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 وضـــــوعالمـــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
الخالیا " زیادة قیمة منحة الصندوق السعودي للتنمیة ل

  "األردنیة"في " الجذعیة
٣  

المومني تعدیالت جدیدة على " األردنیة العلمیة"لمكانة  اتعزیز
  اعتماد المجالت والمؤتمرات العلمیة

٤  

   شؤون جامعیة
الدكتور الطرابشة یحصل على جائزة الباحث العربي المتمیز للعام 

٢٠١٧  
٥ 

ورشة عمل للطلبة االردنیین بالكویت حول اسس القبول 
  بالجامعات

٦ 

 ٧  بحث التعاون بین االردن وایطالیا بقطاع التعلیم العالي
 ٨  الرزاز علینا اال نخلط بین الوسیلة والغایة بحكمنا على التوجیھي

 ١٠ للطاقة الشمسیة بجامعة الحسین بن طاللتدشین مشروع 
   مقاالت

 ١١  كمیل موسى فرام. د/الواقع التعلیمي في األردن

 ١٣  وفیات
  ١٦- ١٤  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي



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

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

QF-DMPR-02.01 
3 

  
  
  

  "األردنیة"في " الخالیا الجذعیة"زیادة قیمة منحة الصندوق السعودي للتنمیة ل 
  
  

أعلن صندوق التنمیة السعودي زیادة قیمة المنحة المقدمة لمركز العالج بالخالیا التابع للجامعة 
  .ملیون دوالر) ١٤٫٢(ملیون دوالر بدل ) ٢١٫٢(األردنیة، لتصبح 

   
یة األردنیة الموقعة جاء ذلك في اتفاقیة التمویل المعدلة لمشروع إنشاء وتجھیز المستشفیات الحكوم

  .بین المملكة العربیة السعودیة واألردن
   
   

وتشمل االتفاقیة إضافة إلى تجھیز مركز العالج بالخالیا الجذعیة في الجامعة األردنیة إعادة تأھیل 
بعض المستشفیات، وإنشاء مستشفیات جدیدة، وتحدیث قطع الغیار الطبیة وغیر الطبیة، وتحدیث 

  .لمعدات واألجھزةوتطویر اآللیات وا
   
   

وأعرب رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة عن تقدیر الجامعة األردنیة وامتنانھا البالغ لخادم 
الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز والحكومة السعودیة ممثلة بصندوق التنمیة السعودي 

عودیة على الدعم الذي قدمتھ للمركز مؤكدا حرص المركز على التعاون مع المؤسسات الطبیة الس
  .لتبادل الخبرات في مجال العالج بالخالیا

   
   

ووفقا لمدیر مركز الخالیا الجذعیة الدكتور عبد هللا عویدي العبادي فإن ھذه المنحة تقضي بتجھیز 
المركز من حیث شراء أجھزة ومعدات متطورة تستخدم لألغراض البحثیة والعالجیة، الفتا إلى أن 

  .لجة أمراض مستعصیةالمركز لدیھ خطة للتوسع في معا
   
   

وأشار إلى أن المركز تمكن من إنفاق المنحة السابقة في تجھیزه بأحدث ما توصل إلیھ العلم الحدیث 
من معدات متطورة، األمر الذي أدى إلى نجاحھ في تنفیذ مشاریع  بحثیة وعالجیة مھمة، وأضاف أن 

لمركز وتمكین الباحثین من إعداد بحوث زیادة المنحة ستزید من فرصة تنفیذ المشاریع المستقبلیة ل
  .ودراسات تتعلق ببعض األمراض وصوال إلى العالج

  

 أخبار الجامعة

  شبكة الصین/شفقنا/٧:ص  نباطاال/٣:الرأي ص/٨:الدستور ص/السوسنة/طلبة نیوز/أخبار األردنیة
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المومني تعدیالت جدیدة على اعتماد المجالت والمؤتمرات " األردنیة العلمیة"لمكانة  اتعزیز

  العلمیة
  
  

لجامعة األردنیة الدكتور شاھر المومني أكد عمید البحث العلمي وضمان الجودة في ا -سناء الصمادي
  .على أھمیة رفع سویة االنتاج العلمي للباحثین بما یتناسب والسمعة العالمیة للجامعة وباحثیھا

  
واشار المومني الى أن التعدیالت األخیرة التي صدرت عن مجلس عمداء الجامعة بشأن اعتماد 

ُجنب الباحثی ن اضاعة انتاجھم العلمي بالنشر في المجالت المجالت والمؤتمرات العلمیة جاءت لت
والتي یعتبر النشر فیھا ھدرا لالبحاث ) Hijacked Journals(الردیئة او المجالت المختطفة 

وضیاعا للوقت والجھد حیث ال یمكن نشر ھذه االبحاث من جدید وال یتم احتسابھا للباحث او 
  .للجامعة

