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 غدا... على موعد إلجراء انتخابات نادي الجامعة( األردنية)
 

يوم واحد يفصلنا عن  -فادية العتيبي
الموعد المنتظر إلجراء انتخابات رئاسة 
وعضوية الهيئة اإلدارية لنادي الجامعة 
األردنية، المنوي عقدها يوم غد االثنين 

في مجمعي  41/4/9142الموافق 
القاعات التدريسية للكليات اإلنسانية 

  .والطبية
 

ويتنافس في االنتخابات التي ستبدأ في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا وتنتهي في الساعة الخامسة 
( 92)مرشحين لشغل مقعد رئاسة النادي بعد انسحاب المرشح الرابع، و( 3)من مساء اليوم نفسه، 

 (.2)مرشحا لشغل مقاعد أعضاء الهيئة اإلدارية وعددها 
  

وم األربعاء الماضي دعايتهم االنتخابية التي تستمر حتى مساء اليوم وكان المرشحون قد بدأوا ي
األحد، الستقطاب أكبر عدد من الناخبين من أعضاء الهيئة العامة ممن يحق لهم االقتراع من 

عضوا، موزعين على ( 3313) العاملين في الجامعة ومستشفاها والمتقاعدين والمستقيلين وعددهم 
للمستشفى ، وصندوق واحد لفرع الجامعة ( 3)يق خصصت للجامعة ، وصناد( 2)صندوقا ؛ ( 49)

 .في العقبة
 

رئيس الجامعة الدكتور عبد الكريم القضاة وخالل لقائه المرشحين وأعضاء لجان االقترع والفرز 
بحضور اللجنة العليا، أعرب عن سعادته بقرب انعقاد انتخابات نادي الجامعة األردنية التي تشكل 

طنيا تتعزز فيها كل قيم النزاهة والديمقراطية بين أسرة الجامعة النتخاب من يمثلهم من عرسا و 
 .المرشحين ولتعم الفائدة على الجميع

   

 أخبار الجامعة

طلبة /0:صدى الشعب ص/المدينة نيوز/سبق نيوز/الكترونيالغد /30جو/الكترونيالدستور /بترا/0:الرأي ص/األردنيةأخبار 

 نيوز
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ودعا القضاة المرشحين إلى ضرورة التحلي بروح الفريق والتنافسية الشريفة منذ بدء عملية االنتخاب 
عال من تحمل المسؤولية وحفظ األمانة التي  وحتى لحظة إعالن النتائج، وأن يكونوا على قدر

قطعوها لناخبيهم، مشيدا بالجهود التي تبذلها اللجنة العليا لالنتخاب التي تقف على مسافة واحدة من 
 .الجميع، في تنظيم وتوفير كل ما يتطلبه سير العملية االنتخابية بمنتهى اليسر والسهولة والشفافية

  
  

نتخاب الدكتور أشرف العدوان، إنه جرت العادة في السنوات السابقة أن في حين قال مقرر لجنة اال
تجرى انتخابات نادي الجامعة األردنية بسالسة ويسر، ودون وقوع أو تسجيل أي شكاوى أو 
مخالفات، ونطمح في هذه الدورة أن تكون كما عهدناها سابقا،  وأن تخرج بالصورة المشرفة التي 

ها، لما سيظهره الناخبون والمرشحون من التزام وحس في المسؤولية تليق بأم الجامعات وموظفي
بالتأكيد، ناهيك عن الجهود الجليلة التي تبذلها اللجنة العليا المكلفة باإلشراف على عملية االنتخاب 

 .منذ لحظة اإلعالن عن انعقادها، وحتى إعالن نتائج الفوز
 

اللجنة العليا، إلى أنه يحق للناخب إبراز هويته  وأشار العدوان وبحسب التعليمات التي وضعتها
الجامعية أو هوية األحوال المدنية لإلدالء بصوته، ولن يسمح له بغير ذلك، كما لن تقبل اللجان 
المشرفة على االنتخاب بالتعريف أو التفويض عنه، مؤكدا أنه يحق ألعضاء اللجنة المشرفة على 

دالء بأصواتهم وانتخاب مرشحهم، حيث ال يوجد في نص االنتخابات من لجان اقتراع وفرز اإل
القانون ما يمنع ذلك، وبإمكانهم التصويت في الصناديق التي وزعت في قاعات االقتراع وبحسب 

