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 ألول مرة في الجامعة األردنیة
 "أستاذاً متمیزاً " تسمیة الدكتور المومني 

  
ُسس تنظیم عمل أساتذة الشرف وتسمیة األساتذة الُمتمیزین والفخریین في  -  ھبة الكاید ً الى أ إستنادا

ردنیَّة الصادرة عن مجلس الُعمداء بقراره رقم  ُ ر مجلس العمداء ،  قر)1700/2016(الجامعة األ
ً " أمس األول بناء على تنسیب من لجنة التعیین والترقیة تسمیة الدكتور شاھر محمد المومني أستاذا

 ً  ".األردنیة"بعد تحقیقھ لجمیع متطلبات وشروط التسمیة، التي تمنح ألول مرة في " متمیزا
  
  

في طلیعة الباحثین العالمیین في  واستحق المومني اللقب نظیر انجازاتھ البحثیة المتمیزة، التي جعلتھ
مجال التفاضل والتكامل الكسري، وصنفتھ شبكة المعرفة تومسون رویترز من أعلى عشرة علماء 

ً نُشر معظمھا في مجالت علمیة ) 240(على مستوى العالم في ھذا المجال، ولھ اكثر من  ً علمیا بحثا
 .عالمیة

  
  

ً لما یتمتع بھ المومني من سمعة علم یة عالمیة غیر مسبوقة؛ اختیر ضمن طبقة العلماء الدولیین ونظرا
ً على المستوى العالمي  ً بأبحاثھم، إضافة انضمامھ لقائمة العقول العلمیة األكثر تأثیرا األكثر استشھادا
لألعوام األربعة الماضیة على التوالي، وحصل على العدید من جوائز التمیز العلمي على المستوى 

والعالمي كوسام الملك عبدهللا الثاني بن الحسین للتمیز من الدرجة الثانیة وجائزة  المحلي واالقلیمي
الباحث المتمیز لعدة أعوام وجائزة سكوبس للعلماء األردنیین وجائزة اإلیسیسكو للعلوم والتكنلوجیا 

ي في مجال الریاضیات، كما كرمھ جاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسین خالل المنتدى العالم
 .كنجم من نجوم العلوم األردنیین 2017للعلوم

  
  

واستكماال لقصة نجاح العالم المومني الذي سما بإنجازاتھ العلمیة وسمعتھ األكادیمیة وباسھاماتھ 
الفاعلة في خدمة الجامعة والمجتمع، كان ال بد من منحھ لقبا یعبّر عن فخر األردن والجامعة بھ 

ل ذلك معبرا لتتویجھ من قبل العدید من العلماء العرب لنیل جائزة وبفكره وعلمھ، سیما وقد كان ك
 .؛ حیث القى دعما لھذا الترشح من كل بقاع األردن حینئذ2016نوبل في الفیزیاء النظریة للعام 

  
  

 أخبار الجامعة

 أخبار األردنیة
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 خبراء وتربویون یعاینون سبل تعزیز مكانة ودور المعلم األردني وفقا ألفضل الممارسات العالمیة
 

نظمت الجامعة االردنیة الیوم بالتعاون مع جماعة عمان لحوارات المستقبل ندوة  -  غولزكریا ال
 .علمیة تناولت سبل تعزیز مكانة ودور المعلم األردني وفقا ألفضل الممارسات العالمیة

  
وناقش المشاركون من خبراء وتربوییون من مختلف مكونات العملیة التربویة مبادرة جماعة عمان 

 .ا فریق متخصص للنھوض بالعملیة التربویة وتعزیز دور ومكانة المعلمالتي أعدھ
  

وقال رئیس مجلس أمناء الجامعة دولة الدكتور عدنان بدران إن المعلم ھو الحلقة األھم في اإلصالح 
التربوي، وھو المحرك الرئیسي للعملیة التربویة، لذا فإن اختیاره وتأھیلھ وتدریبھ العماد األساس في 

 .الحاإلص
  

وأكد بدران ضرورة اإلنتقال بالتعلیم من التلقین الممل إلى النقاش التفاعلي بین المعلم والمتعلم وبین 
 .المتعلمین أنفسھم، وإلى التعلم المدمج والتعلم االلكتروني والتعلم عن بعد

  
التدریب  وأشار بدران في كلمتھ إلى خارطة طریق وضعھا للنھوض بالمعلم والعملیة التربویة عبر

المستمر واالنتقال بالغرفة الصفیة الى ورشة عصف ذھني، والتحرك السریع لولوج قرن إثراء 
 .الموارد البشریة واالقتصاد المعرفي بخطاب تربوي معاصر

  
وقال بدران إن الدول الصاعدة تضع التعلیم أولویة في برامجھا السیاسیة، باعتبارھا استثمارا في 

الذي یتطلب التحول الى الفكر النقدي والتشاركي ومن التفكیر المقید الى  العنصر البشري األمر
 .المطلق

  
ودعا بدران في مقترحھ إلى ضرورة إحداث تغییر جوھري في التعلیم والمناھج كي یتمكن المعلمون 

إلى من استخدام التقنیات الحدیثة في منظومة التعلیم، وتنمیة اإلبداع واالبتكار لدى الطلبة، الفتا 
مجموعة من المرتكزات األساسیة لتحسین نوعیة التعلیم عبر تحسین الوضع االقتصادي للمعلمین 

 .وتشجیع البحث وترسیخ مفاھیم وسلوكیات إیجابیة واحترام التنوع وربط التعلیم بسوق العمل 
  

