل أعضاء األسرة الجامعیة من خالل 
شاركة جمیع األطراف في الجامعة في تطبیق الشفافیة وأسالیب قیاس األداء ومحاسبة المسؤولین وم

والحوكمة الجامعیة تعني توجیھ أنشطة الجامعة وإدارة . عملیة صنع القرار وتنفیذه بصورة صحیحة
إداراتھا وكلیاتھا ومتابعة تنفیذ خططھا االستراتیجیة إلیصالھا إلى وضع تتمیز فیھ عن غیرھا في 

تمیز وجودة اإلدارة الجامعیة ومدى قدرتھا على تشكل الحوكمة الجامعیة نظاما یركز على . األداء
. رفد الجامعة بالقدرات التي تجعلھا مؤھلة لتنافس غیرھا من الجامعات مع المحافظة على استقاللیتھا

ھذا النظام یعني كیفیة جعل الجامعة مصدرا للتمیز وجودة األداء، ومركزا لإلنتاج العلمي لكل 
بناء وتنمیة للكوادر البشریة، ومنبعا لفتح آفاق جدیدة من  القطاعات المكونة للمجتمع، ومؤسسة

ولھذا النظام . اإلنجاز لمواكبة االحتیاجات المتطورة في المجتمع والتطورات اإلقلیمیة والعالمیة
مجموعة من العناصر التي إما أن تجعلھ قادرا على تحقیق أھدافھ بتحقیق التمیز في األداء أو تجعلھ 

ھذه العناصر . نى إنجاز في طریق حصول الجامعة على شھادة ضمان الجودةعاجزا عن تحقیق أد
یضم أربعة مكونات ) اإلطار البیداغوجي(المحیط الداخلي . تشمل المحیط الداخلي والمحیط الخارجي

أساسیة تتمثل في الطلبة وھیئة التدریس ومدراء الدوائر والموظفین، بینما یشمل المحیط الخارجي 
) سوق العمل(ؤسسات ذات العالقة وبخاصة وزارة التعلیم العالي والمحیط االقتصادي الوزارات والم

للحوكمة الجامعیة الرشیدة مبادئ تحدد العالقات بین ). المجتمع بمكوناتھ(والمحیط االجتماعي 
األطراف المختلفة في الجامعة، ومن أھم ھذه المبادئ المشاركة والفاعلیة والشفافیة والصدق والثقة 

ھذه المبادئ التي تمثل إطار العمل ھي في الواقع العناصر التي تحكم أدوار . مراعاة قیم المجتمعو
األطراف في الجامعة وتوجھ أداءھم نحو تحقیق أھداف الجامعة، ویسبب غیاب ھذه المبادئ اختالل 

ق في توازن العمل وظھور عدة سلبیات تتمثل في ضعف المشاركة وعبثیة الفاعلیة وانعدام الصد
التعامل واضمحالل الثقة، األمر الذي ینعكس سلبا على أطراف البیئة الجامعیة مما یؤدي إلى تراجع 

كما أن عدم التقید بمبادئ . مستوى الجامعة وعدم قدرتھا على ارتقاء سلم المنافسة نحو ضمان الجودة
مستوى الجامعة والمجتمع،  الحوكمة الجامعیة الرشیدة یؤدي إلى فقدان القیم العلمیة واألخالقیة على

  ٧/١٠/٢٠١٧السبت                                                              طلبة نیوز                                  
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وینعكس ھذا في دخول بعض أعضاء الجسم الجامعي في روتین یجمد أي نشاط إداري وعلمي لیحل 
. السعي وراء المكاسب من قبل ھذا البعض مھما كان الثمن بدال من السعي لتمیز الجامعة في أدائھا

ُعد الحوكمة الجامعیة الرشیدة إصالحاحقیقیا للجامعات من خالل تھیئة أفضل الظروف الممكنة  ت
للتعلیم والبحث العلمي، وضمان التناسق في مراحل صنع القرارات على مختلف المستویات في ھذه 
الجامعات، وصقل الخبرات اإلداریة على مستوى المجالس واللجان في الجامعات لضمان المشاركة 

جاالت المخاطر والفرص في في اتخاذ القرارات الھامة، وتحدید مكامن القوة والضعف وكشف م
الجامعة، والتأكد من تأدیة األفراد للواجبات الموكلة إلیھم بكل صدق وأمانة، وضمان وجود كل فرد 