 .األحرف األبجدية
  

ودعا العدوان المرشحين إلى االلتزام وعدم الترويج لدعاياتهم االنتخابية في يوم االنتخاب، حيث 
العليا إجراءاتها بحق كل من يخالف ذلك، في سبيل ضمان سير العملية االنتخابية  ستتخذ اللجنة
 .بمنتهى النزاهة

 
وخالل اللقاء، أدى أعضاء اللجان المشرفة على صناديق االقتراع والفرز النتخابات النادي القسم 

خالص  ودون انحياز ألي مرشح القانوني أمام اللجنة العليا، قاطعين العهد بممارسة أدوارهم بأمانة وا 
 .أو ضد أي مرشح
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 ت العليا بجامعة مؤتةاستحداث تخصصات مميزة في كلية الدراسا

 

آالف طالب وطالبة  0بلغ عدد الطلبة الملتحقين في برنامجي الماجستير والدكتوراه في جامعة مؤتة 

 .موزعين على مختلف البرامج  في الكليات العلمية واالنسانية

وقال عميد كلية الدراسات العليا الدكتور عمر المعايطة امس، إن الجامعة تحرص على مواكبة 

تطورات البحث العلمي وحاجات المجتمع االردني، وعملت على التوسع في استحداث تخصصات 

مختلفة في برامج الدراسات العليا والمطورة دوليا مثل برنامج الصحة العامة في كلية الطب وبرنامج 

 .لطاقة المتجددة وبرنامج ادارة الطاقة الذكيةا

واستعرض المعايطة خطط وبرامج الكلية المستقبلية والهادفة لرفد المؤسسات الوطنية بطاقات 

معرفية مؤهلة، ورفد المؤسسات الوطنية بكفاءات علمية لمواكبة متطلبات سوق العمل االردني 

من بين الجامعات االردنية في برنامج االدارة  واحتياجاته، الفتا الى ان الجامعة تنفرد حصريا

االستراتيجية، باإلضافة الى استحداث برامج دكتوراه في القانون الخاص لكلية الحقوق وفلسفة 

المناهج والتدريس، وماجستير الملكية الفكرية وتكنولوجيا التعليم وبرنامج ماجستير الهندسة الكيماوية 

 .من السجالت الحاسوبية والمحاسبة وعلم الغذاء والتغذيةوماجستير االتصاالت والحاسوب وأ

وهي احدى العمادات المساندة في  4225واضاف ان عمادة الدراسات العليا انشئت بجامعة مؤتة عام 

الجامعة، وانيط بها االشراف على برامج الدراسات العليا واالبتعاث بالتنسيق مع كليات الجامعة 

ا  من اهتمام الجامعة ببرامج الدراسات العليا وإتاحة الفرصة للطالب وأقسامها االكاديمية انطالق

 3540الراغبين بااللتحاق في برامج الماجستير والدكتوراه الستكمال دراساتهم، مبينا انه تم في عام 

 .تحويل عمادة الدراسات العليا لتصبح كلية الدراسات العليا سعيا لتعزيز دورها

تفعيل دورها في تقديم خدماتها المتميزة للمجتمع كما تسعى الى  واشار الى حرص الكلية على

المواكبة للمستويات العالمية من خالل تقديم كل الدعم لكافة برامجها وانشطتها ويؤكد ذلك نسبة 

الزيادة المطردة في برامج الدراسات العليا وما يقابلها من زيادة اعداد الطلبة من مختلف الجنسيات 

 .رامج المختلفةالملتحقين بالب

وبين ان كلية الدراسات العليا تعنى بوضع القواعد التنظيمية واإلجراءات التنفيذية والمؤهلة تأهيال  

علميا  ومهنيا  في مختلف المجاالت لتلبية احتياجات الجامعة من الهيئات التدريسية من خالل ابتعاث 

ر كل أجزاء منظومة الدراسات العليا اكاديميا  الطلبة المتفوقين الى الجامعات العريقة في العالم لتطوي

واداريا  من خالل االشراف على برنامج الدراسات العليا في الجامعة بالتنسيق والتعاون مع الكليات 

 بالجامعة والجامعات العالمية

 شؤون جامعية ومحلية

 2:صالدستور 
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 مجانا  .. دكتور أردني يعرض خدماته للتدريس في أي جامعة أردنية 