د أھم بدوره قال رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي محافظة إن التعلیم وتطور مستویاتھ أح
المقاییس التي یقاس بھا تقدم الشعوب، وال بد من التركیز على أن المجتمع األقوى واألفضل ھو 
المجتمع الذي تعي فیھ المؤسسات التعلیمیة دورھا الحقیقي في خلق كوادر فّعالة في بناء المجتمعات 

یر سلوكھم نحو األفضل من خالل التعلیم الذي یسعى إلى االھتمام بتطویر مستویات تعلیم الطلبة وتغی
عن طریق تنمیة معارفھم وقدراتھم التي تسھم بالضرورة في تحقیق ذواتھم بصورة سویّة وإیجابیة، 

 .وھذا كلھ یتطلب معلما مؤھال تأھیال علمیا وثقافیا ونفسیا لالرتقاء بالعمل التربوي والتعلیمي
  

یھ بسعة وأضاف أن المعلم الناجح من یؤدي رسالتھ بما یمتلك من مقوم ّ ات تمّكنھ من ذلك، بتحل
م األسالیب التقنیة الحدیثة، والتنویع في طرق التدریس،  ّ المعرفة، واطالعھ على كل ما ھو جدید، وتعل
إضافة إلى تمتعھ بالصبر والجلد، ومعرفتھ لكیفیة التعامل مع الطلبة على اختالف مستویاتھم 

 ومھاراتھم

 طلبة نیوز -بترا - 16: الرأي ص –أخبار األردنیة 
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ھ كلیة العلوم التربویة في رفد سوق العمل بمعلمین مؤھلین ولفت محافظة إلى الدور الذي تضطلع ب

ومركز األبحاث التربویة الذي یعمل جاھدا لدراسة الواقع وایجاد الحلول الناجعة، معرجا على 
المتمثل في اطالق  2016التعاون فیما بین الجامعة وأكادیمیة الملكة رانیا لتدریب المعلمین منذ عام 

معلمین كأول دبلوم مھني في ھذا التخصص على المستویین المحلي واإلقلیمي، دبلوم إعداد وتأھیل ال
ساعة معتمدة، ویؤھل معلمي المستقبل للتعامل مع الغرف الصفیة على  24یمنح من الجامعة بواقع 

أنھا أكثر من كونھا مساحة صفیة، األمر الذي یجعل منھ نقطة تحول للمعلمین وللسیاسات التعلیمیة 
 .في األردن

   
إلى ذلك قال رئیس جماعة عمان بالل التل إن التعلیم المدخل الحقیقي إلحداث أي تغییر في المجتمع، 
وعلیھ كان التعلیم أول الملفات الوطنیة التي أخضعتھا الجماعة للنقاش والتحلیل والبحث وشكلت لھا 

 .فریقا من الخبراء ممن مارسوا التعلیم وخبروه وعاینوه
  

لمبادرة جاءت نتیجة بحث ونقاش مستفیضین عبر دراسة عدد من نماذج الدول وأكد التل أن ا
الناھضة بقضایا التعلیم مثل سنغافورة والیابان وكوریا الشمالیة، سعیا الى ایجاد نموذج أردني جدید 

 .یعالج أوجھ الخلل ویقوم مسار العملیة التربویة في األردن وینھض بھا
  

ضا للمبادرة استھلھا باألھداف الرامیة إلى إعادة االعتبار للمعلم وقدم الدكتور محمد الزیود عر
باعتباره قائد اجتماعیا وتربویا، والتذكیر بأن دوره یتجاوز مھمة تزوید الطالب بالمعارف والعلوم، 
إلى بناء منظومة القیم والسلوك، وإعادة بناء العالقة مع المعلمین داخل الحرم التعلیمي وخارجھ على 

اإلختیار، واألعداد، ثم : عبر ثالثة محاور أساسیة ھي . حترام والتكریم والوفاء والتقدیرأسس اال
 .التدریب

  
ووضعت المبادرة وفقا للزیود مجموعة من العناصر للنھوض بالعمل التربوي أوالھا تنظیم المعاییر 

لعام والخاص من خالل الالزمة لقبول من ینوي االلتحاق بمھنة التربیة والتعلیم في كل من القطاع ا
لمن یلتحق بأي برنامج جامعي یخرج معلمین یخضع % 75تحدید الحد األدنى لمعدل الثانویة بـ 

لمقابلة لقیاس اتجاھاتھ ودافعیتھ للمھنة على أن یتم اعداده وفق برامج إعداد تربوي متخصص وفق 
االلتحاق بالمھنة  أفضل المستویات وبناء على حاجات النظام التربوي األردني ویخضع بعد

 .الختبارات تقییمیة وتشخیصیة تقیس كفاءتھ
  

ثانیھا تدریب واعداد المعلمین من خالل وضع فترة انتقالیة لمدة ثالث سنوات لمن التحق بالمھنة من 
خریجي الكلیات غیر التربویة یتم خاللھا تأھلیھم في برامج متخصصة تربویا، أما ثالثھا التركیز على 

األطفال ودور الحضانة على أن تقتصر على اإلناث على أن تعد معلمة ھذه المرحلة مرحلة ریاض 
وتزود بالمعارف والمعلومات والمھارات واألسالیب الحدیثة المعتمدة على اللعب والموسیقى والدراما 

