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 ـوضـــــوعالمــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٣  »األردنیة«افتتاح یوم علمي في طب أسنان 
  ٥  دولة المجالي في عیون األردنیة

   شؤون جامعیة
 ٦  ستخرج مھندسین تقنیین" جامعة ولي العھد: "الخضرا

لغاء االمتحان الوطني للغة تكشف حقیقة ا" زاد األردن"
  االنجلیزیة

١٢ 

تقریر عالمي یؤكد أھمیة االستثمار في التعلیم وتطویر المھارات 
  الرقمیة

١٣ 

التاریخ العربي ومناھج "تعقد مؤتمرھا المقبل حول " فیالدلفیا"
  "البحث الحدیث

١٥ 

   مقاالت
 ١٧  محمد ابو رمان/كرسي الملك الحسین

 ١٩  كمیل موسى فرام. د/]١/٣الواقع التعلیمي في األردن 
 ٢١  وفیات

  ٢٤- ٢٢  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  »األردنیة«افتتاح یوم علمي في طب أسنان 

  
محافظة الیوم العلمي العاشر لكلیة طب األسنان الذي افتتح رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي 

وھي في طور االستعداد لالحتفال » طب األسنان في عصر التكنولوجیا الرقمیة«عقدتھ الكلیة بعنوان 
  .بتخریج الفوج التاسع والعشرین من طلبتھا

  
ثیر لألردن واشار محافظة من خالل كلمة ألقاھا في حفل االفتتاح إن كلیة طب األسنان قدمت الك

والمنطقة عبر العقود الثالثة الماضیة؛ إذ رسخت اسمھا بین الكلیات العریقة المماثلة في المنطقة من 
خالل مساھمتھا بشكل الفت في تقدم المھنة، األمر الذي جعلھا محط األنظار ومقصد الطامحین من 

  .داخل األردن وخارجھ
  

میزة قادرة على الریادة بتبني ما ھو علمي ثبتت بما فیھا من كفاءات مت» طب األسنان«وتابع أن 
  .فائدتھ 

  
واضاف انھا كلیة على قدر كاف من التحدي بین نظیراتھا باستخدامھا التكنولوجیا الرقمیة في كثیر 

  .من طرق التشخیص والمعالجات الجراحیة والسنیة وكل ما یتعلق بممارسة ھذه المھنة
  

ا عنایة فائقة وتسخر كل إمكاناتھا لتوفر لھم أفضل فرص ولفت محافظة بأن الجامعة تولي طلبتھ
التعلم والتدریب، كما وتحرص على تشكیل مشاركتھم في نشاطاتھا العلمیة وتشجعھم على االنخراط 
في األبحاث العلمیة التي یجریھا أساتذتھم واجراء أبحاثھم التطبیقیة تحت إشراف أعضاء ھیئة 

  .كادیمیة والبحثیة في مختلف المجاالت والتخصصاتالتدریس لالستزادة من خبراتھم األ
  

وفي السیاق أكد عمید الكلیة الدكتور زید بقاعین أن المعالجات الطبیة والسنیة القائمة على التكنولوجیا 
الرقمیة أضحت ركنا مھما في الخدمات الطبیة المقدمة في المراكز الصحیة العالمیة المتقدمة، متوقفا 

ة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسین في ھذا الصدد فیما جاء في الورقة النقاشیة السابعة التي قدّمھا جالل
والتي تؤكد عدم القدرة على مواكبة تحدیات ھذا العصر إال بأدواتھ المعرفیة الجدیدة ووسائلھ التقنیة 

  .الحدیثة
  

وأشار بقاعین أن الكلیة عالمیة بامتیار حیث أن االقبال علیھا من طلبة الدول العربیة واألجنبیة في 
من مجموعھم، % ٤٠جنسیة عربیة وأجنبیة یمثلون ما یقارب  ٢٨من تزاید مستمر، وتضم طلبة 

، كما جاءت QS College Rankingسیما وأن الكلیة حصلت مؤخرا على ثالث نجوم في تصنیف 
على مستوى العالم حسب نفس التصنیف وغیرھا من االنجازات البحثیة والمھنیة  ١٤٢في المرتبة 

  .واألكادیمیة في محافل دولیة كثیرة
  

ومن خالل الیوم العلمي اعلن بقاعین عن إطالق مجلة علمیة إلكترونیة محكمة على موقع الجامعة 
االلكتروني تعنى بالمقاالت السریریة واألبحاث التي یقوم بھا طلبة طب األسنان بإشراف وإدارة لجنة 

 أخبار الجامعة

  ١٨:صالرأي 
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ة الكلیة في أعضاء ھیئة التدریس والطلبة في الكلیة، موضحا بأنھا ستكون منصة إلبراز دور طلب
  .المجال البحثي والسریري في الفضاء االلكتروني

  
رئیس اللجنة التحضیریة للیوم العلمي الدكتور أشرف أبو كركي بیّن في كلمتھ الترحیبیة أن الھدف 
من الیوم العلمي العاشر للكلیة التركیز على آخر المستجدات والتطبیقات للتكنولوجیا الرقمیة في طب 

محاضرات قیمة یقدمھا خبراء في ھذا المجال من المملكة المتحدة وإیطالیا  األسنان من خالل
واألردن، األمر الذي یؤكد عزم الكلیة بضرورة االستفادة من تلك المستجدات وتوظیفھا في ممارسة 

  .المھنة
  

ولفت أبو كركي أن فعالیات الیوم العلمي لم تقتصر على الجلسات والمحاضرات البحثیة بل تعدت 
الھادفة إلى توجیھ الجیل الشاب نحو البحث العلمي » الباحث الشاب المتمیز«بعقد مسابقة  ذلك

المتمیز، إضافة إلى دورات تدریبیة في التصویر الطبي السریري وطب األسنان التجمیلي، ومعرض 
شركة  ٢١طبي لكل ما ھو جدید من مواد وأدوات وأجھزة متعلقة بقطاع طب األسنان شارك فیھ 

  .متخصصة في تلك المجاالتطبیة 
  

ّم رئیس الجامعة الشھادات للفائزین بمسابقة األبحاث العلمیة، وكّرم  وفي ختام حفل االفتتاح سل
المحاضرین والممتحنین والمؤسسات الرسمیة المشاركة والشركات الراعیة للحفل وھي شركة زھیر 

م بدوره درع الیوم  ّ   .العلميعیسى مراد وشركة صلبشیان التجاریة، وتسل
  

یذكر ان نقیب أطباء األسنان الدكتور ابراھیم الطراونة ونخبة من كبار العاملین في ھذا القطاع من 
  .وزارة الصحة والخدمات الطبیة الملكیة والمؤسسات الطبیة المدنیةحضروا االفتتاح 
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  دولة المجالي في عیون األردنیة
  

الخاصة بالجامعة األردنیة مقابلة مع دولة الدكتور عبد السالم المجالي، ' اخبار األردنیة'اجرت مجلة 
ً لدولتھ في مكتبھ بجمعیة الشؤون الدولیة   .وتم تسلیم العدد شخصیا

  
ة على صفحتھ الفیسبوكیة ونشر الدكتور سلیمان الفرجات مدیر اإلعالم والعالقات العامة في الجامع
ُظھر دولتھ وھو یتصفح العدد الجدید للمجلة وعلق الفرجات علیھا   :صورة ت

  
  ' االردنیة في عیونھم'

دولة الدكتور عبدالسالم المجالي یتصفح العدد الجدید من أخبار االردنیة ؛الذي ضم مقابلة خاصة مع 
  .ابقیندولتھ ضمن زاویة جدیدة عن رؤساء االردنیة ورموزھا الس

  

  عمون
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  ستخرج مھندسین تقنیین" جامعة ولي العھد: "الخضرا
  

تضع جامعة الحسین بن عبدهللا الثاني التقنیة، التي تبدأ استقبال الطلبة العام الدراسي المقبل، توظیف 
لرئیسة، وفق رئیسھا الدكتور لبیب الخضرا، الذي أوضح أن الجامعة ال تبحث الشباب كأحد أھدافھا ا

عن تصنیف، وإنما رسالتھا واضحة وتتمثل في خدمة الشباب عن طریق تأھیل المتعطلین عن العمل 
  . وتأھیل الخریجین لسوق العمل
ثة مسارات؛ ، أن الجامعة تتیح للطلبة التجسیر عن طریق ثال"الغد"وبین الخضرا، في حوار مع 

األول في الجامعة والثاني في الجامعات االردنیة والثالث في الجامعات البریطانیة، مشیرا الى ان 
َب، وأعدت خططھا الدراسیة بالتشاور مع القطاعات  الجامعة تركز على التدریب العملي المراق

  .االقتصادیة المختلفة والنقابات المھنیة
ھا مختلفة عن غیرھا من الجامعات ان الشركات ستدفع رواتب وأضاف ان ما یمیز الجامعة ویجعل

للمتدربین من الطلبة، وتضمن فرص عمل فیھا للمتمیزین، الفتا الى أن الجامعة ستبدأ في تشرین 
طالب، والحد االقصى للطاقة االستیعابیة للجامعة في كل  ٣٠٠المقبل باستقبال نحو ) اكتوبر(األول 

