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 ـــــوعالمـــــــــــوض                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٣  "األردنیة"وفد من جامعة شیكاغو األمریكیة یزور 

  ٤  كتاب للطالبة الشوابكة ".. ضوضاء الذكریات"
   شؤون جامعیة

 ٥  الف طالب ٤٢االردن مقصد تعلیمي ل 
التعلیم العالي یمنح مجالس امناء الجامعات صالحیات وضع اسس 

  القبول فیھا
٧ 

 ٩  )غیر أردني(یین نائب رئیس جامعة جواز تع
 ١١  الموسیقى ضرورة إنسانیة خالقة لمواجھة العنف: تیسیر

 ١٤  عزوف الطلبة عن تخصصات الشریعة یھدد مستقبلھا
 ١٦  رعایة الطالب المتفوقین ضرورة تعلیمیة

 ١٨  السماح لطلبة البكالوریوس االلتحاق ببرامج التعلیم التقني
 ٨أجور نقل طلبة الجامعات الحكومیة خالل  ملیون دینار لدعم ٢

  أشھر
١٩ 

 ٢٠  اعالانت
 ٢١  وفیات

  ٢٤- ٢٢  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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األردنیة"وفد من جامعة شیكاغو األمریكیة یزور  " 

  

زار وفد من جامعة شیكاغو األمیركیة ممثال بالدكتورة ماري بن و طالبتھا أندریا حیدر عمادة  

ن الجودة في البحث العلمي وضما

  .الجامعة األردنیة

وھدفت الزیارة الى دراسة أوجھ 

التعاون البحثي بین الطرفین حیث كان 

في استقبالھم عمید البحث العلمي 

وضمان الجودة الدكتور شاھر 

المومني ومساعد العمید الدكتورة عالیة 

  .الغویري

ردن وال سیما األبحاث التي تھتم وتناول الطرفان بحث العدید من المواضیع البحثیة الھامة في األ

  .بالالجئین السوریین وقضایاھم المختلفة

وأطلع المومني الوفد األمیركي على آخر األبحاث المدعومة من عمادة البحث العلمي وضمان الجودة 

والتي قام بھا مركز الدارسات االستراتیجیة في الجامعة األردنیة الذي تطرق للعدید من المواضیع 

  .الحساسة التي تخص قضیة الالجئین السوریینالھامة و

  .وطرح المومني إمكانیة عقد اتفاقیة تعاون بین الجامعتین لتعزیز التعاون البحثي بینھما

 أخبار الجامعة

 ألردنیةأخبار ا



  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 
4 

  

  كتاب للطالبة الشوابكة ".. ضوضاء الذكریات"

" ضوضاء الذكریات"احتفل بمركز اللغات الحدیثة في الجامعة االردنیة الیوم األحد بإشھار كتاب 

للطالبة تاال الشوابكة، الذي تضمن مجموعة من الخواطر القصیرة، تعاین فیھا العدید من الظواھر 

وعبر  .االجتماعیة والتحوالت التي یشھدھا المشھد اإلنساني، واألزمات المتعددة التي یمر بھا عالمنا

فل، عن ایمانھ بجیل الزمیل فیصل الشبول، الذي رعى الح) بترا(مدیر عام وكالة األنباء االردنیة 

االبداع بمرحلة مبكرة افضل بكثیر من ذلك االبداع االستثنائي والذي "الشباب وضرورة دعمھ، اذ ان 

ذلك "، "ضوضاء الذكریات"یأتي بمراحل متأخرة، رائیا أن ما لفت انتباھھ بدایة ھو عنوان الكتاب 

واكد انھ  ."باب ان یكتبوا عن ذكریات؟ان الذكریات تكون بالعادة لمن ھم متقدمون بالعمر ، فكیف للش

الرغم مما تشھده المنطقة المحیطة من دمار وحروب وقتل ودم وتشٍظ فكري، اال ان في "على 

وقال الناقد محمد ". االردن جیال شابا واعیا ومثقفا وقادرا على صیاغة افكاره بطریقة الفتة للجمیع

خالفت مقولة ان طلبة الجامعات بخاصة والشباب ان الشوابكة "المشایخ في معرض قراءتھ النقدیة، 

بعامة ال یعرفون من الدنیا اال اخبار الفنانین والفنانات، فذھبت الى التعبیر عن خواطرھا عن التعایش 

في خواطر تاال صراع زمني ال یتوقف بین الماضي "واضاف،  ."والسلم واالمن المجتمعي

، فما بین الخاطرة الرومانسیة "یام واختالف الظروفوالحاضر والمستقبل واستغرابھا من تبدل اال

تشیر الى ما یمر بھ االنسان في مواقف الحب والخاطرة االنسانیة المعنیة بالقیم االنسانیة الجمیلة "

وفي ختام الحفل قرأت الكاتبة الشوابكة  ."والخاطرة الوجدانیة المعنیة بوصف الحالة الداخلیة للكاتبة

.مت بتوقیع الكتاب الصادر مؤخرا عن دار مرسال الحدیثة في عّمانعددا من الخواطر وقا

  الرأي الكتروني/بترا
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  الف طالب  ٤٢االردن مقصد تعلیمي ل 
  
  

یعتبر االردن مقصدا للكثیر من الطلبة العرب واالجانب الراغبین بإكمال دراستھم الجامعیة والعلیا، 
، ٢٠١٧-٢٠١٦طالبة لعام الف طالبة و ٤٢حیث وصل عدد الطلبة الوافدین الى أرض المملكة 

  .بحسب إحصائیة وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  

وبین خبراء في مجال التعلیم لوكالة االنباء االردنیة ان وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي استحدثت 
مدیریة خاصة بشؤون الطلبة الوافدین، لرعایة شؤونھم االكادیمیة وما یترتب علیھا من أمور 

  .علقات مالیة أخرى، إذ یبلغ انفاق الطالب الوافد ستة أضعاف الطالب االردنيومت
  
  

الوزارة تقوم بإعداد ' وقال امین عام وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عاھد الوھادنة إن 
خطة تنفیذیة، الستقطاب الطلبة العرب واالجانب للدراسة في المملكة، فقد اطلقت عبر الموقع 

، 'اللكتروني بوابتین الكترونیتین باللغتین العربیة واالنجلیزیة، تشمل معلومات مفصلة ومتكاملة عنھاا
، وفیھا شرح تفصیلي عن كل أرجاء المملكة من حیث الموقع 'ادرس في االردن'االولى بعنوان 

جامعات الجغرافي والكثافة السكانیة والمناخ والعملة المتداولة، باإلضافة الى التعریف بال
والتخصصات التي تندرج تحتھا، وشروط القبول، والتسجیل فیھا، اما البوابة الثانیة، ھي بعنوان 

، وفیھا تعریف بالتخصصات الراكدة والمشبعة والمطلوبة في القطاع الخاص 'اختر تخصصك'
  .وسوق العمل االقلیمي، وفیلم توضیحي عن أھم تلك التخصصات

  
وقال مدیر مدیریة شؤون طلبة الوافدین  ٢٠٢٠افد بحلول العام ألف طالب و ٧٠خطة الستقطاب 

جامعة  ٣١االستثمار في التعلیم ھو خطوة ھامة في ھذه المرحلة، مع وجود 'الدكتور فداء التمیمي إن 
ألف  ٧٠في االردن، وان ھدف المدیریة خالل االعوام المقبلة ھو ایصال عدد الطلبة الوافدین الى 

ملیار  ٢، بما یؤثر ایجابا على البعد االقتصادي ویوفر دخال ال یقل عن ٢٠٢٠طالب بحلول عام 
، في حال انخفض اعداد الطلبة 'مؤشر الخطر'لدینا ضمن الخطة 'دینار سنویا، مشیرا الى انھ 

  .'الوافدین، فأننھ نقوم بإیجاد البدائل المناسبة االخرى الستقطابھم
  

لى، تعنى باستقطاب الطالب الوافد، والثانیة قسم النافذة المدیریة تقسم الى قسمین االو'واضاف ان 
، مشیرا الى ان الھدف من قسم استقطاب الطالب ھو الترویج للتعلیم الستقطاب طلبة جدد من 'الموحدة

خارج االردن، ومتابعة الطالب والتواصل معھم من دولھم وعبر سفاراتھم وملحقیاتھم والھیئات 
ردن، او من خالل سفاراتنا بالخارج، وعبر مواقع التواصل االجتماعي، الدبلوماسیة الموجودة في اال

، فأنھ یھتم برعایة الطالب سواء المستجد او على مقاعد الدراسة وتوفیر 'النافذة الموحدة'اما قسم 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٨:الغد ص/عمون
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الرعایة الكاملة ضمن االطر االكادیمیة السلیمة ومتابعتھ من لحظة وصولھ، وحتى اتمام دراستھ 
  .وتخرجھ

