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 وضـــــوعالمـــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
" األردنیة"اتفاقیتا شراكة استراتیجیة في التعلم اإللكتروني بین 

  "إدراك"و
٣  

   شؤون جامعیة
 ٦  آلیات قبول موحد جدیدة في الجامعات االردنیة العام المقبل

 ٧  طلبات القبول الموحد إلكترونیا الیوم
م والبعثات الخارجیة االسبوع تقدیم طلبات االلتحاق بالجامعات الیو

  المقبل
٩ 

وتحویل كافة عملیاتھا » التعلیم العالي«ثورة الكترونیة في 
  »حاسوبیة«الورقیة الى 

١٠ 

 ١٣  البرنامج الدولي والعامیة یفترسان العربیة الفصیحة
 ٦ثلث الخریجین الجدد یحصلون على وظائف بأقل من : استطالع

  أشھر
١٧ 

 ٢٠  ربي یخاصم سوق العملالتعلیم الجامعي الع
Jordanian engineer awarded Energy Innovator 
of the Year 2017  

٢٦ 

 ٢٨  خبراء یبحثون التحفیز على التفكیر بتصّور جدید للتعلیم
 ٣٠  مجمع اللغة العربیة یؤكد دعمھ للمبادرات الطالبیة

 ٣١  "أم قیس"فریق آثار من جامعة الیرموك یكتشف أنفاقا مائیة بـ
المرشحون الشباب لالنتخابات مؤشر ایجابي : اكادیمیون وخبراء

  الحداث التغییر
٣٢ 

 ٣٥  البلقاء تستقبل طلبات االنتساب لكلیات المجتمع االربعاء المقبل
   مقاالت

ھل تحل زیادة الرسوم الجامعیة مشكلة نقص الدعم 
  محمد فریج/الحكومي؟

٣٦ 

 ٣٩  طناش األستاذ الدكتور سالمھ/فلسفة التعلیم

 ٤٠  حلمي االسمر/!ال إللغاء التوجیھي

 ٤١  اعالنات

 ٤٢  وفیات
  ٤٤- ٤٣  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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 "إدراك"و" األردنیة"اتفاقیتا شراكة استراتیجیة في التعلم اإللكتروني بین 

أبرمت الجامعة األردنیة الیوم  - فادیة العتیبي 

 - إدراك - ومؤسسة الملكة رانیا للتعلیم والتنمیة

بحضور وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي 

الدكتور عادل الطویسي مذكرتي تفاھم األولى 

حول تطویر مساق إلكتروني معتمد لمادة مھارات 

اللغة العربیة والثانیة حول تبني مساق الثقافة 

  .الوطنیة

یة لغایات تقدیم مساقات ویأتي إبرام المذكرتین تحقیقا لرغبة كال الطرفین في تأسیس شراكة استراتیج

إلكترونیة تساھم في تطویر أسالیب التعلم في الجامعة وخلق بیئة تعلم مدمج تضع الطالب في قلب 

   .العملیة التعلیمیة وتعكس رؤیة الطرفین لمستقبل التعلیم العالي

ع ثالث ویطرح المساقان اإللكترونان كجزء من مساقي مھارات اللغة العربیة والثقافة الوطنیة بواق

ساعات معتمدة لكل منھما، یتم تدریسھما بطریقة التعلم المدمج بما یتناسب مع التعلیمات والمقاییس 

  .المتفق علیھا

وجاء توقیع مذكرتي التفاھم على ھامش مؤتمر إدراك اإلقلیمي، وقعھا عن الجامعة األردنیة رئیسھا 

  .یدة ھیفاء ضیاء العطیةالدكتور عزمي محافظة وعن المؤسسة رئیستھا التنفیذیة الس

محافظة، في تصریح صحافي لھ أكد أھمیة الشراكة مع مؤسسة الملكة رانیا للتعلیم والتنمیة، التي تعد 

بالغة في األھمیة، لما ستتیحھ من ترجمة حقیقیة لخطط ورؤى ومقترحات من شأنھا االرتقاء بمستوى 

 أخبار الجامعة

طلبة /٧:الغد ص/بترا/٦:السبیل ص/٩:الدستور ص/شبكة الشرق االوسط وشمال افریقیا/خبرني/٢:الرأي ص/أخبار األر دنیة
 نیوز
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لتعلم اإللكتروني الذي تتجھ األنظار نحوه في التعلیم العالي والبحث العلمي النوعي، وإرساء دعائم ا

  .وقتنا ھذا

  

وقال إن ما جاء من بنود في المذكرتین ینسجم مع توجھات الجامعة األردنیة نحو التعلم المدمج 

) إدراك(واإللكتروني في سبیل تطویر أسالیب التدریس، مشیدا باإلمكانیات الفنیة التي توفرھا منصة 

بر عدد ممكن من الطلبة لتلقي العلم والمعرفة عن بعد ألي مساق جامعي والقدرة على استیعاب أك

    ومن أي كلیة

إن ھذا : من جانبھا قالت السیدة ھیفاء العطیة الرئیس التنفیذي لمؤسسة الملكة رانیا للتعلیم والتنمیة

راكة بین التعاون بین مؤسسة الملكة رانیا والجامعة األردنیة یأتي كخطوة استراتیجیة لتعزیز الش

مبادرة إدراك ومؤسسات التعلیم العالي األردنیة یتم من خاللھا تسخیر التعلیم اإللكتروني لتخفیف 

  .األعباء المترتبة على الجامعات بسبب الطلب المتزاید على التعلیم العالي

في رفد الجامعات بحلول مبتكرة ومستدامة تدعم مھمتھا في  - بحسب العطیة-وسیسھم ھذا التعاون 

توفیر تعلیم نوعي ذو جودة عالیة، یواكب التطورات التي یشھدھا العالم في مجال التعلیم في سبیل 

  .بناء قدرات الشباب األردني

ً أن تتبوأ الجامعات األردنیة الصدارة بتبني رؤیة إدراك في تسخیر "وأضافت  نحن فخورون جدا

ة یمّكن المجتمع العربي من تحقیق التكنولوجیا إلحداث تغییر جذري في التعلیم باللغة العربی

  ."إمكاناتھ

في حین أكد نائب رئیس الجامعة لشؤون الكلیات اإلنسانیة الدكتور أحمد مجدوبة أن ارتباط الجامعة 

التي جاءت بمبادرة من جاللة الملكة رانیا العبد هللا في سبیل االرتقاء بالتعلیم العام ) إدراك(مع 
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ھم في تمكین مبادرة جاللتھا بالتوسع واالنتشار في سیاق التعلیم المدرسي والتعلیم العالي، سیس

في حین تقفز % ٢٠ - ١٠العالي؛ إذ تتراوح نسبة االعتماد على الطالب في التعلیم بأسالیب تقلیدیة من 

، ودعمھا بجھود أعضاء الھیئة التدریسیة %٦٠نسبة االعتماد علیھ في التعلیم اإللكتروني لتصل إلى 

الذین سیقدمون جل عطائھم وخبراتھم العریقة في تدریس مساقات جامعیة بطرق أكثر في الجامعة 

  .حداثة وتطورا وال سیما تدریس اللغة العربیة التي لم تفلح الطرق التقلیدیة في تعزیز حضورھا

وأكد مسؤول الشراكات مع الجامعات في منصة إدراك السید ولید البداد أھمیة ھذه الشراكة للمنصة، 

توفر كافة إمكانیاتھا في سبیل توفیر مساقات إلكترونیة تفاعلیة تساھم في إشراك الطلبة من خالل إذ س

  .توفیر تكنولوجیا متطورة وتصمیم تعلیمي خالق یسھم في إنشاء بیئة تعلم مدمج ناجحة

   

   

ھناك لقاء یشار إلى أنھ سیبدأ العمل بمادة الثقافة الوطنیة مطلع العام الدراسي الجدید، بحیث یكون 

صفي واحد ولقاءان إلكترونیان تكون مادتھا مجموعة من الفیدیوھات یشاھدھا الطلبة قبل الحضور 

للغرفة الصفیة، إضافة إلى الحوارات الطالبیة والمشاریع، وھذا ما نطمح إلیھ في إحداث نقلة نوعیة 

  .في تطویر أسالیب التعلیم
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  ات االردنیة العام المقبلآلیات قبول موحد جدیدة في الجامع
  
  

كشف وزیر التربیة والتعلیم الدكتور عمر الرزاز عن توجھ سیجري تطبیقھ العام المقبل یتعلق بآلیات 
وقال في ھذا الصدد لبرنامج صوت حیاة الذي یقدمھ الزمیل ینال . القبول في الجامعات االردنیة

المات الطالب في المباحث المختلفة ومیولھ مع لدینا تنسیق مع التعلیم العالي بحیث تنسجم ع: فریحات
  .التخصص الذي یرید دراستھ في الجامعة

  
بحیث نأخذ معدل الطالب ومجموع  ٢٠١٩ – ٢٠١٨أوضح، أن ھذا التوجھ سیجري تطبیقھ العام 

  .عالماتھ والحقل الذي یظھر إبداعا فیھ
  

م العالي ستكون مفصلة أكثر، مشیرا وأضاف ان دور وزارة التربیة والتعلیم ھو تقدیم مدخالت للتعلی
  .الى وجود تنسیق عال مع وزارة التعلیم العالي

دورنا ھو في كشف : واشار الى انسجام ھذا التوجھ مع االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة المواد، وقال
  .میول الطالب

  
أو اعالن النتائج  الرزاز الى نجاح عمل وزارة التربیة والتعلیم سواء في اثناء االختبارات. وتطرق د

ھذا عمل جماعي ولیس فردیا، یبدأ بتوجیھات ملكیة بتطویر التعلیم ومنھا الورقة النقاشیة : وقال
سنة  ١٢السابعة اضافة الى حث جاللة الملكة باستمرار للتركیز على التربیة والتعلیم على مدى 

  . متراكمة ولیس فقط لعام واحد
  

، اضافة الى الدور المھم على حد وصفھ لإلعالم في ایصال واشاد الرزاز بدور نقابة المعلمین
  .المعلومة الصحیحة

  
ھذه ظاھرة عالمیة لیست مقتصرة على : وحول تفوق االناث على الذكور في الثانویة العامة قال

في العادة تظھر نتائج مدارس االناث أفضل من أداء الذكور لكنھ لفت الى ان ھذا ال : االردن، وقال
  .الذكور یتعلمون أقلیعني ان 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٧:الغد ص/المدینة نیوز/عمون
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  طلبات القبول الموحد إلكترونیا الیوم
  

تبدأ الیوم االثنین عملیة تقدیم طلبات االلتحاق االلكترونیة بالجامعات األردنیة الرسمیة ولمدة أسبوع 
ً من یوم االثنین الموافق  ، وذلك من خالل الموقع ٢٠١٧/  ٨/ ٢١وحتى الساعة الثانیة عشرة لیال

الحاصل على (حیث یقوم الطالب األردني  www.admhec.gov.jo: لوحدة، وھو االلكتروني ل
بدفع رسم تقدیم طلب االلتحاق للجامعات األردنیة الرسمیة، باستخدام آلیة ) فأكثر فقط% ٦٥معدل 

» خدمة تسدید الفواتیر من البنك المركزي األردني«الدفع االلكتروني عن طریق 
)eFAWATEERcom(م إرسال رسالة نصیة إلى رقم ھاتف الطالب تحتوي على ، وبعد ذلك سیت

الضروریان للدخول الى برمجیة تقدیم ) Password(والرمز السري ) UserID(رمز المستخدم 
  .طلب االلتحاق

: ودعت الوزارة الطلبة الى الدخول للموقع االلكتروني، بھدف االطالع على أقسامھ وصفحاتھ مثل
ت المتاحة في الجامعات األردنیة الرسمیة، وشروط االلتحاق بھا، البیانات التفصیلیة للتخصصا

آلیة شراء طلب االلتحاق، ودلیل تقدیم طلب ، ورسومھا، أسس القبول في الجامعات الرسمیة
  االلتحاق، نصائح 

ً، ومعدالت القبول التنافسي لألعوام  ً إلى األسئلة األكثر تكرارا وإرشادات للطلبة المتقدمین إضافة
  .السابقة، وذلك لالستفادة من ھذه المعلومات، ومساعدتھم في تقدیم طلب االلتحاق اإللكتروني الخمس

ً (حیث یمكن لجمیع الطلبة الراغبین في إجراء أي تعدیل في طلب االلتحاق  ) الخیارات المخزنة سابقا
  .لبات االلتحاقالدخول للبرمجیة في أي وقت، وعلى مدار الساعة خالل الفترة المحددة لعملیة تقدیم ط

فما قبل أن  ٢٠٠٤ودعت جمیع الطلبة الحاصلین على شھادة الدراسة الثانویة العامة األردنیة عام 
یقوموا بتحمیل صورة عن كشف عالمات ھذه الشھادة، وذلك خالل عملیة تقدیم طلب االلتحاق حتى 

  . یتم اعتماد طلبات التحاقھم بعد تدقیقھا
ن على شھادات الثانویة العامة الصادرة عن وزارة التربیة والتعلیم في كما انھ على  الطلبة الحاصلی

وما بعد، أن یقوموا بتحمیل صورة عن ) ٢٠١٦(أي دولة عربیة عن طریق الدراسة النظامیة عام 
أو صورة عن كشف عالمات ھذه ، شھادة المعادلة الصادرة عن وزارة التربیة والتعلیم األردنیة

  .لیة تقدیم طلب االلتحاق حتى یتم اعتماد طلبات التحاقھم بعد تدقیقھاوذلك خالل عم، الشھادة
على جمیع الطلبة الحاصلین على شھادات الثانویة » لجنة تنسیق القبول الموحد«وعممت الوزارة 

العامة الصادرة عن وزارة التربیة والتعلیم في أي دولة عربیة عن طریق الدراسة النظامیة عام 
وذلك خالل عملیة تقدیم ، یقوموا بتحمیل صورة عن كشف عالمات ھذه الشھادةأن ، وما قبل ٢٠١٥

  . طلب االلتحاق حتى یتم اعتماد طلبات التحاقھم بعد تدقیقھا
كما انھ على جمیع الطلبة الحاصلین على شھادة الدراسة الثانویة العامة األجنبیة من داخل و خارج 

، تقدیم طلباتھم خالل الفترة المحددة أعاله، وأن یقوموا )إلخ ...بریطانیة، أمریكیة، بكالوریا، (األردن 
وذلك خالل عملیة ، بتحمیل صورة عن شھادة المعادلة الصادرة عن وزارة التربیة والتعلیم األردنیة

  . تقدیم طلب االلتحاق، حتى یتم اعتماد طلبات التحاقھم بعد تدقیقھا
الملكیة السامیة المنصوص علیھا في أسس القبول  على جمیع الطلبة المستفیدین من إحدى المكرمات

ضرورة تقدیم طلب لوحدة تنسیق القبول الموحد حتى یتمكن الطالب من االستفادة من المكرمات 
  .الملكیة السامیة

   
  تفاصیل الدفع االلكتروني 

ً من بدایة القبول الجا معي وسیتم دفع رسوم طلب اإللتحاق للجامعات األردنیة الرسمیة إعتبارا
» عن طریق خدمة تسدید الفواتیر من البنك المركزي األردني ٢٠١٨ – ٢٠١٧الصیفي للعام 

)eFAWATEERcom( والتي ستمكن الطالب من الحصول على اسم المستخدم ،)UserID (

  ٧- ١:الغد ص/٦-١:الدستور ص
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الضروریان للدخول الى برمجیة تقدیم طلب االلتحاق، وھذه الخدمة ) Password(والرمز السري 
ً (نوات وھي طریقة الدفع غیر المباشر متوفرة من خالل الق   ).نقدا

ویمكن  للطالب مراجعة المواقع وھي مكاتب شركة البرید األردني المنتشرة في كافة أنحاء المملكة و 
، وأجھزة الصراف اآللي التابعة )eFAWATEERcom(فروع البنوك األردنیة التي تقدم خدمة 

ور ومحالت الصرافة المعتمدة لدى لھا، إضافة الى نقاط البیع في السیفوي وكارف
)eFAWATEERcom( وأكشاك إي فواتیركم في ،)تاج  - وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

،وعند )مجمع الملك الحسین لألعمال - اراضي شمال عمان  -الجامعة االردنیة -قصر العدل -مول
رسم طلب االلتحاق ،حیث   مراجعة الطالب ألحد ھذه المواقع علیھ اتباع الخطوات التالیة لدفع

خمسة ) ١٥(سیطلب  الموظف المعني رقم ھاتفك الخلوي الصحیح والمعتمد ،وسیدفع الطالب مبلغ 
ً قیمة رسم طلب االلتحاق للموظف   .عشر دینارا

التي ) Password(والرمز السري ) UserID(وبعدھا ستصل رسالة تحتوي اسم المستخدم 
ن خالل الموقع االلكتروني لوحدة تنسیق القبول الموحد ستستخدمھا لتقدیم طلب االلتحاق م

