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 تحتفل بعيد ميالد جاللة الملك " األردنية " 
 

 

 

محمد المبيضين احتفلت الجامعة األردنية 

اليوم بالعيد السادس والخمسين لميالد قائد 

 الوطن ورائد نهضته العلمية والتعليمية

 .المباركة جاللة الملك عبد هللا الثاني

 

وخالل االحتفال الكبير الذي أقيم بهذه 

المناسبة الغالية ألقى رئيس الجامعة الدكتور 

عزمي محافظة كلمة  أكد فيها أن الجامعة 

األردنية ما تزال في زهو وفخار بعد أن 

شرفها جاللته بزيارة عزيزة وغالية اختار 

 .ار مفتوح حول مجمل القضايا المرتبطة بالشأن المحلي واإلقليمي فيها طلبة األردنية لحو

  

وأضاف أن حوار جاللته جاء موسعا تميز بالصدق والصراحة والشفافية والوضوح حيث دعا فيه 

 .من سياسية واقتصادية واجتماعية الطلبة إلى المشاركة اإليجابية والتفاعل مع قضايا الوطن المختلفة

  

أن حديث جاللته اتسم بالوضوح وامتأل بالرسائل التي تطالب الجامعات األردنية  ولفت محافظة إلى

كلها أن تركز على نوعية ومستوى التعليم العالي وأال يقتصر عملها على الجانب األكاديمي 

والتعليمي وإنما عليها مسؤولية تشكيل الوعي الثقافي والديمقراطي وتعزيز الهوية الوطنية الجامعة 

أ المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات وتشجيع الطالب على اإلبداع والتميز والعمل على مبد

 .التطوعي وتكريس ثقافة الحوار والقيم الديمقراطية واحترام االخر 

  

وأشار محافظة إلى أن التعليم العالي شهد في الجامعة األردنية نقلة نوعية في عهد جاللته بهدف تنمية 

 .ة لمواكبة التقدم الحاصل في العالم الموارد البشري

  

وفي ختام كلمته رفع محافظة تهاني وتبريكات األسرة الجامعية أساتذة وإداريين وطلبة لجاللته مؤكدا 

أن هذه المناسبة نستقي منها قوة العزيمة وصدق اإلرادة وإخالص العمل ليبلغ الوطن بجهد أبنائه 

 .لحداثة المخلصين أهدافه في الرفعة والتطور وا

 

كما القى الطالب صهيب الخوالدة كلمة نيابة عن طلبة الجامعة اشار فيها الى محطات  مضيئة مهمة 

 .من حياة جاللته خصوصا اهتمامه البالغ بالعلماء والشباب االردني 

  

ولفت الخوالدة الى حجم المنجزات التي تحققت في عهد جاللته ال سيما تطور مجاالت التعليم بشقيه 

 .عام والعالي ال

 أخبار الجامعة

 3/3/3545ثنين                                                   اال                 أخبار األردنية     -طلبة نيوز -32الرأي ص 
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وكرمت الجامعة  كال من  مدير ادارة مكافحة المخدرات العميد انور الطراونة والدكتورة مها العتوم 

حقل الشعر، ومدير األمن الجامعي خميس الزبيدي /لحصولها على جائزة الدولة التقديرية في اآلداب 

 .ل في منطقة البحر الميتوالوكيل عمر البالونة من مديرية الدفاع المدني منقذ األطفا

  

وتضمن االحتفال الذي حضره عدد من كبار ضباط االمن العام والدفاع المدني والمديرية العامة 

لقوات الدرك ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وحشد من طلبة الجامعة  القاء قصائد شعرية 

 .وتقديم فقرات غنائية لفرقة كورال الجامعة 

  

لة قدم عدد من فرسان المديرية العامة لقوات الدرك عروضا رياضية قتالية دلت وعلى صعيد ذي ص

على مستوى اللياقة واالحتراف لدى منتسبي هذا الجهاز االمني الذي يدعم بقوة أمن واستقرار 

 .المملكة ما ينعكس على إحداث نهضة تنموية  وإنجازات متطورة في البالد 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنية"
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 التركية توقعان مذكرة تفاهم أكاديمي " آهي أفران" و " األردنية"
 

بحث رئيس الجامعة األردنية  -زكريا الغول 

الدكتور عزمي محافظة في مكتبه اليوم مع رئيس 

جامعة آهي أفران التركية أوجه التعاون العلمي 

 .والبحثي المشترك

 

ووقع الجانبان مذكرة تفاهم مشترك تسعى لتبادل 

اء هيئة التدريس ودعم جهود التبادل الطالبي أعض

وإقامة المشاريع العلمية وتشكيل الفرق البحثية 

 .المشتركة

 

وأكد الجانبان رؤيتيهما في ضرورة تعزيز التعاون والتشبيك بين الجامعات األردنية ونظيراتها 

 .التركية واالستفادة من خبرات بعضهما البعض

 

تركية الدكتور فاتان كاراكايا إن جامعته تفخر بالتعاون مع وقال رئيس جامعة آهي أفران ال

 .الستحقاقها مواقع متقدمة على مقاييس التصنيف العالمية" األردنية"

  

من جانبه أبدى محافظة استعداد الجامعة لدعم كافة أشكال التعاون لما فيه مصلحة الجامعتين 

 .والعاملين فيهما

  

 4262ترجع جذورها إلى عام ، 3556في مدينة كيرشهير عام وآهي أفران جامعة حكومية تأسست 

للتدريب  2للتعليم العالي، و  0معهدا منها  40كليات و 2كانت أول مدرسة ابتدائية للذكور ، وتضم 

 .مركزا للبحوث والتطبيقات 44المهني،  و

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3/3/3545الثنين                                                   أخبار األردنية                                                       ا
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 في( األجنبية)عوضاً عن أكاديميون وخبراء يضعون مشروع رموز بديلة الستخدامها 

 الكتابة العربيّة

 
 األبعاد البيانية للرموز العربية المقترحة

 :لكي تأخذ الرموز العربية المقترحة شكالً ثابتاً مستقراً ودائماً تحدد بيانياً على النحو اآلتي

نها مشتقة من األحرف العربية ومطّورة ع« رموز عربية»أعّد أكاديميون وباحثون وخبراء مشروع 

 الستخدامها بدالً عن الرموز األجنبية في

 .الكتابة العربية

جعفر . ابراهيم بدران ود. فريال أبو عواد ود. مروان كمال ود. سعيد التل ود. وأكد األكاديميون د

تفتقر إلى رموز عربية الستخدامها في العلوم الطبيعية  محمد عواد أّن الكتابة العربية. عبابنة ود

 :إلحصاء والعالمات التجارية، ومن هنا جاء وضع هذا المشروعوالرياضيات وا

 

أن لغتنا العربية هي ركن أساسي ورئيسي في حضارتنا : في مطلع هذه الورقة، ال بد من التأكيد بداية

ومن هذا المنطلق صارت حماية اللغة العربية . أمة عربية واحدة وثقافتنا العربية، بل في وجودنا

كاهل كل عربي، وعلى جميع  بها ومنع اإلساءة إليها، مسؤولية قومية تقع على وتطويرها واالعتزاز

 مؤسساته العامة والخاصة، ابتداء بمؤسسة األسرة وانتهاء بمؤسسة الدولة بأركانها وسلطاتها

 .ومرافقها

 

كما يجب التأكيد أن التطور سمة من سمات الحياة لمواجهة متطلباتها المستجدة، وهو يشمل فيما 

 .اللغة -وعلى سبيل المثال ال الحصر -ومرافقه كلها، ومنها مل أدوات المجتمع ومؤسساتهيش

إن لغتنا العربية، كغيرها من لغات العالم، في حاجة إلى تطوير مستمر لمواجهة التطورات 

تطوير مصطلحاتها، : بجميع جوانبها؛ وهذا يشمل والتغيرات المتسارعة في المعرفة اإلنسانية

