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 المـــــــــــوضـــــوع                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

یبحثان امكانیة إنشاء ماجستیر " األعلى للسكان"و " األردنیة"
  دیموغرافیا تطبیقیة

٣  

  ٤  "األردنیة"تأھیل وتحدیث مختبر التالوة وقاعة تدریسیة في 

العسر المالي یحول دون التوسع بإنشاء المرافق بفرع : محافظة
  ‘‘لعقبةأردنیة ا‘‘

٥ 

عضوا في مجلس " حقوق األردنیة"مجلس الوزراء یعین العدوان من 
  إدارة بورصة عمان

٦ 

 ٧  ورشة تضع سیناریوھات لمستقبل الكھرباء في األردن

أردنیة ھادئة وذكیة في العالقات مع إیران " استدارة"تقریر یوصي بـ
  وتجسیر الحوار العربي معھا

٨ 

   شؤون جامعیة

 ١٤  لم تعد الواسطة موجودة في القبول: الطویسي

 ١٥  !!والعنف لیس منھجا في التربیة.. التعلیم رسالة ولیست مھنة

 ١٦  یلتقي الملحق الثقافي السعودي الطویسي

 ١٧  خبراء یؤكدون ضرورة ایجاد ھیئة وطنیة لتقییم المناھج وتقویمھا

 ١٩  الكلیات الجامعیة الیوم« ریشة طالبات»

 ٢٠  وفیات

  ٢٣-٢١  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  یبحثان امكانیة إنشاء ماجستیر دیموغرافیا تطبیقیة" األعلى للسكان"و " األردنیة"
  
  

بحث رئیس الجامعة األردنیة  –ھبة الكاید 
الدكتور عزمي محافظة لدى لقاء جمعھ 

لعام للمجلس في مكتبھ الیوم مع األمین ا
األعلى للسكان المھندسة میسون الزعبي 
إمكانیة إنشاء برناج ماجستیر دیموغرافیا 

  .تطبیقیة في كلیة اآلداب
   
   

وأكد محافظة خالل اللقاء أھمیة استحداث 
ھذا البرنامج الذي سیسھم في رفع مستوى 
الوعي عند الطلبة بقضایا السكان والتنمیة 

  .تسخیرھا بما یصب في مصلحة الوطن والمجتمع من الجوانب كافة المستجدة وتعزیز قدراتھم في
   
   

ً وبدعم من صندوق األمم المتحدة   بدورھا قالت المھندسة میسون الزعبي إن المجلس یسعى حالیا
للسكان إلى استحداث ھذا البرنامج بھدف توفیر كفاءات بشریة قادرة على التعامل مع المفاھیم 

لمستجدة من جھة وتحلیل البیانات السكانیة الرقمیة من جھة أخرى، إضافة إلى االجتماعیة والسكانیة ا
  .تقییم جودتھا وتحلیلھا لالستفادة منھا من قبل المھتمین وواضعي السیاسات وصانعي القرار ومتخذیھ

   
   

حضر اللقاء عمیدة كلیة اآلداب الدكتورة غیداء خزنة كاتبي ومساعد العمید لشؤون الجودة الدكتور 
 .نضال الزبون ومدیرة البرامج في المجلس األعلى للسكان الدكتورة سوسن الدعجة

 أخبار الجامعة

  /عرب اندكس/السوسنة/الوقائع نیوز/بترا/طللبة نیوز/عمون/٧:الغد ص/٥:الدیار ص/أخبار األردنیة
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  التركیة" تیكا"بدعم من وكالة 

  
  "األردنیة"تأھیل وتحدیث مختبر التالوة وقاعة تدریسیة في 

  
  

أنھت كلیة الشریعة  -محمد المبیضین 
في الجامعة األردنیة أعمال تأھیل 
وتحدیث مختبر التالوة وقاعة تدریسیة 
بدعم من وكالة التنسیق والتعاون الدولیة 

  ".تیكا"التركیة 
   
وتم تجھیز المختبر بأحدث التقنیات  

في المتطورة التي تساعد طلبة الكلیة 
تعلم تالوة القرآن الكریم السلیمة وفقا 
للضوابط الشرعیة، فیما تم تأثیث القاعة 
التدریسیة بالوسائل المریحة لمستخدمیھا 

  .عند حضورھم محاضرتھم الدراسیة 
وأشار عمید الكلیة الدكتور محمد الخطیب إلى أھمیة المختبر الذي یعد أداة فاعلة لخدمة طلبة الكلیة  

فیھا خصوصا في فھم أعمق وأشمل للتالوة المباركة للقرآن الكریم، معربا عن تقدیر والباحثین 
الجامعة األردنیة وامتنانھا للوكالة التركیة على ھذا التبرع الذي یعكس مدى عالقات التعاون القائمة 

  .بین األردن وتركیا
لفت إلى دور الكلیة في خدمة رسالة اإلسالم الصحیحة الداعیة إلى العدل والخیر ، الخطیب   

والتعاون اإلنساني ونبذ الغلو والتطرف واإلرھاب، الفتا إلى استقبالھا سنویا أعدادا من الطلبة 
  .حنیفوالباحثین من بلدان عربیة ودول إسالمیة وعالمیة لتعلم ودراسة أحكام الدین اإلسالمي ال

   
   

بدوره أشاد مستشار رئیس الوكالة كامل كوالبش بالمستوى العلمي الذي حققتھ الكلیة كمؤسسة 
تعلیمیة كبرى لھا مكانتھا في دول العالم االسالمي السیما في تركیا، مؤكدا اھتمام الوكالة  بزیادة 

  .یةحجم التعاون مع الكلیة لدعم جھود طلبتھا والباحثین في الدراسات اإلسالم
   
   
   

وحث كوالبش ھیئة التدریس في الكلیة على مضاعفة مسؤولیاتھم لحمایة الشباب من األفكار 
  .الظالمیة التي تسيء للقیم والمبادئ االسالمیة العظیمة

   
   
   

واصطحب الخطیب كوالبش یرافقھم المستشار األول في السفارة التركیة بعمان أمین ملح تبیز في 
لقاعة التدریسیة، واطلعوا على أعمال التحدیث التي تمت فیھما، واستمعوا إلى جولة داخل المختبر وا

  .شرح مفصل من القائمین علیھما حول دورھمھا في خدمة األغراض التعلیمیة والتدریبیة

  /أخبار األردنیة
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  ‘‘أردنیة العقبة‘‘العسر المالي یحول دون التوسع بإنشاء المرافق بفرع : محافظة
  

إن العسر المالي، الذي تواجھھ الجامعة األردنیة  قال رئیس الجامعة االردنیة الدكتور عزمي محافظة
األم التي تتحمل عبء إدامة اإلنفاق على فرعھا في العقبة، من الطبیعي أن تنعكس آثاره على أرض 

  .الواقع ویضع محددات أمام تنفیذ المخطط الشمولي لفرع العقبة والتوسع في إنشاء المرافق والكلیات
اإلعالم في العقبة أن ھذا األمر جعلنا نبحث وبالتعاون والتنسیق وبین محافظة في تصریح لوسائل 

مع مجلس التعلیم العالي والجھات المعنیة، للتوصل الى السبل الكفیلة لتخفیف األعباء المالیة والبحث 
  .عن حلول لتحقیق الموارد

تھا خططا وأكد الدكتور محافظة أن استراتیجیة الجامعة في دعم فرعھا في العقبة تحمل في طیا
مستقبلیة توسعیة كما ونوعا وعلى كافة الصعد، لكن الظروف المالیة التي تمر بھا تقف عائقا یحول 
دون تطبیقھا، ما یستدعي تضافر كافة الجھود التنمویة واالقتصادیة لمساندتھا على تطویر البیئة 

نشاء مستشفى حكومي یرفد التعلیمیة في المنطقة الخاصة، تتقابل مع مطالبة أبناء محافظة العقبة بإ
مستشفى األمیر ھاشم العسكري ویلبي الطلب المتزاید على حجم ونوعیة الخدمات الصحیة المتزایدة 

