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 وضـــــوعالمـــــــــــ                                  

 

 الصفحة

  أخبار الجامعة

 3 (األردنية)تشكيالت واسعة في 
وسبارك الهولندية تطلقان مسابقة وطنية تعنى بالريادة في " األردنية

 على مستوى المملكة مجال التكنولوجيا الزراعية
61 

 61 (أردنية العقبة)بدء القبول بكلية التمريض في 
  شؤون جامعية

 34 منح جامعية خارجية مقدمة من ست دول 601

 30 الحالي 61ترجيح إعالن قائمة القبول الموحد 

 32 ألف طلب 10تتسّلم « القبول الموحد».. أكبر رقم بتاريخها

 32 التعليم العالي تعلن شروط التقدم للمنح الخارجية

  مقاالت

 55 رين قراقيشنس/ مزيج بين المتعة والتعليماأللعاب التعليمية 

 55 أبو كركيهيثم . د/ أهداف البحث العلمي

 50 المجدوبةأحمد . د/ !وجها المسألة

 56 مبيضينمهند . د/ المعلمون ثم المعلمون

 55 وفيات

 52 زوايا الصحف

محتويات التقرير الصحفي 

 اليومي
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(األردنية)تشكيالت واسعة في    

قرر رئيس الجامعة األردنية الدكتور عبد الكريم القضاة اليوم، وبناًء على تنسيب   -فادية العتيبي

األساتذة عمداء الكليات، تكليف نواب ومساعدي العمداء ورؤساء األقسام للعام الجامعي 

0000/0062. 

 :وجاءت التشكيالت على النحو اآلتي

 اآلدابكلية 

 نائب العميد للشؤون اإلدارية/ األستاذ الدكتور حمدي منصور ناجي منصور

 نائب العميد للدراسات العليا والبحث العلمي/ األستاذ الدكتور إبراهيم محمد محمود كوفحي

 مساعد العميد لشؤون الطلبة/ الدكتور خليل إبراهيم عبد اهلل الهالالت

 مساعد العميد للشؤون الثقافية/ راهيم الدكتور عبد اهلل محمود أحمد إب

 مساعد العميد لشؤون اإلرشاد وخدمة المجتمع/ الدكتورة منى عزت أحمد السين 

 رئيس قسم اللغة العربية وآدابها/  األستاذ الدكتور محمد حسن محمد إسماعيل 

  رئيس قسم علم النفس/ األستاذ الدكتور محمد محمود محمد بني يونس 

 رئيس قسم علم االجتماع بالنيابة/ يل محمد عيد الزيود الدكتور إسماع

 5/2/3542                                               األحد          30جو  -عمون –أخبار األردنية   -46الدستور ص  -بترا 

 

 أخبار الجامعة
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 رئيس قسم التاريخ بالنيابة/  الدكتور عبد الهادي نايف علي القعايدة 

 رئيس قسم العمل االجتماعي بالنيابة/  الدكتور طالل عبد الكريم صالح القضاة 

 رئيس قسم الجغرافيا بالنيابة/ الدكتور زياد مفضي ايوب مخامرة 

 رئيس قسم الفلسفة بالنيابة/  ور ضرار علي جبر بني ياسينالدكت

  

 كلية األعمال

 مساعد العميد لشؤون الطلبة/ الدكتور رامي محمد عقله الدويري 

 مساعد العميد لشؤون االعتماد وضمان الجودة/ الدكتورة ليلى علي أحمد ذهبيه 

 ال بالنيابةرئيس قسم إدارة األعم/ الدكتورة تغريد صالح محمد سعيفان 

 رئيس قسم المحاسبة بالنيابة/  الدكتور حمزة حسين خلف الموالي 

 رئيس قسم التمويل بالنيابة/ الدكتور محمد عبداهلل محمد الخطايبة 

 رئيس قسم التسويق بالنيابة/  الدكتورة زينه عدنان حسن قاسم 

 رئيس قسم نظم المعلومات اإلدارية بالنيابة/  الدكتورة رند هاني حامد الضمور 

 رئيس قسم اإلدارة العامة بالنيابة/ الدكتور عبدالحكيم عقلة محمد أخو ارشيدة 

 رئيس قسم اقتصاد األعمال بالنيابة/ الدكتورة خوله علي أحمد عبد اهلل 
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 كلية العلوم

  نائب العميد/ مصطفى الحسين  األستاذ الدكتور محمود عمر

 مساعد العميد لشؤون الطلبة/ الدكتور ناجل عبدالرحيم طاهر ياسين 

 مساعد العميد لشؤون الجودة والتطوير/ الدكتور منصور حسين عبد اهلل المطارنه 

  رئيس قسم الرياضيات/ األستاذ الدكتور محمد زايد محمد الرقب 

 رئيس قسم الفيزياء بالنيابة/  الدكتور بشار إبراهيم محمود لحلوح

 رئيس قسم الكيمياء بالنيابة/ الدكتورة فدوى محمد علي عودة  

 رئيس قسم العلوم الحياتية  بالنيابة/ الدكتور خلدون عبد الرحمن جفال الحديد 

 رئيس قسم الجيولوجيا/  األستاذ الدكتور غالب حسين كساب جرار 

 رئيس قسم العلوم الطبية المخبرية/  و األستاذ الدكتور يوسف يحيى عادل بيلت

 كلية الشريعة

 نائب العميد/ األستاذة الدكتورة جميلة عبد القادر شعبان الرفاعي  

  رئيس قسم أصول الدين/ األستاذ الدكتور زياد سليم عيد العبادي 

  رئيس قسم الفقه وأصوله/ األستاذ الدكتور إسماعيل محمد حسن البريشي 

 رئيس قسم المصارف اإلسالمية بالنيابة/  ام محمد عبد القادر الزيدانين الدكتورة هي
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 رئيس قسم دراسات اإلسالم في العالم المعاصر بالنيابة/  الدكتور يحيى أحمد سلمان جالل 

  مساعد العميد لشؤون الطلبة/  الدكتورة هال نايف عبد اهلل المشاقبة 

 د العميد لضمان الجودة والتطويرمساع/ الدكتورة داليا إبراهيم محمد مصطفى

 كلية الطب

 نائب العميد لشؤون المستشفى/ األستاذ الدكتور جمال خليل تميم المسعد ملحم

 مساعد العميد لشؤون الجودة واالتصال/ الدكتور محمد عيسى سالم السالم 

 مساعد العميد لشؤون الطلبة واالمتحانات في األقسام االساسية/ الدكتورة هيام عدنان محمد عوض 

 مساعد العميد لشؤون التطوير والتعليم الطبي/   الدكتور رائد نائل محمد الطاهر 

 مساعد العميد لشؤون الطلبة في األقسام السريرية والخريجين/ الدكتورة فداء محمود أحمد ذكر اهلل 

 رئيس قسم طب األسرة والمجتمع/  األستاذ الدكتور ماضي توفيق عبد الوالي الجغبير

رئيس قسم علم األمراض واألحياء الدقيقة / االستاذ الدكتور عبد القادر حمدي عبد القادر بطاح

 والطب الشرعي

 لحيويةرئيس قسم الفسيولوجيا والكيمياء ا/  األستاذ الدكتور فيصل إسماعيل عبد الرحمن محمد

  رئيس قسم علم األدوية/  األستاذ الدكتور منير ناصر مفلح غرايبة 

 رئيس قسم الجراحة العامة/  األستاذ الدكتور محمود عبد الرحمن أحمد أبو عبيله 
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  رئيس قسم األمراض الباطنية/ األستاذ الدكتور ياسر محمد هاشم ريان 

 ئية والتوليد بالنيابةرئيس قسم النسا/ الدكتور عقبة أحمد حسن القرعان 

  رئيس قسم األشعة والطب النووي/ األستاذ الدكتور وليد سليمان محمود محافظة 

  رئيس قسم الجراحة الخاصة/  الدكتور أسامه حميد فالح عبابنه

 رئيس قسم التخدير والعناية الحثيثة بالنيابة/  الدكتور عبد الكريم صالح سليمان العويدي