  
ار الى سعي الوزارة لوضع اطار تشریعي لعمل المدیریة وطریقة استقطاب الطالب، وتحقیق واش

الشراكة مع كافة الجھات المعنیة كوزارة الداخلیة ووزارة الصحة والجمارك والجامعات لتذلیل 
الصعاب على الطالب، وأن الوزارة ستعمل على ایجاد مكتب خاص في كل جامعة خاص بشؤون 

جنسیة من  ١١٢دین، موضحا بأن االرقام الحالیة تشیر الى انھ یسكن في االردن حوالي الطلبة الواف
  .دولة من مختلف انحاء العالم، ویدرس ابناءھم في المملكة ١٩٥أصل 

  
من جانبھ قال عمید كلیة السیاحة والفندقة في الجامعة االردنیة فرع العقبة الدكتور ابراھیم بظاظو، 

وادرھا وتجھیزاتھا واساتذتھا الحاصلین على اعلى الدرجات العلمیة الرفیعة من جامعاتنا تمتاز بك'إن 
جامعات اجنبیة، إضافة الى وجود برامج اكادیمیة نوعیة، اسھمت بوجود ھذا العدد الكبیر من الطلبة 

  .'الوافدین
  

االستقرار، واضاف ان االردن بلد جاذب لالستثمار التعلیمي، بسبب ما یتمتع بھ من االمن واالمان و
وموقعھ االستراتیجي، بما یسھّل على الطلبة الوصول الیھ ، وبما یتمتع االردن من مواكبتھ 

  .لمستجدات العصر التكنولوجیة وسھولة الوصول الى مصادر التعلم
  

وأشار الى ان االردن مقرا للمؤسسات التعلیمیة والشركات الدولیة صانعة التعلیم، بما یؤھلھ لیكون 
قیادة السیاحة التعلیمیة على مستوى المنطقة أیضا، وتنشیطھا ،كما أن الخریجین الوافدین  ریادیا في

سیكونون سفراء لألردن في الخارج، عدا عن المساھمة الحقیقیة في اكتفاء الجامعات مادیا نتیجة لھذا 
  .االستقطاب

  
، فھو یطبق نظام الساعات  وبین ان نظام التعلیم الجامعي في االردن یضاھي نظام التعلیم في العالم

المعتمدة والمماثلة لما ھو في الخارج، واعتماد اللغة االنجلیزیة في بعض التخصصات التي تحتاج 
لذلك، وحصول بعض البرامج االكادیمیة على االعتماد من الھیئات العالمیة، ووجود شراكات بین 

  .الجامعات االردنیة والجامعات الغربیة
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  منح مجالس امناء الجامعات صالحیات وضع اسس القبول فیھاالتعلیم العالي ی

  
    

اصدرت وزارة التعلیم العالي تقریرا حول مشروعي قانون التعلیم العالي والبحث العلمي وقانون 
 ٢٠/٩/٢٠١٧، اللذین أقرھما مجلس الوزراء في جلستھ یوم االربعاء ٢٠١٧الجامعات االردنیة لسنة 

  .وأحالھما إلى مجلس األمة
  

من جھة،  ٢٠١٦/٢٠٢٥و جاء المشروعان لتنفیذ توصیات وردت في استراتیجیة الموارد البشریة 
ً خالل تسع سنوات من التطبیق، باإلضافة  ولتالفي الثغرات التي ظھرت في القانونین النافذین حالیا

  .لمواد تطویریة جدیدة، من جھةٍ أخرى
  :ستراتیجیة ما یليمن مواد القانونین التي جاءت لتنفیذ توصیات اال

  
ُعطي مجلس األمناء صالحیات جدیدة كانت  - منح مزید من االستقاللیة للجامعات ومجالسھا، حیث ا

ضمن (مناطة بمجلس التعلیم العالي ومنھا وضع أسس القبول في الجامعة وتحدید أعداد الطلبة فیھا 
ً لمعاییر  وتقدیم تقریر سنوي عن أداء). إطار عام یضعھ مجلس التعلیم العالي الجامعة ورئیسھا وفقا

  .یضعھا مجلس التعلیم العالي
  
  .المشاركة في تعیین رئیس الجامعة من خالل التنسیب بثالثة أسماء لمجلس التعلیم العالي -
  : تعزیز الحاكمیة والمساءلة في الجامعات من خالل وضع أنظمة تشمل ما یلي -
  نظام تعیین رؤساء الجامعات  -
  .ومساءلة القیادات الجامعیة من رئیس القسم إلى نائب الرئیسنظام تقییم  -
  .نظام ممارسة العمل األكادیمي -
تعزیز مشاركة أعضاء ھیئة التدریس والطلبة في مجالس الجامعة من خالل زیادة عددھم في  -

  .مجلس الجامعة، وتخفیض عدد العمداء فیھ
من خالل إشراك ھذا القطاع في عضویة كل تعزیز ثقة القطاع الخاص بمخرجات التعلیم العالي  -

  .من مجلس التعلیم العالي، ومجلس األمناء، ومجلس الكلیة
ترشیق اإلدارة في التعلیم العالي من خالل تخفیض عدد أعضاء مجلس التعلیم العالي واألمناء إلى  -

  .تسعة بما فیھم رئیس المجلس المعني
لخاصة واإلدارة االكادیمیة فیھا بما یضمن عدم تدخل تنظیم العالقة بین مالك الشركة للجامعة ا -

  .المالك في الشؤون االكادیمیة في الجامعة الخاصة من خالل نظام یوضع لھذه الغایة
تشجیع االبتكار واإلبداع في البحث العلمي من خالل تحویل معظم مھام صندوق دعم البحث العلمي  -

% ١وإعادة نسبة ال . وق دعم البحث العلمي واالبتكارالحالي إلى تعزیز االبتكار، لیصبح اسمھ صند
من صافي أرباح الشركات المساھمة العاّمة كواحدة من مصادر ایرادات الصندوق، بعد أن توقفت 

  .٢٠١٠ھذه النسبة منذ عام 
للصندوق إذا لم ) من ایرادات الجامعة% ٣(تحویل فوائض النسبة المحددة للبحث واالبتكار  -

ً (ث سنوات تصرف خالل ثال ً من سنة واحدة حالیا   ).بدال
من موازنة الجامعة السنویة على األقل إلعادة تأھیل مبانیھا وتحدیث % ٢تخصیص ما نسبتھ  -

  .مختبراتھا وتجھیزاتھا وبنیتھا التحتیة
من مواد القانونین التي جاّء لتالفي ثغرات ظھرت خالل تطبیقھما أو مواد جدیدة استدعتھا بیئة العمل 

  :الجامعات، ما یليفي 

  ٣- ١:الرأي ص/٩:الدستور ص/عمون
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ً الذي یتغیب عن حضور ثالث جلسات متتالیة دون عذر  - انتھاء عضویة عضو مجلس األمناء حكما
  .یقبلھ رئیس المجلس

ً لمجلس أمنائھا قبل مرور مدة ال تقل عن عشر  - عدم جوازیة تعیین رئیس سابق للجامعة رئیسا
  . سنوات على تركھ منصبھ

جامعة الخاصة أو اقاربھم من الدرجة االولى في مجلس أمناء عدم جوازیة عضویة مالكي ال -
  .الجامعة الخاصة

عدم جوازیة شغور منصب رئیس الجامعة الخاصة ألكثر من أربعة أشھر، وفي ھذه الحالة یقوم  -
  .مجلس التعلیم العالي باتخاذ اإلجراء الالزم

ً ضرورة أن یكون تنسیب الھیئة االداریة للجامعة الخاصة بإنھا -   .ء خدمات رئیس الجامعة مسببا
استمرار رئیس الجامعة الذي یبلغ السن القانونیة المحددة النتھاء خدمات أعضاء ھیئة التدریس  -

  .حتى انتھاء مدة تعیینھ المنصوص علیھا في القانون
ً في غیر جامعتھ االصلیة -   .تنظیم األمور المالیة والخدمیة لرئیس الجامعة الذي یُعین رئیسا
  .دم جوازیة شغور منصب العمید في الجامعة ألكثر من ثالثة شھورع -
السماح ألعضاء ھیئة التدریس في الجامعات الرسمیة بالجمع بین رواتبھم في الجامعة ورواتبھم  -

ً ال یسمح ألعضاء ھیئة التدریس ممن لدیھم تقاعد عسكري  التقاعدیة ، حیث أّن القانون النافذ حالیا
  .االستفادة من ذلك

احتفاظ عضو ھیئة التدریس الذي یعین في منصب الوزیر أو أي من مناصب الفئات العلیا المقرونة  -
  .بإرادة ملكیة سامیة خدمة مستمرة في جامعتھ بما یشمل حقوقھ المادیة واالكادیمیة كافة