  .للمواطنین في المحافظة
وأشاد الدكتور محافظة بتفھم سلطة المنطقة االقتصادیة الخاصة وذراعھا التطویریة شركة تطویر 

نیة وأھمیة استمراره، لما یقدمھ من خدمات جلیلة وواضحة العقبة لضرورة دعم فرع الجامعة األرد
لخدمة االھداف الرئیسیة إلقامة مشروع المنطقة الخاصة، لكونھا منصة لالرتقاء بمعیشة المواطنین 

  .وإحقاق التنمیة الوطنیة الشمولیة المنشودة، انسجاما مع الرؤیة الملكیة السامیة
ر للجنة ادارة صندوق دعم الطالب في الجامعات األردنیة ولفت الدكتور محافظة الى القرار االخی

مقعد جامعي  ٢٠٠الرسمیة التابع لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، بالموافقة على تخصیص 
للطلبة الحاصلین على الثانویة العامة من مدارس اقلیمي الوسط والشمال للدراسة في مختلف 

ة االردنیة فرع العقبة اعتبارا من بدایة العام الدراسي التخصصات، التي توفرھا كلیات الجامع
، منسجما مع رؤیة الجامعة والمكانة، التي وصلت الیھا بین شقیقاتھا من الجامعات ٢٠١٨/٢٠١٧

االردنیة ومعززا لمسیرتھا االكادیمیة كأحد اھم ركائز ودعائم مناخ االستثمار في منطقة العقبة 
  .یئة التنمویة للمجتمع العقباوي وإقلیم الجنوباالقتصادیة الخاصة، ورافدا للب

وأضاف بان انشاء كلیة طب وفتح مساقات صحیة متنوعة وكلیة ھندسة وتخصصات اخرى یحتاجھا 
السوق في فرع العقبة، سیحولھ إلى صرح أكادیمي جاذب ومستقطب للطلبة من داخل األردن ومن 

خلیج وفلسطین، مبینا أن ھذه الكلیات كفیلة في حال الدول العربیة الشقیقة، سیما من السعودیة ودول ال
إنشائھا بتصویب المسار سیما وأن بعض التخصصات التي تدرس حالیا ال تلقى إقباال من الطلبة، 

  .نظرا لعدم حاجة سوق العمل لھا مما دعانا إلى تجمید بعضھا وتحدید نسبة القبول فیھا
وحول التنسیق مع سلطة المنطقة االقتصادیة الخاصة بین الدكتور محافظة بأنھ جرى االتفاق مبدئیا 
مع السلطة على تقدم االخیرة الدعم الالزم، لبناء مشروع استثماري ضخم من خالل شركة تطویر 

  .رمالیین دینا ٥العقبة، یضم سكنا للطالبات وكلیات للھندسة بأربعة تخصصات بكلفة تتجاوز 
وأشار الدكتور محافظة إلى أن قرار الجامعة األم في إنشاء فرع یحمل اسمھا في محافظة العقبة 
اتصف بالجرأة والحماس ویعتبر من أھم المشاریع االستراتیجیة التي أقیمت في المنطقة الخاصة 

المدیونیة رغم المعیقات والتحدیات الكبیرة التي تواجھ قطاع التعلیم العالي ومن أبرزھا ارتفاع 
  .وعجز موازنات الجامعات الرسمیة

  ٥:االنباط ص/٩:االنباط ص/٤:السبیل ص/١٢:صالغد 
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واستعرض الدكتور محافظة مسیرة فرع العقبة خالل فترة وجیزة من عمرھا، معربا عن شكره 
لسلطة منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة وشركة تطویر العقبة لدعمھما الموصول للجامعة، التي 

فات إلى قوى الشد العكسي، وذلك إیمانا بأھمیة استمدت قوتھا من اإلرادة الملكیة السامیة دونما الت
  .التعلیم وضرورتھ لتجربة العقبة الخاصة

ووجھ الشكر الى المستثمرین في القطاع الخاص وفي مقدمتھم شركة واحة ایلة، التي بنت جسورا 
ذین من التعاون والدعم لمسیرة الجامعة، باإلضافة الى فاعلیات المجتمع المحلي في مدینة العقبة، ال

  .یرون في الجامعة منارة علمیة فكریة تربویة ثقافیة أضافت لمدینة العقبة بعدا تنمویا مھما
 ٤٠طالب و طالبة على مقاعد الدراسة ونحو ) ١٢٠٠(وتضم الجامعة األردنیة في العقبة حالیا نحو 

التدریسیة، عضوا في الھیئة ) ٨٨(موظفا إداریا و ) ١٣٤(طالبا لنیل درجة الماجستیر ویعمل فیھا 
االدارة والتمویل، نظم وتكنولوجیا المعلومات كلیة العلوم البحریة، اللغات، : (وفیھا خمس كلیات

  .تخصصا ١٤تضم ) السیاحة والفندقة
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  عضوا في مجلس إدارة بورصة عمان" حقوق األردنیة"مجلس الوزراء یعین العدوان من 

  
  

قرر مجلس الوزراء تعیین رئیس قسم  - سناء الصمادي
القانون الخاص في كلیة الحقوق في الجامعة األردنیة 
الدكتور أشرف العدوان عضوا في مجلس إدارة بورصة 

  .عمان
   

وشغل العدوان منصب مدیر وحدة الرقابة والتدقیق 
ضافة الى وظیفتھ عضو الداخلي في رئاسة الجامعة، باإل

ھیئة تدریس في كلیة الحقوق،  وھو حاصل على درجة 
الدكتوراه في القانون المدني من جامعة بواتیھ 

Université de POITIERS  / فرنسا، وعلى درجتي
البكالوریوس في القانون والماجستیر في القانون الخاص 

  .من الجامعة األردنیة بتقدیر ممتاز
   

تور أشرف العدوان محامي مزاول یشار إلى أن الدك
وشریك مؤسس لمكتب المستشار للمحاماة والتحكیم 

واالستشارت القانونیة ومتخصص في نزاعات التأمین، وھو عضو في مجلس إدارة بورصة عمان، 
ً لعمید  ً لعمید كلیة الحقوق، ونائبا والمشرف األكادیمي على برنامج قضاة المستقبل، وكان مساعدا

ً للعدید من لجان التحقیق في قضایا الطلبةشؤون الطلبة    .في الجامعة ومقررا
   

وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق الموافقة على تحویل بورصة عمان إلى شركة مساھمة 
  .عامة تملكھا الحكومة بالكامل

  /أخبار األردنیة
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  ورشة تضع سیناریوھات لمستقبل الكھرباء في األردن
  

رعى العین الدكتور رضا الخوالدة ورشة متخصصة تعنى بفھم وتصور واقع ومستقبل قطاع الطاقة 
التي نظمھا قسم الھندسة » تصور مستقبل نظام الكھرباء في األردن« : الكھربائیة في األردن بعنوان

وجامعة فلینسبورغ )IIASA(المیكانیكیة في الجامعة االردنیة بالتعاون مع معھد البحوث النمساوي 
  ).WI(ومعھد وویبرتال االلماني ) EUF(االلمانیة 

  
وھدفت الورشة التي اختتمت اعمالھا مساء اإلثنین في البحر المیت، إلى وضع سیناریوھات متسقة 

في نھج تشاركي، وتقییم ھذه السیناریوھات حسب  ٢٠٥٠لمستقبل الكھرباء في األردن حتى عام 
  .ادیة والفنیة وكذلك االجتماعیة والبیئیةالمعاییر االقتص

  
واكد العین الخوالدة خالل الورشة االھمیة المتزایدة لصیاغة نماذج الطاقة، التي توفر نظرة ثاقبة 
لتطور أنظمة الطاقة في السنوات المقبلة، وان صیاغة السیاسات واالستراتیجیة تتطلب مؤشرات 

