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 ــوضـــــوعالمـــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

 ٣  العالمي) QS Stars(تحتفي غدا بتقدمھا في تصنیف " األردنیة"

ً في مشاجرة االردنیة ً متورطا  ٤  االمن یعتقل طالبا

 ٥  »بناء السالم«ثاني أفضل منظمة عالمیا في » أجیال السالم«

   شؤون جامعیة

 ٦  ت المنطقة االقتصادیة الخاصةعاجز عن مواكبة متطلبا» التعلیم العالي«

 ٩  وقف ارسال ملحقیین ثقافیین الى سفارات المملكة في الخارج: الطویسي 

 ١٠  »الیرموك«إقرار تعدیالت تعلیمات التدریب الصیدالني المیداني في 

   مقاالت

 ١١  محمد طالب عبیدات. د/سوق العمل والتخصصات الھندسیة

نتقال من التعلیم التلقیني إلى اال: نعم نستطیع تعلیم اإلبداع
  الدكتور ذوقان عبیدات/اإلبداعي

١٣ 

 ١٩  اعالنات

 ٢٠  وفیات

   ٢٤-٢١  زوایا الصحف

لتقریر الصحفي محتویات ا

 الیومي
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  العالمي) QS Stars(تحتفي غدا بتقدمھا في تصنیف " األردنیة"
  

تقیم الجامعة  –ھبة الكاید 
األردنیة یوم غٍد االثنین حفال في 

تقدمھا في بھو الرئاسة بمناسبة 
العالمي ) QS Stars(تصنیف 

وحصولھا على أربع نجوم في 
ھذا التصنیف الذي أجرتھ 

) QS(المؤسسة البریطانیة 
إحدى أكبر ثالث جھات تعنى 
بتصنیف الجامعات على مستوى 

  .العالم من حیث األھمیة والتأثیر
   
   

لسواعیر أن ھذا التقدم یعد وأكد مدیر مركز االعتماد وضمان الجودة في الجامعة الدكتور فالح ا
  .؛ فھي بھذا النجاح حققت المركز الرابع على الصعید العربي"لألردنیة"إنجازا دولیا جدیدا 

   
   

مؤشر قیاس ألداء الجامعات ) ٣٣(وأوضح السواعیر في تصریح لھ أن نتائج التقییم الذي اعتمد على 
ى خمس نجوم في مجاالت التعلیم خلصت بحصول الجامعة على أربع نجوم في أدائھا العام وعل

والتوظیف واالبتكار والشمولیة، فضال عن حصولھا على أربع نجوم في مجال البعد الدولي، 
  .نقطة) ٧٣(نقطة، متخطیة بذلك حاجز األربع نجوم بـ ) ٦٢٣(ووصول مجموع نقاطھا إلى 

   
   

ّم غدا خالل الحفل شھادة التصنیف من المدیر اإلقلیمي للمؤسسة  من الجدیر ذكره أن الجامعة تتسل
  .، الذي سیلقي محاضرة تعریفیة بالمؤسسة وأھمیة ھذا التصنیف"أشون فرناندز"السید 

 أخبار الجامعة

  /أخبار األردنیة
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  االمن یعتقل طالباً متورطاً في مشاجرة االردنیة
  

ألقت االجھزة االمنیة القبض على طالب من داخل الجامعة االردنیة، االحد، على خلفیة مشاركتھ في 
  .ي إندلعت اواخر العام الماضيالمشاجرة الت

   
أن رجال االمن إعتقلوا الطالب، خالل تواجده بالجامعة، منوھین إلى أن " السوسنة"وقال طالب لـ 

  .الطالب في السنة الدراسیة الثالثة، بأحدى الكلیات اإلنسانیة
   

  .واشار الطالب، الى ان رجال االمن إقتادوا الطالب المتورط، الى خارج الجامعة
   

وكانت الجامعة االردنیة، قد شھدت نھایة العام الماضي، مشاجرة واسعة تخللھا إطالق للعیارات 
ً على خلفیة المشاجرة ١٧الناریة، وقررت الجامعة فصل    .طالبا

  السوسنة
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  »بناء السالم«ثاني أفضل منظمة عالمیا في » أجیال السالم«

  
 NGO(» ان جي او أدفایزر«تقدمت ھیئة أجیال السالم في التصنیف الذي تجریھ منظمة 

Advisor( منظمة غیر حكومیة في العالم، والذي یعكس عاما آخر من التوافق لھذه  ٥٠٠، ألفضل
  .المنظمة العالمیة غیر الربحیة ومقرھا األردن

  
باعتبارھا » أجیال السالم«ووفق بیان صحفي أصدرتھ الھیئة امس األحد، فقد صنفت ھذه المنظمة، 

غیر حكومیة في بناء السالم، فیما جاء بالمركز األول منظمة المداواة من العنف ثاني أفضل منظمة 
  . ومقرھا شیكاغو) كیورفایالنس(
  

وباعتبارھا منظمة السالم من خالل الریاضة الوحیدة المعترف بھا رسمیا من اللجنة األولمبیة 
 ٩اإلرشاد والدعم ألكثر من الدولیة، نجح النھج االبداعي لھیئة أجیال السالم في تقدیم التدریب و

آالف قائدا متطوعا من الشباب من أجل بناء السالم عبر خمس وخمسین بلدا في منطقة الشرق 
  .األوسط وافریقیا وآسیا وأوروبا

  
وبتعقیبھ على عام آخر من النجاحات للمنظمة، قال سمو األمیر فیصل بن الحسین، مؤسس ورئیس 

تصنیفنا الممتاز للعام الثالث على التوالي ھو تقدیر واعتراف  إن«مجلس إدارة ھیئة أجیال السالم 
ً إنھ »بالعمل الشاق واإلنجازات لجمیع المندوبین والرواد والفریق في المقر الرئیس یعكس «، مضیفا

  .»الحافز المستمر لھیئة أجیال السالم نحو االبتكار والجودة والتأثیر واالستدامة في كل ما نقوم بھ
  

شھادة لجمیع متطوعینا المدربین والذي یقودون تغییرا إیجابیا مستداما في المجتمعات في  أنھا«وتابع 
جمیع أنحاء العالم، ان جھودھم البارزة في نشر السالم والتسامح والتماسك االجتماعي في مجتمعاتھم 

  .»المحلیة تشكل بالفعل مصدر الھام
السالم كواحدة من أفضل المنظمات غیر أن نرى من جدید االعتراف بھیئة أجیال «وأوضح سموه 

الحكومیة في العالم ھو دفعة عظیمة لجمیع المعنیین، ونحن نتطلع الى التوسع من أجل افادة المزید 
  .»وما بعد ذلك ٢٠١٧من المجتمعات العام 

عندما «جان كریستوف نوثیاس » منظمة غیر حكومیة في العالم ٥٠٠أفضل «من جھتھ، قال محرر 
، »حینھا ستفھم بأن ھناك أمرا مھما یحدث ھنا» أجیال السالم»من المتطوعین الشباب بـ تواجھ جیشا

 ً   .»یبدو أن ال حدود لطموح وانضباط ھذه المنظمة«مضیفا
  

، في بیانھا، إنھ تم تحقیق التصنیف العالي للھیئة بفضل ابداعھا المستمر في »أجیال السالم«وقالت 
تكیفیة، وتركیزھا القوي على قیاس التأثیر، والتقییم التشاركي، تطویر أدوات بناء السالم وبرامج 

الیونیسف (والتفكیر والتعلم، ونموذج التكلفة المستدام، وشراكاتھا القویة مع وكاالت األمم المتحدة 
ومن ضمنھم االتحاد األوروبي، ووزارة الشؤون الخارجیة (، والمانحین الحكومیین )والیونیسكو

الشؤون الخارجیة النرویجیة، ووزارة الخارجیة األمیركیة والوكالة األمیركیة  البلجیكیة، ووزارة
ومن ضمنھم سامسونج المشرق العربي، اورانج األردن، (، والشركاء التجاریین )للتنمیة الدولیة

  ).دیاتشال اكسبرس
  

ر ھي منظمة إعالمیة مستقلة مقرھا في جنیف وھي ملتزمة بنش» ان جي او أدفایزر«یذكر أن 
  .االبتكار والتأثیر والحوكمة في القطاع غیر الربحي