 .اعدها، وتطوير إمالئها، وتطوير رموزها الذي هو موضوع هذه الورقةوتطوير قو

 

إذ يمكن القول، وبصورة عامة، إن الكتابة العربية تفتقر إلى رموز عربية الستخدامها في العلوم 

التجارية وغيرها من مجاالت الحياة، ومن هذا المنطلق  الطبيعية والرياضيات واإلحصاء والعالمات

 .ة مشروعاً للرموز العربيةتقدم هذه الورق

 

وال بد أن يذكر هنا أن استخدام الرموز في عالمنا المعاصر يتزايد بوتيرة كبيرة وألسباب كثيرة، منها 

 على سبيل المثال السرعة

أي الرمز المشتق من )واالختصار، ويأخذ الرمز صوراً وأشكاالً مختلفة، لكن الرمز الحرفي 

التي تعترض اتخاذ الرموز من الحروف العربية،  وبسبب الصعوبة. هو األكثر استخداماً ( الحرف

 يلجأ كثير من األشخاص والمؤسسات إلى استخدام رموز من حروف أجنبية، وبخاصة الحروف

 .اإلنجليزية الكبيرة

 

 شؤون جامعية ومحلية

 3/3/3545االثنين                                                                                                          45الرأي ص 
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إن االستخدام المتزايد والمتسارع لألجهزة واألدوات التكنولوجية واإللكترونية التي تستخدم بدرجة 

 .إلى تطوير رموز عربية بدالً من الحروف األجنبية حروف األجنبية تبرز الحاجةكبيرة ال

 

 أمثلة الستخدام الحروف اإلنجليزية كرموز في الكتابة العربية

 

 تستخدم الرموز األجنبية وبخاصة الحروف اإلنجليزية الكبيرة استخداماً واسعاً في الكتابة العربية،

 :هاوهنالك أمثلة كثيرة على ذلك، من

 

أن أغلب كتب الكيمياء في اللغة العربية تستخدم الحروف اإلنجليزية الكبيرة للداللة على أسماء . 4

 العناصر، فيمثل غاز األكسجين بالحرف

(O ،( ويمثل غاز الهيدروجين بالحرف(H ،( والخارصين بالرمز(Zn ،( والكبريت بالحرف(S 

 يروهكذا، وتمثل بالحروف اإلنجليزية معادلة تحض)،

 :)H2SO4)غاز الهيدروجين من تفاعل الخارصين مع حامض الكبريتيك 

H2SO4+ Zn = ZnSO4+ H2 

 

أن الكثير من المؤسسات تستخدم الحروف اإلنجليزية شعاراً لها أو جزءاً من الشعار، فعلى سبيل . 3

 Association Hospitals Privateالمستشفيات األردنية الخاصة   المثال، يتكون شعار جمعية

Jordanian  من أربعة أحرف إنجليزية كبيرة هي(JPHA ،(التي تمثل اسم 

 Qualityهذه الجمعية باللغة اإلنجليزية، ويتكون شعار المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم 

for Organization Arab 

Assurance  من خمسة أحرف إنجليزية كبيرة(AROQA ،( وهي الحروف األولى السم هذه

 لمنظمة باللغة اإلنجليزية، ويتكون الجزءا

من ثالثة أحرف  Association Football Jordanianالرئيسي من شعار اتحاد الكرة األردني 

 .األولى باللغة اإلنجليزية السم هذا االتحاد التي تمثل الحروف)، JFA)إنجليزية كبيرة هي 

أ كبيراً جداً تقع مسؤوليته على علماء إن إهمال وضع رموز عربية حتى اآلن يمكن اعتباره خط. 5

 .خاصة اللغة، وعلى مجامع اللغة العربية بصورة

أننا نستخدم في حياتنا المعاصرة أسماء مختصرة كثيرة لمؤسسات دولية وإقليمية وعربية . 0

األحيان من الحروف األولى للكلمات التي تشكل اسم هذه  وإسالمية، وهذه األسماء تتكون في أغلب

من الحروف األولى السم  تتشكل( يونسكو)سسات باللغة اإلنجليزية، فعلى سبيل المثال، كلمة المؤ

،ومن المؤسف بل المؤلم أننا طبقنا القاعدة نفسها فأطلقنا  UNESCOهذه المنظمة باللغة اإلنجليزية 

ألولى السم هذه ، الذي يتكون من الحروف ا(إليكسو)المنظمة العربية للتربية والعلم والثقافة اسم  على

وطبقت القاعدة نفسها أيضاً على المنظمة اإلسالمية للتربية .ALECSO المنظمة باللغة اإلنجليزية

 .ISESCO( إيسسكو)والعلم والثقافة فأطلقنا عليها اسم 

 

 

 الرموز العربية المقترحة

لحروف العربية إن الرموز العربية المقترحة مشتقة كما ذكر سابقاً من الحروف العربية، ومع أن ا

 :بصورة عامة ذات أربعة أشكال متقاربة

منفردة، وفي أول الكلمة، وفي وسط الكلمة، وفي آخر الكلمة، طُورت الرموز العربية المقترحة من 

أخذ من الحرف )( فالرمز العربي المقترح : الحروف العربية بشكلها المنفرد،باستثناء ثالث حاالت
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أخذا من الحرفين  )(و)( ، والرمزان العربيان (ـكـ)أو في وسطها ( كـ)في أول الكلمة ( ك)العربي 

 .، كما يردان في الكتابة اليدوية عند كثير من األشخاص(ن)و( ق)العربيين 

 

 مواصفات الرموز العربية المقترحة

 

 :تتميز الرموز العربية المقترحة في هذه الورقة بالمواصفات اآلتية

فاً عربياً ويعكس بصورة رئيسية سماته األساسية، فالرمز العربي يمثل كل رمز عربي مقترح حر. 4

 (.ط)يمثل الحرف العربي )( المقترح 

يمثل )( يتشكل كل رمز عربي مقترح من خطوط مستقيمة، فعلى سبيل المثال الرمز العربي . 3

 (..ش)يمثل الحرف )( ، والرمز (ل)العربي  يمثل الحرف)( ، والرمز (مـ)الحرف العربي 

العربي  يغيب التنقيط عن الرمز العربي المقترح ويحل محله خط مستقيم، فعلى سبيل المثال الرمز. 5

 .، وفيه كما يالحظ مثلت النقطة بخط مستقيم صغير(ج) يمثل الحرف العربي)( المقترح 

 (.5×3)تتساوى المساحات التي يتأطر منها كل رمز عربي مقترح بمستطيل بعداه . 0

لرموز العربية المقترحة في الكتابة العربية، وبخاصة في عناوين الكتب والصحف تظهر أغلب ا. 3

يرد في الرموز المقترحة على شكل ( س)المثال، الحرف  والمجالت، وفي اإلعالنات، فعلى سبيل

العربية المقترحة  ولعل تغليظ الخطوط األفقية في الرموز)(. يرد على شكل ( ط)، وكذلك الحرف )(

 .افة فنية على هذه الرموز كما يظهر في الصفحات الالحقةقد يكون إض

وأخيراً وليس آخراً، إن مشروع الرموز العربية المطروحة في هذه الورقة ال يتعلق بأية صورة . 6

الحروف العربية، والهدف الوحيد من طرح هذا المشروع  وال بأي شكل من األشكال بالمساس برسم

الكتابة العربية  وز بدالً من استخدام الرموز األجنبية التي تشوهوكما ذكر، هو استخدام هذه الرم

 .وتسيء إليها

 

إن المواصفات آنفة الذكر تحدد األبعاد البيانية الثابتة التي تقوم عليها الرموز العربية المقترحة، 

بية المقترحة ال تخضع للمسات فنية مثلما خضعت الحروف العر وبالطبع هذا ال يعني أن هذه الرموز

 .العالمية لمثل هذه اللمسات، وجعلت الكتابة العربية من الفنون الجمالية

 

 أمثلة على الرموز العربية المقترحة كما تظهر عرضياً في الكتابة العربية

 