  .في المنظومة الجامعیة في مكانھ الصحیح فقط بناء على كفاءتھ العلمیة واألخالقیة
  

نوحة لشاغلي المناصب في من أھم المجاالت التي تشكل حوكمة جامعیة رشیدة ممارسة السلطة المم
الجامعة على اختالف مواقعھم بشكل یتماشى إلى أقصى حد مع مبادئ الحوكمة الرشیدة، واستشارة 
غیرھم من ذوي العالقة بمسائل وقضایا الجامعة، ووجود ھیئات تمثیلیة مھنیة وطالبیة على مستوى 

ود أدوات لتقییم األداء على كلیات ومجالس الجامعة وعلى مستوى المحیط الخارجي للجامعة، ووج
مستوى األقسام والكلیات والجامعة ككل بصفة دوریة وبمشاركة األطراف المعنیة، والخضوع 

  .للمساءلة، والتعامل بشفافیة في اتخاذ القرارات، وبناء الحوار األكادیمي الدیمقراطي
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  جریمة التعلیم الكبرى
  حسني عایش

كل ھذا التعصب  - یا أخي –حدثنا في الشأن العام من أین یأتي كلما التقینا وت. ع.یسألني الصدیق س
ً كجملة التالمیذ  األعمى الذي قلما یخلو منھ احد مسلم منا، فأنت تجد حتى أكثر المسلمین تعلما
والمعلمین والمعلمات في المدارس، وجملة الطلبة واألساتذة واألستاذات في الكلیات والجامعات، 

في العیادات والمستشفیات، وجملة الصیادلة في المستودعات والصیدلیات وجملة المرضى واألطباء 
ً أعمى للسلف ... ومصانع األدویة، وجملة المھندسین في المكاتب والشوارع وضد (متعصبین تصعبا

والدلیل علیھ أنك ما إن تستشھد بمعلومات ...) المرأة وأصحاب الدیانات واألیدلوجیات األخرى
... لمعتمد كتاریخ الطبري، أو مروج الذھب للمسعودي، أو الكامل البن األثیرمختلفة من التاریخ ا

ّن الذي شارك  -رضي هللا عنھ –عن السلفي فالن الذي تآمر ضد الخلیفة عثمان  أو عن السلفي عال
في حصاره وقتلھ، أو عن السلفي اآلخر الذي منع دفنھ في مقبرة البقیع فدفن في مقبرة الیھود، بعد 

ھذه فبركة من . ھذا كذب: یام من قتلھ، حتى یھب ھؤالء في وجھك أو یثبوا علیك صارخینثالثة أ
ھذا التعصب األعمى : أعداء اإلسالم والمسلمین ألنھ ال یمكن لسلفي أن یقوم بمثل ما ذكرت؟ قلت لھ

تھ ھو نتاج ما تعلموه في المدرسة االبتدائیة، والمتوسطة، والثانویة، والكلیة، والجامعة، وعزز
أن السلف كانوا كأنما ھم معصومون من ... اإلذاعات، وقنوات التلفزیون، والجرائد، وخطب الجمعة

َش ََر فیھا ونَق   .الخطأ، فعلق ھذا التعلیم في أذھانھم وَحف
ّمھم المدرسة والكلیة والجامعة البحث والتنقیب والرجوع إلى المصادر والمراجع ذات العالقة  ُعل لم ت

وھكذا یُصدمون عندما تفاجئھم بغیر ما . و فیما إذا كانت ھناك معلومات أخرىلمعرفة الحقیقة أ
ً لھ. تعلموا ویتزلزلون   .وربما ینضمون إلى طالبان أو القاعدة أو داعش إعماال

بصورة انتقائیة، فقد ) وغیره(ذلكم ھو التعصب األعمى وجریمة التعلیم القائم على تعلیم التاریخ 
والجامعة وما في حكمھا من إعالم وخطب جمعة ووعظ وإرشاد ھذا التاریخ َجملت المدرسة والكلیة 

ً من القداسة علیھ، فبدا السلف للمتعلمین بخاصة وللمجتمع بعامة معصومین  ومكیجتھ، وأضفت شكال
  .ال یخطئون، وال یختلفون، وال یتنافسون، وال یتقاتلون

في بالد المسلمین وھي تعلم التاریخ .. المومنذ أن نشأت المدرسة الحدیثة والكلیة والجامعة واإلع
ً عند المتعلم . ھكذا) وغیره( ھي ) والمسلم العادي(وھكذا تكونت وما تزال عقلیة مغلقة متعصبة جدا

  .المغلقة على الثروة أو الكنز ثم ضاع مفتاحھا" بالقاصة"أشبھ 
م یعتبر التاریخ  ّ البدایة والنھایة فال )... الجامعةوالكلیة و(الذي تعلمھ في المدرسة ) وغیره(إن المتعل

