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 وضـــــوعالمـــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٣  تظفر بكأس كراتیھ الجامعات" األردنیة"

  ٥  ثالثة أردنیین ضمن قائمة العلماء األكثر تأثیرا بالعالم
   شؤون جامعیة

 ٧  افتتاح الموسم الثقافي بمجمع اللغة العربیة
تمدید فترة التقدیم لطلبات البعثات والمنح : التعلیم العالي 

  والقروض
٨ 

طالب إلى مكافحة الفساد بجرم » ٣«تحویل : »البلقاء التطبیقیة«
  تزویر كشوف عالمات

٩ 

ً لمحاضر جامعي أنذر لصراخھ على ) اإلداریة العلیا( ترد طعنا
  العمید ورمي أغراض المكتب

١٠ 

مسابقة محاكمة صوریة في القانون الدولي اإلنساني والجنائي 
  السلط

١١ 

   مقاالت
 ١٢  إبراھیم بدران. د/و المحركات الخمسة.... لیمانطالق التع

 ١٥  وفیات
  ١٨- ١٦  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  تظفر بكأس كراتیھ الجامعات" األردنیة"

والتي  ٢٠١٨-٢٠١٧في أولى بطوالت االتحاد الریاضي للجامعات االردنیة للفصل الدراسي االول 

لنفس بمدینة الحسین للشباب، ظفر فریق الجامعة اقیمت في صالة االمیر راشد لریاضات الدفاع عن ا

األردنیة بلقب بطولة الكراتیھ للجامعات وفي ختام البطولة، وبعد جمع میدالیتین ذھبیتین وفضیة 

وبرونزیة، وحل فریق جامعة العلوم والتكنولوجیا بالمركز الثاني برصید ذھبیة وفضیتین 

میدالیات فضیة،  ٣المركز الثالث برصید ذھبیة ووبرونزیتین، فیما حل فریق الجامعة الھاشمیة ب

الزیتونة االردنیة، واالردنیة، والعلوم والتكنولوجیا،والھاشمیة، والبلقاء، : بمشاركة الجامعات التالیة

وفیالدلفیا، ومؤتھ، والحسین بن طالل، والطفیلة التقنیة، األمیرة سمیة للتكنولوجیا، والزرقاء، والعلوم 

لبیت فیما اقیمت منافسات الطالبات على ھامش البطولة، وذلك لعدم مشاركة اكثر االسالمیة، وال ا

  .جامعات في نزاالت الطالبات ٤من 

واشرفت علیھا لجنة مكونة من ناصر الخوالدة ومنال بنات والدكتور بسام الطوباسي وابراھیم 

  :الرفوع، فیما جاءت النتائج الفنیة لمنافسات البطولة على النحو التالي

وفاز بالفضیة حسام الكسواني ) جامعة االمیرة سمیة(فاز بالمیدالیة الذھبیة حمزة عویس : كاتا فردي 

  .(العلوم االسالمیة(وخالد القیسي ) الحسین(، وبالبرونزیة خالد ابراھیم )العلوم والتكنولوجیا(

العلوم (احمد ، وفاز بالفضیة عمار )األردنیة(فاز بالذھبیة عبدهللا كویك : كغم ٦٠وزن تحت 

  .(الحسین(وثائر كاظم ) الھاشمیة(، وبالبرونزیة عمر العمري )التطبیقیة

  

 أخبار الجامعة

 عمون
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، )البلقاء التطبیقیة(وفاز بالفضیة عبدهللا السراحین ) الھاشمیة(فاز بالذھبیة فھد احمد : كغم ٦٧وزن 

  .(الحسین(ومحمد مطر ) العلوم والتكنولوجیا(وبالبرونزیة احمد خالد 

) البلقاء التطبیقیة(، وفاز بالفضیة عزالدین كمال )األردنیة(بالذھبیة حاتم الدویك  فاز: كغم ٧٥وزن 

  .(الزرقاء الخاصة(، ومحمود اسماعیل )العلوم والتكنولوجیا(وبالبرونزیة یحیى عبدالكریم 

، )العلوم والتكنولوجیا(وبالفضیة حسام الكسواني ) فیالدلفیا(فاز بالذھبیة عمر ناصر : كغم ٨٤وزن 

  .(الھاشمیة(وعبدالعزیز خلیل ) األردنیة(بالبرونزیة علي طارق و

، )األردنیة(، موسى دغش )العلوم والتكنولوجیا(فاز بالذھبیة خلیل الكسواني : كغم ٨٤وزن فوق 

  .(فیالدلفیا(وخمیس حجات ) الھاشمیة(وبالبرونزیة عمر رشاد 

في جامعة الزیتونة األردنیة الدكتور منیر  وفي ختام البطولة قام امین سر االتحاد، عمید شؤون الطلبة

  .عفیشات بتوزیع المیدالیات والكؤوس على الفائزین
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  ثالثة أردنیین ضمن قائمة العلماء األكثر تأثیرا بالعالم