تظهر الرموز العربية المقترحة في الكتابة العربية في الوقت الحاضر عرضاً وبطريقة غير 

 وغيرها، وهنالك امثلة كثيرة جداً  واإلعالناتمقصودة في عناوين الصحف والكتب 

 

 

 

 من الصحيفة 45لمزيد من التفاصيل ولتعذر نسخ الرموز اإلطالع على ص 
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 ومعهد اإلعالم ينفذان برنامجا لبناء القدرات اإلعالمية" الشباب"
 

باب، في التعامل وقعت وزارة الشباب ومعهد اإلعالم األردني مذكرة تفاهم في مجال بناء قدرات الش

مع وسائل اإلعالم ومصادر المعلومات، تسعى لتصميم وتطوير ثالثة مناهج تدريبية في مجال 

 .محافظة 43برنامجاً تدريبياً مكثفاً في  33التربية اإلعالمية والمعلوماتية، وتنفيذ 

 

ويسي، إذ تركز ووقع المذكرة وزير الشباب المهندس حديثة الخريشة وعميد المعهد الدكتور باسم الط

على تمكين الشباب من التصدي للتطرف ومواجهة الرسائل اإلعالمية الضارة، وسيستفيد منها نحو 

 .شاب وشابة 355

 

وقال الخريشة، إن إطالق الشراكة الجديدة بين الوزارة والمعهد، يأتي ضمن إطار عمل الشباب في 

، الذي صدر في جلسة ترأسها "لم واألمنالشباب والس" 3335التوعية وتنفيذ قرار مجلس األمن رقم 

 .سمو ولي العهد الحسين بن عبدهللا الثاني

 

وأشار إلى أن أنشطة الوزارة تعمل على رفع قدرات وكفاءة الشباب، وكيفية التعامل مع اإلعالم 

 .للتصدي للتطرف بكافة أشكاله، وتحسين عملهم اإلعالمي

 

تي للمساهمة في رفع قدرات الشباب وتمكينهم في من جانبه؛ أوضح الطويسي أن هذه الشراكة تأ

مجال الثقافة والتربية اإلعالمية، بخاصة وأن الدراسات، تؤكد أن الشباب هم األكثر استخداماً 

 .للوسائل اإلعالمية واألكثر تأثراً بمحتواها

 

وأضاف الطويسي أن المعهد سيصمم ثالثة مناهج تدريبية تتضمن مدخال للتربية اإلعالمية 

، والتربية "محو األمية اإلخبارية"، التربية اإلعالمية اإلخبارية "فهم اإلعالم المعاصر"والمعلوماتية 

 .اإلعالمية الرقمية

بدعم و JIZيشار إلى أن هذا البرنامج سينفذه المعهد بالتعاون مع المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي 

 .من االتحاد األوروبي
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 لبون بزيادة المقاعد الجامعية ألبناء المعلميننواب يطا
 

نائبا من الحكومة، بزيادة المقاعد الجامعية المخصصة البناء المعلمين في الجامعات  33طالب 

نطالب الحكومة بشمول دفعة جديدة من ابناء "الرسمية، وقالوا في مذكرة تبناها النائب خليل عطية 

 ".مكرمة المعلمين السامية البناء المعلمينالمعلمين في الجامعات الرسمية، ضمن 

 

ونوهوا أن معدالت القبول المعتمدة، جانبت العدالة باعتمادها العاصمة وحدة واحدة بكافة الويتها، 

 .دون مراعاة أو مقارنة بين الوية عمان الشرقية والغربية وكذلك ابناء المحافظات النائية
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 ينشر شواغر أوائـل األفــواج الجـامعيـة غـًدا« مة المدنيةالخد»
 

 

أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات أن نشر اإلعالن الخاص بشواغر أوائل 

األفواج الجامعية في الصحف اليومية وعلى موقع الديوان االلكتروني وصفحته الرسمية على الفيس 

من تعليمات االختيار والتعيين المعمول ( 03)اء، وذلك عمال بأحكام المادة بوك سيكون يوم غد الثالث

شاغراً سنويا لتعيين أوائل األفواج الجامعية من خريجي ( 435)بها، والمتضمنه تخصيص 

 .الجامعات األردنية

 

وأوضح الهميسات في تصريح صحفي أمس أن المقصود بأول الفوج الجامعي هو األول على 

الفصل الدارسي الصيفي والفصل الدراسي األول والفصل الدراسي )ثة كوحدة واحدة الفصول الثال

 .، وفقا لسنوات التخرج والتخصصات المحددة في االعالن(الثاني

 

وبين الهميسات ان اللجنة المشكلة في ديوان الخدمة المدنية بعضوية مندوبين عن وزارة تطوير 

امعية، قامت بالعمل والمتابعة مع األجهزة الحكومية المختلفة القطاع العام لتعيين أوائل االفواج الج

بخصوص اعالن أوائل األفواج الجامعية، حيث قام الديوان بمخاطبة دوائر الخدمة المدنية لغايات 

 .حصر وتحديد التخصصات المطلوبة واألعداد

 

لكتروني واإلستثمار وكشف أن اللجنة وتماشيا مع أولويات البرامج الحكومية المرتبطة بالتحول اال

والطاقة والبيئة أعطت النصيب األكبر من هذه الشواغر للتخصصات ذات العالقة بالطاقة المتجددة 

والبديلة والبيئة وتكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب واالتصاالت، اضافة لبعض التخصصات 

 .ر البشرية ذات الكفاءةاألخرى مثل المحاسبة والحقوق لغايات اثراء الجهاز الحكومي بالكواد
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 الموازي في الجامعات خطأ إستراتيجي: عويس 
 

كان   4226كشف العين الدكتور وجيه عويس ان وجود التعليم الموازي في الجامعات الذي بدأ عام  

م خطأ استراتيجيا ، الفتا الى ان الطالب الذين يدرسون ضمن هذا البرنامج ال يحصلون على تعلي

فقط  ممن يدرسون في المدارس %  3مواز لما دفعوه، حيث هناك ضعف لدى الخريجين، مؤكدا ان 

ال يحصلون على تعليم جيد حاليا، مشيرا الى ان %  23 -55والجامعات يكونون ممتازين وان 

م الجامعات الخاصة نوعان قسم غايته الربح واألخر التعليم وان االستثمار في التعليم يجب أال يقو

 .  على الربح 

» ندوة التعليم بين االمس واليوم »وقال وزير التعليم العالي والتربية االسبق خالل مشاركته في    

التي نظمها مجمع االكاديميين للفكر والتنمية في كفرنجة عقدت في قاعة مركز شابات كفرنجة 

ه يوجد في االردن مليون طفل النموذجي ، بحضور فعاليات اكاديمية وتربوية وشبابية ومجتمعية،  ان

الف منهم لم يحصلوا على تعليم ما قبل المدرسة كمرحلة مهمة ، مؤكدا ان  255دون سن السادسة ، 

االستراتيجية الوطنية التي اطلقها جاللة الملك عبد هللا الثاني العام الماضي ركزت على هذه الفئة، 

القادمة في هذا الجانب الى جانب التركيز على معربا عن امله ان تهتم الحكومة في السنوات العشر 

تدريب المعلمين وإعادة  النظر بالمناهج بحيث تواكب العصر ومتغيراته تركز على  التفكير بدال من 

 .التلقين وفقا لما ورد في االستراتيجية للمارد البشرية 

جتمع حيث يتخلل تلك سنوات يعتبر اهم مرحلة لبناء الم 6-0وأضاف، ان التعليم ما قبل المدرسة 

المرحلة  بناء المفاهيم وزرع الفضائل وبناء الشخصية، وهذا يتطلب معلمين ومعلمات من نوع 

 .خاص مدربين  وعلى قدر عال  من القدرة والكفاءة 

%  53وبين عويس ان يوجد في االردن طبقتان من التعليم ما يشكل خطرا على التعليم، االولى تمثل 