 .والحركة والنشاط واالستخدام الفعال لوسائل التقنیة والتكنولوجیا التعلیمیة
  

یزاولون التعلیم اآلن فیجب أن یخضعوا وفقا للمبادرة إلى اختبارات تقییمیة لكل معلم  أما بالنسبة لمن
في المیدان للوقوف على مستواه العلمي وكفاءتھ التربویة مقرونة بمقابالت تكشف عن أھلیتھ 
الشخصیة من حیث اتجاھاتھ ومیولھ، الى جانب وضع برامج تأھیلیة للمعلمین في ضوء ما تكشف 

 .تبارات التقییمیةعنھ االخ
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وحول آلیات تنفیذ المبادرة لفت الزیود إلى ضرورة العمل بشراكة واضحة ومرنة ومنفتحة بین جمیع 
الجھات ذات العالقة ومنھا وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم العالي وسائرالمؤسسات التربویة الحكومیة 

، المدارس الخاصة والحكومیة، ونقابة الجامعات، مجلس األمة(والخاصة لتطویر وتحسین المقترح 
، الى جانب عقد ورش عمل ولقاءات حواریة بھدف أخذ )المعلمین، الخبراء في المجال التربوي

 .التغذیة الراجعة من الجھات سالفة الذكر لغایات استمرار التطویر والتحسین
  

صالح الرواضیة، ومدیر وجرى خالل الندوة نقاش موسع بین عمید كلیة العلوم التربویة الدكتور 
سیاسات التنمیة المھنیة في وزارة التربیة والتعلیم حفص أبو ملوح ومدیر التخطیط اإلستراتیجي في 

 .أكادیمیة الملكة رانیا إلعداد وتدریب المعلمین عبد المجید شمالوي
  

خذ التغذیة وتعكف الجماعة على تنظیم ذات اللقاء في عدد من الجامعات والجھات صاحبة العالقة أل
الراجعة ومعاینة المبادرة وتنقیتھا الخراجھا بصورة شاملة ودقیقة تساعد صانعي القرار للمضي قدما 

 .في تطویر العملیة التربویة وتعزیز دور المعلم
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ابو كركــي یحــذر مـن مخاطـر الفجوات العمیقــة في منطقة غور حدیثة وإمكانیة تسببھا بھزات 
 أرضیة

  
تاذ الجیوفیزیاء وعلم الزالزل عمید كلیة العلوم في الجامعة األردنیة األسبق البروفیسور كشف اس

نجیب أبو كركي أن مفعول ناقل البحرین وتأثیراتھ اإلیجابیة المتوقعة سوف تبدأ تنعكس على منطقة 
ي تتعرض لھا البحر المیت بعد انتھاء العمل بآخر مرحلة منھ، منبھا أنھ یحتم التعامل مع المخاطر الت

منطقة البحر المیت بأسلوب المراقبة واإلحتراز واإلحتیاط لتخفیف المخاطر وعن طریق نظام 
 .اإلنذار المبكر

 
من المخاطر المتصاعدة للفجوات العمیقة في منطقة غور » الدستور»وحّذر أبو كركي في حدیث لـ  

) 20(حفرة منھا بعمق حوالي ) 50(ف حدیثة، مبینا أن الدراسات المیدانیة الحدیثة اسفرت عن اكتشا
أمتار، مع احتمالیة أن یكون العدد أكبر، مبینا أن ھذه الفجوات نتجت عن انحسار ) 10(مترا وقطرھا 

 .المیاه في البحر المیت ویساعد ذلك في حدوث ھزات أرضیة خفیفة
ن حرم منطقة ودعا أبوكركي إلى ضرورة تكثیف المراقبة الدوریة للمنشآت الحیویة القائمة ضم

البحر المیت والمناطق المشابھة كإجراء وقائي وتصمیم المزمع اقامتھ منھا مستقبال بما یتناسب 
استیعاب واستدامة نعمة «ویتكیف مع الطبیعة الدینامیة النشطة لبعض تلك المناطق خدمة لھدف 

طار عام ألبحاثھ  كإ 2005، مبینا أنھ الشعار الذي أطلقھ عام منذ عام »البحر المیت في األردن
 .الجاریة حثیثا حول المنطقة

وبین أبو كركي أن نقص المیاه الواردة للبحر المیت یجعل الفاقد منھ بالتبخر یفوق ما یصلھ في الوقت 
الحاضر بمئات مالیین األمتار المكعبة سنویا ومنذ خمسة عقود، الفتا إلى أن ذلك من شأنھ أن یفاقم 

في المنطقة وبالتالي یؤدي لحصول اإلنھیارات الخسفیة والحفر ھشاشة التراكیب الجیولوجیة 
البالوعیة تباعا بدءا بالمناطق األكثر ھشاشة وانتھاء بالمناطق األكثر مقاومة وال بد لذلك من تبعات 
ونتائج تتطلب التكیف مع ھذا الواقع واتخاذ ما یلزم من اجراءات استباقیة احترازیة للحد من تلك 

 .التبعات
أبو كركي أن تطور اإلنھیارات الخسفیة ومدى انتشارھا ، مبینا  أن التعامل مع تلك الظواھر  وأوضح

في الوقت الحاضر وللعقود الثالثة القادمة على أقل تقدیر یتطلب اإلحتراز بتطبیق نظام اإلنذار 
كن، المبكر، بحیث یتیح تنفیذ النظام الى تصنیف المناطق حول البحر لتجنب الخطر منھا ما أم

وبالتالي التعامل واالستفادة من المناطق منخفضة الخطورة بھندسة ذكیة واإلستفادة من المناطق التي 
 .لم تظھر مؤشرات خطورة

وشدد أبو كركي على أن الجواب األفضل واألقصر واألنجع واألقل كلفة لدینا في انجاز نظام اإلنذار 
سبق مشروع ناقل البحرین فیما یخص ھدف المبكر، إذ من المفروض أن تسیر بالتوازي أو أن ت