)www.admhec.gov.jo ( ودعا الطلبة الى  ضرورة اإلحتفاظ بإیصال الدفع ألنھ االثبات الوحید
  .بأن الطالب قام بدفع رسم طلب االلتحاق

معارفھ حساب أو ألحد ، أما الخطوة الثانیة فتتمثل بطریقة الدفع المباشرحیث انھ إذا كان لدى الطالب
أو لدیھ ، )eFAWATEERcom(بنكي إلكتروني لدى البنوك التي تقدم خدمة الدفع االلكتروني 

أو رغب بالدفع ، )Jomopay(محفظة الموبایل االلكترونیة إلكترونیة على نظام الدفع بالھاتف النقال 
على الموقع ) اي فواتیركم(من خالل البطاقة االئتمانیة عن طریق بوابة 

)www.efawateercom.Jo  (  علیھ اتباع الخطوات التالیة لدفع رسم طلب االلتحاق ،وھي
  .، واختر دفع فاتورة جدیدة)eFAWATEERcom(الدخول إلى خدمة 

وحدة تنسیق القبول (وبعدھا یختار  من حقل اسم المفوتر ) خدمة حكومیة(وعلیھ اختیار فئة المفوتر 
ومن ثم إدخال رقم ھاتفك )لب االلتحاق بالجامعات الرسمیةط(وبعدھا  من حقل نوع الخدمة ) الموحد

  .الخلوي في خانة رقم المرجع داخل االردن او من خارج االردن
وبعدھا یتم الضغط على استفسار ستظھر بیانات الدفع التي تبین لك ان علیك دفع رسم طلب االلتحاق 

  .للجامعات الرسمیة
خمسة عشر ) ١٥(طاع قیمة رسم طلب االلتحاق والبالغ وعندھا سیتم اقت) الدفع(والضغط على أمر 

ً من حسابك وبعدھا ستصلك رسالة تحتوي اسم المستخدم  والرمز السري ) UserID(دینارا
)Password ( التي ستستخدمھا لتقدیم طلب االلتحاق من خالل الموقع االلكتروني لوحدة تنسیق

  . www.admhec.gov.jo) القبول الموحد 
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  ات االلتحاق بالجامعات الیوم والبعثات الخارجیة االسبوع المقبلتقدیم طلب
  

تبدأ الیوم عملیة تقدیم طلبات االلتحاق االلكترونیة بالجامعات األردنیة الرسمیة التي تنتھي عند 
ً من یوم االثنین   .الساعة الثانیة عشرة لیال

  
: تروني للوحدةویتمكن الطلبة من التقدم بطلب االلتحاق من خالل الموقع االلك

www.admhec.gov.jo  
  

فأكثر بدفع رسم تقدیم طلب االلتحاق للجامعات الرسمیة، % ٦٥ویقوم الطالب الحاصل على معدل 
» خدمة تسدید الفواتیر من البنك المركزي األردني«باستخدام آلیة الدفع االلكتروني عن طریق 

)eFAWATEERcom.(  
  

ة نصیة إلى رقم ھاتف الطالب تحتوي على رمز المستخدم وبدفع الطالب الرسوم سیتم إرسال رسال
والرمز السري الضرورین للدخول الى برمجیة تقدیم طلب االلتحاق، إذ ان خدمة دفع الرسوم 

  ).eFAWATEERcom(االلكترونیة متوفرة من خالل قنوات الدفع التي تطبق خدمة 
  

الحساب ، تشرة في كافة أنحاء المملكةمكاتب البرید األردني المن:وتتاح الخدمة من خالل قنوات 
نقاط ، فروع البنوك األردنیة و أجھزة الصراف اآللي التابعة لھا، البنكي الشخصي على االنترنت

، وللتعرف أكثر على قنوات الدفع المعتمدة( محالت الصرافة المعتمدة ، البیع في السیفوي وكارفور
  ).اإللكتروني للوحدة وآلیة شراء طلب االلتحاق الرجاء زیارة الموقع

  
واكد وزیر التعلیم العالي الدكتور عادل الطویسي في تصریحات صحفیة ضرورة دخول الطالب 

البیانات التفصیلیة للتخصصات : للموقع االلكتروني، بھدف االطالع على أقسامھ وصفحاتھ مثل
س القبول في الجامعات المتاحة في الجامعات األردنیة الرسمیة، وشروط االلتحاق بھا، ورسومھا، أس

ودلیل تقدیم طلب االلتحاق، نصائح و إرشادات للطلبة المتقدمین ، آلیة شراء طلب االلتحاق، الرسمیة
ً، ومعدالت القبول التنافسي لألعوام الخمس السابقة، وذلك لالستفادة  ً إلى األسئلة األكثر تكرارا إضافة

  .حاق اإللكترونيمن ھذه المعلومات، ومساعدتھم في تقدیم طلب االلت
  

الى ذلك یبت مجلس التعلیم العالي في جلسة یعقدھا الخمیس المقبل، بأعداد الطلبة المتوقع قبولھم 
  .بالجامعات في ضوء تنسیبات الجامعات

  
الف ) ٣٤٫٣(ونسبت الجامعات الرسمیة، التي تخضع للقبول الموحد والبالغ عددھا تسع جامعات بـ 

تخصصات، باإلضافة إلى المقاعد الشاغرة في جامعة العلوم  )٥٠٩(مقعد شاغر موزعة على 
وتشیر القراءات في مخرجات . ھذا العام ألول مرة» القبول الموحد«االسالمیة العالمیة، التي تدخل 

امتحان الثانویة العامة وفي ضوء اعداد المقاعد المنسب بھا من الجامعات الى ارتفاع في الحدود 
التنافسیة مقارنة مع العامین السابقین، وتحدیدا في التخصصات المطلوبة، على الدنیا لمعدالت القبول 

على صعید متصل، قال أمین . االخص الطبیة والھندسیة، سواء على البرنامج العادي او الموازي
عام الوزارة الدكتور عاھد الوھادنة أن لجنة البعثات ستجتمع الیوم لتحدید موعد تقدیم طلبات 

ان تبدأ عملیة تقدیم » الرأي«ورجح الوھادنة في تصریح الى . البعثات الخارجیة االستفادة من
  .االسبوع المقبل) مقاعد ومنح(الطلبات لالستفادة من تلك البعثات 

  ٢-١:الرأي ص
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  »حاسوبیة«وتحویل كافة عملیاتھا الورقیة الى » التعلیم العالي«ثورة الكترونیة في 

  
التعلیم العالي والبحث العلمي امس لتصل الى نھایة عام  ثورة تقنیة غیر مسبوقة اعلنت عنھا وزارة

بال اوراق داخل اروقة الوزارة، حیث ستحد ھذه االجراءات من ظاھرة تزویر الشھادات  ٢٠١٨
عبر استخدام كود خاص لذلك، وسیتم عبر تلك الثورة معادلة الشھادات % ٩٩الجامعیة بنسبة 

عادل . كده وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي دومصادقتھا من اي بقعة بالعالم، بحسب ما ا
  .الطویسي

واضاف الطویسي في مؤتمر صحفي عقده امس للحدیث عن اجراءات التحول االلكتروني بالوزارة، 
ان اطالق تلك الخدمات جاء تزامنا مع بدء مرحلة القبوالت بالجامعات االردنیة، والبدء بعملیة تعبئة 

طلبة الثانویة العامة یوم غد االثنین، ولغایات االسراع في تنفیذ خطط  الطلبات الكترونیا من قبل
وبرامج الحكومة اإللكترونیة والعمل على تحسین الخدمات المقدمة للمواطن والتوجھ نحو حكومة 

واكد الطویسي ان الوزارة . الورقیة، فقد تبنت الوزارة أھدافا ومشاریع تساھم في تحقیق تلك الرؤى
ق خدماتھا االلكترونیة المختلفة والشاملة لكل مناحي العمل بالوزارة من اجل عكفت على اطال

التخفیف على المواطنین من خالل التحول للحكومة االلكترونیة والسعي نحو االصالح االداري 
كھدف استراتیجي باالردن وتجفیف منابع الفساد االداري، وان تحویل كافة العملیات الورقیة الى 

  .شأنھا التخفیف من اثر ھذین العاملینحاسوبیة من 
واكد ان الفساد والخلل االداري یتجذران كلما كان ھنالك تدخل بشري، فالفساد االداري یختفي اذا 
كانت الخدمة الكترونیة، وعملت الوزارة بحسب الطویسي على زیادة عدد الخدمات التي تقدمھا 

عادلة الشھادات والمصادقة علیھا وحوسبة للجمھور وتبسیط االجراءات، من خالل حوسبة نظام م
  . المنح والقروض من داخل او خارج االردن

  اختر تخصصك
عاھد الوھادنة المواقع التي تمت . وفصل االمین العام لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي د

كاملة الذي یركز على تقدیم معلومات وبیانات مت» إختر تخصصك«حوسبتھا بالوزارة واولھا موقع 
عن التخصصات الراكدة والمشبعة والمطلوبة في سوق العمل المحلي واالقلیمي وفي القطاعین العام 
والخاص للطلبة االردنیین الراغبین بالدراسة في الجامعات االردنیة وكلیات المجتمع، حیث من 

ار الدراسة المأمول ان یتمكن الطالب من اتخاذ القرار المناسب والسلیم في اختیار التخصص ومس
بعد االطالع على المعلومات والبیانات الموجودة على الموقع والتي تم الحصول علیھا من جمیع 
الجھات المعنیة بموضوع التوظیف وسوق العمل، كما یقدم الموقع معلومات تعمل على دعم وتشجیع 

ة على االقتصاد االردني التعلیم التقني من خالل تقدیم معلومات عن اھمیة ھذا التعلیم واثاره االیجابی
والفرد، ومن الجدیر بالذكر بان الموقع یستخدم جمیع الوسائل االعالمیة المؤثرة المقروءة 
والمسموعة والمشاھدة حیث انھ تم وضع فیلم تثقیفي قصیر یبین للطالب كیفیة اتخاذ القرار في اختیار 

  ..م التقنيالتخصص بطریقة سلسة وجمیلة كما وتم تسلیط الضوء على التعلی
  ادرس في األردن

وھي بوابة الكترونیة یتم من خاللھا نشر معلومات « ادرس باالردن « وتحدث الوھادنة عن موقع 
عن قطاع التعلیم العالي األردني ومؤسسات التعلیم العالي األردنیة ویشتمل ھذا الموقع على معلومات 

ت المطروحة فیھا كما یشتمل الموقع مفصلة عن الجامعات األردنیة والنظام الدراسي والتخصصا
ً وسیاحة والبعد الثقافي واالجتماعي وتمكن كافة  على معلومات أخرى تفصیلیة عن االردن تعلیما
الراغبین بالدراسة في األردن الحصول علیھا، وجاءت ھذه البوابة تنفیذا لخطة استقطاب الطلبة 

 ً   .العرب واالجانب والتي أقرھا مجلس الوزراء مؤخرا
  فع الجاھزیة االلكترونیةر

  ٢:الرأي ص/عمون/٧:ور صالدست
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وتحدث الوھادنة عن العمل على استكمال ورفع الجاھزیة االلكترونیة المتعلقة بالبنیة التحتیة من 
خالل تطویر مختلف األجھزة والتجھیزات واألنظمة المحوسبة الخاصة بالحمایة بناء على مبادرة 

لوزارة جاھزة ومستعدة لتطبیق الحكومة اإللكترونیة وخطط التحول االلكتروني، بحیث اصبحت ا
  .كافة المبادرات والمشاریع االلكترونیة المتعلقة بذلك

وحول تطویر الموقع االلكتروني للوزارة بالنسختین العربیة واالنجلیزیة، اكد الوھادنة انھ تم العمل 
األجھزة على تحدیثھ لیتوافق مع احدث التكنولوجیا المستخدمة، وجعلھ سھل االستخدام والتصفح على 

  .والھواتف الذكیة
موزعة في مرافق الوزارة للتسھیل على ) Tablet(تحدث الوھادنة عن توفیر اجھزة لوائح ذكیة 

المراجع حیث ستساھم في تحسین جودة الخدمات المقدمة لھ من خالل االستفسار عن الخدمات التي 
اجد متلقي الخدمة بالوزارة تقدمھا الوزارة الكترونیا اضافة الى شاشات عرض توضع في أماكن تو

  .تعرض فیھا الخدمات التي تقدمھا الوزارة واجراءات تقدیمھا
وشرح الوھادنة الربط البیني بین الدوائرمن حیث التعاون مع مختلف الجھات والدوائر الحكومیة 

لربط حیث تم ا) GSB(لتبادل المعلومات الكترونیا من خالل نظام الربط البیني الحكومي بین الدوائر 
مع الدیوان الملكي الھاشمي العامر ودائرة الجمارك العامة ودائرة األحوال المدنیة والجوازات 

  .ووزارة الصحة
واضاف الوھادنة انھ تمت حوسبة االستبانات المختلفة بحیث اصبحت تعبأ بطریقة الكترونیة مثل 

، الخاصة )لرأي العامرضا متلقي الخدمة، الرضا الوظیفي، رضا الشركاء ودراسات استطالع ا(
  .بالجائزة

كم تم إنشاء نماذج إلكترونیة متعددة من خاللھا یتمكن الطلبة الراغبون بالحصول على خدمة معینة 
  .من تقدیمھا ومتابعتھا الكترونیا

كما تحدث عن نظام إلكتروني خاص باالقتراحات والشكاوى حیث یمكن متلقي الخدمة من تقدیم أي 
یا ومتابعتھ والحصول على الرد الكترونیا، حیث ان النظام یعتمد على تدفق شكوى الكترون/ مقترح

  .الشكوى للجھة المعنیة والرد الكترونیا/ من حیث توجیھ المقترح) WORK FLOW(البیانات 
وبین انھ یتم استخدام بوابة الرسائل الحكومیة القصیرة لتفعیل خدمة ارسال الرسائل القصیرة 

الوزارة الكترونیا، حیث یتم ارسال رسائل نصیة توعویة واعالمیة عن حالة للخدمات التي تقدمھا 
خدمة تقدیم طلب القبول الموحد الكترونیا، خدمة الحصول على منح (طلب او معاملة مقدمة مثل 

  ...).وقروض الكترونیا، االستفسار عن حالة طلب المعادلة،
الل تفویض صالحیات اداریة متعددة اضافة الى تفعیل الالمركزیة في خدمة المراجعین من خ

  .للمكاتب الثقافیة من شمال الى جنوب المملكة
وتحدث عن حوسبة دیوان الوزارة عبر نظام خاص بتدفق البیانات والمعلومات والكتب والمذكرات 

)Work Flow ( بین مختلف مدیریات ووحدات الوزارة من خاللھ تسھل عملیة تبادل تلك
  .لكترونیا وذلك للتوجھ نحو التقلیل من التعامل الورقيالمعلومات ومتابعتھا ا

وتطرق الوھادنة الى نظام خاص بتصدیق الوثائق الصادرة عن الجامعات االردنیة بحیث یتم طباعة 
)QR- Code ( وشرح عن النظام على كافة الشھادات وكشوف العالمات والوثائق العلمیة، بحیث یتم

لقارئ الضوئي ویتم التدقیق على الشھادات ومطابقتھا لمنع قراءتھ وفكھ من خالل البرنامج وا
عملیات التزویر وحمایة الوثائق الصادرة عن الجامعات األردنیة بحیث یصعب تزویرھا أو التالعب 
بأي معلومات في ھذه الوثائق ویمكن استخدام ھذا النظام من خالل الھواتف الذكیة في أي مكان 

  .التي أصدرت ھذه الوثیقة وزمان دون الرجوع الى المؤسسة
  الدفع اإللكتروني
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واشار الوھادنة الى الخدمة التي تمكن الطلبة الراغبین بتقدیم طلبات القبول الموحد من دفع الرسوم 
من خالل خدمة بوابة الدفع االلكتروني بحث اصبحت عملیة تقدیم الطلب عملیة الكترونیة كاملة 

  .اعتبارا من الدورة الصیفیة الحالیة
وقال انھ تم اطالق نسخة جدیدة من موقع وحدة تنسیق القبول الموحد، تستخدم أحدث وسائل التصمیم 
والعرض، وتم استحداث منطقة لعرض كل ما ھو جدید من معلومات أو اعالنات في بدایة الصفحة 

ء الرئیسیة، وقد تم توزیع الصفحات داخل االقسام للتسھیل على زوار الموقع من الطلبة وأولیا
  .أمورھم

  حوسبة طلب المعادلة
واكد الوھادنة ان الوزارة سعت الى حوسبة عملیة تقدیم طلب المعادلة بحیث تصبح عملیة التقدیم 

  .الكترونیا والعمل على ربط عملیة دفع رسوم تقدیم الخدمة مع بوابة الدفع االلكتروني
خاللھ یسھل عملیة متابعة  وتحدث عن نظام خاص بمحاسبة الطلبة الحاصلین على منح وقروض من 