لقطاع العام الذي يعاني من تراجع سببه المعلم والمنهاج والبيئة المدرسية يدرسون في مدارس ا

في %  43وبالمجمل ليس هناك رضى عن مخرجات هذا التعليم ، الفتا الى ان الطبقة الثانية وتمثل 

عمان بمدارس خاصة تتبنى برامج اجنبية حيث يحصل طالبها على تعليم ممتاز يؤهلهم للتعلم في 

ة وأمريكية، وهذا ينعكس على سوق العمل وتفتح امامهم الفرص على عكس خريجي جامعات اوروبي

مشيرا الى ان التوصيات اكدت رفع ’ الجامعات المحلية الذين يجدون صعوبة في ولوج سوق العمل 

 .  سوية التعليم الى درجة قريبة من التعليم في المدارس الخاصة 

للتدريب سوف يشكل نقلة نوعية  في تطوير وتدريب  وأشار الى ان وجود اكاديمية الملكة رانيا

حيث تستقطب كفاءات دولية لتدريب المعلمين ’ المعلمين سواء اثناء الخدمة او الخريجين الجدد 

االردنيين على احدث االساليب التربوية، الفتا الى انه في كل دول العالم ال يتم تعيين اي معلم إال بعد 

 .في معهد إلكسابه الخبرات المطلوبة قبل التعيين  تدريبه لمدة سنة او سنتين 

وأكد عويس انه ال بد ان تكون هناك عملية اصالح حقيقية في التعليم الذي هو اساس كل شيء 

 .   ومفتاح ألي امة، يجب ان يشكل اولوية لدى الحكومات وصوال الى تعليم نوعي وهادف 
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 كاديمي إلى جامعته المستقيل منهايرفـض إعـادة النائـب األ« النـواب»
 

 

رفض مجلس النواب مقترحاً تقّدمت به لجنة التربية النيابية يتيح لألستاذ الجامعي الذي يصبح نائباً أن 

يعود إلى جامعته التي استقال منها مع االحتفاظ بامتيازاته األكاديمية والمالية واحتساب مدة خدمته 

 .بعد انتهاء نيابته

خالل الجلسة التي عقدها مساء أمس برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطروانة وانتقد نواب 

وحضور رئيس الوزراء بالوكالة ممدوح العبادي ناقشوا خاللها مشروع قانون الجامعات هذا 

 .«المشرع يشرع لنفسه»ومن غير المقبول أن تقّر مثل هذه المادة وكأن « فساداً »المقترح معتبرينه 

ن من يترشح لالنتخابات يستقيل من جامعته فتنقطع صلته بالجامعة، فلماذا يتاح للنائب وأكد نواب أ

 . أن يعود بينما المترشح الذي لم يحالفه الحظ ال يعود بمجرد طلبه ذلك

اذا  استقال عضو هيئة »ورفض المجلس الفقرة المضافة من قبل لجنة التربية والتي تنص على أنه 

ل عضوية مجلس االمة أو أي من المناصب المقرونة بإرادة ملكية سامية تدريس من الجامعة إلشغا

فيُعاد تعيينه بناء على طلبه في الجامعة التي استقال منها وتعتبر خدمته مستمرة بحيث تُضم خدماته 

 .« السابقة الى خدماته الالحقة لتشمل حقوقه المالية واالكاديمية

تعّد خدمة عضو هيئة التدريس » الحكومة والتي تقول وعاد مجلس النواب إلى النص الوارد من  

الذي يتقلد منصب الوزير أو أياً من مناصب الفئات العليا المقرونة بإرادة ملكية سامية خدمة مستمرة 

 .«له في جامعته طيلة مدتها لتشمل حقوقه المالية واالكاديمية

على الرغم مما » قّر نصاً جاء فيه واجاز مجلس النواب لألستاذ الجامعي الجمع بين راتبين حيث أ

ورد في أي تشريع آخر، يسمح ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات الرسمية الجمع بين ما يتقاضونه 

 .«في جامعاتهم ورواتبهم التقاعدية

كما سمح مجلس النواب ألي عضو هيئة تدريس االنتقال من جامعة رسمية إلى جامعة رسمية أخرى 

اء في الجامعتين المعنيتين، وفي هذا الحالة تعتبر الخدمة في الجامعة المنتقل بموافقة مجلس العمد

 .اليها خدمة مستمرة

وقرر المجلس على انه ال يجوز أن يعين عضو هيئة التدريس الملتزم بالخدمة لجامعة في أي جامعة  

 .أخرى إال بموافقة جامعته االصلية

عضو هيئة التدريس على سبعين عاما، وعلى الرغم وقرر  المجلس على أنه ال يجوز ان يزيد عمر 

من ذلك يجوز أن يستمر عضو هيئة التدريس الذي يشغل رتبة االستاذية في العمل الى حين بلوغه 

 .سن الخامسة والسبعين شريطة ان يكون الئقاً صحياً لممارسة اعماله االكاديمية الى آخرها

لس األمناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة واقّر مجلس النواب تعيين العميد بقرار من مج

للتجديد لمرة واحدة شريطة أن يكون قد أشغل رتبة األستاذية، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو 

 .بقبول استقالته أو بإعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها

ية للكلية وأمور البحث العلمي ويكون العميد مسؤوال عن إدارة الشؤون األكاديمية واإلدارية والمال

فيها، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلسي الجامعة والعمداء ويقدم تقريرا إلى الرئيس في 

 .نهاية كل عام دراسي أو عند طلب الرئيس عن أداء كليته وأنشطتها المختلفة

 0/السبيل ص أولى -5/الدستور ص أولى

 3/3/3545االثنين                                                                                  لبة نيوزط – 0صدى الشعب ص  
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ن أحد أعضاء هيئة ويجوز لمجلس األمناء بتنسيب من الرئيس وفي حاالت خاصة وحسب تقديره تعيي

التدريس من الرتب األخرى قائما بأعمال عميد الكلية، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول 

 .استقالته أو بتعيين بديل له

واجاز المجلس لرئيس الجامعة بناء على تنسيب العميد تعيين نائب أو أكثر له ممن يحملون رتبة 

، ويتولى نائب العميد القيام باألعمال والمهام التي يكلفه بها العميد األستاذية، لمدة سنة قابلة للتجديد

وممارسة الصالحيات التي يفوضها إليه، على أنه يجوز عند الضرورة وبموافقة مجلس األمناء تعيين 

 .أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة األستاذية نائباً للعميد

م بأعماله وممارسة صالحياته عند غيابه، وفي حال شغور منصب ويختار العميد أحد نوابه للقيا

العميد يكلف الرئيس أحد نواب العميد للقيام بأعمال العميد  وممارسة صالحياته الى حين تعيين عميد 

للكلية، وفي حال عدم وجود نائب للعميد يكلف الرئيس أحد أعضاء الهيئة التدريسية للقيام بأعمال 

 .حياته الى حين تعيين عميد للكلية خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أشهرالعميد وممارسة صال

واجاز المجلس تعيين عمداء آخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية المعاهد أو أي نشاط جامعي، 

 . ولهذه الغاية يقومون بالمهام المحددة لهم بموجب األنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعـة

برئاسة العميد وعضوية كل من نواب العميد، ورؤساء ( مجلس الكلية)ية مجلس يسمى ويكون لكل كل

األقسام األكاديمية في الكلية، وممثل عن كل قسم أكاديمي في الكلية ينتخبه أعضاء الهيئة التدريسية 

في القسم مطلع كل عام دراسي، واثنان من خارج الجامعة من ذوي االختصاص والخبرة يعينان 

 .من الرئيس وبالتشاور مع العميد لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدةبقرار 

ويشكل للكلية المستحدثة مجلس مؤقت بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس يتكون من 

رئيس وثالثة أعضاء على األقل يمارس صالحيات عميد الكلية ومجلسها ومجالس األقسام إلى حين 