التخفیف من نتائج تراجع مستوى میاه البحر المیت المتفاقم ومخاطر ذلك على البنیة التحتیة، ألن 
ّ بعد ربع قرن من انتھاء  مفعول ناقل البحرین وتأثیراتھ االیجابیة المتوقعة لن تظھر بشكل ملموس إال

 .انجازه
على األقل ربع قرن قابلة للتمدید تحتم التعامل مع المخاطر بأسلوب ونبھ أبو كركي إلى أنھ لدینا 

المراقبة واإلحتراز واإلحتیاط لتخفیف المخاطر وعن طریق نظام اإلنذار المبكر الضروري لحمایة 
مما كلفت دراسة الجدوى التي نفذت بإدارة %) 15(االستثمارات، مؤكدا أنھ نظام  ال تتجاوز تكالیفھ 

 .لي خالل العقد الماضيمن البنك الدو

 7: الدستور ص
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ولفت إلى أنھ في الوقت الحاضر وحتى ربع القرن القادم یجب اإلحتراز بتطبیق نظام اإلنذار المبكر 
عاما، كونھ  یتیح تصنیف المناطق حول البحر لتجنب الخطر منھا ما أمكن، ) 15(الذي ندعو لھ منذ 

ة ذكیة واإلستفادة من المناطق التي لم والتعامل مع واالستفادة من المناطق منخفضة الخطورة بھندس
 .تظھر مؤشرات خطورة

ونبھ أبو كركي الى أن الفجوات مغطاه بسطح رقیق مما یسمح بإنھیارھا في حال تعرضھا لحموالت 
متوسطة مثل الشاحنات واآللیات الثقیلة، مشیرا إلى امكانیة وجود أعداد كبیرة من ھذه الفجوات 

  .وبأعماق مختلفة
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 تستضیف رئیس الوكالة السنغافوریة للتنمیة بمحاضرة جماھیریة" ومانش"
 رأس المال البشري ركیزة االقتصاد المعرفي: یو

  
استضافت مؤسسة عبد الحمید شومان رئیس الوكالة السنغافوریة للتنمیة الدكتور فیلیب یو، في لقاء 

دول العالم الثالث، لتكون  حواري موسع، استعرض فیھ قصة نجاح سنغافورة وانتقالھا من مصاف
 . من دول العالم األول، والنھضة التعلیمیة والصناعیة التي أنجزتھا

، في 2018) فبرایر(شباط  12وخالل لقاء الخبیر السنغافوري الذي نظمتھ المؤسسة مساء اإلثنین 
ص الدكتور ، لخ"قصة سنغافورة - االبتكار من الفكرة إلى النجاح"المركز الثقافي الملكي، بعنوان 

یو، كیفیة نمو القطاع الصناعي ومساھمتھ بجزء كبیر من الناتج المحلي لسنغافورة، مشیرا لالنتقال 
 .الناجح من دولة كانت تعتمد في اقتصادھا على التصدیر إلى دولة ذات اقتصاد صناعي

لثمانینیات وأشار یو في اللقاء، الذي تابعھ حشد من المھتمین اقترب من ألف شخص، إلى ان فترة ا
تمیزت بالعولمة المتسارعة، التي قّدمت سنغافورة على إثرھا إستراتیجیة قومیة اقتصادیة جدیدة 

، الفتا إلى انھ منذ ذلك الوقت، أصبح تركیز قطاع الصناعة "الثورة الصناعیة الثانیة"ُعرفت باسم 
 .موجھًا نحو التحّول إلى العملیات كثیفة رأس المال

ب یو بأن شعور الجمیع باالستفادة من خطوات التنمیة، شكل حافزا لھم لدفع عجلة من جھتھ أكد  فیلی
 .االقتصاد السنغافوري

وشدد على مبدأ الشراكة بین الجمیع من جھة، ومبدأ معادلة التوازن في الحقوق والواجبات من جھة 
 ".لھ حصة في كعكة التنمیة"أخرى، ما جعل الجمیع یشعر بأن 

ة السنغافوریة، ركزت على االرتقاء باقتصادھا، المعتمد على الصناعات قلیلة وأكد یو أن الحكوم
التكلفة، ما وضع حجر األساس لمضي سنغافورة قدما في اقتصادھا القائم على كثافة المعرفة 

 . واالبتكار
وأجمل یو تجربة سنغافورة في التطور االقتصادي من خالل االستفادة أوال من تنمیة رأس المال 

ري طویلة األمد، وھو ما دفعھا إلى دعوة العدید من رّواد العلوم األقدمین األجانب لتولي إدارة البش
 . معاھد وفرق األبحاث وتنمیة المھارات المحلیة

وتحدث یو عن تجربة سنغافورة في دعم الشباب من خالل المنح مع التركیز على المجاالت الطبیة 
لعالقة بین المستشفیات والمراكز البحثیة المختلفة، والتركیز والتطبیقیة، مشیرا إلى ضرورة توطید ا

 .على تقییم التجارب واعتبار الفشل في كل مجال مرحلة من مراحل التعلم
وأوضح یو أن سنغافورة  كانت تعاني من تحدیات عدیدة كالبطالة وأزمة السكن والفساد اإلداري 

وال تملك أي خبرة في االقتصاد الصناعي، ما دفع حكومتھا لالھتمام باالفراد . والركود االقتصادي
 .وتعلیمھم، وتشجیع االستثمار وتشغیل األیدي العاملة