 رئيس قسم التشريح وعلم األنسجة بالنيابة/ أحمد الشطراتالدكتور أمجد تيسير 

 رئيس قسم طب األطفال بالنيابة/ الدكتورة جمانة حنا متري البرامكي

 كلية الزراعة

  نائب العميد/ األستاذ الدكتور مفيد عوني النمر 

 مساعد العميد لشؤون التطوير والجودة/ الدكتورة أماني عبد اهلل علي العساف 

  مساعد العميد لشؤون الطلبة/ تور مهند خالد علي أبو عجمية الدك

 رئيس قسم البستنة والمحاصيل/  األستاذ الدكتور مهند وليد خالد العكش

 رئيس قسم التغذية والتصنيع الغذائي/ األستاذ الدكتور ماهر محمود بشير الدباس

 بالنيابة رئيس قسم وقاية النبات/ الدكتورة لما شريف نجيب البنا الهواري
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دارة األعمال الزراعية /  الدكتور محمد عبد السميع أحمد طبية  رئيس قسم االقتصاد الزراعي وا 

 بالنيابة

 رئيس قسم األراضي والمياة والبيئة بالنيابة/ الدكتور ميشيل إدوارد ميشيل راهبة 

 رئيس قسم اإلنتاج الحيواني بالنيابة/  الدكتور أنس محمد أحمد عبد القادر

  كلية التمريض

 نائب العميد/  األستاذة الدكتورة أماني أنور خليل

 رئيس قسم تمريض صحة المجتمع بالنيابة/  الدكتورة عبير محمد عبد شاهين

 رئيس قسم التمريض السريري بالنيابة/ الدكتور محمود علي محجوب المحارمة

 بالنيابةرئيس قسم تمريض صحة األم والطفل /  الدكتورة أريج خليل عثمان

 مساعد العميد لشؤون الجودة/ الدكتور حمزة عبد اهلل عطية الدريدي

 مساعد العميد لشؤون الطلبة/ الفاضلة هدى موسى محمد عمرو

 مساعد العميد لشؤون التدريب/ الفاضلة أروى فهد عيسى الزعمط 

 كلية العلوم التربوية

 يد لشؤون الدراسات العليانائب العم/ األستاذ الدكتور عادل جورج إبراهيم طنوس

 مساعد العميد لشؤون التأهيل والمدرسة/  الدكتور رامي محمود صالح اليوسف
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 مساعد العميد لشؤون الطلبة/ الدكتورة ميس عماد الدين محمد النسعة 

 رئيس قسم المناهج والتدريس بالنيابة/ الدكتورة إيمان عبد الفتاح محمد عبابنة 

 رئيس قسم اإلرشاد والتربية الخاصة بالنيابة/  العلي الدكتورة صفاء محمد عقلة

 رئيس قسم علم النفس التربوي بالنيابة/ الدكتور جهاد محمد محمود العناتي

 رئيس قسم اإلدارة التربوية واألصول/ األستاذة الدكتورة سيناريا كامل يوسف فراحنة 

 لومات بالنيابةرئيس قسم علم المكتبات والمع/ الدكتورة فاتن فتحي محمد حمد 

 كلية الهندسة

 نائب العميد للشؤون األكاديمية/  األستاذ الدكتور معتصم سعود محمود عبد الجابر

  نائب العميد لشؤون الجودة واالعتماد/  األستاذ الدكتور منور محمد سعود التراكيه 

 مساعد العميد لشؤون الطلبة/ الدكتور فراس محمد عبد الوهاب شرف 

 مساعد العميد لشؤون التدريب/ الدكتور حسام جهاد سعيد خصاونة 

 مساعد العميد لشؤون الحاسوب/ المهندس سعاده زهير سعادة سويدان 

 مساعد العميد لشؤون المختبرات/ المهندس عوض علي رضوان الخرابشة 

  رئيس قسم الهندسة المدنية/  األستاذ الدكتور نسيم خليل جميل الشطرات 

 رئيس قسم هندسة العمارة بالنيابة/  رة دياال حماد سالم الطراونةالدكتو 



 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة ـــــــامعــــة األردنــالج       
 األردن 44203  أنعم( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

10 

  رئيس قسم الهندسة الكهربائية/ األستاذ الدكتور إياد ارسالن أحمد أبو الفيالت 

  رئيس قسم الهندسة الميكانيكية/ األستاذ الدكتور أحمد عبد اللطيف خليل القيسية 

  ئيس قسم الهندسة الكيميائيةر / األستاذ الدكتور رياض عواد خلف الشوابكة

  رئيس قسم الهندسة الصناعية/ األستاذ الدكتور محمد ضيف اهلل األحمد الطاهات 

 رئيس قسم هندسة الحاسوب بالنيابة/ الدكتور رمزي راجح أحمد سعيفان 

 رئيس قسم هندسة الميكاترونكس بالنيابة/ الدكتور موسى صالح موسى اليمن

 مساعد العميد لشؤون المشاغل الهندسية والصيانة/ الوريكات السيد الواكد صدقي محمود

 كلية الحقوق

 رئيس قسم القانون العام بالنيابة/  الدكتور محمد نواف ثالج الفواعرة

 رئيس قسم القانون الخاص بالنيابة/ الدكتور توفيق عارف توفيق المجالي

 كلية التربية الرياضية

 نائب العميد لشؤون الدراسات العليا/ تورة سميرة محمد عرابي أحمداألستاذة الدك

  رئيس قسم الصحة والترويح/ األستاذ الدكتور هاشم عدنان حلمي الكيالني

  رئيس قسم اإلشراف والتدريس/ األستاذ الدكتور رامي صالح محمد حالوهة

 نيابةرئيس قسم اإلدارة والتدريب بال/  الدكتور حسن جمال حسن العوران 
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 مساعد العميد لشؤون الطلبة/ الدكتور محمد فايز عبد الرحيم الدبابسة 

 كلية الصيدلة

 نائب العميد/ األستاذ الدكتور عماد إبراهيم محمد حمدان

 مساعد العميد لشؤون الطلبة/ الدكتور سامح عبد القادر نمر الزبيدي

 مساعد العميد لشؤون االعتماد والتطوير/  الدكتور محمود يوسف عبد الرحيم القواريق 

 مساعد العميد لشؤون التدريب/ األستاذة الدكتورة دينا عبد الرؤوف محمد السبعاوي

 مساعد العميد لشؤون المستشفى وبرنامج دكتور صيدلة/ الدكتورة إيمان عبد القادر زكريا حماد

 رئيس قسم العلوم الصيدالنية بالنيابة/ د المعطي فارس خنفرالدكتور محمد عب

 رئيس قسم الصيدالنيات والتقنية الصيدالنية بالنيابة/ الدكتورة لورينا ميالد نعيم البشارات

 رئيس قسم الصيدلة الحيوية والسريرية بالنيابة/ الدكتور محمد عيسى محمود صالح 

 كلية طب األسنان

 نائب العميد للشؤون األكاديمية واإلدارية/ بكري طالب البيطار األستاذ الدكتور زيد

  رئيس قسم جراحة الفم والفكين وأمراض الفم واللثة/ األستاذ الدكتور حازم تيسير سالم األحمد

 رئيس قسم طب أسنان األطفال والتقويم بالنيابة/ الدكتورة سيرين عدنان محمد بدران

 رئيس قسم االستعاضات السنية المتحركة بالنيابة /الدكتورة نادية سامي سلطي عريفج
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 رئيس قسم المعالجة التحفظية بالنيابة/ الدكتور أحمد مصطفى محمد المعايطة

 مساعد العميد لشؤون المستشفى/ الدكتور محمد حكم أحمد محمد الشياب

 مساعد العميد لشؤون الطلبة وضبط الجودة/ الدكتور يزن منصور ياسين حسونة 

 مساعد العميد لشؤون االمتحانات/ فراس دخيل كامل السليحات  الدكتور

 كلية علوم التأهيل

 نائب العميد/ األستاذة الدكتورة عالية علي سالم الغويري 

  رئيس قسم العالج الوظيفي/ األستاذ الدكتور خضر جودة يوسف عبد الباقي

 لسمع والنطق واضطراباتها بالنيابةرئيس قسم علوم ا/ الدكتورة هنادي عبد الرزاق أحمد بني هاني

 رئيس قسم األطراف االصطناعية واألجهزة المساعدة بالنيابة/ الدكتور بشار سعيد محمود القاروط 