  
ز على تشجیع الباحثین على نشر انتاجھم البحثي في واوضح المومني ان التعلیمات الجدیدة ترك

مجالت علمیة محكمة رصینة تصدر بانتظام ومدرجة ضمن قواعد البیانات العالمیة من مجالت الفئة 
، او ضمن مجالت الفئة الثالثة اذا "سكوبص"او مجالت الفئة الثانیة " ثومبسون رویترز"االولى 

أن تصدر عن دار نشر عالمیة او جامعة او مركز بحثي استوفت الشروط الواجب توافرھا فیھا ك
ویكون لھا ھیئة تحریر متخصصة، وان یكون مضى على صدورھا سنتان، مما یعود بالنفع على 
الباحث والجامعة على حد سواء، االمر الذي یعطي الفرصة لھذه االبحاث لالستشھاد بھا والرجوع 

  .الیھا من قبل الباحثین العالمیین
  

ت التعلیمات بحسب المومني على عدم قبول اي بحث منشور أو مقبول للنشر الغراض كما ركز
الترقیة او التعیین او النقل او المكافأة او لطلبة الدراسات العلیا في المجالت المختطفة وھي مجالت 
تستخدم اسماء مجالت علمیة اكادیمیة اصلیة من خالل انشاء موقع الكتروني وھمي یحمل نفس اسم 

مجلة والمعلومات من قبل ناشر وھمي مضلِّل ألغراض االحتیال والنشر السریع مقابل مردود ال
  .مادي

  
وحّث المومني الباحثین على ضرورة التحقق من بیانات المجلة من المواقع المعتمدة المنشورة على 

ري، وعدم صفحة عمادة البحث العلمي حیث تقوم العمادة بتحدیث قوائم المجالت المعتمدة بشكل دو
االستجابة الى الدعوات االلكترونیة للمجالت الردیئة والمختطفة والمرسلة عبر البرید االلكتروني، 

  .مشیرا الى ان مسؤولیة التحقق من بیانات المجالت تقع على عاتق الباحثین

  /أخبار األردنیة
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  ٢٠١٧الدكتور الطرابشة یحصل على جائزة الباحث العربي المتمیز للعام 
  

حصل مستشار جراحة القلب في مركز الملكة علیاء بمدینة الحسین الطبیة المقدم الطبیب صالح 
التي یمنحھا اتحاد  ٢٠١٧الدین الطرابشة، على جائزة الباحث العربي المتمیز في الحقل الطبي للعام 

  .الجامعات العربیة
  

تواصل من مؤسسة الخدمات إن حصولي على ھذه الجائزة یعود للدعم الم"وقال المقدم الطرابشة 
ً علینا بإشراكنا في المؤتمرات وابتعاثنا إلى الدول المتقدمة لنستزید  الطبیة الملكیة، والتي لم تبخل یوما
من العلوم الطبیة واكتساب الخبرات، والتي تھدف من خاللھا إلى النھوض بالقطاع الصحي األردني 

  ".للمواطنوالمساھمة برفع مستوى الرعایة الصحیة المقدمة 
  

وجاءت ھذه الجائزة، التي تعتبر من أھم جوائز البحث العلمي على المستوى العربي للدكتور 
ً في جراحات القلب  ً متخصصا ً علمیا ً لدوره المتمیز في طرح ما یزید عن ثالثین بحثا الطرابشة، نظرا

ة والدولیة التي ساھمت المتنوعة، باإلضافة الى مشاركاتھ في العدید من المؤتمرات المحلیة والعربی
  .بشكل فاعل بتطویر البحث العلمي

 شؤون جامعیة ومحلیة

  :الرأي ص/بترا
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  نیین بالكویت حول اسس القبول بالجامعاتعمل للطلبة االردورشة 

  
تحت رعایة سفیر المملكة االردنیة الھاشمیة لدى البالد محمد الكاید وبالتعاون مع وزارة التعلیم 

ور المستشار الثقافي في سفارة االردن فادي الروسان وامین العالي والبحث العلمي االردنیة وبحض
محمود العقایلة، نظم مجلس الجالیة .عام مجلس الجالیة االردنیة نبیل عبدهللا والمستشار العمالي د

حاضر فیھا مھند الخطیب من » اسس القبول بالجامعات االردنیة«االردنیة في الكویت ندوة بعنوان 
موحد التابع لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي في االردن وذلك بحضور عدد دائرة تنسیق القبول ال

  .كبیر من ابناء الجالیة االردنیة والطالب الكویتیین الراغبین في الدراسة بالجامعات االردنیة
  

علیم واشاد امین عام مجلس الجالیة االردنیة في الكویت نبیل العبدهللا بھذه البادرة التي سعت وزارة الت
العالي والبحث العلمي باالردن لتقدیمھا البناء الجالیة مساھمة منھا بخدمة الجالیة وتوفیر المعلومات 