ّب علیھ، ومن ثم فإنھ ال یحتاج إلى أو ال یكلف نفسھ قراءة مصدر أو مرجع آخر،  یضاف إلیھ وال یعق
  . رحلة الدم والقتلة األوائل لألستاذ إبراھیم عیسى: أو روایة تاریخیة مغایرة مثل روایة

التھامات عدیدة مثل وصفھ بالضال، أو  وعندما یجرؤ أحد المسلمین على المخالفة فإنھ یتعرض
ولشدة التعصب وتحكمھ القوي بالعقل أو التفكیر ال . بالمضلل، أو بالحاقد، أو بالمرتد، أو بالكافر

یسمح المتعلم لنفسھ باالستماع لمعلومات جدیدة مختلفة أو مخالفة أو بقبولھا، بل قد یغتال صاحبھا إذا 
اإلشادة الدائمة بالجانب المشرق من التاریخ حتى ال یعرف  وكأن المطلوب". القاصة"وجد مفتاح 

أو كي ال یرتد . األجانب عن الجانب المظلم فیھ وكأنھم ال یعرفون منھ أو عنھ أكثر من أصحابھ
  .المسلمون، أو یفشل اإلسالمیون في االنتخابات

ً أي دون إ -وما في حكمھ  -لقد صار التاریخ  خفاء أو مبالغة أو یكتب الیوم بلغة صحیحة سیاسیا
س في الصفوف االبتدائیة في بریطانیا، فوجدت أنھا  رتوش وقد أطلعت على كتب التاریخ المدرَّ
تتحدث عن الحروب الصلیبیة بصورة أصدق وأفضل مما تتحدث عنھ الكتب المسلمة ذات البعد 

لموسى علیھ السالم  كما وجدت في أحد الكتب المدرسیة األمیركیة مقارنة بین الوصایا العشر. الواحد
لم یحدث زلزال في بریطانیا وال في أمیركا نتیجة ھذا الشكل الجدید السلیم من . وشریعة حمورابي

  . التألیف ولم یرتد المسیحیون ھناك عن المسیحیة

  ٦/١٠/٢٠١٧الجمعة                                                                                              ٢٠:الغد ص



  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 
27 

إن تعلیم التاریخ باللغة الصحیحة مفید لألبناء، والبنات، واألحفاد، والحفیدات بالتعلم من أخطاء 
  .جداد ألن من ال یتعلم من التاریخ یرسب فیھ ویكرره كما یقول جورج سنتیاناوصوابات األ

: یجب أن نرثي ألنفسنا فنحن ضحیة مرتین لجریمة التعلیم الكبرى: عدت لصدیقي السائل وقلت لھ
  .مرة لھذا التعلیم، وأخرى لرفضنا تحریر عقولنا والستمتاعنا بدور الضحیة التي ال نقبل عنھا بدیالً 
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  ھل التعلیم مھنة فعال؟: ین التعلیمتمھ
  ذوقان عبیدات

  
ولكن أي نوع من العمل؟ بعضنا یعتبر العمل رسالة . ھذا ما یتفق علیھ كثیرون. اإلنسان حیوان عامل

ً لتحقیق الذات. وبعضنا یعتبر العمل من أجل كسب العیش. كما یفعل األنبیاء . وبعضنا یعتبره جھدا
  المعلمین؟فأي أنواع العمل نمارس نحن 
وھذا یعني أنك تشارك األنبیاء والشھداء، وأن علیك أن تضحي لنشر ! قالوا للمعلم، أنت تؤدي رسالة

وأن . فالرسالة عادة ما تكون مقدسة أو شبھ مقدسة. رسالتك دون أن تتوقع أي مردود سوى رضا هللا
  !والمعلم لیس كذلك! والتعلیم لیس كذلك! تتضمن معنى ھدایة اآلخرین

وھذا یعني أنك إنسان حر مستقل، یتخذ قراراتھ بنفسھ، دون ! لوا للمعلم، أنت تمارس مھنة التعلیموقا
ضغوط، یعرف ماذا یعمل، ومتى یعمل وأین یعمل وكیف یعمل، فھل التعلیم كذلك؟ وھل المعلم 

  كذلك؟
وبنفس الوقت یبلغنا الواقع، أن المعلم وموظف البرید والجمرك یخضعون لنفس القواعد 

ّ بالعمل وعلى الرغم من . واإلجراءات، ویعملون في إطار نظام واحد، ال یمیز بین موظف وآخر اال
بعض اإلجراءات التصحیحیة أو التجمیلیة مثل بعض العالقات، ونظام الرتب، وإجازة العمل یبقى 