  ١٦:الرأي ص
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  عاجز عن مواكبة متطلبات المنطقة االقتصادیة الخاصة» التعلیم العالي«
  

تواصل مدینة العقبة حضورھا الیومي على مختلف األجندات المحلیة االقتصادیة والسیاحیة والخدمیة 
لنموذج المثالي للمدن األردنیة األكثر رفاھا وتقدما في بما تملكھ من إمكانیات وارث ساھم في جعلھا ا

لكن في الوقت ذاتھ مازالت حزمھ من القضایا والموروثات تؤرق أصحاب القرار ، معظم المجاالت
  .في المدینة الساحلیة

وفي الحلقة العاشرة نفتح ملف التعلیم العالي في العقبة الذي یوجد اسما في المدینة الساحلیة وقرارات 
  .ي العاصمة عمانف

وفي التفاصیل فان منظومة التعلیم العالي في محافظة العقبة مازالت عاجزة تماما عن مواكبة 
ً الفتا فیما بقي  متطلبات المنطقة االقتصادیة الخاصة السیما بعد أن سجلت كل القطاعات نموا وتطورا

 ً   .بةرأسھ في عمان وأقدامھ في العق» أعرج«قطاع التعلیم العالي قطاعا
سنوات عجاف للتعلیم العالي في العقبة بسبب حالة تھمیش لفرعین لجامعتین عریقتین وجامعة خاصة 

لم یتمكنا خالل السنوات الماضیة من اللحاق بركب التعلیم العالي في ظل عزوف طالبي ،ناشئة 
ً عن مجد وأضواء التعلیم العالي في العاصمة عمان  وبعض وأكادیمي واضح عن ھذه الفروع بحثا

  .المحافظات األخرى في اشارة واضحة ان التعلیم العالي في العقبة أقل من الطموح واآلمال
والیوم وبعد أن تدارك المھتمون والمراقبون من ابناء العقبة والقیادات االكادیمیة ما آلت الیھ األحوال 

باسم على أھمیة في منظومة التعلیم العالي في العقبة انطلقت صرخات ودعوات من قلب الثغر ال
وجود جامعة حكومیة مستقلة في محافظة العقبة أسوة بشقیقاتھا في المحافظات األخرى لتتمكن ھذه 
الجامعة من توحید ودعم التعلیم العالي في المنطقة الخاصة بجسم ورأس واحد یحظى باحترام وتقدیر 

  .م والمعرفةالطالب واالكادیمي وولي األمر والباحث عن التمیز واالبداع في العل
وطالب النائب عواد الزوایدة بضرورة اسراع الجھات المعنیة باتخاذ حزمة من القرارات الكفیلة 
بتطویر منظومة التعلیم العالي في العقبة من خالل اتخاذ قرار تاریخي بتوحید منظومة التعلیم العالي 

حت اسم واحد تقدیرا للعقبة في العقبة بكیان واحد مستقل ودمج كل مؤسسات التعلیم العالي فیھا ت
اضافة الى انشاء صندوق لدعم التعلیم العالي في العقبة تساھم . ودعما لمشروعھا االقتصادي الوطني

فیھ المؤسسات والمشاریع االقتصادیة واالستثماریة الكبرى في العقبة وضرورة قیام رجال االعمال 
ي منح حوافز وامتیازات اضافیة العضاء والمستثمرین والراغبین في دعم ھذا الصندوق بالتوسع ف

ً یحتذى في مؤسسات التعلیم  ھیئات التدریس الستقطابھم الى الجامعة المستقلة في العقبة لتكون نموذجا
  .االمر الذي یساھم في استقطاب افضل الطلبة من الداخل والخارج،العالي 

جدیدة في العقبة كالطب وكذلك االسراع في االعالن عن خطة متكاملة لفتح تخصصات وكلیات 
والھندسة والعلوم البحریة والسیاحة وغیرھا لخدمة سوق العمل ومنطقة العقبة ومحیطھا االقلیمي 

والمباشرة في استقطاب شراكات عربیة واقلیمیة مع الجامعة المستقلة لتزوید الجامعة بالطلبة العرب ،
مباشر في الجامعة وفتح ابوابھا على واالستفادة من موقع العقیة الجغرافي واعتماد القبول ال،

  .مصراعیھا امام الخیارات الطالبیة بالقبول المباشر
اضافة الى التوسع في عملیة االبتعاث العضاء ھیئة التدریس مستقبال على غرار ما فعلتھ بعض 

ھار لما لذلك من اثر بالغ في اثراء مسیرة الجامعة وتعزیز دورھا كحاضنة للتعلیم واالزد، الجامعات
في المنطقة الخاصة والتوسع في برنامج الموازي ضمن شروط واسس معینة تجعل من الجامعة 
ً على مدار الساعة ومنحھا حریة اتخاذ القرار في كافة االمور التي  ً ومجتمعیا ً تنمویا المستقلة محركا

  .تساھم في رفعتھا وتقدمھا

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ١١:الدستور ص
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ي معظم القطاعات ما جعلھا في الصفوف وشدد النائب الزوایدة على ان العقبة تشھد نھضة شاملة ف
االولى لكل الباحثین عن الفرص واالمتیازات اال ان تواضع التعلیم العالي فیھا ساھم في ھجرة الطلبة 

  .واولیاء االمور بحثا عن تعلیم أفضل ألبنائھم في المناطق االخرى
من اعلى المستویات لتكریمھا واكد النائب الزوایدة ان العقبة تحتاج بصورة عاجلة الى قرار تاریخي 

ً من رئاستھا  وابنائھا والعاملین فیھا بجامعة حكومیة مستقلة تتوافر لھا كافة اسباب النجاح والتقدم بدءا
المستقلة مرورا بھیئتھا التدریسیة المتفرغة وصوال الى استقطاب امیز الطلبة االردنیین والعرب 

اضافة الى فتح تخصصات علمیة ،ودول الخلیج العربي السیما من دول االقلیم المجاورة كالسعودیة 
وانسانیة تواكب متطلبات سوق العمل في المنطقة االقتصادیة الخاصة والمنطقة العربیة المحیطة 

  .وصوال الى فتح ابواب الجامعة المستقلة امام عملیة القبول المباشر للطلبة تمییزا للجامعة ودعما لھا
رورة العمل على فتح كلیة زراعیة في لواء القویرة نظرا لما تشھده واكد النائب الزوایدة على ض

المنطقة من توسع زراعي كبیر االمر الذي یساھم في توفیر بیئة تعلیمیة واكادیمیة مھنیة البناء اللواء 
  .الذي یعاني الطلبة فیھ من بعد المسافات في التخصصات الزراعیة

منظومة التعلیم العالي في العقبة وتمكین كل مؤسسات ودعا الى انشاء مجلس صداقة مجتمعي لدعم 
التعلیم العالي في المنطقة الخاصة الحالیة والجدیدة من القیام بدورھا بشكل فاعل ومؤثر في خدمة 

معتبرا ان صندوق مجلس الصداقة سیخفف االعباء المالیة على ،المحافظة ومحیطھا االقلیمي 
  .مؤسسات التعلیم العالي في المنطقة

علیاء أبو ھلیل ان الوقت قد حان للتفكیر بجامعة مستقلة في العقبة السیما في ظل . و قالت النائب د
منوھة الى ان نسبة كبیرة جدا من االناث تضطر الى ،تواضع امكانیات التعلیم العالي في المدینة 

بة یوفر اسباب المغادرة الى المدن االخرى بحثا عن تخصصات مناسبة ووجود جامعة مستقلة في العق
  .الراحة والطمأنینة لالھالي والعائالت على ابنائھم ویخفف من االعباء المالیة على اولیاء االمور

واضافت النائب ابو ھلیل ان وجود جامعة حكومیة مستقلة في العقبة یعني تطور كبیر في كافة 
واضحا في ھذه الجامعة  مطالبة في الوقت ذاتھ بان یكون البناء المجتمع المحلي دورا،المجاالت 

ومستقبلھا االمر الذي ینعكس ایجابا على الحالة العامة في العقبة لتكون محط اھتمام الباحثین عن 
  .فرص التعلیم والمعرفة المتمیزة

محمد حریزي البدري على ضرورة وجود جامعة مستقلة في العقبة تحظى . واكد النائب السابق د 
نیة لتكون قادرة على تحمل مسؤولیاتھا األكادیمیة والمجتمعیة بدعم ورعایة كافة الجھات المع