الحكومة السنغافوریة ألھمیة التعلیم، ورفع مستویاتھ عبر المراحل  وأشار في السیاق ذاتھ، إلى تنبھ
التعلیمیة كافة بما في ذلك الشباب من خالل تأھیلھم ودعمھم لقیادة عملیة االبتكار واالبداع على نحو 

 .یمكنھم من إنشاء شركاتھم الخاصة وتقدیم التمویل الالزم لھم
التي تدرس باللغة االنجلیزیة مثل بریطانیا وكندا ولفت إلى أن سنغافورة أرسلت طالبھا للدول 

والوالیات المتحدة األمیركیة، ما وفر جیال جدیدا من العمالة السنغافوریة، صاحبة معرفة ذھنیة، 
 .ولیس یدویة وحسب

شؤون جامعیة 
 ومحلیة

  الغد االلكتروني
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وبحسب یو، فإن معظم  الشباب المبتدئین ال یقدرون على  إنتاج الفكرة وحدھم، لذلك قمنا باستقطاب 
خارج، لالستعانة بھم على التأھیل والبناء، بما یضمن نھایة سعیدة تتمثل بالتحول خبراء من ال

 . التدریجي إلى المعرفة واالبتكار
ولفت أن سنغافورة تختار أفضل الطلبة تحصیال علمیا وأكثرھم فقرا، لتمكینھم من منافسة األغنیاء 

 . وإبراز أنفسھم كأقویاء أمامھم
لیس ھناك حل سحري للحصول : "تنمیة السنغافوریة في الشرق، قال یووحول االستفادة من تجربة ال

لكن سیاساتنا تركز على نقل الموھبة والعلم لألفراد، ودعوة الشركات .. على نتائج ممیزة وسریعة
 ".لالستثمار والتركیز على الموارد البشریة

االتكال على غیرھا في  واعتبر یو أن سنغافورة نجحت في جذب استثمارات مھمة نقلت اقتصادھا من
التصنیع وتقدیم الخدمات إلى اقتصاد قائم على المعرفة واالبتكار، الفتا إلى انھا بذلك تجعل من 

ً في المعرفة واالبتكار ورأس المال البشري  .  التنمیة استثمارا
د ، وتحدی"النظر إلى الخارج"وأكد یو في معرض حدیثھ على قدرة بالده من االستفادة من سیاسة 

مدى نوعیة الفائدة التي اكتسبتھا من تجارب دول خرجت من الركود التنموي، واعادت بناء 
 . اقتصادھا وحافظت علیھ لھذا الوقت

ولفت إلى ان سنغافورة حافظت على معدالت نمو عالیة وطویلة األمد، على الرغم من افتقارھا إلى 
 .الموارد الطبیعیة وإلى سوق محلي واسع

بین التقدم المذھل الذي شھدتھ سنغافورة وتأھیل الموارد البشریة، مبینا ضرورة وربط فیلیب یو 
استقطاب المھارات المؤھلة من الخارج، حاثا الدول الراغبة في النمو إلى تطبیق مثل ھذه السیاسة 
للنھوض باقتصادھا، فقد تطورت سنغافورة الھتمامھا باإلنسان من حیث تعلیمھ وتدریبھ واعتمادھا 

وبین . المھارات األجنبیة ال سیما الصین، مبینا أن ذلك خلق تنوعا اجتماعیا ساھم في تطویرھاعلى 
ان الخطة االستراتیجیة للحكومة فترة التسعینیات، شكلت محور اھتمام سنغافورة، ما مكنھا الوصول 

 .إلى مراتب وصفات طلیعة الدول المتقدمة
لمي ال ینظر لھ بصورة ایجابیة، حیث ان معظم وعبر یو عن أسفھ واستغرابھ من أن البحث الع

 . الشباب یفكرون في انشاء شركات والحصول على الربح المادي ولیس في  االبتكار العلمي
واعتبرت الرئیسة التنفیذیة للمؤسسة فالنتینا قسیسیة أن تجربة سنغافورة في النھضة والتنمیة 

ھ خریطة طریقة أردنیة تسھم بتحقیق ھدف یمكن أن تشكل أنموذجا مھما نستلھم فی"واالزدھار 
الذي تم طرحھ مؤخرا للخروج من األزمة االقتصادیة التي فرضتھا علینا " االعتماد على الذات"

 .أزمات المنطقة
وبینت أن استضافة یو تأتي استكماال للبرنامج الذي تبنتھ المؤسسة، والذي یھدف الستضافة أبرز 

لھمة في مجال التنمیة والتطویر، واستضافت خاللھ رئیس الوزراء الخبرات العالمیة والشخصیات الم
 .2015المالیزي السابق مھاتیر محمد العام 

وأكدت قسیسیة على األھمیة الخاصة التي تحظى بھا شخصیة فیلیب، كونھ واحدا من األشخاص 
ھ تغییرا كبیرا في الذین امتلكوا منظورا علمیا لعملیة التطویر، وامتلك برنامجا حقیقیا قاد من خالل

 .أنماط العمل واإلنتاج في سنغافورة
حافزا لنا ألن ننظر إلى األمور "وعبرت عن املھا بأن یشكل حدیث فیلیب للشباب والمؤسسات 

بعلمیة، وأن نتطلع لبناء برامج نابعة من حاجاتنا الحقیقیة، خصوصا ما یتعلق منھا بتدریب وتأھیل 
 ".التخطیط وصناعة القرار الشباب لسوق العمل، وإدماجھم في