  .لبطا ٣٠٠٠الدرجات والسنوات 
ولكنھا ستكون "وحول الرسوم الجامعیة وأسس ومعاییر القبول، أكد خضرا ان الرسوم لم تقر بعد، 

، وأسس القبول تنافسیة وتقارب ما ھو متبع في القبول الموحد، لكنھ اعتبر من جانب آخر ان "معتدلة
  ".وقف التجسیر إن حدث قاتل للتعلیم التقني"

ل على تغییر السیاسات بالتنسیق مع مؤسسات التعلیم العالي وأشار الى ان مؤسسة ولي العھد تعم
وبالتوازي یدرك القائمون على "وباقي مؤسسات الدولة والنقابات المھنیة للنھوض بالتعلیم التقني، 

  ".الجامعة حجم التحدیات وھم عازمون على المضي قدما لتخطیھا
ن الجامعة ستحصل على االعتمادین وحول اعتماد برامج الجامعة واالعتراف بھا قال الخضرا، إ

 ١٠٠فضال عن اننا وقعنا اتفاقیة مع احدى الشركات العتماد برامجنا في نحو "العام والخاص 
  ".دولة

  ".وأكد تركیز الجامعة على الجانب العملي والتطبیقي، فلكل مادة نظریة تطبیق عملي
  :وفیما نص الحوار 

  ما ھو المختلف في جامعتكم؟* 
 ٤نا قانون مؤسسة ولي العھد لیصبح من حقھا تملك جامعة تقنیة، وستركز الجامعة على بدایة عدل -

ویطلق علیھ مھندس تقني، یدرس الطالب خاللھ ) دبلوم(التعلیم الجامعي المتوسط : ركائز رئیسیة ھي
في الجامعة وسنة تدریب في المصانع االردنیة ستكون تحت الرقابة ) سنتین جامعیتین(ساعة  ١٢٠

كل كامل من الجامعة وبتوافق كلي مع القطاع الصناعي یُدفع خاللھا مكافآت للطلبة، إضافة الى بش
التزام بتعیین الطالب عند تخرجھ في المصنع نفسھ الذي تدرب فیھ اذا اثبت كفاءتھ خالل فترة 

  .التدریب
ووفرت الجامعة مكافأة مالیة للطالب وفرصة عمل وأتاحت لھ إمكانیة التجسیر لمرحلة البكالوریوس 
في االردن او بریطانیا، ووقعنا اتفاقیة مع احدى الشركات العالمیة لضمان الجودة العتماد الشھادة 

  .الصادرة عن الجامعة ما یشكل حافزا للطالب لاللتحاق ببرنامج المھندس التقني

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٧:صالغد 
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ا البرنامج الثاني فیتمثل بالبكالوریوس التطبیقي من خالل االلتحاق المباشر بھذا البرنامج او ام
  .المتابعة على برنامج المھندس التقني وحسب معدل الثانویة العامة

وألن ھدف الجامعة ھو خدمة الشباب االردني، لدیھا برنامج لخریجي الجامعات العاطلین عن العمل 
العلوم والریاضیات والتكنولوجیا لتأھیلھم من خالل دورات مكثفة داخل الجامعة في مجال الھندسة و

في اللغة االنجلیزیة ومھارات االتصال وبرامج وتدریب فنیة في التخصص الذي یحملھ الطالب 
  .لزیادة فرصھ في التوظیف

معلومات وعلى سبیل المثال في تخصص ھندسة الحاسوب تقوم الجامعة بتأھیل الخریج في دورة ال
لھا سوق كبیرة، وستبدأ خالل شھر دورة مكثفة في االتصاالت بالتعاون مع شركة ھواوي الستقطاب 

 ٢٠طلبا سنختار من بینھم  ٤٦خریجین من العاطلین عن العمل  في تخصص االتصاالت، ولدینا 
  .یحصل الطلبة خاللھا على دورات مكثفة في االتصاالت تؤھلھم لسوق العمل

الرابعة فھي ادارة المشاریع الصغیرة والمتوسطة، وسیبدأ ھذا البرنامج مع انطالقة اما الركیزة 
الجامعة، حیث وقعنا اتفاقیة مع جامعة ھولندیة لوضع البرامج والخطط الدراسیة كما وقعنا اتفاقیتین 

  .مع شركتي زین واورانج لالتصاالت
جامعة األلمانیة والبلقاء التطبیقیة في أن كما تختلف جامعة الحسین بن عبدهللا الثاني التقنیة عن ال

رسالتھا واضحة وھي خدمة الشباب ولیس البحث عن التصنیف، والتركیز على توظیف الشباب من 
خالل خریجین مؤھلین لسوق العمل او تأھیل خریجي الجامعات االخرى العاطلین عن العمل 

والشركات االردنیة وجمیعھا ترحب ودمجھم في سوق العمل، ووقعنا اتفاقیات كثیرة مع المصانع 
  .بالبرنامجین وعلى استعداد لدفع مكافآت للطلبة الذین یتدربون فیھا

برامج بالتوافق مع شركائنا في مختلف القطاعات االقتصادیة وسوق  ٦أعددنا اآلن خططا دراسیة لـ
والمیاه والبیئة العمل، واستشرنا قطاع تكنولوجیا المعلومات، ولدینا ورشة عمل مع قطاع الطاقة 

  .وأخرى مع القطاع الصناعي
  

  ھل ستباشرون استقبال الطلبة ھذا العام؟* 
  .طالب ٣٠٠نعم وسنبدأ بـ  -
  

  ما ھي أسس القبول في الجامعة وھل تختلف عن أسس القبول الموحد؟* 
یقل تقریبا نفس أسس القبول الموحد من حیث الحد االدنى لمعدل القبول في البكالوریوس كأن ال  -

وسیكون قبوال تنافسیا بناء على معدل التوجیھي، وإجراء %  ٨٠معدل القبول لطالب الھندسة عن 
امتحان للتنافس، وال یوجد لدینا تصور واضح كم طالبا سیتقدم للجامعة، وسنجري امتحان ریاضیات 

  .لالطالع على مستوى الطلبة
الوریوس والدبلوم سیكونون في نفس الفكرة المختلفة التي ستتبعھا الجامعة ھي ان طلبة البك

المحاضرات لنفس التخصص في العام األول ولن نفرق بینھم بناء على المعدالت، نرید ان یشعروا 
  .ان التعلیم التقني ایجابي وھذا تحٍد ألعضاء ھیئة التدریس

یة السنة االولى تركز وبشكل مكثف على اللغة االنجلیزیة ومھارات االتصال والمختبرات التقن
شھور، ویحصل الطالب على شھادة اذا لم یرغب بمواصلة الدراسة لسبب او آلخر  ٣والتدریب لمدة 

ویستطیع في اي وقت العودة ومواصلة دراستھ من حیث انتھى، وشھادة السنة االولى معترف بھا في 
  .بریطانیا ویستطیع الطالب على أساسھا مواصلة دراستھ ھناك

رب سنة ثالثة یتخرج بتخصص مھندس تقني ویمكنھ مواصلة دراستھ في واذا أتم الطالب سنتین وتد
جامعتنا للحصول على درجة البكالوریوس او دراسة سنة أخرى في بریطانیا للحصول على 

فأعلى في التوجیھي أو دون ذلك، وإذا كان %  ٨٠البكالوریوس سواء من كان حاصال على معدل 
  . امعةمتفوقا یمكنھ التجسیر مباشرة داخل الج
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كما تتیح الجامعة لمن حصل على درجة البكالوریوس متابعة دراستھ العلیا، ونحن نخاطب اآلن نقابة 
  .في التوجیھي%  ٨٠المھندسین لتسجیلھم في النقابة ال سیما من تقل معدالتھم عن 

  
  یطرح البعض اقتراحا بوقف التجسیر، أال یتعارض ذلك مع سیاسة الجامعة؟* 
ن اتخاذه حرمان الطالب من التجسیر وھذا یؤذي التعلیم التقني، فأنت بذلك تقول أسوأ قرار یمك -

  .بأن یتوقف طموحھ%  ٨٠للطالب ممن یقل معدلھ عن 
ولیستمر التجسیر یشترط أن تكون دراستھ تطبیقیة، والحاصل على دبلوم في الھندسة التطبیقیة وعنده 

الل التجسیر أفضل من مھندس اكتفى خبرة وتدریب عملي ثم یحصل على البكالوریوس من خ
  .بالتعلیم النظري

التعلیم العالي اذا اتخذ قرارا بوقف التجسیر سیوجھ ضربة قاضیة للتعلیم التقني وسیصبح وكأنھ 
عقوبة، لذا یجب فتح الفرص للطلبة وإرسال رسالة مفادھا ان التعلیم التقني ایجابي، ففي الوالیات 