جوازیة انتقال عضو ھیئة التدریس من جامعة رسمیة إلى أخرى بموافقة مجلس العمداء في  -
  .امعتین المعنیتین واعتبار خدمتھ في الجامعة المنتقل الیھا مستمرةالج

عدم جوازیة تعیین عضو ھیئة التدریس الفاقد لوظیفتھ في جامعة رسمیة في أي جامعة رسمیة  -
  .أخرى

ً ضمن شروط محددة حتى  - ً  ٧٥جوازیة أن یزید عمر عضو ھیئة التدریس على سبعین عاما   .عاما
  .لرئیس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة الرسمیةصرف مكافأة مالیة  -
  .جواز تعیین أحد نواب رئیس الجامعة من الجنسیة غیر األردنیة في حاالت مبررة -
  .منح صفة الضابطة العدلیة ألفراد األمن الجامعة في نطاق عملھم -
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  )غیر أردني(جواز تعیین نائب رئیس جامعة 

  
العلمي، األحد، تقریرا حول مشروعي قانون التعلیم العالي أصدرت وزارة التعلیم العالي والبحث  

اللذین أقرھما مجلس الوزراء في جلستھ  ٢٠١٧والبحث العلمي وقانون الجامعات األردنیة لسنة 
وجاء المشروعان لتنفیذ توصیات وردت في استراتیجیة .االربعاء الماضي وأحالھما إلى مجلس األمة

ً من  ٢٠١٦/٢٠٢٥الموارد البشریة  جھة، ولتالفي الثغرات التي ظھرت في القانونین النافذین حالیا
ومن مواد القانونین .خالل تسع سنوات من التطبیق، باإلضافة لمواد تطویریة جدیدة، من جھةٍ أخرى

منح مزید من االستقاللیة للجامعات ومجالسھا،  - :التي جاءت لتنفیذ توصیات اإلستراتیجیة ما یلي
ُعطي مجلس األ مناء صالحیات جدیدة كانت مناطة بمجلس التعلیم العالي ومنھا وضع أسس حیث ا

وتقدیم ). ضمن إطار عام یضعھ مجلس التعلیم العالي(القبول في الجامعة وتحدید أعداد الطلبة فیھا 
ً لمعاییر یضعھا مجلس التعلیم العالي المشاركة في  -.تقریر سنوي عن أداء الجامعة ورئیسھا وفقا

تعزیز الحاكمیة  - .الجامعة من خالل التنسیب بثالثة أسماء لمجلس التعلیم العاليتعیین رئیس 
نظام  - نظام تعیین رؤساء الجامعات - :والمساءلة في الجامعات من خالل وضع أنظمة تشمل ما یلي

 - .نظام ممارسة العمل األكادیمي -.تقییم ومساءلة القیادات الجامعیة من رئیس القسم إلى نائب الرئیس
عزیز مشاركة أعضاء ھیئة التدریس والطلبة في مجالس الجامعة من خالل زیادة عددھم في مجلس ت

تعزیز ثقة القطاع الخاص بمخرجات التعلیم العالي من خالل  -.الجامعة، وتخفیض عدد العمداء فیھ
 - .إشراك ھذا القطاع في عضویة كل من مجلس التعلیم العالي، ومجلس األمناء، ومجلس الكلیة

رشیق اإلدارة في التعلیم العالي من خالل تخفیض عدد أعضاء مجلس التعلیم العالي واألمناء إلى ت
تنظیم العالقة بین مالك الشركة للجامعة الخاصة واإلدارة  -.تسعة بما فیھم رئیس المجلس المعني

من خالل  االكادیمیة فیھا بما یضمن عدم تدخل المالك في الشؤون االكادیمیة في الجامعة الخاصة
تشجیع اإلبتكار واإلبداع في البحث العلمي من خالل تحویل معظم مھام  - .نظام یوضع لھذه الغایة

صندوق دعم البحث العلمي الحالي إلى تعزیز االبتكار، لیصبح إسمھ صندوق دعم البحث العلمي 
من مصادر من صافي أرباح الشركات المساھمة العاّمة كواحدة % ١وإعادة نسبة ال . واالبتكار

تحویل فوائض النسبة المحددة للبحث  -.٢٠١٠ایرادات الصندوق، بعد أن توقفت ھذه النسبة منذ عام 
ً من سنة (للصندوق إذا لم تصرف خالل ثالث سنوات ) من ایرادات الجامعة% ٣(واالبتكار  بدال

 ً دة تأھیل مبانیھا من موازنة الجامعة السنویة على األقل إلعا% ٢تخصیص ما نسبتھ  - ).واحدة حالیا
من مواد القانونین التي جاّء لتالفي ثغرات ظھرت .وتحدیث مختبراتھا وتجھیزاتھا وبنیتھا التحتیة

انتھاء عضویة عضو  - :خالل تطبیقھما أو مواد جدیدة استدعتھا بیئة العمل في الجامعات، ما یلي
ً الذي یتغیب عن حضور ثالث جلسات متتالیة دون ع  - .ذر یقبلھ رئیس المجلسمجلس األمناء حكما

ً لمجلس أمنائھا قبل مرور مدة ال تقل عن عشر سنوات  عدم جوازیة تعیین رئیس سابق للجامعة رئیسا
عدم جوازیة عضویة مالكي الجامعة الخاصة أو اقاربھم من الدرجة االولى في  -.على تركھ منصبھ

معة الخاصة ألكثر من أربعة عدم جوازیة شغور منصب رئیس الجا -.مجلس أمناء الجامعة الخاصة
ضرورة أن یكون تنسیب  - .أشھر، وفي ھذه الحالة یقوم مجلس التعلیم العالي باتخاذ اإلجراء الالزم

 ً استمرار رئیس الجامعة الذي  - .الھیئة االداریة للجامعة الخاصة بإنھاء خدمات رئیس الجامعة مسببا
ھیئة التدریس حتى انتھاء مدة تعیینھ المنصوص یبلغ السن القانونیة المحددة النتھاء خدمات أعضاء 

ً في غیر جامعتھ  - .علیھا في القانون تنظیم األمور المالیة والخدمیة لرئیس الجامعة الذي یُعین رئیسا
السماح ألعضاء  -.عدم جوازیة شغور منصب العمید في الجامعة ألكثر من ثالثة شھور -.االصلیة

بالجمع بین رواتبھم في الجامعة ورواتبھم التقاعدیة ، حیث أّن ھیئة التدریس في الجامعات الرسمیة 
ً ال یسمح ألعضاء ھیئة التدریس ممن لدیھم تقاعد عسكري االستفادة من ذلك  - .القانون النافذ حالیا

احتفاظ عضو ھیئة التدریس الذي یعین في منصب الوزیر أو أي من مناصب الفئات العلیا المقرونة 

  خبرني
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جوازیة  -.خدمة مستمرة في جامعتھ بما یشمل حقوقھ المادیة واالكادیمیة كافةبإرادة ملكیة سامیة 
انتقال عضو ھیئة التدریس من جامعة رسمیة إلى أخرى بموافقة مجلس العمداء في الجامعتین 

عدم جوازیة تعیین عضو ھیئة التدریس  -.المعنیتین واعتبار خدمتھ في الجامعة المنتقل الیھا مستمرة
جوازیة أن یزید عمر عضو ھیئة  - .فتھ في جامعة رسمیة في أي جامعة رسمیة أخرىالفاقد لوظی

ً ضمن شروط محددة حتى  ً  ٧٥التدریس على سبعین عاما صرف مكافأة مالیة لرئیس وأعضاء  -.عاما
جواز تعیین أحد نواب رئیس الجامعة من الجنسیة غیر األردنیة في  -.مجلس أمناء الجامعة الرسمیة

  .منح صفة الضابطة العدلیة ألفراد األمن الجامعة في نطاق عملھم - .حاالت مبررة
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  الموسیقى ضرورة إنسانیة خالقة لمواجھة العنف : تیسیر

  
أیمن تیسیر أن المشھد الموسیقي المحلي یحتاج إلى روافع كثیرة فردیة . یرى الفنان واألكادیمي د

وإن كانت جذر اإلبداع، إال أنھا بال معنى وال  وجمعیة، كي یبلغ سن الرشد، الفتا ًإلى أن الموھبة،
یقول الحاصل على الدكتوراة في العلوم  .قدمین إْن لم نطّورھا بالمران، ونصقل شوائبھا بالدِّربة

ً إیاه بالنھر الذي ال تجف روافده،  الموسیقیة إن الموسیقار محمد عبد الوھاب ھو مثلھ األعلى، واصفا
ساحة ثالثة عقود من الزمان، نال تیسیر العدید من الجوائز، وحقق وخالل مسیرتھ الممتدة على م