  ھل التعلیم مھنة؟ وھل المعلم إنسان مھني أو عامل مھني؟: الملف مفتوحا
  
  مھنة عن الوظیفةما یمیز ال) ٢(

حریة ممارسة العمل واتخاذ القرارات  - : للعمل المھني شروط وقواعد أشبھ بمبادئ وثوابت، مثل
ً  -. اطار نظري یحكم الممارسات - . المناسبة . شروط محددة لاللتحاق بالعمل، ولممارسة العمل أیضا

تدریب مھني كاٍف قبل  -. العملكفایات ومھارات یجب أن یمتلكھا المھني بدقة وإتقان قبل التحاقھ ب -
قواعد أخالقیة صارمة، یلتزم بھا صاحب المھنة، ویحاسب إذا  - . التخرج وقبل ممارسة العمل

نقابة حرة مھنیة،  -. مساءلة مھنیة صارمة تتعلق بجودة العمل وطرق تقدیم الخدمة -. تجاوزھا
  .تشرف على سیاسات العمل وتدیر شؤونھ

نظام حوافز  - . اعتراف المجتمع بالعمل كمھنة تقدم خدمة حیویة - : دكما تشمل الشروط والقواع
عمل دائم، ال یحدد بأي قیود ال  - . ورتب متدرجة یرتقي الیھا المھني مع تقدمھ في األداء واإلنجاز

  .لقب مھني یحملھ مدى الحیاة -. صلة لھا بالمھنة
  . نمو مھني مستمر دون توقف -

  فما مدى انطباقھا على المعلمین وعلى التعلیم؟! قواعدهھذه بعض شروط العمل المھني و
  
  ھل یمتلكھا المعلم؟: الحریة المھنیة) ٣(

فھل یتخذ المعلم قرارات في . یقصد بالحریة المھنیة قدرة المعلم على اتخاذ القرار فیما یفعلھ ویمارسھ
ییم والترسیب والتنجیح، كما مادة التعلم، ووقت التعلم، ومدة التعلم وحتى كیفیة التدریس والتق: مجال

  یفعل األشخاص المھنیون؟
ً في البلد -دون أي تدخل -یتخذ الطبیب كل القرارات فماذا لو ! وقد یكتب لمریض دواء لیس موجودا

ً في الكتاب؟   قام معلم بإعطاء واجب لیس موجودا
ن الشائع في التعلیم أن فم. التي قد یفرضھا رئیسھ في العمل -غیر المھنیة  -المعلم محدد بكل القواعد 

ولكن ما ! تكون مؤھالت المعلم أكثر وأعلى من مھارات مدیر التربیة او المشرف او مدیر المدرسة
ً؟   مدى شیوع ذلك في عمل األطباء والقضاة والمھندسین مثال

ً لیس من إعداده وبوقت لیس من اختیاره، . یسیر المعلم وفق جدول لیس من صنعھ، ویدرس كتابا
ماذا لو خرج معلم في بلد علماني عن قواعد العلمانیة؟ أو لو خرج في بلد دیني . م یستشر بھاولمدة ل

  ٨/١٠/٢٠١٧األحد                                                                                               ٧:الغد ص
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عن قواعد الدین؟ ما مدى الحریة او الحمایة او األمن المتوافر لھ؟ وماذا لو جّرب طبیب دواء ما أو 
  جراحة ما؟ ھل سیتعرض الى نفس ما یتعرض لھ المعلم؟

  
  ممارساتللمھنة إطار نظري یحكم ال) ٤(
. لكل مھنة علومھا، فالطب یستند الى علوم مخبریة مثل الفیزیولوجیا والبیولوجیا والتشریح وغیرھا 

والمھندس یستند إلى اطر ریاضیة ومعادالت تتمیز بالدقة، والقاضي یستند الى قواعد المنطق والدلیل 
بما نحتاج الیھ في مسائل فما مرجعیتنا نحن المعلمین؟ ھل زودنا علم النفس التربوي . والبرھان

  تعزیز التعلیم والذكاء والنجاح والرسوب والعقوبات ام ما زالت ھذه االمور قضایا جدلیة؟
حین یمارس الطبیب عملھ، فإنھ یسیر وفق نظریة واضحة في وعیھ وال شك ان المعلم یمارس عملھ 

او التفكیر او الحوافز او وفق نظریة ولكنھا لیست في وعیھ إطالقا، فحین یدرس بالطریقة الكلیة 
الدوافع فإنھ یطبق بعض قواعدھا، لكنھ ال یعي الى أي نظریة ینتسب الیھا سلوكھ حتى یكون قادرا 