دى تأثیر سلیمة عن ما یمكن توقعھ في المدى الطویل كما انھا توفر قدرا أكبر من الشفافیة عن م
العوامل الرئیسیة على العرض والطلب على الطاقة، االقتصاد الكلي، العوامل الدیموغرافیة، أسعار 

واستعرض وزیر الطاقة . الطاقة، وتوافر الموارد والسیاسات والتطورات التنظیمیة والتكنولوجیا
متجددة في االردن االسبق المھندس مالك الكباریتي في محاضرة لھ اثناء الورشة، وضع الطاقة ال

  .اآلخذة باالنتشار بشكل واسع، كما تكلم عن موضوع استخدام الطاقة النوویة وسلبیاتھا
  

و اكد منسق الورشة الدكتور أحمد السالیمة رئیس قسم الھندسة المیكانیكیة في الجامعة األردنیة، 
طور من قبل جامعة اھمیة الورشة التي تم فیھا استخدام برنامج نمذجة سیناریوھات الطاقة الم

  .فلنسبورغ
  

وناقشت الورشة التي استمرت یومین بمشاركة مدیر صندوق ترشید الطاقة والطاقة المتجددة في 
وزارة الطاقة الدكتور رسمي حمزة، ورئیس بلدیة معان المھندس ماجد الشراري وعدد كبیر من 

المجتمع المدني وممثلین المختصین والخبراء من الجامعات األردنیة وشركات الطاقة ومؤسسات 
عن شركة الكھرباء الوطنیة، جمیع تقنیات تولید الكھرباء كالطاقة المتجددة والوقود االحفوري 

والطاقة النوویة، وتقییمھا من خالل عدة معاییر تشمل المعاییر البیئیة ) كالنفط والغاز والفحم(
  .واالجتماعیة واالقتصادیة

  
تلف القضایا للخروج بسیناریوھات مختلفة ھذا وسیتم اصدار وقام المشاركون بالتصویت على مخ

  .تقریر مفصل عن ھذه السیناریوھات المختلفة

  الكتروني رأيال
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  أردنیة ھادئة وذكیة في العالقات مع إیران وتجسیر الحوار العربي معھا" استدارة"تقریر یوصي بـ

  مطلوب إعادة تموضع أردني سیاسیا مع تطورات المنطقة: تقریر
  

ز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة األردنیة السیاسة األردنیة إلعادة التموضع دعا تقریر لمرك
سیاسیا في أكثر من نقطة جغرافیة ساخنة في المنطقة، وبما ینسجم مع التطورات ومع مصلحة 

  .األردن
سیا دعا التقریر، الذي شمل المحاور السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة، لتعزیز العالقة مع رو وفیما

لیست مستعدة أو "والتقارب أكثر مع مبادراتھا فیما یخص سوریة ولبنان والعراق، رأى أن السعودیة 
قادرة على االستمرار بسیاسات المساعدات والمنح، ومن غیر المفید رفع سقف التوقعات لما یمكن أن 

  ". األردني - ینجم عن صندوق االستثمار السعودي
التقریر المتعلق بأجندة السیاسات العامة المطروحة على األردن  وفي المحور السیاسي ایضا، أكد

ّل "في ظل التطورات والتحدیات الدولیة واإلقلیمیة والمحلیة المتشابكة، أن  ٢٠١٧للعام  العراق یمث
ً ألزمة األردن االقتصادیة، ویمكن بالفعل أن یساعد في تنشیط قطاعات  ً وحیویا ً مھما مخرجا

ً، ولذلك من الضروري أن یشارك األردن في الجھود اقتصادیة عدیدة، في ح ال أصبح أكثر استقرارا
  ".الداخلیة في المصالحة العراقیة

ال یستطیع االنفكاك من عالقاتھ وتحالفاتھ العربیة، وبخاصة "وفي المقابل، رأى التقریر أن األردن 
اھیم التي یمكن أن تخدم بین العرب وإیران، أحد المف" تجسیر الحوار"مع السعودیة، ما یجعل من 

  .األردنیة المطلوبة بھدوء وبذكاء تجاه العالقات مع إیران" االستدارة"
صناعة السیاسات في  ٢٠١٧اجندة األردن (ویسعى المركز من خالل ھذا التقریر، وحمل عنوان 

ً، في ا)مرحلة الالیقین ً وخارجیا لعام ، لوضع جدول األعمال الرئیسي للسیاسات األردنیة، داخلیا
التي تتسم بحالة من عدم الیقین یواجھھا صناع "، من خالل رسم صورة ألبرز التحدیات، ٢٠١٧
ً تحدید التطورات "القرار ً، وثانیا ، والفرص، التھدیدات، عبر استنطاق المتغیرات الرئیسة أوال

ً تقدیم توصیات واقتراحات موجزة لصّناع السیاسات األردنیة   .المتوقعة، وثالثا
  ستدارة مطلوب ا

 ً ً لروسیا، وصعودا ً متنامیا ورأى التقریر، بناًء على قراءة الخبراء للمتغیرات، والقناعة بأّن ھناك دورا
ً بالسیاسة األمیركیة، بخصوص العراق وسوریة ولبنان، یقابلھ تھمیش للنظام  للنفوذ اإلیراني وتحوال

نیة وإعادة التموضع السیاسي بما ان ھناك ضرورة واضحة إلعادة المقاربة األرد"الرسمي العربي، 
  ".ینسجم مع ھذه التطورات

تعزیز العالقة مع روسیا والتقارب "وأوضح أن آلیة إعادة التموضع ھذه تكون بعدة إجراءات منھا 
أكثر مع مبادراتھا للحل السلمي في سوریة، والتأكید على أھمیة دورھا في إدارة ملف المناطق 

ً في عالقة األردن بأطراف الجنوبیة في سوریة في المرحل ً مھما ة المقبلة، وترسیخھا بوصفھا وسیطا
  ".الصراع السوري، وال سیما اإلیرانیین والسوریین

كما أوصى بتعزیز التعاون االقتصادي مع العراق واالنفتاح علیھ أكثر، في المجاالت كافة، وبخاصة 
لداخلي، وال سیما أن ذلك یلقى رضا االقتصادیة، لما لذلك من أثر إیجابي على الوضع االقتصادي ا

ّیة المعتدلة، وھو  ً، مؤكدا قدرة األردن على التوّسط بین الحكومة العراقیة والقوى السن ً كبیرا شعبیا
الدور الذي یعطیھ أوراق قوة في مواجھة القوى العراقیة التي عارضت اتفاقیات وقعتھا حكومة ھاني 

  .ألخیرة إلى بغدادالملقي والحكومة العراقیة، بعد زیارتھ ا
ً، وبحاجة لجھود دیبلوماسیة وشعبیة وبرلمانیة، "وأشار إلى أن  التقارب مع العراق لیس سھال

  ".لدى شریحة اجتماعیة واسعة من العراقیین الشیعة بأّن األردن عدو لھم" الصورة النمطیة"وتكسیر 

  الكترونيالغد 
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ً ألزمة األرد"وأكد التقریر أن  ً وحیویا ً مھما ّل مخرجا ن االقتصادیة، ویمكن بالفعل أن العراق یمث
ً، ومن الضروري أن  یساعد في تنشیط قطاعات اقتصادیة عدیدة، في حال أصبح أكثر استقرارا

  ".یشارك األردن في الجھود الداخلیة في المصالحة العراقیة
ن وبالنسبة للعالقة مع إیران؛ قال التقریر إنھ بالرغم من التحسن الطفیف، الذي شھدتھ عالقة األرد

ّ أّن  ً على سیاسات "بإیران في السنوات األخیرة، إال األردن عاد وسحب سفیره من طھران، احتجاجا
 -إیران في المنطقة، وارتبط القرار األردني، إضافة إلى ما سبق، بحساب التحالف األردني