ً، وفي موضوعة  ً الفتا ً غنائیا ً موسیقیا ً إبداعیا العمید السابق الفنون والتصمیم بالجامعة األردنیة منجزا
ضرورة الموسیقى لمواجھة العنف، وتجفیف منابع اإلرھاب، یملك تیسیر ،صاحب سبعة ألبومات 

 ً ً، وھو اآلن، بحسب ما كشف لـ غنائیة، رأیا ، بصدد البدء بدراسة میدانیة بحثیة، لتأكید )الرأي(مھما
حول مرافئ الغناء، وأقانیم الموسیقى، وتأثیر اإلدارة على  .ھذا المنطق، وتعزیز ھذه النظریة

ً الحوار المشھد الموسیقي األردني لم یبلغ سن الرشد بعد،  * :اإلبداع، وموضوعات أخرى، تالیا
یحتاج المشھد الموسیقي المحلي كي یبلغ سن الرشد إلى روافع كثیرة، وھي روافع تنقسم إلى  -ماذا؟ ل

على المستوى الفردي ال یلتزم كثیر من المطربین والموسیقیین في  .فردي وجمعي: بعدین رئیسیین
لى على طریق بلدي بحتمیة الدِّربة، صحیح أن الموھبة ھي جذر اإلبداع وأول التمیز، والخطوة األو

ً إن لم نطورھا بالدِّربة، أي  الفن الطویل، ولكن تلك الموھبة لن یكون لھا قیمة ولن تحدث اختالفا
ً، واألكادیمیا تمنح  التمرین الیومي الملتزم والمخلص والحقیقي، فإن كانت المعرفة ال تصنع مبدعا

نفسھ، تحتاج لتلك المعرفة، وتغنیھا درجة علمیة ولكنھا ال تمنح موھبة ربانیة، فإن الموھبة في الوقت 
 .الدراسة األكادیمیة، وتكبر وتنمو من خالل الجھد المتواصل والتمرین الیومي والمتابعة الحثیثة

ً نحتاج لموھوبین یملكون الطموح، ودافعیة التنافس مع ساحة عربیة  وعلى المستوى الفردي أیضا
 ،ً ً وأكثر منا مراسا -09-24-10:29تاریخالنشر : االثنین -2017-09-25-12:05أعلى منا كعبا

تعدیل آخر تیسیر ولدیھم رغبة جامحة باالختالف، وتقدیم الجدید؛ المدھش والمقنع في : األحد -2017
الصوت وحده ال یكفي، األصابع الذھبیة وحدھا ال تكفي، كما أن النجاح األول یستدعي العمل . آن

بساطة ضروریة، اإلیمان ببیئتنا وموروثنا ومفردات الدؤوب للحفاظ علیھ، والتطلع لما بعده، ال
وجودنا، فلینظر المبدع حولھ، ویستقي من الریف والشارع وأصغر زھرة في حدائق الوطن 

غیاب : وعلى الصعید الجمعي العام فاألمر یحتاج إلى مجلدات .موضوعات أغانیھ، ونغمات ألحانھ
إدراك أھمیة الفن على وجھ العموم في الحد من  اإلرادة الرسمیة للنھوض بالموسیقى والغناء، عدم

التطرف، وعالج النزعات العدوانیة، غیاب الخطط العملیة الجادة لدعم حقلّي الموسیقى والغناء، 
التشجیع على أنماط غنائیة منفرة ومستفزة وملیئة بالعنف وقرع طبول الحرب، دخول المحسوبیة في 

یة والغایات الشخصیة التي تحكم، إلى ذلك، آلیة اختیار مسألة دعم فنان أو تبنیھ، وھي المحسوب
المشاركات في مھرجان أو مناسبة أو مؤتمر، غیاب التنسیق بین مؤسسات المجتمع المدني من 

. وزارات وھیئات ونقابات ومختلف الجھات عند تبني خطط تطویر موسیقیة، إن جرى ذلك أصالً 
، مطالبة بالتنسیق مع نقابة الفنانین والجامعات، لتبني فوزارة التربیة والتعلیم، على سبیل المثال

ً للفن . الموسیقى من جدید، واعتمادھا في مناھج التربیة والتعلیم كما تسھم النظرة السائدة مجتمعیا
ً أن ھذه  والفنانین والفنانات في تقلیل حجم التوقعات من ھذا القطاع الحیوي والمھم والحساس، علما

یرى بعضھم أنھ لو  * .ثیر من المغالطات، ویجري فیھا جمع الغث مع السمینالنظرة تحتوي على ك
یمكن أن أقول نعم عبد  -لم یكن ھناك عبد الوھاب لما حقق الفنان أیمن تیسیر ما حققھ، ما رأیك ؟ 

ً، وھو منھل كثیر من مشاریعي الغنائیة، ولكن دعني أسأل  ً وغنائیا الوھاب مثلي األعلى موسیقیا
ھم متابعون جادون لمشروعي الغنائي الموسیقي، ال أعتقد، فلو كانوا كذلك الطلعوا على ھؤالء ھل 

ً من  ما قدمتھ على صعید الغناء الصوفي، وكذلك ما قدمتھ من أغنیات خاصة بي، وما قدمتھ ناھال

  ٣٠:الرأي ص
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ً، وخاللھا غنیت وتقاطعت  تجربة عبد الحلیم حافظ، تجربتي ممتدة على مساحة عقدین أو أكثر قلیال
 ً واستلھمت وتبنیت وعملت واجتھدت، صحیح أن أغنیات عبد الوھاب وعالم عبد الوھاب كان أساسیا
في تلك المسیرة، ولكنھ لم یكن الوحید، بقي أن أقول إن ربطي بعبد الوھاب ھو شرف لي، ومقام 

إجابتي  لعل -ما ھي برأیك روافع اإلبداع، ومستلزمات تكریس تجربة فنیة الفتة؟  * .أحاول أن أبلغھ
عن السؤال األول تجیب عن ھذا السؤال أو على األقل عن معظمھ، ولكن ال بأس بتكرارھا لتأكیدھا 

الدربة، الرغبة باالختالف، الطموح، الجدیة، اإلخالص، : وتعزیز ارتباط طلبتنا ومبدعینا الشباب بھا
كما تحتاج أي . خرینالقدرة على التواصل، التواضع، البحث عن الجدید، االطالع على تجارب اآل

وال ننسى دور . موھبة واعدة لجھات تتبناھا ومؤسسات تدعمھا وإعالم صادق وموضوعي یحملھا
من أي معین استقى الفنان  * .األصدقاء واألسرة ومجمل ما یلعبھ المحیط من دور مھم في ھذا السیاق

عین اإلیمان واإلصرار م -أیمن تیسیر؟ وھل أنت ممن یحرصون على إخفاء ذاك السبیل عن غیره؟ 
معین رعایة ممكناتي وتنمیتھا، من صوت . والمثابرة، معین التعلم والحرص على التطور المستمر

معین المحبة، وكذلك . وأذن موسیقیة ودرایة في مقامات الغناء العربي وإیقاعاتھ وخصوصیاتھ
، وحسن العامل مع احترام ذائقة المستمعین، وذكاء التفاعل مع جمھوري. اإلخالص في العمل

ھل بالصوت وحده یتجلى الفنان المغني؟ وإن كان ال بد من مؤھالت  * .صغیرھم قبل كبیرھم
تدریب : الصوت مھم وأساسي، ولكنھ وحده ال یكفي، یحتاج إلى -أخرى، فھل یمكن تعدادھا؟ 

متابعة الھم وتمرین یومي، ثقافة عالیة وأصیلة، مرونة وشجاعة وكاریزما، لباقة ولیاقة وشخصیة، 
في أي بیئة یمكن أن یتطور فن الموسیقى  * .العام ومحاولة االقتراب منھ ومالمستھ في أغانیھ

ً من عناصر ھذه البیئة ومفرداتھا؟  في بیئة حضاریة سلمیة  -والغناء؟ وبصراحة كم یتوفر لدینا محلیا
ً للطبقة الوسطى؛ طبقة المھنیین والمتعلمین  والمثقفین والمتطلعین لألفضل واعیة مستقرة، تقیم وزنا

بیئة بعیدة عن التلوث بمختلف معانیھ، لیس فیھا ریاء وال فساد، المواطن فیھا غیر مدیون، . واألبھى
الفن في مواجھة  * .وال منھك باللھاث خلف الحاجات األساسیة، وال مھدد باإلرھاب أو قوى الظالم

شر، دون حتى أن یبلغ بعضھم مرامیھ، كیف یمكن اإلرھاب والتطرف والتشدد والغلّو، عنوان بدأ ینت
ً أن یتحلى من یحملون ھذا الشعار  -أن تفرد لنا على الطاولة أھم معطیات ھذه األطروحة؟  أوال