 ٢٠١٧حقق ثالثة باحثین أردنیین مواقع ریادیة لیكونوا ضمن قائمة العلماء االكثر تاثیرا بالعالم لعام 

  شر الماضیة، وذلك وفقا لتقییم مؤسسة كالریفت انالیتكسخالل السنوات الع

Clarivate Analytics  والمنبثقة عن مؤسسة تومسون رویترز، والتي تعتمد على اختیار االكثر

  .استشھادا بابحاثھ

   .وشملت القائمة ستة علماء عرب منھم ثالثة من االردن واثنان من الجزائر وواحد من مصر

لت الجامعة االردنیة على احد التقییمات من خالل الدكتور شاھر المومني وذلك ووفقا للتقییم فقد حص

للمرة الرابعة على التوالي لیكون أول عالم عربي یدخلھا على مدى أربع سنین متتالیة، وتبلغ 

حسب قاعدة البیانات  ٤٤ومعامل ھیرش  ٦٢٧١للدكتور المومني  (Citations) األستشھادات

  .سكوبس

زید عضیبات من جامعة البلقاء التطبیقیة للسنة الثالثة على التوالي، بعدد استشھادات  وحصل الدكتور

  ، ٣٤ومعامل ھیرش  ٣٨٠٣

والدكتور وصفي شطناوي من الجامعة الھاشمیة ھذه القائمة للسنة الثالثة على التوالي حیث بلغت عدد 

  .٢٥ومعامل ھیرش  ٢٠٠٠االستشھدات البحاثھ 

عالم في مختلف التخصصات العلمیة واإلنسانیة، فقد  ٣٣٠٠ھذه القائمة تضم ومن الجدیر بالذكر أن 

عالما ھذه القائمة تلیھا جامعة ستانفورد  ١٥٩احتلت جامعة ھارفرد األمریكیة المركز األول ودخل 

  .عالما ٦٤بــ 

 طلبة نیوز/٥-١:الدستور ص
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عن العام % ٣٤كما حظیت القائمة برقم ملموس لعدد العلماء الصینین الذین زادت نسبتھم بــ 

  .الماضي واحتلت المركز الثالث بین الدول بعد الوالیات المتحدة وبریطانیا
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  افتتاح الموسم الثقافي بمجمع اللغة العربیة

  
خالد . یفتتح في التاسعة والنصف من صباح الیوم في مجمع اللغة العربیة األردني برعایة رئیسھ د

ویشتمل  .«الكفایة اللغویة في مراحل التعلیم العام«الكركي الموسم الثقافي الخامس والثالثین بعنوان 
الكفایة المعرفیة بین «، »امتحان الكفایة في اللغة العربیة«البرنامج على عدد من المحاور التي تناقش 

ً »، و»النظریة والتطبیق في التعلیم العام في األردن الكفایة اللغویة لدى خریجي التعلیم العام مفھومیا
الكفایات النحویة «كما تناقش الجلسات التي یشارك فیھا عدد من األكادیمیین  .«االتھاومستویاتھا ومج
تجریب امتحانات الكفایة في اللغة العربیة وإیجاد خصائصھا »، و»اإلطر والتقویم: في التعلیم العام

اإلدارة  :ةأھمیة البیئة المدرسی»، و»تأھیلھ وتدریبھ لتحقیق الكفایة اللغویة: العلم»،و»السیكومتریة
 .«والنظام المدرسي ومرافق األنشطة الثقافیة واإلجتماعیة والریاضیة في تحقیق الكفایة اللغویة

ویختتم البرنامج الذي یتواصل على مدار یومین بتالوة التقریر الختامي والتوصیات، ویشتمل الموسم 
ً إلى الخامسة الجاري من ال ٢٠إلى ١٨الثقافي على معرض للكتاب، ویقام في الفترة من  تاسعة صباحا

.مساءً 

 ةشؤون جامعیة ومحلی

  ٣:الدستور ص
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  تمدید فترة التقدیم لطلبات البعثات والمنح والقروض: التعلیم العالي 
  

مددت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي عملیة تقدیم طلبات االستفادة من البعثات والمنح 
ومي االثنین والثالثاء والتي یتم تنفیذھا من خالل الوزارة لی ٢٠١٨-٢٠١٧والقروض للعام الدراسي 

المقبلین وتمدید فترة تسلیم الطلبات للمستشار الثقافي حتى الساعة الثالثة من بعد ظھر یوم الخمیس 
  .٢٣/١١/٢٠١٧الموافق 

ودعت الوزارة في بیان صحفي الیوم  الطلبة الملتحقین في الجامعات األردنیة الرسمیة على البرنامج 
س والدبلوم المتوسط الراغبین باالستفادة من ھذه البعثات والمنح العادي لمستوى درجة البكالوریو

وتعبئھ أنموذج الطلب  www.dsamohe.gov.joوالقروض الدخول إلى موقع مدیریة البعثات
  .االلكتروني خالل المدة المحددة