الطلبة اداریا ومالیا وتسھیل عملیات صرف وتحصیل المستحقات المالیة للطلبة إضافة الى حوسبة 
وبناء نظام الوافدین واالتفاقیات الثقافیة المبرمة بین األردن والدول الشقیقة والصدیقة وكذلك الطلبة 

  . يالوافدین عن طریق تلك االتفاقیات والتبادل الثقاف
الف رسالة نصیة لطلبة الثانویة العامة ترشدھم  ١٠٠واعلن الوھادنة ان الوزارة أرسلت امس 

الف  ٢٦بالجامعات الخاریجة واسس معادلة الشھادات واالعتراق بالجامعات الخارجیة كما تم ارسال 
  .رسالة نصیة أیضا للطلبة الذین سیدخلون للتسجیل عبر موقع القبول الموحد االلكتروني
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  البرنامج الدولي والعامیة یفترسان العربیة الفصیحة
  

لم أتوقع یوما أن إصراري على تدریس ابني للبرنامج األجنبي في إحدى المدارس الخاصة التي « 
تّدرس البرنامج الدولي،سیفقد ولدي ثقتھ بلغتھ األم ،ویكون سببا في ضعفھ في لغتھ العربیة ،كتابة 

الوحید مالحقة التطور،ومواكبة مستجدات العصر الحدیث دون أن  وقراءة ومحادثة ،فكان ھدفي
أم « ھكذا عبرت . «ألتفت إلى أن اللغة العربیة ھي السبیل الوحید للنجاح في معظم اللغات األجنبیة 

عن خیبة أملھا لعدم إتقان ولدھا للغة العربیة، وتغلیبھ اللغة اإلنجلیزیة على حدیثھ داخل « زید یاسین 
  .منزلوخارج ال

  
أصبح إخضاع الطلبة للتعلیم األجنبي على حساب اللغة العربیة ظاھرة منتشرة ،وتنذر بخطر جسیم 
على اللغة العربیة ، فقد أثبتت الحقائق العلمیة والتربویة والنفسیة على أن تعلیم اللغات األجنبیة 

» للرأي«وفقا لما صرح بھ لألطفال بسن مبكرة یؤثر سلبا على تعلمھم للغتھم األم ویحد من إتقانھم ،
  .متخصصین

  
وتشیر اإلحصائیات الصادرة عن مدیریة التعلیم الخاص بأن عدد المدارس التي تدرس البرامج 

  .مدرسة خاصة)  ١٣٥٠(مدرسة من إجمالي )  ٩٠( الدولیة في المملكة یبلغ 
  

حة خالل السنوات أن عدد انتساب الطلبة للبرامج الدولیة في زیادة واض» كاتبة التقریر«ورصدت 
األخیرة، فمن خالل سؤالھا ألكثر من عشرین ولي أمر طالب ،أبدى أربعة عشر منھم رغبتھم في 

  .خضوع أبنائھم لدراسة البرامج الدولیة في المدارس بغض النظر عن تأثیرھا على لغتھم العربیة 
  

؛ ١٩٧٣مم المتحدة منذ عام وتنطلق أھمیة اللغة العربیة من كونھا إحدى اللغات الرسمیّة الست في األ
» الیونسكو«وكانت . أما اللغات األخرى فھي اإلنجلیزیة والفرنسیة والروسیة واإلسبانیة والصینیة

ً إلحدى ھذه اللغات من بینھا اللغة العربیة ً عالمیا   .خصصت یوما في السنة لیكون یوما
  

یتكلمون اللغة العربیة في أكثر ملیون إنسان داخل الوطن العربّي وخارجھ  ٤٠٠ویذكر أن أكثر من 
ً؛ ویستعملھا بلیون مسلم في صلواتھم وقراءة القرآن واألدعیة واألحادیث النبویة ، وھي  ٦٠من  بلدا

  .بھذا ثاني لغة في االنتشار العالمّي بعد اإلنجلیزیة
  

اللغة المحافظة على »:ویوضح مدیر الدراسات والنشر في وزارة الثقافة األستاذ مخلد بركات بأن 
العربیة جزء من المحافظة على الھویة الوطنیة والقومیة لما تشكلھ من حاضنة للفكر والممارسات 
االجتماعیة والسلوكیة، فاللغة العربیة لغة متجددة في أبنیتھا النحویة والصرفیة وصالحة لكل زمان 

».  
  

على تعلیم أبنائنا اللغة أھمیة التركیز »:ویشدد مدیر مدیریة التعلیم الخاص أیمن الشدیفات على 
العربیة ،وتدریسھا لھم بشكل صحیح من قبل األسرة والمدرسة لكونھا لغة القرآن الكریم ،وتعبر عن 

  .«ھویتنا القومیة ،وثقافتنا وحضارتنا 
  

یلتزم »:على أن  ٢٠١٥لسنة ) ٣٥(من قانون حمایة اللغة العربیة رقم  ٨من المادة ) أ(وتنص الفقرة 
راحل التعلیم العام وأعضاء ھیئة التدریس في التعلیم العالي باستخدام اللغة العربیة في المعلمون في م

  الكترونيالرأي 
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التدریس،ویعاقب كل من یخالف أحكام قانون حمایة اللغة العربیة أو األنظمة أو التعلیمات الصادرة 
  .» بموجبھ بغرامة ال تقل عن ألف دینار وال تزید على ثالثة اآلف دینار

  
قانون حمایة اللغة العربیة »:إلعالم والنشر والتوثیق في مجمع اللغة العربیة فإن وبحسب مدیریة ا

یھدف إلى إصالح التلوث الحاصل من طغیان اللھجة العامیة ،واللغات األجنبیة في األماكن العامة 
م اللغات العالمیة ّ   .»والمراسالت والمخاطبات دون التنكر إلى الحاجة على االنفتاح ،وتعل

  
أھمیة إبراز اللغة القومیة في حیاتنا، فھذا القانون یعمل على حمایة اللغة العربیة ،واإلعالء » :ویؤكد 

من مكانتھا، فھي وعاء الحضارة وھویة األمة، وبإھمالھا نتخلى عن أنفسنا وحضارتنا وتاریخنا 
لجھات ذات ومجدنا وتراثنا ودیننا ،وتطبیق القانون ال یتم إال من خالل التعاون بین المجمع وا

  .» العالقة
  

  معضلة حقیقیة
  

أنھیت الثانویة العامة وتقدمت للدراسة في الجامعة، » :یقول الطالب الجامعي إبراھیم التالوي
فواجھت صعوبة كبیرة، وذلك لخضوعي للنظام األجنبي طیلة فترة دراستي المدرسیة، ففوجئت 

  .«یة ،ما أوقعني في مشكلة حقیقة بمساقات كثیرة في الجامعة تحتاج إلى إتقان اللغة العرب
  

اكتساب اللغات »:ویبین أستاذ اللغة العربیة في الجامعة األردنیة الدكتور عوني الفاعوري بأن 
األخرى بات أمرا مھما ،لكن ال یجب أن یكون ذلك على حساب اللغة العربیة ، فیجب االھتمام بھا 

بیة ،كانت في الماضي لغة عالمیة ،خاصة أثناء بشكل خاص ، وعلینا أن نتذكر دائما بأن اللغة العر
العصر الذھبي للحضارة العربیة في القرن الرابع الھجري ، فقوة اللغة ترتبط بقوتنا وعلینا مواجھة 

  .» التبعیة للدول األجنبیة
  

بعض الطلبة الخاضعین للنظام األجنبي یواجھون صعوبة كبیرة في الجامعة ،خاصة »:ویلفت إلى أن 
  .« تخصصات العملیة كالھندسة والطب طلبة ال

  
  أخطاء لغویة

  
من الطفل زھیر القصراوي ،وھو طالب في الصف الثالث االبتدائي كتابة عدة » كاتبة التقریر«طلبت 

جمل باللغة العربیة اإل أنھ وجد صعوبة في كتابتھا فضال عن ارتكابھ أخطاء إمالئیة عدیدة ، في حین 
  .نجلیزیة بسھولة ویسر أنھ كتب عدة جمل باللغة اإل

  
منذ أن دخل ولدي الروضة ،وھو یتلقى التعلیم األجنبي ،والحظت أنھ أصبح « تقول والدة زھیر 

یواجھ صعوبة في دراسة مواد اللغة العربیة ،فعزمت على أن أعطیھ مساحة اھتمام أكبر باللغة 
  .»العربیة حتى یتمكن من كتابتھا وقراءتھا بشكل أفضل

  
أسالیب تطور اللغة اإلنجلیزیة باتت أكثر جاذبیة خاصة الكتب المستخدمة »:ات بأن ویبین الشدیف

لتعلیم الطلبة ، ما یؤثر سلبا على تقبل الطالب للغة العربیة ویخلق اتجاھا سیئا نحوھا ،خاصة في ظل 
جزءا تقدیم البرامج التلفزیونیة التعلیمیة باللغة اإلنجلیزیة ،وإصرار بعض األھالي على أن تكون 
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أساسیا في حیاة األطفال ،ما یخلق خطرا یحیط باللغة العربیة في ظل تحیید دور األسرة في رعایة 
  .»تعلم ابنھا للغة العربیة ،واعتمادھم على األجنبیة

  
التأثر باللغة العربیة أو األجنبیة یعتمد على درجة وعي القائمین على المؤسسات « ویركز على أن 

المحافظة على اللغة »:ویشدد بركات على أن .«ي تدرس البرامج األجنبیة التعلیمیة الخاصة،والت
العربیة الفصیحة تكون من خالل الكتابة اإلبداعیة ،ویجب أن تعمل أجھزة اإلعالم المكتوبة والمرئیة 

  .» والمسموعة على بناء الوعي لدى اإلنسان
  

ن یكون ذلك على حساب اللغة األم نحن لسنا ضد تعلم اللغة االنجلیزیة ،ولكن ال یجب أ« ویضیف 
  .» ،فمثلما یتفاخر الغرب بلغتھم یجب أن نفتخر نحن بلغتنا

  
  أحرف التینیة

  
أتبادل الرسائل مع » :اعتاد الطالب یوسف دھشان على كتابة اللغة العربیة باألحرف الالتینیة ،ویقول 

ة كبیرة على عكس الكتابة أصدقائي باألحرف الالتینیة ، وأستطیع الكتابة بھذه الطریقة بسرع
باألحرف العربیة ، و الخوف من الوقوع في مصیدة األخطاء اإلمالئیة الكثیرة ،ھو السبب لھروبي 
من الكتابة بالعربیة ،وذلك نتیجة خضوعي للتعلیم األجنبي ،والذي أتقنت فیھ اللغة اإلنجلیزیة ،ولم 

  .«أتعلم فیھ اللغة العربیة بشكل كاف 
  

كتابة اللغة العربیة ،بحروف التینیة یمثل انھیارا جدیدا للغة العربیة ، فقد »:بأن یوضح الشدیفات 
انتشرت مؤخرا بین أوساط الشباب في رسائلھم المتبادلة عبر مواقع التواصل االجتماعي أو الھاتف 

ا وھو ما ینعكس سلب«العربیزي «المحمول ،وھو ما یسمیھ الجیل الجدید باللغة العربیة اإلنجلیزیة 
  .«على اللغة العربیة 

  
  لھجة عامیة

  
أخطاء لغویة وإمالئیة واضحة للعدید من اإلعالنات المتواجدة « جیت بوئتك ، أھوة أفندینا «

،والمنتشرة في الشوارع ،والطرقات ،وأصبح طالب المدارس والجامعات یقومون بكتابتھا كما 
  .مات العربیة باللھجة العامیة اعتادوا أن یشاھدوھا ، فأصبح الطلبة یقومون بكتابة الكل

  
أي إعالن یبث أو ینشر أو یثبت على »:وتنص المادة الرابعة من قانون حمایة اللغة العربیة على أن 

الطریق العام ،أو في أي مكان عام أو وسائط نقل عام، ویجوز أن تضاف ترجمة لھ بلغة أجنبیة على 
 ً ً وأبرز مكانا   .»أن تكون اللغة العربیة أكبر حجما

  
نعمل على المحافظة على اللغة العربیة بجدیة كبیرة ، فال یكاد یخلو أي »:ویشدد بركات على أن

إعالن بالشارع من األخطاء اللغویة أو اإلمالئیة ، وھذا یحتم على اآلباء واألمھات تدریس أبنائھم 
نطق السلیم في للغة العربیة واالستعانة بأھل االختصاص من اجل تقویم اللسان ،والتعود على ال

  .» مخارج الحروف والكتابة الصحیحة
  

  مبادرات ملكیة وحكومیة
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باإلضافة إلى المبادرات الملكیة و الحكومیة العدیدة للمحافظة على القراءة والكتابة كانت ھناك 
« كتابي «مبادرات فردیة تھدف إلى إنشاء جیل ینیر طریقھ بالقراءة والمعرفة ، ومثال ذلك مبادرة 

  .للكتابة والقراءة وغیرھم من المبادرات التي تحث وتشجع على القراءة« غسق « رة ومباد
  

ً یھدف إلى تحسین مھارات  ٢٠١٥وفي عام  ً وطنیا ً تعلیمیا أطلقت جاللة الملكة رانیا العبد هللا برنامجا
لى القراءة والحساب لدى طالب المرحلة االبتدائیة في كافة مدارس المملكة الحكومیة ،وأشرف ع

  .تنفیذه وزارة التربیة والتعلیم 
  

مبادرة لختم القرآن في بدایة شھر رجب من العام الجاري »:وأطلق مؤخرا الملك عبد هللا الثاني 
،وتضمنت قراءة ربع حزب من القرآن الكریم بعد كل صالة من الصلوات الخمس من قبل األئمة 

َّا » :لغة القرآن الكریم انطالقا من قولھ تعالى والمصلین ،وھذا ما یعزز مكانة اللغة العربیة لكونھا  ن ِ إ
ا ً ًا َعَرِبیّ ن َ ُْرآ ُ ق َناه ْنَزلْ َ   .»أ

  
إن القراءة مفتاح للعلم والتطور وبناء جیل واع » :» مبادرة كتابي«وتقول دیانا الحسن وصاحبة 

ر ھو ما جعلھا ،وقادر على التعلم واإلبداع ، وأن إیمانھا ویقینھا بأھمیة القراءة لألطفال منذ الصغ
  .«تطلق المبادرة 

  
أھمیة القراءة تكمن بأنھا غذاء للروح، وبھا »:ویبین صاحب مبادرة غسق للقراءة مارسیل أحمد بأن

نكتسب المھارات المختلفة التي تمكننا من النجاح في حیاتنا، ونتخطى بھا جمیع حواجز الجھل التي 
  .»ب وتعلي من شأنھ وتعمل على االرتقاء بھتواجھنا، فتصبح القراءة كمنارة تنیر طریق الشعو

  
وتطالب دیانا الجھات الحكومیة بتعزیز مكانة اللغة العربیة من خالل تشجیع المبادرات التي تحث 

  .على القراءة والكتابة ورعایتھا مالیا ومعنویا
  

ھدین یدا أن نعمل جا»:ویشدد أستاذ علم االجتماع في الجامعة األردنیة الدكتور حسین خزاعي على 
  .» بید للمحافظة على لغتنا العربیة األم ،وأن نستمر بالتحدث مع أبنائنا بالعربیة لیتمكنوا من إتقانھا

  
ویطالب القائمون على مجمع اللغة العربیة بتألیف الكتب التي تنمي المھارات اللغویة لدى الطلبة ، 

تابة ومحادثة ، وتخصیص مكافآت مالیة واقامة المسابقات الثقافیة الخاصة باللغة العربیة قراءة وك
مجزیة لغرس حب اللغة في نفوس الطالب ،وعقد الدورات والمشروعات المجانیة لمھارات اللغة 

  .العربیة ،وغیرھا من الفعالیات التي تنھض بھا 
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  أشھر ٦ثلث الخریجین الجدد یحصلون على وظائف بأقل من : استطالع
  

في المملكة بالتعاون مع یوجوف إنھم " كوم.بیت"طالع أجراه قال أكثر من ثلث المجیبین الست
  .حصلوا على وظیفتھم األولى خالل أقل من ستة أشھر

، إلى "الخریجون الجدد في الشرق األوسط وشمال افریقیا"وأشار االستبیان الذي جاء تحت عنوان 
ً ل%)  ٣٥(أن أكثر من ثلث المجیبین  لعمل ھي القطاع في المملكة بأن أكثر القطاعات جذبا

 ٢٢(اإلدارة /وقطاع استشارة األعمال%)  ٢٥(التصمیم /المصرفي، یتبعھا قطاع الھندسة/المالي
.(%  

وفیما خص وجھة نظر المجیبین حول أكثر القطاعات توظیفا للخریجین الجدد في األردن، قال أكثر 
ً للخریج/بأن قطاع التسویق%)  ٢٦(من الربع  ین الجدد، یتبعھ القطاع اإلعالن ھو األكثر توظیفا