 

ارسل الدكتور محمد سالم الوقفي رسالة الى سواليف ضمنها شهاداته وخبراته العملية واألكاديمية ، 

 .ف خدماته للتدريس في أي جامعة أردنية مجانا يعرض من خاللها وعبر سوالي

والدكتور الوقفي يحمل شهادة الدكتوراه في الهندسة الكيميائية ، وهو عميد متقاعد من القوات 

 .المسلحة األردنية ، 

وتاليا نبذة وصورا عن الخبرات العملية والشهادات العلمية واألكاديمية التي يحملها الدكتور محمد 

 :سالم الوقفي 

 

 دكتوراه هندسة كيميائية من كندا** 

 

 

 ماجستير جامعة العلوم والتكنولوجيا**

 

 بكالوريوس من بريطانيا** 

 

 خبرة طويلة في المياه والبيئة** 

 

سنوات في  2ة والتدقيق الفني في مجال خدمات المياه والصرف الصحي لمدة خبير في الرقاب** 

 وحدة التخطيط واإلدارة وزارة المياه

 

 خبير في معالجة المياة العادمة الصناعية** 

 5773555357… لمن يهمه األمر يمكنكم التواصل مع الدكتور على الرقم 

 سواليف
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 محطة العلوم البحرية تتقدم للحصول على شهادة اآليزو

 

 

قال رئيس مجلس إدارة نائب محطة العلوم البحرية في العقبة التابعة لجامعتي اليرموك واألردنية 

نائب رئيس جامعة اليرموك للكليات العلمية والشؤون المالية الدكتور أحمد العجلوني، إن مختبرات 

، لتكون مختبرات المحطة هي 47533مت للحصول على شهادة االعتمادية اآليزو المحطة تقد

 .األولى والوحيدة في األردن المعتمدة لقياس نوعية مياه البحر

 

وأوضح عقب اجتماع مجلس المحطة الذي عقد في جامعة اليرموك، أنه تمت الموافقة تغيير اسم 

 CMSR (Centre for Marin Scienceالمحطة ليصبح مركز أبحاث العلوم البحرية

Research ) بعد الحصول على الموافقات الالزمة، بما يعبر عن نشاطاتها باعتبارها مركزا بحثيا

متخصصا في العلوم البحرية، يحتضن الكفاءات المتميزة من الباحثين في هذا المجال، ومجهز 

ي األردن والذي يفتح أبوابه بالمختبرات البحثية حديثة، وتضم المعرض الوحيد للعلوم البحرية ف

للباحثين والزائرين من أبناء المجتمع المحلي والسياح، الفتا إلى أن المحطة تفتح ذراعيها لكافة 

الباحثين وأعضاء الهيئة التدريسية من الجامعات األردنية المختلفة لالستفادة من مرافقها للقيام 

 .الدوليةبالنشاطات والقياسات البحثية، واستقطاب المشاريع 

للمحطة، وناقش  3542وأشار العجلوني إلى أن المجلس أقر خالل االجتماع موازنة العام الحالي 

ضرورة بدء العمل على تأسيس مشروع الطاقة الشمسية إلمداد المحطة بالطاقة النظيفة منتصف 

 .العام الحالي

 نيوزالمدينة 
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 رسخت ثقافة التميز بدعم الطلبة وأفكارهم اإلبداعية« لبلقاءا»: الزعبي
 

قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية األستاذ الدكتور عبدهللا سرور الزعبي إن شعار التميز كان مطلب 
وما زال غاية جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين منذ استالمه سلطاته الدستورية، حتى بات 

 . متطلباً وطنياً للمؤسسات العامة
، والتي عقدها مركز الملك عبدهللا الثاني «زيوم في التمي»وأضاف خالل رعايته لورشة عمل 

للتميز امس، أن جامعة البلقاء التطبيقية تؤمن بالجودة والتميز سلوكاً وهدفاً وتعمل على تطوير 
  .العملية األكاديمية واألداء المؤسسي لمواكبة المعايير العالمية ومقاربة النماذج الدولية الناجحة