واكدت الوزارة ضرورة استكمال األوراق وتسلیمھا الى مكتب المستشار الثقافي في الجامعة بعد 
  .تمھا من وحدة القبول والتسجیل في الجامعة موضحة أنھ لن یتم استقبال اي طلب بعد ھذا التاریخخ

  ١٢- ١:الرأي ص/٥:الدستور ص
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  طالب إلى مكافحة الفساد بجرم تزویر كشوف عالمات» ٣«تحویل : »البلقاء التطبیقیة«
  

المجلس  تطبیقا لمنظومة التشریعات وسیادة القانون التي تنفذھا جامعة البلقاء التطبیقیة فقد اتخذ
التأدیبي الخاص بطلبة جامعة البلقاء التطبیقیة تحویل ثالثة طالب إلى ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد 

  .بجرم تزویر كشوف عالمات احضروھا من جامعة وطنیة
كما قررت اللجنة المشكلة للتحقق من إدارة صرف ووثائق التبرع الخاص لبناء غرفة طوارئ في 

نولوجیة تقدیم شكوى إلى المدعي العام تجاه الصفحة االلیكترونیة التي نشرت عیادة كلیة الھندسة التك
معلومات عاریة عن الصحة تماما وشكلت إساءة واضحة لسمعة جامعة البلقاء التطبیقیة والعاملین 

  .فیھا
كما نسبت اللجنة التي شكلت في كلیة الھندسة التكنولوجیة بتحویل اثنین من الموظفین في كلیة 

  .سة التكنولوجیة إلى المدعي العام بجرم جزائي یتعلق بضبط مواد بحوزتھم تخص الكلیةالھند
كما قرر المجلس التأدیبي الخاص بالطلبة التنسیب بتحویل ملف احد طلبة كلیة الھندسة التكنولوجیة 

طرق وجسور إلى ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد بسبب تقدیمھ وثائق غیر / تخصص ھندسة مدنیة 
حة، وتوجیھ عقوبة الفصل النھائي للطالب المذكور والذي كان قد قبل في الجامعة في عام صحی

بناء على كتاب وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي رئیس مجلس التعلیم العالي آنذاك رقم  ٢٠١٥
موجھا الى رئیس جامعة الیرموك تفید بقبول الطالب في جامعة  ٧/٩/٢٠١٥تاریخ  ١٠/١/٩٤١٥

ك من ضمن قائمة الطلبة العائدین من الیمن وعددھم ستة طالب وھو احدھم بناء على قرار الیرمو
  .٣/٩/٢٠١٥مجلس التعلیم العالي في جلستھ التاسعة والعشرین المنعقدة بتاریخ 

وتم نقل الطالب بناء على طلب تقدم بھ ولي أمره إلى رئیس جامعة البلقاء التطبیقیة آنذاك بتاریخ 
ن ابنھ ضمن قائمة الطلبة العائدین من الیمن وتم نقلھ إلى جامعة البلقاء التطبیقیة كو) ٧/٩/٢٠١٥(

كلیة الھندسة التكنولوجیة وفقا للصالحیات المفوضة إلى رؤساء الجامعات بناء على قرار مجلس 
موجھ من معالي وزیر التعلیم  ٧/٩/٢٠١٥تاریخ  ١٠/١/٩٤١٧التعلیم العالي وبناء على كتاب رقم 

ي والبحث العلمي رئیس مجلس التعلیم العالي آنذاك إلى رؤساء الجامعات الحكومیة وفي البند العال
یترك للجامعات صالحیة إجراء مناقالت الطلبة فیما بینھا وفقا للشواغر المتوافرة في كل ) (٥(رقم 

  ).جامعة
ة الجامعة في حیث تبین للجنة التحقیق المشكلة من قبل رئیس الجامعة الحالي الذي تسلم إدار

  .بأن الوثائق المقدمة من الطالب المذكور غیر صحیحة ٣٠/٦/٢٠١٦

  ٧:الرأي ص
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  ترد طعناً لمحاضر جامعي أنذر لصراخھ على العمید ورمي أغراض المكتب) اإلداریة العلیا(
  

ردت المحكمة االداریة العلیا طعنا لمحاضر جامعي في جامعة مؤتة حول الغاء انذار بحقھ حصل 
 .ھ وتھدیده لعمید كلیتھ ورمي اغراض المكتب على االرض واغلق الباب علیھ من الداخلعلیھ النفعال

ویاتي ھذا االنفعال لعدم موافقة العمید على طلب اعالن شواغر في تخصص التربیة العملیة ماجستیر 
ه وكان المستدعي قد تقدم بمواجھة المطعون ضد .اناث لرغبتھ التقدم بطلب لزوجتھ للعمل في الكلیة