ً أن یتحول إلى واقع  ً على الغایات الشخصیة واألطماع األنانیة، ثانیا بالصدق والجدیة، ویجعلوه مقدما
ً أن یجري من أجل تحقیقھ . ومكان العمل ودور العبادة معاش في البیت والمدرسة والجامعة ثالثا

ً  * .تشجیع البحوث المثمرة والدراسات المعمقة والمعتمدة ودعمھا وتبنیھا كما عودتنا، لدیك دائما
ً لكلیة فنون  -مشاریعك الجدیدة الطموحة، ماذا في الجعبة ھذه األیام؟  بعد انتھاء فترة عملي عمیدا

ً من الوقت والرعایة . وتصمیم الجامعة األردنیة، فإن الظرف أصبح أكثر إمكانیة، لمنح فني مزیدا
ً أطول للبحث العلمّي الرصین ً بالتواصل مع أھم دور األوبرا . وكذلك سیكون لدّي وقتا وقد بدأت فعال

ریق مشاركات الفتة مقبلة؛ أمسیة في الجزائر نھایة شھر والمھرجانات الثقافیة العربیة، على ط
ً، إلعادة إحیاء . كانون األول، كما یجري ترتیب عدد من الحفالت في األردن ھناك توجھ أیضا

مھرجان الموسیقى الصوفیة الذي انطلق أول مرة قبل سبع سنوات، وعلى صعید التلحین انتھیت من 
اعر زید الشو وتوزیع الفنان أیمن عبداهللا، أتطلع أن یرى للش» شاءت النفس«تلحین موشح بعنوان 

ً، وھناك العدید من المشاریع التي سیعلن عنھا في حینھ أین في مختلف مراحلك  * .النور قریبا
ً؟ : السابقة، توقفت وقلت لنفسك ً أو أتبنى جدیدا ھاجسي األول منذ أول مرة  -علّي أن أحدث فرقا
م المختلف والمغایر، ولھذا جاءت ألحاني أكثر انتماًء إلى عصر األغنیة وقفت فیھا على المسرح، تقدی

كما یمكن النظر إلى تجربتّي . العربیة الكالسیكیة المطعمة بروح المعاّصرة من حیث التوزیع والتنفیذ
علّي أن : والغناء الصوفي، على أنھا نتائج اللحظة التي توقفت وقلت لنفسي فیھا» جاز عبد الوھاب«

ً  أحدث ُ اإلبداَع، وإلى أي قدر تثبطھ؟، و ھل ما تزال تحمل فكرة  * .فرقا إلى أي قدر تعزز اإلدارة
اإلدارة سالح ذو حّدین، فھي قد تكون مشجعة لإلبداع حاملة لھ إن  -التوازن بین الفن واألكادیمیا؟ 

ة للمبدع الذي تحققت وسط بیئة ال تخلو من اإلبداع والمبدعین، وال تغار منھم، وال تحمل الضغین
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وھي معززة إذا جاءت في إطار من المھنیة والمؤسسیة بحیث یعي . ینجح في بلوغ منصب إداري
یعني بیئة مبدعة في . كل فرد من أفراد فریق العمل مھماتھ، ویتوالھا بإخالص وھمة ودقة والتزام

ح، فقد یعاني المبدع والعكس صحی. كل شيء، وفي مقدمتھا اإلبداع في إدارة الوقت قبل إدارة الفریق
ویحبط إن تولى إدارة غارقة في البیروقراطیة، والمھام الروتینیة، واالجتماعات المملة، وضاع بین 

ً أن ھذه  .األوراق المحتشدة باألرقام والتفاصیل والكالم الفاضي أرجو أني ما أزال كذلك، علما
رأي اآلخرین من متابعین ومعنیین ونقاد التوصیفة الرفیعة ال تحتاج لرأیي أنا وحكمي أنا علیھا، بل ل

ھل ما أزال : وإعالمیین، وبالتالي أحیل السؤال علیك وعلى القراء واألصدقاء وجمھوري الحبیب
  أحمل ھذا الوسام؟
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  عزوف الطلبة عن تخصصات الشریعة یھدد مستقبلھا
  
  

الطلبة، وذلك إما  تعاني بعض التخصصات في مختلف الجامعات األردنیة من عزوف االقبال من قبل
بسبب محدودیة فرص العمل التي تتیحھا لھم ھذه التخصصات أو السباب أخرى، ومنھا على وجھ 
الخصوص تخصص الشریعة، كما أن مساواة معدل القبول لھذا التخصص بتخصصات الھندسة 

ل والصیدلة وغیرھا، یجعلھا في أدنى سلم أولویات الطالب عند وضع خیاراتھ في نموذج القبو
  . الموحد

  
ما إن یتجاوز الخریجین كابوس التوجیھي حتى یبدأ القلق بین الجمیع حول معدالت القبول بالجامعات 
او التخصصات التي یختارھا بعض االھالي للطلبة، لكن یبقى عزوف الطالب عن الدراسات 

لدراسات االسالمیة سواء كانت بنظرة ایجابیة او سلبیة نحو التخصص، أمر مقلق، حیث تشھد ا
  .االسالمیة والشریعة عزوفا ملحوظا في نسبة الملتحقین بھ مقارنة مع التخصصات االخرى

  
وكان مجلس التعلیم العالي قرر، رفع الحد األدنى لمعدل القبول في تخصصات كلیات الشریعة في 

بعد مرور ، على أن تتم دراسة آثار تطبیق القرار )بالمئة ٦٥بالمئة بدال من  ٨٠(الجامعات لیصبح 
سلبي ویخالف 'عام من صدوره، األمر الذي انتقده بعض األكادیمیین في حینھ واعتبروا أن القرار 

  . 'توصیات عمداء كلیات الشریعة بھذا الخصوص
  

التراجع عن ھذا القرار الذي سیؤدي الى موت بطيء لكلیات الشریعة في 'ودعا أكادیمیون إلى 
  . 'إلسقاط القرار'، ملوحین باتخاذ إجراءات تصعیدیة 'فالبالد، وال یسھم في محاربة التطر

  
إن مطلب : الدكتور فاخر دعاس قال' ذبحتونا'المنسق العام للحملة الوطنیة من اجل حقوق الطالب 

الحملة كان رفعا تدریجیا للدراسات االسالمیة، وتقّر وتقّیم التجربة بعد عام من تطبیقھا، إال أن وزارة 
ما رفعت الحد األدنى للقبول بتخصص الشریعة بینما أبقت الحد األدنى التعلیم اخطأت عند

بتخصصات أخرى أكثر جذبا مثل الھندسة المدنیة والصیدلة وبالتالي أصبحت المفاضلة بالنسبة 
  . للطالب في صالح التخصصات األخرى

  
قابل ال نرى أن بالم. ھذا أدى إلى نوع من العزوف بسبب تنوع الخیارات أمام الطالب”: وقال دعاس

تخفیض المعدالت سیؤدي إلى إنعاش ھذا التخصص وذلك بسبب عدم الرغبة لدى الطالب في دراسة 
  . ھذا التخصص ألسباب عدیدة منھا قلة توفر فرص العمل التي یوفرھا

وأضاف أن تخفیض المعدل سیؤدي إلى ترٍد في نوعیة المخرج وبالتالي انعكاسھ سلبا على المجتمع 
ن االعتبار أن خریجي الشریعة ممن یحالفھم الحظ في الحصول على فرص عمل یمثلون آخذین بعی

ِّن یفتقر إلى الكفاءة فإنھ حتما سیكون  قادة للرأي العام وموجھون للفكر المجتمعي، فإذا كان الملق
  . المتلقي أقل كفاءة

  
یة في الوقت ٪ لن یتجھ نحو التخصصات اإلسالم٨٠وبین دعاس أن الطالب الحاصل على معدل 

الذي یخولھ معدلھ في الحصول على قبول في كلیات الھندسة المدنیة والصیدلة والمحاسبة، مشیرا 
إلى أنھ ھذا العام لم یسجل اي طالب في جامعة العلوم االسالمیة في اي قسم من اقسام الشریعة بینما 

  . طالب في جامعة آل البیت ٦تم قبول 
  

  عمون



  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 
15 

اتب ومكافآت األئمة بالتوازي مع رفع المعدالت، حتى یتم تشجیع وشدد دعاس على انھ یجب رفع رو
الطالب لدراسة الشریعة مقارنة مع التخصصات االخرى مع معدل رواتبھم، واشار الى انھ یجب 

  . توعیة المواطنین بأھمیة التخصص ودوره في المجتمع
  

محض إرادتھم، عزا وفي الوقت الذي قال عدد من طالب الشریعة أنھم اختاروا ھذا التخصص ب
آخرون تسجیلھم في كلیة الشریعة للقبول الموحد وأنھ لو كان لھم الخیار الختاروا تخصصات أخرى 