  .والمساھمة في بناء حالة معرفیة متمیزة تساھم في النھوض بكافة القطاعات في العقبة
ً تاریخیا سریعا باالعالن رسمیا عن انشاء جامعة حكومیة . و اضاف د البدري ان العقبة تستحق قرارا

تعلیم العالي في المنطقة والعمل على جذب الطلبة العرب واالردنیین مستقلة فیھا لتوحید منظومة ال
الى الجامعة من خالل توفیر التخصصات والمساقات العلمیة التي تلبي طموحات ورغبات الطلبة 

معتبرا ان وجود جامعة مستقلة في المنطقة الخاصة یشكل رافعة تنمویة وتعلیمیة ،االردنیین والعرب 
  .نحو العالمیة في منطقة تحث الخطى

واكد احمد الیماني ناشط ثقافي ان وجود جامعة واحدة مكتملة المھام والواجبات في العقبة افضل 
مشیرا الى ان جامعة مستقلة یتوافر فیھا كافة ،بكثیر من تعدد الفروع وضعف االمكانیات الحالیة 

  .التخصصات والقرارات تمثل حالة ایجابیة تستحق المتابعة واالھتمام
اكد الناشط خالد مرسي ان وجود جامعة مستقلة في العقبة یجب ان یرافقھ عملیة تسویق واسعھ و

لفكرة ھذه الجامعة لربطھا بمحیطھا العربي وتكون قادرة على استقطاب الطلبة العرب من خالل 
لیم العالي معتبرا ان دراسة معمقة لمنظومة التع،قدراتھا العلمیة والتدریسیة والبنیة التحتیة المتمیزة 

في العقبة والحاجة الفعلیة لجامعة او فرع او كلیة امرا مھما یجب على اصحاب القرار االسراع في 
  .بحثھ وتفصیلھ سلبا او ایجابا التخاذ القرار الذي یخدم الوطن والمواطن
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 ً  ووصف الزمیل الصحفي ریاض القطامین حال منظومة التعلیم العالي في العقبة بأنھا األكثر تأخرا
ً ان خلوة خاصة للقیادات المجتمعیة ،في مجاالت التنمیة والتطور في العقبة الخاصة  معتبرا

واالكادیمیة والمھتمة ھي القادرة على اتخاذ قرار تاریخي من خالل وثیقة ملزمة یوقع علیھا كافة 
اب للطلبة االطراف للمطالبة بانشاء جامعة مستقلة عنوانھا ومكانھا وادارتھا العقبة مشرعة االبو

  .االردنیین والعرب بحكم موقع العقبة الجغرافي وأھمیتھا االقتصادیة
وقال الصحفي القطامین العقبة االن احوج ما تكون الى جناح تعلیمي اكادیمي عالي المستوى یطیر 
بھا الى فضاءات التقدم واالزدھار لتكون المقصد والمكان الجاذب للباحثین عن التمیز واالبداع من 

  .ل جامعة مستقلة على ارض العقبةخال
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  وقف ارسال ملحقیین ثقافیین الى سفارات المملكة في الخارج: الطویسي 
  
  
  

اكد وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي عادل الطویسي بأنھ سیتم اتخاذ قرار بعدم ارسال مستشارین 
  وملحقین ثقافیین الى الخارج للعمل في السفارات االردنیة،

  
  .تي القرار الذي اتخذه الدكتور الطویسي تماشیا مع توجھات الحكومة بتخفیض النفقاتو ویأ

وبین الطویسي بأنھ سیصار إلى التنسیق بین التعلیم العالي ووزارة الخارجیة سیفضي لتغطیة عمل 
  .الملحقین الثقافیین من قبل دوبلوماسیین وموظفوا وزارة الخارجیة في السفارات

  ٥:الدستور ص
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  »الیرموك«تعلیمات التدریب الصیدالني المیداني في  إقرار تعدیالت

  
وافق مجلس العمداء في جامعة الیرموك على إقرار تعدیالت التعلیمات الخاصة بالتدریب الصیدالني 
 ً المیداني، والتدریب الصیدالني المتخصص في جلستھ التي ُعقدت أخیرا، وسیتم العمل بھا اعتبارا

  ).٢٠١٦/٢٠١٧( ي للعام الدراسيمن بدایة الفصل الدراسي الصیف
وذكر عمید كلیة الصیدلة الدكتور عدنان مساعدة أن ھذه التعلیمات جاءت لتنظیم عملیة التدریب  

الصیدالني المیداني لتتفق مع الخطة الدراسیة التي تم تعدیلھا وإقرارھا من قبل مجلس العمداء في 
ري والتطبیقي فیما یخص التدریب الصیدالني وللمواءمة بین الجانبین النظ)  ٤٢/٢٠١٦(جلستھ رقم 

المیداني في صیدلیات المجتمع تحت إشراف أساتذة متخصصین، ومتابعة مباشرة من قبل لجنة 
  .اإلشراف على التدریب في الكلیة

وفیما یخص التدریب الصیدالني المتخصص أشار إلى أن ھذه التعلیمات تتعلق بتخصص 
للطلبة الذین التحقوا في الكلیة خالل ) مسار األعمال/ دلةصی(وتخصص ) مسار الصناعة/صیدلة(

لیُصار إلى تدریبھم في مصانع ) ٢٠١٤/٢٠١٥(و)          ٢٠١٣/٢٠١٤(العامین الدراسیین 
  . وشركات األدویة وفي مختلف المؤسسات الصیدالنیة في المملكة

ني المیداني السابقة، وال یجوز وأكد المساعدة على أن ھذه التعلیمات تلغي تعلیمات التدریب الصیدال
  .للطالب القیام بالتدریب المیداني خارج المملكة األردنیة الھاشمیة

من التعلیمات یسمح للطلبة البدء بالتدریب الصیدالني المیداني بعد إنھاء دراسة ) ٣(وبموجب المادة 
وطلبة  ٢٠١٣/٢٠١٤ساعة معتمدة على األقل بنجاح، ویجوز للعمید استثناء طلبة ) ١٢٠( 

ساعة معتمدة، وتكون مدة التدریب لطلبة ) ٨٥(من ھذا الشرط وبما ال یقل عن ) ٢٠١٥\٢٠١٤(
ساعة أسبوعیا وبواقع ) ٤٠(الكلیة خالل الفصل الدراسي الصیفي لمدة ثمانیة أسابیع بما یعادل 

الفصل ساعة تدریب، ویجوز في حاالت خاصة وبموافقة العمید استكمال فترة التدریب في ) ٣٢٠(
ساعة ) ٣٢٠( ساعة أسبوعیا وبواقع )  ٢٣(الدراسي األول أو الفصل الدراسي الثاني بما یعادل 

  .تدریب، وتقتصر ھذه الحاالت على الطلبة المتوقع تخرجھم خالل الفصلین المذكورین
كما تشترط التعلیمات أن یتفرغ الطالب للتدریب بشكل كامل خالل الفصل الدراسي الصیفي، وال 

ز لھ تسجیل مساقات نظریة أو عملیة خالل ذلك الفصل، في حین یجوز للطالب المتوقع تخرجھ یجو
ساعات معتمدة فقط  خالل الفصل الدراسي األول ) ٤(تسجیل ما ال یزید عن مساقین نظریین وبواقع 

على أن یكون التدریب في إحدى المؤسسات الصیدالنیة المختصة ) ٤(وتنص المادة . أو الثاني
ف األدویة للمرضى مثل صیدلیات المجتمع أو الصیدلیات التابعة لمستشفیات وزارة الصحة أو بصر

  .الخدمات الطبیة الملكیة أو صیدلیات المستشفیات الخاصة والمعتمدة من قبل الكلیة

  ١٦:الرأي ص
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  سوق العمل والتخصصات الھندسیة
  محمد طالب عبیدات. د

صل فیھا أن تواكب شھادتھ سوق العمل ال أن مخرجات التعلیم العالي وتخصصاتھ وبرامجھ األ
ثورة تعلیمیة  -والحمد  تعالى–وحیث یشھد األردن ! توضع على الرفوف والحوائط وفي الجواریر

كمیّة وربما نوعیة، إذ إن الجامعات تحوي ما یربو عن ثالثمائة ألف طالب وطالبة على مقاعد 
 ً ً الدراسة ونسبة ال بأس بھا تدرس بالخارج أیضا ً أكثر من خمسین ألفا وتشیر .  ، ویتخّرج منھم سنویا