 رئيس قسم العالج الطبيعي بالنيابة/ الدكتورة الرا سلطان محمود الخليفات 

  مساعد العميد لشؤون الطلبة والتدريب/ الدكتورة سمية برهان أحمد أبو جابر 

 مساعد العميد لشؤون التطوير والجودة/ الفاضلة جهاد أحمد عبد الفتاح العرايفي

 كلية الملك عبداهلل الثاني لتكنولوجيا المعلومات

 نائب العميد/ األستاذ الدكتور حازم علي عبد الفالح الحياري

 رئيس قسم علم الحاسوب بالنيابة/ كتورة باسمة أحمد هارون الشقيراتالد
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 رئيس قسم أنظمة المعلومات الحاسوبية بالنيابة/ الدكتور حمد عقاب حمد السوالقة

  رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات/  األستاذ الدكتور رزق محمد حمدان السيد

 ن الطلبةمساعد العميد لشؤو / الدكتورة ربى فؤاد مصطفى عبيدات

 مساعد العميد لشؤون التطوير والجودة/ الدكتور يزن ياسين محمود الشمايلة

 مساعد العميد لشؤون االمتحانات المحوسبة/ الدكتور مروان أحمد طالل الطويل

 مساعد العميد لشؤون المختبرات/ الدكتور مجدي شاكر سالم صوالحة 

 كلية الفنون والتصميم

 رئيس قسم الفنون الموسيقية بالنيابة/ نصيرات الدكتور نضال محمود حمد

 رئيس قسم الفنون المسرحية بالنيابة/ الدكتور يحيى سليم سليمان عيسى 

 رئيس قسم الفنون البصرية بالنيابة/ الدكتور جهاد حسن إبراهيم العامري 

 مساعد العميد لشؤون الجودة/ الفاضلة جويس وصفي سليمان الراعي 

 مساعد العميد لشؤون الطلبة/ يوسف الخطيب السيد إبراهيم أحمد

  

 كلية اللغات األجنبية
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 مساعد العميد للشؤون اإلدارية وخدمة المجتمع/  الدكتور شريف مطلق أحمد الغزو

 مساعد العميد لشؤون الطلبة والتدريب/ الدكتورة دعاء محمد يوسف سالمة

 عتماد والجودةمساعد العميد لشؤون اال/ الدكتورة رانيا علي يوسف زعرور

  رئيس قسم اللغات األوروبية/ األستاذ الدكتور يزيد محمد سعد الحموري

  رئيس قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها/ األستاذة الدكتورة سميرة ذيب فياض الخوالدة

 رئيس قسم اللغات اآلسيوية بالنيابة/  الدكتور زيدون علي أحمد الشرع

 رئيس قسم اللغة الفرنسية وآدابها بالنيابة/ الدكتور موسى فالح عليان عيال عواد 

 كلية اآلثار والسياحة

 رئيس قسم اآلثار بالنيابة/ الدكتور عدنان محمد علي شياب 

 رئيس قسم اإلدارة السياحية بالنيابة/ الدكتورة نور صالح ارشيد العقيلي 

 رئيس قسم إدارة المصادر التراثية وصيانتها بالنيابة/ ات الدكتور محمود إبراهيم عودة عرين

 مساعد العميد لشؤون الجودة والتطوير/ الدكتورة منى موسى مكازي السليحات 

 مساعد العميد لشؤون الطلبة/ الدكتور حسين محمد حسين إبراهيم 

 مساعد العميد لشؤون المتاحف/ الدكتورة فاطمه عبد الكريم محمد صالح مرعي
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 لية الدراسات العلياك

 نائب العميد للكليات العلمية والصحية/  الدكتور بشار أحمد توفيق الخالدي

 عمادة شؤون الطلبة

 مساعد العميد للشؤون القانونية/ السيد صهيب علي خلف الهروط 

 

ك عبد إلى ذلك، قرر رئيس الجامعة تكليف الدكتور خير الدين معاوية صبري األستاذ في كلية المل

اهلل الثاني لتكنولوجيا المعلومات قائما بأعمال مدير مركز تكنولوجيا المعلومات، وتجديد تكليف 

 .الدكتورة هديل صالح ياسين من كلية األعمال القيام بأعمال مدير وحدة الشؤون الدولية
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وسبارك الهولندية تطلقان مسابقة وطنية تعنى بالريادة في مجال التكنولوجيا " األردنية
 الزراعية على مستوى المملكة

 

أعلن مركز االبتكار  -سناء الصمادي

والريادة في الجامعة األردنية ومنظمة 

سبارك الهولندية أن الثالث عشر من 

تشرين األول هو موعد إلطالق مسابقة 

وطنية تعنى بالريادة في مجال 

التكنولوجيا الزراعية على مستوى 

 (Agritech كة بعنوانالممل

Competition ). 

وتتضمن المسابقة، التي سيشارك فيها طلبة وخريجو الجامعات الرسمية الحكومية والخاصة على 

مستوى المملكة، برنامجا تدريبيا لمدة أربعة أسابيع إلكسابهم المهارات والمعارف الخاصة بخطط 

نشاء المشاريع الصغيرة وتحويل األفكار إلى ريادية قابلة للتطبيق على أرض ال واقع األعمال، وا 

 . وتحديدا في المجال الزراعي

وأكد مدير مركز االبتكار والريادة الدكتور أشرف بني محمد أن فكرة المسابقة جاءت لتشجيع الشباب 

والطلبة المهتمين في القطاع الزراعي على استثمار افكارهم الريادية في قطاعات تكنولوجيا الزراعة 

 .اد والجماعات في المجتمعوتحويلها إلى مشاريع ناجحة تدعم األفر 

 5/2/3542                                               األحد                              اإلخباريةالوقائع  –أخبار األردنية   
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وأشار بني محمد إلى أن الجامعة ممثلة بمركز االبتكار والريادة تدعم باستمرار مبادرات الطلبة 

حيث تحتضن الجامعة برامج ومسابقات ‘ والشباب من المجتمع المحلي ال سيما ذات األبعاد الريادية

لريادة بهدف تحفيز الشباب على تنمية التفكير متنوعة على المستوى الوطني والتي تعنى باالبتكار وا

  .اإلبداعي والخروج بمشاريع نوعية قابلة للتنفيذ

ودعا بني محمد الطلبة من مختلف الجامعات على المشاركة في المسابقة مبينا أنها فرصة غنية 

للشباب لالنخراط في مشاريع أعمال خالقة لالنطالق نحو الريادية، مثمنا دور منظمة سبارك 

 .لتعاونها المستمر وجهودها المبذولة لنجاح المسابقة

ن الطلبة ستخضع للتحكيم أمام نخبة من المحكمين من ويشار إلى أن جميع الفرق المشاركة م

القطاعات المختلفة وسيضم البرنامج خبراء عرب وأجانب مختصين في قطاعات الريادة واألعمال 

 . والزراعة

 . دينار ألفضل مشاريع ريادية زراعية 0100وتقدم المسابقة للفائزين جوائز مالية تصل قيمتها إلى 

الهولندية هي منظمة تنموية مستقلة غير ربحية  Spark كر أن منظمة سباركمن الجدير بالذ

تعنى بتطوير التعليم العالي وريادة األعمال وتمكين الشباب الطموح من  6221تأسست في العام 

 .خالل التدريب والتطوير ودعم المشاريع الريادية
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 (أردنية العقبة)بدء القبول بكلية التمريض في 

الستقبال الطلبة  ردنية فرع العقبة الدكتور عامر السلمان جاهزية الجامعةن رئيس الجامعة األلعأ

التمريض التي استحدثت أخيرا  الجدد من مختلف التخصصات واستكمال االجراءات للقبول في كلية

واشار الى مواصلة الجهود الرامية الى التوسع في  .بعد الحصول على الموافقات الالزمة

الجامعة من تحقيق االهداف والغايات التي انشئت من اجلها  تخصصات االكاديمية التي تمكنال

  .لخدمة ابناء العقبة

اردنية العقبة تشهد   وبين السلمان خالل لقائه وفدا يمثل جمعية ابناء الشمال في محافظة العقبة ان