  . لھا مجاالت أوسع في سوق العمل المحلي والخارجي
  

الطالب حازم الكوفحي خریج تخصص الدعوة واالعالم من جامعة الیرموك قال في تصریح لـ 
سة تخصص االعالم لكن معدلھ لم یسمح لھ بدراسة التخصص الذي عمون انھ كان یبحث في درا

یرغبھ، فتوجھ للبحث عن تخصص قریب لھ لیكتشف انھ تم افتتاح قسم جدید في قسم الدراسات في 
  .كلیة الشریعة االسالمیة یسمى الدعوة واالسالم لھ نفس المعدات والمیدیا لكن بقالب اسالمي

  
ردنیة ووزیر التنمیة االجتماعیة األسبق، الدكتور بسام العموش إلى من جھتھ اشار استاذ الجامعة اال

ان أحد أسباب العزوف ھو الفھم الخاطئ لدى المجتمع حول مخرجات تخصص الشریعة وأن نظرة 
المجتمع أفرادا ومجموعات ال تزال دون المطلب، مؤكدا أن غالبیة األھل یفضلون توجیھ أبناؤھم إلى 

  . المجتمع مثل التخصصات الھندسیة والطبیة تخصصات أكثر قبوال في
  

وقال العموش أن المردود المالي وفرصة الحصول علي وظیفة بعد التخرج لتخصص الشریعة تكاد 
تكون معدومة بالمقارنة مع باقي التخصصات، مشیرا إلى أنھا محصورة في إمام مسجد أو موظف 

  . بیةفي وزارة األوقاف أو في أحسن أحوالھا معلم في التر
  

من ناحیة أخرى ألقى العموش اللوم أیضا على الجھات الحكومیة في عدم منح الحوافز من أجل 
تشجیع الطالب على االنضام إلى الكلیات الشرعیة طوعا، مشیرا الى أن موظف الجمارك، علي 

  . سبیل المثال، یتقاضى رواتب وحوافز عالیة، مقارنة مع ما توفره وظائف خریجو الشریعة
  
یما یتعلق برفع المعدالت، قال العموش أنھ لیس من الضرورة بمكان أن یكون أصحاب المعدالت وف

العالیة ذو نسبة ذكاء أعلى من أصحاب المعدالت المتدنیة، مؤكدا أن الكثیر من الحاالت لھا عالقة 
  . بالظروف المحیطة بالطالب ولیس بنسبة ذكائھ

  
شریعة إذا ما حالفھ الحظ وأصبح معلما أو إماما، فسیكون وقال أن على الدولة أن تدرك أن خریج ال

  . لھ تأثیر بالغ علي المجتمع من جھة أن فكره یستأثر بھ اآلالف ممن یستمعون أو یتعلمون على یدیھ
  

في تصریح سابق قال مدیر التعلیم الشرعي في وزارة االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمیة حاتم 
% ٨٠التعلیم العالي رفع الحد االدني لقبول نخصصات كلیات الشریعة الى السلیحات أن قرار مجلس 

  . سیؤثر على كافة الطالب الراغبین بدراسة الشریعة
  

واضاف السلیحات ان القرار سیؤثر على الطلبة المبتعثین من قبل وزارة االوقاف والطلبة الراغبین 
فما فوق لن یقوم بدراسة الشریعة % ٨٠ل بدراسة الشریعة، معلآل ذلك بأن الطالب الحاصل على معد

لوجود مجاالت وتخصصات عدیدة متاحة لھ بحسب معدلھ، االمر الذي سیعمل على عزوف الطلبة 
  .على دراسة تخصص الشریعة
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  رعایة الطالب المتفوقین ضرورة تعلیمیة
  
  

حكم عمل والدتھا ب -سما طفلة متمیزة التحقت العام الماضي بالصف األول األساسي كطالبة مستمعة 
إال أنھا أذھلتنا بقدرتھا الفائقة على التعلم وسبقت كل زمیالتھا رغم صغر سنھا،  -في المدرسة ذاتھا 

وأتقنت مھارات القراءة والكتابة والحساب بشكل رائع، لكنني لم استطع ترفیعھا للصف الثاني أسوة 
وبقیت في صفھا تدرس مناھج أتقنتھا بل بزمالئھا الذین تفوقت علیھم لعدم انطباق شرط العمر علیھا 

وحفظتھا عن ظھر قلب وذلك ألن نظام التسریع األكادیمي في األردن یبدأ من الصف الثاني ویتضمن 
ُكلھا ؟ ُ العدید من التساؤالت إن مسألة الطلبة  ..اختبارات واجراءات ال ندري متى تنتھي وتؤتي أ

ً نرعى الطلبة الموھوبین في مدارسنا؟ :الموھوبین تجعلنا نطرح العدید من التساؤالت  ھل نحن حقا
ھل نستطیع تمییزھم عن باقي الفئات اإلعتیادیة داخل الحجرات الصفیة؟ ھل نملك المعلمین المؤھلین 
َدم لھم على أرض الواقع ؟ ھل تراعي مناھجنا  ُق للتعامل مع ھذه الفئات؟ ھل ھنالك برامج خاصة ت

بیئة المدرسیة الدعم المادي والنفسي لھؤالء الموھوبین ؟ أسئلة كثیرة الدراسیة ھذه الفئة؟ ھل توفر ال
تدور في ذھني وأحاول أن أجد لھا إجابات، ولعل من المناسب الخوض في ھذا الموضوع َعلنا نجد 

ً صاغیة من كل التربویین  تعي أھمیة رعایة ھذه الفئة التي تتباھى  - داخل المیدان و خارجھ  -آذانا
ُخرج منھم العلماء والخبراء بھم األمم وا لشعوب وتحرص على العنایة بھم منذ نعومة أظافرھم لكي ن

من ھو الطالب  .والمخترعین في ظل ھذه األوضاع والظروف الصعبة التي تجتاح وطننا الحبیب
ً للشك بوجود قدرات عالیة في  الموھوب أو المتفوق؟ ھو ذلك الطالب الذي یثبت بشكل ال یدع مجاال

األكادیمي والتفكیر العمیق واألداء المتمیز في مجال واحد أو أكثر من المجاالت المعرفیة  التحصیل
واإلبداعیة والقیادیة والفنیة والحركات الریاضیة، وال سیما عند مقارنتھ بأقرانھ من ذوي العمر 

: االثنین -2017-09-25-12:05 .المتقارب والخبرات المتشابھة والبیئات البشریة المتقاربة
تشتمل عملیة تحدید الموھوبین والمتفوقین  1تعدیل آخر : األحد -2017-09-24- 10:30تاریخالنشر 

ً من الخطوة األولى وحتى السادسة ً متكامال  .على ست خطوات رئیسة، تتم بشكل تتابعي، وتعتبر كال
قق من زیادة فھم ضرورة زیادة الفھم للموھبة والموھوبین والتفوق والمتفوقین، وللتح:الخطوة األولى 

العمل على مشاركة صناع القرار؛ حیث  :عالم الموھبة فإنھ ال بد من القیام بالخطوات الفرعیة اآلتیة
ینبغي تحدید صناع القرار من بین مجموعة من المھتمین بالموھوبین والمتفوقین والمعلمین، وأولیاء 

قدیم المعلومات التي یحتاجونھا لزیادة األمور،والمدیرین، ورفاق الطلبة، وأعضاء المجتمع المحلي لت
وعیھم بالموھبة وتطویر اتجاھات إیجابیة نحوھا، وذلك لتكوین مجموعة من صناع القرار المؤھلین 
ً لخدمة الطلبة الموھوبین والمتفوقین والدفاع عن قدراتھم ومصالحھم وحاجاتھم واھتماماتھم  فعال

المتفوقین؛ إذ ال بد من فتح باب للنقاش حول اإللمام بخصائص الطلبة الموھوبین و .ومیولھم
خصائص المتعلمین الموھوبین والمتفوقین وذلك للتأكد من الحاجات اإلجتماعیة، والعاطفیة المرتبطة 

تحدید البرامج  .بالموھبة بصورة عامة مع اإللمام بحاجات الطلبة الموھوبین والمتفوقین أنفسھم
ینبغي تحدید مدى توفر الوسائل والمصادر التعلیمیة، وفحص المناسبة للموھوبین والمتفوقین؛ حیث 

البرامج التي تم إختبارھا، ثم تطویر خیارات متنوعة من المقررات الدراسیة التي تختلف عن 
مقررات الطلبة العادیین، وتمتاز في الوقت نفسھ باألنشطة اإلثرائیة ذات العالقة الوثیقة بالمجتمع 