التي حضرها المدير التنفيذي لمركز الملك عبدهللا الثاني للتميز وبين خالل فعاليات المبادرة، و
إبراهيم الروابدة ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات بمركز الجامعة، أن الجامعة تؤكد في علمها 
على اإللتزام بالتسلسل اإلداري ومنظومة التشريعات الُمصادق عليها من قبل المجالس والمرجعيات 

 . المختصة
إلى أن الجامعة رسخت ثقافة التميز من خالل دعم الطلبة بكل ما تستطيع إلطالق ابداعهم  وأشار

وتميزهم، وذلك من خالل توفير التجهيزات واألبنية والبنية التحتية المالئمة للبيئة اإلبداعية، الفتاً 
 . لميةإلى تطوير الجامعة لخططها الدراسية وجعلها منفتحة على أفق الخطط األكاديمية العا

وقال إن الجامعة عملت على اشراك الطلبة في مسابقات تنافسية عالمية ألجل تحفيزهم وتقديم 
 . وسائل الدعم المتاحة للمشاركة ولتمكينهم من اإلبداع والتفوق

وأوضح أن جامعة البلقاء التطبيقية تعتبر الوحيدة بين الجامعات التقنية التي خصصت من موازنتها 
بتكارية واإلبداعية للطلبة، باإلضافة إلى تحقيقها إلنجازات بينها وصول نسبة لدعم األفكار اإل

، ومثاالً %(011)التشغيل لدى خريجيها خاصة، على مستوى الشهادة الجامعية المتوسطة إلى 
ونوه إلى تبني الجامعة لنموذج جديد للمسارات المهنية   .كلية معان  عليها نسبة تشغيل خريجي

، مشيراً إلى أهمية هذا النموذج في تعزيز دور المهنة على مستوى الدولة (فاذيةالتجسير والن)
إذ رفعت الجامعة شعار التشغيل بدل »األردنية والتخفيف من نسب البطالة وتمكين الشباب، 

 .« التوظيف
كاديمية بدوره بين مدير المركز ابراهيم الروابدة، أن جامعة البلقاء امتازت بالريادة وبناء البرامج األ

 . القادرة على تأهيل الخريجين لوظائف المستقبل
في التميز على مستوى الجامعات الحكومية، متوقعاً أن يتم   ونوه إلى ان المركز استحدث جائزة

 .0101اإلعالن عن الجامعة الفائزة عام 

 2:صالدستور 
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 التعليم العالي تستعد للحصول على شهادة االيزو

أنهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التجهيزات المطلوبة للحصول على شهادة المواصفة 

 .(ISO 9001-2015) العالمية االيزو

ر عن الوزارة اليوم االحد تنفيذا  للهدف الخامس من أهداف وتأتي هذه الخطوة وفقا لبيان صحفي صد

، والذي يتضمن بناء نظام (3534-3542)الخطة االستراتيجية التي اعتمدتها الوزارة حديثا  لألعوام 

 .للجودة والتطوير المؤسسي

واوضح البيان ان هذه المواصفة العالمية تتضمن عشرة بنود، هي مجال التطبيق، والمرجعية، 

لتعريفات، وسياق عمل المؤسسة، والقيادة، والتخطيط، والدعم، والعمليات، وتقييم األداء، وا

 .والتحسين

وكانت الوزارة قد عقدت في وقت سابق ورشة عمل لعدد من موظفيها الطالعهم على أهم 

إلى المواصفات والمعايير التي يجب اتباعها وتوثيقها للحصول على هذه المواصفة العالمية، إضافة  

صقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم بما يتناسب ومتطلبات العصر بما ينعكس ايجابا  على سير العمل في 

الوزارة وتأهيلهم لبناء نظام الجودة في الوزارة وتدريبهم على تطبيق سياسة الجودة لدعم الوزارة في 

زارة من خالل تطبيق توجهاتها االستراتيجية، وتحفيزهم للعمل على التحسين المستمر في أداء الو

 .هذا النظام لزيادة مستوى رضا متلقي الخدمة

واشار البيان الى ان فريق العمل المكلف أنهى متابعة هذا الملف ومراجعة جميع منهجيات العمل 

الرئيسية في الوزارة، واعتمادها وتعميمها على الموظفين، إضافة  إلى إعداد خطة التدقيق الداخلية 