متطلعة الى تحقيق نقلة نوعية على  جاه المستقبلانطالقة جديدة وتبعث رسالة تفاؤل وامل ات

المساندة والدعم من الجهات المعنية في العقبة في  الصعيدين االكاديمي واالداري والى مزيد من

اهمية وجود الجامعة في اقصى جنوب الوطن ومسؤوليتها اتجاه  سياق اطالق خطة ادارية تراعي

اهم  روع وجد برؤية ملكية يعتبر التعليم الجامعي احدالعقبة االقتصادية الخاصة كمش مشروع منطقة

 مرتكزاته الرئيسة لجذب وتوطين االستثمار

لمبادرة بزيارة الجامعة لالطالع عن قرب على السلمان عن شكرة لجمعية ابناء الشمال على اوعبر 

واقع العملية االكاديمية حيث قدم لهم ايجازا استعرض خالله رؤية ورسالة الجامعة واهم التحديات 

التي تواجهها مؤكدا الحرص على مزيد من التفاعل البناء مع عناصر ومكونات المجتمع والبئية 

ها في مختلف الميادين لتسهم في انجاح برامج التنمية المحيطة مما يمكن الجامعة من تقديم خبرات

الشاملة وتاهيل الكوادر البشرية على صعيد التعليم او التدريب ليكون خريج اردنية العقبة مؤهال لتلبية 

 .احتياجات سوق العمل والفرص التي يفرزها

 

 5/2/3542                                               األحد                     الساعةمدار  – 6األنباط ص  -6ص الرأي 
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تشهد حاليا انطالقة جديدة  السلمان ان اردنية العقبة وبدعم من رئاسة الجامعة االردنية االموبين 

وتبعث رسالة تفاؤل وامل اتجاه المستقبل القريب متطلعة الى تحقيق نقلة نوعية على الصعيد 

االكاديمي واالداري والى مزيد من المساندة والدعم من كافة الجهات المعنية في العقبة في سياق 

جنوب الوطن ومسؤوليتها اتجاه اطالق خطة ادارية مدروسة تراعي اهمية وجود الجامعة في اقصى 

مشروع منطقة العقبة االقتصادية الخاصة كمشروع وجد برؤية ملكية سامية يعتبر التعليم الجامعي 

 . احد اهم مرتكزاته الرئيسة لجذب وتوطين االستثمار

عقبات ولفت الدكتور السلمان الى اعتزازه باالنجازات الكبيرة التي حققتها الجامعة منذ تاسيسها رغم ال

والتحديات المالية التي عانت وما زالت تعاني منها وحجم المسؤولية التي تحملتها االدارات السابقة 

لكي تبقى الجامعة شامخة وتتقدم لتعزيز مكانتها بين الجامعات االردنية سيما وانها انشأت برؤية 

ا امام مسؤوليات اكبر ملكية سامية قدمها جاللة الملك هدية البناءه في اقليم الجنوب مما يضعن

لنكون عند ثقة جاللته لنعبر بجامعتنا الى بر االمان متجاوزين كافة الصعوبات حيث نتوقع مع بداية 

العام القادم اطالق خطة طموحة النشاء كليات علمية في بعض تخصصات الهندسة والطب اضافة 

 .الى كلية للحقوق باذن اهلل

األكاديمية للجامعة هي الهدف والمبتغى وأنه لن يقبل أي وركز دكتور السلمان على ان السمعه 

تهاون في تطبيق معايير الجودة األكاديمية التي تضمن تخريج طلبة وكفاءات متخصصة قادرة على 

خدمة الوطن ووفقا لنهج اداري يتمتع بالحزم والعدالة اضافة الى تقوية البرامج الموجودة حاليا 

ة يحتاجها سوق العمل في المنطقة الخاصة موضحا بان مجلس والتفكير بإستحداث برامج جديد

االمناء ورئاسة الجامعة االردنية االم تقف خلف الرؤية واالنجاز كضامن لبوصلة فرع العقبة مما 

 .سيمكنها من اداء رسالتها بتألق ونجاح

ات التي حققتها من جانبهم اعرب وفد ابناء الشمال عن شكرهم الدارة الجامعة االدرنية على االنجاز 

الجامعة والتسهيل على ابناء المحافظة لنيل الدرجة الجامعية االولى ودرجة الماجستير في محافظتهم 
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بدال من المعاناة التي كانوا يتعرضون لها من اجل الدراسة الجامعية في محافظات اخرى بعيدة 

افظة ورفد سوق العمل مؤكدين ان استحداث كلية للتمريض ستسد العجز في هذا التخصص في المح

 .االردني بالكوادر التمريضية المؤهلة

واكد الوفد على ضرورة وقوف وجهاء وابناء المجتمع المحلي الى صف الجامعة ومساعدتها على 

تحقيق برامجها التطويرية لالنتقال من الصورة النمطية الى االستثمار في مكونات االنسان والمكان 

واعادة تكوين الصورة الذهنية للجامعة كحاضنة لالبداع والتميز والتنمية  بغية تحقيق االنتاج النوعي

 .المجتمعية

وجدير بالذكر ان والدة الجامعة االردنية فرع العقبة جاءت بمبادرة كريمة من جاللة الملك عبداهلل 

الثاني ابن الحسين لتكون نواة عصرية تواكب التقدم الذي تشهده المنطقة االقتصادية الخاصة يسهم 

ق العمل في تعزيز منظومة ومناخ االستثمار فيها من خالل وجود صرح اكاديمي عريق يرفد سو 

بالكفاءات البشرية المطلوبة ويوفر حل جذري لمشكلة التعليم العالي التي كان يواجهها الطلبة 

والطالبات في المحافظة ناهيك عن توفير فرص عمل في الجامعة ذاتها والقيمة المضافة التي حققها 

 .وجود الجامعة على بقية القطاعات االقتصادية االخرى

 

حضره عمداء الكليات في الجامعة جرى التاكيد على ضرورة بناء شراكة وفي ختام اللقاء الذي 

حقيقية مع المجتمع المحلي والبدء بانشاء لجنة اصدقاء الجامعة االردنية فرع العقبة التي سترى النور 

قريبا اضافة الى بناء شراكات اخرى مع القطاعات المتخصصة في الصناعة واألعمال والشركات 

ل مع الخريجين ومساعدتهم في ايجاد فرص عمل او ببناء مشروعاتهم الصغيرة المحلية والتواص

والمتوسط الفردية والجماعية، والشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعاون مع المدارس الحكومية 

 .والخاصة والوصول اليها ونشر رسالة الجامعة بين تالميذها واتاحة الفرصة أمامهم لزيارة الجامعة
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 منح جامعية خارجية مقدمة من ست دول 501

 بلغ عدد المنح الدراسية الجامعية الخارجية والمقدمة من ست دول ضمن التبادل منال القبالوي

وتبدأ عملية تقديم   .منح، ومازالت الجزائر لم تحدد بعد عدد منحها ( 601) الثقافي مع االردن 

في مديرية   (0062/0000 )رونية لالستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعيالطلبات اإللكت

لياًل من يوم  60االثنين وحتى الساعة  البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صباح غد

  .من الشهر الحالي 66االربعاء 

وارمينيا  وتأتي هذه المنح الخارجية المقدمة من ست دول وهي مصر والجزائر والمغرب وتونس

ضمن ثالثة  والمحصورة عادة 0000/0062ورومانيا ضمن التبادل الثقافي للعام الدراسي 

ويعد معدل الثانوية العامة والمنطقة  .(الطب البشري وطب االسنان ودكتور صيدلة)تخصصات هي 

في ترشيح الطلبة المتقدمين لالستفادة من المنح  اساسين للمفاضلة في االلية المتبعةالجغرافية 

للدول  ويشمل الموقع االلكتروني للتعلم العالي والبحث العلمي ماهية الوثائق المطلوبة .الخارجية

 منحة طب 30منها  -لم يحدد منها منح الجزائر بعد -منح(  601) ويبلغ مجموع المنح  .المانحة

االردن  بعد حذف مادتي التربية االسالمية وتاريخ%51شري من مصر بحيث ال يقل المعدل عن ب

منح  ( 1)منح طب اسنان و ( 2)وبلغت المنح المقدمة من تونس  . ولغة الدراسة اللغة االنجليزية

