
  رة اإلعالم والعالقات العامة دائ                                              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 

1 

 
 
 
  
  
 
 
  
  

  
  
  

  الجامعـــــة األردنیــــة
  

  
  
  

  اإلعالم والعالقات العامة  دائرة
  

  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  ٤/١/٢٠١٧: التاریخ                                             األربعاء: الیوم   



  رة اإلعالم والعالقات العامة دائ                                              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 

2 

  
 
  
  
  
  
  

                 
 عالمـــــــــــوضـــــو                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

إعادة تأھیل وترمیم قاعات تدریسیة في مركز االستشارات والتدریب في 
  "األردنیة"

٣ 

 ٤  تشارك في ملتقى علمي إقلیمي في الباكستان) علوم األردنیة(

   شؤون جامعیة

 ٥  "الجامعات العربیة"الجامعات االردنیة لم تصوت لمرشحھا في: أبوعرابي 

ً .. نح والقروض الجامعیةقائمة الم  ٦  غدا

جامعة أردنیة تحقق بتحرش أساتذة بطالباتھم والوزیر .. بخطوة جریئة
  ..مصیرھم العزل: یؤكد

٧ 

 ٨  إذاعات مجتمعیة ٧خطة تدریبیة لبناء قدرات العاملین بـ

 ٩  %٨٠تطالب بعدم تحدید معدل القبول بالشریعة بـ " تربیة النواب"

وھیكلة الرسوم الجامعیة یحسن المخرجات  الغاء والموازي: عویس 
  التعلیمیة

١٠ 

توضح قضیة ابنة النائب التي أثارتھا » األحوال«وسجالت » التكنولوجیا«
  »الرأي«

١١ 

   مقاالت

 ١٢  زیاد الرفاتي/األسباب الحقیقیة وحلول مقترحة: العنف الجامعي

 ١٦  موسى برھومة/أھكذا نكافئ المبدعین؟ 

 ١٨  محمد الرصاعي.د/٢٠١٦ردني في إبداع الشباب األ

 ١٩  محمد حمدان. د/اجتذاب المتفوقین لمھنة التعلیم: نقطة إصالح

 ٢٠  وفیات

  ٢٣-٢١  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  "األردنیة"إعادة تأھیل وترمیم قاعات تدریسیة في مركز االستشارات والتدریب في 
  
  

افتتح رئیس الجامعة  -سناء الصمادي
كتور عزمي محافظة الیوم في األردنیة الد

مبنى مركز االستشارات والتدریب خمس 
قاعات تدریسیة واحدة منھا مجھزة بالكامل 

  .من اكادیمیة برافو  لالستشارات والتدریب
  

وقال محافظة في حفل أقیم بھذه المناسبة إن 
الجامعة تسعى إلى أن تكون بین الجامعات 

ھا الرائدة في المنطقة والعالم، مؤكدا حرص
على تطویر كل ما من شأنھ خدمة العملیة 

  .التعلیمیة والطلبة
  

وأضاف أن إعادة تأھیل القاعات التدریسیة في المركز؛ جاء لتوفیر البیئة التعلیمیة المالئمة، األمر 
ً على الطلبة والمستوى االكادیمي   .الذي سینعكس ایجابا

  
ن عرفة على استحداث مختبري حاسوب واشتمل تجھیز القاعات وفقا لمدیر المركز الدكتور ماز

مزودین باحدث االجھزة التعلیمیة، وثالث قاعات تدریسیة وتزویدھا بكل ما ھو جدید من التجھیزات 
  .والمعدات 

  
وأعربت مدیرة االكادیمیة نسرین الدیسي عن شكرھا للجامعة وتعاونھا مع االكادیمیة لتھیئة الظروف 

  .مل بكوادر مؤھلة ومدربة قادرة على تغطیة حاجاتھالمالئمة مما یسھم في رفد سوق الع
  

وحضر حفل االفتتاح نائب رئیس الجامعة للشؤون االداریة الدكتور عماد صالح، ونائب الرئیس 
.لشؤون االستثمار والتطویر والتمویل الدكتور محمود الخالیلة وموظفو المركز والطلبة

 أخبار الجامعة

  /الوقائع/أخبار األردنیة
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  ي الباكستانتشارك في ملتقى علمي إقلیمي ف) علوم األردنیة(
  

شاركت الدكتورة حنان  –ھبة الكاید 
سعادة من قسم الفیزیاء في كلیة العلوم 
في الجامعة األردنیة یرافقھا الطلبة سارة 
أبو رقیة واسالم البزلمیط وأمینة نیازي 
في ملتقى علمي إقلیمي في الباكستان 

بحثا "حول الفیزیاء التجریبیة 
  ".وتدریسا

   
   

افتتاح الملتقى  وقدمت سعادة خالل
: الفیزیاء التجریبیة"محاضرة بعنوان 

حیاة ملؤھا الفن من التدریس إلى البحث 
أشارت فیھا إلى أسالیب تدریس " العلمي

بحثا "الفیزیاء بطریقة علمیة فنیة وغیر تقلیدیة، باإلضافة إلى نبذة عن خبرتھا في الفیزیاء التجریبیة 
  ".وتدریسا

   
   

یمي للطالبة أبو رقیة حول استخدام المختبرات االفتراضیة في تدریس وتخلل الملتقى عرض تقد
مختبرات الفیزیاء، مستعرضة تجربتھا في ھذا المجال من خالل تطوعھا للعمل كمساعد تدریس في 

  .مختبرات الفیزیاء لطلبة السنة األولى
   
   

یثم في الجامعة قمرة الحسن بن الھ"وأشار الطالب البزلمیط في عرض تقدیمي لھ إلى مشروع 
المدعوم من عمادة البحث العلمي، الذي سیتم تنفیذه في القسم شاھدا على حضارتنا العربیة " األردنیة

  .اإلسالمیة ومعلما بارزا ومزارا یقصده الفیزیائیون ومحبو الفیزیاء من كل مكان
   
   

حول موضوعات  واشتمل الملتقى الذي استمر ستة أیام على محاضرات وورش تدریبیة للمشاركین
  .متعلقة بالفیزیاء التجریبیة

   
   

مثلت المملكة الھاشمیة في ھذا الملتقى، وھي الدولة العربیة الوحیدة المشاركة، " األردنیة"یذكر أن 
وتمیزت بالطرح الفرید الذي عرضھ ممثلوھا فیما یتعلق بخبرتھم في مجال الفیزیاء التجریبیة بحثا 

  .وتدریسا
  
   

  أخبار األردنیة
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  "الجامعات العربیة"الجامعات االردنیة لم تصوت لمرشحھا في:  أبوعرابي

  
  

استھجن امین عام اتحاد الجامعات العربیة الدكتور سلطان ابو عرابي، عدم تصویت الجامعات 
  . الحكومیة االردنیة للتمدید لھ في منصبھ لمدة عام جدید

  
تنتھي مع نھایة حزیران من من االصوات للدورة الجدیدة والتي % ٩٣وكان ابو عرابي قد حصد 

وقال ابو عرابي ان رؤساء الجامعات الحكومیة رفضوا جمیعا التصویت لھ في حین . العام الحالي
  .جامعات خاصة فقط ٦صوت رؤساء 

  
ومن جھتھ قال رئیس الجامعة االردنیة الدكتور عزمي محافظة انھ رفض التعدیل على النظام 

  .تضیفھ من الترشح لرئاسة االتحاد الداخلي فقط الذي یمنع الدولة المس
  

  .انھ لم یحضر الجلسة المسائیة ولم یصوت الي مرشح ' و اضاف محافظة لـ عمون 
واستھجن المحافظة طلب ابو عرابي والیة ثالثة لرئاسة االتحاد وعدم ترك فرص ألي شخص بتقدیم 

  .ما ھو جدید لالتحاد
  

بادرة من االدارة الثقافیة في جامعة الدول العربیة من ویتكون المجلس التنفیذي لالتحاد الذي تأسس بم
  .رئیس جامعة من كل الدول العربیة ٢٦