وكان الضیف الدكتور فیلیب یو التقى خالل زیارتھ لألردن عددا من  العلماء و الشباب الجامعیین 
 . والمؤسسات الرسمیة

 . كما قام یو بزیارة جامعة الحسین التقنیة، حیث اطلع على مشاریع طالب الھندسة في الجامعة
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لعلوم الحیاتیة في الجامعة األردنیة، إضافة إلى ممثلي وتخللت زیاراتھ لقاء مجموعة من طلبة ا
  .  الجامعة في البحث العلمي ومركز الریادة واالبتكار

  
وحتى اآلن، منصب رئیس المعاییر واإلنتاجیة  2007فیما یشغل الدكتور فیلیب یو منذ العام  

طة وتشجیع لدعم وتطویر المشاریع الصغیرة والمتوس) SPRING(واالبتكار من أجل النمو 
ً في سنغافورة، قاد . الشركات المبتدئة في سنغافورة حیث یُعتبر یو المسؤول الحكومي األكثر نجاحا

اقتصاد بالده في رحلة نحو االزدھار والتقدم، وبذل قصارى جھده لیتأكد من بقاء بالده في الطلیعة 
 .أمام جمیع المنافسین

حقیق الربح، تعنى باالستثمار في اإلبداع ومؤسسة عبد الحمید شومان ھي مؤسسة ال تھدف لت
المعرفي والثقافي واالجتماعي للمساھمة في نھوض المجتمعات في الوطن العربي من خالل الفكر 

  .القیادي، األدب والفنون، واالبتكار المجتمعي
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  صحیفة بریطانیة تنشر قصة نجاح أردنیة
  

الشاب األردني عبد الرحمن الزغول التي تحمل البریطانیة قصة » the journal» تناولت صحیفة
عبر » الرأي الشبابي«وفي حدیث الى  .كأفضل قصة نجاح عربیة» خبز من أجل التعلیم«اسم 

للحدیث عن » سندرالند«الزغول عن سعادتھ باختیاره قصة نجاح أردنیة في بریطانیا، وشكر جامعة 
ً في مجال الریادة و» الخبز من أجل التعلیم«مشروعھ  لكل من دعمنا من الشباب «االبتكار؛ ممتنا

وثمن الزغول دور المؤسسات المحلیة والوطنیة  .«المتطوعین وفریق العمل الممیز في المبادرة
فخور جدا لتمثیل وطني فھي رسالة حقیقیة عن دور الشباب في «والدولیة لدعم الشباب االردني 

واعتبرت الصحیفة أن ھذه ھي أول مبادرة عربیة  .«التنمیة ودور جاللة الملك لدعم الشباب األردني
تقوم على نشر مفاھیم إعادة التدویر، بدءا من الخبز، بسبب رمزیتھا وربطھا بضمیر الشعب كمواد 

وعبرت رئیسة برنامج الماجستیر في إدارة األعمال بجامعة سندرالند،  .أساسیة في كل بیت عربي
أحد طالبنا الحالیین في إدارة األعمال واالبتكار؛ «أن كارین وارتون، عن فخرھا بعبد الرحمن وب

 .«أثبت قدراتھ األساسیة في اإلبداع وحل المشاكل إلى جانب السعي لتحقیق ھدفھ بدعم التعلیم
عاما، أن على جمیع الشباب والمؤسسات المعنیة بالعمل الشبابي السعي  28وأوضح الزغول، ابن 

   .ر لخدمة المجتمع والبیئةلخلق جیل یؤمن بأھمیة إعادة التدوی
  
في جامعة سندرالند، حصل على ) المؤسسة واالبتكار(لزغول، الذي یدرس ماجستیر إدارة األعمال ا

الخبز «جائزة محمد بن راشد لقادة األعمال الشباب في فئة مبادرة ریادة األعمال المجتمعیة لمشروع 
بدعم من صندوق الملك عبداهللا الثاني  2013 وتأتي المبادرة التي أسسھا عبد الرحمن عام .«للتعلیم

للتنمیة لتجمع بقایا الخبز من الفنادق والمطاعم والمدارس، وتحولھا علفا صحیا للماشیة وبیعھا 
ووفقا  .للمزارعین والتجار واستخدام العائد لتقدیم المنح الدراسیة للطالب المحتاجین والالجئین

 10طالب على إعادة التدویر، وجمع أكثر من  500،17ب للزغول قامت المبادرة الى األن بتدری
منحة دراسیة للطالب في األردن وكذلك الالجئین، كما  1200آالف طن من خردة الخبز، وقدمت 

  .صندوق لجمع بقایا الخبز، وتوفیر فرص عمل للشباب 1200خصصت 
  

د آل مكتوم في إطار وحصل عبد الرحمن على الجائزة التي أقامھا حاكم دبي الشیخ محمد بن راش
وحصل العام الماضي  .مبادراتھ العالمیة الرامیة إلى مكافأة أصحاب المشاریع المتمیزین في المنطقة

على وسام التمیز من قبل جاللة الملك عبداهللا الثاني، وجائزة أفضل مشروع ریادي من منظمة 
في الكویت، وجائزة اإلبداع العربي الشباب الدولیة، وجائزة المبادرات التطوعیة واإلنسانیة للشباب 

قصة نجاح في الحملة العالمیة » الخبز من أجل التعلیم«واختیرت  .في قطاع المجتمع في أبوظبي
العام الماضي تمكن الزغول من  .للتعلیم التي أطلقھا األمین العام السابق لألمم المتحدة بان كي مون