 .بعة مستوى تطبيق جميع مديريات ووحدات الوزارة لنظام إدارة الجودةالسنوية بهدف متا

يشار إلى أن الوزارة ستقوم خالل الفترة القادمة من خالل مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول 

 ISO-IEC 27001) اإللكتروني بالعمل على الحصول على شهادة المعيار الدولي إلدارة المعلومات

ة من وضع نظام إلدارة المعلومات معتمد بالشكل المناسب، نظرا  لكون الوزارة قد ، ما يمكن الوزار(

.أنهت عملية حوسبة غالبية الخدمات التي تقوم بتقديمها

 3:السبيل ص/5:الشعب صصدى 
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 !كيف يعمل هؤالء المسؤولون؟

 

 ابراهيم عبدالمجيد القيسي

 

نمضي ساعات اليل األولى حتى نصفه في  كان لدينا في القرية صديق حديث عهد بالتجارة،

، ندخن، ونتحدث في الشؤون العامة، وكان على الدوام يشتري لحما بلديا ويطبخ مناسف «دكانته»

، كنا نخلد الى فكرة «المال»في بيته، يحدثنا عنها بإسهاب، وحين نتحدث في أمور إدارة المحل و 

« ببعزقة»لذلك يقوم (!..ي يبيعه ربح صاف  هو يعتقد أن كل الذ) واحدة بخصوص تجارة الصديق 

رأسماله على المنزل واألطفال، وأصبح يحتار في توفير القسط الشهري المستحق عليه، سدادا 

للقرض الذي اقترضه من إحدى المؤسسات، ويتأخر في دفع أجرة المحل، ورويدا رويدا أصبحت 

، (يحرث على الديك)ره، وأصبح ولم يلبث طويال في المجال، حتى غاد..رفوف البضاعة فارغة

وسمعت بأنه أقنع ..تحت وطأة االلتزامات الصغيرة التي أصبحت بالنسبة لمواطن مديون، مستحيلة

 .«الفضايح«ببيع الدار الكبيرة القديمة، للخروج من األزمة و« الورثة»إخوته 

 !.هل يختلف حال مؤسساتنا الحكومية عن وضع التاجر المذكور؟

أطباء اإلختصاص ندرة؛ فال رواتب وال حوافز مجزية في : ت، كالقطاع الصحي مثالفي أهم القطاعا

كفاءتهم في « دفن»وزارة الصحة لمثل هذه الكفاءات، مقارنة بالقطاع الخاص، وال يمكنهم 

مستشفيات الحكومة، واالنتظار الموجع تحت سياط العمل المرهق وقلة الدخل وكثرة المراجعين 

التجهيزات، بينما هم أمضوا أكثر من نصف أعمارهم في الدراسة والبحث ومزاجيتهم، وتواضع 

والمؤسسات الصحية العامة .. واالنفاق على أنفسهم كي يبلغوا هذا المستوى من المهنية والكفاءة

نفسها تعاني من قلة المال، فديونها في ذمة الحكومات مرتفعة جدا وال سداد من قبل الحكومة 

، مؤسسة قديمة تزخر (مستشفى الجامعة األردنية مثاال)ات تابعة للجامعات ونثمة مستشفيوغيرها، 

بالكفاءات وهي بيت خبرة أردني كبير، فيه مختصون في كل شيء، ترفدهم كليات طبية وصحية 

وهو مستشفى يمكنه القيام بدوره وتغطية  قديمة وقديرة وهي العالمة الفارقة في الجامعة األردنية،

لديون المترتبة على الحكومة وغيرها لصالحه، األمر الذي جعله في وضع يشبه وضع التزاماته لوال ا

 .ال يلوي على تقديم خدماته بشكل سلس..التاجر المذكور في المقدمة

مليونا  35مليون دينار، وذمته مشغولة بديون تناهز  435ديونه في ذمة الحكومة وغيرها أكثر من 

ة وسائر المستلزمات الطبية، وهو بالكاد يسير في عمله، للجهات األخرى التي تزوده باألدوي

والفاتورة تزداد سواء على صعيد ديونه في ذمة الحكومات والجهات الرسمية، أو على صعيد الديون 

واألمور تزداد تعقيدا ..المترتبة في ذمته للجهات التي تزوده بالمواد األولية والعالجات والتجهيزات

 .ها بدفع التزاماتهم لهذا الصرح الطبي األكاديمي الكبير، ولغيره بالطبعإن لم تقم الحكومة وغير