  %). ٢٢(الشرطة / الدفاع/والجیش%)  ٢٤(المصرفي /المالي
وعندما ُسئل المجیبون عن العوامل التي تدفع ھذه القطاعات لتوظیف عدد أكبر من الخریجین الجدد 

بأن ھذه القطاعات تفضل %)  ٥٤(مقارنة بالقطاعات األخرى في األردن، قال حوالي النصف 
%)  ٣٦(ین الجدد كونھم یطلبون راتبا منخفضا، یلي ذلك استعدادھم التباع التعلیمات توظیف الخریج

  %). ٢٠(ومواجھة المزید من التحدیات 
  الرواتب والمزایا

كأھم العوامل التي یأخذھا المھنیون بعین االعتبار عند اختیار %)  ٤٤(وبرز الشغف تجاه الوظیفة 
  .وظیفة معینة في األردن

من المجیبین %  ٤٨ات المتعلقة بالرواتب من شخص آلخر في األردن، حیث صرح وتختلف التوقع
دوالر في وظیفتھم األولى، بینما  ٥٠٠یتوقعون الحصول على راتب یصل إلى /بأنھم حصلوا

. دوالر ١٠٠٠و ٥٠١تتوقع الحصول على راتب یتراوح بین /بأنھا حصلت%  ٣٢صرحت نسبة 
دوالر،  ١٠٠٠یتوقعون الحصول على راتب أعلى من /حصلوا فقط بأنھم%  ٧من ناحیة أخرى، قال 

  .فقالت بأنھا ال تمتلك أدنى فكرة حول التوقعات المتعلقة بالراتب%  ١٣أما نسبة 
وإضافة إلى الراتب األساسي، یتوقع المجیبون الحصول على مزایا أخرى من ضمنھا التأمین 

  %). ٣٢(، وبدل مواصالت )% ٣٧(، وبدل التدریب والتطویر %) ٤٤(الصحي الشخصي 
  اختیار مجال الدراسة

بأنھم یحملون شھادة في الھندسة، وقد برزت %)  ٢٦(مجیبین في األردن  ٤من كل  ١وقال أكثر من 
/ التجارة/ ، إدارة األعمال%) ٢٣(التمویل /المحاسبة: أكثر التخصصات شیوعا بین المجیبین

  %). ٩(الحاسوب علم /، وتكنولوجیا المعلومات%) ١٢(االقتصاد 
في األردن بأنھم أخذوا بعین االعتبار توفر فرص العمل %)  ٧٠(خریجین جدد  ١٠من كل  ٧وقال 

من المجیبین بأنھم لم یضعوا %  ٣٠في مجال تخصصھم قبل اتخاذھم قرار دراستھ، في حین صرح 
  .توفر فرص العمل في الحسبان قبل اتخاذ قرار دراستھ

مدى إمكانیة حصولھم على وظیفة أفضل في سوق العمل في حال قاموا وعندما ُسئل المجیبون عن 
بالنفي، في حین رأى %  ٥٦بدراسة تخصص آخر أو حصلوا على شھادة من جامعة أخرى، أجاب 

بأنھم كانوا سیحصلون على وظیفة أفضل لو اختاروا تخصص %)  ٢٥(مجیبین  ٤من  ١أكثر من 
ھا كانت ستحصل على وظیفة أخرى لو اختارت تخصص بأن%  ١٠جامعي آخر، بینما اعتقدت نسبة 

  .آخر في جامعة أخرى
من الخریجین الجدد الذین یعملون حالیا بأن مجال عملھم ال یمت %  ٤٤ومن المثیر لالنتباه، قال 

  .بصلة بتخصصھم الدراسي
  دور الدراسات العلیا

  ٢- ١:الغد ص
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زئیا عن جودة التعلیم العالي في األردن عن رضاھم كلیا أو ج%)  ٧٩(وعبر غالبیة الخریجین الجدد 
ً عن جودة ھذا %  ١٣الذي تلقوه، مقابل نسبة  ً أو جزئیا فقط التي صرحت بأنھا غیر راضیة كلیا

  .محایدین بخصوص ذلك%  ٨التعلیم، في حین كان 
%  ١٨وفیما یتعلق بدور الدراسات العلیا في تحضیر الطالب للنجاح في مجال عملھم المفضل، قال 

ً في ھذا المجال، بینما رأى من المجیبین  بأنھا ساعدتھم %  ١٧في األردن بأن جامعتھم ساعدتھم تماما
من ناحیة . بأن جامعتھم ساعدتھم في ذلك ولكن إلى حد ما%  ٤٠على نحو كبیر، في حین قال 

رأیھم %  ٦من المجیبین دور الجامعة في تحضیرھم للحیاة المھنیة، بینما لم یبد %  ٢٠أخرى، نفى 
  .الموضوع بھذا

فقط من المجیبین في األردن بأن جامعتھم ساعدتھم في الحصول على فرص العمل %  ٢٨وبینما قال 
  .بأنھا لم تتلق أي دعم في ھذا المجال%  ٧٢خالل فترة دراستھم، صرحت نسبة 

 ً فعالیات التوظیف في : وبالنسبة لألشخاص الذین تلقوا المساعدة، شملت أكثر طرق المساعدة شیوعا
، والمساعدة على كتابة السیرة الذاتیة وخطاب %) ٣٣(، وإعالنات الوظائف %) ٣٦(لجامعة ا

  %). ٣١(المقدمة 
  التحدیات التي یواجھھا الخریجون الجدد

عندما ُسئل المجیبون عن التحدیات التي تواجھ الخریجین الجدد في األردن، برز الحصول عن 
، والقدرة على %) ٤٤(، یلیھ ادخار المال % ٩٠بنسبة وظیفة في أعلى قائمة ھذه التحدیات، وذلك 

  %). ٣٨(تحمل تكالیف الحیاة األساسیة 
ویتمثل التحدي األكبر الذي یواجھھ الخریجون الجدد عند البحث عن وظیفة في رغبة أصحاب العمل 

فعالیة ، أما التحدیات التالیة فتكمن في معرفة كیفیة البحث ب%) ٦٣(بتعیین مرشحین یمتلكون خبرة 
  %). ٣٦(، ومعرفة أفضل مكان للبحث عن وظائف مناسبة %) ٣٦(عن وظیفة 

یجب على : "كوم.وفي ھذا السیاق، قال سھیل المصري، نائب الرئیس لحلول التوظیف في بیت
الخریجین الجدد الذین یبحثون عن وظیفتھم األولى، االستفادة إلى أقصى حد من المناصب المبتدئة 

  ". كوم.تعددة والمعلومات حول سوق العمل التي یقدمھا بیتوفرص التدریب الم
ً أكثر من .یتوفر على بیت: "وأضاف آالف  ٥آالف فرصة عمل، من ضمنھا حوالي  ١٠كوم یومیا

سنة من تقدیم  ١٧ولقد تمكنا ألكثر من . وظیفة مناسبة للخریجین الجدد والباحثین عن عمل الشباب
لعمل في إیجاد الكفاءات الشابة المناسبة ومساعدة الباحثین عن العدید من الحلول لمساعدة أصحاب ا

  ".عمل على تسلیط الضوء على مھاراتھم ومعرفة أفضل طریقة للبحث عن وظائف
ویعتقد المجیبون بأن تردد الشركات في توظیف الخریجین الجدد یعود بالدرجة األولى إلى افتقادھم 

  .%) ٣٥(والمھارات المطلوبة %)  ٧٠(للخبرة 
  مھارات مطلوبة

وفیما یتعلق بالمھارات الالزمة للنجاح في العمل، احتلت مھارات الحاسوب رأس القائمة، وذلك 
%)  ٤١(، تلیھا المھارات األكادیمیة والتقنیة )٦١(%مجیبین  ١٠من كل  ٦بحسب أكثر من 
  ). ٣٧(%والمھارات اللغویة 

على الرغم من رضى الخریجین : "یوجوفمن جانبھا، قالت أنجالي تشابرا، مدیرة األبحاث في 
. الجدد عن جودة التعلیم الذي تلقوه، یبدو أن جامعاتھم لم تحضرھم جیدا لعملیة البحث عن عمل

تشیر نتائج االستبیان إلى استفادة الخریجین الجدد بشكل كبیر من البحث عن وظائف على : "وأضاف
فس أعداد كبیرة من المھنیین على اإلنترنت، فھم یبحثون عن فرص عمل في سوق یشھد تنا

  ."الوظائف
عبر " الخریجون الجدد في الشرق األوسط وشمال أفریقیا"كوم حول .وجمعت بیانات استبیان بیت

، بمشاركة ٢٠١٧) یولیو(تموز  ١٢وحتى ) یونیو(حزیران  ٢١اإلنترنت خالل الفترة الممتدة ما بین 
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، وُعمان، وقطر، والبحرین، ولبنان، واألردن، شخصا من اإلمارات، والسعودیة، والكویت ١٫٨٦٥
  .ومصر، والمغرب، والجزائر، وتونس وغیرھا
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  التعلیم الجامعي العربي یخاصم سوق العمل
  

ً لتأمین وظائف الئقة عند التخرج،  ً ومضمونا ً آمنا بعدما كان التعلیم الجامعي في الدول العربیة طریقا
لبطالة لیشعروا أن السنوات التي أمضوھا بین المحاضرات بات الخریجون الیوم یعانون من ظاھرة ا

ألسباب قد تختلف من دولة عربیة إلى أخرى، تواجھ . واالمتحانات ومشاریع التخرج ضاعت سدى
البعض یعاني من نظرة . الشباب العربي صعوبات عدة تعرقل محاوالتھ لالندماج بسوق العمل

خرون یحرمھم انعدام االستقرار في بالدھم أو ركود للتخصصات اإلنسانیة، وآ» الدونیة«المجتمع 
الصعوبات متنوعة لكن الخالصة واحدة، التعلیم الجامعي العربي ال یلبي . االقتصاد من الوظیفة
  .متطلبات سوق العمل

  
  السعودیون یھجرون التعلیم المھني

سوق العمل، األمر یكثر الحدیث في السعودیة عن وجود فجوة بین مخرجات التعلیم العالي وحاجات 
الذي دعا كثیرین من المختصین إلى المطالبة بأن تكون الجامعات السعودیة قادرة على تلبیة 

  .احتیاجات السوق
ویؤكد الدكتور فاروق الخطیب، أستاذ االقتصاد بجامعة الملك عبد العزیز، أن من أھم أسباب ھذه 

. »اع من األیدي العاملة السعودیةعدم وجود تخطیط استراتیجي یكشف متطلبات كل قط«األزمة 
التعلیم لدینا حر، ومن الصعب إجبار الطلبة على االنخراط في تخصص «: »الشرق األوسط«وقال لـ

ورأى أن رخص األیدي العاملة المستوردة أسھم بدوره في إبعاد الطالب عن التعلیم المھني . »معین
رؤیة «یم ومتطلبات سوق العمل، بما یحقق البد من المواءمة بین مخرجات التعل«: وأضاف. والفني
وعن . ، كخطة لتطویر االقتصاد وعالج المشكالت االقتصادیة، وعلى رأسھا مشكلة البطالة»٢٠٣٠

ً في الوقت الراھن، یرى الخطیب أنھا تتمثل بعلوم االتصاالت  أكثر التخصصات العلمیة طلبا
  .والھندسة والطب

للخدمات االستشاریة، أن » إكونسلت«س التنفیذي لمجموعة من ناحیتھ، یرى خالد الشنیبر، الرئی
بعض الجھات انشغل في ملف البطالة بإیجاد حلول للفجوة بین تكلفة العامل السعودي والعامل غیر 

. السعودي، وتأخر في إیجاد الحلول للفجوة بین احتیاجات سوق العمل ومخرجات الجامعات والكلیات
ینبغي العمل علیھا بشكل عاجل ھو توجھ تحویل المسار للعاطلین أھم التوجھات التي «ویوضح أن 

من حملة التخصصات غیر المرغوبة في سوق العمل وبسببھا حصل تكدس ألعداد لیست بقلیلة في 
في الوقت «وعن جدوى إعادة النظر في التخصصات التعلیمیة، یقول الشنیبر . »قائمة المتعطلین

تعلیم التقني والتدریب المھني وتكثیف الجھد لتحسین نوعیة الراھن نحتاج إلى التركیز على ال
  .»مخرجاتھم ومستویات المھارة المھنیة

كلما كان ھناك ترابط وتواصل وتنسیق بین الجھات «أما الكاتب الدكتور إبراھیم باداود فیرى أنھ 
الحكومي أو  التعلیمیة ممثلة في المدارس والمعاھد والجامعات وبین سوق العمل سواء كان القطاع

القطاع الخاص، فإن ھذا التنسیق یساھم بشكل كبیر في استیعاب المخرجات التعلیمیة كافة في تلك 
  .»القطاعات

الماضي، أن ) نیسان(جدیر بالذكر أن الھیئة العامة لإلحصاء السعودیة كانت قد كشفت في أبریل 
ً وبلغ  ً طفیفا   .مائة بنھایة العام الماضيفي ال ١٢٫٣معدل البطالة للسعودیین شھد ارتفاعا

  
  إلنتاج الشھادات» ماكینات«... جامعات سوریا

  

  الشرق االوسط
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ً في سوریا، لیس فقط من جراء الحرب، بل من جراء سیاسات تعلیمیة متواصلة  تزداد الظاھرة تعقیدا
ً بعد أن عصفت  ً ثقیال منذ عقود تحتكر التعلیم أثمرت مالیین من حملة الشھادات العالیة، باتت عبئا

  .التقنیة والمعلومات بالعملیة التعلیمیة وسوق العملثورة 
تعتمد الجامعات الحكومیة المجانیة، وعددھا خمس جامعات موزعة في المدن الرئیسیة، على 
المفاضلة في قبول الطالب، على مرحلتین یتم عبرھما حساب المقاعد المتاحة لكل اختصاص ومقدار 

ً بدراسة الط. الطلب علیھ ب یضطر إلى دراسة الھندسة، والراغب بدراسة الھندسة ویحدث أن راغبا
جامعة، فاألمر  ١٧أما في الجامعات الخاصة وعددھا نحو . یذھب إلى الحقوق أو اآلداب وھكذا

  .مختلف إذ یدفع الطالب مبالغ باھظة لقاء تعلمھ االختصاص الراغب فیھ ولیس الذي یحتاجھ
مسمائة ألف طالب جامعي سوري إما عاطلین عن أستاذ في جامعة خاصة، أفاد بوجود أكثر من خ

لألسف جامعاتنا تحولت إلى ماكینات إنتاج «: وقال. العمل أو یعملون في غیر مجال اختصاصھم
للشھادات العلمیة، بغض النظر عن مستوى التعلیم الذي یعیش الیوم في أسوأ حاالتھ، إذ تنعدم 

ارد البشریة متعاقدة مع إحدى المؤسسات التعلیمیة، وتحدثت أستاذة في إدارة المو. »إمكانیات تحسینھ
عن إقبال الطالب على دراسة اختصاصات غیر مطلوبة في سوق العمل كاآلداب والعلوم اإلنسانیة 

والسبب أن معظم ھؤالء یرغبون ). إلخ... لغة أجنبیة، أدب عربي، فلسفة، تاریخ علم اجتماع(
اعیة وحسب، فیما یتجھون بعدھا لممارسة أعمال ال بالحصول على شھادة جامعیة العتبارات اجتم

وتوقعت أن تكون نسبة االحتیاجات الوظیفیة خالل السنوات العشر المقبلة . عالقة لھا باختصاصھم
أما العلوم . »في المائة وظائف إداریة ٢٠في المائة منھا وظائف ھندسیة دقیقة وما ال یتعدى  ٨٠«

  .»التربیة والتعلیم الحكومیین«محصور بـ اإلنسانیة فالطلب علیھا سیكون شبھ
ومن المفارقات التي أوردتھا أستاذة الموارد البشریة في حدیثھا تزاید إقبال الشابات السوریات على 
دراسة الصیدلة في الجامعات الخاصة، لزیادة فرص الزواج، فالشابة الحاصلة على شھادة صیدلة 

  !ال لم تعمل بشھادتھا یمكن أن تؤجرھاففي ح. مشروع اقتصادي رابح لمن یقترن بھا
  والسوق صغیرة... عشرات آالف الخریجین في فلسطین

  
 ً ً فوریا وعادة تستمر ھذه المعاناة . ال یجد كثیر من الخریجین في الضفة الغربیة وقطاع غزة، عمال

  .لسنوات طویلة، وقد تنتھي بالكثیر منھم للعمل في مجاالت أخرى
 ً ألف طالب توجیھي، یتخرج  ٧٠جامعة تتنافس على استقطاب نحو  ١٣. ویتكرر ھذا المشھد سنویا

ً من الجامعات، یجد منھم نحو  ٤٠منھم  ً . آالف فقط فرصة للعمل ٨ألفا أما اآلخرون فیرفعون سنویا
من مستویات البطالة، من دون وضع الدولة أو الجامعات دراسة وخطة مسؤولة لتوجیھ الطالب نحو 