 .جلس لها ومجالس االقسام فيهاتعيين عميد للكلية وم

اقتراح خطة الدراسة في الكلية وشروط منح : ويتولى مجلس الكلية المهام والصالحيات التالية 

الدرجات العلمية والشهادات فيها، وإقرار المناهج الدراسية التي تقترحها مجالس الكليات واالقسام، 

فين على الرسائل العلمية، وتشكيل لجان والتنسيق مع عمادة الدراسات العليا في تعيين المشر

المناقشة، وتنظيم إجراءات االمتحانات في الكلية، واإلشراف عليها، ومناقشة نتائجها الواردة من 

 .األقسام المختصة واتخاذ القرار المناسب بشأنها

يم كما يتولى التنسيب إلى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات، واإلشراف على تنظ

البحث العلمي في الكلية وتشجيعه بالتنسيق مع عمادتي البحث العلمي والدراسات العليا، والتوصية 

في األمور المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين بأعمال التدريس فيها، من 

االستقالة، وغير ذلك تعيين وترقية ونقل وانتداب وإعارة وإيفاد، ومنح اإلجازات الدراسية، وقبول 

 .من األمور الجامعية بموجب أحكام األنظمة والتعليمات المعمول بها

ويتولى إعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية والنظر في المسائل التي يحيلها إليه العميد، ويكون لكل 

 . قسم من أقسام الكلية مجلس يتألف من رئيس القسم وأعضاء هيئة التدريس فيه جميعهم

س الكلية تقديم االقتراحات إلى مجل: ويتولى مجلس القسم المهام والصالحيات والمسؤوليات التالية 

حول الخطط الدراسية في القسم، واقتراح المناهج التدريسية للمواد في القسم، وتشجيع أنشطة البحث 

العلمي في القسم، واالطالع على مشروعات البحث العلمي، وتقديم التوصيات الالزمة سواء أكانت 

 .ألغراض الدعم أم النشر أم المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية

يتولى تقديم االقتراحات حول توزيع الدروس والمحاضرات، والنظر في طلبات التعيين والترقية كما 

والنقل من فئة إلى فئة أعلى والتثبيت والنقل واإلعارة واالنتداب واإلجازة واالستقالة، وإصدار 

لنظر في أي توصياته بشأنها وفقاُ للتشريعات النافذة، على أن ال يشترك عضو الهيئة التدريسية في ا

 .من األمور أعاله إال إذا كان من الرتبة نفسها أو من رتبة أعلى منها
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كما يتولى إعداد مشروع التقرير السنوي للقسم، واقتراح أي موضوعات تخدم مصلحة القسم والكلية 

 .والجامعة، ودراسة أي موضوعات يحيلها إليه العميد أو يعرضها عليه رئيس القسم

يكون رئيس القسم مسؤوال عن إدارة القسم وحسن سير التدريس فيه، وتنمية  كما قرر المجلس ان

 .البحث العلمي، وتقييم أداء العاملين فيه بما ال يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة

ويعين أحد األساتذة في القسم رئيساً له لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من الرئيس بناًء على تنسيب 

يجوز في حاالت خاصة يقدرها الرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية تعيين أحد أعضاء  العميد إال أنه

هيئة التدريس في القسم قائما بأعمال رئيس القسم، وفي حال غياب رئيس القسم أو شغور منصبه 

يكلف العميد أحد أعضاء القسم للقيام بمهامه الى حين عودة رئيس القسم أو تعيين رئيس له وفقاً 

 .م هذه الفقرةألحكا

 : االسعار  

واعلن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أنه اجتمع برئيس الوزراء بالوكالة الدكتور 

 .ممدوح العبادي للتباحث حول ملف األسعار

وقال الطراونة في اجابته على استفسارات نواب إن الحكومة سترد على توصيات مجلس النواب 

 .النقاشات التي دارت حولها خالل عشرة أيام وذلك بعد

 

 :مذكرة طرح الثقة 

أنه سيتم ادراج ( عضو كتلة اإلصالح)كما اشار الطراونة في رده على مداخلة النائب نبيل الشيشاني 

 .مذكرة طرح الثقة على جدول أعمال المجلس حال االنتهاء من التشريعات المعروضة أمامه

 :لجنة الزراعة 

النيابية النائب خالد الحياري استقالته من رئاسة اللجنة احتجاجاً على واعلن رئيس لجنة الزراعة 

 .قرارات الحكومة المتعلقة برفع الضرائب على القطاع الزراعي

وقال الحياري خالل مداخلة له أمام مجلس النواب إن رئيس الوزراء هاني الملقي منح وعوداً 

ى ضوء ذلك نقل هذه التوجهات الى المعتصمين بالعدول عن القرارات المتعلقة بالقطاع الزراعي وعل

 .من المزارعين

 

وبين أن المعتصمين فضوا تجمعهم يوم الخميس بناء على هذه الوعود، غير أن الحكومة لم لم تِف 

 .بتعهداتها

 :الرياطي إلى لجنة السلوك 

نة فلسطين وأحال مجلس النواب النائب محمد الرياطي إلى لجنة السلوك على خلفية اتهام عضو لج

النيابية قصي الدميسي بانه وراء اعتداء المواطنين عليهم خالل زيارتهم للعقبة، كما انتقدت النائب 

 .انصاف الخوالدة قيام النائب الرياطي بنشر ارقام تلفونات النواب دون اذنهم 
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 !ية الجريحةأسئلة عميقة ومحرجة عن الذات األردن: ‘‘االعتماد على الذات‘‘مؤتمر
 

 هيثم حسان

 

بعيدا عن صخب عّمان وأبراجها ذات العلو الشاهق، اختلت نخبة من المسؤولين والمخبراء 

، في (منطقة البحر الميت)والمحللين واإلعالميين في قاع العالم، أو أدنى بقعة على سط األرض 

 .جلسات عصف ذهني استمرت أليام ثالثة، خالل عطلة نهاية األسبوع الماضي

، تحت "تكريس سياسات االعتماد على الذات: 3545أجندة األردن : "المؤتمر الذي كان بعنوان

متحدثا،  36جلسات، تحدث فيها  2مظلة مركز الدراسات االستراتيجية بالجامعة األردنية، تضمن 

ابية، وفي قطاعات هي؛ السياسية والدبلوماسية واالقتصادية والمالية واإلدارية والتعليمية والشب 2في 

شخصية، للخروج بتوصيات  33لجان، شارك بها  2اليوم األخير من المؤتمر تم تقسيم الحضور إلى 

 .تنفيذية وسلة بدائل ومروحة خيارات

سابقين، ويساريين " رجعيين"زخر المؤتمر، الذي أعد إعدادا لوجيستيا مميزا، بحضور تقدميين و

بهم مراجعاتهم إلى مربعي المواطنة والدولة المدنية،  انزاحوا إلى اليمين قليال، وإسالميين أخذت

وآخرين من أطياف ومشارب فكرية مختلفة، بالعديد من الطروحات واألفكار العميقة والثمينة، التي 

شخصت ووصفت ورسمت مالمح الواقع، وافترضت االحتماالت والتوقعات، وأعدت التوصيات؛ 

 .ولم تكتف بالتوصيف بل قدمت الوصفة

ضم النقاشات تلك، طرح السياسي األردني عدنان أبوعودة سؤاال كبيرا مازال يتردد صداه في وفي خ

، وانهالت متوالية أسئلة "ماذا فعلتم بالدولة؟: "القاعة حتى بعد خلوها وانتهاء المؤتمر، السؤال هو 

لماذا ترهل أبي السعيد، التي كانت في غاية العمق والدقة، بل كانت كمن ينفخ على جمر الحقيقة؛ 

القطاع العام؟، لماذا ارتفعت المديونية إلى هذا الحد؟، ألم تروا األرقام من قبل، ومنحنيات الصعود 