 شؤون جامعیة ومحلیة

  عمون
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ً .. قائمة المنح والقروض الجامعیة   غدا

  
تعلن وزارة التعلیم العالي والبحث غدا الخمیس عند الساعة العاشرة القائمة االولیة -حاتم العبادي

  .لجامعیةللمرشحین لالستفادة من المنح والقروض ا
  

ویعقد وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي مؤتمرا صحفیا بالتزامن مع إعالن 
  . القائمة، للحدیث عن تفاصیل النتائج

  
ویتمكن الطلبة من االطالع على النتائج من خالل موقع وزارة التعلیم العالي عبر نافذة مدیریة 

الف طلب ) ٣٩(لیة ان عدد الطلبات المستكملة للشروط زھاء وتشیر االحصاءات االو. البعثات
  .الف طلب من طلبة كلیات المجتمع) ٢٫٥(تقریبا، من بینھم 

  
معدل الطالب وعدد االخوة في : وتخضع عملیة الترشح لالستفادة لمعادلة تنافسیة ضمن معاییر تشمل
قاضى االسرة معونة وطنیة او الجامعة ومكان اقامة الطالب ودخل االسرة، الى جانب ان كان تت

التوجیھي، لطلبة السنة االولى، ( وبحسب تلك المعاییر، خصص للمعدل . ضمن قائمة جیوب الفقر
لكل اخ في الجامعات ) نقطة ٥٠(و) نقطة ١٠٠٠نقطة من اصل  ٤٠٠(، )والتراكمي لباقي السنوات

نقطة لدخل ) ١٠٠(الفقر و للمعونة الوطنیة ومثلھا لجیوب) نقطة ١٠٠(بحد اقصى اربعة اخوة و
  .االسرة

  
ویتم احتساب مكان االقامة، وفقا لمصدر شھادة الثانویة العامة، بحیث اذا كان الطالب مقیما في نفس 

في ) نقطة ٧٥(نقطة للواء المجاور و) ٥٠(نقطة و) ٢٥(اللواء الذي توجد فیھ الجامعة یخصص لھ 
  .ارج اقلیم الجامعةاذا كانت االقامة خ) نقطة ١٠٠(محافظة مجاورة و

  
منحة لطلبة ) ١٠٠(وبحسب تعدیالت اجریت على تعلیمات صندوق دعم الطالب، فقد خصصت 

دینارا لطلبة اقلیم الشمال والوسط الملتحقین في جامعتي ) ٦٠(الشریعة الى جانب تخصیص راتب 
وتشمل المنح . الحسین بن طالل والطفیلة التقنیة خالل الفصلول التي یكون الطالب مسجال فیھا

منح الدیوان الملكي الھاشمي و منح صندوق األمیرة منى لدعم تمریض لإلناث فقط : والقروض
وصندوق دعم الطالب في ) بعثات و قروض(وصندوق دعم الطالب في الجامعات األردنیة الرسمیة 

وصندوق  )فقط(جامعتي الحسین بن طالل وجامعة الطفیلة التقنیة من طلبة إقلیمي الوسط والشمال 
دبلوم كلیات المجتمع الحكومیة للتخصصات التطبیقیة (دعم الطالب في الجامعات األردنیة الرسمیة 

و منح مدارس مناطق جیوب الفقر وصندوق الشھید الطیار معاذ الكساسبة للمنح الدراسیة ) والمھنیة
  .و منح الطب البیطري وبعثات أوائل المملكة واأللویة

  
لنتائج یتم على مرحلتین ، االولى تكون اولیة، حیث یفتح مجال لالعتراض علیھا یشار الى أن إعالن ا

  .ثم دراسة االعتراض واالخذ بما یثبت صحتھ، ومن ثم االعالن عن القائمة النھائیة

  /١:لدستور صا/٥:الغد ص/:٤الرأي ص
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  ..مصیرھم العزل: جامعة أردنیة تحقق بتحرش أساتذة بطالباتھم والوزیر یؤكد.. بخطوة جریئة
  

ردن، أحالت الجامعة الھاشمیة االردنیة عددا من أعضاء ھیئتھا التدریسیة، بخطوة جریئة في األ
  .للتحقیق بعد تقدم طالبات بشكوى لرئاسة الجامعة، تفید بتحرش ھؤالء األساتذة بھن

وقال وزیر التعلیم العالي عادل الطویسي إن الجامعة الھاشمیة تحقق بتھمة التحرش مع األساتذة، 
ي ستقع على ھؤالء األساتذة، حال ثبوت التھمة علیھم، ھي العزل، ما یعني وموضحا أن العقوبة الت

  .فصلھم، وحرمانھم من جمیع حقوقھم
، وأن األمر یحتاج ”األساتذة المتحرشین“المحلي أن التھمة ثبتت على ” خبرني“وأكد موقع 

لت بالجامعة إلسبوعین لصدور قرار بحقھم، وفق مصدر في الجامعة ذاتھا، مضیفا أن الشكوى، ُسج
  .”المجلس التأدیبي األولي“قبل أسبوعین، وانتقلت إلى 

ویمر التحقیق في الجامعات الحكومیة، بثالث مراحل، تعرض خاللھا القضیة على ثالثة لجان 
ُنقل القضیة إلى لجنة ثانیة حال ثبوت التھمة وھي ”لجنة تحقیق“مختلفة، األولى تسمى  ، بینما ت

  .”مجلس تأدیبي أولي“
  .، بعد صدور القرار من المجلس السابق”مجلس تأدیبي استئنافي“تقل القضیة إلى وتن

وتعد الحاالت التي تشتكي بھا الطالبات االساتذة بحاالت التحرش قلیلة، رغم الكثیر من التصریحات 
  .التي تشیر لحصول مثل ھذه الحوادث في الجامعات كثیرا

  رأي الیوم



  رة اإلعالم والعالقات العامة دائ                                              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 

8 

  
  ذاعات مجتمعیةإ ٧خطة تدریبیة لبناء قدرات العاملین بـ

  
  

أطلق معھد اإلعالم األردني خطة تدریبیة لبناء قدرات العاملین في سبع إذاعات مجتمعیة مشاركة في 
الذي ینفذه المعھد بالشراكة مع منظمة األمم المتحدة للتربیة " بناء قدرات اإلذاعات المحلیة"مشروع 

  .وبدعم من االتحاد األوروبي" الیونسكو"والعلم والثقافة 
أوضح عمید المعھد الدكتور باسم الطویسي في تصریح صحفي أمس، أن ھذه الخطة التي جاءت و

ً لدراسة تقییمیة أعدھا خبراء، قامت على فكرة مفادھا ضرورة تحقیق فائدة فعلیة لإلذاعات  وفقا
المجتمعیة تنعكس على أدائھا، بتطویر قدرات العاملین فیھا، حیث وجدت أنھم یزخرون بطاقات 

  .ات إبداعیة كامنة، ومستویات فنیة واعدةوقدر
وأضاف أن الدراسة جاءت بھدف الوصول إلى قائمة واضحة لمجاالت تدریبیة تحتاج إلیھا ھذه 
اإلذاعات، سیتم تحویلھا خالل الفترة المقبلة إلى برامج تدریبیة، تتواءم بین االحتیاجات التدریبیة 

  .انتاج البرامجالسابقة والتي تتطلبھا خطة تطویر المحتوى و
وقال إن الدراسة التي ارتكزت على زیارات تعریفیة وتقییمیة، وجلسات عملیة وورش نقاشیة، 
أظھرت حاجة معظم العاملین إلى تطویر قدراتھم على التحقق من المعلومات والتنوع واالبداع في 

باإلضافة إلى حاجة  إعداد التقاریر وإجراء المقابالت بجودة كبیرة ومھنیة عالیة، وسالمة اللغة،
المذیعین إلى تطویر قدراتھم في التحریر والكتابة المتخصصة وفي اتخاذ قرار تحریري أخالقي 