  !على مواجھة تحدیات تواجھھ في اثناء الممارسة
، كلھم مطالبون - باحثا كان أم خبیرا، أم وزیرا: والمعلم ھنا كل عامل في التعلیم -ان المعلم مطالب 

حث عن اإلطار العلمي النظري، فلو طبقنا بحوث الدماغ الحدیثة في التعلیم لصار لدینا اطار بالب
قدم خیارات، قدم تغذیة راجعة، قدم وفق الحاجات، قدم عمال تعاونیا، : "نظري علمي یقول لنا مثال

  ". الخ.. اسمح بالحركة
بحاجة الى تعلیم وفق نظریة علمیة،  ومع ذلك ال تزال مثل ھذه االمور في التعلیم بعیدة المنال، نحن

  فھل نحن فاعلون؟
  
  شروط محددة لاللتحاق بالمھنة ) ٥(

تفرض كل مھنة شروطا لاللتحاق بھا، فدراسة الھندسة مثال محكومة بشروط ال یستطیع اختراقھا 
 أحد ما لم تنطبق علیھا ھذه الشروط، وكذلك الطب، وغیره، فھل نجد في التعلیم مثل ھذه الشروط؟

  ھل تشترط كلیات التربیة معاییر یجب توافرھا فیمن یلتحقون بھا؟ 
اذن ھناك شروط ومدخالت معینة لاللتحاق بمھنة ما، فال یمكن مثال ان یقبل طبیب ترتجف یداه في 

اذن نحن . تخصص الجراحة، بینما قد یقبل شخص یواجھ صعوبات في النطق في كلیات التربیة
  . شروط لاللتحاق بالتعلیممطالبون باالرتقاء الى وضع 

  
  إتقان كفایات ومھارات قبل ممارسة العمل ) ٦(

ال یسمح ألي مھني ان یمارس العمل بعد تخرجھ من الجامعة، حیث یطلب منھ التدریب سنة او 
سنتین، فالطبیب یتدرب سنة كاملة تحت اشراف طبي، وال یسمح لھ باتخاذ قرار في اثناء التدریب، 

. تین بعد تخرجھ ال یسمح لھ خالل ھذه الفترة بممارسة أي عمل رسمي منفرداوالمحامي یتدرب سن
  فالمطلوب من المھني دائما اتقان كامل للمھارات قبل الممارسة، فھل ھذا ما نفعلھ نحن المعلمین؟

ان المعلمین یتدربون في مدارسھم وبعد التحاقھم بالعمل، وقد ال یتلقون خالل سنواتھم االولى ایة 
ت اال من خالل ما یشاھدونھ من زمالء قد یكون بعضھم محبطا فما المطلوب اذن لتحقیق ھذا توجیھا

  .الشرط المھني المھم
  
  قواعد أخالقیة ) ٧(

قسم "فالطبیب مثال یقسم یمینا. لكل مھنة قواعد اخالقیة یلتزم بھا المھني، ویعاقب اذا خرج عنھا
.  ان ال یمیز بین المرضى حسب المكانة والجاه -. ان یحافظ على اسرار المرضى - : على" أبوقراط

ان یقدم الخدمة في  -.  ان یقدم الخدمة لكل من یحتاج الیھا - .  ان یقدم افضل خدمة یستطیع تقدیمھا -
  . الوقت المناسب
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اننا نعلن نتائج طالبنا في الصحف وعلى رؤوس األشھاد ولیس لدینا  - فماذا نفعل نحن المعلمین؟ 
ال نقدم الخدمات في اوقات مناسبة، فالطبیب مثال ملزم بتقدیم الخدمة في أي وقت خالل  اننا -. أسرار

  . اللیل او النھار، فكم من المعلمین یتقبلون اتصاالت طالبھم حتى خالل النھار
  

وتبقى اسئلة مثل، ھل نقدم افضل الخدمات؟ وھل نمیز بین طالبنا؟ وھل نقدم ما یحتاجون الیھ؟ ما 
  لدینا؟ قواعد العمل

  
  المساءلة المھنیة ) ٨(

لجنة فنیة، تقوم بمحاسبتھ  - یتعرض المھني الى مساءلة مھنیة فنیة، ومن قبل ھیئة مھنیة مثل نقابة 
على اخطاء فنیة مھنیة، بینما نحن المعلمین نحاسب على اخطائنا من قبل لجان إداریة، فقد یحاسب 