ألف طلب توظیف، ومع األسف   ٣٢٠اإلحصاءات أن ملفات دیوان الخدمة المدنیة تحوي أكثر من 
ّف منھم أكثر من  ً في وزارتي التربیة والتعلیم والصحة وفي تخصصات % ٧إلى % ٦ال یتوظ سنویا

ّجھ للقطاع الخاص الذي یستقطب بعض الكفاءات  محددة بعینھا، وبعض طالبي الوظیفة یت
ً أخرى ً والواسطة والمحسوبیة أحیانا مما یؤشر إلى أن .  والتخصصات المحدودة وفق التنافسیة أحیانا

الكم األكبر من الخریجین والكفاءات األردنیة إّما تبقى عاطلة عن العمل أو تتجھ لسوق العمل 
  .الخارجي

ي مفتوح على الغارب حیث االستثمارات والمالءة المالیة، وھي سوق العمل في دول الخلیج العرب
فرصة مواتیة لنشكر من القلب األشقاء في دول الخلیج العربي والذین یحتضنون معظم األیادي 
ً یحتاجون للخدمات النوعیة واإلنتاجیة عن  العاملة األردنیة لخبراتھم وكفاءاتھم وتنافسیتھم ألنھم أیضا

  .لة ومدربة وكفؤةطریق قوى بشریة مؤھ
في العدید من التخصصات  -رغم كفاءتھم وتمیزھم–فعلى سبیل المثال، خریجو كلیات الھندسة 

ً وبات معظم تخصصاتھم مشبعة أو راكدة كنتیجة الرتفاع  أصبحوا یعانون من بطالة عالیة نسبیا
ألف،  ٧٠حوالي  ألف مھندس وعلى مقاعد الدراسة ١٤٠أعداد الخریجین، فمنتسبي النقابة أكثر من 

ألف مھندس، واعتزازنا أكید   ٢٠٠أي أن عددھم سیصل في الخمس سنوات القادمة قرابة 
بالمھندسین واعتبرھم بناة الوطن في بُناه التحتیة والفوقیة، والمستویات التي وصلنا لھا متمیزة 

ً بالنسبة لعدد السكا ن حیث تصل بواقع وفریدة، لكن نسبة المھندسین في األردن ھي األعلى عالمیا
مھندس لكل خمسین مواطنا، وبالرغم من البطالة والتخصصات المشبعة ما زال العدید یدرسون 
ً مفتوح  الھندسة بمختلف التخصصات والسبب أن سوق العمل المحلي واإلقلیمي والخلیجي تحدیدا

شكورین لدیھم نشرة للجمیع، ونقابة المھندسین بالشراكة مع دیوان الخدمة المدنیة وھیئة االعتماد م
سنویة لتوجیھ الطلبة صوب التخصصات المطلوبة لسوق العمل، لكن ھنالك إغراق لسوق العمل 
ً لھذه  والخریجین في بعض التخصصات، والمصیبة أن بعض الجامعات ما زالت تفتح أقساما

حوتھ بالرغم التخصصات، ومثال على ذلك الھندسة المدنیة والذي لم تبَق جامعة رسمیة أو خاصة إّال 
فالطلبة وأھلوھم یقبلون على ! ألفا على مقاعد الدراسة ١٨ألف مھندس مدني و  ٤٠من وجود حوالي 

  !التخصص بعینھ حتى یغرق سوق العمل بھ كثقافة مجتمعیة غریبة ودون دراسات حقیقیة
وإیقاف  نحتاج لتوجیھ التعلیم الھندسي والتشاركیة مع الجامعات لغایات حصر التخصصات المطلوبة

أین سیذھب ھؤالء الخریجون؟ حاجات : الراكدة والمشبعة وبطریقة دینامیكیة دائبة، والسؤال الُمحیّر
فبصراحة ھنالك تخبّط ! أم لطابور العاطلین عن العمل! سوق العمل المحلي واإلقلیمي محدودة بالطبع

األھل والطلبة وسوق وعدم توافقیة في توجیھ التخصصات بین المؤسسات األكادیمیة والمھنیة و
العمل، والمطلوب خطة تشاركیة عاجلة إلنقاذ التعلیم الھندسي وتوجیھھ وتقنینھ صوب الحاجات 

  .المطلوبة لسوق العمل
ومشكلة أخرى أن ھنالك ممارسات ابتزازیة تمارس ضد بعض طالبي الوظیفة بالخارج والداخل 

ً حدیثي التخّرج من قبل بعض الشركات المحلیة أ و األشخاص الذین یأخذون دور الوسیط وخصوصا
فعلى سبیل األمثلة ال الحصر ھنالك اقتطاعات مالیة من رواتب طالبي الوظیفة لمدة . في التوظیف

 مقاالت

  ١٥:الدستور ص
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عام أو إجبارھم على التوقیع على عقود برواتب ھزیلة أو إجبارھم على توقیع عقود لمدد طویلة 
ت السلبیة، ھذا بالطبع لمن یجد أمل لفرص األجل دون الحق بزیادة الرواتب وغیرھا من الممارسا

العمل، بید أن الباقي ینضم لطوابیر العاطلین عن العمل، ھذا بالطبع في ظل توافر فرص العمل 
بالخلیج العربي وغیره، فماذا لو انكمش أو تراجع ھذا السوق الذي یحوي قرابة نصف ملیون أردني 

  من أصحاب الكفاءات المتمیزة؟ 
حة لحاجتنا الماسة إلعادة تنظیم التخصصات والبرامج الجامعیة الجامعیة للتوجھ الدعوة ھنا صری

ّب ذلك من الحكومة وضع  ً والمطلوبة لسوق العمل، ویتطل صوب التعلیم التقني وبرامج الدبلوم تحدیدا
ّب إیجاد جھة تنظیمیة تساھم  في حوافز للخریجین لغایات إقناعھم بالقبول في برامج الدبلوم، كما یتطل

تسویق الكفاءات األردنیة، وھذه الجھة تأخذ دور تنسیقي لیساھم فیھا ویدعمھا كل مؤسسات الدولة 
فعلى سبیل . كل حسب اختصاصھ ألن ذلك مسؤولیة وطنیة وحق المواطنة للمواطن على الدولة

ل األمثلة ال الحصر واجب السفراء األردنیین تزوید ھذه الجھة التنسیقیة المقترحة بفرص العم
المتاحة في كل الدول التي تربطنا بھم عالقات دبلوماسیة وصداقة وأخوة، ویُعلن عن ھذه الوظائف 
ّى التوظیف بداخل  ً كعمل دیوان الخدمة المدنیة الذي یتول للعموم وفق أسس ومعاییر شّفافة تماما

ً بنفس الدیوان لخبراتھ المم–الوطن  یزة في ھذا وربما یُناط دور تنسیق التوظیف بالخارج أیضا
، وبعدھا تتم عملیة اختیار المتقدمین وفق المعاییر واألسس المطلوبة للتوافقیة بین شقي -الصدد

  .معادلة العرض والطلب
م مدخوالت  ّ ُعظ ھذا الطرح یصیب عدة عصافیر بنفس الحجر، فمنھا نحقق دعما لالقتصاد الوطني ون

ُساھم بكبح جماح البطالة، ونوقف  ُسوق المغتربین، ومنھا ن ُمارس بحق البعض، ون االبتزازات التي ت
فھا بالمكان المناسب ّ   .كفاءاتنا ونوظ

ھنالك دور غائب لمؤسساتنا المعنیة بالتوظیف لغایات المساھمة بتأطیر توظیف شبابنا خارج الوطن 
أو على األقل السعي صوب إیجاد قاعدة بیانات بھذا الصدد، ونأمل من الوزارات المعنیة كوزارات 

ارجیة وشؤون المغتربین والعمل والتعلیم العالي وغیرھا إیجاد صیغة توفیقیة فیما بینھم للتنسیق الخ
  .لھذه الغایة

بصراحة بتنا نحتاج لھبّة وطن وتضافر للجھود الوطنیة للقضاء على البطالة والفقر المعضلتین 
ً واللتین باتتا مؤثرتین على الوضع االجتماعي والسلم المجتمعي واألمن االجتماعي  المؤرقتین جدا