  .متوازن
التقاریر اإلذاعیة، إعداد وتقدیم : وتتضمن الدورات المقترحة، وفق الطویسي، مواضیع رئیسة، منھا

منوعات، مھارات تركیز الصوت واإللقاء، البرامج الصباحیة، األخبار، البرامج الوثائقیة، برامج ال
التحقیق االذاعي االستقصائي، برمجیات التسجیل والمونتاج وإدارة البث، شبكات التواصل 

. ١٦٠االجتماعي لإلذاعیین، وإدارة المتطوعین، ومن المتوقع أن یستفید من ھذه البرامج نحو 
، FMلة التقنیة، الجامعة األردنیة، لقاء العقبة، الجنوب، الكرك، الطفی:"واإلذاعات المستھدفة، ھي

  .FMویرموك 

  ٨:الدستور ص/٦:الغد ص
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  %٨٠تطالب بعدم تحدید معدل القبول بالشریعة بـ " تربیة النواب"

  
  

قال رئیس لجنة التربیة والتعلیم والثقافة النیابیة مصلح الطراونة إن قرار رفع معدل القبول بتخصص 
  ".، أقلھا إغالق الكلیات، وسیكون لھ تبعات على المدى الطویل"مجحف"الشریعة 

  
العدول عن ھذا القرار، مشیرا الى ان مجموعة من النواب تقدموا بمذكره نیابیة "وطالب الحكومة بـ

  ".بھذا الخصوص
  

جاء ذلك خالل اجتماع خصصتھ اللجنة لمناقشة موضوع رفع الحد األدنى للقبول في كلیات الشریعة 
بحضور وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي عادل بالمئة،  ٨٠بالجامعات األردنیة إلى نسبة 

  .الطویسي وعمداء كلیات الشریعة بالجامعات الرسمیة
  

  .وطالب الطراونة بأن تتم معاملة قبول تخصص الشریعة أسوة بالتخصصات األخرى
  

وقال الطویسي إن قرار رفع معدل القبول بتخصص الشریعة جاء ضمن حزمة من القرارات التي 
  .لسا التعلیم العالي والوزراء، وھو قید التجربة لمدة عاماتخذھا مج

  
وأضاف إن من ضمن القرارات األخرى وجود منح دراسة لتخصص الشریعة وتعیینات للخریجین 
ً إلى وجود خطة لرفع سویة الدراسة في التخصصات  بالتنسیق مع دیوان الخدمة المدنیة، مشیرا

  .األخرى
  

قبول ھو رفع سویة خریجي كلیات الشریعة، لیكونوا قادة في المجتمع وأكد أن الھدف من رفع معدل ال
  .كونھم الشریحة األكثر تأثیرا على المجتمع خصوصا في محاربة أفكار اإلرھاب والتطرف

  
وطالب عمداء الكلیات بالتراجع عن القرار، وتقدیم حوافز تتمثل في تعیینات لخریجي تخصص 

  .الشریعة

  ١٠:الرأي ص/طلبة نیوز



  رة اإلعالم والعالقات العامة دائ                                              یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
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  زي وھیكلة الرسوم الجامعیة یحسن المخرجات التعلیمیةالغاء والموا: عویس 
  
  
  

قال عضو لجنة التربیة والتعلیم بمجلس االعیان الدكتور وجیھ عویس، ان اعتماد التوجیھي أحد 
معاییر القبول لیس المعیار الوحید، وان زیادة مخصصات صندوق دعم الطالب في وزارة التعلیم 

في الجامعات مقابل ھیكلة الرسوم الجامعیة بشكل تدریجي خالل العالي، والغاء البرنامج الموازي 
  .السنوات العشر المقبلة، یسھم في تحسین نوعیة المخرجات التعلیمیة

وبین عویس خالل اجتماع اللجنة الذي عقدتھ في مجلس االعیان برئاسة الدكتور محمد حمدان 
-  ٢٠١٦الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة  االستراتیجیة«غنیمة، لالستماع للشرح المقدم من قبلھ حول 

، ضرورة ان یكون ھنالك اصالح شامل للتعلیم وان تكون تحسین نوعیة التعلیم اولویة »٢٠٢٥
  .وطنیة

واضاف ان االستراتیجیة الوطنیة قررت تعدیل سیاسات القبول في الجامعات وربط عملیة التعلیم 
لقبوالت وذلك بتوجیھ سیاسة القبول للجمیع، مبینا بقدرة الطالب ورغبتھ للوصول الى العدالة في ا

  .اھمیة التعلیم المھني الذي یعتبر من اھم المراحل التعلیمیة
وثمن رئیس واعضاء اللجنة دور الدكتور عویس واللجنة القائمة على ھذه اإلستراتیجیة، مؤكدین 

  ضرورة تبنیھا وعدم التأخر في تنفیذھا

  ٧:الدستور ص
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  »الرأي«توضح قضیة ابنة النائب التي أثارتھا » لاألحوا«وسجالت » التكنولوجیا«
  بإسم والدھا ٢٠١٦مسجلة في الجامعة بإسم عمھا وبانتخابات 

  
قال رئیس جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة الدكتور عمر الجراح أن الطالبة التي أثیرت قصتھا 

، باعتبار أن »بناء عاملینموازي مقاعد ا«أمس تدرس الطب في الجامعة ، مستوى السنة الخامسة، 
  .والدھا حسب الوثائق الموجودة ھو عضو ھیئة تدریس سابق في الجامعة

  
اول أمس وھي ابنة أحد النواب غیر أنھا مسجلة باسم (...) نشرت قصة الطالبة » الرأي«وكانت 

ً إ لى اسم عمھا الذي حصلت على مقعد في كلیة الطب على اسمھ قبل أن یتم نقل قیدھا المدني مجددا
  . والدھا األصلي من خالل قرار قضائي

  
وفقا للمقاعد المخصصة البناء العاملین، على اعتبار أن والدھا  ٢٠١١الطالبة التحقت بالجامعة عام 

  .كان عضو ھیئة تدریس في الجامعة
  

ف وبین الدكتور الجراح أن الطالب الذي یلتحق في الجامعة على اساس مقاعد ابناء العاملین یدفع نص
دینارا، بینما  ٧٥تدفع نصف الرسوم وقیمة ساعتھا (...) الطالبة « الرسوم الجامعیة، مؤكدا أن 

ً للساعة الواحدة١٥٠االخرون یدفعون    .»دینارا
  

كما ھو مدرج في سجالت ) (...) عمھا (واكد أنھا التحقت بشھادة میالد اصلیة تحمل اسم والدھا 
وبرقم وطني (...) ن القید المدني الخاص بوالدھا، النائب الجامعة ، في حین انھا اآلن مسجلة ضم

  .مختلف عن الرقم المدرج ضمن سجالت الجامعة
  

فإن الطالبة كانت مسجلة في سجل الناخبین في انتخابات » الرأي«وحسب معلومات حصلت علیھا 
س النواب تحت اسم عمھا، في حین مارست حقھا االنتخابي في انتخابات مجل ٢٠١٣بلدیة إربد عام 

  .وھي تحمل اسم والدھا األصلي ٢٠١٦الثامن عشر عام 
  

وكان مصدر في دائرة االحوال المدنیة والجوازات اكد أن النائب المعني نقل ابنتھ من سجل القید 
المدني الخاص بشقیقھ، إلى القید المدني الخاص بھ، بعد أن راجع دائرة االحوال المدنیة والجوازات 

  .حضار قرار محكمة وھو ما تم بالفعلمؤخرا، وطلب منھ ا
  

من جانبھ أكد الخبیر في القضایا الجنائیة زیاد النجداوي أن تسجیل ابنة النائب ضمن القید الخاص 
بشقیقھ ھو جرم یعاقب علیھ القانون، كما یعاقب القانون كل من قدم معلومات خاطئة عند تسجیل 