لغة انجلیزیة وبشكل عام، ال یحاسب المعلم على  معلم علوم من قبل رئیس قسم لغة عربیة، او مدیر
اخطاء فنیة بل على اخطاء اداریة مثل مخالفة القوانین، حیث یستطیع المعلم ان یمیز ویتحیز دون 

  .إمكان تعرضھ للمساءلة
ما مدى  - ما مدى رضا الطلبة عن ادائھ؟  - : والمساءلة المھنیة للمعلم یفترض ان تتعلق بما یأتي

  ن ادائھ؟رضا األھل ع
 - كم ساعة تدرب؟  -ما التطویر الذي أحدثھ؟  - ما مدى انجازه؟ ما مدى التغیر في سلوك طالبھ؟  -

  !كم طریقة أو وسیلة او أسلوبا او بحثا أنتج؟ كل ھذا ما زلنا نحتاج الیھ حتى نكون مھنیین
  
  النقابة المھنیة) ٩(

االجازة والسماح بالعمل لمنتسبیھا، لكل مھنة نقابة تنظم شؤونھا وتضع شروط الممارسة وتعطي 
ً وتطور العمل والمھنة فھل  ً مدى الحیاة، وتدافع عن زمالء المھنة، وتحاسب أیضا وتضمن لھم دخال
للتعلیم نقابة؟ نعم للتعلیم نقابة؟ لكن ما حدود اختصاصھا؟ وما مدى اعتراف الدولة أو سماح الوزارة 

  علیم؟ ھل تنظم شروط المھنة؟ھل تعطي اجازات الت. لھا بممارسة انشطتھا
ً، فالنقابة حققت حتى اآلن مكاسب في مقدمتھا أنھا عضو في مجلس  ھذه اسئلة یجب اثارتھا دائما
التربیة والتعلیم، ومع أنھا لم تستطع ایصال عضو فاعل، اال ان مجرد تمثیلھا في مجلس للتربیة یرسم 

ً . السیاسات ھو مكسب ممتاز فلم تفعل حتى . أضعف من سائر النقابات المھنیة لكن تبقى النقابة قانونیا
  .اآلن أي عمل یتعلق بتطویر التعلیم

  
  اعتراف المجتمع بالتعلیم كمھنة) ١٠(

فالطب ال یمكن االستغناء عنھ وكذلك الھندسة أو . ھناك مھن تقدم خدمات حیویة ال غنى عنھا
ا الفرق لو تم إغالق المدارس؟ ما فھل یحدث ھذ! فبغیاب ھذه المھن تتدھور امور المجتمع. القضاء

اآلثار الحیویة لذلك؟ ماذا یحدث لو غابت خدمة التعلیم؟ ھل سیموت الناس؟ ھناك من طالب بإلغاء 
ً من سحب ابناءه من المدرسة لیشرف  المدارس وتكلیف االسرة بمسؤولیات تعلیم ابنائھا بل ھناك فعال

  فھل التعلیم مھنة حیویة؟! ھو على تعلیمھم
ولكن لماذا ال یعترف المجتمع بھذه المھنة حتى اآلن؟ في اغلب . انھ خدمة حیویة! ابة نعم بالتأكیداإلج

  !دول العالم ال یعتبر التعلیم مھنة على الرغم من قیمة الخدمة التي یقدمھا المعلمون
فاء لم یحظ وباستثناء معلمي الخل. لم نكن تقدم االحترام الالزم للمعلمین - ونحن العرب، عبر تاریخنا 

ً من المعلمین، . المعلمون كجماعة بالتقدیر الالزم ان اعتراف المجتمع بالتعلیم كمھنة یتطلب جھودا
  .بل لتطویر نظام تعلیمي یفرض نفسھ على المجتمع. لیس لمجرد إقناعھم بذلك

  
  



  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 
31 

  ھل لدى المعلمین رتب متدرجة؟) ١١(
وال . فیھ، فجمیع من فیھ بحمل لقب معلم أنھ عمل مسطح، ال تدرج -وھذا صحیح-یقال عن التعلیم 

ً . فروق بین المعلمین في المسؤولیات والحقوق والواجبات ویتقاعد . یلتحق الشخص بالتعلیم معلما
ً على الرغم من كل خبراتھ وجھوده ً ! معلما ً، وقد یتقاعد ضابطا ویلتحق الشخص بالجیش جندیا

ً . وبرتب متعددة ً وینتقل من  ویلتحق الطبیب في المھنة، متدربا ً ثم استشاریا ً ثم أخصائیا ثم مقیما
  فماذا في ذلك؟. مستوى إلى آخر