یة تعطي الطالب فرصة إلتمام الدراسة في مختلف المراحل، ودراسات المتحدة االمیركیة جامعات تقن
علیا تقنیة، وھذا مطبق ایضا في فرنسا حیث ھناك شركات اخبرتنا أن الطالب الذي یدرس سنتین في 
جامعتین مع تدریب لمدة سنة في ھذه الشركة یحصل على راتب أفضل من راتب المھندس، وھذا 

كتفي الطالب بھذا المستوى، فالدراسة لیست حصرا للحصول على حافز للتعلیم التقني، وقد ی
البكالوریوس فالفرصة مفتوحة لنؤمن لھ راتبا جیدا ووضعا اجتماعیا جیدا وأن نثبت ان الدراسة 

  .التقنیة ایجابیة
  

ھل ھناك تنسیق مع مؤسسات الدولة لتعدیل بعض التشریعات مثل نظام الخدمة المدنیة لتشجیع * 
  التعلیم التقني؟ التوجھ نحو

نحن في مؤسسة ولي العھد نعمل على تغییر السیاسات من خالل الحوار مع مؤسسات التعلیم  -
العالي ومنھا ھیئة االعتماد لتكون معاییر اعتماد الجامعات التقنیة مختلفة عن بقیة الجامعات، وكذلك 

ین تحت مظلة النقابة، وكذلك دیوان نقابة المھندسین التي علیھا ان تشجع التعلیم التقني وقبول الخریج
  .الخدمة المدنیة لتعدیل تشریعاتھ باتجاه تقدیم حوافز والتشجیع على االقبال على التعلیم التقني

یجب ان یكون ھناك اطار وطني للمؤھالت وھذا موجود في دول العالم وتعمل ھیئة االعتماد على 
  .ھذا المجال

  
  ھل ستراعون منطقیتھا لتشجیع الطلبة على اإلقبال؟ھل حددتم رسوم الساعات المعتمدة و* 
درسنا الرسوم الجامعیة في كل الجامعات األردنیة ففي جامعة البلقاء مثال على مستوى الدبلوم تبلغ  -

دینارا للساعة ومن الممكن وضع رسوم معتدلة وفي الوقت نفسھ زیادة المنح، فعلى مستوى  ٤٥نحو 
ار مع التوسع في دین ١٠٠دینارا للساعة وفي البكالوریوس نحو  ٥٠الدبلوم من المتوقع ان تبلغ نحو 

  .تقدیم المنح لغیر القادرین
  

  ھل ھناك اتفاقیات منح للطلبة؟* 
وقعنا اتفاقیة مع الحكومة الفرنسیة حیث ستقدم مخططا لدعم الجامعة، وھناك بعض الحكومات  -

  . والمؤسسات لدیھا توجھات لدعم الجامعة ولكنھا بانتظار النتائج والمخرجات لتقدیم الدعم
  

  التحتیة للجامعة من قاعات ومختبرات جاھزة؟ ھل البنیة* 
مبنى الجامعة في مجمع الملك حسین لألعمال وھناك صالة ریاضة، وعیادة وكفتیریا ومكتبة،  -

وحرم المجمع آمن وال داعي لألمن الجامعي، والبنیة التحتیة متوفرة، وھناك اضافة للمختبرات 
  .طلبة المحافظات قریب من موقع الجامعةمشاغل ھندسیة، وستعمل الجامعة على توفیر سكن ل
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ساعة اسبوعیا منھا عبء كبیر في اللغة االنجلیزیة ومھارات االتصال،  ٣٠معدل دوام الطلبة نحو 
، وكل مادة ١–١باالضافة لمواد التخصص والمختبرات، ونسبة المختبرات الى المساقات النظریة 

  ).یولیو(ة جاھزة اعتبارا من بدایة تموز نظریة لھا مختبر او مشغل، ستكون القاعات الدراسی
  

  ھل عملتم على تحقیق االعتراف بالجامعة محلیا ودولیا حتى ال یواجھ خریجو الجامعة مشاكل؟* 
بكل تأكید فبرامجنا یجب ان تعتمد من قبل ھیئة االعتماد، وفي الخارج قمنا بتأمینھ منذ البدایة  -

دولة  ١٠٠تعتمد البرامج الھندسیة في اكثر من ) بیرسون( فوقعنا اتفاقیة مع شركة عالمیة بریطانیة
  .من بینھا بریطانیا

  
  نحن على وشك بدء العام الدراسي ھل قمتم بالترویج للجامعة؟* 
بدأنا الترویج منذ بدایة الشھر الحالي وكنت ارفض البدء بھ قبل ان تكون فكرة الجامعة واضحة  -

المدارس في محافظاتھم وسننظم زیارات لألھالي للجامعة، لكن  ومتكاملة، وقد بدأنا الترویج بین طلبة
افضل ترویج ان یحصل الخریج على فرصة عمل بشكل سریع وراتب جید، وأن تفتح لھ الطریق 

لدینا خطة تسویقیة بشكل متكامل، وسنرتب جولة للطلبة واالھالي .. الستكمال دراستھ االكادیمیة
طالب في البدایة والحد األقصى  ٣٠٠نرید ان نقبل .. المقبل ) یولیو(داخل الحرم الجامعي تموز 

  .٣٠٠٠للطاقة االستیعابیة للجامعة 
رؤى ولي العھد واضحة یرید تعلیما تقنیا متمیزا على المستوى المتوسط والبكالوریوس، وان یحصل 

الى مواد  لغة انجلیزیة قویة، وكذلك مھارات االتصال، باإلضافة دبعا: الطالب على تعلمي متكامل
  .التخصص

  
  ھل الجامعة جاھزة من حیث أعضاء ھیئة التدریس المؤھلین والفنیین؟* 
جاھزون وبدأنا التعیینات قبل أسبوعین فقط، لم نكن نرید أن نضع على انفسنا التزامات مالیة دون  -

رین األول ان تكون الصورة واضحة امامنا، اآلن وبما اننا تیقنا من قدرتنا على االنطالق بدایة تش
  .باشرنا في التعیینات) اكتوبر(
  

ھل تواجھون عقبات في استقطاب الكفاءات ال سیما أنكم جامعة تقنیة وعدد قلیل من األكادیمیین * 
  یجمع الجانبین األكادیمي والعملي؟

لیس سھال أن تجد أكادیمیا لدیھ خبرة في الجانب العملي والتطبیقي، رواتب الجامعة مجزیة  -
  .ا كفاءات وما زلنا نعمل على استقطاب المزیدواستقطبن

  
ھل البنیة التشریعیة للجامعة مكتملة من حیث أنظمة الرواتب والمكافآت والترقیة وغیرھا من * 

  األنظمة؟
أنظمة الجامعة مكتملة وحصلت على موافقة مجلس التعلیم العالي مثل نظام الرواتب، وجامعتنا من  -

حیث الرواتب، وتوفر تأمینا صحیا مع افضل الشركات، وستكون  افضل الجامعات في االردن من
  .البیئة الجامعیة االفضل للطلبة واالكادیمیین والفنیین واالداریین

  
ھل نستطیع القول إن جمیع البنى التحتیة والفوقیة والتشریعیة والكوادر جاھزة أو على وشك أن * 

ة العام الدراسي المقبل، أي مطلع تشرین األول تكون جاھزة النطالق العملیة التدریسیة في الجامع
  المقبل؟) أكتوبر(
رفعنا الخطة الدراسیة لمجلس التعلیم العالي وسنكون جاھزین في حال الموافقة علیھا الستقبال  -

  .ادارة الجامعة متفائلة لكنھا تدرك حجم المعیقات وجاھزة للتعامل معھا وتجاوزھا.. الطلبة
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ھي جامعة تقنیة غیر ربحیة تأسست ترجمة لرؤیة صاحب السمو الملكي  فجامعة الحسین التقنیة
االمیر الحسین بن عبدهللا الثاني لتكون مؤسسة للتعلیم العالي التقني والتطبیقي في مجال الھندسة 

تمنح الجامعة مستویات مختلفة من التأھیل الوظیفي والمھني في . والعلوم والریاضیات والتكنولوجیا
ھندسة الطاقة، وتكنولوجیا العمارة والبیئة المبنیة، ھندسة : اھمھا: فة من الھندسةمجاالت مختل

  . التكنولوجیا والحاسوب، التصنیع، المیكانیك، والكھرباء
الشراكة مع قطاع االعمال : تستند فلسفة التعلیم والتدریب في الجامعة الى مجموعة من االسس، ھي

والصناعة، لقد اثبتت الخبرة العملیة ان إعداد البرامج التعلیمیة والتدریبیة بمعزل عن الصناعة 
مھارات وسوق العمل یھدد من مواءمة مخرجات التعلیم الحتیاجات سوق العمل، ویھدد مواءمة ال

  . التي یتقنھا الخریجون الحتیاجات اصحاب العمل
العمل المشترك بین الجامعات والسوق اصبح ملحا سیما وان نسب البطالة بین خریجي الجامعات في 
االردن التزال مرتفعة، وعلیھ تلتزم الجامعة بإشراك القطاع الخاص وقطاع االعمال والصناعة 