  ".السعودي
وج من األزمة المعادلة تغیرت اآلن، فالتفكیر األردني في الخر"إال أن التقریر أشار إلى أن 

في العراق، " داعش"االقتصادیة، وتحسین العالقة مع العراق، وبقاء النظام السوري ونھایة دولة 
العالقة ) معادلة(والنفوذ اإلیراني المتنامي في المنطقة، كل ذلك یفرض على األردن إعادة التفكیر في 

  ".مع طھران
ھ وتحالفاتھ العربیة، وبخاصة مع السعودیة، ما ال یستطیع االنفكاك من عالقات"وأشار إلى أن األردن 

" االستدارة"بین العرب وإیران، أحد المفاھیم التي یمكن أن تخدم " تجسیر الحوار"یجعل من 
األردنیة المطلوبة بھدوء وبذكاء تجاه العالقات مع إیران، وذلك عبر فتح قنوات خلفیة أو علنیة، 

ح المتداخلة بین الطرفین، وإمكانیة فض االشتباك بین لمحاولة استكشاف األرض المشتركة والمصال
  .األبعاد الطائفیة والسیاسیة في الحالة اإلقلیمیة
ً فإّن ذلك سیساعد على االنزیاح "العربي،  - ورغم عدم توقع أن ینجح الحوار اإلیراني لكن أردنیا

من دون أن یؤثر ذلك  اإلیرانیة، - خطوات نحو المنتصف، لممارسة دور الوسیط في العالقات العربیة
ّل ھي األخرى مصالح حیویة لألردن، وألمنھ القومي - في العالقات األردنیة   ".الخلیجیة التي تمث

ً بالمخاطر، ولذلك یدعو  ّظا من البعض على االنفتاح نحو إیران، ویرونھ محفوفا وألن ھناك تحف
ً بالعالقات األردنیة ً  -التقریر إلى أن یكون ھذا االنفتاح مشروطا ً وحذرا   .العربیة، ومدروسا

یة الیوم السعود"وفیما یتعلق بالسعودیة، عزا التقریر للخبراء المشاركین في ورش العمل قولھم أّن 
مختلفة عما سبق، ھي سعودیة جدیدة في سیاساتھا الخارجیة والداخلیة، واقتحمت الصراعات 
ً، وفي الداخل تعاني من أزمة مالیة غیر مسبوقة،  اإلقلیمیة بصورة أكبر مما سبق وأكثر وضوحا

لة الیمنیة وھي كذلك في عالقتھا المتوترة مع الوالیات المتحدة، وفي أزمتھا مع إیران، وفي المشك
  ".التي استنزفت المیزانیة السعودیة

الواضح أّن السعودیة لیست مستعدة أو قادرة على االستمرار بسیاسات المساعدات "واكد أن من 
والمنح، كما كانت علیھ الحال في العقود السابقة، ومن غیر المفید رفع سقف التوقعات لما یمكن أن 

ردني، لذلك من الضروري التفكیر في صیغة جدیدة األ -ینجم عن صندوق االستثمار السعودي
للعالقة، تقوم بوضوح على لغة المصالح المتبادلة بین الدولتین، وھي مصالح حیویة وكبیرة، لكن من 

ً عما تتوقعھ كلتا الدولتین من األخرى ً وتعبیرا   ".الضروري ترجمتھا بمفاھیم أكثر وضوحا
یة ما تزال في مرحلة انتقالیة نتیجة المخاضات اإلقلیمیة وقال، من الضروري اإلشارة إلى أن السعود

والتحوالت االقتصادیة الراھنة، ولكن من األھمیة التأكید على التعاون األمني واالستراتیجي بین 
الدولتین، والتفكیر في حمایة المصالح االقتصادیة األردنیة وبخاصة العمالة في السعودیة والخلیج، 

  .ة المتفاقمة في الخلیجفي ضوء األزمة المالی
  معركة القدس واألردن 

ً؛ رأى التقریر أن انتقال السفارة األمیركیة  ً ورمزیا ً، وإعالمیا وفیما یتعلق بمعركة القدس دیبلوماسیا
ّھ من الصعب الفصل  ّل أحد أبرز التحدیات للسیاسات الخارجیة والداخلیة األردنیة، وألن إلى القدس یمث

  .المجالبین المستویین في ھذا 
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وأوصى بضرورة زیادة النشاط الدیبلوماسي ووضع العالم العربي واإلسالمي أمام مسؤولیاتھ، 
بما یحملھ نقل السفارة األمیركیة إلى القدس من دالالت، وما ینجم عنھ " صافرات اإلنذار"وإطالق 

 ً   .من تداعیات ونتائج، في مقدمتھا تعزیز المزاج الرادیكالي في المنطقة عموما
عا األردن إلى أن یستبق القمة العربیة في محاولة دفع الدول العربیة واإلسالمیة إلى ممارسة ود

أما على صعید الرأي . ضغوط على اإلدارة األمیركیة، وتنسیق الجھود لتوضیح خطورة ھذه الخطوة
معارضة  تظھر الحكومة للمواطنین جدیتھا الكاملة في تبّني"العام األردني، اكد التقریر ضرورة أن 

قرار نقل السفارة، الحتواء رّدات فعل شعبیة ساخطة محتملة، مع حملة إعالمیة داخلیة منظمة 
ً في مواجھة الخطوة األمیركیة ً واضحا ً صلبا ً رسمیا   ".تستبطن موقفا

  التطورات السیاسیة الداخلیة
ّق بالسیاسة الداخلیة، بحسب ا لتقریر، ضرورة وأكدت التوصیات التي خرج بھا الخبراء فیما یتعل

  ".تحدي اإلرھاب"تطویر عمل األجھزة األمنیة وتعزیز قدراتھا للتعامل مع التحّول في طبیعة 
" خدماتي"تلك األجھزة، فاألمن العام ھو جھاز " عسكرة"ودعت إلى التفریق بین تطویر القدرات و

ھزة األخرى تتعامل مع یتعامل مع المواطنین، ویوفر األمن لھم، بینما الدرك والقوات الخاصة واألج
ّحة واإلرھابیة، ومن الضروري عدم خلط المستویات السابقة، والحفاظ على  التحدیات المسل

  . خصوصیة كل جھاز
 ،ً ودعت إلى نقل وحدة مكافحة التطرف واإلرھاب إلى رئاسة الوزراء، بإشراف الرئیس مباشرة

ن القیام بدورھا بالتنسیق بین المؤّسسات وتزویدھا بالموارد البشریة والصالحیات المناسبة لتتمكن م
  .المختلفة المعنیة بملف مكافحة التطرف واإلرھاب

وفیما یتعلق بتحدي الالمركزیة، أشار التقریر إلى شكوك عمیقة لدى الخبراء المشاركین في نجاح 
أو تعاون  التجربة اإلداریة الجدیدة، سواء على صعید فھم الجسم اإلداري الجدید للدور المطلوب منھ،

التي من المفترض أن یمألھا في الجھاز السیاسي " المساحة"المؤّسسات المختلفة معھ، أو تحدید 
  . واإلداري األردني

ودعا الخبراء لالھتمام بصورة أكبر في اإلعداد قبل االنتخابات المنتظرة لما بعدھا، ولتوزیع 
واإلداریة المحلیة، حتى ال تتحول الصالحیات والسلطات والموارد بین األجسام البیروقراطیة 

  .المجالس المحلیة المنتظرة إلى أجسام غریبة ھالمیة
وحذر من جانب آخر من ان أزمة الثقة بین الدولة والمواطن؛ تبدو في تنام وتجّذر وھنالك مزاج 
 اجتماعي وسیاسي سلبي، وثّمة تداعیات شدیدة وعدیدة لألزمة االقتصادیة على الشریحة االجتماعیة

  .العریضة من األردنیین
وعزا التقریر إلى الخبراء المشاركین، أّن أحد أسباب ھذه األزمة ھو دور النخب السیاسیة، وحلقات 
الوصل بین الدولة والمواطنین، مقابل تراجع أدوار نخب رسمیة، مثل المحافظین، ما یفّسر ضعف 