  .المولود لدى دائرة االحوال المدنیة والجوازات
  

  .واكد ان نسب الطفل لغیر االبوین یعد تحایال على قانون األحوال الشخصیة وقانون العقوبات
  

وبین النجداوي أن اعادة نقل ابنة النائب من قید عمھا المدني إلى القید الخاص بھ أمر یعاقب علیھ 
یل أن ما نسب القانون، ألن ذلك یدل على ان أوراق غیر صحیحة قدمت لدى االحوال المدنیة ، والدل

  .من أن العم ھو األب یتناقض مع واقع الحال
  

  ١٠-١:الرأي ص
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وھي  ١٩٩٢إلى ذلك ذكر مصدر مطلع في دائرة األحوال المدنیة والجوازات أن الفتاة من موالید 
ً إلى أنھ تم تسجیل حالة الوالدة مرتین األول من النائب  مسجلة على القید المدني لشقیق النائب، مشیرا

  .قھ ما یشكل مخالفة للقانونوالثانیة من قبل شقی
  

  .وأضاف أن ھذا األمر أستدعى قرارا قضائیا لتصحیح القید المدني
  

  :وبحسب المعلومات التي حصلت علیھا الرأي فإن عم الفتاة 
  

  .٩٥٢١٠٠٢٩٨٠ویحمل الرقم الوطني  ١٩٥٢/  ٢٨/٥ـ من موالید 
  

  .)بدل فاقد(  ١٣/١٠/٢٠١١ـ تم استصدار دفتر عائلة لھ بتاریخ 
  

واعطیت رقما (...) تحت اسم )  E 421 743(الى دفتر عائلتھ رقم (...) ـ قام بإضافة اسم ابنة أخیھ 
، علما انھا مسجلة بدفتر عائلة والدھا  ١٩٩٢/  ١١/ ١٤كما اعطیت تاریخ میالد .  ٩٩٢٢٠٠١٧١٨

  . ٩٢/  ١٢/  ١١الحقیقي وما زالت ومیالدھا ھو 
  

 ٢٠١١١٣٠٦٩٣٥٣منتسبة إلى عمھا رقم الجلوس  ٢٠١١ام امتحان التوجیھي ع(...) ـ قدمت 
  .كما یظھر كشف الثانویة العامة ٩٩٢٢٠٠١٧١٨ومستعملة الرقم الوطني 

  
في ) نصف منحة موازي( ـ تحصل عم الفتاة كمدرس في جامعة العلوم والتكنولوجیا، لھا على مقعد 

وبھذه المنحة . عمل مدرسا في الجامعةكلیة الطب على حساب ابناء العاملین في جامعة العلوم، كونھ ی
  .من قیمة الساعة المعتمدة لطالب كلیة الطب% ٥٠حصل لھا على تخفیض مقداره 

  
ومسجلة ایضا بدفتر عائلة والدھا االصلي  ١٩٩٢/  ١٢/  ١١من موالید (...) ـ تشیر الوثائق ان 

وتحمل الرقم الوطني  ٠٠٢/١٤٣قم وتملك القید المدني ر( .....). ، مع بقیة اشقائھا وشقیقاتھا (...)
  .٩٢/  ١١/١٢الموجود في سجالت االحوال المدنیة ومن موالید  ٩٩٢٢٠٠٦٧٧٥االصلي 

  
لدیھا رقمان وطنیان، ومسجلة في دفترین للعائلة ولدیھا تاریخان (...) ـ وبناء على ما سبق، فإن 

  .للمیالد
  

)  ٢٠١٦/  ١٢/  ٨( والتي تم استخراجھا في المرفقة ) القید االسري(ـ تشیر احدى الوثائق الرسمیة 
  .مع بقیة شقیقاتھا واشقائھا(...) مسجلة في دفتر عائلة والدھا االصلي (...) ان 

  
ان )  ٢٠١٦/  ١٢/  ٨( االخرى والتي تم استخراجھا في ) القید االسري(ـ كما تشیر الوثیقة الرسمیة 

، فكیف یتم تسجیلھا في دفتر عائلة ویسجلھا في  الرسمي(...) غیر مسجلة في دفتر عائلة عمھا (...) 
جامعة العلوم والتكنولوجیا ویستحصل لھا على منحة من الجامعة، وكیف تقدم امتحان الثانویة تحت 

  .اسمھ مستخدمة الرقم الوطني كما یبین كشف العالمات
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  األسباب الحقیقیة وحلول مقترحة: العنف الجامعي
  

  زیاد الرفاتي
  

من جامعاتنا، وال سیما الجامعة األردنیة، في اآلونة األخیرة، أعمال عنف ومشاجرات شھد عدد 
وفي ھذا السیاق، وددت أن أكتب عن ھذه . طالبیة، شارك فیھا أیضا أناس من خارج الجامعة

الظاھرة التي أصبحت مؤرقة للجمیع من دون استثناء، وال سیما أنني كنت طالبا في الجامعة األردنیة 
  . ١٩٨٨- ١٩٨٤قسم المحاسبة خالل السنوات / یة االقتصاد والعلوم اإلداریةفي كل

فغیرتي على الجامعة التي تعتبر أم الجامعات ھي التي دفعتني إلى الكتابة عن ھذا الموضوع، إذ لم 
تكن تشھد الجامعة في القرن الماضي ما تشھده حالیا، وكانت صرحا علمیا لھ سمعتھ المحلیة 

لیمیة والدولیة، تتسابق مؤسسات مختلفة على توظیف خریجیھا وإعطائھم األولویة والعربیة واإلق
فكانت تضم نخبة متمیزة من الطلبة والمدرسین أصحاب . على غیرھم من خریجي جامعات أخرى

الباع الطویل والخبرات العمیقة في مجاالتھم ومؤھالتھم العلمیة من أعرق الجامعات، وكان الطالب 
. تھ وجھده واجتھاده، یحصل على العالمة التي یستحق، ومن ثم الشھادة عن جدارةآنذاك، بمثابر

وقد تعاقب على إدارة . وكانت تلك الفترة امتدادا لفترة السبعینیات، وتواصلت إلى التسعینیات
محمود السمرة، . ناصرالدین األسد، ود. آنذاك نخبة متمیزة من األساتذة الكبار، أمثال د" األردنیة"

وال بد للجامعة من أن تستعید ھیبتھا وأمجادھا التي بناھا . عبدالسالم المجالي. خالد الكركي، ود .ود
  .الذین تسلموا إدارتھا بعد تأسیسھا وتعاقبوا علیھا بعد ذلك

وقد اختلف الوضع في بدایة القرن الحالي واستمر على ذلك؛ إذ تراجع مستوى التعلیم الجامعي 
األردنیة عالمیا، فتفوقت علینا جامعات كانت متأخرة عنا في التصنیف وتراجع تصنیف الجامعات 

  .العالمي
وفي ظل استمرار ظاھرة العنف والمشاجرات في الجامعة األردنیة وغیرھا من الجامعات، فإنھ ال بد 
إلدارات الجامعات والقائمین على التعلیم العالي من تشخیص أسبابھا الحقیقیة، ووضع الحلول 

  :وباعتقادي أن ھذه األسباب ال تخرج عما یلي. لمعالجتھا جذریاالمناسبة 
ضعف مستوى التحصیل العلمي للكثیر من الملتحقین بالجامعات، وتدني مستواھم الفكري  -  ١

. والثقافي وابتعادھم عن مصادر المعرفة، سواء داخل الجامعات كالمكتبات، أو في محیطھا الخارجي
دراسة الجامعیة، كما نلمس من مخرجات التعلیم الجامعي بتدني مستوى ویمتد ھذا الضعف في أثناء ال

كثیر من الخریجین في سوق العمل، مع تركز ھذا الضعف في الكلیات اإلنسانیة أكثر منھ في الكلیات 
  .العلمیة