 الحقل الطبي ولغة/ لطلبة الفرع العلمي والفرع العلمي% 11يقل المعدل عن  دكتور صيدلة بحيث ال

منح طب اسنان ولغة (  3)منحة طب بشري و(  60)وقدمت المغرب  .الدراسة باللغة الفرنسية

منحة طب بشري ولغة الدراسة باللغة االنجليزية ورمانيا (  01)وقدمت ارمينيا  .الفرنسية الدراسة اللغة

 ولاما الجزائر فالترشيحات مشروطة بوص. طب بشري ولغة الدراسة اللغة الرومانية منحة(  00)

 شؤون جامعية ومحلية

 5/2/3542                                               األحد                                                            6ص الرأي 
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ويشترط بالمتقدم ان يكون اردني الجنسية ومن الحاصلين على الثانوية  .تأكيد من الجانب الجزائري

 الحقل الطبي او امتحان شهادة/الفرع العلمي او الفرع العلمي 0062يعادلها للعام  العامة او ما

نتائجهم بشكل  هرتالفرع العلمي والذين ظ 0062الدورة الشتوية للعام / الثانوية العامة االردنية 

اما بالنسبة للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة غير االردنية  .نهائي قبل موعد تقديم الطلب

وحسب  حصولهم على وثيقة معادلة لشهاداتهم او تصديقها من وزارة التربية والتعليم فيشترط

  .االصول

ورقي او خالل  ويجب التقديم بالمدة المسموح بها لتقديم الطلب ولن يتم استقبال اي طلب التحاق

وتطبق  .لتنافسل ويعتمد معدل الثانوية العامة والمنطقة الجغرافية وااللوية االعتبارية كاساس .الهاتف

لمرحلة البكالوريوس للعام  على الطلبة المتقدمين السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات االردنية

وفروع الثانوية العامة بحيث ال يقل  وشروط الدول المانحة من حيث المعدل 0000/0062الجامعي 

في الفرع العلمي % 11عن 0000/0062الجامعي  معدل الطالب المقدم للمنح الخارجية للعام

يتقدم الطالب بثالثة خيارات رئيسية في الطلب االلكتروني المعد لهذه  .الحقل الطبي/والفرع العلمي

 ويتم ترشيح.تعبئة طلب الكتروني يتطلب ادخال الرقم الوطني ومكان ورقم القيد الغاية من خالل

وفقا السس  ه ولمرة واحدة فقطالطالب لالستفادة من المنح المتاحة حسب ترتيب اولويات خيارات

 ويتم ترشيح الطلبة لالستفادة من المنح الخارجية من خالل تنفيذ اكثر من دورة .المفاضلة المعتمدة

الترشيح  ترشيح الكترونية بحيث انه في حال عدم حصول الطالب على الترشيح خالل دورة

 .االلكترونية الالحقة الترشيح االلكترونية االولى فيمكن ان يحصل على خياره االفضل في دورات

ضمن نتائج  ويلغى طلب المنح الخارجية كامال في حال قبول الطالب في تخصص الطب البشري

الخارجية اذا حصل على  في طلب المنح( التخصص)وكذلك يلغى خيار الطالب . القبول الموحد

لمرشحين من خالل يتم االعالن عن اسماء الطلبة ا .نفس التخصص ضمن نتائج القبول الموحد

ساعة من تاريخ (  01)يمنح الطالب مهلة  .العالي والبحث العلمي الموقع االلكتروني لوزارة التعليم

مديرية البعثات لقبول او رفض الترشيح الكترونيا واي  / اعالن النتائج على الموقع االلكتروني للوزارة
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يلتزم  .م ترشيحه الي منحة اخرىمستنكفا عن الترشيح وال يت ساعة يعتبر 01تأخر بالرد عن 

لم يستكمل وثائقه  واذا. ساعة عمل من موافقته على الترشيح 11الطالب باستكمال وثائقه خالل 

، وتشمل الوثائق الكفالة العدلية.اخرى الل هذه المدة يعتبر مستنكفا ويفقد حقه بالترشيح الي منحةخ

عالمات الثانوية العامة او معادلة الثانوية العامة  كشف، نموذج التعهد، شهادة عدم محكومية 

ن جواز الشخصية للطالب من صورة عن شهادة ميالده وصورة ع الوثائق، للشهادات غير االردنية

 شهادة خلو من االمراض السارية والمعدية باللغتين، المطلوبة من الدول المانحة  الوثائق، سفره 

 .العربية واالنجليزية
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 الحالي 51ح إعالن قائمة القبول الموحد يترج

رجحت مصادر رسمية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعالن قائمة القبول الموحد في 

الخامس عشر من الشهر الحالي وسط توقعات بقبول أعداد تفوق الطاقة االستيعابية للجامعات 

 .الرسمية ال سيما في التخصصات الطبية

مديرتها خولة ” الغد“الموحد حسب ما صرحت لـ وبلغ مجموع الطلبات المقدمة لوحدة تنسيق القبول 

طلبا فيما بلغ عدد الطلبة الذين عدلوا على الطلبات المقدمة أو قدموا طلبات بعد  11501“عوض 

 .“ طلبا 00131إعالن نتائج الدورة التكميلية 

 ومن المتوقع ان يحدد مجلس التعليم العالي األسبوع الحالي أعداد الطلبة المقرر قبولهم في

 .الجامعات الرسمية

ويتوقع مراقبون لجوء مجلس التعليم العالي لقبول أعداد من الطلبة في التخصصات الطبية تزيد على 

الطاقة االستيعابية للجامعات من اجل تخفيض الحدود الدنيا لمعدالت القبول في تخصص الطب 

الذين حصلوا على معدالت بسبب األعداد الكبيرة من الطلبة %  21ضمن قائمة القبول الموحد دون 

فما فوق في االمتحان العام والتكميلي %  21مرتفعة، إذ بلغ عدد الطلبة الحاصلين على معدالت 

فما %  20طالبا وطالبة في حين بلغ عدد الحاصلين على معدالت  1361في الفرع العلمي وحده 

 .طالبا وطالبة 61030فوق في نفس الفرع 

لتعليم العالي وضمان جودتها إلى مجلس التعليم العالي بقبول نحو ونسبت هيئة اعتماد مؤسسات ا

 ألف طالب وطالبة، حيث 12

 2/2/3542                                                سبت ال                                                    3/ ص أولىالغد  
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ستكون زيادة أعداد المقبولين في التخصصات الطبية ضمن قائمة القبول الموحد على حساب أعداد “

ي تضم ، بحسب مراقبين ما سيؤثر سلبا على إيرادات الجامعات الت”المقبولين ضمن البرنامج الموازي

 .تخصصات طبية ورسوم الساعات الدراسية فيها ضمن البرنامج العادي منخفضة

كما سيؤدي هذا إلى اكتظاظ بأعداد طلبة الطب وطب االسنان بما يخالف معايير الطاقة االستيعابية 

 .ويؤدي إلى مشاكل في تدريب الطلبة

نظر في تعليمات السنة التحضيرية ما وعانت جامعتا األردنية والعلوم والتكنولوجيا من قرار إعادة ال

أدى إلى اختيار معظم طلبة هذه السنة لتخصص الطب دون طب االسنان ما يشكل ضغطا من قبل 

 .األعداد الكبيرة لطلبة السنة الثانية في تخصص الطب على أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعتين

كميلي الساعة الثانيـة عشرة ليال من ليلة وانتهت عملية تقديم الطلبات لمن اجتازوا االمتحان الت

 :االربعاء الماضي فيما كانت بدأت صباح االثنين من خالل الموقع اإللكتروني للوحدة

www.admhec.gov.jo . 