  .الكافیة لتسھیل وتیسیر قبولھم بالجامعات االردنیة
  

على ھامش الندوة ان الجول منھا توعیة الطلبة بأسس » األنباء«وذكر العبدهللا في تصریح خاص لـ 
ر المتعلقة بھذا الموضوع، مشیرا الى ان سفارة المملكة االردنیة في الكویت ممثلة القبول وكل االمو

بالسفیر محمد الكاید واركان السفارة دأبوا على توفیر كل الدعم الالزم النجاح كل المبادرات التي 
  .تعود بالنفع والفائدة على ابناء الجالیة االردنیة وتحقق متطلباتھم وطموحاتھم

  
  
واكد العبدهللا ان مجلس الجالیة االردنیة یبذل قصارى جھده لتذلیل كل الصعوبات التي تواجھ الطلبة  

  .ومساعدتھم الستكمال مسیرتھم الجامعیة
بدوره، اوضح المستشار الثقافي فادي الروسان ان وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي في االردن 

دین للدراسة في الجامعات االردنیة، الفتا الى ان ھناك حالیا تعمل حالیا على استقطاب الطلبة الواف
طالب وافد غیر اردنیین یدرسون في الجامعات االردنیة، كاشفا ان الوزارة  ٥٠٠الفا و ٤٠حوالي 

بما یساھم في التنمیة االقتصادیة  ٢٠٢٠الف طالب وافد بحلول العام  ٧٠تھدف لزیادة العدد الى 
  .باالردن

  
الى تركیز الوزارة ایضا حالیا على التعلیم التقني، مشیرا الى ان ھناك اآلالف من  واشار الروسان

الطالب یتخرجون سنویا في الجامعات االردنیة والكثیر منھم ال یحصلون على الوظائف المناسبة 
وضعت حلوال عدة  -باالضافة الى ان تأھیلھم للوظیفة یكون غیر كاف، موضحا ان الوزارة الیوم

  .شكالیة وعلى رأسھا التوجھ نحو التعلیم التقنيلتلك اال
  

من جانبھ، تحدث مھند الخطیب من دائرة تنسیق القبول الموحد التابع لوزارة التعلیم العالي والبحث 
العلمي باالردن خالل الندوة عن اسس معادلة الشھادات االجنبیة للتقدم بالقبول في الجامعات االردنیة 

  .انون معادلة الشھادات الجدیدالحكومیة والخاصة وفق ق
  

وافاد الخطیب بأن وحدة تنسیق القبول الموحد ھي وحدة تابعة لمجلس التعلیم العالي االردني 
ومسؤولة عن اجراء عملیة القبول الجامعي في الجامعات االردنیة الرسمیة العشر ومؤخرا اصبحت 

  .جامعة ١١

  االنباء الكویتیة /الوطن/االفق
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  بحث التعاون بین االردن وایطالیا بقطاع التعلیم العالي
  

بحث أمین عام وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عاھد الوھادنة والسفیر االیطالي في 
عمان جوفاني برادوسي، أوجھ التعاون في مجال التعلیم العالي والبحث العلمي بین البلدین وسبل 

  .تطویرھا
  

تي التعلیم العالي في البلدین، وتدارس الجانبان ابز ما تتضمنھ مذكرة تفاھم ستوقع قریبا بین وزار
  .لتعزیز التعاون في اقطاع

  ٥:صالغد 
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   نخلط بین الوسیلة والغایة بحكمنا على التوجیھيالرزاز علینا اال 

 
وجھ وزیر التربیة والتعلیم الدكتور عمر الرزاز رسالة إلى األمھات واآلباء الذین یخوض أبناؤھم 

بعد أسابیع قلیلة، متمنیا للطلبة التوفیق في اجتیاز ھذا ) التوجیھي(وبناتھم امتحان الثانویة العامة 
  .االمتحان

  
بل  -األمھات واآلباء الذین یخوض أبناؤھم وبناتھم  تحیة طیبة إلى كل -:وتالیا نص الرسالة 

ً معھم امتحان الثانویة العامة بعد أسابیع قلیلة أقول لكم أعانكم هللا وأعان أبناءكم . یخوضون ھم أیضا
  .وبناتكم على األسابیع القلیلة المقبلة ووفقھم في اجتیاز ھذا االمتحان

  
ون بكل عقولكم وأفئدتكم في تمكینھم من النجاح والتفوق، أوّجھ ھذه الرسالة األخویة لكم ألنكم منخرط

ألنكم حریصون كل الحرص على مستقبلھم فتریدون لھم نجاحات تتجاوز نجاحاتكم وتریدون أن 
وتسعون لمساعدتھم بكل ما أوتیتم من سبل النصح واإلرشاد والتدریس، وكل ذلك . تجنبوھم أخطاءكم