ّعة والتي تأخذ من ً شق البطالة المقن حى تكدیس والوضع النفسي ألبنائنا الشباب وأھلیھم، وخصوصا
ً بحاجة إلستراتیجیة جدیدة توفیقیة توائم بین حاجات سوق العمل  للشھادات األكادیمیة، وبتنا أیضا
المحلیة واإلقلیمیة ومخرجات التعلیم العالي، وبتنا بحاجة إلستراتیجیة جدیدة لتنظیم تسویق الكفاءات 

ً أساسھا تضافر الجھود الوطنیة صوب ال قضاء على البطالة  والتي طالما األردنیة في الخارج تحدیدا
وّجھ جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسین حفظھ هللا ورعاه لھا الحكومات المتعاقبة لغایات التخفیف 
ً، حفظ هللا األردن الوطن وكفاءاتھ الوطنیة وقیادتھ  منھا وحلھا إلى جانب القضاء على الفقر أیضا

  . شعبھ الوفيالھاشمیة وأجھزتھ األمنیة وجیشھ البطل و
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  االنتقال من التعلیم التلقیني إلى اإلبداعي: نعم نستطیع تعلیم اإلبداع

  
  الدكتور ذوقان عبیدات

  
مؤخرا سلسلة مقاالت عن االنتقال من التعلیم التلقیني إلى تعلیم التفكیر الناقد " الغد"نشرت  -عمان 

من مقاالت االنتقال من التعلیم التلقیني  في مختلف المواد الدراسیة، والیوم نبدأ بعرض سلسلة جدیدة
  .إلى التعلیم اإلبداعي

والفرق بین الموضوعین، أن التفكیر الناقد تفكیر منطقي یعتمد قواعد المنطق، التي یقبلھا العقل 
السلیم والتفكیر السلیم والذوق، حیث ال خالف على التفكیر  المنطقي، فھو تفكیر مقبول من الجمیع 

ً، ومن    .یعارض التفكیر المنطقي ال شك أنھ یعاني من خلل في التفكیر والعقلتقریبا
أما التفكیر اإلبداعي فھو تفكیر غیر منطقي، ال یستند إلى أي قاعدة منطقیة، بل ھو خروج عن 

 ،ً إذا كانت المقدمات "، أو "ما بني على باطل فھو باطل"المنطق، ففي التفكیر المنطقي، مثال
ً ما تكون صحیحةصحیحة، فإن النتیجة غ   ".البا

 ،ً بخالف التفكیر اإلبداعي، الذي یقفز من أي مقدمة حتى لو كانت خاطئة إلى فكرة إبداعیة سلیمة جدا
: عن المنطق والمسلمات، بل ویعبث بالمسلمات -ولو مؤقت  - فالتفكیر اإلبداعي یستند إلى خروج 

ً لحفز العقل على وضع ا ً مقصودا ً او تشویھا ً او عكسا ولذلك نرى أن آلیات انتاج االفكار . لبدائلنفیا
ً وھكذا ً، وجعل الغریب مألوفا   ...اإلبداعیة ھي التشویھ والعشوائیة وجعل المألوف غریبا

ً - وسوف یالحظ  القارئ  حین . أن أنشطة التفكیر الناقد كانت ممتعة في حد ذاتھا -وھذا مھم جدا
ع بحلھا، أما في التفكیر اإلبداعي فإن المتعة فقط یقرؤھا الطالب أو القارئ یستمتع بالمشكلة ویستمت

في حلول المشكالت ومقترحات الطالب واألفكار الجدیدة التي ینتجونھا، ولذلك ال نبحث عن متعة 
  .القراءة في المشكلة أو النشاط المعروض، بل فیما ینتج عن ھذه االنشطة من إبداعات طالبیة

ً عبقریة، وال اكتشافات علمیةومرة أخرى، اوضح بأن اإلبداع لیس اختر ً، وال حلوال ً صارخا   .. اعا
  :إنھ مجرد

  .أفكار جدیدة تدور في ذھن الطالب -
  .حلول عدیدة لمشكلة ما، وقد تكون الحلول عادیة -
  . تفاصیل جدیدة وملء فراغات كانت في الذھن -

  .األصالة، الجدة، اإلفاضة، الطالقة: فاإلبداع یتمثل بـ
ولذلك أرجو النظر إلى ھذه المقاالت من خالل . فكار جدیدة أصیلة، عدیدة فیھا تفاصیلأ: فاإلبداع إذن
  .وآن األوان لنعلم طالبنا كیف ینتجون األفكار اإلبداعیة. ھذه المعاني

لن نتحدث عن مفھوم اإلبداع وفلسفتھ، حیث یقتصر الحدیث على آلیات إنتاج األفكار اإلبداعیة، 
  :ت اآلتیةویھمني أن أقدم المالحظا

إن اإلبداع مھارة مكتسبة، بمعنى أننا نستطیع أن نعلم مھارات اإلبداع كما نعلم مھارات الطباعة  - ١
ً یقتصر على ورش . والسباحة والطبخ والتحلیل والتفكیر النقدي ً أو إعجازا إذن؛ اإلبداع لیس إلھاما

ً في مختلف شؤون حیاتھم اإلبداع، فإذا تدرب الطالب على اإلبداع، فإن بإمكانھم أن یفكرو ا إبداعیا
  .الشخصیة والمھنیة

اإللھام ال یشكل : اإلبداع جھد وعمل شاق، ولیس موھبة یتمتع بھا شخص، وكما قال أدیسون - ٢
ً أم عامالً %  ١سوى    .من اإلبداع، والباقي عمل وجھد یبذلھ اإلنسان المبدع، سواء كان طالبا

ً، كما أن لیس كل مبدع شدید الذكاء، فاإلبداع ال اإلبداع لیس نتیجة الذكاء، ولیس  - ٣ كل ذكي مبدعا
ً، بل جھدا عالیا   .یتطلب ذكاًء عالیا

  ١٥:الدستور ص
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إن متطلبات اإلبداع ھي في وجود بیئة إبداعیة مثیرة، تتمیز بتوافر األمن والسماح بالخطأ، وعدم  -  ٤
  .الفكار واآلراءمعاقبة المقترحات، وتحث على المغامرة وتخلو من التنافس وتسمح بتعددیة ا

والبیئة المبدعة تحارب المألوف والروتین والقبول والمجاراة والخوف والتردد، انھا بیئة تحاول انتاج 
 ً ً ومجتمعا ً فكریا مواطن جدید وفكر جدید دون ممارسة سلطة قاھرة على األفراد، فالمبدع یحتاج امنا

ّر ً ال یھدد وال یكف   .راشدا
عاده عن المنطق، والمألوف، وقدرتھ على الخروج على المسلمات، ویتصف الشخص المبدع بابت -  ٥

ما بُني على باطل فھو : ففي اإلبداع ال یوجد منطق مثل. ینطلق من أي مقدمة حتى لو كانت خاطئة
  .فقد ینطلق المبدع من قضایا غیر صحیحة او باطلة لیصل إلى إبداع غیر مسبوق. باطل

یر المنطقي، حیث یرى أن التفكیر المنطقي تفكیر تحلیلي، یحلل والتفكیر اإلبداعي یعادي التفك - ٦
ً، بینما التفكیر اإلبداعي تفكیر تركیبي، یضیف، وینتج  ً، وال یقدم جدیدا ویكشف عالقات موجودة اصال

  :ویجدد ویغیر، ویخرج عن قواعد المنطق الثالث وھي
  أ=كل شيء یساوي نفسھ أ -الھویة  : القاعدة االولى

  .الكل اكبر من اي جزء فیھ، أ أكبر من نصف أ: الكل والجزء: ثانیةالقاعدة ال
كل شيء إما أن یكون أ أو ال یكون أ، فالسیارة إما أن تكون سیارة، أو تكون  -الوسط  : القاعدة الثالثة

لیست سیارة، وكل شيء إما أن یكون سیارة أو ال سیارة، فال وجود لشيء متوسط بین الشيء 
  .ونقیضھ

  :فكیر اإلبداعي یعمل وفق قواعد وشروط غیر منطقیة مثلوالت -  ٧
  .أغلق مسربك الذي اعتدت علیھ، فحینھا فقط تبحث عن مسرب جدید - 
غیر مسربك، فالمسرب القدیم لن یقودك إلى مفاجآت، بینما المسرب الجدید قد یقودك إلى المجد او  - 