ً بالعمل على . ان المھنة المسطحة كالتعلیم ال توفر حوافز للعمل والتطور والتقدم كیف نغري معلما
تطویر ذاتھ؟ كیف نشجعھ على زیادة مؤھالتھ وخبراتھ وھو یعرف عدم جدوى ذلك؟ ھل سنقول لھ 

تى یتحسن وضعك الوظیفي؟ ھل نستطیع اغراءه برتبة مھنیة؟ یمكن ان نقول للعسكري ح! اعمل
ً ورتبة جدیدة ً لنعطیك وساما   فھل یمكن ان نقول ذلك لمعلم؟. اعمل جیدا

ً ولم یستفد منھ سوى  من ھنا یبدو الحل في البحث عن نظام للرتب لیس كالنظام الشكلي القائم حالیا
  !رتب حافزا لكل معلم نحتاج نظام! آحاد المعلمین

  
)١٢ ( ً ً دائما   المھنة توفر عمال

ً عاملین فالطبیب والمھندس والمحامي ال . تعطي المھنة أصحابھا مھارات وخصائص تجعلھم دائما
ً إال اذا كانوا موظفین، لكنھم یستطیعون ممارسة العمل طوال الحیاة، كما یستطیعون  یتقاعدون قسرا

  .باتھم طوال الحیاةالحصول على راتب مھني عبر نقا
ً : ومن المفارقات ان المعلم یفقد عضویتھ في النقابة بمجرد تقاعده فھل نحن المعلمین نمارس عمال

ً؟   مھنیا
  
ً مدى الحیاة) ١٣( ً مھنیا   المھنة تعطي لقبا

فالمحامي . یحتفظ الطبیب والمھندس والمحامي بلقب مھني دائم، حت لو لم یمارس العمل المھني
في . عند مدخل منزلھ وفي عنوانھ وبطاقتھ وفي زواج ابنائھ وعلى بطاقات دعواتھ یستخدم اللقب

  .اثناء عملھ أو بعد تقاعده وحتى في خبر نعیھ
ً منھم بلقب ال یكتبون . والمعلم والمشرف ومدیر التربیة، لیس لدیھم أي لقب مھني، ولذلك ال نصف أیا

كما ال یحتفظ بلقبھ الوظیفي بعد . تربیة عند زواجھاعلى منازلھم منزل مدیر التربیة، أو ابنة مدیر ال
  .الخ... بل ال یمكن االدعاء بأنھ مدیر تربیة سابق أو مشرف سابق. تقاعده بلحظة

فالطبیب والمھندس والمحامي یكتسب لقب دكتور، مھندس، محام ویحق لھ استخدامھ قبل اسمھ، 
  مین؟فأي میزة لنا حن المعل. كجزء ال یتجزأ من التعریف بھ

  
  نمو مھني مستمر) ١٤(

ً مدى الحیاة ً من معارفھ. یمارس المھني تعلما ً كثیرا . ولو غاب الطبیب عن العلم أسبوعین لبدا خاسرا
ً ألھمیة النمو المھني سنفرد لھ مقالة خاصة   .ونظرا

  فكیف نجعل التعلیم مھنة؟! ھذه خصائص المھنة
  

  .رئیس وحدة البحث في مجتمع النھضة التربویة* 
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  الرابیة –منجده محمد عسقالن  -
  
  ضاحیة الیاسمین –محمود عبدالرحمن ابوسارة  -
  
  خلدا –زكریا صبحي جبري  -
  
  الزرقاء –فوزي محمد غباین  -
  
  الصویفیة –وداد حسني سالم الجعبري  -
  
  الجبیھة –احمد حسني بدار الحصان  -
  
  دیوان آل فاخوري –محمد خلیل صالح ابو شندي  -
  
  الصویفیة –سلیمان زیاده قندح ) ھنیھ(سیربنوا  -
  
  بعد عودة االھل –بطرس دیلولوغلو  -
  
  مادبا -فــواز زیــاد سالمة المعایعــة -

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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الكتلة سیعلن عن اسمھا .. نائبا ١٢كتلة نیابیة جدیدة في طور التشكیل في مجلس النواب قوامھا 
  .ة المقبلة التي تعقد في الثاني عشر من تشرین الثاني المقبلوأعضائھا في الدورة العادی

  
  

في الممرات المكشوفة رغم عدم حصولھ » االراجیل«كوفي شوب في مول شھیر في عمان یقدم 
  ..على رخصتي مھن وتقدیم األرجیلة

  
  

 استجوابات الریاطي.. استجوابا من النائب محمد الریاطي الى الحكومة ٤٥مجلس النواب أرسل 
  .تتعلق بالمنطقة االقتصادیة الخاصة وشركة تطویر العقبة والمیناء