  .الرھبة والخوف والقلق علیھم وعلى مستقبلھمطبیعي ویعبر عن مشاعر الحب والفخر و
  

إن أبناءنا : أوال: أود، وفي خّضم ھذه المشاعر الجیّاشة، أن أدعوكم للتمعن والتفكیر في بعض األمور
نسخة "لیسوا بالضرورة استمرارا لنا، ولیس علیھم أن یكونوا كذلك، كما أنھم لیسوا بالضرورة 

ّا، بل ھم بشر لكل منھم " محّسنة تركیبتھ الخاصة بھ، وقد حباھم هللا بمزایا مختلفة عن أخوتھم من
فمھمتنا . وأخواتھم، فنحن بالتأكید ندرك الفرق الھائل في شخصیات وھیئات وطباع بناتنا وأبنائنا

لیست أن نصنع منھم نسخا منا أو من اخوانھم أو أخواتھم، وإْن فعلنا ذلك فنحن نظلمھم ونظلم أنفسنا 
نا كآباء وأمھات نساعدھم على اكتشاف أنفسھم واكتشاف مواھبھم وملكاتھم ومحبة معھم، ولكن مھمت

  .الخیر والتطوع لخدمة اآلخرین، وھذا ما سیجعلھم مواطنین منتجین سعداء ومبدعین
  

فأصبح ینظر إلیھ على أنھ ! منزلة كبیرة في أھمیتھ) التوجیھي(لقد تبوأ امتحان الثانویة العامة : ثانیا
وفي ذلك شيء من . اتھا، ومن نالھ نال الدنیا وما فیھا، ومن خسره خسر الدنیا وما فیھاغایة بحد ذ

الحقیقة، فقد حولنا من خالل سیاستنا التعلیمیة وثقافتنا االجتماعیة االمتحان الى متطلب مسبق 
ُخِرج امتحان الثانویة العامة عن سیاقھ فھو !! للدراسة والعمل وحتى الزواج في ولكن دعونا ال ن

  .الواقع ال یغدو كونھ وسیلة قیاس لمدى تذكر وفھم الطلبة وما تم تعلمھ في المدرسة
  

بالتأكید لم نصل بعد الى امتحان یقیس الذكاء بدقة، وال إلى امتحان یقّدر الموھبة والقدرات اإلدراكیة 
  .والبدنیة، وال إلى امتحان یتنبأ بمدى نجاح الطالب مستقبال في حیاتھ العملیة

  
فھو وسیلة . ن ھنا علینا أن ال نخلط بین الوسیلة والغایة في حكمنا على امتحان الثانویة العامةوم

قیاس في غایة، وإننا في وزارة التربیة والتعلیم نسعى إلى توفیر األجواء والظروف المالئمة ألبنائنا 
فاظ على السمعة الطلبة داخل قاعة االمتحان مع حرصنا على كافة اإلجراءات التي من شأنھا الح

  .الطیبة للعملیة التعلیمیة بشكل عام وامتحان الثانویة العامة بشكل خاص
  

في غایة األھمیة فالطالب الجاد المجتھد على مدى السنوات لن یجد فیھ صعوبة، والطالبة التي 
ً كا) البصم(تستصعب الحفظ  ً ستجد في كثیر من مواده صعوبة جّمة، والطالب الذي لم یتلق تعلیما فیا

كالریاضیات أو اللغة اإلنجلیزیة على مدى سنوات لن یتمكن من رأب الفجوة والنجاح في : في مباحث

  ٥:صالغد 
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السنة األخیرة، والطالب الفقیر الذي یضطر أن یعمل لیساند أسرتھ والطالبة التي تعاني من مشاكل 
ؤالء ال یجوز أسریة قد ال ینجحا في الوصول الى قاعة االمتحان، ناھیك عن النجاح بھ، لكل ھ

  .المتحان التوجیھي أن یكون نھایة المطاف
  

وبناء على ما تقّدم، آن االوان ألن ننظر الى النجاح والفشل في االمتحان بطریقة مختلفة عما : ثالثا
فالنجاح مؤشر مھم على تجاوز الطالب والطالبة مرحلة مھمة في حیاتھما، ویفتح . نظرنا لھا تقلیدیا

ً رحب أما الرسوب فعلینا النظر إلیھ على أنھ فرصة للمزید من التعلم والنجاح . ة لالختیارأمامھما آفاقا
فالرسوب في مبحث أو أكثر لھ مجموعة دالالت تعكس الحاالت الذھنیة والنفسیة واالجتماعیة . الحقا

ھل أّن . المذكورة أعاله، وھي فرصة لمراجعة النفس والتحقق من الظروف التي أدت الى الرسوب
طالب لم یأخذ الموضوع مأخذ الجد؟ ھل أنھ بحاجة الى التقویة في مواضیع معینھ؟ أم أن ال رغبة ال