نافذة التمويل األهم بالنسبة لألردن، هي المنح والدعم الخارجي والقروض، وإن قلنا بأن االقتراض 

خطوة غير عملية وال تحل مشكلة، فيبقى الدعم القادم على هيئة منح ومساعدات ومشاريع مدعومة 

الدولية المختصة، حتى هذا الباب غير مفتوح بشكل مناسب بالنسبة للمؤسسات من الجهات 

المختصة، حيث تكثر الجهات الرسمية التي تتدخل بالدعم القادم من الخارج، كوزارة التخطيط 

وأغلبها تفتقر الى مختصين لتغطية كافة ..وغيرها من الوزارات واللجان والهيئات والمؤسسات 

دعوم من الخارج في مجال صحي مثال، يتطلب أن يتواجد مختصون بين القطاعات، فمشروع م

الجهات المسؤولة التي لها عالقة بإقراره وتنفيذه، ناهيكم عن إدارة غير مفهومة للمنح والدعم 

 الكترونيالدستور 

 مقاالت
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الخارجي، يمارسها موظفو الجهات الدولية المانحة، فهم موظفون عاديون، بعضهم أجانب، ال 

ما يعرفه المختصون المسؤولون الرسميون، عالوة على أن نسبة كبيرة  يعرفون عن البالد وقطاعاتها

من موازنات المنح الخارجية يتم اقتطاعها لصالح هذه الجهات الدولية، باعتبار أنها تقوم بإدارة المنح 

أحيانا من قيمة الدعم الخارجي لصالح الهيئات % 65وجمعها من الدول المانحة، حيث قد يتم اقتطاع 

 !المشرفة على توفير الدعم وانفاقه  الدولية

فكيف يقوم المسؤولون عنها بإدارتها ..«ميتة»مؤسسات مديونة، وديونها في ذمة الجهات الرسمية 

 !.في ظل هذا المشهد المتداخل؟

 .ربنا سبحانه هو األعلم
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 مرة أخرى.. دوامة اليظام التعليمي

 

 ماجد توبة

 

رحالها،  لفصل األولتحط هذا األسبوع االمتحانات المدرسية لنحو مليون ونصف المليون طالب ل

الساعة،  ليتنفس هؤالء الطلبة وعائالتهم الصعداء بعد أن تحولت البيوت إلى مدارس على مدار

من محطة  وباتت األمهات؛ واآلباء أحيانا، إلى مدرسين في كل المواد والمساقات، للعبور اآلمن

 “يكرم المرء فيه أو يهان”االمتحان، الذي 

 

وتقنياته،  لنظام التعليمي ودون أن تكون خبيرا تربويا أو متخصصا بالتعليمإذا أردت أن تقيم كفاءة ا !

مدرسين في فترة ما  فما عليك فقط إال مالحظة كيف تتحول البيوت إلى مدارس واألمهات واآلباء إلى

الطالب من مدرسة خاصة  بعد العصر وفي العطل األسبوعية، وهو وضع ال يختلف أو يفرق إن كان

 .واألب والبيت ا يعكس حقا انتقال دور المدرسة والمعلم إلى األمأو حكومية، م

 

القضية  مقاال مهما وعميقا للخبير التربوي الدكتور ذوقان عبيدات، حول هذه“ الغد”قبل أيام نشرت  

كبيرا  وكيف باتت الواجبات المدرسية في البيت والمطلوب من األهالي بتدريس ابنائهم، عبئا

مثله وفي  تعليمي بتنا ندور بدوامته في العقود القليلة األخيرة، وهو مقال كتبوانعكاسا لخلل تربوي 

أقدامها بصورة  نسقه الكثير دون أن نصل حتى اآلن لمرحلة إعادة بناء العملية التعليمية لتقف على

 مستقيمة، ال أن تكون معكوسة مشوهة عمادها الطالب والبيت

 

التحليلية  قين بالعملية التعليمية وعدم اللجوء الى تنمية المدارككل النقد والهجاء العتماد عمليات التل 

مسلسل  منذ عدة عقود لم يشفع لنا بتطوير النظام التعليمي واالرتقاء به حتى اآلن، بل وما زال