وھو القائم باعمال رئیس جامعة مؤتة لدى المحكمة االداریة للطعن في القرار الصادر عن المستدعي 
ج من نظام الھیئة التدریسیة في جامعة مؤتة رقم /٤٩ضده والذي استند في اصدار االنذار الى المادة 

ھ عقوبة وتعدیالتھ وبناء على توصیة من لجنة التحقیق المشكلة حیث قررت توجی ٢٠٠٣/١٤٣
وبعدھا طعن في  .االنذار الى المستدعي لثبوت مخالفتھ لالنظمة والتعلیمات المعمول بھا في الجامعة

الحكم لدى المحكمة االداریة التي ردت الدعوى موضوعا لیترافع بالطعن الى المحكمة االداریة العلیا 
تتلخص في ان الطاعن یعمل حیث تبین من خالل اوراق الدعوى واقوال الطاعن ان الوقائع الثابتة 

محاضرا متفرغا في كلیة علوم الریاضة في جامعة مؤتة وانھ اقدم على الدخول لمكتب عمید كلیة 
علوم الریاضة وھو بحالة انفعال بسبب عدم الموافقة على طلب االعالن عن شواغر في تخصص 

وتبین انھ قام بالصراخ  .لكلیةالتربیة العملیة ماجستیر اناث لرغبتھ التقدم بطلب لزوجتھ للعمل في ا
على العمید ورمى موجودات المكتب على االرض مكررا العمل للمرة الثانیة وبعدھا قام باغالق 
المكتب بالمفتاح من الداخل حتى حضور االمن الجامعي والطلب منھ فتح الباب كما قام باالصطفاف 

تقدم العمید بشكوى اضافة لتقریر وعلى اثر ذلك  .بسیارتھ خلف سیارة العمید بشكل غیر مناسب
االمن الجامعي تم تشكیل لجنة ثالثیة للتحقیق مع الطاعن والتي اوصت بتوجیھ عقوبة االنذار للطاعن 
حیث قام القائم باعمال رئیس الجامعة باصدار القرار وبینت وقائع الدعوى بان المستدعي قد اعترف 

من نظام الھیئة التدریسیة في  ٤٨ل مخالفة الحكام المادة امام لجنة التحقیق بما قام بھ االمر الذي یشك
االمتناع عن القیام باي عمل یتعارض مع مھامھ وواجباتھ او «ومنھا  ٢٠٠٣لعام  ١٤٣الجامعة رقم 

وحیث ان القرار المشكو منھ المتضمن توقیع عقوبة  .«االساءة الى سمعة الجامعة او العاملین فیھا
عن جھة مختصة باصدارھا وفي الحدود المبینة في نظام الھیئة  االنذار بحق المستدعي صدر

التدریسیة فیكون ذلك القرار واقعا في محلھ وموافقا للقانون لھذا تم رد الطعن وتایید الحكم المطعون 
  .فیھ

  ٧:الرأي ص
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   مسابقة محاكمة صوریة في القانون الدولي اإلنساني والجنائي السلط
  

بتنظیم من اللجنة »  ٢٠١٧المحاكمة الصوریة الوطنیة لعام « اقیمت بجامعة عمان االھلیة مسابقة 
الدولیة للصلیب األحمر بالتعاون مع اللجنة الوطنیة للقانون الدولي اإلنساني بھدف نشر أحكام القانون 
الدولي اإلنساني وإیجاد فرص تعلم عملیة تدعم القدرات القانونیة لطلبة كلیات الحقوق في البحث 

جامعة حكومیة واھلیة من خالل كلیات الحقوق على مستوى المملكة في  ١٤ت وشارك .والتحلیل
المسابقة التي ھدفت إلى تنمیة إھتمام األساتذة والطالب بالقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي 
لحقوق االنسان والقانون الجنائي الدولي والتعریف بدور اللجنة الدولیة للصلیب األحمر اضافة الى 

ز الوعي بالمضامین والمھارات القانونیة عبر أسلوب عملي للتعلیم ، حیث قام الطلبة بدراسة تعزی
ً أمام محكمة  ً افتراضیا حالة والترافع بشأنھا بتمثیل دور االدعاء والدفاع في قضیة تمثل نزاعا مسلحا

ه الفعالیة تجسد ان ھذ«وقال نائب رئیس جامعة عمان األھلیة الدكتور سلیمان اللوزي  .جنائیة دولیة
الجمع بین الجانبین النظري والعملي في دراسة مواد كلیة الحقوق حیث یتجھ العالم اآلن صوب 
االھتمام بإجراءات المحاكمة ویتعرف الطالب بطبیعة العمل القضائي حتى ال یبقى العلم القانوني 

ممارسات قد ال یجدھا مجرد معلومات اكادیمیة بعیدة عن ساحات القضاء وما یتمیز بھ من طقوس و
وقال رئیس اللجنة الوطنیة للقانون الدولي االنساني الفریق المتقاعد  .«الطالب في كتب الجامعة