داد والتدریب للطلبة، اذ سیتضمن فریق التدریس والتدریب في والتكنولوجیا في مختلف مراحل اإلع
الجامعة اساتذة ممارسین، وسیتم إشراك اصحاب العمل في إعداد وتصمیم المناھج الدراسیة وتعدیلھا 

  . وبشكل دوري وممنھج
  

ھل ستخضع برامجكم للتقییم والتعدیل والتطویر بما أن تجربتكم حدیثة؟ التدریب بقصد التوظیف * 
  االحتراف؟ و
تلتزم الجامعة بتقدیم البرامج المطلوبة في سوق العمل فقط، وعلیھ فإن برامج الجامعة تتمتع بدرجة  -

عالیة من المرونة وسیتم تقیمھا بشكل دوري من حیث مدى مواءمة التخصصات والمھارات التي یتم 
  .التدریب علیھا لسوق العمل واحیاجاتھ المتغیرة باستمرار

تي ستمنحھا الجامعة تعكس مواقع معینة في سوق العمل، حیث یتخرج الطلبة من الدرجات ال 
الجامعة بدرجة مھندس تقني، باالضافة الى قدرة الطالب على الحصول على درجة البكالوریوس في 

  .  الھندسة ضمن التخصصات التي تطرحھا الجامعة
الطلبة ساعات طویلة في وتتبنى الجامعة منھاجا عملیا تطبیقیا غیر نظري، حیث سیمضي 

المختبرات تكافئ وتتجاوز في بعض األحیان الساعات الصفیة في قاعات المحاضرات وبنسبة ثالث 
كما انھا ستمنح الطلبة فرصا للتدریب والعمل مدتھا عام . ساعات مختبر لكل ساعة صفیة واحدة
  . كامل سیقضیھا الطالب في سوق العمل

  
الجامعات مشاكل أنھم غیر مؤھلین لسوق العمل وھذه المعضلة یواجھ معظم خریجي الكلیات و* 

  ھل تعد الجامعات طلبتھا لسوق العمل؟.. یشتكي منھا أصحاب العمل ما دور الجامعة
ھناك مساقات لمھارات التوظیف الناعمة اعدتھا وعملت علیھا المستشارة والخبیرة في ھذا الشأن  -
لتي تعزز من جاھزیة طالبي العمل لالنخراط في سوق ابتسام العطیات وھي جملة المھارات ا. د

العمل بشكل اسرع واكثر فاعلیة، وتضم ھذه المھارات مھارة التفكیر النقدي والمستقل، مھارات 
التواصل الحضاري والثقافي، ومھارات االتصال، والتحدث امام جمھور، واستراتیجیات ایجاد حلول 

ترتیب االولویات، ومھارات ضبط الوقت، ومھارات  للمشكالت، ومھارات التنظیم والعمل على
التحفیز الذاتي، والعمل باستقاللیة وتحت الضغط، واالمیة الرقمیة، باالضافة الى التركیز االھم على 

  .اخالقیات العمل
وھذه المھارات الیمكن اعتبارھا منفصلة او ھامشیة مقارنة مع المھارات التقنیة التي یتوقع اصحاب 

لعاملین لدیھم ممارستھا بشكل دوري ومستمر، وسیتم إدراج ھذه المھارات ضمن البرامج العمل من ا
المختلفة للجامعة كمساق متخصص في الجامعة، ومن خالل تضمین كافة الدورات الفنیة المتخصصة 
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التي ستطرحھا الجامعة تدریبا متخصصا على المھارات الناعمة للتوظیف، فضال عن مھارات 
  .ل باللغة االنجلیزیةالتواصل الفعا

فالسوق لم یعد محددا بحدود دولة بعینھا، وھذا لیس بجدید على االردن، اذ ان المملكة تمتلك تاریخا 
  . حافال بتصدیر العقول والخبرات المحترفة على اسس عالیة من المھارة واالحتراف

ن المحترفین والمھنیین ولكن السوق بفعل العولمة تغیر، وأصبح من الملح والمھم جدا إعداد جیل م
القادرین على التواصل مع اشخاص من ثقافات وجنسیات مختلفة والتفاعل والعمل معھم بشكل فعال، 
كما اصبح من الملح ان یمتلك طالب العمل مھارات التواصل باللغة اإلنجلیزیة التي أصبحت لغة 

  . السوق المعولم
راغ، وان المھارات التقنیة وحدھا غیر كافیة إن لم وتؤمن الجامعة ان التعلیم الھندسي ال یحدث في ف

. یتم فھم المشكالت االجتماعیة والسیاسیة والبیئیة التي یستطیع العلم والعمل تقدیم حلول ناجعة لھا
كما اننا ندرك أن اي تعلیم في عالم الیوم البد لھ من ان یرفع من مستوى وعي الطلبة بالقضایا 

سیولي المنھج المعتمد في الجامعة اھتماما . تصادیة والبیئیة المحیطة بھماالجتماعیة والسیاسیة واالق
بدور العلم في المجتمع، وسیقدم من خالل سیمینارات سیتحدث فیھا متخصصون وقادة في مجاالت 

  . عدة معرفة دقیقة ومعمقة في تاریخ المنھج العلمي واسھامات الحضارة االسالمیة في العلوم
معة للمواطنة العالمیة في توفیر فرص للدراسة في جامعات بریطانیة، وامیركیة، كما ینعكس فھم الجا

  .  وفرنسیة رائدة في مجاالت الھندسة التي تتخصص الجامعة بتدریسھا
وسیتم ادراج ھذه المھارات ضمن البرامج المختلفة للجامعة على المستویین االول حیث ستدرس ھذه 

باالضافة الى تضمینھا كافة المساقات التدریسیة وسیقیم اداء المھارات كمساق متخصص في الجامعة 
الطلبة على اساس مدى تمكنھم من ھذه المھارات في سیاق الغرفة الصفیة وسیاق العمل اثناء 

  . التدریب
اما المستوى الثاني فسیكون من خالل تضمین كافة الدورات الفنیة المتخصصة التي ستطرحھا 

ى المھارات الناعمیة للتوظیف مدتھ ثمانیة اسابیع او اكثر حسب طول الجامعة تدریبا متخصصا عل
  .الدورات التدریبیة التي ستنظمھا الجامعة بھدف تدریب الشباب الخریجین والعاطلین عن العمل

وتجمع مختلف المقابالت التي اجراھا فریق العمل في الجامعة مع اصحاب العمل وقادة السوق 
ن العمل في السوق المحلي في االردن یفتقرون الى جملة من المھارات المحلي على ان الباحثین ع

اخالق العمل ومھارات االتصال بالعربیة واالنجلیزیة ومھارات التواصل الحضاري : االساسیة اھمھا
  والقدرة على العمل باستقاللیة واخذ زمام المبادرة، 

جامعة ارتأت أن تأخذ مالحظات اصحاب وبما ان ھذه المھارات یمكن التدرب علیھا وتعلیمھا فإن ال
العمل بعین االعتبار وان تمنح المھارات الناعمة في العمل أھمیة خاصة في برامجھا التعلیمیة 

  والتدریبیة 
مھارات اتصال فعالة على مستوى المحادثة واالستماع : وتأمل الجامعة ان تحقق المخرجات التالیة

ي تطرأ في العمل بطرق معتادة واخرى اكثر ابتكارا، قدرة والكتابة، وقدرة على حل المشكالت الت
على العمل باستقاللیة والقدرة على التحفیز الذاتي، القدرة على االلتزام بأخالقیات العمل والقیم 
المھنیة، القدرة على التعلم الذاتي والتكیف الفعال بأجواء العمل، القدرة على العمل في مجموعات 

  . ت مھنیة فعالةوفرق عمل وبناء عالقا
كما تأمل بتزوید الطلبة بالقدرة على التفكیر النقدي واإلبداعي والخارج عن المعتاد والمألوف، القدرة 
على التفكیر المستقل ومھارات الریادة، القدرة على تحدید االولویات ورسم األھداف وتحدید 

ي المرحلي وطویل االمد واعداد استراتیجیات الوصول الیھا وتحقیقھا، القدرة على التخطیط الوظیف
الملف المھني الشخصي بما في ذلك االعداد الفعال والناجع للسیرة الذاتیة للسیرة الذاتیة وتوثیق 

  .الخبرات
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  تكشف حقیقة الغاء االمتحان الوطني للغة االنجلیزیة" زاد األردن"
  
  

انتشرت شائعة على مدار االسبوع الماضي عبر صفحات مواقع التواصل االجتماعي ، مفادھا الغاء 
االمتحان الوطني للغة االنجلیزیة ، الذي یقدمھ الطلبة الراغبون بااللتحاق ببرامج الدراسات العلیا 

  ) .الماجستیر والدكتوراة(
  

، وقد  ٥- ٢٧كان اخر امتحان ھو یوم امس السبت  وقال ناشطون ان االمتحان قد الغي نھائیا ، حیث
بامتحان اخر یدعى ، استعاضت ھیئة اعتماد التعلیم العالي ، وھي الجھة المسؤولة عن االمتحان 