ما تزال العقلیة المناطقیة تسیطر على التعامل بین الطلبة داخل الجامعات؛ فابن المنطقة یقف  - ٢
ً إلى جانب الطالب المعتدي ویؤجج المشكلة بدال من ردعھغال   .با
وھنا یقع على . والفراغ مفسدة للوقت. وقت الفراغ الطویل الذي یقضیھ الطلبة داخل الجامعة -  ٣

عاتق إدارات الجامعات إشغال أوقات الطلبة بأعمال تطوعیة ونشاطات المنھجیة؛ ثقافیة وریاضیة 
ع علیھم وعلى جامعاتھم والمجتمع المحیط بھم، وصقل معارفھم ومھاراتھم واجتماعیة، بما یعود بالنف

  .وتجذیر العالقة بینھم وذوبان عقلیة األصول والمناطق
إدخال نشاطات إلزامیة في مسیرة الحیاة الجامعیة، بحیث ال یتخرج الطالب من دون المشاركة  - ٤

والعمل التطوعي والجماعي بعیدا عن فیھا؛ تغرس فیھم ثقافة الحوار والمشاركة مع اآلخرین، 
  .الفردیة

 مقاالت

  ٢٠:الغد ص
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أن یكون ھناك دور لدوائر القبول والتسجیل في الجامعات في وضع البرنامج الدراسي للطالب  - ٥
في الجامعة، فال یترك ذلك لقراره الفردي، وبحیث یتم الحد من الفراغ الكبیر في األوقات بین 

  .محاضرة وأخرى، والتي تكثر فیھا أعمال العنف والمشاجرات
وال بد من العودة إلى . الیة في الجامعات تلعب دورا في ظاھرة العنفما تزال سیاسة القبول الح - ٦

  .مبدأ التنافس الحر في القبول، وإعادة النظر في االستثناءات لفرز الطالب المجد عن غیره
إن أسلوب التدریس واالمتحانات السائد في الجامعات لھ دور أیضا؛ إذ إن أسلوب التلقین، واتباع  - ٧

لموضوعیة دون األسئلة ذات اإلجابة المقالیة والتحلیلیة واالستنتاجیة، یجعل الطالب طریقة األسئلة ا
ویساھم ذلك . غیر قادر على التعبیر عن نفسھ وما یجول في خاطره، ومدى استیعابھ للمادة الدراسیة

  .في التفریغ عن طریق العنف وعدم الحوار وعدم االستماع للطرف اآلخر
اث الجاھزة التي یشتریھا الطلبة من السوق بدال من العودة الى المراجع الحد من ظاھرة األبح - ٨

العلمیة والمكتبات إلعداد أبحاثھم، ومالحقة من یسوق لھا؛ إذ تساھم في قتل الفكر والتحلیل واإلبداع 
وعلى عضو الھیئة التدریسیة مناقشة الطالب في بحثھ لخلق جو . والقدرة على المناقشة لدى الطلبة

  .ر، ال أن یأخذه منھ جاھزا ألغراض العالمة فقط، كإجراء روتیني واستكماال للمتطلباتالحوا
إن مستوى بعض الھیئات التدریسیة في الجامعات لیس بذاك المطلوب، وال بد من التشدید على  -  ٩

مصدر ونوعیة الجامعات واعتمادیتھا والمدد المقررة حسب المعاییر العالمیة لمنح الشھادة التي 
وال . ؤھلھ للتدریس في الجامعة، وإلزامھ تقدیم أبحاث علمیة دوریة، والقیام بدراسات أثناء التدریست

یكون ذلك لمجرد الترقیة فقط، لجعلھ یعمل دائما على تطویر نفسھ، وبما ینعكس إیجابا على جودة 
  .العملیة التدریسیة

ة عن العدد المقرر وفقا للمعاییر الحد من اكتظاظ الطلبة في قاعات التدریس، بسبب الزیاد -  ١٠
وسعة الجامعات الحكومیة تزید عن الطاقة االستیعابیة المقررة لھا، ألسباب مالیة دفعتھا إلى . العالمیة

ذلك، فانعكس ذلك سلبا على قدرة المدرس والطالب في إطالق طاقاتھما وفكرھما وحواراتھما، 
  .وإیصال المعلومة بانسیابیة ومرونة

وقد أدى ذلك الى سیرھا نحو قبول أعداد . لجامعات مدیونیة ثقیلة، وعجزا في میزانیاتھاإذ تعاني ا
كبیرة من الطلبة یفوق قدراتھا وإمكاناتھا االستیعابیة، وإدخال البرنامج الموازي والبرنامج الدولي 

مؤثر وقد انعكس ذلك سلبا وبشكل كبیر وجوھري و. الذي یدفع فیھما الطالب أضعاف القسط العادي
فھذه الجامعات تحتاج الى دعم حكومي للتخفیف مما تعاني . على نوعیة الطلبة والتعلیم ومخرجاتھ

  .منھ
ومن ثم، ال بد . یبدو من التجارب السابقة أن األمن الجامعي غیر قادر على مواجھة المشاجرات - ١١

لذلك، وإعطائھم صفة من تأھیل أفراده وتدریبھم واالستفادة منھم وإكسابھم المھارات الالزمة 
  .الضابطة العدلیة

إن المشاجرات تستنزف وقت وجھد األجھزة األمنیة عند حضورھا لفضھا، فیما لدى ھذه  - ١٢
فمنتسبو األجھزة . األجھزة أولویات أخرى وما یكفیھا من العمل، وال یجب إشغالھا بمثل ھذه األمور

حیة التقدیر واإلكبار، ورجل األمن علیھ دور األمنیة ساھرون على أمننا وراحتنا، ویستحقون منا ت
أكبر من أن یقوم بردع طالب لیس لدیھ إحساس بالمسؤولیة بافتعالھ مشاجرة ألسباب واھیة بعیدة كل 

  .البعد عن قیمنا األخالقیة والدینیة والوطنیة
صلب  فالمشكلة لیست أمنیة، وال یجوز أن نقحم األمن داخل أسوار الجامعات في قضایا لیست من

بل ھي في األساس من مھام إدارات الجامعات ومجالس أمنائھا، ووزارة التعلیم . عملھ الرئیس
العالي، ومجلس التعلیم العالي، الذین یجب أن تكون لھم أدوار أیضا في ذلك، فال یقفون موقف 

  .المتفرج على أوضاع الجامعات وما تعاني منھ، من دون تقدیم حلول جذریة
رؤساء الجامعات في القیام بأدوارھم قبل الوصول إلى مرحلة استدعاء األمن إلى وھنا یبرز دور 

الجامعات، وذلك من خالل إعادة النظر في السیاسات والتعلیمات واإلجراءات المتبعة داخل 
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الجامعات، بالتشارك مع المختصین والجسم الطالبي؛ وذلك من مبدأ الحوار والمشاركة في صنع 
الطلبة وترتیب األولویات، فیشعر الطالب أن لھ دورا في سیر العملیة التعلیمیة القرار والقرب من 

  .بدل التھمیش
یبدو أن نظام العقوبات في الجامعات غیر فاعل وغیر رادع، ما یجعل الطالب المعتدي غیر  -  ١٣

افتعال فال بد من تغلیظ العقوبات لتكون أكثر ردعا وعبرة لمن تسول لھ نفسھ أن یقدم على . مكترث
  .مشاجرة أو عنف

على إدارات الجامعات فتح قنوات اتصال مع الطلبة مباشرة من خالل اللقاءات واالجتماعات  -  ١٤
الدوریة، واالستماع الى قضایاھم واحتیاجاتھم وما یجول في خواطرھم؛ وكذلك من خالل استبانات 

  .بعناصرھا كافة متضمنة أسئلة محددة توزع على الطلبة حول سیر العملیة التعلیمیة
لقد تحدث جاللة الملك المعظم إلى رؤساء الجامعات الحكومیة مؤخرا، مؤكدا على أن العنف 