والوقت المحدد لكل واحدة منھا؛ حیث یتم إبالغ كل من أولیاء األمور،  تحدید طرق التنفیذ .المحلي
وأعضاء الھیئة التدریسیة، والمھتمین بالموھبة والتفوق ، ببرامج الخدمات الطالبیة لھذه الفئة 
المتمیزة من الطلبة، ویتم تطویر نماذج متنوعة لإلشتراك في عملیة الكشف عن الموھوبین 

تنفیذ عملیة عرض المعلومات الالزمة للكشف عن الموھوبین :لثانیة الخطوة ا .والمتفوقین
والمتفوقین، وللتأكد من نجاح ھذه الخطوة ال بد من التواصل مع األطراف ذات العالقة بالكشف عن 
الموھوبین والمتفوقین، حیث یتم تطویر دلیل للمعلومات حول اإلجراءات المحلیة المتبعة في الكشف 

  ١١:ابواب ص/الرأي
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المعاییر المستخدمة، والوقت المطلوب لتنفیذھا والقرارات : متفوقین من حیث عن الموھوبین وال
المتخذة بشأنھا، واإلعتراضات التي تم تقدیمھا من بعض المشاركین فیھا، ثم تدریب المعلمین على 
أنماط السلوك واإلنجازات التي یقوم بھا الطلبة داخل حجرة الصف وتمثل أدلة على الموھبة 

لتوضیح ألولیاء األمور أھمیة مراقبة تصرفات أبنائھم داخل المنزل والتي تشیر إلى والتفوق، مع ا
خاصیة أو أكثر من خصائص الموھوبین، وإشراك أقران ھؤالء الطلبة في عملیة الكشف، وذلك 

الخطوة الثالثة  .لزیادة فاعلیة أسلوب الغربلة للكشف عن الموھوبین والمتفوقین من مصادر متعددة
التأكید على تطبیق العدالة مھما تنوعت الخلفیات العرقیة : ریقة الغربلة وذلك من خاللتطبیق ط:

 .ضرورة أن تشتمل عملیة التصفیة أو الغربلة جمیع الطلبة، وعدم استثناء أي واحد منھم .والثقافیة
تصمیم ملف :الخطوة الرابعة  . وضع معاییر لضبط عملیة تطبیق إختیار الموھوبین والمتفوقین

 :معلومات الطالب الموھوب أو المتفوق، وتشتمل ھذه الخطوة على أربع خطوات فرعیة تتمثل في
جمع بیانات إضافیة عن قدرات الطالب الموھوب، وتحصیلھ، وأنماط سلوكھ وخصائصھ ؛ بما فیھا 

فوق تسجیل نقاط القوة والضعف للطالب الموھوب أو المت . الدافعیة واإلنجاز الذي تم تحقیقھ من قبل
رصد مجاالت اإلھتمام  .من خالل أولیاء األمور والمعلمین والمدیرین واألقران وحتى الطالب نفسھ

الخطوة  .تسجیل الخبرات السابقة للطالب الموھوب أو المتفوق. لدى الطالب الموھوب أو المتفوق 
الصف  ضرورة التوصیة ببعض الخدمات من خالل تشكیل فریق مراجعة یتألف من معلم:الخامسة 

العادي ، ومعلم الموھوبین والمتفوقین ، ومدیر المدرسة، والمرشد التربوي، وعدد من أولیاء االمور، 
حیث یتم تزویدھم بملف كل طالب من الطلبة الموھوبین مدعم باألدلة التي تثبت تمیزه بالتحصیل 

إتخاذ  .الكشف عنھموالذكاء والسلوك اإلیجابي واألداء المتمیز لتحدید الموھوبین والمتفوقین و
القرارات المالئمة في ضوء األدلة المتوفرة بتعدیل محتوى المنھج الدراسي وطرائق التعلیم المطلوبة 
والبیئة التعلیمیة المرغوب فیھا كي تلبي حاجات الموھوبین والمتفوقین ووضع جدول زمني وواقعي 

وي العالقة واإلھتمام، من خالل إعداد إیصال النتائج إلى ذ .لتحقیق األھداف المرجوة والمتفق علیھا
ً بقرار إختیار أطفالھم ضمن قائمة الموھوبین  رسالة إلى أولیاء االمور، یتم فیھا إبالغھم رسمیا

 . والمتفوقین مع مجموعة من التوصیات ضمن خطة تربویة دقیقة یتم العمل على تحقیقھا مستقبالً 
الخدمات بفاعلیة كبیرة، ویمكن تحقیق ھذه الخطوة ضرورة التخطیط لعملیة تنفیذ :الخطوة السادسة 

تنفیذ الخطة؛ وذلك بجعل كل األطراف المعنیة بالكشف عن الموھوبین  :األخیرة عن طریق
والمتفوقین على معرفة تامة بطرق التدریس، وبالوسائل، والمصادر التعلیمیة المتوفرة، إلنجاح 

لعملیة مراجعة الخطة التربویة ككل؛ وھنا یصبح  الترتیب .عملیة الكشف عن الموھوبین والمتفوقین
من األھمیة بمكان عقد المؤتمرات واللقاءات بین أولیاء االمور والطلبة أنفسھم ، لمراجعة الخطة 
العامة للتعریف بالموھوبین والمتفوقین وتحدیدھم، ووضع أھداف بعیدة المدى لتطبیق عملیة التسریع 

  شكالأو اإلغناء مختلفة األبعاد واأل
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  السماح لطلبة البكالوریوس االلتحاق ببرامج التعلیم التقني

  
وافق مجلس التعلیم العالي على السماح للطلبة الملتحقین ببرامج البكالوریوس، االلتحاق ببرامج 

) الدبلوم التقني والدبلوم التطبیقي(التعلیم التقني والتطبیقي على مستوى الدرجة الجامعیة المتوسطة 
الكلیات التي تقع تحت مظلة وإشراف جامعة البلقاء التطبیقیة، اعتبارا من العام الجامعي  في كافة

  .الحالي
الھدف "واعتبر رئیس جامعة البلقاء التطبیقیة الدكتور عبدهللا الزعبي في تصریح صحفي أمس، أن 

اإلقلیمي والتشغیل من القرار ھو إعداد وتأھیل الكوادر البشریة تقنیا وتطبیقیا لسوق العمل المحلي و
  ".الذاتي، ولتوسیع فرص ومجاالت العمل أمام الخریجین

وأكد أن القرار جاء بعد دراسة معمقة للتجارب العالمیة في الدول المتقدمة صناعیا، مثل كندا 
  .والوالیات المتحدة األمیركیة، ومقاربة التجارب الفرنسیة واأللمانیة والیابانیة للواقع األردني

لتخصصات التي سیسمح لطلبة البكالوریوس دراستھا في كلیات المجتمع الوطنیة التي تقع وبین أن ا
تكنولوجیا الھندسة المعماریة والمدنیة والبیئة، تكنولوجیا إنشاء وصیانة : تحت إشراف الجامعة ھي

لي، المباني، مساحة الطرق وحساب الكمیات، ھندسة المیاه والبیئة، ھندسة العمارة والتصمیم الداخ
تخمین العقارات، تكنولوجیا التصنیع واإلنتاج والھندسة المیكانیكیة، صیانة المركبات الھجینة 

  .والكھربائیة، تكنولوجیا التصنیع المحوسب، إضافة إلى تخصصات أخرى

  ٧:الغد ص
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  أشھر ٨ملیون دینار لدعم أجور نقل طلبة الجامعات الحكومیة خالل  ٢
  
  

اجور نقل طلبة الجامعات منذ بدایة العام الحالي ولغایة اب  وصلت قیمة الدعم الموجھة لمشروع دعم
  .ملیون دینار، بحسب ارقام ھیئة تنظیم النقل البري ٢الماضي نحو ) اغسطس(

أقرت  ٢٠١٠وأكد رئیس ھیئة تنظیم النقل البري، صالح اللوزي، أن الحكومة كانت منتصف العام 
من أجور نقل الطلبة في الجامعات %  ٥٠طي مشروع دعم أجور نقل طلبة الجامعات الرسمیة، لیغ

  ).الھاشمیة، آل البیت، الحسین بن طالل، العلوم والتكنولوجیا، مؤتة(الخمس 
ألف دینار، الفتا إلى أن  ٧٥٠مالیین و ٥بلغت  ٢٠١٦إن قیمة الدعم للعام " الغد"وقال اللوزي لـ 

میع طلبة الجامعات الرسمیة بالمملكة الھیئة تعمل حالیا من اجل الوصول إلى آلیة متكاملة لتشمل ج
  .في مشروع دعم أجور نقل طلبة الجامعات الرسمیة