  .إدارة األزمات على مستوى المحافظات في اآلونة األخیرة
النخب السیاسیة، من خالل بناء شبكات التواصل معھم " إعادة تأھیل"لك یوصي الخبراء بـ ولذ

" دور المحافظ"بصورة أكبر، وتصعید نخب جدیدة قادرة على االشتباك مع الشارع، وإعادة تأھیل 
  .من خالل االھتمام بالسمات القیادیة والقدرات الشخصیة للمرشحین لھذا الموقع

  المحور االقتصادي
وفي المحور االقتصادي الحظ التقریر ضعف معدالت النمو االقتصادي، ومراجعة برامج صندوق 
النقد الدولي، وإجراء إصالحات في المالیة العامة تساھم في تخفیض الدین العام، حفیز النمو 

  .الشمولي
على خفض  كما أوصى بالتركیز، ما أمكن، على خفض اإلنفاق العام الجاري بدرجة أكبر من التركیز

اإلنفاق العام الرأسمالي، فھنالك العدید من الدراسات االقتصادیة التي أظھرت أن أثر التغیر في 
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النفقات أكبر من أثر التغیر في اإلیرادات على العجز المالي للموازنة وعجز الحساب الجاري 
  . نسبة إلى الناتج) باستثناء المنح(

الخطوات لتحسین إدارة الموارد المالیة للقطاع العام  وعلیھ؛ یتطلب من الحكومة اتخاذ مزید من
وتقلیص عدد اإلدارات العامة غیر الضروریة، إضافة إلى تخفیض مبالغ من الرواتب والحوافز 
والعالوات للفئات الوظیفیة العلیا في المؤّسسات كافة، والمنافع االجتماعیة، واإلعانات ووضع 

 ٤٠واتب والحوافز والعالوات والمنافع االجتماعیة واإلعانات ضوابط في تقدیمھا، إذ تشكل نسبة الر
  .من إجمالي اإلنفاق الجاري في الموازنة العامة% 

ودعا إلى توسیع الوعاء الضریبي المحلي أكثر من التركیز على رفع معدالت الضرائب نتیجة 
ة التھرب الضریبي، لتأثیرھا السلبي في تنافسیة االقتصاد الوطني، وذلك من خالل الحّد من مشكل

واستخدام السیاسات المنشطة لالقتصاد لرفع معدالت النمو، ومن ثّم زیادة اإلیرادات العامة، إضافة 
  .إلى المواءمة بین السیاسة المالیة والنقدیة لتجنب انزالقات الدورة االقتصادیة

اف القیمة الشرائیة وفیما یتعلق بالمدیونیة دعا لكبح االقتراض الداخلي والخارجي، تالفیا إلضع
للعملة الوطنیة، كما دعا إلى اجراءات لتشجیع استخدام وسائل الطاقة المتجددة، وترشید النفقات 

  .لتقلیل االختالالت في میزان المالیة العامة والحسابات الخارجیة للدولة
القة وبالنسبة للوضع االستثماري، أوصى التقریر بإعادة ھیكلة الدوائر والمؤّسسات ذات الع

باالستثمار، واستقطاب ذوي الكفاءات ووضع وصف وظیفي ُمحدد، وإعادة ھیكلة الرواتب، ومنح 
المستثمرین إعفاءات لوارداتھم ومستورداتھم وتقدیم أرض مجانیة في حاالت المشروعات 

  .تاالستراتیجیة المھّمة، أسوة بالدول األخرى، والتشجیع على استخدام الطاقة المتجددة في المشروعا
وفي محور البطالة، دعا للتنسیق بین مخرجات النظام التعلیمي وحاجات سوق العمل، وتشجیع 
االستثمار في ھذا المجال، وزیادة فاعلیة قنوات االتصال بین المؤّسسات التعلیمیة وقطاع األعمال، 

ً أل سس الشفافیة وتوطید التعاون بین القطاعین العاّم والخاّص في مجاالت االستثمار والتوظیف وفقا
  .والتنافسیة

وأكد أھمیة تحفیز القطاع الخاّص على تشغیل العمالة المحلیة الشابة وإبداء المرونة في ما یتعلق 
ً العمالة  بمتطلبات الخبرة العملیة الطویلة، وتشجیع الخریجین على ُممارسة المھن التي تشغلھا حالیا

وتشجیع المشروعات الصغیرة لخلق فرص عمل الوافدة، وبخاّصة في قطاعي اإلنشاءات والزراعة، 
حّرة للشباب، وإعادة النظر في السیاسة السكانیة وبرامج تنظیم األسرة، وسیاسة استیراد العمالة 

  .األجنبیة
وأوصى بإعادة ھیكلة نظام الخدمة المدنیة وتطویره، وتعدیل ھذا النظام من خالل ربطھ بجدول 

المدى الطویل، وتوفیر فرص عمل للشباب خالل فترة زمني للتوظیف في وظائف الدولة على 
االنتظار الوظائف من خالل التنسیق مع القطاع الخاص، وفتح أسواق عمل جدیدة لیس فقط في دول 

 ً   .الخلیج، وإنما في دول شمال أفریقیا وأوروبا أیضا
  المحور االجتماعي

ویعتقد الخبراء المشاركون أن تعدیل بعض سیاسات الحكومة، سیعمل على تحجیم السلبیات، وتعظیم 
اإلیجابیات في العدید من المشكالت االجتماعیة، واقترحوا في مجال اإلرھاب ترسیخ مفھوم ومبدأ 

اإلصالح  العدالة االجتماعیة واالقتصادیة، وتطبیقھ في مؤّسسات الدولة كافة، واالستمرار بعملیة
  .بمفھومھ الشامل

ودعا إلى وضع استراتیجیة واضحة لمواجھة األردنیین المقاتلین في ساحات العراق وسوریة في 
حال تم التوصل لوقف القتال وعودة ھؤالء إلى األردن، ووضع برامج إلعادة إدماجھم و إصالحھم 

ً، ولو كان ذلك في مراكز اإلصالح و التأھیل، واستثمار ا لتشاركیة مع األحزاب اجتماعیا
والمؤّسسات الدینیة المعتدلة واالستفادة منھا في احتواء توجھات متطرفة، وتنظیم الصحافة 

  .اإللكترونیة بقانون یضمن حمایة السلم المجتمعي ومحاربة التطرف واإلرھاب
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وبخاّصة  وفیما یتعلق بالفقر والبطالة دعا التقریر إلى المساھمة في خلق فرص عمل للباحثین عنھا،
من الفئات المتعلمة وحملة الشھادات، واالھتمام أكثر ببطالة النساء، والتزام القطاع الخاص بمساواة 
النساء بفرص العمل، وإزالة التشریعات المجحفة بحق المرأة ومساعدة المرأة المعیلة لألسرة، 

مشروعات مدعومة  وتوفیر األولویة لتشغیل األردنیین، وخلق فرص عمل في المحافظات من خالل
  .من الحكومة، ودعم القطاع الزراعي

وفي محور التعلیم دعا إلى زیادة دعم الجامعات الحكومیة وتغطیة مصاریفھا من میزانیة الدولة، 
وعدم إخضاع الجامعات لمعاییر السوق أو إجبارھا على تغطیة مصاریفھا عن طریق الرسوم 

  .يالجامعیة، او االعتماد على التمویل الخارج
كما دعا إلى التركیز على التنوع التعلیمي في المراحل األساسیة والتعلیم التقني وجذب الطلبة تجاه 
التعلم التقني، وإعداد استراتیجیة شاملة للتطویر التربوي والتعلیمي، تكون محاورھا الرئیسیة 