وقد كان حدیث جاللتھ واضحا وصارما في ذلك، ورسالتھ یجب أن تصل إلى . الجامعي خط أحمر
  .الجمیع من دون استثناء
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  أھكذا نكافئ المبدعین؟ 
  موسى برھومة

  
ً من طلبتھا كان كافأت الجامعة  فاز بأول میدالیة ذھبیة في تاریخ األردن !) فقط(األردنیة واحدا

األولمبي، بأن حرمتھ من مواد الفصل الذي كان یتدّرب خاللھ من أجل خوض منافسات بطولة 
البطل األولمبي األردني أحمد أبو غوش فاز بالذھب بجدارة . ٢٠١٦التایكواندو في أولمبیاد ریو 

ً على أعتى الالعبین العالمیین، وبصفة خاصة اإلسباني جویل غونزالیس، صاحب واقتدار، مت با ّ غل
، والروسي ألیكسي دینیسینكو، صاحب المیدالیة الفضیة في أولمبیاد لندن ٢٠١٢ذھبیة أولمبیاد لندن 

، ومن قبلھما الكوري الجنوبي لي دان ٢٠١٥، وصاحب فضیة بطولة العالم في روسیا عام ٢٠١٢
  .واھم من الالعبین المحترفینھون، وس

  
كان مبّرر الجامعة التي یدرس أبو غوش في كلیة التربیة الریاضیة فیھا، أّن الطالب تغّیب بما نسبتھ 

وأّن الجامعة ملتزمة تطبیق القوانین، في حین كتب أبو غوش . مائة في المائة من عدد أیام الحضور
قاموا بحرماني من المواد المسجلة لي بھذا «عة ، أّن مسؤولي الجام»الفایسبوك«على صفحتھ على 

الفصل، وذلك بداعي الغیاب عن الجامعة، رغم كل الوعود والتعھدات التي وعدوني بھا قبل بدایة 
كیف تطالبون أي العب «: وتساءل. »الفصل وأثناء الدوام الجامعي بمراعاتي في ما یتعلق بالغیابات

وفرون لھ أقل متطلبات النجاح من راحة نفسیة ومراعاة في باإلنجاز وبذل أقصى الجھد وأنتم ال ت
  .»الحضور؟

  
وتتكثف في معاناة ھذا الالعب األولمبي آالم سائر المبدعین في العالم العربي، أو من ھم على درب 
ّط، واالھتمام بقماشة  اإلبداع واالبتكار والتفّوق، فالبیروقراطیة تفترس الجزء األكبر من العقل المخط

ھم ال یدرون ماذا یعني ھذا اإلنجاز األولمبي، وال ماذا یحتاج . نین على حْرفیتھا یعلو أي شيءالقوا
  .مثل ھذا اإلنجاز كي یتحقق

  
واألنكى، أّن االختباء وراء تطبیق القانون یغدو نكتة سمجة إذا ما علمنا باالنتھاكات الیومیة التي 

ً ترتكب بحق القانون، وأمام أولئك المشّرعین أنفسھ فمن یعش في األردن یعلم أّن . م وبأیدیھم أحیانا
تجاوزات القانون تتم في كل لحظة، وأّن الفساد اإلداري والمالي ینھش، كلَّ لحظة، ما تبقى من ھیبة 

  .القانون وقدسیتھ
  

ً أّن تطبیق القوانین یتم بصرامة على نحو یضاھي ما یجري في الدانمارك، فھل  ولو افترضنا جدال
ل لروح القانون ومراعاة ظروف الطالب والبطل األولمبي انتھاك للقوانین؟ ھل المطلوب في االمتثا

ً حافظین دروسھم، یتقنون استرجاعھا على نحو تقیّؤّي أو ببغاوي، أم  من الجامعات أن تخّرج طالبا
ج بمبدعین وعباقرة وأصحاب إنجازات مبھرة كما فعل أبو غوش؟   أّن وظیفة التعلیم أن یُتوَّ

  
شاركت في األولمبیاد األخیر شابات وشباب في عمر أبو غوش، ومن المؤكد أنھم غابوا عن  لقد

  فھل كوفئوا بمثل ما كوفئ البطل األردني؟. جامعاتھم ومدارسھم وعملھم
  

لكن حتى في . ال أحد یجادل في أھمیة تطبیق القانون بعدالة وشفافیة وبمسطرة واحدة على الجمیع
ال » الخرق«القوانین، ألسباب وجاھیّة، ما دام ھذا » خرق«في العالم، یتم  الدیموقراطیات العریقة

  الحیاة
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فكم . وھذا ما كان یأملھ أبو غوش. یؤثر في القانون نفسھ، ویمنح اآلخرین القدرة على الخلق والتحدي
من العب أردني یظفر بالذھب في األلعاب األولمبیة؟ وكم من مبدع یجود بھ الزمان في المجتمعات 

ً؟المتص ً وعلمیا ً وأدبیا   ّحرة فنیا
  

سنقتل ھذا الجواد بذریعة تطبیق القانون، كما قتلنا من قبلھ كثیرین بذریعة الحفاظ على التقالید، وعدم 
وقد راح رئیس بلدیة في شمالي األردن، . خدش الحیاء العام، وعدم اإلساءة لألدیان والسلم األھلي

ً یخالف الشریعة، ومضى من قبلھ یزیل منحوتات فنیة من على مدخل المدینة، ب ذریعة أّن فیھا تجسیدا
ً بأكملھ في عّمان علیھ منحوتة عمرھا عشرات  من ھو أكثر حداثة من المسؤول السابق، فاقتلع دّوارا

  !السنین، ووضع مكانھا إشارة ضوئیة
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  ٢٠١٦إبداع الشباب األردني في 
  

  محمد الرصاعي.د
  

حصول عدد من المبدعین والباحثین األردنیین على جوائز عالمیة  ٢٠١٦كان الالفت للنظر في العام 
ذات مستوى متمیز، فقد حصل الدكتور سامي الحسنات من جامعة الحسین بن طالل على جائزة 
أفضل بحث علمي في إحدى أشھر الجامعات األلمانیة، كما فازت الدكتورة مروة صالح بلقب 

، لتكون أول عربیة تطرح أول نظریة ٢٠١٦لیونسكو لعام من قبل منظمة ا» عالمة وباحثة ومفكرة«
في تطویر البحث العلمي والتعلیم االحترافي عبر تحویل المواد العلمیة إلى أفالم وثائقیة تجسد فكرتھا 

، حیث تسلمت »محترف تطویر الطاقة«األساسیة، وحصلت المھندسة سھیر المھیرات على جائزة 
ً من خبراء الطاقةالجائزة الرفیعة في واشنطن باس   .م األردن في حفل ضم عددا

  
، كان الالفت أن معظم الباحثین ٢٠١٦إضافة إلى كم االنجازات البحثیة والعلمیة المتمیزة في العام 

والمتمیزین كانوا من فئة الشباب من طلبة المدارس والجامعات، فقد اطلقت وكالة الفضاء االمریكیة 
على أحد الكویكبات المكتشفة حدیثا، وفاز » ح الدین ابو الشیخصال«اسم الطالب االردني » ناسا«

خالل برنامج مخصص » نجم العلوم«الباحث االردني في علوم الوراثة والجینات سدیم قدیسات بلقب 
وھو عبارة عن جھاز آلي یعمل على إسقاط العینات في ) GenomiQ(للعلماء، لیفوز بذلك اختراعھ 
ً من العناء والوقت المختبرات الجینیة بالمستش فیات بشكل آلي، مما یوفر على المرضى كثیرا

والتكلفة، ویتوقع لالختراع ان یساھم في تحقیق انجازات طبیة واقعیة وأمل كبیر لمرضى السرطان 
في االردن والعالم، كما حصدت الطالبة الجامعیة االردنیة آیات عمرو أول لقب لعربیة تنضم الى 