  . وبنفس الرسوم" المكافئ"
  
تحققت من المعلومة من مصدر في ھیئة اعتماد التعلیم العالي ، حیث اكد المصدر ان " زاد األردن"

لوطني لم یلَغ بتاتا ، وإنما تم نقل صالحیات االشراف على االمتحان من الھیئة الى الجامعة االمتحان ا
  . التي یجري فیھا االمتحان

  
وعلیھ ، فإنھ ال تغییر على االمتحان الوطني للغة االنجلیزیة ، وعلى الطلبة الراغبین بتقدیم االمتحان 

ركز اللغات في الجامعة التي یرغب بتقدیم لغایات التسجیل ببرامج الدراسات العلیا مراجعة م
الجامعة : االمتحان بھا ، علما انھ جرت العادة ان یقام االمتحان كل سبت في الجامعات التالیة 

  .األردنیة، جامعة الیرموك، جامعة مؤتة، الجامعة الھاشمیة

  االردنزاد 
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 تقریر عالمي یؤكد أھمیة االستثمار في التعلیم وتطویر المھارات الرقمیة

قال تقریر مؤشر تنافسیة المواھب في منطقة الشرق االوسط وشمال افریقیا الذي قیم مستوى 
الجاھزیة لمستقبل العمل في دول المنطقة ان ھناك دوال تتمتع بمستوى جاھزیة جید لمستقبل العمل، 
ً لقدرتھا على  واخرى ذات مستویات متفاوتة من الجاھزیة، حیث تم تصنیف دول المنطقة وفقا

  .تقطاب المواھب وتنمیتھا واالحتفاظ بھااس

وقالت نسخة العام الحالي من تقریر مؤشر تنافسیة المواھب في منطقة الشرق األوسط وشمال  
والذي » التحدیات المشتركة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا«أفریقیا  الصادرة امس بعنوان 

االقتصادي وجوجل، انھ جرى تقییم الدول المشمولة  اعدتھ كلیة إنسیاد إلدارة األعمال  ومركز النمو
ً لمستوى الجاھزیة لمستقبل العمل ان كال من اإلمارات وقطر والمملكة العربیة .  في التقریر وفقا

السعودیة والبحرین تتمتع بوضع جید لمستویات الجاھزیة لمستقبل االعمال، اما الكویت واألردن 
زیة، وكال من سلطنة عمان ولبنان وتونس ذات جاھزیة اقل اما فتتمتع بمستویات متفاوتة من الجاھ

  .مصر والمغرب والجزائر فقد تم تصنیفھا بانھا منخفضة الجاھزیة

ووفر مؤشر تنافسیة المواھب نظرة متعمقة على أداء الدول العربیة، كما اقترح مجموعة من 
لمؤشر، مؤكدا على اھمیة  التوصیات التي یمكن أن تساعد على تحسین ترتیب ھذه الدول على ا

التركیز على االستثمار في التعلیم وتطویر المھارات الرقمیة، باالضافة الى توصیتھ باھمیة تبني 
التكنولوجیا وتمكین الشركات الصغیرة والمتوسطة وتوفیر الوصول إلى شبكة اإلنترنت بجودة عالیة 

ة التنافسیة للمواھب على الصعیدین وأسعار معقولة، وكلھا مجموعة عوامل تسھم في تحسین القدر
  .العالمي واإلقلیمي

 ، ً وبحسب التقریر فان منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا تتمتع بمتوسط أعمار یعد األصغر عالمیا
ما یوفر الكثیر من الفرص وفي الوقت ذاتھ یجلب الكثیر من التحدیات، ذلك ان الجیل الجدید في 

اع والطموح، ومن ناحیة أخرى یعد توفیر وظائف ألبناء ھذا الجیل المنطقة یمتلك الطاقة واإلبد
  .ضرورة ملحة

ً من ھذا التحدي، حیث تشمل وظائف المستقبل العدید من المجاالت  ً مھما كما تعتبر التكنولوجیا جزءا
مثل الذكاء االصطناعي والواقع االفتراضي والمعزز، كما تتطلب ھذه الوظائف ترقیة المھارات 

تمر، الفتا الى ان ھذا الوقت ھو األنسب للحكومات والشركات في منطقة الشرق األوسط بشكل مس
وشمال أفریقیا لتقوم بتطبیق السیاسات المطلوبة بھدف االستفادة من الفرص المتاحة لدعم ریادة 

  .األعمال والتنافسیة واالبتكار في مختلف أنحاء المنطقة

شمال أفریقیا تتمتع بإمكانات ھائلة فیما یتعلق بالمواھب واكد التقریر فان منطقة الشرق األوسط و
والشباب، وتبني التكنولوجیا وازدھار بیئة المشاریع الصغیرة والمتوسطة وتوفیر المساواة في 
الدخول إلى شبكة اإلنترنت والوصول إلیھا، عوامل رئیسیة یمكنھا أن تساعد الدول العربیة على 

  .الرابعة من خالل الفرص المتعددة التي تنضوي علیھا ھذه المنطقةاالستفادة من الثورة الصناعیة 

وتطرق التقریر الى موضوع البطالة، وقال انھ في ظل ارتفاع معدالت البطالة بین الشباب وكونھا 
األعلى على مستوى العالم، یمثل توفیر الوظائف المنتجة والمستدامة لشباب المنطقة  أكبر التحدیات 

  ١٨:صالدستور 
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ً على  االقتصادیة، ومن ثم، فإن من المتطلبات الرئیسیة تطویر مواھب الجیل القادم لیكون قادرا
  .المنافسة ضمن االقتصاد العالمي

ً في التعلیم  وبحسب مؤشر تنافسیة المواھب، فقد استثمرت منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا كثیرا
ً مع من إجمالي %١٨بھدف تحسین التنافسیة، حیث تشكل میزانیة التعلیم   اإلنفاق الحكومي مقارنة

، اال ان  المنطقة ال زالت تواجھ تحدیات مشتركة عندما یتعلق األمر %١٤المعدل العالمي الذي یبلغ
% ٣٠بجاھزیتھا لمستقبل العمل كارتفاع معدل البطالة بین الشباب وھو ضعف المعدل العالمي، و

ً مع  التشریعات الصارمة لسوق العمل ووجود عالمیا، و%١٠نسبة التوظیف في القطاع العام  مقارنة
أضعاف فرصة المرأة،  ٣فجوة بین الجنسین حیث تصل فرصة مشاركة الرجل في سوق العمل إلى 

من الناتج المحلي اإلجمالي وھو ما % ٤اضافة الى ان االقتصاد الرقمي في المنطقة یساھم  بنسبة 
ً مع دول % ٨ل فیھا الى یعد نصف المعدل في دولة مثل الوالیات المتحدة التي تص وأقل بكثیر مقارنة

  %.٦االتحاد األوروبي حیث تشكل ما نسبتھ 
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  "التاریخ العربي ومناھج البحث الحدیث"تعقد مؤتمرھا المقبل حول " فیالدلفیا"
  

قال الدكتور غسان عبدالخالق عمید كلیة اآلداب والفنون بجامعة فیالدلفیا ورئیس اللجنة المنظمة 
لمؤتمرھا الدولي الثاني والعشرین أن المؤتمر سینعقد ما بین الرابع والعشرین والسادس والعشرین 

وأضاف أنھ في ضوء توصیات المشاركین في مؤتمر . لمقبلالمقبل من العام ا" إبریل"من نیسان 
ِّمة إلى عقد مؤتمرھا الثاني والعشرین تحت  فیالدلفیا الدولي السابق، فقد اتجھت نیّة اللجنة المنظ

  ".التاریخ العربي ومناھج الفكر الحدیث"عنوان 
ًیا وواقعیًا على صعید وعن مبّررات اختیار عنوان المؤتمر، بین أن الخلدونیة مثلت إنجاًزا عقالن

التاریخ العربي، لكن ھذا اإلنجاز لم یبن علیھ ولم یستؤنف، على صعید مفاھیمھا وأحكامھا ورؤیتھا 
للتاریخ الذي لم یعد مجرد سرد للوقائع واألحداث وسیر األفراد، بل اتسع لیشمل منظومات معرفیة 

ّت الموجة وبدًءا من خ. مثل التاریخ االقتصادي واالجتماعي والثقافي مسینیات القرن الماضي، تجل
ّت، في مناھج التاریخ والتاریخ الجدید الذي أعرض عن  المعرفیة في العلوم اإلنسانیة، أكثر ما تجل
مناھج التفكیر التقلیدي والوضعي والذي ظّل یتعبّد في محراب الوثیقة، وانفتح على مكتسبات العلوم 

فھا في قراءاتھ التاریخیة ّ الكلیّة وتجاوز االستغراق في التاریخ السیاسي وتاریخ  اإلنسانیة ووظ
األبطال واألفراد، باتجاه مقاربة البنى واألفكار والظواھر، وتاریخ الذھنیات والّصور المتخیّلة عن 

  .الذات، وتاریخ التاریخ وتاریخ اآلخر وتاریخ المھّمشین المسكوت عنھم
التاریخ العربي في : أوالً : على النحو التالي أما بخصوص المحاور المقترحة للمؤتمر، فقد جاءت