وأضاف أن الھیئة تعمل على مشروع تطویر االنظمة الذكیة، والذي یساعد في تطبیق آلیة الدفع 
اإللكتروني والذي بموجبھ سیسھل تطبیق القرار الحكومي المتعلق بدعم أجور نقل طالب الجامعات 

میة وإمكانیة تطبیق الدعم وشمولھ لجمیع الطلبة والطالبات بمراحلھ القادمة من خالل استخدام الرس
نظام التحصیل اآللي لألجور ببطاقات مدفوعة مسبقا، عالوة على ان تطبیق مشروع االنظمة الذكیة 

الھیئة سیساعد في تعقب وسائط النقل العام للركاب من خالل إنشاء غرفة رقابة مركزیة في إدارة 
للتأكد من مدى التزام جمیع وسائط النقل العام بمسارات خطوطھا المحددة لھا للعمل علیھا 

  .وبالمستوى المطلوب
وأوضح اللوزي إن الھیئة استطاعت، مؤخرا، أن تشمل كال من جامعتي مؤتة وال البیت بمشروع 

ل كال من ھاتین الجامعتین دعم أجور نقل طلبة الجامعات الرسمیة، حیث تم توسیع مظلة الدعم لتشم
إضافة إلى كل من جامعة الحسین بن طالل والعلوم والتكنولوجیا والھاشمیة، لیصبح بذلك عدد 

  .جامعات ٥الجامعات المشمولة ضمن الدعم 
وبین أن شمول الجامعات بھذا القرار یعتمد على مدى تعاون المشغلین لخطوط ھذه الجامعات، 

  .اعتمادھا لتقدیم الدعم الجور نقل طلبة الجامعات الحكومیة إضافة إلى اآللیة التي سیتم
وأشار اللوزي إلى ان تطبیق ھذا المشروع یتم من خالل تطبیق آلیة خاصة بالتنسیق مع شركات 
النقل العاملة على خدمة نقل الجامعات بخطوط مباشرة من وإلى تلك الجامعات، حیث بدأ تطبیق دعم 

  .٢٠١٠من العام ) یولیو(لھیئة خالل تموز أجور الطلبة فعلیا من قبل ا
ولفت إلى أن الدعم بدأ بالجامعات الخمس لوجود شركات نقل منتظم لخدمة نقل طالب ھذه 
الجامعات، موضحا أن ھذه الشركات تستخدم نظام التذاكر مما یسھل عملیة تطبیق دعم األجور 

  .علیھا
تأتي من خالل مشغلین فردیین وال تستخدم وأكد اللوزي أن خدمة نقل الطلبة بالجامعات االخرى 

  .نظام التذاكر، األمر الذي یزید من صعوبة التطبیق لدعم أجور الطلبة بالجامعات الحكومیة االخرى

  ١:الغد ص
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  ١٠:الغد ص/٤٧:الرأي ص

 اعالنات
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  صویلح –عبداهللا دویلھ احمد الجدوع  -
  
  قاعة دلیوان المجالي –فرجھ معارك رفیفان المجالیة  -
  
  مادبا –حدادین مناھي سالم جریس ال -
  
  شارع مكة –ھشام صدقي عارف الجیوسي  -
  
  الفحیص –أثینا فضیان الزیدان الصویص  -
  
  عمان –منى محمد أبو زنید  -

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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ادارات عدة شاغرة في وزارة الخارجیة وشؤون المغتربین تنتظر قرارا من الوزیر ایمن الصفدي 
  .لملئھا من موظفي الوزارة

  
ان دائرة ضریبة الدخل والمبیعات ستلزم المكلفین كافة بتقدیم اقرارات الدخل » الرأي«علمت 

  .والمبیعات الكترونیا والتوقف نھائیا عن استالم االقرارات شخصیا
  

) المعروفة بشارع السالم ( الباعة المتواجدون على جانبي طریق ناعور البحر المیت السریع 
  عدة نتجت جراء وقوف السیارات على جانبي ھذا الطریق یھددون السالمة المروریة حوادث

  
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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نشرت جاللة الملكة رانیا العبد هللا مقاطع فیدیو على حساباتھا عبر وسائل التواصل االجتماعي لولي 
لألمم  ٧٢العھد سمو األمیر الحسین بن عبد هللا خالل القائھ كلمة األردن أمام اجتماعات الدورة الـ 

ّل (ة بكتابة مقطع من كلمة سموه باللغتین العربیة واإلنجلیزیة المتحدة، معلق إن األمم المتحدة تمث
ولكن بالنسبة للكثیرین في بلدي ولغیرھم حول العالم الذین یحاولون أن یفعلوا . ضمیرنا العالمي

  .»وضعیة الصامت«الصواب، یبدو أن الضمیر العالمي في 
  

الملقي ینظم المجلس الوطني لشؤون األسرة ووزارة تحت رعایة رئیس الوزراء الدكتور ھاني 
التنمیة االجتماعیة احتفاال بمناسبة الیوم العالمي لكبار السن وذلك یوم األحد األول من تشرین األول 

الخطى نحو المستقبل من «ویأتي االحتفال ھذا العام تحت شعار . المقبل، في دار الضیافة للمسنین
  .»ومساھماتھم ومشاركاتھم في المجتمع خالل اكتشاف مواھب المسنین

  
انخفاض ملموس شھدتھ أسعار بعض األدویة أخیرا، وتحدیدا تلك الخاصة بعالج بعض األمراض 

  .المزمنة كمرض ھشاشة العظام
  

، )واصل(بعنوان » الدراي كلین«صمم مجموعة من الشباب تطبیقا على الھواتف الذكیة یقّدم خدمة 
لیصل الموظف للمكان والوقت اللذین یحددھما طالب الخدمة وبأسعار  یتم من خاللھ طلب الخدمة

  .مناسبة للجمیع
  

، والتي قدمت لھ ٢٠١٨ناقش مجلس محافظة العقبة موازنة المحافظة ودلیل االحتیاجات للعام القادم 
من قبل المجلس التنفیذي، وقد اعترض أعضاء المجلس على بعض األولویات واالحتیاجات وبعض 

لموازنة؛ ما أدى في نھایة الجلسة إلى التصویت باإلجماع على عدم إقرار الموازنة كما وردت بنود ا
من المجلس التنفیذي والدعوة لعقد جلسة مشتركة مع بعض أعضاء المجلس التنفیذي لمناقشتھم في 

  .مشاریعھم التي وردت في الموازنة
  

اصر الشریدة أن عدد العمال كشف رئیس مجلس مفوضي منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة ن
عامل  ٦٠٠- ٤٠٠األردنیین العاملین في مدینة ایالت االسرائیلیة ویغادرون بشكل یومي یتراوح بین 

مبینا أن جمیع العمال والعامالت یعملون بظروف عمل طبیعیة ویطبق . عاملة أردنیة ١٢- ١٠منھم 
  .علیھم قانون العمل االسرائیلي من حیث الحقوق والواجبات

  
 

 

 صنارة الدستور
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) تابلت(تسلم بعثة االتحاد األوروبي في عمان الیوم مجلس النواب مجموعة أجھزة لوحیة الكترونیة 
لھذه الغایة یقام في مقر المجلس حفل رسمي یرعاه . دعما للمجلس وتحول األداء فیھ إلى الكتروني

  .رئیس مجلس النواب عاطف الطراونة ورئیس البعثة األوروبیة اندیریا فونتانا
  

مؤتمرا صحفیا ) غاز العدو احتالل(تنظم الحملة الوطنیة األردنیة إلسقاط اتفاقیة الغاز مع إسرائیل 
ظھر غد الثالثاء في مجمع النقابات، بمناسبة مرور عام على توقیع االتفاقیة، ولإلعالن عن تنظیم 

في ذكرى العار "شعار مسیرة للحملة یوم الجمعة القادم من مجمع النقابات إلى رئاسة الوزراء، تحت 
  ".غاز العدو احتالل -دوًما : األولى

  
المعھد الدبلوماسي األردني والسفارة التركیة في عمان ینظمان الیوم ندوة بمناسبة الذكرى السبعین 

  .للعالقات األردنیة التركیة، في قاعة الحسین بالمعھد الدبلوماسي
  

ء الصحة بالمحافظات یوم أمس بضرورة عمم مدیر الصحة المدرسیة بوزارة الصحة على مدرا
التعمیم أشار . تأمین المراكز الصحیة بعالج مرض الجرب لیتم صرفھ للمرضى في حال المراجعة

إلى أن العالج غیر متوفر في صیدلیات القطاع الخاص، لكنھ متوفر بصورة كافیة في مستودعات 
ة الصحة المدرسیة عن أي حالة بین وزارة الصحة، داعیا أیضا المراكز الصحیة إلى إبالغ مدیری

 .الطالب مصابة بمرض الجرب

 زواریب الغد
  