  .نیة، وتطویر العملیة التعلمیة لتصبح نقدیة ال تلقی)المعلم؛ والطالب؛ والمنھاج(
وبالنسبة لخطر المخدرات طالب التقریر بإجراء دراسات علمیة من مؤّسسات محایدة، وبدعم من 
إدارة مكافحة المخدرات للوقوف على حقیقة حجم المشكلة، والتعرف على الفئات االجتماعیة األكثر 

مكافحتھا، عرضة للتعاطي، وكیفیة وصول المخدرات إلیھا، وأسباب التعاطي، والوسائل الناجحة في 
  .ووضع خطة استراتیجیة لذلك
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  لم تعد الواسطة موجودة في القبول: الطویسي

  
أكد وزیر التعلیم العالي عادل الطویسي، عدم وجود اي نوع من الواسطة او المحسوبیة في القبول 
ً الى ان االستثناءات السابقة التي كانت تمنح في القبوالت الجامعیة كلھا  الجامعي الموحد، مشیرا

  .اصبحت االن تحت مضلة القبول الموحد
على ھامش اجتماعھ مع الكتلة الدیمقراطیة النیابیة، " خبرني"وبین الطویسي في تصریح خاص لـ

ان القبول الموازي أیضا یتم ضمن اسس ومعاییر المعدل دون وجود اي نوع من الواسطة او 
  .المحسوبیة 

واشار الطویسي الى ان خطة وزارة التعلیم العالي ستتضمنبتوجیھ جامعة البلقاء التطبیقیة الى العودة 
  .اسي الذي انشأت من اجلھ اال وھو التعلیم التقنيالى الھدف االس

وأكد أن الجامعة االلمانیة االردنیة وجامعة الطفیلة التقنیة تختص في المجال التقني، وسیصار الى 
  .ارجاع البلقاء التطبیقیة الى ھذا النوع من التعلیم

م التقنین منھا لمدة واوضح الطویسي ان سوق العمل االردني متخم بالتخصصات المشبعة والتي سیت
 خمس سنوات، والتوجھ الى التخصصات التقنیة بناء على االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد

   ٢٠٢٥- ٢٠١٦البشریة 
.  

 شؤون جامعیة ومحلیة

  خبرني
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  !!والعنف لیس منھجا في التربیة.. التعلیم رسالة ولیست مھنة
  

فھل ) ..االصالة والشھامة والتكافل(نف ھذه الكلمة التي باتت عنوانا للحیاة في مجتمع  عنوانھ الع
والى این نسیر ؟؟ والسؤال .. تغیر الوضع وانقلبت المفاھیم حتى وصلنا الى ھذه الدرجة في التعلیم 

المثل الي موقف كیف نوصل ألبناءنا ان العنف لیس نھجا في الحیاة وما ھو بالحل ا:الي یطرح نفسھ 
  ..» المعلمون«،وقدوتنا في الحیاة مربو االجیال 

وعندما نتحدث عن سلوك المعلم فمن الصعب ان نفھم ان یقوم معلم بضرب طالب في الصف السابع 
بطریقة عنیفة یھتك خاللھا أعضاء من جسده ، ومن غیر المفھوم ان یبقى المتفرج متفرجا على ما 

عتداء ان یتم في غرفة الصف والطالب یصرخ دون منقذ لھ من بطش یجري ، وكیف یمكن لھذا اال
اي ..» قم للمعلم وفھ التبجیال»و« من علمني حرفا كنت لھ عبدا « من حفظنا زمانا وعن ظھر قلب 

صافرة في !!!!تعلیم وأي صف وأي مدرسة وأي تعلم وأي جیل وأي معلم یمارس العنف في الصف 
والسبب لیس خالفا في شارع بل في مدرسة ، ...ریر الشفاء الصف جعلت من طالب شاب على س

انھ سبب غبي !!!!! صافرة في الصف  غیر الئق ، وضرب باألرجل عنف مذموم وغیرالئق 
ھو القدوة ومن یصنع األجیال ..المعلم صاحب التقویم صاحب النصیحة !!وتصرف اغبى وارعن 

لب كیف ینسى موقفا مثل ذلك ، وكیف یؤثر على فكیف نحارب العنف برعایة المعلم ، وھذا الطا...
ھل الخطا الذي ارتكب من طالب رغم انھ لیس نفسیتھ ومشاعره ، فماذا ننتظر منھ وماذا نبرر لھ ؟؟

یستوجب ھذا العنف ؟؟ في مھنة الطب عندما یسمح للطبیب بممارسة مھنتھ البد ان یقدم ... صاحبھ 
لب او للباطنیة وغیرھا من التخصصات ، حتى یحصل على امتحانات تؤھلھ لیكون طبیبا مختصا للق

ومن ھنا یجب على المعلمین ان یخضعوا المتحان حول آلیة التعامل ..اجازة للتعامل مع حیاة االنسان 
ال من اجل اختبار قدراتھ في المادةالتي سیدرسھا ، بل من اجل ..مع الطالب ویخضعوا  لدورات 
وانا ...مسيء جدا ان نكتب عن المعلمین بمثل ھذه المتطلبات .ة اختبار قدرتھ في مھنة ذات قدسی

  شخصیا مازال في ذاكرتي معلمین لي غادروا الحیاة واخرین مازالوا
 یضاء مّدوھا من اجل حیاتناأیاد بحتى االن یسكنون حیزا من حیاتي ، بكلمة بنصیحة ، كانت لھم 

  .زالت في الذاكرة  مدارسنا ما!!!ومستقبلنا ، وما زالوا یعیشون معنا 
ما الرسالة التي قدمھا ھذا المعلم لطالب الصف بل لطالب المدرسة ، غیر الصفع والركل باألرجل ، 
اعتقد انھ اذا أردنا ان نحارب العنف فلنحاربھ في النفوس اوال وفي طریقة الحیاة وفي آلیة التعامل 

  .قھ ال ان یبقى شعارات لنعلن لغة الحوار عنوانا البد ان نقتنع بھذا الكالم ونطب
في !!!! في كل مكان ولكن ھناك خطا یغتقر وخطأ من الصعب القبول فیھ ! وموجود! الخطا وارد

كل المھن یوجد السيء والجید ولكن في  بعض المھن یجب ان ترفض بكل المقاییس  اي خطا وال 
ة األقرب الى المثل المھن یجب ان نجد لھا المبرر؟؟؟؟ تلك ھي  المھن االنسانیة األقرب الى الحیا

المعلم والطبیب مھن إنسانیة جلیلة نرفض فیھا التي تبقى في الذاكرة تحبھا تكرھھا من تجربتك معھا 
مھن تعني الحیاة من اجل ذلك الخطا فیھا !!!االساءة النھا ترتبط مباشرة بالحیاة   الطبیب والمعلم 

ار اال یوجد تسلسالت اداریة في حال اخطا في مدارسنا یجب ان نرفع عنوان لنا الحو.مرفوض 
الطالب اال یوجد من یمكن ان یتحدث مع الطالب حتى لو اخطا بطریقة حضاریة اال ینبغي ان تبقى 
صورة المعلم االجل في عقولنا ویبقى ھو مثلنا العلم سلسلة منظمة تبدء من المدرسة كجزء من ھیكل 

خلل الموجود فینا التعلیم لیس مھنةبل رسالة من اختارھا اكبر وادارة ومعلمین ومرشدین ابحثوا في ال
فلیؤدھا على اكمل وجھ ومن لم یخترھا واجب علیھ ان یقدمھا على اكمل وجھ ال مبرر للخطا 
والمبرر لالساءة  وعلى الوزارة اتخاذ اشد العقوبات بحق اي معلم ال یقدر دوره ومكانتھ ومع ذلك 

  ....سنبقى نردد 
ِم وَ  ّ ُم أن یكوَن رسوالقـْم للمعل ّ ـِھ التبجیـال    كـاَد المعل ِّ   ف

ً وعقوال   أعلمَت أشرَف أو أجلَّ من الذي   یبني وینشُئ أنفـسا

  ٩:صالدستور 
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  الطویسي یلتقي الملحق الثقافي السعودي