: ، وتضم اآلن ثالثة فروع»إعادة التدویر للتعلیم«تحویل مبادرتھ إلى منظمة غیر ربحیة تحت اسم 
 .الخبز للتعلیم وورقة للتعلیم والبالستیك للتعلیم، ووسّع نطاق عملھا إلى الكویت وفلسطین والمغرب

ویطمح الزغول في تأسیس شركة ریادیة لیساعد أقرانھ الشباب في تحویل أفكارھم واقعا یخدم 
  .مجتمعھم

  
  
 

  16: الرأي ص
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 الفجوة األردنیة
  محمد أبو رمان

 
فیلیب یو، رئیس . لمحاضرة د) في المركز الثقافي الملكي(استمع جمھور عریض أول من أمس 

بدعوة من مؤسسة عبدالحمید " االبتكار من الفكرة إلى النجاح"الوكالة السنغافوریة للتنمیة، بعنوان 
سبق المعروف، وتحدث شومان، التي سبق لھا أن استضافت مھاتیر محمد، رئیس وزراء مالیزیا األ

 .عن التجربة المالیزیة في التنمیة والنجاح الذي حققتھ
خطوة تنویریة مھمة تقوم بھا مؤسسة شومان بإطالعنا من قرب وبعمق على التجارب اآلسیویة 
التنمویة الناجحة، لمعرفة أسرار اإلقالع التنموي والتقدم، ونقارنھا بأسباب الفشل العربي التنموي في 

 .ألدنى، وفي أغلب السیاسات العامة في الحّد األعلىالحّد ا
على الفیس (لن ألّخص ما قالھ المحاضر المتمیز؛ فالمحاضرة متوافرة بالفیدیو على صفحة شومان 

ً وأنا أتابع ھذه القصص)بوك ً یراودني كثیرا ً المشاھدة، لكّن ھنالك سؤاال ما المانع في : ، وتستحق فعال
ه المرحلة التي نتحدث فیھا عن إنجازات تنمویة واقتصادیة مماثلة؟ أن نصل في األردن إلى ھذ

والخبرات المطلوبة التي تستفید منھا دول ومجتمعات أخرى، " العامل اإلنساني"بخاصة أّن لدینا 
 !فلماذا ال نقوم بھذه القفزة المطلوبة؟

عقود السابقة، فنحن بدأنا من ال یمكن إنكار تحقیق إنجازات تنمویة وإنسانیة ھائلة في األردن، خالل ال
ً، في كل شيء، واآلن لدینا دولة ومجتمع راسخان، وموارد بشریة من أفضل الموجود  الصفر تقریبا
في المنطقة العربیة، وحالنا أفضل بكثیر من دول ومجتمعات عربیة أخرى، على صعید التعلیم 

ً (ین، وتصل نسبة التعلیم واالستقرار السیاسي واألمني، والتطّور المھاراتي لدى األردنی إلى ) كمیا
 .مستویات مرتفعة مقارنة بالجوار، بل في دول مختلفة من العالم

مع ذلك، فإّن المالحظة التي قد نكون خرجنا بھا من مؤتمر مركز الدراسات االستراتیجیة في 
متوافرة فعالً ھي أّن ھنالك إمكانیة ) تكریس سیاسات االعتماد على الذات(الجامعة األردنیة األخیر 

للتغییر والتطویر، لكن في الوقت نفسھ ثمة حلقات مفقودة، وربما النتیجة الرئیسة التي برزت ھي 
أّن التحدیات والمشكالت متداخلة في بعضھا، في التعلیم في الشباب في الجامعات في سوق العمل 

التعامل معھا یتم بروح فردیة الخ، لكن ..والبطالة بالتحدیات االجتماعیة بالحالة الداخلیة السیاسیة
جزئیة، معزولة عن السیاق المتكامل المطلوب، وعن منطق فریق العمل الواحد، لذلك ال یوجد 

إلى سیاسات وخطط عمل " االعتماد على الذات"مشروع إصالحي متكامل حقیقي لترجمة شعار 
 !حقیقیة، وتنفیذ االستراتیجیات الوطنیة الموضوعة أصالً 

ً،  أین حدث الخلل ً وثقافیا ّا متقدمین تعلیمیا في مسیراتنا التعلیمیة وفي سیاساتنا الداخلیة، أو لماذا كن
ً ونتمتع بقطاع عام جیّد، فانقلبت أمورنا وبدأنا نتحدث عن األزمات  ً واقتصادیا وحتى خدماتیا

ً من ذلك؟  !واألمراض بدال
 نة لمواجھة التحدیات؟ھل ھو جمود أم ترھل أم عجز عن رؤیة التطورات المطلوبة والممك

ً عن تلك النظریات، فما ھو مؤّكد أّن ھنالك  كل ذلك منطقي، وبحاجة إلى نقاش معّمق، لكن بعیدا
ً  –فجوة ما تفصلنا  ا ّ عن تحقیق االنطالق المطلوب، وھذه الفجوة تتداخل فیھا األبعاد االقتصادیة  - حق

ّھا لیست عمیقة إلى الدرجة التي نقول باإلداریة بالسیاسیة، وھي العائق األكبر في وجھ التغییر ، لكن
 .إّن التغییر مسألة غیر ممكنة

  الغد االلكتروني

 مقاالت
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دعونا نتناقش الیوم في سّر االنطالق المطلوب وشروطھ، وكیف یمكن بالفعل أن نحدث قفزة حقیقیة 
ً؟ ً وسیاسیا ً وإداریا ً وتنمویا  لألمام، مثلما حدث في نماذج آسیویة أخرى، ما ھو المطلوب اقتصادیا