لدیھ في المسار األكادیمي ویفضل التركیز على موھبة أو مھنة أو حرفة ما؟ ھل ھناك ظروف نفسیة 
ّرت على أدائھ؟ ھذه األسئلة مشروعة وعلینا ان ال نحرم الطالب من سؤالھا  حتى یصل أو أسریة أث

  .الى قناعة حول المستقبل
  

وفي المقابل، فھناك دور كبیر مناط بنا كوزارات تربیة وتعلیم، وتعلیم عاٍل، وعمل، إضافة إلى 
فعلینا أن نسیر في تنفیذ الرؤیة الملكیة السامیة نحو تطویر منظومة التعلیم برمتھا . وزارات االقتصاد

طرق تعلمھم لتزرع لدى الطلبة مفاھیم وقیم ومھارات یحتاجونھا في حیاتھم العملیة وتحاكي 
وذكاءاتھم المختلفة، وعلینا أن نطّور وسائل قیاسنا ألداء الطلبة بحیث تتجاوز العالمة القطعیة 

والمعدل األوحد الى تقییم متكامل یعطي مؤشرات أفضل على مواطن القوة ) راسب -ناجح(
ى سوق العمل والضعف وأوجھ تمیّز كل طالب وطالبة، وعلینا أْن نمھد لھم االنتقال من الدراسة ال

والمواطنة عبر التدریب الفني والعملي والتطوع المیداني والعمل بروح الفریق والمبادرة واإلبداع، 
وعلینا ان نطور أسس القبول في الجامعات لتتجاوز المعدل العام الذي ال یقیس قدرات وال رغبة 

). یرغبون تخصصاتھمبالمئة من طلبة الجامعات ال  ٤٧وقد أظھرت دراسات مسحیة أّن (الطالب 
وأخیرا علینا أن نطور جانب الطلب، أي جانب تسھیل بدء األعمال الناشئة وتوّسع الشركات في 

  .قطاعات جدیدة منافسة تفتح آفاقا أوسع للتشغیل والتعلم المستمر في مواقع العمل
  

ً، ھو أن نحّول ً أھلیا ً ومجتمعا ً خاصا ً وقطاعا حالة الیأس بین شبابنا  إن أھم تحٍد یجابھنا جمیعا، حكومة
إلى جیل اعمار وابتكار، " جیل االنتظار"إلى حالة أمل، وحالة اإلحباط إلى حالة إقبال وحماس، و

سواء كانت غایتھم الطب والھندسة والعلوم، أم الریاضة والفنون، أم الخدمات االجتماعیة والمھنیة 
  .بنوا مستقبلھم وبالتالي وطنھم الذي یحبونلنفتح لھم المجال لیحلموا ویكتشفوا أنفسھم، فی. والفنیة

  
ابذلوا ما في وسعكم ولیبذلوا ما بوسعھم، فإن لم تأت : " إلخواني اآلباء وأخواتي االمھات أقول

. الریاح بما تشتھون فال تقسوا علیھم وال تقسوا على أنفسكم وال تقبلوا أن یقسوا ھم على أنفسھم
نویة العامة وإنما االنغماس في حالة اإلحباط والیأس إن فالفشل ھو لیس الرسوب في امتحان الثا

والتحدي األكبر لنا جمیعا ھو مساعدة طلبتنا على . حصل ذلك بدال من الوقوف مجددا ومتابعة المسیر
والعالم . عدم فقدان الثقة بأنفسھم، فإن حافظوا علیھا سیجدون الطرق لتحویل أي إخفاق الى نجاح

  .على الفشل مرة بعد األخرى وانتھوا الى نجاح باھرمليء بقصص عظماء تغلبوا 
  

وفقكم هللا، ابذلوا ما في وسعكم، أملنا فیكم ومستقبلنا أنتم فنحن بحاجة لكل ساعد "ألبنائي الطلبة أقول 
  ".من سواعدكم ولكل عقل من عقولكم لكي نبني ھذا البلد، سیروا أبنائي على بركة هللا وهللا یرعاكم
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  تدشین مشروع للطاقة الشمسیة بجامعة الحسین بن طالل

  
دشنت جامعة الحسین بن طالل الیوم الثالثاء محطة إلنتاج الطاقة الكھربائیة من خالل الطاقة 

  .الشمسیة لتغطیة احتیاجات الجامعة من استھالك الطاقة الكھربائیة
الیوم، إن المحطة أقیمت على ) بترا(وقال رئیس الجامعة الدكتور علي القیسي لوكالة األنباء األردنیة 

وذلك إلنتاج الطاقة الكھربائیة من خالل الطاقة " دوبت"دونما في الجامعة وضمن نظام  ٥٠احة مس
ً من فاتورة  ٧٠٠میجا واط، مضیفا ان المشروع سیوفر ما یقارب  ٣الشمسیة بقدرة  ألف دینار سنویا