  .العكس
م وانتقد أفكارھم، واسخر منھا، وقل ھذه أفكار ال وإذا أردت قتل اإلبداع عند اآلخرین، انتقدھ - ٨

إن سرعة توجیھ النقد ألي فكر تعني . یمكن تطبیقھا أو أفكار مكلفة، أو مستوردة ال تصلح لبیئتنا
  .إطالق الرصاص علیھا

وفي المیل إلى المألوف والحذر والحكمة . وقتل اإلبداع یكمن في مھاجمة األفكار الجدیدة
  !!المصطنعة

ً ألن المألوف في الحالة وا -  ٩ ً، وجعل الغریب مألوفا إلبداع في أحد معانیھ ھو جعل المألوف غریبا
ً یدھشك ً جدیدة، ولذلك جعلھ غریبا   .األولى ال یثیر أفكارا

ً، لكن إذا قلنا مطاعم ال تقدم الطعام، فإننا ھنا  -فالمطاعم تقدم الطعام   ھذا معنى مألوف ال یثیر احدا
ً كافیا للبحث عن المعنى، فالغرابة ھنا ھي ما یثیرنا أثرنا حیرة ودھشة   .وتوترا

وإذا قلنا الدورة الدمویة، ھذا مفھوم ال یفھمھ االطفال الصغار ألنھ غیر مألوف، لكن اذا قلنا الدورة 
ً، فالمجاز ھنا سھل علینا أن نفھم الغریب   .الدمویة تشبھ شوارع المدینة صار الغریب مألوفا

***  
  بداعفي مھارات اإل

ً في تطبیقھا على المواد الدراسیة المختلفة،  سوف أتناول في ھذا الجزء مھارات اإلبداع، لتكون أساسا
اللغة العربیة، التربیة اإلسالمیة، التاریخ والجغرافیا، : حیث سأحاول تطبیق ھذه المھارات في مواد

  .العلوم والریاضیات والتربیة الوطنیة
ً وسیتم فیما یأتي تحدید مھارا ت اإلبداع، وتوضیحھا قبل تطبیقھا في مختلف المواد الدراسیة، منوھا

  :بما یأتي
ً، إنھ عمل غیر مسبوق -  ً سھال   .ھذا لیس عمال
  .ھذا لیس عمل أفراد بل مؤسسات وھیئات ومراكز بحثیة - 

  .ومع ذلك، سأخوض ھذه التحدیات وحدي على أمل استثارة أي جھة مھتمة بتطویر التعلیم
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  :مج عدیدة لإلبداع، اذكر باختصار اھمھا وأكثرھا قابلیة للتطبیقھناك برا
  :برنامج قبعات التفكیر الست، الذي یحدد عملیة  التفكیر بست قبعات ھي -  ١
  . البیضاء ومھمتھا جمع المعلومات - 
  .ومھمتھا التعبیر عن المشاعر: الحمراء - 
  .السوداء ومھمتھا توجیھ النقد وتحدید السلبیات - 
  .الصفراء ومھمتھا ابراز االیجابیات  - 
  .الخضراء ومھمتھا اقتراح افكار جدیدة - 
  .الزرقاء ومھمتھا إدارة الموقف وتنفیذ القرارات - 

ً، تبدأ القبعة البیضاء بذكر المعلومات والحقائق، ثم یعبر الطالب  فإذا كان الدرس عن رمضان مثال
ویحددون فضائل رمضان . السلبیة بالسوداء عن مشاعرھم بالحمراء، وینقدون بعض السلوكات

ً ینفذون المقترحات  بالصفراء، ثم یقدمون مقترحات لتحسین حیاة الصائمین بالخضراء وأخیرا
  .بالزرقاء

لتعلیم التفكیر، وھو برنامج مكون من ستة مجاالت، یحتوي كل مجال منھ " الكورت"برنامج  - ٢
 - .  مھارات التفاعل - .  مھارات التنظیم -.  راكمھارات توسیع اإلد - :  على عشر مھارات ھي

  . مھارات العمل -.  مھارات العواطف - .  مھارات اإلبداع
ً على مجال اإلبداع، الذي یحوي مھارات  وجمیع المجاالت تحفز التفكیر اإلبداعي، ولیس ذلك حكرا

ستناد المؤقت على حجر االستناد، واالثارة والعشوائیة، والتخلص من األخطاء والربط واال: مثل
ً لتجاوزھا ً . فكرة مرحلیة تمھیدا   .وھذا البرنامج من أكثر البرامج انتشارا

ھي اختصار  Scamper، ویتكون من عشر مھارات، وكلمة سكامبر "سكامبر"برنامج  - ٣
  :الحروف األولى من المھارات وھي

  .استبدال شيء بآخر، أو دور أو اداة أو استخدام - 
ً التكییف وھو  -  ً جدیدا   . إجراء تعدیالت على شيء لیناسب استخداما
ً جدیدة -    .التعدیل وھو تغییر شكل أو لون أو حركة لتعطي أفكارا
ً طولھ عشرة أمتار؟. التكبیر، وھو رؤیة األشیاء بأكبر من حجمھا الطبیعي -    ماذا لو صنعنا قلما
  .وزنھا غرام واحدماذا لو صنعنا نظارة . التصغیر، وھو تصغیر شيء أو حدث ما - 
  .استخدام في أغراض أخرى، كأن نستخدم الشاي في ري األزھار وإن نكتب بالنظارة - 
  . اإللغاء، كأن نحذف بعض خصائص شيء ما مثل، كتاب دون كلمات - 
ً ما -    .العكس أو القلب، كأن نعكس فكرة ما او اتجاھا
ً غیر منطقيإعادة الترتیب، كأن نزیل الترتیب المنطقي، وندخل تر -  ً جدیدا   .تیبا

الفصل  -.  التجزئة والتقسیم - :  ویتكون من عشرات المھارات مثل) Tris(برنامج تریز  -  ٣
  .والعزل

 –. االھتزاز –. مجال جدید -.  االنحناء –. تقلیل التباین - .  التعشیش - .  التباین وازالة التشابھ - 
  .االستمرار

  .تغییر الخصائص -.  غییر اللونت -.  النسخ والتقلید -القفز،   - 
ً من المھارات ذات الصلة بالمسلمات یتكون من مھارات مثل -  ٤   :وقد طور الكاتب برنامجا

نفي المسلمات واالفتراضات، عكس المسلمات واالفتراضات، تشویھ المسلمات واالفتراضات، 
  .االثارة العشوائیة واالفتراضات، المجاز واالفتراضات

ض التطبیقات اإلبداعیة على عدد من المھارات العامة، قبل تطبقیھا على المناھج وسأقدم اآلن بع
  .المدرسیة والكتب المدرسیة، وذلك لمزید من التوضیح

  :نفي المسلمات: النشاط األول
  .المعلم یدّرس الطالب: المسلمة
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  .المعلم ال یدرس الطالب: نفي المسلمة
  : ودھشة، واسئلة مثل نحن بعد نفي المسلمة، حصل فراغ في الذھن،

  من یدرس الطالب؟ - 
  ماذا یفعل المعلمون إذن؟ - 

ً : ھذه األسئلة ال بد من إجابتھا مثل طالب یدرس . الطالب یدرسون مع بعضھم. الطالب یدرسون ذاتیا
 ً   .طالبا

  .إذن حصلنا على افكار جدیدة
  :أما السؤال الثاني

  ماذا یفعل المعلم إذا لم یدرس الطالب؟
  :المحتملة االجابات

ً ونشاطات تفكیر - .  یخطط -    .یقیم تعلیم الطالب - .  یوجھ الطالب - .  یؤلف كتبا
  .اذن نالحظ حین نفینا مسلمة حصلنا على كثیر من االفكار 

  .فیما یأتي عدد من المسلمات، انف ھذه المسلمات، وابحث عن أفكار جدیدة: واآلن
الموظفون یذھبون إلى أعمالھم  - .  یحرسون الوطن الجنود -.  المشاھدون یذھبون إلى الملعب - 

 ً   .نسكن في المنازل - .  ومكاتبھم صباحا
  .یقسم الطالب في مجموعات وتناقش أفكارھم وتحدد األفكار الجدیدة