مأمون الخصاونة انھ یجب علینا المعرفة التامة بالقانون الدولي والقانون الجنائي الدولي وتفھم 
ھذه الفكرة ھي عالمیة منبثقة من االمم مفاھیمھ لیكون لدینا القدرة على المطالبة بالحقوق مبینا ان 

المتحدة لتعزیز فكرة القانون الدولي خصوصا في المناطق التي تشھد منازعات مضیفا ان االردن من 
القانون واضاف وحیث ان التعلیم الجامعي في االردن یسیر اوائل الدول التي صادقت على ھذا 

بخطى واسعة ممثال في الجامعات الحكومیة األھلیة ورفد المنطقة العربیة بكفاءات علمیة ممیزة في 
كافة التخصصات ومن ھنا البد من ادراج ھذه القوانین كمادة اجباریة تدرس في جمیع كلیات 

یة واالكادیمیة للجنة الدولیة للصلیب االحمر الدكتورة شیماء حلمي وقالت المستشارة القانون .الحقوق
 ١٥٤(ان اللجنة الدولیة اكبر منظمة دولیة معنیة بشؤون النزاعات المسلحة منذ اكثر من« ابو فرحة 

للقانون الدولي » الحارس األمین«عاما وقد اخذت على عاتقھا تكلیف المجتمع الدولي لھا بكونھا (
المرجعیة واالطار القانوني الناظم للنزاعات یبني الحدود الفاصلة بین المشروع االنساني وھو 

والمحظور في عملیات القتال ویقود الوسائل واألسالیب المستخدمة إن كبر ضررھا او تجاوزت 
وقالت الناطق االعالمي  .«غایاتھا لیوفر الحمایة ضد االنتھاكات اآلثمة لحرمة الدم والنفس والمال

في إطار مھمة نشر أحكام القانون الدولي «لجنة الدولیة للصلیب االحمر حال شمالوي باسم ال
اإلنساني وإیجاد فرص تعلم عملیة تدعم القدرات القانونیة لطلبة كلیات الحقوق في البحث والتحلیل 
وتصقل مھارة فن المرافعة لدیھم، نظمت اللجنة المسابقة بھدف تنمیة اھتمام األساتذة والطالب 

وفي نھایة  .القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق االنسان والقانون الجنائي الدوليب
ً من القضاة والخبراء القانونیین، فازت جامعة  المسابقة والتي أشرف علیھا لجنة تحكیم ضمت عددا

  .فیالدلفیا بالمركز االول على مستوى الجامعات المشاركة

  ١٦:الرأي ص
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  و المحركات الخمسة ....انطالق التعلیم

  
  إبراھیم بدران. د

  
  

عند استعراض حالة التعلیم في المنطقة العربیة، ونحن منھا، نالحظ حالة الرتابة والنمطیة والتراجع، 
وبشكل خاص في مستویات الخریجین،وقدراتھم المحدودة على التفاعل مع متطلبات سوق العمل، أو 

صحیح أن ھناك دائما طلبة متمیزون،ولكن . المشاریع الریادیة  التعلیم العالي،أو التجدید واإلبداع، أو
المھم أن ال یكون ھذا التمیز نتیجة للمھارة و الجھد في حفظ المعلومات، واألھم بطبیعة الحال ھو 

ً ومنذ سنوات على أن التعلیم في وضعھ . قدرات و تحصیل الجسم الطالبي بمجملھ ھناك توافق تقریبا
شید المعلومات والحفظ والتلقین، واألخذ المباشر من المعلم أو األستاذ، الحالي یقوم على تح

  . و ال یقوم على التفكیر والتحلیل والتركیب و النقد. واالستظھار وإعادة المعلومة كما ھي عند الطالب
ومن جانب آخر، فإن الحاضر الذي نعیشھ، والمستقبل الذي تسرع األجیال نحوه، یتطلبان مقاربات 

یركز على بناء الشخصیة الوطنیة اإلنسانیة “ تعلیما و تعلما”یتطلبان . ة عن التعلیم السائد الیوممختلف
المستقلة، والمعتمدة على إمكاناتھا التي تم تنمیتھا، وعلى العقل الناقد المتمكن من مھارات التحلیل 

ل من أجل البقاء، كما أن األجیال الصاعدة مطلوب منھا اإلبداع والتجدید المتواص. والتركیب 
فالتنافس بین الشعوب غدا یرتكز إلى التفوق واإلبداع في العلم والتكنولوجیا والخیال . وتحقیق الذات

وھذا . واالنتاج والمعرفة، بل و كل ما لھ عالقة بالحیاة المعاصرة، ولیس على الثروات الطبیعیة
یسود المنظومة التعلیمیة الحالیة بحاجة  أن التثاقل والبطء والنمطیة و التقلید والتحشید الذي”یعني 

في “، لتبدأ إنطالقة جدیدة تمكن الجیل الصاعد من توظیف عقلھ وابداعھ وخیالھ وقدراتھ“ألن تنتھي
ً ومعرفیا . صنع مستقبلھ فیعتمد على نفسھ في التعلم والتعلیم والتفاعل والتشارك مع اآلخرین انتاجیا