الدولیة الخاصة باألفكار » ناسا«، حیث شاركت عمرو في مسابقة »ناسا«ة وكالة الفضاء االمریكی
  . المبتكرة في مجال اكتشاف الفضاء

  
العدید من االنجازات واألعمال اإلبداعیة التي انجزھا الشباب األردني في العام الفائت والتي ال یتسع 

ً عظیمة تبذلھا المقال لإلحاطة بھا كاملة تمثل محط اعتزاز وفخر للجمیع، وتؤكد  على ان ھناك جھودا
المؤسسات التي ینتمي لھا ھوال الشباب المبدعون، وفي سیاق آخر تدفعنا ھذه االنجازات الكبیرة إلى 
التأكید على أن المنظومة التعلیمیة في األردن قادرة على انتاج طاقات شبابیة مبدعة، مما یضع على 

أسباب ومحفزات اإلبداع العلمي، ورعایتھ، وإتاحة  عاتق ھذه المؤسسات مسؤولیة التخطیط لتھیئة
  .مزید من الفرص للكشف عن الطلبة المبدعین وتعزیز قدراتھم

  
وفي زمن المتطلبات المتغیرة للسوق والحلول غیر التقلیدیة، واعتماد الصناعة واالقتصاد على 

إنتاج المعرفة، بات ھناك المعرفة الوظیفیة المتسمة بالحداثة واالبتكار، وعدم جدوى عملیة إعادة 
ضرورة بالغة لبناء سیاسات تتبناھا الحكومة من خالل وضع إطار قانوني وتشریع یعزز عالقة 
الجامعات ومؤسسات التعلیم والبحث العلمي المختلفة بالصناعة، والمساھمة في احتضان األفكار 

ً وإب داعات وطنیة ال تتسرب خارج الجدیدة، وتوظیفھا في عملیات التطویر والتحدیث، لتصبح أفكارا
قد تم إشھارھا  ٢٠١٦حدود الوطن، حیث أنَّ معظم االنجازات التي حققھا الشباب األردني في العام 

  .وتكریم أصحابھا في دول الغرب

  :الرأي ص
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  اجتذاب المتفوقین لمھنة التعلیم: نقطة إصالح

  
  محمد حمدان. د

وزارة المعارف (اد وزارة التربیة والتعلیم في زمن مضى، وقبل إنشاء الجامعات في األردن، كان إیف
ً على التخصصات الدراسیة التي تتوافق مع تولي مھنة ) حینئذٍ  للدراسة الجامعیة في الخارج مقتصرا

ً بأن یلتزم الُموفد بالعودة بعد . التعلیم المدرسي بعد التخرج وفي ھذا االطار، كان اإلیفاد مشروطا
دة اإلیفاد، وذلك في المدرسة التي تحددھا الوزارة في أي من تخرجھ للخدمة كمعلم لمدة تساوي م

ً ملزمْین بتسدید جمیع نفقات اإلیفاد . محافظات المملكة، وبخالف ذلك یكون الموفد وكفیلھ المقتدر مالیا
 ً ھذا، وكان األھم في اإلیفاد انما یكمن في معاییر اختیار الموفدین،إذ كانت ھذه المعاییر تعتمد حصرا

تفوق في الدراسة الثانویة، وذلك باختیار األوئل في المملكة في امتحان شھادة الدراسة الثانویة على ال
ً لتفاوت توافر مقومات التفوق الدراسي بین ). المترك حینئذٍ (العامة  وباالضافة لذلك، ومراعاة

ً ألوائل المحافظات ً ایضا توافر وكان اإلیفاد ی. محافظات المملكة، فقد كان اإلیفاد شامال ً راعي أیضا
ومن الجدیر بالذكر أنھ بعد الحصول على . المقومات والسمات الشخصیة التي تتطلبھا مھنة التعلیم

درجة البكالوریوس في حقل التخصص، كانت الوزارة تعقد للمعلمین حدیثي التعیین دورات تدریبیة 
لقد كان ھذا . تدریس والتقویمفي المعارف والمھارات التربویة ومنھا علم النفس التربوي واسالیب ال

ً على المستوى الجامعي ھو األساس المتین الذي بُني علیھ  ً ومھنیا األسلوب في إعداد المعلم معرفیا
تمیز التعلیم المدرسي في األردن، من حیث ضمان الكفاءة العالیة وااللتزام االخالقي واالنتماء 

ً الى ھذا الركن المتین، كان الطلبة . علمالمھني ألھم أركان العملیة التربویة، أال وھو الم واستنادا
االردنیون خریجو المرحلة الثانویة یتقنون مھارات القراءة والكتابة والمحادثة باللغتین العربیة 

  .واالنكلیزیة وذلك باالضافة الى الكفایات المعرفیة األخرى الكّمیة والعلمیة واإلنسانیة
  

حتى » ركن إعداد المعلم«ما الذي تغیّر في : ي ھذا السیاق ھووالسؤال الجوھري الذي یطرح نفسھ ف
وصلنا الى الوضع الحالي الذي یتمثل فیھ التراجع الكبیر في مستوى خریجي المرحلة الثانویة؟ ویأتي 
الجواب على ھذا التساؤل مباشرة من خالل قراءة الخلفیة التي تدفع المتقدم للدراسة الجامعیة الى 

ً . لیماختیار مھنة التع إننا نجد، ولألسف في معظم األحوال، أن كلیة التربیة تأتي في موقع متأخر جدا
ضمن تخصصات االختیار، وبالتالي عندما ال تتاح لھ فرصة االلتحاق بالتخصصات المتقدمة في 

ومن ھذا . ترتیب إختیاره بسبب تدني معدلھ، فإنھ یقبل بتخصص التربیة الذي یتیحھ معدلھ المتدني
لق، نجد أنھ، في العموم، ال یلتحق بكلیات التربیة المتفوقون الذین یختارون، في العادة، المنط

ً یساعدھم على تحقیق  ً مرتفعا ً مالیا التخصصات األكادیمیة والمھنیة التي تتیح لھم بعد التخرج مردودا
  . متطلعاتھم برغد العیش وراحتھ، وذلك مقارنة بالمردود المالي المتواضع لمھنة التعلی

  
ً، وعلى الرغم من الخطوات المتخذة في وطننا الحبیب إلصالح  من » ركن إعداد المعلم«وأخیرا

ً من اشتراط التدریب المبرمج قبل بدء الخدمة، باالضافة الى تعزیز برامج  حیث ما تقرر مؤخرا
ً عن اجتذاب المتفوقین لمھنة التعلیم  وھذا یرجع، التدریب أثناء الخدمة، اال أن كل ذلك یظل قاصرا

وبالتالي، فإن المطلوب بصورة ملّحة ھو االقتداء . في األساس، الى الراتب المتواضع لمھنة التعلیم
میة ومنھا سنغافورة وفنلندا وألمانیا  ّ ً في مخرجات العملیة التعلیمیة التعل ً باھرا بالدول التي حققت تقدما

على رواتب معظم الموظفین اآلخرین، مما والیابان وكوریا الجنوبیة التي یزید فیھا راتب المعلم 
  .یعزز اختیار المتفوقین لمھنة التعلیم ویؤكد أن التعلیم یحتل أولویة وطنیة متقدمة

  :الرأي ص
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  ام السماق -المطران ھیالریون كابوتشي  -
  