إلى ذلك أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في وقت سابق موعد تقديم الطلبات اإللكترونية 

للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة األردنية  0000/  0062ة لالستفادة من المنح الخارجي

 0062ولطلبة شهادة الثانوية العامة األردنية الدورة الشتوية للعام  0062أو ما يعادلها للعام الدراسي 

فقط والراغبين باالستفادة من المنح الخارجية المقدمة للمملكة ضمن اطار التبادل الثقافي من الدول 

 .لعربية الشقيقة واألجنبية الصديقةا

وقالت الوزارة إن تقديم الطلبات اإللكترونية لالستفادة من هذه المنح سيبدأ اعتبارا من صباح يوم بعد 

ليال من يوم األربعاء المقبل من خالل الموقع اإللكتروني  60غد االثنين ويستمر لغاية الساعة 

 .ww.dsamohe.gov.jo لمديرية البعثات
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دت الوزارة ضرورة االطالع على التفاصيل واالرشادات الخاصة بالمنح الخارجية من خالل الرابط وأك

نفسه، مشيرة إلى أن الطالب يتحمل مسؤولية صحة بيانات االتصال المدخلة مثل رقم الهاتف والبريد 

 .اإللكتروني

ن التقدم من خالل وأشارت إلى أن تقديم الطلبات يجب أن يتم من خالل جهاز الحاسوب وال يمك

 .الهاتف

 .مصر، تونس، الجزائر، المغرب، رومانيا، ارمينيا: والدول التي تغطيها المنح الخارجية هي

وشددت الوزارة على ان هذه المنح هي لمرحلة البكالوريوس فقط ومخصصة لطلبة الثانوية العامة 

الفرع العلمي فقط والطلبة سواء الدورة الشتوية أو التكميلية وهي محصورة بطلبة  0062للعام 

 .المستكملين لمتطلبات االلتحاق بالجامعات فقط
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ألف طلب 00تتسّلم « القبول الموحد».. أكبر رقم بتاريخها  

في أكبر رقم بتاريخ القبول الموحد، وصل عدد الطلبات التي تمت من خالل دفع  -أمان السائح

طلبا من مختلف مناطق المملكة في  11501الفا تسلمت الوحدة فعليا  10فواتيركم للقبوالت حوالي 

وقعات بارتفاع ملحوظ بالحدود الدنيا لمعدالت القبول بكافة التخصصات الى حوالي عالمتين ظل ت

 عن مثيالتها العام الماضي

ووفقا لمصادر مطلعة، من المتوقع ان يتم اعالن قائمة القبول الموحد منتصف الشهر الحالي، أي 

التي ستعالجها الوحدة لتنقيح لن تكون بأقصى التقديرات قبل منتصف الشهر بسبب االعداد الكبيرة 

الطلبات ومعالجتها واجراء عملية التنافس بين الطلبة وذلك ليحدد المجلس اعداد المقبولين المرشحين 

 .للقبول في الجامعات الرسمية

كما تعمل الوحدة على اعداد تقرير خاص لمجلس التعليم العالي لمعرفة توجهات الطلبة وتحديد 

اقباال ومستويات المعدالت وفئات الطلبة ومعدالتهم واي الفئات االكثر التخصصات االكثر طلبا و 

 .طلبا على معظم التخصصات

%  2571ووفقا لقراءة المعدالت، فمن المتوقع ان يقف الحد االدنى لتخصص الطب الى حوالي 

 تقدموا لتخصص الطب واالسنان%  21حيث توقعت القراءات انه الطلبة الذين تفوق معدالتهم عن 

حيث سيكون التنافس في تلك التخصصات الطبية عال جدا بحيث سيمنح مجلس التعليم العالي 

مساحة قبول اوسع للطلبة حيث ستكون هناك اعداد اضافية عن مثيالتها االعوام الماضية في ظل 
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طالبا اي  110توقعات ان يصل عدد المقبولين في تخصص الطب بالجامعة االردنية الى نحو 

 .ف العام الماضيثالثة اضعا

كما طلب مجلس التعليم العالي من الجامعات التي تدرس تخصص الطب بدراسة امكانية زيادة 

اعداد المقبولين في التخصص مع توقعات بأن يقلل مجلس التعليم العالي من نسبة المقبولين على 

ية توزيع الطلبة البرنامج الموازي لصالح التنافس في ظل ثورة سيشهدها القبول الموحد خالل عمل

 .اصحاب المعدالت العالية على رغباتهم وفقا للقبول الموحد

ووفقا لمراقبين فإن اعداد المقبولين في التخصصات الطبية ستتضاعف حكما بسبب االرتفاع غير 

 600الى  21المسبوق في اصحاب المعدالت العالية حيث وصل عدد الحاصلين على معدالت من 

 .طالبا60265حاصلين على معدالت تفوق التسعين طالبا وال 1361حوالي 
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 التعليم العالي تعلن شروط التقدم للمنح الخارجية

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شروط التقدم للبعثات الخارجية المقدمة للمملكة ضمن 

اطار التبادل الثقافي من الدول العربية الشقيقة واالجنبية الصديقة والتي ستبدأ اعتبارًا من االثنين 

بيان صحفي صدر عن الوزارة اليوم ووفقا ل. لياًل من يوم االربعاء الذي يليه 60المقبل ولغاية الساعة 

الخميس فقد اشترطت تعليمات التقدم لهذه البعثات ان يكون الطالب حاصال على شهادة الثانوية 

أو الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها  0062العامة األردنية أو ما يعادلها للعام الدراسي 

ودعت . الل جهاز الحاسوب ال من خالل الهاتف، وتقديم الطلبات من خ0062الدورة الشتوية للعام 

الوزارة الطلبة الى ضرورة االطالع على التفاصيل واالرشادات الخاصة بالمنح الخارجية للعام 

، الفتة الى ان الطالب  www.dsamohe.gov.jo: عبر الرابط التالي 0062/0000الجامعي 

 (. يد االلكترونيالبر / فرقم الهات)يتحمل مسؤولية صحة بيانات االتصال المدخلة 

 

 

 

 

 

 

 

 6/2/3542                                                 جمعةال                                              5ص الدستور   -بترا  

 



 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة ـــــــامعــــة األردنــالج       
 األردن 44203  أنعم( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

30 

 

 

 األلعاب التعليمية مزيج بين المتعة والتعليم

 نسرين يوسف قراقيش

حب المغامرة والمنافسة والبحث عن الحاجة للراحة والتنفيس عن الغضب والرغبة في تحقيق الذات 

والحاجة لتحقيق النجاح نجدها ببساطة في برمجيات أنتجت خصيصا عن طريق لعبه تلبي حاجة 

ت التكنولوجيا في التعليم ولكن ما أوجدته شهدت السنوات األخيرة طفرة في استخداما. الفئة المستهدفة

اليوم الشركات من إعداد وتصميم إلستغالل كافة الطرق وتوجيهها نحو تحقيق أهداف تعليمية 

تحاكي خصائص المتعلمين ورغباتهم  واحتياجاتهم حيث تم توجيه العمل نحو صناعة االلعاب 

استحداث الطرق واالساليب المناسبة لتلك التعليمية الهادفة والموجهة على أن تحقق غاية التعلم ب

المهمة ويتم اعدادها من قبل متخصصين ووفق مراحل انتاجية محددة للبرمجية التعليمية وتتمثل في 

 . التحليل والتصميم، كتابة السيناريو، انتاج البرمجية، مرحلة التقويم والتطوير وأخيرا النسخ والتوزيع

أحد أهم الوسائط المحببة للمتعلمين، استخدموها لتوصيل رسائل  وهنا في مجال التعليم كونها جاءت

تربوية توعوية لهم بإضافة المتعة والتشويق للمادة الدراسية وتنمية القدرات االبداعية والعقلية 

والمواهب واثارة التفكير وزيادة التعاون بين أفراد المجموعة في الفريق الواحد والمنافسة ضد الِفرق 

 . ول للهدف المرجو تحقيقهاألخرى للوص

قامت باآلونة االخيرة منافسات كثيرة من الشركات المنتجة للبرمجيات التعليمية نحو انتاج ألعاب 

تعليمية متعددة ولكن قد يأتي القصور في معظمها أن إعدادها يكون من قبل أشخاص مصممين 

وهذا ما يضعف انتاج هذه البرامج  خبيرين في مجال البرمجة وبعيدين تمام البعد عن التعليم والتعلم

 مقاالت
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وهنا الدور النتاج برمجية ذات طابع فني وتعليمي وانتاجي وتنظيمي جيد الى استشارة من هم ذوي 

الخبرة في ارض التعليم كالمعلمين األكفاء وأشخاص ذو خبرة بعلم النفس وخبراء بالمجال التعليمي 