ً  ٢٠٠الكھرباء الخاصة بالجامعة في المرحلة األولى وصوال إلى ملیون و في ألف دینار سنویا
  .المراحل المقبلة

میجاواط لتكون  ٢٠وأشار إلى أن الجامعة تتطلع للبدء بإنشاء محطة استثماریة أخرى وبقدرة 
مصدرا لزیادة دخل الجامعة من االستثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص، وسیتم إنشاء مشروع 

  .تقبل القریبآخر إلنتاج الكھرباء على المستوى التجاري باستخدام طاقة الریاح في المس
یشار إلى أن جامعة الحسین استطاعت الحصول على مجموعة من االمتیازات اإلضافیة والمتمثلة؛ 
بإنشاء محطة بحثیة للرصد الجوي وبكافة مكوناتھا وتجھیز وتأثیث مركز الطاقة المتجددة وتزویده 

  .الكاملبكافة األجھزة التقنیة الالزمة لطبیعة عملھ وعلى نفقة المؤسسة المنفذة ب

  ٥:صالغد 
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  الواقع التعلیمي في األردن

  
  كمیل موسى فرام. د

  
ابقة في ھذه الزاویة محطات عن الواقع التعلیمي في األردن والذي یحتاج استعرضت بمقالتي الس

لمراجعة شاملة وجذریة، بعیدة عن مبررات التراجع واالخفاق التي عصفت بمفاصل التعلیم بشقیھ 
المدرسي والجامعي، متسببة في النھایة بإنحدار ملحوظ بمستوى الخریجین ضمن مسارات التعلم 

حثیثة التي تبذلھا االدارات المتعاقبة المسؤولة عن ھذا القطاع الحیوي والتي بالرغم من الجھود ال
ً (تعتمد أساسا  على اجتھاد الرأس الھرمي للمؤسسة بدلیل تغیر القرارات بجلسة واحدة )بل حصریا

ترافق التعدیل برأس الھرم حتى وإن كانت تالمس مستقبل المصیر لألبناء، األمر الذي یفرض علینا 
الدور المحوري للمناھج والمدرسة بواقع العملیة التدریسیة وتأثیر ذلك على درجة الفھم، بتوضیح 

االجتھاد، واالبداع، بل صقل المعالم األساسیة التي یجب أن تجعل من المحطة الجامعیة محطة 
  .تكمیلیة ولیست بدایة جدیدة منفصلة بظروفھا ومحتویاتھا وتحتاج لفلترة قدرات كضمان لالستمرار

  
تعرضت المناھج المدرسیة الحدیثة وخصوصا منھاج اللغة العربیة لحرب ظروس بین مؤید ومنتقد، 
وربما أن التحدیث الذي حصل على المناھج یعطیھا قدرا من المرونة والواقعیة، بل من المنصف أن 

قدر نعطیھا وصفا أدق بإعادة التأھیل وإعادة ترتیب األولویات لتناسب ظروف العصر الحدیث بال
الذي یسمح لبناء الشخصیة المسلحة بالمعرفة والعلم بانفتاح وتوازي ودون األسر بمنعطفات التاریخ 
التي أصبحت ال تناسب واقع الحال، فمناھجنا السابقة قد ركزت على المواضیع ذات الطابع البدیھي 

ً بغیر فائدة ع بر سنوات الدراسة ومنعت فرصة االجتھاد والتفكیر، فكانت النتیجة أن ھناك تكرارا
على حساب تطورات علمیة وحیاتیة مھمة تساعد الطالب لالنتقال لمرحلة التفكیر الناقد، حیث كنا 
نالحظ التكرار لنفس المحتوى بالمواد الدراسیة وعبر السنوات المتعاقبة، واقع جعل القائمین على 

جعة، فھمھم األول تصویر وجھة المناھج یسمحون بزیادة وتكرار المحتوى نتیجة عدم التنسیق والمرا
صاحب القرار بأنھا الرؤیة السلیمة، فمن یعارض یدفع الثمن بتقاعد مبكر أو استیداع غیر مبرر، 
فطریقة التدریس بالتلقین للمباحث الدراسیة الجامدة لم تعد مناسبة بیومنا ھذا، وعلینا االنتقال لمرحلة 

مي، نقارن أنفسنا بمن سبقونا ولیس بھؤالء الذین یلھثون البحث واالبتكار لاللتحاق بعربة التقدم العل
  .للوصل الینا

  
تحدیث المناھج الدراسیة وتغییر الخطط بما یتالءم مع متطلبات الواقع یجب أن یكون شعارا واقعیا ال 
یعتمد على الفرضیات أو التغذیة الراجعة ببوصلة لیست بریئة، فسھولة حصول الطالب على 