  .ناسبةاختیار التخصصات الم
في  ٣٦(في المائة خالل الربع األول من العام الحالي  ٥٣وبلغ معدل البطالة بین الخریجین الشباب 

، لیسجل الخریجون من تخصص العلوم الطبیعیة أعلى معدل )في المائة لإلناث ٦٩المائة للذكور و
ینما سجل الخریجون من ، ب)في المائة لإلناث ٧٨في المائة للذكور و ٤٨(في المائة  ٧٠بطالة، إذ بلغ 

في المائة  ٤٩في المائة للذكور و ١٩(في المائة  ٣٢تخصص الصحة أدنى معدل بطالة، إذ بلغ 
المشكلة مركبة، في طبیعة التخصصات «ویرى أستاذ الخدمة االجتماعیة مجدي ضیف أن ). لإلناث

لسوق صغیرة، ا«أن » الشرق األوسط«وأضاف لـ. »في الجامعات، وفي طبیعة وحجم سوق العمل
ً ھناك آالف الخریجین لشواغر قلیلة. والشواغر قلیلة والدولة ھي المشغل األكبر وأضاف . »وسنویا

ً تعاني من عدم وجود مسارات متخصصة«أن  توجد تخصصات عامة، ال ... الجامعات عموما
  .»ھناك فجوة، ویحتاج األمر إلى توجھات رسمیة. یحتاجھا السوق في األغلب

لذي تضبط فیھ الحكومة مسألة التوظیف وتسعى إلى إحالة آالف من موظفیھا على وفي الوقت ا
  .مشبعة) غیر الحكومي(التقاعد بسبب األزمة المالیة التي تعاني منھا، فإنھا تقول إن سوق العمل 
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ویرى كثیر من المتخصصین واألكادیمیین والخبراء في سوق العمل أن الحل ھو التوجھ إلى الحرف 
وأخذت نقابات مھنیة على عاتقھا مناشدة الطالب للتوجھ إلى مكاتبھا قبل اختیار تخصصات . المھنیة

أما من ینوون االلتحاق بوزارة التربیة والتعلیم فعلیھم االنتظار لسنوات طویلة وتقدیم . في المجال
  .امتحانات متتالیة ودورات قبل أن یقع علیھم االختیار بحسب االحتیاجات

  
  »من الدرجة الثانیة«خریجو اإلنسانیات في مصر 

  
في مصر، ظھرت معالم الظاھرة بوضوح قبل أكثر من ربع قرن، إذ یواجھ طالب أقسام العلوم 

، باعتبار الدراسة تتطلب »خریجون من الدرجة الثانیة«اإلنسانیة نظرة دونیة من المجتمع وكأنھم 
یقیة، وبعدھا یصطدمون برفض سوق العمل لھم مجموع درجات أقل من نظیرتھا العملیة والتطب

ویرى أستاذ التربیة في جامعة القاھرة العمید . باعتبار أن تخصصاتھم غیر مطلوبة وغیر نافعة
أزمة سوق العمل لیست مرتبطة بالعلوم «األسبق لمعھد الدراسات التربویة الدكتور سامي نصار أن 

لوم البحتة كالكیمیاء والریاضیات وغیرھا یعانون من اإلنسانیة في حد ذاتھا، بل نجد أن خریجي الع
 ً ً »األزمة لیست في التخصصات، بل في طرق تدریسھا«وعزا ذلك إلى أن . »البطالة أیضا ، مؤكدا

سوق العمل «وأوضح أن . »ال یوجد ربط بین مدخالت التعلیم الجامعي ومخرجاتھ وسوق العمل«أنھ 
ومن ناحیة . افي الذي یجعلھا تستوعب أنواع التخصصات كافةفي العالم العربي لم تتطور بالقدر الك

أخرى، فإن الممارسات أو المھارات التي یتطلبھا سوق العمل في مصر باتت تقلیدیة وبعیدة كل البعد 
  .»عن مھارات القرن الحادي والعشرین

یة على ضرورة تدریب الطالب منذ الصغر وقبل المراحل الجامع«ویعتبر نصار أن الحل یكمن في 
االعتماد على أنفسھم في اكتساب المھارات التي تعطیھم الكفاءة العامة األساسیة، بحیث یمكنھم 

وتصطدم فكرة توجیھ الطالب إلى التخصصات . »توظیف مھاراتھم في أي مجال من مجاالت العمل
ف ویعتقد أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر في جامعة عین شمس الدكتور خل. بعقبات في مصر

ال یمكن القول بإمكانیة توجیھ طالب بأسرھم لدراسة تخصص أو تخصصات بعینھا «المیري أنھ 
جمیع التخصصات تتكامل مع بعضھا البعض، وكل منھا ضروري «وأضاف أن . »دون أخرى

  .»لآلخر وسند لھ في واقع التطبیق
  

  كثرة الجامعات وراء بطالة حملة الشھادات في السودان
  

خریجي الجامعات في السودان على كلیات العلوم اإلنسانیة النظریة، بل تشمل حتى ال تقتصر بطالة 
ً عشرات اآلالف من الطالب یفوق حجمھم . خریجي الكلیات العلمیة التطبیقیة فالجامعات تخرج سنویا

  .سوق العمل المحلي
ثورة «لق علیھ فبعد أن كان عدد الجامعات في السودان ال یتجاوز أصابع الید الواحدة، فإن ما أط

ً لدلیل  ٩٢جامعة حكومیة و ٣٥، رفع عددھا إلى »التعلیم العالي جامعة أو كلیة جامعیة أھلیة، وفقا
ً . القبول لمؤسسات التعلیم العالي للعام الحالي ویتخرج في ھذه الجامعات أكثر من مائتي ألف سنویا

المسؤولیة عن » التعلیم العاليثورة «ویحمل خبراء . وھو ما ال تستطیع سوق العمل استیعاب نصفھ
ویقول أستاذ التاریخ في جامعة الخرطوم الدكتور . ارتفاع معدالت البطالة بین خریجي الجامعات

الجامعات اتجھت لالھتمام بالكم ولیس النوعیة، فاختفت المعاھد الوسیطة أو أغلقت «عمر حمیدة إن 
ً كبیرة من الطالب ا   .»لذین تلقوا دراسات نظریةوتحولت إلى جامعات تستوعب أعدادا

التي تحرص األسر » كلیات المقدمة«لیست الكلیات النظریة وحدھا في السودان ھي المشكلة، ف
یعاني خریجوھا بطالة واسعة، بل إن مدیر جامعة  -الطب والھندسة والعلوم  -على تعلیم أبنائھا فیھا 

لبات إلقناعھا بالتخلي عن دراسة الطب األحفاد للبنات الدكتور قاسم بدري نصح ولي أمر إحدى الطا
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ھناك عشرة آالف طبیب عاطلون عن العمل، وحین «: في جامعتھ والتوجھ لدراسة اإلدارة بقولھ
  .»تتخرجین خالل ست سنوات دراسیة فإن عددھم قد یصل عشرات اآلالف

  في تونس» وھمیة«تخصصات 
  

مختلف العلوم اإلنسانیة وغیرھا من تراجع خالل العقود الماضیة إشعاع االختصاصات األدبیة و
ً . االختصاصات التي بات الطالب في الجامعات التونسیة یتوجھون لھا مرغمین وبات التركیز منصبا

ً على  على المحاماة والطب والھندسة، واستشرت البطالة في االختصاصات اإلنسانیة التي مثلت عبئا
ً ألف خر ٧٠سوق العمل غیر القادر على استیعاب نحو  ووفق خبراء تونسیین في . یج جامعي سنویا

، فإن العائق األھم الذي خلق مشكالت في »الشرق األوسط«مجال التربیة والتعلیم تحدثت إلیھم 
الثانویة (االختصاصات الجامعیة یكمن في كثرة أعداد الطالب الناجحین في امتحانات البكالوریا 

  ).العامة
ببعض االختصاصات الواضحة تمثلھا أعداد قلیلة من المؤسسات  ولم تكن الجامعة التونسیة ممثلة إال

وساھم النظام السابق بطریقة غیر . الجامعیة، أما الیوم فإن عدد المؤسسات الجامعیة بات بالمئات
في المائة من  ٢٥أعداد الطلبة في الجامعات من خالل إقرار احتساب نسبة » تضخم«مباشرة في 

  .یة السنة وھو ما جعل اآلالف ینجحون بطریقة تكاد تكون آلیةالمعدل السنوي ضمن معدل نھا
ألف طالب، فقد فرض على السلطات  ٣٥٠ونتیجة ھذه األعداد المتزایدة من الطلبة الذین فاق عددھم 

التونسیة البحث عن اختصاصات جامعیة جدیدة، وھو ما دفعھا إلى اقتراح اختصاصات تكاد تكون 
وعانت تونس منذ عقود من ظاھرة البطالة . في السوق التونسیة وغیر قابلة للتشغیل» وھمیة«

المتزایدة في صفوف أصحاب الشھادات وعملت دون جدوى على مالءمة البرامج التعلیمیة 
وأظھرت الدراسات التي أجرتھا وزارة . والتكوینیة المختلفة لحاجة سوق العمل المحلیة وتوقعاتھا

بطالة خریجي التعلیم العالي لیست مرتبطة فقط بالجوانب الكمیة، أي التعلیم العالي التونسیة أن مسألة 
ً بجودة التكوین وطبیعة الشھادات المتحصل علیھا  بأعداد خریجي الجامعات التونسیة، بل أیضا

  .والتخصصات التعلیمیة التي یتوجھ نحوھا الطلبة
  دعوات مغربیة لتحدیث التخصصات والمناھج

  
في المغرب، على حد سواء، على أن المنظومة التعلیمیة الوطنیة،  یتفق المھتمون والمسؤولون

وتبقى . تعاني، من أزمة، رغم كل المخططات العاجلة التي تم وضعھا، على مدى العقود الماضیة
مسألة توجیھ الطلبة إلى تخصص دون آخر لتلبیة حاجات سوق العمل، ومدى قدرة ھذه األخیرة على 

ي التخصصات األدبیة والعلمیة على حد سواء، من أھم التحدیات التي استیعاب أعداد الخریجین، ف
آخر » اآلداب والفلسفة) تخصصات(مسالك «وكان نقاش الحاجة إلى . تواجھ المنظومة التعلیمیة

ً بعد أن قال رئیس الوزراء السابق عبد اإللھ  محطة في مسلسل أزمة التعلیم في المغرب، خصوصا
ُنتج الثروة«ه التخصصات ابن كیران، قبل سنة إن ھذ   .»ال ت

وعلى عكس المراھنة على ربط التخصصات بمطالب سوق العمل، وتزاید وجھات النظر المتبرمة 
من مواصلة اعتماد تخصصات اآلداب والعلوم اإلنسانیة، بشكل خاص، یرى آخرون أن المجتمع 

  . ابھایحتاج العمل على مختلف التخصصات بغض النظر عن فائدتھا المھنیة ألصح
ویعتقد أستاذ العلوم السیاسیة ومدیر مختبر الدراسات الدولیة حول إدارة األزمات في كلیة العلوم 
القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة التابعة لجامعة القاضي عیاض بمراكش إدریس لكریني أن 

الشرق «وقال لـ. »الحدیث عن وجود تخصصات ال قیمة لھا من منظور سوق العمل نقاش خاطئ«
انفتاح الجامعات على محیطھا االجتماعي واالقتصادي ال یعني إھمال تخصصات «، إن »األوسط

معینة بقدر ما یتطلب مواكبة التحوالت الجاریة من خالل فتح تخصصات جدیدة، وفي الوقت نفسھ 
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بال  تطویر المناھج والمضامین الخاصة ببعض العلوم والتخصصات التقلیدیة عوض إلغائھا أو القول
  .»أھمیتھا

یبدو أن بعض المسؤولین یحاولون إفراغ بعض التخصصات من مضمونھا، «: وأضاف لكریني
ً أننا  بالقول إن واقع التعلیم یقتضي عدم االھتمام بھا، وھذا شيء یحتمل الكثیر من الخطأ، خصوصا

المضامین والبنیة نعرف أن المنظومة التعلیمیة تعاني من تراكمات سلبیة في جوانبھا المنھجیة وفي 
التحتیة، وفي مدى مشاركة المعنیین في ھذا القطاع في صنع السیاسة التعلیمیة، في وقت یقتضي 

  .»اإلصالح رؤیة استراتیجیة متكاملة تنفتح على التطورات العالمیة وتتجاوز المقاربات االستعجالیة
  

  القطاعات األردنیة راكدة ومشبعة
  

على التخصصات التعلیمیة بعملیة العرض والطلب في سوق العمل، یسعى األردن إلى ربط اإلقبال 
ً أن الثقافة الشائعة بین األردنیین تشجع اإلقبال على التعلیم الجامعي وعلى التخصصات  خصوصا

  .العلمیة، حتى باتت معظم القطاعات راكدة أو مشبعة، وفق دیوان الخدمة المدنیة
لعالي وضمان جودتھا في األردن الدكتور بشیر الزعبي إن وقال رئیس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم ا

ً أكثر من  في المائة  ٥٥ألف خریج في مختلف التخصصات،  ٥٠الجامعات األردنیة تخرج سنویا
 ٢٢جامعة، منھا  ٣٢وأضاف أن الجامعات األردنیة البالغ عددھا . منھم في العلوم اإلنسانیة واللغات

ً من الطلبة العرب واألجانب  ٤٠ألف طالب، منھم  ٢٨٠و جامعة خاصة، تضم على مقاعدھا نح ألفا
  .في مختلف التخصصات للبكالوریوس والدراسات العلیا

وأشار إلى أن مجلس التعلیم العالي قرر قبل عام تخفیض نسبة القبول في التخصصات التي ال إقبال 
ً، لعمل موازنة بین المتوفر في السو ١٠علیھا بنسبة  وأكد أن التوجھ العام . ق وحاجتھافي المائة سنویا

لدى الحكومة ھو تشجیع التوجھ نحو التعلیم الفني والتقني، وقد بدأت بعض الجامعات بھذه السیاسة 
  .لتلبیة حاجة السوق المحلیة واألسواق المجاورة

وأوضح الزعبي أن ھیئة االعتماد أخذت على عاتقھا دعم مؤسسات التعلیم العالي في تطبیق 
معاییر التصنیف األردني، وأنھا وضعت المؤشرات والمعاییر بشكل واضح وواقعي مؤشرات و

  .وقابل للقیاس، وذلك لتحفیز المؤسسات على العمل بھا
  جمود السوق وغیاب األرقام الرسمیة... لبنان

  
ً ال  ً كبیرا في لبنان ال إحصاءات وال أرقام واضحة ورسمیة حول االختصاصات التي تشكل فائضا

أكثر من ذلك، لیس ھناك تنسیق . سوق العمل استیعاب خریجیھا، ویتسببون بمزید من البطالةیستطیع 
بین الوزارات المعنیة والجامعات لتوجیھ الطالب صوب المھن التي تحتاجھا البالد وتعاني من نقص 

تبر أن في لبنان بشارة األسمر الذي یع» االتحاد العمالي العام«ھذه شكوى رئیس . في إیجاد خریجیھا
ً ستكون موضع اھتمام االتحاد خالل الشھور المقبلة، ألن المعاناة صارت كبیرة،  ھذه المشكلة تحدیدا

  .والمعالجة الرسمیة شبھ غائبة
ً في لبنان، فقد بات من  ً فقط من كل خمسة خریجین یجد عمال وإذا كان الرقم المتداول ھو أن واحدا

 ً إذا ما استثنینا االختصاصات المھنیة التي ال تجد الصعب الحدیث عن اختصاصات مطلوبة فعال
ً من أسرة الطالب نفسھ فكما االختصاصات اإلنسانیة مثل الحقوق والفلسفة والتاریخ واآلداب . تشجیعا

على أنواعھا، فیھا فائض في الخریجین، كذلك األمر بالنسبة لھندسة الكومبیوتر أو الھندسة بشكل عام 
ً  ٥٠لبنان إلى  حیث وصل عدد المھندسین في   .ألفا

ً منھم  ً وافرا أما خریجو اآلداب، فحسب كثیر من األساتذة في اختصاصات إنسانیة مختلفة فإن عددا
تمتصھ المدارس، كما أن خریجي األدب الفرنسي واإلنجلیزي یتمكنون من الحصول على وظائف 

ً، على ما لكن االختصاصی. »مجلس الخدمة المدنیة«في الدولة، ویجتازون امتحانات  ن األصعب حاال
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ً حین ال یجید الخریج لغة أجنبیة ویتمكن من اجتیاز  یبدو ھما الحقوق والعلوم السیاسیة، خصوصا
  .امتحانات قبول لوظائف الدولة

ً بالضرورة، لكن الذین یدخلون المدارس المھنیة ھم  وبالتالي فلیس خریجو اإلنسانیات ھم األسوأ حاال
  .ل، ومداخیلھم ھي األفضل بالنسبة لمستوى التعلیم الذي یحصلون علیھاألسرع في الحصول على عم

المشكلة في لبنان لیست في نوعیة االختصاص وإنما . یمكن اختصار الوضع على النحو التالي
محدودیة حاجة السوق لكل المھن ووفرة الخریجین، مع جمود الدورة االقتصادیة، وغیاب الدولة عن 

  .والتنسیق بین الشركات والجامعات لمعرفة بالحاجات إن وجدتإجراء دراسات توضیحیة، 
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Jordanian engineer awarded Energy Innovator of the Year 2017 
  

  
Maher Maymoun has been chosen as the recipient of the international 
Energy Innovator of the Year award, granted by the Association of Energy 
Engineers (Photo courtesy of GIST TV( 

AMMAN — Maher Maymoun, a 28-year-old Jordanian engineer, has been 
chosen as the recipient of the international Energy Innovator of the Year 

award, granted by the Association of Energy Engineers (AEE.( 
  
Founded in the US in 1977, the AEE is a non-profit, professional society of 
over 18,000 members present in more than 100 countries, whose mission is 
“to promote the scientific and educational interests of those engaged in the 
energy industry and to foster action for sustainable development”, according 
to the association’s website. 