  
  

أكد وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي أن المملكة تولي الطلبة السعودیین 
  .وجمیع الطلبة العرب جل اھتمامھا ورعایتھا

  
اء الملحق الثقافي في السفارة السعودیة بعمان راشد النابت، الى انھ وأشار خالل لقائھ الیوم الثالث

وتعزیزا لھذه الجھود انشاء وحدة الطلبة الوافدین لتكون مھمتھا التعاون مع المكاتب والملحقیات 
  .الثقافیة والبعثات الدبلوماسیة العاملة في المملكة

  
لتأمین قبول الطلبة في مؤسسات التعلیم  وتعمل الوحدة ایضا على تسھیل جمیع اإلجراءات الالزمة

  .العالي األردنیة بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنیة في المملكة
  

  .وبحث الطویسي سبل تعزیز العالقات الثنائیة ال سیما في مجال التعلیم العالي والبحث العلمي
  

العربیة السعودیة تقّدر المستوى  بدوره بیّن النابت أن وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي في المملكة
الذي وصلت الیھ الجامعات األردنیة وتثمن دورھا في تعلیم الطلبة السعودیین وإكسابھم المھارات 

  .الالزمة وفق أفضل الممارسات الدولیة
  

  .وأّكد أنھ سیتم زیادة أعداد الطلبة المبتعثین إلى المملكة خالل العام القادم
  

توقیع مذكرة تفاھم في مجال التعلیم العالي والبحث العلمي لتأطیر التعاون  واتفق الجانبان على بحث
  .بین البلدین الشقیقین

  ٩:صالدستور 
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ؤكدون ضرورة ایجاد ھیئة وطنیة لتقییم المناھج وتقویمھاخبراء ی  

 
 

 
أكد خبراء تربویون أھمیة تأسیس ھیئة أو مركز وطني لتقییم المناھج الدراسیة وتقویمھا، بحیث تأخذ 

  .ات العلمیة الحدیثة والتكنولوجیة وبما یتناسب مع مخرجات سوق العملفي االعتبار التطور
  

، ضرورة ایجاد خطة محكمة تعنى بتطویر المناھج تعتمدھا لجنة )بترا(وبینوا لوكالة االنباء االردنیة 
المؤلفین للكتب المدرسیة، إضافة الى ادماج المعلم في ھذه العملیة، كونھ ركیزة أساسیة في العملیة 

  .التربویة
  

ي معان الدكتور طالل الزعبي، إلى فقد دعا أستاذ مناھج أسالیب وتدریس العلوم في جامعة الحسین ف
إجراء دراسة تحلیلیة كاملة للمناھج الدراسیة من خالل لجنة متخصصة لجمیع المراحل الدراسیة 

  .ضمن المنھج اللولبي الذي یعتمد على تھیئة الصفوف الدنیا إلى الصفوف العلیا
  

متكاملة من نفس المؤلف،  وقال إن تألیف كتب العلوم للمراحل األكادیمیة یجب أن تتم وفق سلسلة
حیث ال یجوز أن یتم تألیف كتاب الصف التاسع من قبل مؤلفین وكتب الصف العاشر من قبل مؤلفین 
آخرین، إذ من األفضل وجود اتصال وتنسیق بین المؤلفین حول تألیف الكتب، مشیرا الى أن التنسیق 

  .احث المختلفة بالصف الواحدیجب أن یكون عمودیا وافقیا بین وحدات المبحث الواحد، والمب
  

واكد ضرورة إجراء دراسة تقییمیة للمناھج عن طریق إنشاء مؤسسة تابعة لوزارة التربیة والتعلیم، 
ھدفھا تقییم وتطویر المناھج، الفتا الى أن العملیة التربویة لھا نظام محدد بمدخالت وعملیات 

  .ومخرجات
  

لتعلیم حیث یستطیع أن یحكم على الطالب والمنھاج ولدیھ وأوضح أن المعلم یعتبر الركیزة األساسیة ل
القدرة على معرفة قدرات الطالب، االمر الذي یتطلب إعداد المعلم قبل انخراطھ بالسلك التربوي من 
خالل التنسیق بین الجامعات االردنیة ووزارة التربیة والتعلیم، بحیث یتم اخضاع الطالب الخریج الى 

  .ومساقات تعمل على تأھیل الطالب قبل تخرجھ في كلیات التربیة دبلوم مھني محدد بخطة
  

وقال مدیر التدریب باكادیمیة بناة الغد احمد جابر إن ھناك حاجة ماسة إلنشاء مركز أو ھیئة لتقییم 
  .وتقویم المناھج للعمل على تطویر المناھج بما یتناسب مع االھداف القومیة

  
ریق تقویم المناھج فقط، بل یتعداه الى وجود معلم ماھر وناجح وأضاف ان التطویر ال یتم فقط عن ط

قادر على تحویل النتاجات الى عملیات تنھض بالعملیة التربویة؛ فالمناھج والمعلم یكمالن بعضھما 
  .البعض

  
واشار الى أن المعلم القوي قادر على تقویة المناھج الضعیفة، كونھ الركیزة االساسیة في العملیة 

معتبرا أن المعلم جندي للدفاع عن األمن الوطني الداخلي، والمسؤول عن صناعة اجیال  التربویة،
  .المستقبل

  

  ١٣:صالرأي 
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وأكد أھمیة وجود توجھ حكومي وخاص ضمن اطار للتعاون المشترك، یصب في مصلحة العملیة 
امعة، التعلیمیة الشراك المعلم بصناعة المناھج وتطویرھا ثم طرحھا الى استاذ تطویر المناھج في الج

  .كون المعلم ھو من یحدد النتاجات التربویة التي تھدف الى تطویر المنھاج
  

استاذ المناھج وطرق تدریس العلوم في جامعة آل البیت الدكتور سلیمان القادري قال إن عملیة 
تطویر المناھج تحتاج الى ھیئة أو مركز مستقل یتبع لوزارة التربیة والتعلیم یضم مجموعة من 

  .المتخصصین، اضافة الى اعداد وتاھیل المعلمین بشكل یتوازى مع تطویر المناھجالخبراء 
  

واشار الى أن عملیة التطویر یجب أن تبدأ بالتخطیط واالعداد والتنفیذ ثم التقویم، موضحا أن انواع 
قدیم التقییم تتمثل بالتشخیص والبناء والختامي والتتبعي لقیاس أثر المناھج على االجیال القادمة وت

  .التغذیة الراجعة للھیئة أو المركز المتوقع تأسیسھ بھدف التطویر
  

ولفت الى ضرورة اخضاع المناھج الى المراجعة في ضوء احتیاجات سوق العمل والمتغیرات 
التكنولوجیة، معتبرا المناھج الحالیة تفتقر الى توظیف التكنولوجیا في التعلیم ویتم اعطاؤھا بالطرق 

مر الذي یتوجب تطبیق التكنولوجیا والوسائط المتعددة على عینات استطالعیة في عدد التقلیدیة، اال
  .من المدارس، ثم تعمیمھا على باقي المدارس في حال نجاحھا

  
وحول تأھیل المعلم، اكد الدكتور القادري أھمیة اخضاع المعلم لبرنامج تدریبي مدمج بالتعیین لیتم 

فسھ وقیاس مدى التجاوب في عملیة التدریب، على عكس ما تم تدریب المعلم وتقییمھ في الوقت ن
  .طرحھ سابقا حول اخضاع المعلم لسنة تدریبیة في اكادیمیة الملكة رانیا للتدریب قبل التعیین

  
وأوضح ان المعلم القوي یعالج الضعف في حال وجوده بالمنھاج وھو الركیزة االساسیة في العملیة 

د خطة محكمة العداد المناھج من قبل المؤلفین لمتابعتھا وتقییمھا بشكل التربویة، مؤكدا ضرورة ایجا
 .من قبل المؤلفین لمتابعتھا وتقییمھا بشكل دوري.دوري
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  الكلیات الجامعیة الیوم« ریشة طالبات»
  