التاریخ : ثانیًا". إلخ... كارل بروكلمان، جولدتسیھر، برنارد لویس،: "ضوء مناھج المستشرقین
ا". أرنولد توینبي، جمال حمدان، فاروق عمر: "العربي في ضوء منھجیة التحدي واالستجابة ً : ثالث

: رابًعا". لي الوردي، ناصیف نّصار، محمد جابر األنصاريع: "التاریخ العربي والخلدونیة الجدیدة
حسین مروة، سمیر أمین، توفیق سلوم، بندلي : "التاریخ العربي في ضوء المنھجیة المادیة التاریخیة

علي زیعور، عفیف األخضر، : "التاریخ العربي في ضوء منھجیة التحلیل النفسي: خامًسا". الجوزي
محمد الجابري، فھمي : "ریخ العربي في ضوء المنھج العقالني النقديالتا: سادًسا". حسین صفوان

عبد هللا العروي، : "التاریخ العربي في ضوء المنھجیة التاریخانیة: سابًعا". جدعان، إحسان عباس
ًا" ھشام جعیط، الحبیب الجنحاني التاریخ العربي في ضوء منھجیة نھایة التاریخ وصدام : ثامن

التاریخ العربي في ضوء منھجیة : تاسًعا". فوكویاما، صموئیل ھنتنجتونفرانسیس : "الحضارات
مراجعات في جھود ومناھج : عاشًرا". فاطمة المرنیسي، خالدة سعید، نوال السعداوي: "النقد النسوي

ّي، جواد علي، حسین مؤنس، نقوال زیادة، عبد : "المؤرخین العرب في العصر الحدیث فیلیب حت
م جعیط، كامل الصلیبي، وجیھ كوثراني، عبد هللا العروي، محمد الطالبي، العزیز الدوري، ھشا

عزیز العظمة، عبد الوھاب المّسیري، عبد الكریم الغرایبة، محمد عدنان البخیت، علي محافظة، 
المعتزلة، : "التاریخ العربي في ضوء منھجیة تاریخ األفكار: حادي عشر". سلیمان الموسى

تاریخ األدب العربي في ضوء مناھج الحداثة وما بعد : ثاني عشر". إلخ... األشاعرة، الظاھریة
التاریخ : رابع عشر. تاریخ الفن العربي في ضوء مناھج الحداثة وما بعد الحداثة: ثالث عشر. الحداثة

الصراع العربي اإلسرائیلي في ضوء منھجیات : خامس عشر. العربي من منظور اإلعالم والدراما
  .المؤرخین الجدد

وأّكد عبد الخالق أن المؤتمر ما كان لھ أن یحافظ على استمراریتھ واندفاعھ لوال الدعم الدائم 
واالستثنائي من جانب مجلس أمناء الجامعة ورئاستھا ومن سائر دوائر الجامعة، كما ثّمن عالیًا روح 

  .رعیةالفریق التي تسم أداء كل الزمالء والزمیالت في اللجنة المنظمة وفي اللجان الف
ولخص رئیس اللجنة المنظمة شروط المشاركة، الفتا إلى ضرورة إرسال ملخص البحث باللغتین 

ًا عنوان البحث واسم الباحث واسم الجامعة أو المؤسسة " ٢٠٠"العربیة واإلنجلیزیة في  كلمة، متضمن
موعد أقصاه األول  التي یعمل فیھا والعنوان اإللكتروني ورقم الھاتف واسم البلد التي ینتمي إلیھ، في

  ١٣:صالغد 
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 ٧في  - في حال الموافقة على قبول الملخص-المقبل، وإرسال البحث ) أكتوبر(من تشرین األول 
وتوضع الھوامش متسلسلة في . آالف كلمة، متضمنة الھوامش وقائمة المصادر والمراجع والمالحق

" ١٢"للنص و" ١٤"وحجم الخط " Simplified Arabic"نھایة البحث ویكون نوع الخط 
  . للمصادر والمراجع، في موعد أقصاه الیوم األخیر من العام الحالي

والبحوث المشاركة في المؤتمر، تحّكمھا عمادة البحث العلمي حسب األصول بعد انعقاد المؤتمر 
وتنشر في كتاب محّكم، فیما توّجھ جمیع المراسالت إلى سكرتاریا المؤتمر على العنوانین البریدیین 

  ".philadconf21@gmail.com /     philadconf21@yahoo.com :"ن التالییناإللكترونیی
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  كرسي الملك الحسین

  ابو رمانحمد م

د نفسھ حینما استطاع أن یحول األردن من مجرد وصلة أرضیة بین " ّ ینبغي ان نعتز بھ ألنھ خل
الستراتیجیة البریطانیة بعد الحرب العالمیة األولى، إلى دولة ذات قیمة العراق وقناة السویس وفق ا

عدنان أبو عودة، كلمتھ في اإلعالن عن إطالق .بھذه الخالصة أنھى المفّكر األردني، د". بذاتھا
كرسي الملك الحسین بن طالل لألبحاث والدراسات االستراتیجیة واألكادیمیة في مركز الدراسات 

  .ي الجامعة األردنیة یوم الخمیس الفائتاالستراتیجیة ف

ً أكادیمیة وسیاسیة ورمزیة، جرى بحضور رئیس الجامعة وعمداء  ھذا الحدث، الذي یكتسب أبعادا
، )مثل وزیري الخارجیة األسبقین كامل أبو جابر وعبد اإللھ الخطیب(كلیات وسیاسیین مرموقین 

داوود حنانیا : مثل(وشخصیات وطنیة ) علي محافظة.محمد عدنان البخیت ود.د(ومؤرخین كبار 
  .وغیرھم) ومروان باشا العمد

الكرسي، الذي یدعمھ الدیوان الملكي والجامعة األردنیة، یقوم على تخصیص برامج بحثیة، مثل 
استقبال زائر أكادیمي من الخارج، أو عقد مؤتمرات وندوات، أو كتب وأبحاث متخصصة بالسیاسات 

رجیة في حقبة الملك الحسین، من أجل إعادة اكتشاف وفھم السیاسات األردنیة األردنیة الداخلیة والخا
والعوامل المؤثرة فیھا والدینامیكیات التي تخضع لھا، واألھم من ھذا وذاك منھج الملك الحسین في 

  .رسم السیاسات، وفن إدارة الحكم

ً، من قبل المؤسسات األردنیة، إذ كان .بالفعل، كما ذكر د أبو عودة، فھي خطوة جاءت متأخرة كثیرا
ً لدراسة معمقة في سیاسات تلك الحقبة،  ً وأكادیمیا من المفترض أن تكون ھنالك جھود سابقة علمیا

ً نصف قرن من تاریخ المملكة، وھي حقبة مّرت  سة ذات بمراحل رئی - من وجھة نظري –وھي عملیا
ً صراع وجودي في الخمسینیات والستینیات، وفي اشتباكھا وتداخلھا الكبیر مع  سمات عدیدة؛ أوال
 ً ً كبیرا ً في مرحلة البناء والتنمیة التي قامت على إعطاء القطاع العام دورا القضیة الفلسطینیة، وثانیا

ً، وعلى تكبیر حجم الدولة ومؤسساتھا لتتماھى في فترة معینة م ع المجتمع، ثم حقبة وحیویا
  .في كثیر من الملفات" لحظة التحوالت"التسعینیات التي شّكلت 

ثّمة كّم ھائل وكبیر من الدراسات والبرامج المطلوبة إلعادة فھم تلك المرحلة الطویلة، التي تشّكل 
ً من فھم التاریخ السیاسي األردني إلدراك الذات، واإلفادة منھا للمرحلة القاد ً أساسیا مة، في جزءا

  .مواجھة المحطات الصعبة والمفصلیة في تاریخ البالد أو المنطقة، كما یحدث في األعوام األخیرة

لألسف، إلى اآلن ھنالك قصور كبیر یمكن أن یلمسھ من یعود إلى كتب التاریخ األردني في البحث 
ً عن العمل ال مؤسسي األكادیمي عن العدید من القضایا، وكل ما یحدث یقوم على جھود فردیة، بعیدا

ً ضعیفة في الداخل والخارج، بینما روایة اآلخرین التي تشوه  الموضوعي، لذلك كانت روایتنا دائما
 ً ً وخارجیا ً داخلیا ً وقبوال   .األردن وسیاساتھ وقیادتھ ھي األكثر رواجا

 مقاالت

 ٢٣:صالغد 
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ھنالك قحط كامل في األرشیف الوطني األردني، وغیاب للمصادر التوثیقیة وعجز في الوثائق 
لوطنیة، وعدم توثیق للروایات الشفھیة المھمة للتاریخ الوطني، وعدم تكامل بین المؤسسات المعنیة ا

في التوثیق، فتجد كل مجموعة وثائق بمكان، وبإشراف مؤسسة معینة، وال توجد أي ضمانات من 
  .عدم ضیاعھا أو االھتمام بھا