  
The engineer will be honoured on September 27 at the World Energy 
Engineering Congress’ 2017 Conference and Expo. The event will be held in 
Georgia, US, with hundreds of businesses and specialists in the field of 
energy expected to attend. 

  
In an interview with The Jordan Times on Saturday, Maymoun said he is 
“proud to be representing the Hashemite Kingdom of Jordan in this global 

event”. 
  
The award recognises Maymoun’s work in addressing the issue of dust 
accumulation on solar panels during the summer months, creating a self-
cleaning, slated vibratory surface that eliminates the need to wash the panels 
with water in order to remove the dust.  

  
The technology was developed with Tala Naswareen, partner of Maymoum 
at the company Solar Piezo Clean. 

  
Nasraween and Maymoun were participants in the Queen Rania National 
Entrepreneurship Competition in 2015, where they won first prize in the pre-
start-up category for the same project. 

  
“For me, this award means a recognition of the effort and the hardwork I 

have put in over the last five years,” Maymoun explained, adding that “this 
project has witnessed huge progress in the past year, and this award proves 

The Jordan times  
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that it has the potential to improve the renewable energy sector at a global 
level” . 

  
When asked about the future of his project, the young engineer said that the 
project is currently in its testing phase, explaining that the system is “yet to 
prove its efficiency” in many different locations prior to the implementation 
by solar panel manufacturers. 

  
“However”, he continues, “the lack of sufficient financial support presents a 

major handicap when it comes to moving onto the commercial stage,” 
explaining that the testing phase requires a huge amount of funds .
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  خبراء یبحثون التحفیز على التفكیر بتصّور جدید للتعلیم
  

، المنصة اإللكترونیة العربیة للمساقات الجماعیة »إدراك«انطلقت فعالیات المؤتمر اإلقلیمي األول لـ 
تصّور جدید للتعلیم في «مفتوحة المصادر والتابعة لمؤسسة الملكة رانیا للتعلیم والتنمیة، بعنوان 

  .»م العربيالعال
  

وكانت االنطالقة امس االحد برعایة مندوب جاللة الملكة رانیا العبدهللا وزیر التعلیم العالي والبحث 
  .العلمي الدكتور عادل الطویسي

  
ً مع إیمان جاللة الملكة رانیا العبدهللا بأھمیة التعلیم وما لھ من أثر في  ویأتي تنظیم المؤتمر تماشیا

ً من مؤسسة الملكة رانیا للتعلیم والتنمیة تحسین نوعیة حیاة المج تمعات والدول واألفراد، وإیمانا
بأھمیة التعلیم النوعي المبني على أفضل التقنیات واألسس التعلیمیة التي تقدم الجانب المعرفي 

م العربیّین على حد سواء ّ م والمتعل ّ   .والعلمي لكل من الُمعل
  

مدى یومین، إلى تسلیط الضوء على تجارب عالمیة  ویھدف المؤتمر، الذي تستمر فعالیاتھ على
ً وبرامج تعلیمیة تواكب العصر، وتستثمر التكنولوجیا لتحسین آلیات  وإقلیمیة ومحلیة تقّدم حلوال

  .العملیة التعلیمیة ومخرجاتھا
  

نت، ویجمع المؤتمر نخبة من قادة الفكر من المھتمین والمختصین بالتعلیم المفتوح والتعلیم عبر اإلنتر
ً من مصر، والمملكة العربیة السعودیة، ولبنان، وفرنسا،  إلى جانب أكثر من خمسین متحدثا
والوالیات المتحدة األمریكیة وكندا، وممثلین عن وزارات حكومیة عدة وباألخص وزارتي التربیة 

ّاع السیاسة ووكاالت محلیة ودولیة ذات صلة، وممثلین  والتعلیم والتعلیم العالي، باإلضافة إلى ُصن
  .عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب

  
بدورھا اشارت الرئیسة التنفیذیة لمؤسسة الملكة رانیا للتعلیم والتنمیة ھیفاء العطیة، الى تطلعات 
المؤسسة وأھدافھا من خالل إقامة ھذا المؤتمر اإلقلیمي كبیرة، حیث یعمل على تحفیز التفكیر 

الم العربي، وتشجیع االبتكار نحو النھوض بنظام تعلیمي یتأقلم مع التغیر بتصّور جدید للتعلیم في الع
المتسارع بشكل غیر مسبوق في مجاالت العمل المختلفة، ویعّزز التنوع واإلبداع وروح المبادرة 
والمھارات االجتماعیة االنفعالیة للفرد، ویتصدى إلى تحدیات الھجرة القسریة وغیر القسریة، إلى 

ّاع القرار والسیاسات في عالم التعلیم إلى إحداث التغییرات المطلوبة لتمكین التعلیم من جانب دفع ص ن
  .مواكبة متطلبات عالم ال ثابت فیھ إال التغییر

  
وقّدم الدكتور روبرت لو من جامعة ھارفارد، ومدیر ھارفارد إكس، مبادرة ھارفارد للتعلیم 

  .اإللكتروني على مستوى الجامعة والعالم
  

م اإللكتروني في تطویر ) لو( دث وتح ّ عن مستقبل التعلیم العالي، والدور المھم الذي یلعبھ التعل
البرامج التعلیمیة، وكیف یمكن لمؤسسات قطاع التعلیم العالي من االستفادة منھ في تصمیم برامجھا 

  .وتحسینھا
  

م الرقمي في التعلی ّ م العالي، حیث تحدث وبدأت أولى جلسات المؤتمر، بجلسة نقاشیة حول التعل
الدكتور عادل الطویسي، عن التصور الجدید للتعلیم في العالم العربي، والذي یجب أن یقوم على 

  ٦:السبیل ص/٩:الدستور ص /٧:الغد ص/٢:الرأي ص
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إدماج التعلیم اإللكتروني بشكٍل فاعٍل في التعلیم العالي، والتشجیع على استخدام منصات التعلیم 
  .المفتوح

  
لم اإللكتروني ومنصات التعلیم المفتوح وأشار إلى أن الوزارة بادرت إلى تأسیس المركز الوطن ي للتعُّ

ً ألحد بنود االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة  ، وذلك بھدف القیام ٢٠٢٥- ٢٠١٦استجابة
بدور مركزي لتوحید الجھود الوطنیة وتنسیقھا في ھذا اإلطار، وتوفیر المحتوى التعلیمي واألدوات 

  .م المصادر التعلیمیة المفتوحةواآللیات الالزمة لتعزیز استخدا
  

ً في تقدیم نھج تعلیمي مبتكر من خالل  ً إقلیمیا وأشار إلى سعي الوزارة إلى أن یكون األردن مركزا
  .توفیر مصادر تعلیمیة مفتوحة رفیعة المستوى

  
م الرقمي أبرزھا تكنولوجیا التعلیم في العالم العربي،  ّ وناقش المؤتمر عّدة مواضیع حول التعل

تخدام التكنولوجیا في تطویر المسیرة المھنیة وبناء القدرات، وكیفیة استخدام البیانات في تحسین واس
نوعیة التعلیم في الوطن العربي، وغیرھا، إلى جانب استعراض تجارب عالمیة حول إعادة تصّور 

  .التعلیم
  

بیة والتعلیم، یلیھا جلسات وتنطلق فعالیات الیوم الثاني بكلمة رئیسیة للدكتور عمر الرزاز، وزیر التر
حواریة حول العدید من المواضیع المتعلقة بالتعلیم أبرزھا، الموارد التعلیمیة المفتوحة والمشاع 
م الرقمي، وتكاتف الجھود لحل أزمة تعلیم  ّ اإلبداعي، وكیفیة استفادة القطاعات المختلفة من التعل

لیمیة لھم، وغیرھا، إلى جانب عرض تجارب الالجئین وكیفیة تسخیر التكنولوجیا لتقدیم حلول تع
  .،»إدراك«مدّرسي مساقات 

  
ُستعرض قصص مجموعة من المتعلمین على منصة    .للحدیث حول تأثیرھا في حیاتھم» إدراك«وت

  
ّف «: »إدراك«وقالت شیرین یعقوب، المدیرة التنفیذیة في  یقدم المؤتمر نماذج مبتكرة توظ

لتعلیمیة في الوطن العربي، كما یسعى إلى تمكین التعلیم من مواكبة التكنولوجیا لمواجھة التحدیات ا
ّاع القرار إلى إحداث التغییرات المطلوبة   .متطلبات العصر عبر دفع صن
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  مجمع اللغة العربیة یؤكد دعمھ للمبادرات الطالبیة
   
  

اللغة العربیة من حیث اكد مجمع اللغة العربیة األردني دعمھ للمبادرات الطالبیة الفاعلة المتعلقة ب
تعریب مصطلحاتھا، وقراءة محتواھا، وبرامج الحاسوب التي تضاعف محتواھا على الشبكة، 

  .والمبادرات الخاصة بالقراءة واإلبداع في اللغة العربیة
  

ً على مستوى  ً ومعنویا ویدرس المجمع عقد لقاء علمي للحوار حول آلیة دعم ھذه المبادرات مالیا
ً للغة العربیة الجامعات األرد نیة الرسمیة والخاصة وتقدیمھا للساحة الوطنیة والعربیة والعالمیة، خدمة

  .والنھوض بھا لتواكب العلوم والفنون واآلداب، وتحفز الفاعلین من أبناء الوطن لمزید من اإلنجاز

  ٦:الدستور ص
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  "أم قیس"فریق آثار من جامعة الیرموك یكتشف أنفاقا مائیة بـ
  

واألنثروبولوجیا في جامعة الیرموك معالم أثریة جدیدة ومھمة في موقع أم  اكتشف فریق كلیة اآلثار
، وذلك في موقع التنقیبات األثریة المخصص لطلبة الكلیة، ضمن مساق "جدارا"قیس األثري 

  .التدریب المیداني بإشراف الدكتور عاطف الشیاب رئیس قسم اآلثار بالكلیة
وعة من األنفاق المائیة، تقع في وسط مدینة أم قیس وتم الكشف ھذا الموسم وألول مرة عن مجم

األثریة وعلى عمق عشرات االمتار من مستوى الشارع الرئیس، والذي كان یطلق علیھ شارع 
  .الدیكامونس ویخترق مدینة أم قیس من الشرق الى الغرب

ات أمامیة كما تم الكشف عن معبد ذي تخطیط ھللنستییتكون من مدخل المعمد، وقدس األقداس، وساح
مقدسة، ویرتكز على منصة متدرجة، وأعمدتھ من الطراز األیوني، كما أن جدران ھذا المعبد مبنیة 

  .من حجارة ضخمة ومھذبة
وأكد نائب رئیس الجامعة للشؤون األكادیمیة الدكتور زیاد السعد خالل تفقده لموقع التنقیبات أھمیة 

فاق المائیة الجدیدة لھا ارتباط بالنفق المائي الرئیس في ھذه المعالم الجدیدة، واحتمالیة أن تكون األن
  .المدینة، وھذا ما سیتم اكتشافھ في الحفریات القادمة للكلیة

ولفت إلى أن ھذه االكتشافات قد اضافت معلومات جدیدة حول مخططات المعابد الھللنستیة في 
الیوناني النادر والمكتشف في  األردن، خاصة وأن المعبد المكتشف یعتبر من المعابد ذات التخطیط

  .األردن، والذي أعید استخدامھ في العصر الروماني والعصرین البیزنطي واإلسالمي
وأضاف السعد أن الیرموك تحرص على دعم أعمال كلیة اآلثار في الجامعة في ھذا الموقع الذي یعد 

ل في إحداث التنمیة السیاحیة من أھم المواقع األثریة في األردن، ومن الممكن أن یكون لھا دور فاع
ً للسیاح في األردن،  ً رئیسیا للمنطقة، السیما وانھا تتمتع بكافة المقومات التي تؤھلھا لتكون مقصدا
ً ضمن سلسلة من المشاریع العلمیة من اجل إعادة  ً إلى أن الیرموك تعمل على مشروعین حالیا الفتا

  .إحیاء وتأھیل موقع مدینة أم قیس
أن أھم ما یمیز ھذا االكتشاف الجدید لشبكة األنفاق المائیة أنھا موجودة تحت وأوضح الشیاب 

األرض وعلى عمق عشرات األمتار وتتكون من ممرات یستطیع اإلنسان المشي من خاللھا، 
وتحتوى على قنوات مائیة مقصورة كانت تنقل المیاه إلى مرافق ومنشآت المدینة المختلفة، كما 

المكتشف بأنھ یحتوي على محابس حجریة یتم من خاللھا التحكم بقوة وتوزیع ویتمیز نظام االنفاق 
  .المیاه إلى مرافق المدینة المختلفة

وأشار إلى أن ھذه االكتشافات الجدیدة تعتبر من االكتشافات النادرة في األردن والمنطقة المجاورة، 
ً كبیرة، وسیسھم بشكل وتعد األولى من نوعھا في مدینة ام قیس، األمر الذي سیمنح الموق ع أھمیة

كبیر في تفسیر موقع ام قیس االثري من الناحیة الوظیفیة، والمعماریة، وعالقتھا بباقي اجزاء مدینة 
بدوره أشار الدكتور عبد الرحمن السروجي من قسم صیانة . ام قیس ومدن الدیكابولس االخرى

العمل المیداني، وتدریبھم على مھارات المصادر التراثیة إلى ان الھدف من إدماج طلبة القسم في 
وطرق رفع اآلثار المكتشفة فى موقع بمدینة أم قیس االثریة، والحفاظ على العناصر المعماریة عند 
ً، وتدریبھم  ً وكیمیائیا الكشف عنھا، وتوثیقھا وطرق حفظھا وصیانتھا، عن طریق تنظیفھا میكانیكا

  .والعناصر المعماریة المنفصلة وتكحیلھاعلى طرق ملء الفجوات وتثبیت القطع الحجریة 

  ١١:الغد ص
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  المرشحون الشباب لالنتخابات مؤشر ایجابي الحداث التغییر: اكادیمیون وخبراء
   

في الوقت الذي یعتقد البعض أن مرشحي اإلنتخابات البلدیة ومجالس المحافظات یجب ان یكونوا 
ئة العمریة التي تزید على االربعین عاما، ممن یمتلكون الخبرة الطویلة في العمل العام وبالتالي من الف

  .یرى أكادیمیون وخبراء، أن النجاح یعّول على جیل الشباب إلحداث التغییر
  

ووفقا للتقدیرات السكانیة حتى نھایة العام الماضي، بحسب دائرة االحصاءات العامة، فإن مجموع 
  %.٢٣٫٣ون نسمة، وبنسبة ملی ٢٫٣سنة، تقدر بـ  ٣٩الى  ٢٥عدد السكان للفئة العمریة من 

  
وتعني ھذه النسبة لدى الخبراء أنھا متوازیة وتتفق مع نسبة التمثیل الشبابي في ترشحھم باالنتخابات 

) ٤٠ - ٢٥(من مجموع المرشحین من الفئة العمریة % ١٦البلدیة والالمركزیة والذي یصل الى 
  ".االیجابيالمؤشر "بحسب الھیئة المستقلة لالنتخاب، معتبرین إیاھا بـ 

  
استاذ العالقات الدولیة في الجامعة االردنیة الدكتور حسن المومني قال إن نسبة المرشحین الشباب 

  .تشكل عامال إیجابیا، إذ ما علمنا أن غالبیة السكان ھم من فئة الشباب
  

وأضاف ان الشباب ھم القوة الدافعة في المجتمع، وأن دورھم شامل في الدولة وفي المجتمعات 
لدولیة، وفاعل في ھذه المرحلة من االنتخابات، بالرغم من أن فكرة االنتخابات الالمركزیة جدیدة ا

والمساھمة السیاسیة والعمل السیاسي فیھا تكون نابعة من العمل التراكمي الخاضع لتجارب ومراحل 
  .كثیرة تترجم الى خبرة وثقافة ووعي مما یسھم في إنجاحھا