 . عن قرب من واقع التعليم

معلم ودوره كيف أصبح و تغير دور كل من المعلم والمتعلم عن النظرة وال ننسى الحديث عن ال

التقليدية ليصبح المتعلم محور العملية التعليمية وباحث ومستكشف عن المعارف المتنوعة بشتى 

الطرق الحديثة للتعليم وعلى هذا الطريق أصبح دور المعلم موجه ومرشد للمتعلم  ومصمم لعملية 

ما هو جديد لتطوير مهارته أيضا بعد ما كان المعلم هو محور العملية التعليم وباحث عن كل 

التعليمية ليصبح هو بمثابة القائد والمرشد الذي يرسم ألبناءه خط السير بالتوجيه والمتابعة وتقديم 

التغذية الراجعة المناسبة وهذا ينفي ما اعتقده البعض بانتهاء دورالمعلم في العملية التعليمية  ليكون 

نما يبقى دوره فاعال ولو لم يظهر فهو يقف خلف شاشة الحاسوبا  . لحاسوب هو المعلم وا 

وتقود االلعاب التعليمية في تحوالت المنحى التعليمي لتصبح جزء مهم في مفهوم المنهاج الحديث 

تاح القائم على االنشطة والخبرات بعد ما كان المنهاج يقوم على المقررات الدراسية، وبهذا المعنى تج

االلعاب لتدخل كجزء من االنشطة المقدمة للطلبة ويأتي دور المعلم في جعلها ذات جاذبية أكبر 

وتصميم مناسب للموقف التعليمي لتحقيق الهدف بأقل وقت وجهد وزيادة بالفاعلية كما ذكرنا سابقا، 

ها احد اهم االساليب اضافة الى مميزات االلعاب بطبيعتها البدائية التي تجعلها ذات قيمية تربوية بأن

المتبعة نحو جذب الطالب النغماسه بالعمل المطلوب وزيادة التشويق واضافة عنصر المنافسة بين 

 . االفراد والتكرار ليتحقق التعلم المرغوب فيه

وفي هذه الطرق التي أوردتها تكنولوجيا التعليم جاعلة العملية التعليمية تسير في نسق جديد لتحمل 

ير من االختالفات بين ماضي التدريس وحاضره وبإدخالها تجعل التعلم ذو معنى في طياتها كث

ومحاكية لنظريات التعلم المختلفة، ولطالما كانت لأللعاب التعليمية أهمية بارزة وكبيرة عبر العصور 

الى جانب وظيفتها التربوية والتعليمية فقد أخذت بالسابق من تدريب المقاتلين بالحرب وظهرت منها 



 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة ـــــــامعــــة األردنــالج       
 األردن 44203  أنعم( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

32 

لعبة الشطرنج وتطورت االلعاب عبر الزمن تطور ملحوظ بعد أن تم ادخالها باستخدام تكنولوجيا 

التعليم وبالبرمجيات التي تعد خصيصا نحو المتعلم محاكية الموقف التعليمي بلعبة غير عشوائية 

 .وانما هادفة وممتعة وجاذبة 
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 البحث العلميأهداف 

 هيثم أبو كركي. د

المرموقة عالميا وهي خط أحمر  أساسا راسخا في كل الجامعات تعد منظومة أخالقيات البحث العلمي 

وسترن اونتاريو الكندية  اتاح لي وجودي كباحث زائر في جامعة يمكن تجاوزه بحال من األحوال، وقد ال

البحث العلمي  جنة أخالقياتيجب أن يصدر من ل وتجربة المرور بطلب الموافقة الذي فرصة االطالع

بالضوابط  الموافقة األخالقية على االلتزام في بحثه، وفي المجمل تدور حيثيات قبل أن يشرع الباحث

حيوانات التجارب إضافة إلى تعهد  األبحاث والتجارب على اإلنسان أو على العلمية والطبية عند إجراء

وعدم استغالل أي بيانات تصل إليه من خالل بحثه  لعلميالباحث بااللتزام بالمعايير العلمية والتوثيق ا

ما لفت انتباهي وبشدة وجود سؤال ال بد من اإلجابة عليه من قبل مقدم الطلب  .ألي منفعة شخصية

استوقفني هذا السؤال  ما هي اإلضافة التي سيقدمها بحثك للمعرفة العلمية في مجالك وتخصصك؟ وهو

من يريد أن يقدم إنتاجا معرفيا يضيف  هنا يمكن أن ادرك الفارق بينمطوال قبل اإلجابة عليه، ومن 

يقتصر جل جهده على أعادة اختراع العجلة مرارا وتكرارا  للحقول المعرفية في تخصصه وبين من

 أعتقد جازما أن كثيرا من حقول معارفنا األدبية واإلنسانية ما زالت تراوح مكانها منذ .وبأشكال مختلفة

المنشورة في هذه  أن تتقدم أو تتطور قيد انملة، وذلك بالرغم من العديد من األبحاث عقود خلت دون

أثر في تطوير المسيرة العلمية،  الحقول المعرفية والتي قد يصل تعداد صفحاتها إلى اآلالف دون أي

دة العلمي ال بد أن ينطلق من غاية الفائ ودون أي أثر على واقع االبتكار في المجتمع ألن البحث

واقع التطبيق العلمي للنظريات المختلفة، إن تجربة طلب  للمجتمع وال بد أن يتصدى لسد الفجوات في

 وتحديد مدى إسهامه في التقدم المعرفي فكرة جديرة بأن تطبق في جامعاتنا وقد الغاية المرجوة من البحث

 تكون هي الدافع لنكتب بهدف اإلفادة ال بهدف ملء الصفحات

 2/2/3542                                               سبتال                                                   46ص رأي ال  
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 !وجها المسألة

 أحمد المجدوبة .د

وبروزها على السطح مؤخرًا، من خالل  .قضية المعلمين، وضعًا وأداًء، قضية قديمة جديدة

دليل المحافظات،  المؤسفة التي تمت الخميس الماضي في عمان وعدد من التظاهرات واألحداث

الكل يعلم أن مهنة التعليم تعرضت النتكاسة  .ناجعة على أنها ما زالت بحاجة إلى معالجة ناجحة

السبعينيات  كانت المهنة لغاية منتصف. أطاحت بمكانة المعلم العلمية واالجتماعية والمادية كبيرة،

تها من جانب ومخرجا من القرن الماضي جاذبة ومجزية من جانب، وناجحة ومتميزة في نتاجاتها

لكن بدءًا من نهاية السبعينيات من القرن الماضي، خبا  .«كاد المعلم أن يكون رسوالً »وبالفعل  .آخر

جاذبة للكفاءات بسبب بروز قطاعات أخرى أكثر منافسة واستقطابًا  بريق المهنة، فصارت غير

 عات المجزية في الدولالمتميزين، مثل قطاع األعمال داخليًا والعديد من القطا لخريجي الجامعات

والمديرين  ال بل إن المهنة، بسبب المتغيرات هذه وغيرها، فقدت العديد من المعلمين .المجاورة

تدهورت المهنة، وتراجعت  .والمشرفين من ذوي الخبرة والكفاءة، الذين هجروها إلى قطاعات أخرى

محاوالت عدة، عبر السنوات  .اإلداء مكانة المعلم، وقّل اإلقبال على التعليم، وانخفض مستوى

لكن تلك المحاوالت،  المعلم وتجويد أدائه الماضية، ُبذلت إلصالح التعليم وتطويره، وتحسين ظروف

ن كانت أعطت بعض النتائج، فإنها لم تفلح في إحداث األثر ودون الدخول في تفاصيل  .المرجو وا 

إن النهوض بالمهنة : بعض، نقوليظنهما ال أخرى كثيرة ومعقدة، فاألمر ليس بالبساطة واليسر اللذين

األول، ويتمثل في  .الجوانب معًا، منها جانبان يتعلقان بالمعلم ال يمكن أن يتم إال بمعالجة العديد من

مكانات. وضع المعلم . ومكانة، غير ُمرٍض على اإلطالق الكّل متّفق على أن وضع المعلم، راتبًا وا 

المعلم وحوافزه والميزات األخرى المرتبطة  يادة راتبال بد من ز : ومن هنا نقول بوضوح وبال تردد

بالرضا الوظيفي الذي من شأنه رفع مكانة المهنة من ناحية  بوضعه الوظيفي، بحيث يتمتع المعلم