  

تبدأ عند الحادیة عشرة صباح الیوم في قاعة كلیة االمیرة عالیة في عمان بطولة 
  .الریشة الطائرة لطالبات الكلیات الجامعیة المتوسطة

  
كلیة  ١٢یشارك في البطولة ، وحسب أحمد العواملة الناطق االعالمي للكلیات

وتجري القرعة عند ، وتلعب مباریاتھا وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة
  .وتقام بطولة الطالب یوم غد الخمیس، العاشرة صباح الیوم 

  ٢٨:صالرأي 
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  مرج الحمام -فرح الیاس عوده دبابنھ  -
  
  اربد -زالدین عبدالقادر الملكاوي عیسى ع -
  
  الصویفیة - عیسى ابراھیم األسمر  -
  
  بعد عودة األھل - نجدي ناجي فتح هللا رزق المصري  -
  
  العبدلي -حنة خریستو حنا غزاوي  -
  
  جرش -عیسى خلیف الخوالدة  -
  
  حواره -علیا خزاعي مزید الرواشدة  -
  
  السلط -فداء محمد أحمد قطیشات  -
  
  شارع المدینة الطبیة - خمیس نمر الخطیب محمد  -
  

 وفیات

 الرأي 
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ان ھناك تشكیالت في وزارة الخارجیة على مستوى السفراء سیعلن عنھا » عین الرأي«علمت 
  .ویتوقع تعیین مدیر الدائرة االوروبیة في الخارجیة ثامر العدوان سفیرا في مالیزیا.. قریبا

  
. إعالمیین وموظفین في مؤسسة االذاعة التلفزیون احیلوا الى التقاعد بعد بلوغھم سن الستین ٨

ان الحكومة تعرضت لضغوطات للتجدید لھؤالء الموظفین اال  »عین الرأي«مصادر مطلعة ابلغت 
  .انھا اعتذرت التزاما بقرار عدم التمدید لمن تجاوز سن الستین

  
. الھیئة المستقلة لالنتخاب تعقد ورشة عمل اواخر الشھر الحالي عن انتخابات الالمركزیة في عمان 

  .ویشارك بالورشة مختصون في قانون الالمركزیة
  

التجارة والتموین المھندس یعرب القضاة یرعى الیوم حفل اشھار الجمعیة االردنیة وزیر الصناعة و
  .االفریقیة لالعمال

  
  
  
  
  
  
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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یعقد عند الساعة الثانیة من ظھر الیوم صاحب السمو الملكي األمیر علي بن الحسین رئیس اللجنة 
سین المجالي عضو اللجنة التوجیھیة مؤتمرا التوجیھیة لمشروع مكافحة الفقر الغذائي والعین ح

صحفیا لإلعالن عن إطالق المرحلة الثانیة من مشروع مكافحة الفقر الغذائي لتكیة أم علي وذلك في 
  .فندق انتركونتننتال

  
تعقد الھیئة المستقلة لالنتخاب عند الساعة الحادیة عشرة من صباح یوم غد الخمیس لقاء لشركاء 

ت البلدیة ومجالس المحافظات، لالطالع على استعداداتھا وخططھا العملیة االنتخابیة لالنتخابا
  .والجداول الزمنیة لھذه االنتخابات، وذلك في قاعة عمان بالمدینة الریاضیة

  
لمانیة المھندس موسى المعایطة وبحضور سفیر بعثة تحت رعایة وزیر الشؤون السیاسیة والبر

سیدة من السیدات الناشطات وعضوات المجالس البلدیة من كافة  ١٢٠االتحاد االوروبي في عمان و
محافظات المملكة، یقیم عند الساعة الحادیة عشرة من صباح الیوم مركز راصد لمراقبة االنتخابات 

  .ت للدفاع عن حقوق ومشاركة المرأة وذلك  في فندق جنیفاالحفل الختامي لشبكة النساء األردنیا
  

بوابة خبیرات االردن ، وھو دلیل الكتروني یطلق معھد االعالم االردني الیوم االربعاء مشروع 
  .یتضمن اسماء وعناوین االردنیات الخبیرات في مختلف القطاعات والتخصصات

  
یطلق معھد االعالم االردني الیوم االربعاء مشروع بوابة خبیرات االردن ، وھو دلیل الكتروني 

  .یتضمن اسماء وعناوین االردنیات الخبیرات في مختلف القطاعات والتخصصات
  

) ٦٣٣٧(شركة من أصل ) ١٨٩١(دراسة حدیثة أن عدد الشركات الصناعیة في المملكة  كشفت
  .شركة عاملة

  
 بمناسبة االحتفاالت بیوم المكتبة العربیة والذي یصادف في العاشر من آذار من كل عام، تقوم دائرة

المكتبة الوطنیة في تمام الساعة الثانیة من ظھر الیوم، والتي تشكل ساعة الذروة لمستخدمي وسائل 
، )ھیا نقرأ(المواصالت بإھداء كتب في مجمعي باصات الشمال والجنوب ضمن حملة الدائرة 

  .وتھدف ھذه الحملة الشاعة وتعزیز ثقافة القراءة في وسائل المواصالت العامة
  

 ٤٥الى  ٤٢ارتفاع قیاسي طال اسعار الجمید، ویتراوح سعر الرطل في بدایة موسم انتاجھ ما بین 
  .دینارا 

  
  .منصور وریكات من مالك صندوق التنمیة والتشغیل باشر عملھ مؤخرا مدیرا لمكتب وزیر العمل

  
دا من الحكام من المتوقع أن یفرج وزیر الداخلیة غالب الزعبي عن قائمة مناقالت تشمل عد

  .االداریین
  

  .صنادیق تبرعات غیر قانونیة تنتشر  بشكل الفت في محال تجاریة في عمان
  
  

 صنارة الدستور 
  



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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جلسة النواب، التي . یعقد مجلس النواب الیوم جلسة غیر رسمیة في قاعة عاكف الفایز بمبنى البرلمان
یترأسھا رئیس المجلس عاطف الطراونة، ستكون مغلقة على النواب، وتخصص للتباحث في دور 

  . بحسب مصادر نیابیة المجلس التشریعي وبعض القضایا،
  

أعلنت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملین في المنازل من غیر األردنیین استمرارھا في 
. دینار ٣٠٠التوقف عن العمل، احتجاجا على رفع رسوم تصاریح العمل لعامالت المنازل إلى 

دام وتسلیم النقابة أكدت أنھا ذاھبة إلى اعتصام مفتوح أمام وزارة العمل وإغالق جمیع مكاتب االستق
معتبرة أن رفع رسوم االستقدام یشكل تھدیدا خطیرا . مفاتیحھا لوزیر العمل، اعتبارا من األحد المقبل

لقطاع العاملین في المنازل ویزید من األعباء المالیة على المواطن األردني في ظل الظروف 
  .االقتصادیة الصعبة التي یعیشھا

  
صحافة البیانات لتغطیة "مساء السبت المقبل دلیل " صحافیون من أجل حقوق اإلنسان"تطلق منظمة  

ویقام لھذه الغایة حفل في . ، الذي أعده الصحفي المختص عمرو العراقي"قضایا حقوق اإلنسان
لینا  اللویبدة، یتضمن حوارا یدیره الزمیل محمد شما وتتحدث فیھ من مجلة حبر اإللكترونیة

عجیالت، ومن مركز المعلومات والبحوث عایدة السعید، ومدیر مركز الفینیق للدراسات االقتصادیة 
  .والمعلوماتیة أحمد عوض

  
، وھو دلیل إلكتروني "خبیرات األردن"یطلق معھد اإلعالم األردني الیوم األربعاء مشروع بوابة  

  .ماء وعناوین الخبیرات األردنیات في مختلف المجاالت والتخصصاتیتضمن أس
 

  زواریب الغد