والمؤشرات الحمراء المتفاقمة من قبل؟، ألم تنتبهوا؟ لماذا صبرنا على هذا الحال حتى اللحظة؟ 

لماذا تأخرنا : "ى عندما قالتوالسؤال األخير سألته السياسية والحزبية عبلة أبوعلبة في جلسة أخر

، وهو ما رددته التربوية هيفاء النجار الحقا في قطاع التعليم وهزيمة "كل هذا الوقت؟، أين كنا؟

، لكن "ربما يكون التغيير السريع للحكومات أحد أبرز أسباب ذلك: "أبو السعيد أجاب. النظام التربوي

 .اجعة شاملةذلك لم يطفئ جمر السؤال العميق، والذي يدعو لمر

هل قرار االعتماد على الذات بعد قرن على : وفي لحظة تشخيصية وتحليلية أخرى، تساءل أبوالسعيد

بناء الدولة األردنية قرار اضطرار أم قرار اختيار؟، هذه المرة أجاب أبو السعيد، دون متوالية 

" البكائية"دا ما أسماه تساؤالت أخرى، إن الدولة مازالت طفال رضيعا لم يفطم حتى اللحظة، مستعي

على الدور األردني اإلقليمي، التي تباكاها الكثير من المحللين، قبل عدة أشهر، وهي في الحقيقة 

 .، أو انقطاع المساعدات بشكل أوضح!مخاوف من توقف الرضاعة أو الفطام

ؤية القتصاد السبب أنه لم يكن لدينا ر"المفكر المخضرم قال في لحظة مراجعة مع الذات واآلخرين، 

إنتاجي، رغم أننا دولة من بين دولتين في العالم تنتج زراعة في الشتاء، مشيرا إلى أن التغيير يبدأ 

 ".برؤية، ويمر بدافع، ومهارات، وخطة عمل

 مقاالت

 3/3/3545االثنين                                                                                                             0الغد ص 
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ربما كانت الجلسة المالية، التي شهدت حضورا لمسؤولين وخبراء ماليين مخضرمين، اكثر الجلسات 

، حسب تعبير المفكر عبدالوهاب "حوسلة"، أو (Reification" )شيؤات"صرامة، أو بلغة فلسفية 

المسيري، حيث حضرت األرقام الصماء، واللغة المالية المجردة، بعيدا عن أي لغة عاطفية أو 

مجاملة، دعا خاللها الخبراء إلى ضرورة أن يقوم الجميع بالتضحية ودفع ثمن سياسة االعتماد على 

الية صعبة ومعقدة للغاية، لكن هل ذلك ممكن؟، وكيف سيفهم المواطن خارج الذات، ألن المعادلة الم

قاعة المؤتمر أنه جاء وقت المواطنة والوقوف مع الوطن في ظل خطاب إعالمي مغيب حيال ذلك، 

وبلغة ناعمة ومقنعة؟، كل ذلك في ظل اعتراف وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز أن الدولة 

 "! المواطن المنتمي"فشال ذريعا في خلق مفهوم العربية فشلت 

ورغم أن الباحث الدكتور مصطفى الحمارنة، لم يكن أقل صرامة من الماليين، بل تحدث بلغة 

عسكرتارية، إال أن حضوره أضفى طابعا عملياتيا وتفكيرا نقديا مقترنا بخفة ظل الحمارنة، الذي 

رغم مرور قرن " األردن خال من القيادات اإلدارية"تحدث بلغة جريحة عن واقع أردني مؤلم، معلنا 

على معهد اإلدارة العامة، لتأهيل العاملين بالقطاع " السيطرة"على تأسيس الدولة األردنية، ومطالبا بـ

ال مساومة في مسألتي الحداثة والمجتمع، وأن االصالح "العام بشكل عملي مهاراتي، مشيرا إلى أنه 

، "ال إصالح بال إصالحيين"، الفتا الى أنه "اسر، وال بد من الحسمموضوع جامع، فيه رابح وخ

 ".كيف لوزير واحد أن يعيق تطوير اإلدارة العامة لثالثين عاما: "متسائال

في آخر أيام المؤتمر اختلى المسؤولون والخبراء والناشطون، بعيدا عن أعين اإلعالم، رغم أن من 

 .بتوصيات لم تعلن حتى اللحظة بينهم إعالميين في تلك اللجان، للخروج

ربما انتهى غبار العصف الذهني، وكتبت التوصيات بحبر سري، لكن هنالك العديد من األسئلة، التي 

بقيت ماثلة، وبال إجابات، من بينها هل ستصل تلك التوصيات من قاع العالم إلى صنّاع القرار في 

دراجهم المنسية؟ وإذا قرأوها هل سيتم عمان، وإذا وصلت هل سيطلعون عليها أم سيضعونها في أ

العمل على تنفيذها؟ ومتى؟ وهل لدينا ترف الوقت؟ أم ستموت تلك التوصيات عند البحر الميت، 

وهو )وستكون بمثابة صرخة في واد أو نفخة في رماد؟ هذه التساؤالت ال تدعو للتشاؤم أو التطير 

تشاؤم عقل "تقوم على " غرامشية"ا هي حكمة ، بقدر م(مفهوم يرفضه الدبلوماسي عبداإلله الخطيب

 ".وتفاؤل إرادة
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 في حلقات مفرغة

 
 محمد أبو رمان  

 

على مدار ثالثة أيام متواصلة ناقش رسميون ومتخصصون السياسات 

العامة األردنية، على صعيد التطورات والتحديات والتوصيات، التي 

، في محاولة لبناء أجندة منهجية 3545تواجه األردن في العام الحالي 

من قبل مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية الذي نظّم هذا 

 ".تكريس سياسات االعتماد على الذات"المؤتمر، تحت عنوان 

لكن ضمن . الوقائع والتقرير والتوصيات ستصدر في تقرير مفّصل قريباً 

مر ونقاشاته، نجد أّن هنالك المالحظات الواضحة، خالل جلسات المؤت

واتخذه المؤتمر عنواناً )مسافة كبيرة بين الشعار الذي رفعته الحكومة 

وواقع الحال في مختلف المجاالت، بما في ذلك ( للنقاش والمساءلة

الخطوات المنهجية والجدولة الزمنية لتطبيق الخطتين الرئيستين لعمل الحكومة اليوم، خطة تحفيز 

 .ي، واستراتيجية تنمية الموارد البشريةالنمو االقتصاد

لكن في ". كبسة زر"بمجرد الضغط على " االعتماد على الذات"ال نتوقع أن يكون تطبيق شعار 

متكاملة بين مؤسسات الدولة  Plan of Actionالمقابل من الضروري أن نجد خطة عمل حقيقية 

مثل إصالح القطاع العام، النهوض  لترجمة هذا العنوان في مختلف المجاالت، وتحديد شروط ذلك

بالتعليم، وتطوير التعليم المهني، وتنمية الموارد البشرية وتأهيلها لسوق العمل، وجذب االستثمار، 

 .ومواجهة األزمة المالية ومعضلة البطالة، والتأكيد العملي على مفهوم سيادة القانون

عة، وتستمع ألهل االختصاص والخبرة عندما تعاين تلك القطاعات المتعددة والمختلفة والمتنو

والنقاشات التي تخللت المؤتمر، فإنّك تخلص إلى نتيجتين رئيستين مهّمتين، تكشفان عن أمراض 

 حقيقية في اإلدارة العامة األردنية، 

النتيجة األولى أّن هنالك مشكالت متداخلة ومتشابكة، لكن عقلية مواجهتها من قبل اإلدارة العامة تأتي 

ة، وكأّن كل مؤسسة أو وزارة أو قطاع عالم قائم بذاته مستقل، فمن دون وجود عمل فريق مجّزأ

متكامل من قبل الوزارات والمؤسسات لمواجهة هذه األزمات، ومن دون تعريف المشكلة ومنهجية 

: الحل، ووضع خطة زمنية ومؤشرات قياس، فسنبقى ندور في الحلقات المفرغة ذاتها، مثال ذلك