 2/2/3542                                               سبتال                                                 االلكترونيرأي ال  
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الثاني، ويتجسد في االرتقاء بدور المعلم وتجويد أدائه،  .لها من جانب آخر وجذب الكفاءات المتميزة

ائج المرجوة، وبحيث نعيد للتعليم الحكومي المصداقية واأللق اللذين النت بحيث يحصل المتعلم على

وبناتهم  بهما في الحقب المذكورة أعاله، وبحيث يتوقف اآلباء واألمهات عن إرسال أبنائهم كان يتمتع

ال بد للمعنيين باألمر، حكومة ووزارة  .إلى العديد من المدارس الخاصة التي تبتلع دخولهم وتُفِقرُهم

المعلم المطروح حاليًا من هاتين الزاويتن معًا  بة ومعلمين ووسطاء خير، من النظر لموضوعونقا

للمعلم المثقل المرهق، مشروعة ومهمة تتمثل في زيادة راتبه  هنالك مطالب: حتى يتحقق المرجو

هنالك  لكن .وميزات وظيفته؛ وكلّنا نطالب له بها بقوة ونقف معه في السعي لنيلها وعالواته وحوافزه

أولياء األمور المرهقون  أيضًا وفي ذات الوقت توقعات ومطالب ألولياء أمور الطلبة، بمن في ذلك

باهظة الثمن بانتظار تحّسن اإلداء والبيئة  المتعبون الذين اضطروا إلرسال أبنائهم وبناتهم للمدارس

بالحوار والعقل  ؟كيف يمكن تحقيق ذلك .هنالك حقوق؛ وهنالك واجبات .في المدارس الحكومية

الخبراء، ال بالعاطفة أو التشّنج أو  والمنطق من جميع األطراف المعنية، والخطط المدروسة واستشارة

 .الّتمترس خلف مواقف متشددة
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 المعلمون ثم المعلمون

 ينمهند مبيض. د

لم يأِت زمن أفضل على المعلمين مما هم عليه اليوم، من حيث التعبير وخلق الحالة التحشدية عبر 

مؤسسة النقابة التي كانت احدى منجزات النظال العمالي للمعلمين، وهي احدى اهم محطات 

اإلصالح الوطني في زمن الربيع العربي، وقد يكون هناك من يراها خطيئة كان يجب عدم السماح 

 .ا، طبعا هذه وجهة نظر كل من يرفض صوت الجمهوربه

وبالطبع حال المعلم أفضل من حيث ممارسته للحرية في الدفاع عن مطالبه، وليس من الناحية 

المعيشية او توفير البيئة التدريسية، فرواتبهم مخجلة وحياتهم مليئة بالتحديات والمعلم الذي كان 

في الصف الواحد وربما اكثر، وفي عمان هناك صفوف طالبا ( 11)طالبا بات يدرس ( 03)يدرس 

 .طالبا( 50)فيها 

في موازات ذلك، فإن خطة التخلص من المدارس المستأجرة قوضها ارتفاع عدد السكان الكبير، 

وانهاها وباتت حلمًا مؤجاًل، وهناك اليوم أكثر من مئتي ألف طالب من جنسيات غير أردنية وهو 

 .عمل يحسب لوزارة التربية

 131دنانير، في المقابل عامل النظافة في الجامعة يتقاضى  101المعلم بعد عشر سنوات يتقاضى 

هناك طبعا جنود ورجل أمن . دينارا، ومن هنا فإن دخل المعلم والجندي غير الئق ويستحق التعديل

ا، ومع يبذلون قصارى جهدهم لحفظ أمن البلد وفئات أخرى تحتاج للدعم المالي والتحسين في دخله

 .ذلك يظل المعلم الحصن المكين للوطن وهو الذي يصنع القاضي والضابط

 5/2/3542                                             حد األ                                                      56ص الدستور 
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الرواية الرسمية تقول أن المعلم يستحق، وهي ال تنفي حق المعلم براتب أفضل، وهناك محاوالت لثني 

 المعلمين عن اضرابهم واجراءاتهم التصعيدية المقبلة، وكلنا ثقة بأن القائمين على أمر النقابة لديهم

من الوطنية والخلق والروح المسؤولة الكثير الكثير مما نتعلمه منهم، ويجب وقف حمالت التعبئة ضد 

النقابة وتوجيه البالغات الوطنية لهم بحفظ المصلحة الوطنية والحفاظ على تعليم األبناء، فهم أقدر 

لدورها، ونحن على ثقة نعم المعلم مسؤول وهو اكثر مسؤولي الدولة تقديرًا . منا جميعا على فهم ذلك

بالعقل الراجح في النقابة بالعمل على حل االزمة الراهنة، وكلنا امل بان تقدم الحكومة للمعلمين ما 

يسد رمقهم وما ينصفهم وما يوقف ديونهم وما يجعلم يحسوا أنهم في عين الرعاية وما يحول نهارهم 

أو غاز أو تدبير قسط دراسي البنه  إلى امل وعطاء وليس البحث عن بنك او سلفة  لشراء ثالجة

 .بالتقسيط

صحيح أن كل الشعب يستدين ويستقرض، ويعمل الناس جمعيات لتدبير واقعهم ومطالب االبناء، 

 .لكن الحقيقة المهم تثبيتها أن دخل المعلم أقل مما يجب، وتحسينه ودعمه أهم من دعم الخبز

وار، ودون اتهامية، وان نعينهم على تجاوز الموقف من المعلمين يجب أن يبدأ وينتهي بسقف الح

تحدياتهم، وواقعهم المؤلم، فهم في مدارس سيئة غالبًا من حيث المرافق، وابناؤهم يكبرون ويحتاجون 

للتعليم، في ظل دخل بائس، وبوسع الدولة ان توفر عروضا خدمية في إطار حزمة االتفاق على 

رر يوم الخميس الماضي في عمان، وكلنا امل بالمعلم المطالب لتجنب المزيد من الحرج ولكي ال يتك

 .وحكمته لتدبير مخارج لألزمة الراهنة
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  خلدا/ المهندس عمر سعد العبادي 
  جمعية قزازه/ سمير زهدي الخطيب 
  خلدا/ محمود نهاد محمود كنعان 
  الجبيهه/ عبدالعزيز أمين دحيليه 

 

 

 «رحمهم هللا»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وفيات

 الرأي 
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أجرت إحدى الجهات الرقابية الرسمية تحقيقا سريا مع نجلي مسؤولين سابقين، 
بشأن عالقاتهما التجارية مع إحدى المؤسسات التي تمتلك أسواقا تجارية متعددة 

القات التجارية تشوبها إن الع” زواريب“مصادر قالت لـ ، في مختلف المحافظات
 .إجراءات غير قانونية، وقد استمرت عدة سنوات بينهما

 
  قدمت لجنة االشراف على مناهج اللغة العربية استقالتها للمجلس الوطني

للمناهج، بعد رفض المجلس الوطني الموافقة على توصياتها بشأن مختلف 
السابق الدكتور  مصادر قالت إن رئيس المجلس الوطني .مناهج اللغة العربية

عدنان بدران إضافة إلى غالبية األعضاء رفضوا توصيات اللجنة األمر الذي 
 .دفعها لالستقالة

 
  من مصادر مطلعة أن أحد كبار رجال األعمال األردنيين والذي ” زواريب“علمت

ماليين  1كان يقيم في دولة عربية، اشترى قصرا فارها في منطقة دابوق بقيمة 
اإلقامة فيه بعد أن أنهى أعماله في الدولة العربية التي كان يعمل دينار لغايات 

 .بها
 

  رفع عدد من عمال أمانة عمان الكبرى من منتسبي نقابة العاملين في البلديات
مذكرة لمختلف الجهات العليا يناشدونهم بضرورة وقف االقتطاعات المالية التي 

ذكرة ان هذه االقتطاعات غير تفرضها النقابة على رواتبهم، إذ أوردوا في الم
سنوات، بالرغم من مخالفة النقابة للقانون  1قانونية ومضى عليها ما يزيد على 

 .والدستور ولقرار ديوان المحاسبة بحسب المذكرة

 زوايا الصحف 

 زواريب الغد

 

 

 