  
ظیفھم في مجال التنمیة وتحقیق االمن واالستقرار، والتوجیھ والتمكین وبین أنھ من االھمیة تو

السیاسي واالقتصادي واالجتماعي، وإعطائھم حق المشاركة في صنع القرار، وھذا یتحقق من خالل 
النظام التعلیمي المتكامل، والتنشئة السیاسیة وتمكین األطر الثقافیة واالقتصادیة والسیاسیة 

  .واالجتماعیة
  

اذ علم االجتماع والفكر التنموي في جامعة فیالدلفیا الدكتور سالم ساري قال ان نسبة مشاركة أست
الشباب كمرشحین في االنتخابات البلدیة والالمركزیة ، ھو مؤشر إیجابي لتحقیق التنمیة المجتمعیة 

  .الحقیقیة، واستجابة لتطلعات الشباب ومشاركتھم في التنمیة والتحدیث
  

الیوم یسعى للخروج واالنطالق الى آفاق عالمیة اوسع، ویحاول تطویر ثقافة شبابیة  ورأى أن شباب
مدنیة حدیثة قابلة للحیاة والتجدد، مبینا ان ھذه الثقافة لیست في حالة حرب مع الثقافة المجتمعیة 

  .الكلیة، وإنما تنمو داخلھا أو بصورة موازیة لھا ضمن سیاقات عالمیة أوسع
  

الحظ في التجربة االردنیة الشبابیة الیوم اكتسابھا وعیا متطورا في مجاالت االقتصاد وقال انھ من الم
والسیاسة واالعالم واالتصال والتواصل، لیثبت فیھا االردني بأنھ فاعل اجتماعي في تحدیث وقائع 

الم الحیاة االردنیة، ومؤھل لنوعین من الشراكة أوالھما مع الدولة الوطنیة والثانیة مع شباب الع
  .الخارجي

  

  ٤:السبیل ص
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ولفت الى ان الشباب یكتسب وعیا في إدارة االختالفات، وحل المشكالت وااللتزام بأخالقیات 
الحوار، معتبرا أن ھذا الوعي یكسبھم عناصر قوة جدیدة ، وھي قوة شبابیة متطورة لتحقیق 

  .االردنیةمشروعھم الشبابي التحدیثي للمجتمع وللثقافة المجتمعیة ولمجریات الحیاة الیومیة 
  

انني أعتقد أن الدولة االردنیة الحدیثة ھي صاحبة المصلحة الحقیقیة في تحدیث مجتمعھا "وقال 
، الفتا الى ان على الدولة ان تدرك أنھ "وثقافتھا الشعبیة، على أیدي الشباب الجامعي المتطور بسرعة

ة األكثر نجاحا منذ عقود ال یمكن صنع مجتمع حدیث بشراكات قدیمة، وإنما مع الشباب، فھم الخطو
  .في تاریخھا االجتماعي السیاسي

  
وأوضح أن النظرة أصبح فیھا انحسار تدریجي لمن ھم االكبر سنا ویفسح المجال للجیل األصغر 
سنا، باعتبارھم مؤھلین للتمكین الدیمقراطي والسیاسي السائد في الدولة بشكل جاد والتي ستظھر جلیا 

  .في ثقافتھم بحسب تعبیره " خطأ "ینظر لفئة الشباب بأنھم على  في االنتخابات، بعدما كان
  

وقال المؤسس واالمین العام السابق لحزب الحیاة االردني ظاھر عمرو، انھ البد من مكافأة 
المرشحین الشباب بانتخابھم، بعد أن رأینا منذ سنوات عدم االنجاز الحقیقي لبعض الشّیاب بالرغم من 

  .خبرتھم العملیة
  
ضاف ان لدى الشباب القدرة على التحمل والعطاء واالنجاز، والبد من إعطائھم مكانتھم الحقیقیة، وأ

والبد من دفعھم لألمام ومراقبتھم واالستجابة لمتطلباتھم، داعیا االرادة السیاسیة الى إعطاء الشباب 
  .حقھم في العملیة التنمویة

  
یة یتزامن مع الیوم العالمي للشباب، تحت شعار یشار الى ان موعد االنتخابات الالمركزیة والبلد

سالم من صنع الشباب، باعتبار أن إدماج الشباب في جدول أعمال السالم واألمن والتنمیة المجتمعیة 
ھو عنصر اساسي لتحقیق السلم والعدالة االجتماعیة واالستقرار في المجتمع ونموه اقتصادیا 

  .وسیاسیا
  

ھیئة شباب كلنا األردن عبد الرحیم الزواھرة إن االحتفال بالیوم  وفي ھذا الصدد، قال مدیر عام
العالمي للشباب لھ مدلوالت كثیرة ودور كبیر في رفع درجة الوعي بالفرص المرتبطة بالشباب، 
معتبرا ان العمل المیداني التطوعي ھو مؤشر على دور الشباب لیسھم في تنمیة المناطق النائیة 

ً عن مرا كز المحافظات، وذلك من خالل مراعاة متطلبات الشباب لیكون لھم بصمة واألطراف بعیدا
  .في العمل المتواصل في ازدھار األردن

  
وأضاف ان ھناك دورا كبیرا للشباب لتحقیق التنمیة المستدامة، وضرورة استثمار طاقاتھم وحماسھم 

أمامھم، ودعمھم في تحقیق وإبداعاتھم، وإیجاد حلول الحتیاجاتھم، وإزالة المعوقات والتحدیات من 
، السیما انھم یمتلكون أدوات معرفیة "آمالھم وتطلعاتھم وتطویر قدراتھم وإحداث التغییر المنشود

مرتبطة بالتقدم التكنولوجي والثورة المعرفیة تمكنھم من اإلبداع والتمیز والخروج بمبادرات تسھم 
سواء السیاسیة أو اإلقتصادیة أو الفكریة  في تنمیة المحافظات وتحفیز أقرانھم في مختلف المجاالت

  .واإلداریة
  

من جھتھ، قال الناطق االعالمي في الھیئة المستقلة لالنتخاب جھاد المومني ان الھیئة نفذت عددا 
كبیرا من الدورات التدریبیة لمئات االشخاص لتأھیلھم، كي یتعاملوا مع متطلبات التوعیة والتثقیف، 
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لقاء في المدن  ١٣٠تي قامت بھا الھیئة على مستوى المملكة عن أكثر من إذ زاد عدد اللقاءات ال
والقرى والتجمعات السكانیة وشملت الطالب في الجامعات واالحزاب والمنظمات النسائیة والجھات 

  .الرقابیة واالعالمیة وغیرھا، مما یسھم في نجاح العملیة االنتخابیة
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  المجتمع االربعاء المقبلالبلقاء تستقبل طلبات االنتساب لكلیات 
  

اعلنت جامعة البلقاء التطبیقیة الیوم االحد أنھا ستبدأ باستقبال طلبات الطلبة الناجحین في الثانویة 
ً من یوم  العامة لاللتحاق بدبلوم الدرجة الجامعیة المتوسطة التقني والتطبیقي في كلیاتھا اعتبارا

  .١٦/٨/٢٠١٧األربعاء 
  

صحفي ان بإمكان الطلبة تقدیم طلباتھم مباشرة إلى الكلیات التي یرغبون  وقالت الجامعة في بیان
االلتحاق بھا، واإلسراع في تقدیم طلبات االلتحاق في دبلوم الدرجة الجامعیة المتوسطة في التعلیم 

ً كبیرا من قبل الطلبة   .التقني والتطبیقي، نظرا ألن التعلیم التقني والتطبیقي شھد العام الماضي إقباال
  

االلتحاق بكلیاتھا ) التوجیھي(كما اعلنت الجامعة ان بإمكان الطلبة غیر الناجحین في الثانویة العامة 
ً وتمكنھم من االلتحاق في ) الدبلوم الفني(المنتشرة في كافة أنحاء الوطن لدراسة  ً وفنیا لتأھیلھم علمیا

  .أسواق العمل الداخلیة والخارجیة
  

من الرسوم المستحقة على كل طالب یلتحق في % ٥٠عالي تتحمل واوضحت أن وزارة التعلیم ال
  .الدبلوم الفني

  
ً لتوصیات اللجنة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة في تشجیع ودعم  ً وتنفیذا ویأتي ھذا القرار انسجاما

ً لقدرة جامعة البلقاء  الطلبة الذین یلتحقون في الدبلوم الفني لغیر الناجحین في الثانویة العامة، ونظرا
  .التطبیقیة وانتشارھا في استیعاب الطلبة غیر الناجین في الثانویة العامة والتحاقھم بالدبلوم الفني

  
واشارت الجامعة الى انھ تم تعدیل نظام الخدمة المدنیة لتشجیع الطلبة على االلتحاق بالدبلوم الفني 

  .حین في الثانویة العامةلغیر الناجحین في الثانویة العامة، والتقني والتطبیقي للناج
  

ودعت الجامعة الطلبة غیر الناجحین في الثانویة العامة االلتحاق بالدبلوم الفني واالستفادة من تغطیة 
  .من الرسوم الذي تتحملھ الدولة من خالل وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي% ٥٠

  
كلیات المجتمع، او بوساطة مدیر وحدة ) ٠٧٧٧٤٩١٥١٩(ویستطیع أي طالب االستفسار على رقم 

رسائل نصیة أو واتساب، ومتابعة كل ما یتعلق بذلك من خالل الموقع االلكتروني للجامعة 
)http://www.bau.edu.jo/.(  

  ١١:الدستور ص
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  ھل تحل زیادة الرسوم الجامعیة مشكلة نقص الدعم الحكومي؟

  محمد فریج
  
  

/ عز الدین الناطور : الصورة. (الب األردنیین إنھم ضحیة لحاجة الجامعات إلى المالیقول بعض الط
  )الفنار لإلعالم

یتسبب ارتفاع تكالیف التعلیم الجامعي الحكومي في األردن في توقف آالف الطالب من ذوي  –عمان 
ة تواجھ الدخل المنخفض عن متابعة تحصیلھم األكادیمي، كما یكشف عن مشكالت تمویلیة عمیق

  .الجامعات الرسمیة
  

تسمح للطالب بااللتحاق بالجامعة ” موازیة“إذ ال یبدو أن سیاسة الجامعات في تبني إنشاء برامج 
وعلى الرغم من إقرار اإلدارات . بمعدالت أقل لكن برسوم أكبر كافیة لتسدید نقص الدعم الحكومي

من موازنة الجامعات، إال أنھم غیر قادرین الجامعیة بالتھام أجور الكوادر اإلداریة للجزء األكبر 
على تخفیض أعدادھم ویلجأون لزیادة الرسوم الجامعیة بصورة مستمرة لتوفیر التمویل المطلوب، 
 ً مما یدفع بالكثیر من الطالب لالعتقاد بأنھم ضحیة عجز الجامعات عن تأمین مصادر تمویل بعیدا

  .عن جیبوھم
  

ً ویدرس في ال ٢١قال مالك،  أصبح “سنة الثالثة في كلیة الحقوق في جامعة آل البیت الحكومیة، عاما
  ”.تأمین تكالیف الدراسة في الجامعة أمر غایة في الصعوبة إن لم یكن مستحیالً 

  
باإلضافة إلى ) دوالر أمیركي ٧٥٥(دینار أردني  ٥٣٥یبلغ قسط كل فصل دراسي في كلیة مالك 

بینما ال یتجاوز دخل . تسجیل وكتب ومواصالترسوم ) دوالر أمیركي ٣٠٠(دینار  ٢٠٠نحو 
ً  ٣٠٠أسرتھ، والتي یعتبر مالك معیلھا الوحید،  لذا یضطر مالك ). دوالر أمیركي ٤٠٠(دینار شھریا

  .للعمل إلى جانب الدراسة لتأمین مصروف أسرتھ وجانب من قسطھ الجامعي
  

دم قدرتي على تأمین رسوم قمت بتأجیل دراستي أكثر من مرة ولفترة وصلت لعام ونصف لع“قال 
ً . الجامعة ً قریبا   ”.وأفكر بالتوقف مجددا

  
یسمح نظام الجامعات األردنیة للطالب بتأجیل دراستھ أكثر من مرة، شریطة عدم تجاوز مجموع 

في المقابل، ال یوجد في نظام الجامعات األردنیة صندوق إلقراض طویل . سنوات ٧سنواتھ الدراسیة 
ً لكن یمكن الحصول على بعض اإلعفاءات ألبناء العاملین في الجامعات أو األجل لدعم الطالب م الیا

ً أو من خالل صندوق دعم الطالب الجامعي الذي أنشأتھ الحكومة عام   ٢٠١٠ذوي اإلعاقة مثال
لمساعدة الطالب من ذوي األسر الفقیرة، باإلضافة إلى بعض الجمعیات الخیریة التي تقدیم منح 

ض البنكیة، فرغم توفرھا، إال أن كثیرین یعتقدون أن فائدتھا ومدة سدادھا التي ال أما القرو. مالیة
  .سنوات غیر داعمة على اإلطالق ٤تتجاوز 

  

  الفنار لالعالم

 مقاالت



  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 
37 

من جھة أخرى، ال تتوقف تكالیف الدراسة على رسوم الساعات الجامعیة والكتب الجامعیة بل 
ً خدمات ال یحصل الطالب   .تتضمن أحیانا

  
تُحصل “سنة الثالثة في كلیة الصحافة في جامعة الیرموك الحكومیة، قالت ضحى، طالبة في ال

ً رسوم مطبوعات  ً لخدمات ال تقدمھا كالنشاطات الطالبیة واإلنترنت وأیضا الجامعة منا رسوما
  ”).دوالر أمیركي ٩٠نحو ( دینار أردني لكل فصل دراسي  ٦٠وتأمین على الحیاة والتي تبلغ نحو 

  
ً من  ً ما تعلن عن زیادة رسومھا قبل وقت یشكو الطالب أیضا سیاسة الجامعات المالیة، والتي غالبا

قصیر من بدء الفصل الدراسي وتطالب الطالب بالدفع، مما یضع الكثیرین من الطالب أمام خیار 
  .الدفع أو ترك الدراسة

  
ً، قامت إدارة جامعة العلوم والتكنولوجیا، إحدى الجامعات األردنیة الحكومیة و التي تتمیز مؤخرا

بتدریس التخصصات العلمیة كالطب والھندسة وتقع في مدینة اربد شمال المملكة، برفع رسوم 
في المئة لبعض التخصصات، حیث كانت رسوم الماجستیر موحدة لكافة  ١٠٠الماجستیر بنسبة 

عة ، إال أن إدارة الجامعة حددت سعر السا)دوالر أمیركي ٨٤(دینار للساعة  ٦٠التخصصات بسعر 
للماجستیر لتخصصات تكنولوجیا األشعة والسمع والنطق والعالج الطبیعي وھندسة أمن وشبكات 

كما قامت . في المئة ١٠٠أي بزیادة بلغت ) دوالر أمیركي ١٧٠(دینار للساعة  ١٢٠الحاسوب بـ 
ً من أصل ثالثین  إدارة الجامعة بزیادة رسوم الدراسة في البرنامج الموازي ألحد عشر تخصصا

  .في المئة ٤٠في المئة و ١٣ألردنیین المقیمین في الخارج بنسب تراوحت بین ل
  

تشمل الزیادة تخصصات جدیدة تقدمھا “قال عمر الجراح، رئیس الجامعة في تصریحات صحفیة، 
  ”.الجامعة وللطالب الجدد فقط بھدف تغطیة التكلفة التي تتحملھا الجامعة لتدریس الطالب

  
ً أمام النقاش المستمر حول تمویل الجامعات الحكومیة في تفتح تصریحات الجراح ا لباب مجددا

ملیون  ٣٥إذ لم یتجاوز الدعم الحكومي للجامعات الحكومیة البالغ عددھا عشر جامعات . المملكة
العام الماضي، یذھب معظمھا لتسدید أجور األساتذة ) ملیون دوالر أمیركي ٥٠(دینار أردني 

أكبر جامعة  –فعلى سبیل المثال، یبلغ عدد موظفي الجامعة األردنیة . الجامعةوالعاملین اإلداریین في 
أستاذ  ١،٦٠٠موظف وموظفة منھم  ٤،٧٠٠ –ألف طالب وطالبة  ٤٩حكومیة في البالد وتضم نحو 

في المئة من إیرادات الجامعة  ٧٧تذھب “قال . جامعي بحسب تصریحات رئیسھا عزمي محافظة
معة، مما یعیق أي تقدم داخل الجامعة التي تحتاج إلى تطویر أدواتھا في كأجور للعاملین في الجا

  ”.مجاالت شتى
  

ونتیجة لقلة موارد الجامعات الحكومیة، تسعى بعض الجامعات لزیادة مواردھا المالیة عبر القیام 
الجامعة األردنیة تلجأ إلى االستثمارات لضمان : اقرأ القصة ذات الصلة. (بمشاریع استثماریة

كما تعتمد الجامعات بصورة كبیرة على نظام التعلیم الموازي والذي یعد مصدر دخل ). استقاللیتھا
  .كبیر لعدد من الجامعات ویتفاوت اإلقبال علیھ من جامعة إلى أخرى