  ام السماق الشمالي  - رفیق محمد عبد الرحیم الشیخ علي  -
  
  خلدا -صباح محمود الجدوع  -
  
  الشمیساني - ابراھیم الصوص محمود  -
  
  عبلین -حسین مقبل المومني ” محمد امین“ -
  
  الحصن -سكینة فیصل شافع عساف  -
  
  الزرقاء -عبدالناصر سلیمان صالح عباد الجالودي  -
  
  مرج الحمام - محمد عبد العظیم داوود الجنیدي  -
  
  حي الرابیة -عفاف محمد امین درویش المصري  -
  
  دابوق - عبدهللا الخطیب  منذر عبد الكریم -
  
  الرابیة -وفاء جودة محمود الدویك  -
  
  شارع االردن -رسمي محمد عبد القادر عبد الرحمن ابو الھیجاء  -
  
  الزرقاء –سلوى صبحي الكیالي  -

 وفیات

 الرأي 
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ثاني الجاري، شارك عدد كبیر من المواطنین المغتربین بعدد من دول العالم بمبادرة ارفع العلم في األول من كانون ال
كما رفع عدد من المواطنین أعالما رسمت .برفع العلم األردني على سیاراتھم ومنازلھم تحدیدا بدول الخلیج العربي

  . رسما بأیدي أطفالھم لغایات تعزیز االنتماء وحب الوطن لدى أطفالھم
  

. ات والعین سمیر نعیم عبد الھاديزار مبنى دائرة األحوال المدنیة والجوازات الوزیر األسبق الدكتور صالح ارشید
  . وبعد جولة في الدائرة اصدرا بطاقة األحوال الشخصیة الذكیة

  
أكدت وزارة السیاحة واآلثار أن حركة السیاحة عادت لطبیعتھا في قلعة الكرك بعد الحادث اإلرھابي الذي تعرضت 

  . أوروبیة مختلفةلھ مدینة الكرك، مؤكدة وجود مجموعات سیاحیة زارت القلعة من أسواق 
  

فوجئ سكان عدد من شوارع منطقة الرابیة صباح أمس بتوزیع ورقة على كافة سیارات المنطقة بما فیھا التي 
لطفا اذا كنت ترغب ببیع سیارتك أرجو «اصطفت في كراجات العمارات والمنازل الداخلیة كتب علیھا بخط الید 

  . يواضعا رقم ھاتف خلو» االتصال بي على ھذا الرقم
  

  . دینارا  ٤٥٠بـ » بولیفادر العبدلي« تذكرة حضور حفل لفنانة عربیة بیعت في حفل رأس السنة في 
  

مشروع قانون المسؤولیة الطبیة في ضوء ما یثار حولھ من جدل نقابي ومطالبة الحكومة بسحبھ من مجلس النواب ، 
االستجابة لمطالب قوى متنفذة نقابیة تسعى الى  دعا مجموعة من االطباء و باالخص حدیثي التخرج الحكومة الى عدم

  . تعطیل اقرار القانون 
  

محمود ابوغنیمة مطلع الشھر الحالي رئاسة مجلس النقباء خلفا لنقیب اطباء .تسلم نقیب المھندسین الزراعیین م
  .االسنان الدكتور ابراھیم الطراونة

  
ُدار من وافدین  أن معظم محال وأكشاك بیع القھوة» صنارة الدستور«رصدت  والمشروبات الساخنة في وسط البلد ت

  . مخالفین لشروط العمل واإلقامة في البالد في آن واحد
  

) ملیون یورو ٤٥بقیمة إجمالیة (بحسب مصادر وزارة التخطیط والتعاون الدولي فقد شملت اتفاقیات التمویل المیسر 
ملیون یورو  ٢٢٫٥اإلعمار والتنمیة ، قرضا میسرا بقیمة التي اعلن عنھا مؤخرا من قبل البنك األوروبي إلعادة 

) ملیون جنیة استرلیني ١٣٫٧٢بقیمة (األولى : مقدما ایضا من البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة، وثالث منح
نك الدولي، من آلیة التمویل المیسر للب) دوالر ١،٩٤٨،٠٠٠بقیمة (من الوكالة البریطانیة للتنمیة الدولیة، والثانیة 

  . من الصندوق الخاص للمساھمین في البنك األوروبي المذكور) ملیون یورو ٤،٦بقیمة (والثالثة 
  

ألف متقاعد ،  ١٩٣ألف متقاعد مبكر من بین  ٨٩أوضحت مصادر المؤسسة العامة للضمان االجتماعي أن ھناك 
ً إلى إجمالي أعداد المتقاعدین    % .  ٤٦حیث تبلغ نسبة المتقاعدین مبكرا

  
  . أزمات مروریة غیر اعتیادیة شھدتھا معظم شوارع المملكة یوم امس ، في الیوم االول من امتحانات الثانویة العامة 

  
أن وفدا صینیا برئاسة نائب وزیر الثقافة یوى تشیون، سیزور ) یونغ(صرح المستشار الثقافي الصیني في عمان 

ویلتقي الوفد وزیر الثقافة نبیھ شقم لبحث السبل . ین من الشھر الحالياألردن، من التاسع عشر لغایة الحادي والعشر
الكفیلة بتعزیز التعاون الصیني األردني في المجال الثقافي بمناسبة الذكرى األربعین إلقامة العالقات الدبلوماسیّة بین 

  . البلدین

 یا الصحف زوا

  صنارة الدستور
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أمام القراء في ) أزبكیة عمان(كتب ألف عنوان في مختلف المعارف والعلوم واآلدب، تضعھا مكتبة خزانة ال ٢٠

معرضھا الجدید مع مستھل العالم الحالي، والذي یأتي ضمن سلسلة معارضھا المستمرة، بالتعاون مع امانة عمان 
، والذي یقام في جالیریا راس العین »بالقراءة نرتقي«الكبرى ابتداء من الیوم، ویستمر لخمسة ایام، تحت عنوان 

  .ح ابوابھ خاللھا من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، ویفت)ھنغر األمانة(
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رئیس الوزراء الدكتور ھاني الملقي غاب صباح أمس عن جلسة مجلس النواب، التي قاد فیھا الفریق 
سبب غیاب الملقي ھو . الحكومي تحت القبة نائبھ وزیر التربیة والتعلیم الدكتور محمد الذنیبات

بوفاة والدتھ، التي شیعت إلى مثواھا األخیر في إربد أول من أمس، فیما انشغالھ بتلقي التعازي 
  .یستقبل الرئیس وآل الفقیدة التعازي بالمرحومة في مدینة الحسین للشباب

  
ردا على أخبار صحفیة نشرھا موقع صحفي عربي، أكد مصدر دبلوماسي في عمان أمس أن أمیر 

ب رئیس الوزراء وزیر الخارجیة وشؤون المغتربین قطر الشیخ تمیم بن حمد آل ثاني سیلتقي نائ
ناصر جودة األسبوع المقبل، لتسلیمھ رسالة خطیة من جاللة الملك عبدهللا الثاني، تتضمن دعوتھ 

التأكید المذكور ورد في . القادم" مارس"لحضور القمة العربیة التي یستضیفھا األردن نھایة آذار 
اعتذار " اللندني"أن كان الموقع ذاتھ نقل عن الموقع العربي اإلخباري، بعد " عمون"تصریح لموقع 

  .أمیر قطر عن استقبال الوزیر جودة
  

تعرضت مركبة لمكافحة التسول، تابعة لوزارة التنمیة االجتماعیة لیل االثنین الثالثاء، إلطالق نار 
إن فریقا من " الغد"من قبل متسول عند إشارات الشرق األوسط بعمان، وفق مصدر مطلع، قال لـ

مكافحة التسول كان یرید ضبط عدد من المتسولین، قبل أن یخرج أحدھم مسدسا ویبادر بإطالق النار 
  .على المركبة، دون أن یسفر ذلك عن إصابات

  
أمس إن الشخص الذي أطلق النار أول من أمس على سیارة تابعة لألمن " الغد"ذكر مصدر أمني لـ

ب في السادسة عشرة من عمره، سلم نفسھ صباح أمس لألجھزة العام في سحاب، وتسبب بوفاة شا
  .األمنیة، والتي أنھت بدورھا التحقیقات األولیة معھ تمھیدا لتحویلھ للقضاء

  
  
  
  
  

  سناء الصمادي:اعداد
 

  زواریب الغد