ً لھ فإّن أحد المفاتیح الذھبیة ھو ضرورة تغییر إذا ار ً رئیسا دنا أن نستبق ھذا النقاش ونضع مدخال
عقلیة إدارة الدولة وشؤونھا، وإصالح اإلدارة العامة، بإدخال المبدعین والشباب وتطعیمھا بمن 

ّطین، ومن یحاربون اإلبداع والكفاءة بحجج و ً من المحن اھیة، مثل یؤمنون بالتغییر واإلصالح، بدال
ّ طبقة من الشباب المبدعین الغائبین الیوم عن اإلدارات الحكومیة  !ھذه الفجوة لن تردمھا إال
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  16: الدستور ص -15: الرأي ص

 إعالنات
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  اربد - عاھد عبدالنبي حسین اإلبراھیم  -
  طریق المطار –فرج سویلم سلیمان النبر  -
  الصویفیة –خلیل موسى المزاھرة  -
  یفیةالصو - فیروز نجیب ابراھیم مرجي  -
  الفحیص –جورج جمیل ابراھیم السمیرات  -
  خلدا –ولید منصور عبدالفتاح ذیاب  -
  الصویفیة - ثیودور یعقوب ثیودوري  -
  جمعیة الجنیدي –محمد ابراھیم ارشید الطیب  -
  شفابدران –حلیمة عكاشھ نعمان  -
  مرج الحمام –فریدة خلیل عمر  -
  

  »رحمھم هللا«
  
  
  

 وفیات

 الرأي 
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 ھاني الملقي یلتقي یوم غد لجنة الزراعة والمیاه في مجلس النواب وممثلین عن القطاع  .رئیس الوزراء د
  .اللقاء الذي یعقد في رئاسة الوزراء یحضره الوزراء المعنیون ..الزراعي لبحث قضایا المزارعین

  
  ل بتسجیل ان ھناك خالفا بین بلدیة المفرق ووزارة الثقافة حول عدم قبول الطرف األو» عین الرأي«علمت

  .ستة دونمات لصالح الطرف الثاني إلقامة مركز ثقافي للمحافظة ألسباب غیر معروفة
  

  24  االف فرصة عمل في مخیم الزعتري غالبیتھا لالجئین  6منظمة دولیة تعمل في االردن وفرت نحو
   .غالبیة فرص العمل تركزت على المواقع القیادیة واالداریة.. السوریین

  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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 ّاب نیة الوزارة إنشاء نفت وزیر في مدینة البترا، ذلك أن » تلفریك«ة السیاحة واآلثار لینا عن
  .المدینة أثریة وتاریخیة، والتیلفریك شكل من أشكال الحداثة التي تفقدھا ھویتھا

  
  أكدت دراسة حدیثة لشركة الكھرباء الوطنیة ارتفاع حجم الطاقة الكھربائیة المصدرة من قبل

  . 2016خالل العام الماضي مقارنة بالعام  %)26ر2(المملكة 
  

  فازت منصة إدراك للتعلیم اإللكتروني إحدى مبادرات مؤسسة الملكة رانیا للتعلیم والتنمیة
بجائزة أفضل خدمة عبر الھاتف المحمول في فئة بناء المعرفة خالل القمة العالمیة 

  .للحكومات في اإلمارات العربیة المتحدة
  

 ني أمجد العضایلھ لقاء جاللة الملك عبدهللا الثاني بالرئیس الروسي غدا وصف السفیر األرد
لقاء قمة بین جاللة الملك عبدهللا (الخمیس بلقاء القمة، وكتب في تغریدة على حسابھ تویتر 

الثاني وفخامة الرئیس فالدیمیر بوتین في الكرملین یوم الخمیس المقبل، دعم وتطویر 
  ). لدین الصدیقین ستكون على رأس أجندة الزیارة الملكیةالعالقات الثنائیة بین الب

 صنارة الدستور
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 تعدیل وزاري مرتقب على " إشاعات"صالونات عمان السیاسیة اشتغلت أمس بأحادیث و
حكومة الدكتور ھاني الملقي، حیث تم التداول ببورصة من األسماء لوزراء یمكن أن 

كیلة الحكومیة، كل ذلك یجري یخرجوا بالتعدیل المفترض وآلخرین یمكن أن یدخلوا التش
 .طبعا دون معلومات رسمیة حقیقیة ما یبقیھا في باب التكھنات، وحتى األمنیات أحیانا

  
  تعقد ظھر الیوم مؤتمرا صحفیا " إلسقاط اتفاقیة الغاز مع الكیان الصھیوني"الحملة الوطنیة

تمالك الحكومة في مجمع النقابات المھنیة بالشمیساني للحدیث حول الموقف من قضیة اس
الحملة ذكرت ان المؤتمر الصحفي سیحضره . ألراض لصالح مد أنبوب الغاز مع اسرائیل

نواب ونقباء مھنیون وأمناء عامي أحزاب سیاسیة اضافة الى ممثلین عن اصحاب االراضي 
 . المستملكة

  
  مصابي ادارة ترخیص السواقین والمركبات تنظم الیوم االربعاء حملة للتبرع بالدم لصالح

 .الحملة تنفذ بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم الوطني. حوادث الطرق
  

  االحكام القضائیة المستحدثة في "یعقد ملتقى طالل ابو غزالة المعرفي جلسة نقاشیة تتناول
، وذلك عصر "مسؤولیة الشركاء والمفوضین بالتوقیع في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة

  .قى بعمانالیوم في مقر الملت

 زواریب الغد
  