  
، بالتزامن مع تقلیص الدعم الحكومي ١٩٩٦بدأ العمل بقبول الطلبة بالبرنامج الموازي عام 

من تحدید الحكومة لنسبة الطالب المقبولین ضمن ھذا البرنامج بما ال یزید وعلى الرغم . للجامعات
ً ما تتجاوز ھذه النسبة لتسجل في جامعة  ٣٠عن  في المئة من مجموع الطالب إال أن الجامعات غالبا

في المئة  ٤٠في المئة في جامعة العلوم والتكنولوجیا، و ٦٠في المئة من أعداد الطالب، و ٥٥مؤتة 
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في المئة في الجامعة الھاشمیة بحسب دراسة لنتائج القبول الموحد  ٣٩معة األردنیة، وفي الجا
  .٢٠١٥أصدرتھا ذبحتونا لعام 

  
ً، طالبت بعض اإلدارات الجامعیة بالسماح لھا باالقتراض من الخارج ً . مؤخرا لكن الفكرة تلقى رفضا

ً بین صفوف العاملین في التعلیم العالي   .كبیرا
  

السماح للجامعات الرسمیة باالقتراض من الخارج مع “، منسق حملة ذبحتونا، قال فاخر دعاس
ً إلى  تحمیل ھذه الجامعات المسؤولیة الكاملة عن االلتزام بتسدید أقساط ھذه القروض، یؤدي تلقائیا
حق ھذه الجامعات باتخاذ اإلجراءات المناسبة لتستطیع تسدید قرضھا، مما یعني بالضرورة رفع 

  ”.سة في ھذه الجامعات وھو األمر الذي یشكو منھ الطالب الیومرسوم الدرا
  

  .لكن المشكلة لیست في تأمین التمویل فقط، وإنما في اإلدارة بحسب بعض الخبراء
  

إدارات “،  ٢٠١١ – ٢٠٠٩قال ولید المعاني، وزیر التعلیم العالي األسبق في الفترة ما بین 
یین موظفین مما فاقم عجز الموازنة الجاریة للجامعات، الجامعات لم تحسن إدارة المال وقامت بتع

ً لتوفیر المال إال من خالل البرنامج الموازي الذي زاد من العجز المالي  ولم تجد الجامعات حال
  ”.ومدیونیة الجامعات

  
إذ قال في . بدوره، یعتقد المحافظة، رئیس الجامعة األردنیة، أن الخیارات أمام الجامعات محدودة

إما زیادة الدعم الحكومي أو زیادة رسوم الجامعة، اذ تعاني الجامعات الرسمیة العشر “صحفي حوار 
ھناك اعتماد ). ملیون دوالر أمیركي ٢٣٥(ملیون دینار  ١٨٠من عجز في موازناتھا وصل الى نحو 

  ”.شبھ كامل في االیرادات على الرسوم
  

وقبول  وزارة ) التوجیھي(التعلیم الثانوي العام األسبوع الماضي، تم اإلعالن عن نتائج اختبار شھادة 
ً في جمیع جامعاتھا الحكومیة ٣٨،٦٥٠التعلیم العالي  ً، بأنھ تم قبول . طالبا طالبا العام  ٢٦،٣٨٦علما

  .الماضي
  

ً للجامعة بل للحاجة الى “قال المحافظة  كلما قل العدد تحسنت النوعیة، لكن زیادة العدد لیس خیارا
  ”.الجامعة الرسوم لدیمومة
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  فلسفة التعلیم

  
  

  األستاذ الدكتور سالمھ طناش
وھي االطار العام الذي یأخذ . ھي ضمن أو جزء من فلسفة التربیة - ولمن ال یعرف  -فلسفة التعلیم 

بھ المجتمع نحو المستقبل لبناء منظومتھ التعلیمیة المتكاملة وسط المتغیرات التي تحیط بھ، بغیة إعداد 
. میع مناحي الحیاة المعرفیة والمھاراتیة والسلوكیة، ولیشكل مجمل أفراده طابعا متسم بھأفراده في ج

كمفھوم القیم االنتاجیة، وإعادة ھذه المفاھیم التي تنعكس من خالل سیاسات تربویة عامة یتم ترجمتھا 
حدد أدواره على شكل اجراءات عملیة یتعرض لھا األفراد ذكورا واناثا، و وفق رؤیة الفلسفة التي ت

لذا، ال یتوقع من فلسفة التعلیم أن تبقى . المستقبلیة، والتي یمكن أن تتغیر بتغیر المستقیل، وظروفھ
جامده، تراوح مكانھا، إذ علیھا أن تتغیر وأن تتبدل وفقا لتغیر المجتمع المنظور، ولتغیر طبیعة 

فھل فلسفة التعلیم تغیرت ! رت كثیرافالمھام التي توكل لإلناث مثال تغی. مكوناتھ البشریة، والمادیة
لتستوعب ھذا التغیر؟ أم التغیر الحادث ھو نتیجة للنمو الطبیعي، دون أن یكون للتعلیم فیھ دور یوجھ 

وھل األھداف . ھذا التغیر، وأن یكون مدركا لھ لیتواءم مع المتغیرات الوطنیة، واالقلیمیة، والعالمیة
جھا قد تم النظر إلیھا من خالل عدسات االھتمام؟ أم أن األمور تتم والمناھج التعلیمیة الوطنیة، وبرام

بغیر إدراك لتغیر فلسفة التعلیم، وأنھا تسیر وفقا للتدحرج الطبیعي لقوة الدفع غیر المنظور؟ إذا كانت 
  .األمور كذلك، فإن ما نراه وما نلمسھ للتعلیم ھو أمر مضنك

یكمن في التفاعل مع فلسفة التعلیم، ومع الغایات وبكل وھكذا ووفقا للواقع، فإن بناء جسور الثقة 
الوسائل النشطة، ما بین المتعلم ومن یعلمھ، وبینھم وبین من یضع فلسفة واضحة للتعلیم، ومن یرسم 

وھذا األمر یتطلب . سیاسات تربیة االفراد، والمجتمع، ووفق تعاون لتحقیق األھداف المنشودة للتعلیم
فلسفیة المرتبطة بالتعلیم، وما نرید من الفرد أن یمتلك في مجتمعھ من معارف العدید من الصیاغات ال

  .ومھارات وسلوكیات، وضمن بیئة قادرة على تناول ھذا الفعل المعقد
وأن نعترف بكل . لذلك علینا أن نعید النظر في فلسفة التعلیم، وإعادة تعریف من ھو الشخص المتعلم

وأن بناء فلسفة جدیدة . یقوم بھا في مجتمعھ، ووفقا لقدراتھ، وباحترامقیم األدوار التي یمكن للفرد أن 
إذ إن اخالقیات االفراد . للتعلیم، الیعني التخلي عن المنظومة االخالقیة للمجتمع فیما قد یفھم من ذلك

المتعلمین ترتكز على ما یمكن أن ینظر إلیھ المجتمع، وما یبتغیھ من مستقبل مرن، یأخذ بمفھوم تغیر 
فإعداد المرأة للحیاة لم یعد تقلیدیا كما كان . القیم الحیاتیة، ومضامینھا، وتنوعھا، وأدوار كل فرد فیھا

لذلك فإن فلسفة التعلیم یجب أن تتغیر لیكون المجتمع . قبل سنوات، ولم یعد تعلیمھا تقلیدا كما كان
درة على التعامل مع فعلیا على وعي بما ھو علیھ، وما یمكن أن یصبح علیھ، ولیكون أكثر ق

فھل راسمو السیاسات التربویة على وعي، أو یمتلكون فلسفة للتعلیم في األردن؟ أم أنھم في . المستقبل
ولیصبح المشھد الحزین أكثر قبوال وحزنا في !! أفضل األحوال یحاولون معالجة ركاكة ھنا أو ھناك؟

  !ظلمة القمر

  طلبة نیوز
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  !ال إللغاء التوجیھي
  

  حلمي األسمر
وكتبت عددا ال أذكره » توجیھي«ى وقت قصیر جدا جدا ضد ھذا االمتحان المریع المسمى كنت حت

  ..لكثرتھ أدعو إللغاء االمتحان واالستعاضة عنھ بأي شكل من أشكال تقویم الطلبة
األسباب التي دعتني وكثیرین للوقوف معارضین لالمتحان كثیرة جدا، وربما ال خالف علیھا لدى 

، خاصة وانھ ھذا االمتحان الكریھ یدخل التوتر إلى بیوتنا، ویجعل حیاتنا على عدد كبیر من الناس
حیاة كثیرین، ثمة وفرة » تعقید»كف عفریت، كما أنھ كان سببا النتحار كثیرین، ومرض كثیرین، و

  .....في األسباب التي تجعل االمتحان مكرھا وبشعا ووضیعا، ولكن 
وم أرفع صوتي عالیا منادیا بعدم إلغاء ھذا االمتحان، ھناك سبب واحد ووجیھ جدا، یجعلني الی

واإلبقاء علیھ كمعیار وحید أوحد لفرز وتقویم قدرات طلبتنا، أما سبب عودتي الجذریة عن مناصرة 
من یطالب بإلغاء االمتحان، فھو أنھ أصبح المضمار الوحید المفتوح للفقراء والبسطاء ومن لیس لھم 

راتھم وجدارتھم، نعم لم یبق غیر التوجیھي أمام المواطن العادي للتنافس ظھر، كي یفوزوا ویثبتوا قد
  ..الحر بال تدخالت خارجیة، وال واسطات وال تلیفونات

حتى وقت لیس بالبعید كنا مجتمعا نظیفا أو أقرب لھذه الصفة، إن شئنا الدقة، ولم یكن للرشوة أي 
، یحمل كل أمراض مجتمعات العالم الثالث، وكنا وجود تقریبا في حیاتنا، أما الیوم فنحن مجتمع جدید

إلى حد ما استثناء، خاصة بالنسبة لموضوع الرشوة، أما الیوم فال، ولتقرأ معا ما یؤید ھذا الكالم، 
حیث قال رئیس ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد، محمد العالف، إن للفساد في األردن مستویات أبرزھا 

المستوى الموجھ إلى موارد الدولة وقد توقف، وإن الفساد األصغر الفساد في الشركات الكبرى وھو 
في توسع ویتمثل في الرشوة التي تتم لقاء تقدیم الخدمة العامة، وھناك عشرون قطاعا ) الرشوة(

ویلفت النظر ھنا أیضا الدراسة التي نشرھا مركز . حددتھا،  الھیئة یمارس فیھا ھذا النوع من الفساد
دراسة حول تفشي الرشوة في العالم ›››››››››››››››› كوارتز‹›››››››››››››››أمریكي على موقع 

وتأثیرھا على النواحي االقتصادیة واالجتماعیة، حیث جاء األردن ثانیا بعد الصین، محققا عالمة 
›››››››››››››››› بیو‹›››››››››››››››عالمات في التقییم الذي أعده مركز  ١٠من أصل  ٥قدرھا 

أن الرشوة عامل مھم، فیما عالمة صفر أن  ١٠نقاط ، حیث تعني عالمة  ١٠ویتوزع على للدراسات 
دولة  ٤٤وبحسب الترتیب فان الصین تحتل المرتبة األولى بین . الرشوة لیست مھمة على اإلطالق

من حیث اعتقاد المواطنین إن دفع الرشوة تعطیك تسھیالت في الحیاة، فیما جاءت األردن في المرتبة 
ویقول التقریر الذي نشر . ثانیة ،مبینا أن األردنیین یعتقدون أن الرشوة أمر مھم لتسییر األعمالال

وتناول موضوع الرشوة والدول التي یعتقد مواطنوھا أنھم في حال دفعوا رشاوى فأنھم سیحصلون 
دول، وعزا على تسھیالت ألمورھم بكافة تفرعاتھا، ان البرازیل حلت في المرتبة األخیرة في تلك ال

  !التقریر ذلك الى التدابیر الصارمة التي اتخذت في ھذا البلد في مجال مكافحة الفساد
دخلنا نادي الدول التي تنتشر فیھا  -والحمد  الذي ال یحمد على مكروه سواه –كل ھذا یعني أننا 

ال یُرى، وھذا الرشوة بقوة، ولم نكن من قبل نشھد مثل ھذه الظاھرة إال في نطاق ضیق جدا یكاد 
ثمنا للتفوق سیبقى فقیرا أبد الدھر، إن حرم میدان » یدفع«یعني أن الطالب الفقیر الذي ال یستطیع أن 

وسیفوز من یستطیع ولي أمره الدفع أكثر، ولھذا، » توجیھي«السباق الحر النزیھ النظیف المسمى 
فقراء من میدان التنافس ال تحرموا ال: اصرخ بأعلى صوتي، ورغم كل مضار التوجیھي وسیئاتھ

ھذا، وأبقوا على ھذا االمتحان، ربما كنافذة أمل وحیدة، للطالب المتفوق الفقیر، كي یبرز مھاراتھ 
  !وتفوقھ

  ٢٠:الدستور ص
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 اعالنات

 ١٩:الدستور ص/٥٥:الرأي  ص
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  المغیر - عبدالمجید محمود الغرایبة  -
  
  الھاشمي الشمالي - قصي لؤي زكي الزرقا  -
  
  عرجان -أحمد محمود المصري  -
  
  أم الحیران -نقوال جنحو متري خریستو  -
  
  جمعیة سلوان -عالء الدین محمد صالح افتیحھ  -
  
  خلدا –نغوى أحمد موسى المصري  -

  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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شبابنا ھم من «، إن »تویتر«قالت جاللة الملكة رانیا العبد هللا في تغریدة عبر حسابھا الخاص على 
ٍ على قدر ھذه المسؤولیة سیحملون مسؤولیة تحقیق السالم غدا، فلنحرص ، وذلك »على بناء جیل واع

  .بمناسبة الیوم العالمي للشباب
  

قامت وزارة الدولة لشؤون اإلعالم أمس بتزوید وسائل اإلعالم بتفاصیل المؤتمر الصحفي لوزیر 
الدولة لشؤون اإلعالم الدكتور محمد المومني الذي عقده مساء أمس في مبنى دار رئاسة الوزراء 

  .بأول من خالل رسائل الواتس أب، وكذلك بقرارات مجلس الوزراء أوال
  

ات من تطّور «: یقدم  الدكتور معروف البخیت، رئیس الوزراء األسبق، محاضرة بعنوان َّ محط
، في ))١٤/٨/٢٠١٧االثنین ((، وذلك الساعة السادسة من مساء الیوم »الشخصیة الوطنیة األردنیّة

فـي الجبیھة بین الجـمعیّة العلمیّـة الملكیّة والَمْرَكز الجغرافّي الملكّي منتدى الفكر العربي الكائن 
  .٨٤عمارة رقم 

  
  

 زوایا الصحف 

 صنارة الدستور
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استبعدت مصادر سیاسیة مطلعة اللجوء الى دورة استثنائیة ثانیة لمجلس االمة في الفترة المتبقیة 
كان مطروحا كأحد الخیارات خیار الدورة االستثنائیة الثانیة . النعقاد الدورة العادیة الثانیة للمجلس

وكانت االرادة الملكیة السامیة بفض الدورة االستثنائیة قد صدرت . قبل ان تتراجع احتماالتھ الیوم
  .   اول من امس السبت

  
قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه یوم امس بالعطلة الرسمیة یوم غد الثالثاء، كان متخذا كتوجھ 

أن " الغد"مصادر مطلعة بینت لـ. ارتأت تأخیره حتى یوم أمس رسمي منذ اسابیع، اال ان الحكومة
لغایات " كان مقصودا"تأخیر إعالن عطلة یوم االنتخابات البلدیة والالمركزیة التي تجري غدا، 

ضمان مشاركة أوسع باالنتخابات من قبل المواطنین قدر اإلمكان، وعدم استغالل العطلة الرسمیة 
  .ات خارجیة أو بعیدا عن مناطق الناخبینبالتخطیط مبكرا لترتیب إجاز

  
ات من تطّور الشخصیة الوطنیة "یتحدث رئیس الوزراء األسبق الدكتور معروف البخیت حول   َّ محط

ِْكر العربي مساء الیوم في قاعة الحسن بن طالل بمقّر "األردنیّة ، في محاضرة یستضیفھا منتدى الف
  .المنتدى في عمان

  
تعریب "ردني یعد لدعم مبادرات طالبیة فاعلة باللغة العربیة بما یشمل مجمع اللغة العربیة األ

مصطلحاتھا، وقراءة محتواھا، وبرامج الحاسوب التي تضاعف محتوى اللغة على الشبكة العنكبوتیة، 
المجمع یحضر لعقد لقاء علمي للحوار حول آلیة دعم ھذه ". والمبادرات الخاصة بالقراءة واالبداع

 .یا ومعنویا على مستوى الجامعات وتقدیمھا للساحة المحلیة والعربیة والدولیةالمبادرات مال

 زواریب الغد
  