عرفیة وبحثیة وأكادیمیة موضوعیة المطلوب، كما ذكر عبداإللھ الخطیب، أن تكون ھنالك جھود م
ودراسات علمیة وتكامل خبرات بین الباحثین والسیاسیین من أجل إعادة الحفر والبحث في تلك 
الحقبة، في مجاالت السیاسات العامة، وصنع السیاسة الخارجیة، واإلدارة واالقتصاد، واالستراتیجیا، 

  .الخ..وتوثیق التاریخ الشفھي

ّ إذا كان ھنالك تعاون من قبل مؤسسات الدولة وتعبید الطریق مثل ھذا الجھد من الص عب أن ینجح إال
) تحتھا ثالثة خطوط عریضة(أمامھ، وتبنیھ من قبل الدیوان الملكي، لكن كل ذلك بحاجة إلى إدراك 

  !من قبل المسؤولین لقیمة البحث العلمي وأھمیتھ
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١/٣الواقع التعلیمي في األردن  ] 

 

كمیل موسى فرام. د  

املة، جذریة، وبعیدة عن مبررات التراجع واالخفاق الواقع التعلیمي في األردن یحتاج لمراجعة ش
التي عصفت بمفاصل التعلیم بشقیھ المدرسي والجامعي، وانعكست بالمحصلة النھائیة على مستوى 
الخریجین بالرغم من الجھود الحثیثة التي تبذلھا االدارات المتعاقبة المسؤولة عن ھذا القطاع الحیوي 

الھرمي للمؤسسة بالرغم أن قرارات التغییر واالجتھاد تصدر باسم والتي تعتمد على اجتھاد الرأس 
اللجان المتخصصة، وربما من الحكمة أن نركز الحدیث بمقالة الیوم عن واقع التعلیم المدرسي منذ 
دخول الطالب للمدرسة بالصف األول األساسي حتى اجتیازه امتحان الثانویة العامة بمسمیاتھ 

طات الوھن التي نخرت بالعملیة التعلیمیة، ضمن فصول التخبط والحیرة، المختلفة، لعلنا نشخص مح
واالعتراف بواقع التعلیم المتواضع بیومنا ھذا، یمثل مفتاح الفصل األول والمقدمة الصحیحة لنوایا 

  .التغییر

  

، مثلث أركان العملیة التعلیمیة من العنصر البشري شركاء حقیقیون بواقع العطاء والنتیجة؛ الطالب
األھل، والمعلم، بینما األثر المحوري المكمل للدور والمتمثل بالمدرسة والمنھاج یحتاج لوقفة 

  .ومراجعة على أسس من بنود التحلیل

  

المثلث البشري ذو األضالع المتساویة بالطول والفعل، یلعب فیھ الطالب دور المحور األساسي 
باره القاسم المشترك، والكتمال دوره ال بد من المحرك للعملیة التدریسیة ألنھ في بورة الحدث باع

توضیح الدور األساسي لألھل كشركاء ینعكس فعلھم على مستوى التحصیل، وأدعي لنفسي من باب 
االجتھاد بوجود خلل وشرخ عمیق في ھذه العالقة، أضعف فرص صقل الموھبة للطلبة ألن العالقة 

تفتقر للثقة وتعتمد على تبادل االتھامات، حیث الیوم ومھما كان مبررھا ھي عالقة سطحیة ضعیفة 
أحوال الطرفین والظروف الحیاتیة تغلف باب الحذر واالنتباه لتمنع االبتكار وتحجب رؤیة الواقع 
لتجعل الجمیع یتخبط بالبحث عن أعذار، لنجد أن اھتمام الطالب بالتعلیم اكتنفھ الالمباالة بتوافر 

الیھ إدراكھ بضعف تبادل المعلومات بین األھل والمدرسة، كما وسائل التواصل االجتماعي مضاعفا 
أن وجود العدید من ملفات التھدید التي تعصف بمنطقتنا من حروب ودمار قد سرق منا جزءا من 
ً من نتائج الحروب بالمنطقة والتي استخدمت فیھا أحدث أنواع  أركان االھتمام، وربما أن واحدا

غیرات البیئیة والمناخیة والتلوث لیعطل جینات الدماغ البشري في أسلحة الدمار قد ساعد على الت
االستیعاب واالبتكار، لیشاھد على أرض الواقع النماذج السلبیة من قبل األھل بتوھین االھتمام 
بمبادىء صقل الشخصیة المفكرة التي تتمتع بالذكاء، احترام الوقت، الصدق، البحث، التعاون، إضافة 

حروفھا وأرقامھا التي تمثل رصیف النجاح، ومھما وجدنا من دور متواضع للنتائج الحترام الكلمة و
السلبیة للعملیة التعلیمیة، إال أنھ یمثل الضحیة األولى لھذه المعادلة وھو الرقم المھمش بقیمتھ 
المستقبلیة، وال غرابة من وجود فئة من الطلبة قد وصلت لمراحل الدراسة الثانویة بمستوى محو 

یة أو أدنى من ذلك بمرورھا عبر نظام دراسي یسمح بالنجاح التلقائي أو االجباري لظروف األم

 ١٧:صالرأي 
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عندما تعود الذكریات لستینات وسبعینات القرن الماضي ألذكر من باب األمانة أن الفرص . متداخلة
انات التحصیلیة لجیلنا عبر مقاعد الدراسة كانت أفضل بكثیر عنھا الیوم، بالرغم من محدودیة االمك

  .في تلك الفترة، فالطالب كان المحور األساسي والھدف األوحد للعملیة التدریسیة

  

العنصر الثاني الشریك باألمر ھو األھل بتداخل وتفاعل مع اإلبن لیصعب الفصل بدور كل منھما 
لظروف التكامل، فتراكمات الحیاة الیومیة، الظروف األقتصادیة الصعبة التي تعصف بالجمیع، 

دة العشوائیة المضطردة بعدد السكان بدون برامج مستقبلیة تحدد وتوفر البیئة المدرسیة المناسبة الزیا
في المنزل من حیث التزام األھل بمساءلة االبن عن یومھ الدراسي، الواجبات المدرسیة الیومیة، 

م بمستوى االبن االشراف على التحضیر الجید لالمتحانات بمسمیاتھا، المتابعة الدقیقة لتفاصیل التقد
ومدى االنضباط واالحترام لقوانین المدرسة والدراسة، تحلیل نتائج االختبارات الیومیة والفصلیة، 
اقناع الذات بمسؤولیة المدرسة والدولة عن القطاع التعلیمي، االكتفاء بدور ھامشي لمبررات االخفاق 

ممارسة ثقافة الواسطة دون بذل جھد یوقف النزف أو یساعد بالتشخیص والعالج، إضافة ل
والمحسوبیة أو االقتناع بألویاتھا كعامل تثبیط على فرص التفكیر واالبتكار لصقل خالیا االبداع، 
عوامل اجتمعت وساعدت على ضعف دور األھل بمستقبل األبناء، وربما من المفید أن أذكر بخلل 

األبناء بما نشاھده الیوم من زیادة بدیھیات العالقات العائلیة التي تثیر زوابع وبراكین الضغط على 
  .بنسب التسرب من االنضباط المدرسي

  

العنصر الثالث واألھم ھو المدرسة والمعلم الذي یمثل قلب العملیة التدریسیة، فھما وحدة واحدة ال 
یمكن فصلھما، حیث انعكست الظروف الحیاتیة الصعبة على األداء، وھناك قناعة خالدة بأن مھنة 

بتعلیم األجیال،  التعلیم ھي المھنة األھم بتقدم الشعوب بما یحمل منتسبوھا من رسالة سماویة انسانیة
زراعة الحرف وتكوین الكلمة وغرس مختلف أشكال العلوم في بیئة العقل البشري للطالب تحتاج 
لحكمة وتفان لتنعكس في النھایة على المستوى التحصیلي، وال یمكن أبدا للوسائل الحدیثة التي توفر 

در على تقدیر مستویات الذكاء المعلومة بسھولة أن تكون بدیال عن الدور القیادي للمعلم ألنھ األق
وتحسین فرص التعلم بما یملك من مواصفات، یترجم أھدافھا بفنون التقدم بمستوى التفكیر واألداء، 
لكن الظروف الحیاتیة الصعبة للمجتمع أضعفت الدور واألداء وإنعكس ذلك على المستوى المتواضع 

مھنة ال یمكنھا توفیر الحد األدنى من والضعیف لألجیال المتعاقبة، بوقت أصبحت وظیفة المعلم 
متطلبات االكتفاء لممارسھا، تخلخلت بأثرھا فرص االنتساب الیھا حتى بدت مھنة تحتل مرتبة 
متواضعة بأولویات االختیار بالرغم من قدسیتھا بظروف واقعیة جعلت من المعلم یبحث عن وظیفة 

فھا، قطار دائري یحاول قبطانھ تحدید نقطة مساعدة لتوفیر متطلبات الحیاة الكریمة مھما كان تصنی
البدایة لتقدیر أسس العطاء، فھناك عالقة یكتنفھا الحذر بین المھنة وصاحبھا بعد أن افتقر المردود 
ً على نفسیة المعلم ودرجة العطاء  المادي لتوفیر متطلبات األمان، سرعان ما انعكس ذلك سلبا