الجامد من خالل وسائل االتصال الحدیثة قد ساھم بدرجة معینة بإضعاف فرصة المعلومة بشكلھا 
التفكیر، مؤشر یجعل من تحدیث المناھج بصورة مستمرة لمعالجة الخلل مسؤولیة أساسیة مناطة 
بشكل حصري بوزارة التربیة والتعلیم من خالل لجان فاعلة مشكلة من أصحاب االختصاص 

ن ترجمة رؤیة أصحاب القرار بفرص االجتھاد، مناھج تالمس الواقع بالمناھج المختلفة وبعیدا ع
بشكلھ الصحیح، یقوم على نقل المعرفة فیھا بلیونة وتدریسھا بواسطة أساتذة بالمستوى الحرفي 
والتخصصي لیكون تفاعل الطالب والمنھاج منضبطا بمفتاح التحكم الذي یساعد على تطویر األفق 

من استخالص ألسس النجاح المستقبلیة، عبر دورات على مدار العام التفكیري للطالب بما یسمح 

  ١٥:الرأي ص

 التمقا
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ھذه المناھج یجب أن تخضع . الدراسي لتوضیح األھداف والتمھید الستیعاب المقرر بالدرجة المأمولة
  .للتحدیث ضمن خطة واضحة المعالم ال یكون لشخص متنفذ أي دور بتغیر محاورھا أو أبجدیاتھا

  
المدرسیة العامل المكمل للعملیة التربویة بشقھا العملي والتنفیذي فالمنھاج تشكل المدرسة والبیئة 

المدرسي یحتاج لضابط ارسال وانني أدرك جیدا الجھود لتي تبذلھا وزارة التربیة والتعلیم لتوفیر 
الغرف الصفیة المناسبة وتجھیزھا بما یتطلب توفیر األجواء المریحة لطرفي المعادلة؛ الطالب 

فتصمیم الجدول الدراسي وتوزیع الحصص الصفیة ھو معقل ومربط العملیة االداریة التي  والمعلم،
تساھم بالمحافظة على روح االنتباة للطالب داخل الغرفة الصفیة بما یتوفر فیھا من وسائل التدفئة 

الب والتكییف، األدراج الخشبیة المریحة، درجات االضاءة والتھویة المناسبة، تفاعل أبوي بین الط
والمعلم المقتدر الذي ھضم محتوى المادة وأھدافھا ضمن تخصصھ األدائي، بأسلوب تشویقي یجعل 
دقائق الحصة تمر بغفلة فیدلف بعلمھ بفنون األداء الذي یترجم الفائدة، وقناعتي أن الطالب الذي 

ض المواد یرتبط بمعلم المادة بعالقة سطحیة نافرة لن یستفید من حصة ذلك المعلم خصوصا أن بع
  .الدراسیة تشكل جدارا صعبا أمام الطلبة بالرغم من أساسیاتھا الحیاتیة والعملیة بالمستقبل

  
محصل القول بوجوب تكامل المناھج الدراسیة المحدثة والمالئمة لسنوات العصر وفھمھا بالقدر 

یجة لنھضة علمیة الكامل من قبل المعلمین الذي توكل الیھم مھمة تبسیط فھم محتویاتھا لنخلص بالنت
حقیقیة تعكس جانب الحرص على مستقبل األبناء، شریطة التفھم الكامل من المسؤولین بضرورة 
وضع حدود الجتھاداتھم التي تھبط بحكم عملھم، على أن یكون موضوع مقالتنا القادمة عن مقترحات 

  .للنھوض بالعملیة التعلیمیة باألردن بما یناسب ترتیبنا العلمي المتقدم
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  الصریح - أحمد مصطفى السعدي 
  

  دابوق -سلیمان محمد سعید الصابر 
  

  مینضاحیة الیاس - صالح موسى ابو عجمیھ 
  

  تالع العلي -فاطمة ابراھیم حسن فتیان 
  

  السلط -حنا أمین حنا وكیلھ 
  

  خلدا - میساء عارف محمد الّدیسي 
  

  حاتم -حمدان عبدالرحمن العودات 
  

  الصویفیة - رزق شكري رزق 
  

  الرابیة -لطفي محمود شرف 
  

  القویسمة - نجوى عید خمیس عاشور 
  

  دیوان موسى النعیمات - أمیرة صالح موسى النعیمات 
  

  جبل الحسین -فاطمة ربحي إبراھیم عابدین 
  

  مرج الحمام - عدنان عطاهللا مطلق القطاونة 
  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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االف دینار كمساھمة منھا في موازنة المجلس  ١١٠انھا سددت » عین الرأي«نقابة االطباء ابلغت 
بي االردني الكثر من عشر سنوات غیر ان الجریدة الرسمیة الصادرة في االول من حزیران لم الط