  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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علمت صنارة الدستور ان اجتماعا سیعقد الیوم األحد بین وزارة المالیة والھیئة المستقلة لالنتخاب 
وذلك للبحث في عملیة تسریع صرف مستحقات العاملین في االنتخابات البلدیة ومجالس المحافظات 

  .ت في الخامس عشر من آبوالتي اجری
  

ولم . تراجعت الجامعة االردنیة عن قرار رفع رسوم امتحان الكفاءة للغة العربیة لطلبة الماجستیر 
وبحسب مصادر جامعیة  مسؤولة فانھ .توضح ادارة الجامعة االسباب التي أدت الى ھذا التراجع 

جرى تأجیل عقد االمتحان للشھر  سیتم اعادة الفروق المالیة المدفوعة للطلبة المسجلین ، كما
  .المقبل

  
  

عممت مدیریة االمن العام باستجابتھا الفوریة لكافة المالحظات التي تصلھا عبر الوتس اب من خالل 
  وایة شكاوى تتعلق بأداء كافة مرتبات األمن العام ) ٠٧٩٧٩١١٩١١(الرقم

  
یاسیة وحزبیة تمھیدا الشھار  السیاسي المخضرم مروان المعشر یجري اتصاالت واسعة مع قیادت س

حزب سیاسي ذي توجھات اصالحیة مدنیة ودیمقراطیة ، ومن المرجح أن یحتضن المولود الحزبي 
  .الجدید احزابا سیاسیة اخرى 

  
 ٨ر٥بنسبة   ٢٠١٦ارتفعت  التسھیالت االئتمانیة الممنوحة من قبل البنوك المرخصة خالل عام 

  .ملیار دینار ٣٢ر٩بالمئة إلى  ٠ر٩ا ارتفعت الودائع بنسبة ملیار دینار، فیم ٢٢ر٩بالمئة إلى 
  

تقرر االسبوع الماضي تعیین العقید سھم الجمل من مرتبات االمن العام  مستشارا لوزیر المالیة 
  .لتنكولوجیا وامن المعلومات لمدة عامین  

  
اع االوراق المالیة  تحت رعایة محمد صالح الحوراني  رئیس ھیئة االوراق المالیة  یطلق مركز اید

صباح الیوم االحددورة التقاص والتسویة  الجدیدة ،  وذلك في قاعة  جاللة الملك عبد هللا الثاني  في 
  مبنى  سوق رأس المال 

  
الشھر الحالي ،  المؤتمر الدولي  ١٩- ١٧تعقد كلیة االعمال في الجامعة االردنیة  خالل الفترة من 

لك ضمن اطار برنامج كرسي منظمة التجارة العالمیة  ، وبدعم من السادس  في كلیة االعمال ، وذ
.» التجارة الدولیة والنمو االقتصادي الشامل«: منظمة التجارة العالمیة  بعنوان 

 صنارة الدستور
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وزارة الزراعة عممت أمس على مدیریات الزراعة في المحافظات لدعوة المزارعین الى تأخیر 
جھا، وبینت ان الموعد األمثل للقطاف ھو عندما تكون الثمار قطف ثمار الزیتون إلى حین اكتمال نض

  .قد نضجت واكتمل تكون الزیت فیھا، لیضمن المزارع الحصول على أفضل كمیة ونوعیة من الزیت
  
  

ھاني الملقي ظھر الیوم اللقاء الرابع عشر لشباب العواصم العربیة، الذي . یفتتح رئیس الوزراء د
اون مع جامعة الدول العربیة في مدینة الحسین للشباب تحت شعار تنظمھ وزارة الشباب بالتع

  ".الشباب العربي ومحاربة اإلرھاب والتطرف"
  
  

حازم الناصر الیوم، بحضور السفیرة االسبانیة في عمان ومدیر عام . یفتتح وزیر المیاه والري د
تحكم عن بعد في مصادر التجارة الدولیة واالستثمار في الحكومة اإلسبانیة، مركز المراقبة وال

ملیون  ١٥.٤وأنظمة المیاه في محافظات الشمال في إربد، والذي یقام بتمویل اسباني بلغت قیمتھ 
  .یورو

  
  

المدیریة العامة لقوات الدرك تستضیف االسبوع المقبل قمة قادة الدرك االعضاء في المنظمة االیرو 
 ١٥وتقام ھذه القمة في الفترة من ). FIEP(متوسطیة لقوات الشرطة والدرك ذات الصبغة العسكریة 

 .الحالي في عمان) اكتوبر(تشرین االول  ١٨ -

 زواریب الغد
  