، بكل ما یتضمن ذلك من .ي والعلمي والتكنولوجي واإلنسانيإلغناء الواقع اإلقتصادي واإلجتماع
ً عن الماضي ً للحاضر وال نقال   . تجدیدات ومواقف ورؤى ال تشكل تكرارا

ھناك محركات خمسة النطالق التعلیم و تخلیصھ من العقم و التثاقل و الرتابة، علینا الشروع في 
الكتفاء باإلصالحات التقلیدیة على أھمیتھا مثل بنائھا و تشغیلھا في أقرب فرصة، وعدم االنتظار أو ا
الفلسفة في المراحل التعلیمیة :المحرك األول . تأھیل المعلم واإلدارة المدرسیة والكتاب واإلمتحان

فتدریس الفلسفة ھو المدخل الفعال و ربما الوحید لتعلیم الطلبة التفكیر والتحلیل والتركیب، . جمیعھا
والفلسفة ھي التي تحفز . ب والحكم على الصحیح منھا وتمییزه عن الزائفوتقییم البراھین واألسبا

التفكیر النقدي واإلبداعي التي یطالب بھا الكثیرون،إضافة إلى انھا تشجع الطلبة على طرح األسئلة 
المعرفیة المستقرة في ) التابوھات(وبذا تكسر الممنوعات .الحیاتیة الكبرى، وتساعد على اإلجابة 

أن تدریس الفلسفة یساعد على تكوین الشخصیة المتوازنة ”و یؤكد الباحثون . نسان العربيوجدان اإل
التي تمیل نحو الفضیلة والعقالنیة،و ترفض المغاالة و التطرف،و بالتالي ترفض العنف و 

. “ھذا إضافة إلى ان الفلسفة تحسن التحصیل العلمي للطلبة في الریاضیات و اللغة و القراءة.اإلرھاب
وبطبیعة الحال یبدأ تدریس الفلسفة من مستویات بسیطة لیتدرج في العمق من منظور علمي 

لیس ھناك من وسیلة لتھذیب النفس، وتھدئة المزاج وتقلیص . الفنون: الثاني . . واجتماعي وثقافي
ین وقد تب. العنف، وتعویض خشونة البیئة و قسوتھا، وتوسیع آفاق الخیال واإلبداع أكثر من الفنون

  ١٥:الدستور ص

 مقاالت
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ً كافیة ومنوعة من الفنون، یزداد تحصیلھا  للباحثین أن المجموعات الطالبیة التي تأخذ حصصا
  .العلمي وترتفع درجات التقییم لھا

  ، ً إن الفنون ھي الوسیلة األفضل لكسر الحواجز النفسیة لدى الصغار والشباب ولدى االنسان عموما
ً لقبول االخر وقبول ا لتنوع االجتماعي، ورؤیة الجانب الجمیل من وھي المدخل األكثر اتساعا

ً على شخصیة المتعلم و عالقتھ مع  مكونات المجتمع و الوطن و اإلنسانیة، األمر الذي ینعكس ایجابیا
إن الفنون ھي التي تؤصل حس الجمال وامكانیة . زمالئھ ومجتمعھ،و إیجابیا على التماسك المجتمعي

یدفع باتجاه الشخصیة الوطنیة المنتجة التي تھدف التربیة  االستمتاع بھ و المحافظة علیھ، و ھذا
وواقع األمر أن الفنون لم تعد مقتصرة على الجانب الترفیھي . والتعلیم و الثقافة إلى بنائھا 

واالستمتاعي،على أھمیة ذلك،وانما تغلغلت في صلب إقتصادات الدول، وفي عملیات التصمیم 
فلیس ھناك من سلعة أو خدمة یتم انتاجھا وتسویقھا . ات األخرىواالنتاج السلعي والتسویق و الخدم

ً وھیئة فنیة تعطیھا میزة خاصة ً جاذبا ً جمالیا االستكشاف والمخاطرة و : الثالث . دون أن تأخذ شكال
إن ما یصبغ الحالة العربیة في أبعادھا المجتمعیة واالقتصادیة والتكنولوجیة بل والسیاسیة، .الریاضة 

ن الفشل، والتردد أزاء القرار، والمخاطرة بالمجھول و غیاب الریاضة من الثقافة و ھو الخوف م
وبالتالي عدم االكتراث باالستكشاف ومواجھة مفرداتھ، وھي حالة مثبطة . الممارسة المجتمعیة

سواء كان ذلك للمغامرة في . لالبداع ومحبطة للخیال ومحجمة للتفكیر، ومضادة للتجدید واإلبتكار
جبلیة، أو الفوز في مباراة، أو البدء في مشروع ریادي، أو تنفیذ فكرة عملیة وتحویلھا إلى رحلة 