  :عكس المسلمات: ٢نشاط 
  .الطالب یقرأ الكتاب: فیما یأتي مسلمة

  !!الكتاب یقرأ الطالب: عكس المسلمة
  ماذا یعني بذلك؟

ً یقرأ الطالب، یتحدث عن حاجاتھ ومشكالتھ، یلبي طموحاتھنری   .د كتابا
  :واآلن

  :نطلب من الطلبة عكس المسلمات اآلتیة
  :نأكل الطعام - 
  .نذھب إلى العین الحضار الماء - 
  .ندافع عن الوطن - 

ناقش أفكار الطالب، وسجل إبداعاتھم واطلب منھم ذكر مسلمات ثم عكسھا للحصول على : نقاش
  .كار جدیدةأف

  :تشویھ المسلمات: ٣نشاط 
  .نجح الطالب بعد تقدیم االمتحان: المسلمة

  !!نجح الطالب قبل تقدیم االمتحان: تشویھ المسلمة
  :كیف ینجح قبل االمتحان؟ قد تأتي إجابات: نحن أمام دھشة

ً وضمن النجاح -    .استعد جیدا
  .االمتحان ال یضیف إلى ناجح وغیر ناجح - 
  .عالقة لھ باالمتحان النجاح ال - 

  .نالحظ أنھا أفكار جدیدة لم تكن في الذھن
  :اطلب من الطالب تشویھ المسلمات اآلتیة: واآلن

بعد أن شفي المریض ذھب إلى  -.  فزنا بالمباراة قبل موعدھا بشھر  -.  الصعود إلى أعلى - 
  .المستشفى

  .تقدیم مسلمات وتشویھھا: منھم ثم اطلب. ناقش أفكارھم، اطلب تسجیل األفكار الجدیدة: نقاش
  :اإلثارة العشوائیة: ٤نشاط 



  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 

17 

ً جدیدة عن اإلدارة ً مثل. نرید أفكارا   :نأتي بأي كلمات عشوائیا
مفتاح، فراشة، دبوس، جدار، ھاتف، سیارة، ثم نطلب من الطالب إیجاد عالقات بین اإلدارة وكل 

  .كلمة
ً یفتح األبواب المغلقة أمامنا واإلد: المفتاح: مثل   .ارة تفتح لنا ابوابا

  .تحلق وترى الجمیع، واإلدارة تسمو وتالحظ أداء الجمیع: الفراشة
  .الدبوس یجمع األوراق المتناثرة، واإلدارة تبني وحدة العاملین: دبوس
  .الجدار یحمینا ونستند إلیھ، واإلدارة كذلك: جدار
  .السیارة تنقلني وتوفر راحتي، واإلدارة كذلك: سیارة

  كم فكرة جدیدة عن اإلدارة لم تكن ببالنا؟؟إذن الحظ 
اطلب من الطالب كلمات عشوائیة حول كل كلمة، واطلب منھم إیجاد عالقات، اذكر كلمة : واآلن

  .المدرسة، المكیف، الحب: مثل
  .غیّر عّدل: ٥نشاط 

  .كل كأس لھا قاعدة مستویة، لكي تستند بسھولة على سطح الطاولة - 
ً لھا ق! غیّر   .اعدة كرویةنرید كأسا

  ما اإلفكار التي توحي بھا ھذه الكأس الجدیدة؟
  .كأس نحملھا بیدنا - 
  .كأس ال تتلف سطح الطاولة - 
  .كأس نشربھا بسرعة - 
ً من كؤوس متعددة -    .كأس تجعلنا نشرب كثیرا
  .كأس تزید من دخل المقھى - 
  .كأس تجعلنا نفكر بقاعدة معدنیة او بالستیكیة تستند لھا - 

ً مثل: نواآل   :قدم افكارا
  .سیارة عجالتھا مربعة

  .ورقة تخفي ما یكتب علیھا
  .رادیو ال یتحدث

  .ناقش أفكارھم، واطلب منھم تألیف مواقف مماثلة: نقاش
  .إضافة: ٦نشاط 

 ً أراد فالح أن یقطف شجر التفاح، فصعد، ووضع قطعة حدید على كل تفاحة، ثم احضر مغناطیسا
ً والتقطھا بسھولة   .كبیرا

  .ذ الفكرة جعلتھ یفكر في زراعة شجر مقزم، یمكن قطف ثماره بسھولة كالمغناطیسھ
ً : واآلن   :قدم أفكارا

  .وضع عجالت للخزانة  - 
  .كتابة اسم الطفل على مدالیة تعلق في رقبتھ - 
  .وضع جارور للسریر - 

  .واطلب ما ینتجھ الطالب من أفكار
شخصیة إلى موقف ما، واجعلھ یتحدث عن أفكار  اطلب من كل طالب إضافة شيء أو فكرة أو: نقاش

  .جدیدة لھذه اإلضافة
  :تغییر اللون: ٧نشاط 

اشترى كل منزل واحدة وبقیت عنده سنوات فخسر . أنتج مصنع قشارات للبطاطا لونھا أحمر
  .المصنع

  .اجعلوا القشارة بلون البطاطا: قدم أحدھم نصیحة للمصنع
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اس صاروا یرمون القشارة مع قشر البطاطا لعدم مالحظتھم لھا زادت مبیعات المصنع كثیرا، ألن الن
  .فیشترون غیرھا

ناقش معھم الموقف، واطلب منھم تغییر ألوان بعض األشیاء أو األدوات أو الجدران، واجعلھم 
  .یناقشون ما ینتجون من أفكار

  التكبیر والمبالغة: ٨نشاط 
  :فیما یأتي إحدى المبالغات

  :في كل لحظة، ھذه المبالغة تقودنا إلىنرید مراقبة الموظفین 
  .تركیب كامیرات في كل مكتب - 
 -  ً ً یومیا   .ضرورة أن یكتب كل موظف تقریرا
  .عقد اجتماع یومي في نھایة الدوام - 

  :اطلب البحث عن أفكار جدیدة في المبالغات اآلتیة: نقاش
 -  ً   .م٢قلم طویل جدا
ً حول المنزل -    .جدار بارتفاع سبعین مترا
  .حدائق على مد النظر - 

  .واطلب منھم مبالغات أخرى، وما تقوده ھذه المبالغات من أفكار: ناقشھم
  .التعشیش: ٩نشاط 
ً علیھ من الكسر" أنتین"یحفظ  ً حفاظا   :قدم لھم أمثلة.  الرادیو بإدخال أجزائھ معا

  .ادخال فترات راحة إلى المدرسة - 
ً طي النظارة وحفظھا في علبة صغیرة جد -    .ا

ً جدیدة مماثلة مثل قاعة متعددة األغراض: نقاش   .إلخ.. اطلب منھم في مجموعات أن ینتجوا أفكارا
  .التقسیم والتجزئة: ١٠نشاط 

  .تقسم الخزانة إلى أقسام ورفوف لكي تزداد سعتھا
  .تقسم البلد إلى محافظات كي تسھل إدارتھا - 

ً یمكن تقسیمھا: نقاش   .ناقشھم في تطبیقات عملیة. لجدیدةوسجل األفكار ا. اطلب أفكارا
  .النسخ والتقلید: ١١نشاط 

  .تخشى السیدات على جواھرھن، فطلبن صاغة جواھر مقلدة ال قیمة لھا ولكن لھا نفس الشكل
  .وكذلك الساعات الفاخرة، واألدوات للصیفیة الرخیصة

ً مماثلة، وناقشھم بالنتائج: نقاش   . اطلب أفكارا
  :اإلضافة: ١٢نشاط 
  :ماذا یمكن أن نضیف إلى. اكسسوارات للسیارة. وضع قوانین جدیدة، بریكات للسیارة یمكن

  .القلم، الكتاب، السوق، األنشطة
ً على استخدامھا، وسنقدم في  ھذه أمثلة لمھارات إبداعیة یمكن التدریب علیھا، لیكون كل شخص قادرا

  .المناھج والكتب المدرسیةالمقاالت القادمة تطبیقات لمختلف مھارات اإلبداع مستمدة من 



  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 

19 

 اعالنات

 ١٣:الغد ص/٤٣:صالرأي 
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  أم السماق - نوال قاسم زعتر  -
  