لبيروقراطية في وجه االستثمار، أو إعادة هيكلة سوق العمل وإحالل العمالة المحلية، العقبات ا

وتأهيل الموارد البشرية، وتعزيز التعليم المهني والتقني، فهذه بحاجة إلى خطة عمل لدولة وليس 

 .وزارة واحدة

، أو رؤية (التصاليةا)المشكلة الثانية، وترتبط باألولى، تتمثل برسالة الدولة السياسية واإلعالمية 

أين : الدولة التي من المفترض أن تصل إلى الرأي العام األردني بوضوح، وأن تكون قوية ومقنعة

 نقف؟ ما هي األخطار؟ ماذا نريد؟ كيف نحقق ذلك؟  

لم تصل إلى الرأي العام األردني، إذا كان هنالك رسالة " الرسالة"هنا، قد ال تبدو المشكلة فقط في أّن 

وإعالمية مصاغة بصورة عميقة ورصينة، بل في أّن هذه الرسالة لم تصل إلى المسؤولين،  سياسية

مثالً بصورة " االعتماد على الذات"أو أنّهم يتعاملون مع مفهوم ! ولبعض الوزراء أنفسهم ابتداءً 

سطحية، وغير جديّة، بوصفه شعارا لالستهالك المحلي فقط، من دون أن يشعروا بأّن هنالك 
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ت وقنوات من المفترض أن تسير متزامنة ومتوازية وتنتهي إلى نتائج مشتركة محّددة وأهداف مسارا

 .واحدة

االنطباع الشعبي عن مفهوم االعتماد على الذات ما يزال سلبياً، وال يتعّدى أن يكون فقط تجميالً 

دولي مؤخراً، أو هو وتلطيفاً لسلسلة القرارات التي تّم اتخاذها في إطار االتفاق مع صندوق النقد ال

 !مجّرد اسم حركي للجباية

بوعي وطني جديد قادر على ( المستقبل)في الخالصة إذا كنّا فعالً نريد الدخول إلى المرحلة الجديدة 

مواجهة التحديات، فإنّنا نحتاج إلى أن يتحول مفهوم االعتماد على الذات إلى ورشة عمل وطنية 

قفهم من الضروري أن يكون هنالك تغيير للعقلية الرسمية في كبرى، وقبل تغيير ثقافة الناس وموا

 .إدارة شؤون الدولة، وإالّ سنبقى ندور في حلقات مفرغة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
 األردن 44203  أنعم( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

20 

 

 

 التعليم والطبقية المرعبة
 

 رحيل محمد غرايبة. د

 

من خالل العقل وإكسابه التعليم يهدف إلى خلق جيل جديد قادر على مواجهة أعباء الحياة بكفاءة، 

منهجية التفكير العلمي، باإلضافة إلى تنمية الوجدان وتهذيب النفس وبناء الشخصية المكتملة، على 

طريق إعادة بناء األمة القوية التي تملك مقومات النهوض واستئناف الدور الحضاري، بعد ردم 

حقبة تاريخية متخلفة على أغلب الصعد  الفجوة المعرفية الهائلة بيننا وبين شعوب العالم التي خلقتها

 .وفي معظم المجاالت

هذه األهداف الكبيرة ال تتحقق إاّل في ضوء وجود استراتيجية تربوية وتعليمية شاملة، واضحة 

الرؤية والغايات وتوافر االمكانات البشرية والمادية، من أجل تغطية كل محافظات المملكة بال 

المراحل األولى بشكل مدروس وبطريقة متدرجة عبر برنامج محدد استثناء، وتبدأ مع الجيل منذ 

 .الخطوات عبر جدول زمني صارم

تبرز مشكلة كبيرة وسط هذا التنظير الجميل من خالل ما يحدث على أرض الواقع، حيث نشاهد نمو 

ير متسارع وهائل لقطاع التعليم الخاص على حساب القطاع العام، وليس هذا فقط بل هناك تباين كب

وشاسع بين المدارس الخاصة من حيث المستوى العلمي والمادي والمناهج أيضاً، وهناك مدارس 

تملك مناهج خاصة بها  أجنبية، ومدرسين أجانب أيضاً، وثقافة أجنبية وبيئة مختلفة بكل أبعادها 

ءة ومرتكزاتها عن مدارس الحكومة وثقافتها  وطريقة التدريس ومستوى المعلمين من حيث الكفا

المهنية والعلمية من حيث مستوى المعيشة والدخل؛ ما قد يؤدي وقد أدى فعالً إلى وجود جيل غير 

متجانس، وغير مّوحد في هويته وثقافته ولغته وانتمائه واهتمامه؛ ما يجعلنا مهددين في المستقبل 

 .بعدم القدرة على بناء هويّة جامعة وثقافة مّوحدة لشعب واحد في دولة واحدة

حت بعض المدارس جزراً منعزلة،، وهذا النمط في التعليم وفي طرائق التربية المختلفة ال توجد أصب

في الدول المتقدمة تعليمياً وتربوياً، فلو ضربنا مثال فنلندا، أو السويد أو فرنسا أو سنغافورة نجد 

ات العامة المتاحة االهتمام منصب على قطاع التعليم العام المّوحد، الذي يركز الجهد ويحشد المقدر

في بناء الجيل بشكل كامل ومّوحد من أجل ضمان بناء هوية البلد الحضارية والثقافة الشعبية 

المتجانسة، وإيجاد البيئة الواحدة التي تصنع المشاركة الحقيقية بين األفراد، وتبني العالقة السليمة بين 

ستوى المعيشة ومستوى الدخل أبناء الوطن في نسيج مجتمعي متين، بغض النظر عن تفاوت م

 .العائلي

نحن بحاجة ماسة إلى إعادة النظر فيما يجري في هذا السياق، وبحاجة إلى بناء البوتقة الوطنية التي 

يعيش فيها أبناء الوطن الواحد في ثقافة واحدة، وإنشاء ثقافة الحوار الدائم التي تردم الفجوة بين أبناء 

 .على بناء ثقافة الفريق، وثقافة العيش المشترك المجتمع، من أجل امتالك القدرة
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 تشخيص يوجع القلب

 
 فهد الخيطان                                                                                          

 

قدم أربعة من التربويين والخبراء المرموقين تشخيصا تفصيليا لواقع 

في األردن، أدل وصف له بأنه تشخيص يوجع القلب قطاع التعليم 

 .حقا

الذي نظمه " 3545: أجندة األردن"المتحدثون األربعة في مؤتمر

مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية هم، وزير التربية 

والتعليم عمر الرزاز، والعين هيفاء النجار الخبيرة التربوية، ورئيس 

مي محافظة، ورئيس مجلس أمناء الجامعة عز.الجامعة األردنية د

 .فكتور بلة. األميركية د

: الرزاز.د. تمعنوا في المقتطفات السريعة من حديث األساتذة األربعة

 ".الحاكمية في التعليم والمدرسة مفقودة وهناك انفصام في واقعنا؛ كثير من التعليم وقليل من التعلم"

الحلم أصبح متصال بالريع وفقدنا .ليمية مع العالم ألننا فقدنا الحلمفقدنا تنافسيتنا التع: "المربية النجار

 ".مشروع التفكير النقدي والعقالني وسلمت المنظومة التعليمية لتحالف ضرب العقالنية

الجامعات األردنية ليست مستقلة، واالستراتيجية الوطنية للموارد البشرية لم تحقق : "المحافظة. د

نسب القبول في الجامعات تصل . ألف برنامج بكالوريوس منسوخة عن بعضها. شيئا في عامها األول

 ".من خريجي الثانوية ومعظمها في تخصصات مشبعة%  53إلى 

السياسات واألنظمة غير واضحة وغير مكتوبة، . نظام المساءلة والحاكمية مفقود في التعليم: "البلة. د

 ".ما يعني أن المخرجات ستبقى غير واضحة

كن من حضور هذه الجلسة الثرية من المؤتمر واعتمدت على تقرير الزميل هيثم حسان في لم أتم