ولیس ھناك تعلیم حداثي وال تعلم ذاتي . اختراع، فالخوف ھنا یصبح حالة نفسیة عامة تشمل كل شيء
زءا وتأتي الریاضة الجادة ھنا ج. ال یقوم على الفضول والرغبة في المعرفة واستكشاف المجھول

ً لمتطلبات االستكشاف والمغامرة وھذا یعني أن النشاطات الالمنھجیة یجب أن . موازیا أو مكمال
تتحول إلى حالة متحركة تزرع في نفوس الصغار الثقة الجسمانیة والذھنیة و النفسیة، وتجذر 

من و ھذا .اإلستعداد للمغامرة والرغبة في االستكشاف والوصول إلى الھدف مھما كانت الصعاب
ذلك أن ضعف الطلبة في : اللغة : الرابع. شأنھ ان یحسن من التحصیل التعلیمي و األداء العام للطلبة

اللغة العربیة یبعدھم بالضرورة عن القراءة و الكتابة، وعن التفكیر المتسلسل المنظم،و یضائل من 
مھنیة لوجود حاجز تفاعلھم مع المعارف والمعلومات، ویخفض من تفاعلھم المعرفي مع الشرائح ال

% ٤٠و ھذا من شأنھ أن یخفض التحصیل و اإلستیعاب بما یقارب . نفسي ومھاراتي تمثلھ اللغة 
  .ومما یفاقم المسألة تلك الفجوة الكبیرة بین اللغة العامیة المتداولة وبین اللغة الصحیحة.
ة ما تحملھ تلك ولعل مواقع التواصل االجتماعي تكشف بوضوح خطورة المسألة اللغویة وضحال 

وإذا كان التعلیم المستقبلي یقوم على التعلم، ویكون الطالب محور . المواقع في كثیر من األحیان
العملیة التعلیمیة، فإن اللغة بوصفھا لیس فقط أداة تواصل وانما أداة للتفكیر وتنظیمھ ولصیاغة 

ً من المفاصل الرئیسة في ھذا الشأن المھارات؛ لم یعد التعلیم یقتصر : الخامس. األفكار تصبح واحدا
على المعلومات والمواد المكتوبة و المحفوظة، وانما یعتمد على نجاح التعلیم والتعلم ونجاح 
مخرجات التعلیم، في التفاعل إیجابیا مع المجتمع بكل مفرداتھ، وھذا بدوره یستلزم االعتماد على 

المھارات الحیاتیة، ومھارات االتصال، ومھارات  واھمھا. المھارات التي ال بد أن یتمكن منھا المتعلم
ً وتفكیرا وثقافة ( اللغة  ، والمھارات المعلوماتیة والحاسوبیة، ومھارات )كتابة وقراءة واستیعابا

ولیس ھناك من فترة أفضل من مراحل الدراسة المتتالیة . التخصص ومھارات الریادیة واإلبداع
  . یفھا في اغناء التحصیل المعرفي والمھني على حد سواءالكتساب ھذه المھارات، وتنمیتھا وتوظ

من مجمل التحصیل، والقیمة االقتصادیة بما فیھا % ٥٠إن القیمة التعلیمیة لھذه المحركات تتجاوز 
الفرص الضائعة تصل مئات المالیین من الدنانیر سنویا، و علیھ ال بد من اإلسراع في توفیرھا في 

العمل علیھا بوعي وتصمیم،الطالق الشباب و إخراجھم من قمقم الخوف  المنظومة التعلیمیة، لیبدأ
وبطبیعة الحالة فإن كفاءة المعلم وجودة البیئة التعلیمیة من شأنھا أن تجعل . والتردد والتقلید واإلعادة
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وبذا یمكن للتعلیم وللمجتمع على حد سواء أن یدخال مرحلة . المحركات أكثر دینامیكیة و فاعلیة
  .تقوم على االنفتاح والتفوق في كل اتجاه وذلك ھو المستقبلجدیدة 
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  شفابدران –نعامھ حمدان بطاینة  -
  
  العدسیة –احمد محمد ابو زمزم  -
  
  تالع العلي –شاھر سلیمان نایف العساف  -
  
  العقبة –صفیة محمد حسن رضوان  -
  
  الدوار السابع –داوود عادل أبو السعود  -
  
  شارع االردن –الرحمن االطرش علي حسن عبد -
  
  بلدة كفراسد –سھام علي الحسین البشایرة  -
  
  الربة –زیاد عاید احمد المجالي  -
  
  عنجرة –فادیا جوھر سالمھ عریفج  -
  
  العبدلیة - عبداللطیف عبداهللا عید المراشدة  -
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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رار بعد قائمة من التقاعد واالستیداع بین دائرة ضریبة الدخل والمبیعات تعیش حالة من عدم االستق
مصادر مطلعة ان ھناك اجراءات ستتخذ في سبیل تخفیف  من» عین الرأي«وعلمت . موظفیھا