  الحصن  -منصور أحمد العبدهللا الصغیر  -
  
  طلوع نیفین - مراد عید فالح الرشق  -
  
  الصویفیة - بولین عطاهللا بطشون  -
  
  دابوق - عبدالرحیم محمد قبالن الدحیات  -
  
  الصویفیة -الھام شكري محمد الشرابي  -
  
  دیوان الجنید -مریم محمد حسن المومني  -
  
  رابطة آل عوض -محمد شاھر ابو عنزة الحیاصات  -
  
  ماركا الشمالیة - أسعد موسى شحاده فینو  -
  
  جمعیة أھالي حلحول - علي ابراھیم أبوریان  -
  
  وادي عبدون - أشرف عبدالحلیم محمد النسور  -

 وفیات

 الرأي 
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االخیر عن فتح ملفات في وزارة مھمة قد تطال ھذا مسؤول اسبق یتحرك ضد وزیر حالي لثني 
  .المسؤول توقع تغییر الوزیر الحالي في التعدیل الحكومي االخیر.. المسؤول

  
یعود الى مطعم لھ فروع في عمان اغلقتھ مؤسسة الغذاء والدواء ) حمص وفول وفالفل(معمل 

المؤسسة ستقوم بتفقد .. ك البشريبالشمع االحمر لوجود براز فئران فیھ ومواد غیر قابلة لالستھال
فروع ھذا المطعم للتأكد من سالمة الوجبات التي یقدمھا للمواطنین بعد ان اكتشفت ان المعمل غیر 

  .صحي واصبح مناما للعمال
  

) برایفت(طریقة نصب جدیدة ابتكرھا محتالون على المواطنین من خالل االتصال من رقم خاص 
الحكایة تتلخص ان المتصل یوھم .. بطاقة شحن بقیمة خمس دنانیر برقم خلوي عشوائي بھدف تحویل

المتلقي انھ یعرفھ جیدا من خالل خدمتھ في البحث الجنائي وانھ انتقل للعمل في مركز امني بعیدا عن 
  .العاصمة وبحاجة ماسة الى بطاقة شحن خلوي

  
الشھداء في تجسید لمبدأ  قرروا التبرع ببدل یوم عمل الى صندوق اسر» میاھنا«موظفون في شركة 

  .التعاون والتعاضد بین االردنیین
  
  
  

 زوایا الصحف 

  الرأي
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م حزب الوحدة الشعبیة الدیمقراطي ندوة بعنوان  ّ األردن بین األزمة االقتصادیة والتحدیات «ینظ
  .»األمنیة

  
تحت رعایة وزیرة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات ووزیرة تطویر القطاع العام  مجد شویكة، 

باالفتتاح  الرسمي لمركز مایكروسوفت لخدمة » األردن المساھمة الخاصة -ایكروسوفت م«تحتفل  
مایكروسوفت «، في مكاتب ٢٠١٧كانون الثاني  ٢٦ودعم العمالء، وذلك  یوم الخمیس الموافق 

  .، في مجمع الملك حسین لألعمال»األردن
  

ل عملیة فرز األعمال المشاركة في أعلنت األمانة العامة لجائزة الصحافة العربیة في دبي عن اكتما
الدورة السادسة عشرة، وذلك بعد إغالق باب المشاركات أمام الصحافیین والمؤسسات الصحافیة یوم 

  .كانون الثاني الجاري ٥
  

أعلنت وزارة العمل عن توفر فرص عمل في إحدى الشركات الخاصة في سلطنة عمان، وأشارت 
اخصائي معاییر وسیاسات : أنھ تتوفر فرص العمل التالیة الوزارة في البیان الصادر عنھا امس

، محلل قواعد )Business Analyst(البیانات المكانیة، فني برامج وتطبیقات، محلل إجراءات 
  .نظم معلومات/بیانات جغرافیة، مبرمج انظمة معلومات جغرافیة، محلل بیانات

  .فر وتأمین صحيوذكرت الوزارة أن المقبولین سیحصلون على سكن وتذاكر س
  

تم تكریم الفنان التشكیلي یوسف الصرایرة، مدیر مدیریة التصمیم في وزارة الثقافة، من قبل نائب 
، في االحتفال الذي أقیم أمس األول بمناسبة عید الربیع الصیني، )یاه كون(وزیر الثقافة الصیني 

  .ومشاركتھ في معرض اإلحساس بروح الصین المقام حالیا في عمان
  
سدل الستار اللیلة قبل الماضیة على الدورة التاسعة لمھرجان المسرح العربي بتتویج العرض أ

بجائزة الشیخ سلطان بن محمد القاسمي ألفضل عمل مسرحي عربي وقیمتھا » خریف«المغربي 
  ).ألف دوالر ٢٧حوالي (ألف درھم إماراتي  ١٠٠

  
ورشة عمل توعویة وتثقیفیة لعدد من اإلعالمیین تنظم الھیئة المستقلة خالل األیام القلیلة القادمة 

والصحفیین حول انتخابات الالمركزیة والبلدیات، وآلیة اجرائھا، وتفاصیل حول الجانب التشریعي 
  .لھا
  

أن ایرادات السیاحة الداخلیة لخزینة الدولة وصلت » الدستور«أكدت وزارة السیاحة واآلثار لصنارة 
ون دینار، فیما بلغ حجم اإلنفاق على السیاحة الصادرة من قبل ملی ٧٧الماضي  ٢٠١٦خالل عام 
  .ملیون دینار ٨٠٠المواطنین 

  
مسؤول إعالم بإحدى الوزارات یصر على أن تصدر كافة األخبار بما فیھا التصریحات الخاصة 
لوسائل اإلعالم من خاللھ، وفي حال لم یحدث ذلك ولو كان من خالل كبار موظفي الوزارة یتم 

  .بھم ومنعھم من إصدار أي تصریحات وطلب معاقبتھم من قبل الوزیرتأنی

  صنارة الدستور 



  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 

23 

كشفت أرقام دائرة اإلحصاءات العامة أن مستوى دخل الرجل في القطاعین العام والخاص أعلى من 
، وتكون ھذه الفجوة أوسع بین موظفي التشریع واإلدارة العلیا %)٣٥(متوسط دخل المرأة بنسبة 

یما أظھرت أن نسبة اإلناث العامالت في المملكة من اجمالي العاملین ، ف%)٥٢(حیث تبلغ حوالي 
  .منھن یعملن في القطاع الخاص%) ٥٢ر٤(فقط، %) ٢٤(تصل إلى ما نسبتھ 

  
من الوظائف ستكون في %) ٥٠(أكدت دراسة حدیثة حول حاجات سوق العمل أنھ بعد عشر سنوات 

  !!!!مجاالت ال نعرفھا الیوم
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لتعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي إرسال مستشارین ثقافیین إلى أوقف وزیر ا
وستقوم . السفارات األردنیة في الخارج، وذلك انسجاما مع سیاسات الحكومة في ضبط اإلنفاق

الوزارة بالتنسیق مع وزارة الخارجیة وشؤون المغتربین بتكلیف دبلوماسیین في سفاراتنا بالخارج 
  .أوضاع وقضایا الطلبة األردنیین ھناكلمتابعة 

  
انتخب مجلس إدارة البنك األھلي األردني سعد نبیل المعشر رئیسا للمجلس، خلفا لوزیر التربیة 

كما تم تعیین الدكتور أمیة . والتعلیم الدكتور عمر الرزاز، الذي دخل حكومة الملقي في تعدیلھا األخیر
  .ائبا لرئیس مجلس إدارة البنكطوقان، محافظ البنك المركزي السابق، ن

  
رئیس مجلس إدارة مجموعة طالل ابو غزالة العین طالل أبو غزالة تبرع بكافة مستحقاتھ وراتبھ من 

كذلك تبرع أبو غزالة بما یعادل مستحقاتھ ورواتبھ في . مجلس األعیان لمركز الحسین للسرطان
  .األعیان لصندوق أسر الشھداء

  
األردن بین األزمة االقتصادیة : "مساء الیوم ندوة في مقره بعنوان ینظم حزب الوحدة الشعبیة

، یتحدث فیھا أستاذ العلوم السیاسیة في الجامعة األردنیة الدكتور عامر سبایلة "والتحدیات األمنیة
  .سعید ذیاب.وأمین عام الحزب د

  
مة والصحة المھنیة السال"المؤسسة العامة للضمان االجتماعي تنظم صباح الیوم جلسة نقاشیة حول 

  ..، بمشاركة األطراف المعنیة بالقطاع"في قطاع اإلنشاءات
  
  
  
  
  

 

  زواریب الغد