 .لمعرفة مجرياتها" الغد"صحيفة 

لقد قيل عشرات . ما يوجع القلب فعال أن هذا التشخيص لواقع التعليم في األردن ليس جديدا بالمرة

راتيجية، لكن ما يبدو من كالم المرات في العقدين األخيرين، وأعدت إلصالحه أكثر من خطة واست

 .أننا نراوح في نفس المكان منذ ذلك الوقت" األربعة"

الشك أن هناك تحسنا قد طرأ على الوضع القائم، لكن ليس إلى الحد الذي يمكن معه القول إننا أنجزنا 

 .المطلوب أو حتى نصفه

ل عمل يمكن االعتماد عليه استراتيجية الموارد البشرية التي أقرت العام الماضي تشكل أفضل دلي

بيد أننا لم نتمكن حتى اآلن من خلق األجماع الالزم . إلصالح قطاع التعليم في غضون عشر سنوات

 .حولها، وال التطبيق الواجب لكل بنودها وفق جدول زمني ملزم

المتحدثون األربعة أصحاب قرار في مواقعهم، لكنك تشعر وأنت تطالع كالمهم أنهم محبطون وبال 

هل الواقع أفضل قليال من تقديراتهم؟ ربما، لكن المشكالت التي أشاروا إليها قائمة بالفعل وال . حيلة

 .تحتاج لمن يدلنا على مكانها

منذ سنوات ونحن نسأل لماذا اليتوقف هذا النهج في القبول الجامعي؟ اآلالف من الطلبة يلتحقون 

. بع سنوات ليلتحقوا بقوائم العاطلين عن العملسنويا بتخصصات أكاديمية راكدة، فيتخرجون بعد أر
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ما الذي يمنع الجامعات الرسمية العريقة من إعادة هيكلة تخصصاتها واستبدالها ببرامج تقنية ومهنية 

 يحتاجها سوق العمل؟

الجامعة . هذا اليحصل في أكبر الدول وأكثرها تطورا! من الناجحين يلتحقون بالجامعات؟%  53

يل المثال، قدرتها االستيعابية التزيد على عشرين ألف طالب بينما يجلس على األردنية على سب

 !ألف طالب 03مقاعدها اليوم حوالي 

في كل سنة تتباهى لجنة القبول الموحد بإعالن عدد المقبولين وشمول جميع الناجحين في التوجيهي 

 .بلبقوائمها، وهى ال تدرك الكارثة التي ستحّل بهذه األفواج في المستق

 متى ننتهي من مرحلة التشخيص وندخل عهد اإلصالح لقطاع التعليم؟
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 اعالنات
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 السلط –أحمد عبداللطيف حمد اهللا النسور  -

 

 ضاحية الرشيد -بشار خالد حجاوي  -

 

 العبدلي –بسام سامي سليم مرار  -

 

 اربد –بديع النصراوي ( حبيب)أسامة  -

 

 ضاحية األقصى -سمير حسن سليم أبو الجبين  -

 

 العبدلي –حكمات حنا عبداهللا دعيس  -

 

 قرية نتل -شاهة خالد فواز السطام الفايز  -

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وفيات
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 تماد دخل حاالت االعتراض على الدعم النقدي تراجعت مقارنة بدعم المحروقات وذلك الع

 األسرة كمعيار وحيد الحتساب استحقاق الدعم

 

  في منطقة بالشمال تقوم بتصدير « التف البركاني»شركات تعدين تعمل على استغالل مادة

الطلب عليها اال ان هذه الشركات مستحق عليها مبالغ  هذه المادة لدولة مجاورة نظرا لزيادة

 .المعادن ولم تسددها لغاية اآلنالف دينار لهيئة الطاقة و 05مالية تصل إلى 

 

 

  منذ سنتين « محجوز»منصب امين عام سجل الجمعيات في وزارة التنمية االجتماعية

منذ سنتين ويقوم « مجازة بدون راتب»العليا  شاغرة الوظيفة.. لشاغرته دون التحاقها بالعمل

 .باعمالها امين عام الوزارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زوايا الصحف 

 3/3/3545                                                االثنين                                                       عين الرأي         
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 بوع الوئام بين األديان رحبت السفارة األردنية في لندن بالشباب والطلبة األردنيين بمناسبة أس

المقيمين في المملكة المتحدة الراغبين بالمشاركة بنشر رسائل رقمية حول التعايش السلمي 

ونشر ثقافة السالم وحوار األديان والنوايا الحسنة عبر صفحاتهم على وسائل التواصل 

تاسع من شباط الجاري ما بين الساعة السادسة وحتى الثامنة مساء في مبنى االجتماعي يوم ال

السفارة، وذلك لنشرها مباشرة من مبنى السفارة للعالم، علما بأن أسبوع الوئام مبادرة اطلقها 

، ليصبح أول أسبوع من شهر 3545جاللة الملك وتبنتها األمم المتحدة في تشرين األول عام 

 .شباط سنويا

 

 

 في وزارة التخطيط والتعاون الدولي غدا الثالثاء على اتفاقية  بين الحكومة االردنية   يوقع

والبنك االوروبي إلعادة االعمار والتنمية بخصوص استضافة االجتماعات السنوية لمجلس 

االردن، والمقرر عقدها  –محافظي البنك السابع والعشرين ومنتدى االعمال في البحر الميت 

ويوقع االتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس . ايام 5مقبل ولمدة ايار ال 2في 

عماد نجيب الفاخوري والسيد إنزو كاتروسيوش االمين العام للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار 

 .والتنمية

 

 

  دعا البابا فرنسيس إلى الصوم يوم الجمعة الثالث والعشرين من شباط الجاري، من أجل

شمل الصيام كافة دول العالم وصوال لشعور عام بالسالم واألمان، فيما دعت السالم، لي

 .الكنائس بعمان لتوحيد هذا اليوم لغايات الصيام

 

 

  يتحدث خاللها أمين « مستقبل الالمركزية»تنظّم جمعية أصدقاء الشرطة محاضرة بعنوان

ة من مساء يوم غد الثالثاء عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وذلك عند الساعة السابع

 .في مبنى الجمعية
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  التقى جاللة الملك عبد هللا الثاني يوم أمس بلقاء خاص مع عدد من الشخصيات والمتقاعدين

العسكريين، وذلك خالل زيارة جاللته لمنزل مدير المخابرات ووزير الداخلية األسبق نذير 

 .رشيد، في منطقة زي بالسلط

 

 كرى رحيل الحسين بن طالل يعقد مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية في ذ

، يتحدث فيها كل "شهادات شخصية: الحسين وفن الحكم"ظهر غد الثالثاء ندوة  بعنوان 

من رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونة ووزير الخارجية األسبق الدكتور كامل أبو 

تقام الندوة، والتي تندرج ضمن . زراء األسبق الدكتور جواد العنانيجابر ونائب رئيس الو

، في مدرج محمد علي بدير بمبنى رئاسة الجامعة "كرسي الملك الحسين"برنامج 

 .األردنية

 

  ،أقدم شخصان ملثمان أول من أمس على السطو على صيدلية بضاحية الحسين في عمان

الملثمان اقتحما الصيدلية وسلبا مبلغ . أمني وسلب مالكها تحت تهديد السالح، بحسب مصدر

 .دينارا من مالكها تحت تهديده بسكين، قبل أن يلوذا بالفرار 335

 

  تعلن ظهر اليوم عن قائمة ( القائمة البيضاء)التجمع المهني اإلسالمي في نقابة المهندسين

ويعقد . لحاليمرشحيها النتخابات مختلف الشعب الهندسية المقرر إجراؤها نهاية الشهر ا

 .التجمع لهذه الغاية مؤتمرا صحفيا بمجمع النقابات المهنية

 

 3/3/3545                                                االثنين                                                             زواريب الغد

 

 

 