  .التوتر الحاصل في ضریبة الدخل
  

شركات الكھرباء ستنفذ حمالت واسعة في مختلف مناطق المملكة للكشف عن اي عبث او اعتداء 
  .تجرار الطاقة بصورة غیر شرعیةعلى الشبكة الكھربائیة واس

  
  

وتحتوي . تحت قبة البرلمان بدال من جدول االعمال الورقي» االي باد«النواب بداوأ استخدام أجھزة 
وزود االتحاد األوروبي مجلس  .على جدول اعمال مجلس النواب الكترونیا» تابلت«االجھزة اللوحیة 

ل النواب للوصول إلى البرلمان اإللكترونيجھازا لوحیا بھدف استخدامھ من قب ١٥٠النواب بـ

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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م مركز الحیاة ّ راصد عند / برعایة ومشاركة رئیس مجلس النواب المھندس عاطف الطراونة ینظ
الساعة الحادیة عسرة من صباح یوم السبت القادم المنتدى البرلماني بالتزامن مع انطالق فعالیات 

  .األسبوع العالمي للبرلمان المفتوح
  

كتب الیونیسكو في عمان عند الساعة العاشرة من صباح الیوم اإلثنین حفل تخرج للمشاركین یعقد م
الذي یھدف » التعلیم والتدریب التقني والمھني للشباب السوریین واألردنیین في األردن«في مشروع 

ررین من لتوفیر فرص التعلیم والتدریب التقني والمھني للشباب األردنیین والالجئین السوریین المتض
  .األزمة السوریة

  
یعقد مدیر عام دائرة اآلثار العامة الدكتور منذر جمحاوي عند الساعة العاشرة من صباح الیوم 
مؤتمرا صحفیا لإلعالن عن تنفیذ الدائرة أعمال تنقیبات أثریة في موقع عراق األمیر وكھف كنیسة 

  .ائرة اآلثار العامةالبصة األثري وإجراءات أخرى داخل المنطقة، وذلك في مبنى د
  

داھمت الجھات المختصة امس األول السبت سوق السُّكر خلف المسجد الحسیني وضبطت بعض 
اصحاب البسطات ومن ضمنھم وافدون وبحوزتھم مخدرات ومواد محظورة وتم توقیفھم الستكمال 

  .التحقیقات تمھیدا الستكمال اإلجراءات القانونیة
  

وبحسب مصادر معنیة . العام المقبل الى مبناھا الجدید في شفا بدران ھیئة النقل البري ستنتقل مطلع
  .فإنھ سیصار الى دمج مبنى ادارتي الھیئة الكائنین حالیا في ضاحیة الرشید وعبدون بالمبنى الجدید

  
  
  

 صنارة الدستور
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مجلس كلیة بإحدى الجامعات الرسمیة خارج عمان عقد أمس جلسة طارئة البتعاث نجل أحد كبار 
طالبا تقدموا  ٥٦المعلومات الراشحة تفید أن . جامعة للحصول على شھادة الدكتوراةمسؤولي ال

  !إلعالن االبتعاث المذكور، لكن لم تنطبق الشروط إال على نجل المسؤول، وطالب آخر
  

أن نسبة شكاوى " زواریب"أبلغ مصدر مطلع في وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمیة 
ً ٢٠١٦مسجلة في دائرة الحج والعمرة انخفضت بنسبة كبیرة عن موسم الحجاج األردنیین ال ، مشیرا

إلى أن الوزارة تعاملت وحققت في الشكاوى المتعلقة بشركات الحج والعمرة، على أن یتم محاسبة أي 
  .شركة خالفت العقود المبرمة

  
المتحدة المعني مركز السلم المجتمعي في مدیریة األمن العام ینظم بالتعاون مع مكتب األمم 

دور مؤسسات المجتمع المدني واإلعالم في مواجھة الفكر "بالمخدرات والجریمة، ورشة عمل حول 
الورشة التي تقام في فندق الشیراتون تأتي ضمن مشروع لتعزیز التعاون الدولي ". المتطرف

  .بمكافحة الجریمة في االردن والممول من الحكومة الیابانیة
  

في فندق الندمارك،  ٢٠١٧حمایة الطبیعة تنظم السبت المقبل حفلھا السنوي الجمعیة العربیة ل
ویستضیف الحفل النائب جنوب افریقي ماندیال ماندیال حفید المناضل الجنوب افریقي الراحل نیلسون 

. ماندیال، وعمر البرغوثي العضو المؤسس في حركة مقاطعة اسرائیل والموسیقي طارق الجندي
  .لزراعة االشجار في االردن وفلسطینریع الحفل سیخصص 

  
عمر الزغول في . المنتـدى العربـي تستضیف مساء غد الثالثاء استاذ التاریخ بجامعة الیرموك د

 .، وذلك في مقر المنتـدى بعمان"تاریخنا أم تاریخھم: "محاضرة بعنــوان

 زواریب الغد
  