  .لمعادلة التعلیمیةخصوصا بوجود ثغرات من األركان المكملة ل

النتیجة النھائیة الیوم والمؤسفة التي علینا االعتراف بھا لوضع سیناریوھات الحلول ھو المستوى 
المتواضع للطلبة بسبب األداء المتخبط من الجانب البشري، وسوف نحاول االجتھاد باقتراح حلول 

یة وھو موضوع الحدیث لمقاالت واقعیة بعد تحلیل دور المناھج والمدرسة بواقع العملیة التدریس
  .قادمة
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  جمعیة صفد الخیریة -محمد صالح مصطفى بشناق 
  

  اربد –رشدي فرحان حداد 
  

  الزرقاء الجدیدة -عیسى نجیب فرنسیس فلیفل 
  

  جبل القلعة -حالوة " محمد سعید"سھام خالد 
  

  عرجان –ت حمدان احمد العبدالال" شحادة"عقلة 
  

  السلط –زیاد محمد العلي ابوھزیم 
  

  ماركا الشمالیة -خالد سالم العبدالالت 
  

  منطقة الیاسمي - نادیا محمد مصطفى حسن 
  
  
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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اعداد المراجعین للوزارات والمؤسسات الحكومیة تراجعت بشكل الفت مع دخول شھر رمضان 
ان قلة عدد المراجعین یعود الى تقلیص ساعات الدوام » عین الرأي«وابلغ مصدر مطلع . المبارك

  .الرسمي في رمضان
  

عدد ممن تقدموا لشغل وظیفة عامل وطن في امانة عمان شكوا من ان بعض اعضاء لجنة التوظیف 
على مسافة » اللجنة«ء مقابلة لھم في الوقت الذي ال تقف فیھ ابلغوھم مسبقا رفضھم تعیینھم دون اجرا

  .واحدة من جمیع المتقدمین
  

ان اجتماعا حكومیا برلمانیا عقد قبل ایام ناقش ابرز التشریعات التي ستدرج » عین الرأي«علمت 
التشریعات التي یتوقع .. على الدورة االستثنائیة المتوقع ان تبدا اعمالھا عقب عطلة عید الفطر

  .ادراجھا قوانین استقالل القضاء
  
  
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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أفردت وسائل اإلعالم المصریة المتنوعة مساحات واسعة من اإلشادة بقرار الدیوان الملكي الھاشمي 
  .تنكیس علم الساریة على مدخل الدیوان حدادا على شھداء العملیة اإلرھابیة في المنیا

  
استحدثت وزارة األوقاف مصلى جدیدا داخل أروقة المسجد الحسیني الكبیر ومتوضأ مخصصا 

  .   للنساء وتشرف موظفات من مالك الوزارة على تنظیف وخدمة المصلى
  

» الدستور«أكدت الناطق اإلعالمي باسم وزارة الخارجیة وشؤون المغتربین صباح الرافعي لصنارة 
بعت األنباء التي وردت حول مقتل أردني واصابة شقیقتھ في تركیا منذ لحظة ورود أن الوزارة تا

  . األنباء، من خالل مركز عملیات الوزارة
  

راصد سھرة  –تحت رعایة رئیس مجلس النواب المھندس عاطف الطراونھ یقیم مركز الحیاة 
رمضانیة تكریما لإلعالمیین عند الساعة التاسعة والنصف من مساء  بعد غد األربعاء في فندق 

  كمبینسكي
  

نتخاب قریبا بتنفیذ حملة توعیة ضخمة ھي األولى من نوعھا حول االنتخابات تبدأ الھیئة المستقلة لال
البلدیة والالمركزیة تأخذ طابع توزیع المنشورات التوعویة على أبواب المواطنین، حیث سیتم توزیع 
عدد كبیر من المتطوعین لغایات توزیع ھذه المنشورات وتقدیم شرح عن آلیة االقتراع للمواطنین في 

  .ممنازلھ
  

أمس تقریرا  عن مبادرة  لمتبرع أردني قام بتركیب المئات من لوحات « ام بي سي » عرضت قناة
  .ان  لمنازل فقراء بمناطق مختلفة من المملكةالطاقة الشمسیة بالمج

  
، تنطلق الساعة العاشرة والنصف من مساء »٢٠١٧عّمان عاصمة للثقافة اإلسالمیة «ضمن فعالیات 

ً لإلنشاد الدیني، الیوم، أمسیات رمضان الفنیة، التي تنظمھا أمانة عّمان الكبرى،  وتتضمن عروضا
. تقدمھا فرق ذائعة الصیت من مصر والمغرب وسوریة وصربیا، إلى جانب فرقة شبابیة أردنیة

  .وتستمر عروض األمسیات یومي االثنین والخمیس على مدار الشھر الفضیل
  

یمتھن بعض األشخاص بیع اوراق الدور االلكتروني في صاالت خدمة الجمھور في معظم مكاتب 
بال منقطع النظیر الذي تشھده تلك المكاتب األحوال المدنیة الموجودة في العاصمة مستثمرین اإلق

  .على استبدال بطاقة االحوال المدنیة
  

داھمت الجھات المختصة مصنعا العداد الحلویات في وادي السیر مملوكا لوافد سوري یمتلك محال 
بیع حلویات شھیرة في العاصمة وتبین ان معظم مستلزمات االنتاج یتم تھریبھا من سوریا دون 

  .المعمول بھا وتم اجراء الالزم خضوعھا لالجراءات الجمركیة والصحیة
  

  . في أول أیام رمضان نفدت بشكل الفت القطایف عصرا من أشھر محال بیعھا في عمان 
  

 الدستور صنارة 
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ینشط مترشحون لالنتخابات البلدیة ومجلس أمانة عمان على اقامة  دعوات افطار جماعي  وتوزیع 
ال السیاسي في االنتخابات مراقبون حذروا من التوغل المبكر للم. طرود الخیر على المحتاجین 

  . البلدیة
  

حط على مكتب رئیس الجامعة االردنیة الدكتور فوزي محافظة تقریر رقابي یفند مشروعیة ترقیات 
وبحسب مصادر معنیة فإن التقریر سیتم . اكادیمیة لعدد من اعضاء الھیئة التدریسیة في الجامعة

  .ارسالھ الى الجھات الرقابیة المعنیة بعد اطالع الرئیس على تفاصیلھ
  
تھنئة  بشھر رمضان « یافطات « انتشرت خالل االیام القلیلة الماضیة في عدد من المناطق   

  . « الالمركزیة « و « البلدیة « ، یعتقد ان أصحابھا ینوون الترشح لالنتخابات المبارك
  

تجارة عمان أعضاءھا لحضور اجتماع الھیئة العامة التمھیدي الحادي عشر للغرفة دعت غرفة 
  . في مبنى الغرفة   ١٤/٦/٢٠١٧والذي تقّرر عقده عند الساعة الحادیة عشرة من ظھر یوم األربعاء 

  
ة، لدعم تنمیة المجتمعات المحلیة ملیون دینار سنویا تخصصھا سلطة منطقة العقبة الخاص ٢ر٥

منحة للطلبة في كافة الجامعات ٧٠٠في محافظة العقبة، تتمثل في دعم الطالب الفقیر واعطاء 
  .ودعم المدارس والجمعیات في المنطقة
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ً وزارة األوقاف عّممت على كافة شركات الحج والعمرة بتفویج حافالت المعتمرین المغ ادرین برا
عبر حدود المدورة، من مركز واحة معان، التي أنشئت لخدمة الحجاج والمعتمرین، للقیام بكافة 
ً لتكدس المعتمرین  إجراءات الفحص الفني للحافالت والتأكد من سالمتھا وصالحیتھا الفنیة ومنعا

یذ أول من أمس القرار المعمم عنھ دخل حیز التنف. على الحدود بالشراكة مع شركة تطویر معان
  .السبت

  
المقبل األمسیة الرمضانیة " یونیو"حزیران  ١٢رئیس الوزراء األسبق طاھر المصري یرعى یوم 

  .في فندق كمبنسكي عمان" زین"لمركز حمایة وحریة الصحفیین بدعم من شركة 
  

أعلنت أن سوق جارا سیفتح أبوابھ ویستمر باستقبال ) جارا(جمعیة سكان حي جبل عمان القدیم 
  .الزوار خالل شھر رمضان خالل یومي الخمیس والجمعة من كل أسبوع بعد الثامنة مساء

  
أمس أمام مبنى مجلس النواب " البولیتكنك"من طالب كلیة الھندسة التكنولوجیة اعتصم عدد  

مجددین المطالبة بإلغاء القرارات . للمطالبة بااللتزام الحكومي النیابي بحل قضیة العقوبات بحق طلبة
  طالب منھم على خلفیة مشاركتھم باعتصام خارج أسوار الكلیة ٦السابقة بایقاع عقوبات بحق 

 زواریب الغد
  