من » عین الرأي«النقابة استغربت في ردھا على .. تذكر ما اوردتھ النقابة وطالبتھا بدفع ھذا المبلغ
زارة وو) الف دینار ٣٧٥(تغاضي االخیرة عن نشر المطالبات الحكومیة بحق الجامعات االردنیة 

وكانت ). الفا ٨٠(وجمعیة المستشفیات الخاصة ) الفا ٧٠(والخدمات الطبیة الملكیة ) الفا ٤٠(الصحة 
نشرت ھذه االرقام في وقت سابق خالفا الدعاء النقابة حول االحجام عن نشر » عین الرأي«

  .المطالبات للجھات االخرى
  
  

موقع مفوض محمیة البترا األثریة في إقلیم البترا التنموي السیاحي بات شاغرا بعد تعیین المفوض 
  .عماد حجازین نائبا لرئیس مفوضیة العقبة.السابق د

  
ھیدا لتفعیل قانون وزارة الصحة بدأت حملة اعالمیة ضخمة تحذر من التدخین في االماكن العامة تم

الصحة نشرت ارشادات تحذیریة عن التدخین على .. الصحة العامة اعتبارا من بدایة العام المقبل
  .اللوحات االعالنیة الرئیسیة في شوارع عمان

  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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أن دولة اإلمارات العربیة المتحدة طلبت من سیدات أردنیات عملن في » الدستور«علمت صنارة 
مساعدتھا بإعداد تشریع خاص بالنساء العامالت بھذا القطاع » رةكابتن طائ«قطاع الطیران وتحدیدا 

  .وحمایة حقوقھن التي تأخذ شیئا من الخصوصیة، وفق ما أكدتھ الكابتن سمر العوران
  

أنھ تم یوم أمس اغالق حزبین، بقرار » الدستور«اسیة والبرلمانیة لصنارة أكدت وزارة الشؤون السی
  .قضائي

  
شخصیة برلمانیة وحقوقیة ورسمیة ونقابیة وقضائیة ونسائیة ومجتمع مدني شاركوا  ١٥٠أكثر من 

مساء اول امس االثنین  في لقاء الجلسة الحواریة التي نظمھا وأدارھا المنسق الحكومي لحقوق 
  .حكومياإلنسان باسل الطراونة وبحضور إعالمي وصحفي و

  
انھ تلقى بالغات من بعض » صنارة الدستور»أبلغ نقیب تجار المواد الغذائیة خلیل الحاج توفیق لـ

المصانع الغذائیة المحلیة الكبرى تشیر الى ان شاحنات محملة بإرسالیات من المواد الغذائیة كانت 
  .د بین قطر والسعودیةمتوجھة الى قطر تم إعادتھا من األراضي السعودیة بسبب إغالق الحدو

  
ملیونا ) ١٣٣(لى من العام الحالي بلغت إیرادات دائرة األراضي والمساحة خالل الخمسة أشھر األو

مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي %) ٥(ونصف الملیون دینار، بانخفاض وصلت نسبتھ الى 
٢٠١٦.  

 الدستور صنارة 
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األردنیون في قطر، كما غیرھم من مواطنین ومغتربین، استیقظوا على ارتفاع كبیر في أسعار تذاكر 
سعر تذكرة الطائرة . الطیران من وإلى الدوحة، بعد الحصار الجوي الذي فرض على قطر منذ یومین

ا العدید طبع. دینار إلى الضعف تقریبا ٦٠٠من الدوحة إلى عمان عبر الخطوط القطریة قفز من نحو 
من المغتربین األردنیین والعرب في قطر یستعدون ھذه األیام إلى العودة لبالدھم في عطلة الصیف، 

  .فیما بات األردنیون مضطرین للسفر جوا من قطر بعد إغالق الحدود البریة مع السعودیة
  

عایاھا في المملكة بتجنب زیارة بلدة الصریح بمحافظة إربد، أوصت السفارة األمیركیة في عمان ر
جاء تحذیر السفارة لرعایاھا عبر تصریح لھا على . وذلك إثر أحداث العنف التي وقعت بالبلدة أخیرا

  .موقعھا اإللكتروني، نشرت فیھ خارطة تظھر موقع الصریح
  

مھندسین الزراعیین الفتتاح محطة أبحاث زراعیة في دیرعال باألغوار بحلول أواخر تعد نقابة ال
نقیب المھندسین الزراعیین محمود أبو . العام الحالي التي تعتزم النقابة افتتاحھا أواخر العام الحالي

م بعض غنیمة ووفد من النقابة زار أمس بلدیة الشونة الشمالیة والتقى مسؤولیھا، وتباحثوا في تقدی
  .الخدمات الستكمال مشروع المحطة

  
الجمعیة األردنیة للعون الطبي للفلسطینیین تنظم مساء غد الخمیس في عمان حفل إفطار برعایة سمو 

 ..األمیر الحسن بن طالل الرئیس الفخري للجمعیة

 زواریب الغد
  