مخرجات التعليم  االنهيار والتراجع بالمخرجات التعليمية متواصال، وهي ازمة تمتد وتتشابك مع

يتقنون المهنة وال  ل بحلقة مفرغة؛ حيث الجامعات تخرج معلمي مدارس الالجامعي أيضا، لندخ

المدرسي، وفي خضم هذه  التخصص في الغالب، ومدارس ومعلمون يعيدون انتاج التراجع بالتعليم

على الحفظ والبصم وتلفظ  المعادلة تحافظ المناهج والكتب المدرسية على حشوها الزائد، وتركز

 .اقدالتحليل والتفكير الن

 

بوجود  خامة، لتشعريكفي النظر الى الحقيبة المدرسية للطالب اليوم، وما تنوء به كتفاه من ثقل وض 

من كتب  خطأ وفشل بالعملية التعليمية برمتها، والمثير أكثر هنا، أن محتوى هذه الحقيبة وما يتبقى

على كاهل  بالبيت، يقع العبء األكبر في هضمها وحشو محتوياتها برأس الطالب“ كراريس“و

 .. العائلة واألبوين

 

وقتا للراحة أو للعب أو لتنمية  والطالب المسكين طبعا، إلى الدرجة التي لم يعد يجد فيها الطالب

ال نعيد هنا اكتشاف العجلة، وال نتحدث  !مواهبه ما بعد انتهاء دوامه المدرسي وعودته إلى المنزل

المثير لألسى ان كل هذا التشخيص وأكثر منه  عما هو غير معروف لكل األهالي ولكل الخبراء، لكن

يلتقطه ليعكسه حلوال ومعالجات وتطويرا حقيقيا، سواء  ألزمة العملية التعليمية ما يزال يبحث عمن

المدرسية بعيدا عن الحشو والتلقين، أو تغيير تقنيات وآليات  بالعمل على تعديل المناهج والكتب

 .المدرسة، وعملية االشراف عليها التدريس وتطوير أداء المعلم وإدارة

 

 43:صالغد 



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

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

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

13 

 ال نريد اختراع المعجزات هنا، بل رؤية وبرنامج عمل ومثابرة في اإلنجاز والتغيير والتطوير 

 بصورة علمية، وبشراكة حقيقية مع المجتمع، المتضرر الرئيسي من الواقع الحالي، والمستفيد

 التعليمي المهم الذي كان سائدا فيومن المفيد استذكار المستوى . الرئيسي من أي تطوير وتغيير

والمؤسسات،  المملكة حتى نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، قبل أن يجرف السيل كل القطاعات

 .!أفليس من حقنا أن نحلم فقط بالعودة لذلك المستوى إن لم نقل أكثر؟
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 اعالنات

 1:الدستور ص/14:ص الرأي
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 السلط –عبد اللطيف عطية « محمد عصمت» -

 

 الشميساني –حسن أحمد الشيخ حسن  -

 

 السلط –محمد أحمد عقله العطيات  -

 

 تالع العلي –عثمان احمد برجوس  -

 

 مجمع جبر –جورج روفان جريس النحاس  -

 

 تالع العلي –ماهر بولص خليل شعبان  -

 

 جبل اللويبدة –ابراهيم حنا ابراهيم نسطا  -

 

 اربد –عدنان احمد مرزوقه  -

 

 جمعية خليل الرحمن –حسين صالح حسن أبو رمح  -

 وفيات

 الرأي
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 6 وزارة  ..ياه يومياابار تغذي لواء الرويشد بالم)  7) ابار للمياه معطلة في الرويشد من بين

 ..المياه والري ستعمل على حفر بئر جديدة وتقوية االبار التي انخفضت قدرتها
 

  في محافظة المفرق اعلن عن تبرعه( الرأي)الزميل توفيق أبوسماقه مندوب صحيفة 

 ارض علي طريق رحاب لصالح وزارة الثقافة لغاية انشاء مركز ثقافي متكامل" بدونمي"

 تعذر الحصول على قطعة ارضللمحافظة بعد أن 
  
 وزارة  دائرة ضريبة الدخل والمبيعات استحدثت وحدة لمشروع الفوترة وعين مدير لها من

 .ويتوقع تطبيق نظام الفوترة في نهاية الربع االول من العام الحالي. المالية
  

 الرأيعي  

 

 

 زوايا الصحف 


