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 المـــــــــــوضـــــوع                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

 ٣  طالب دكتوراه جزائریا ٧٠الجامعة األردنیة تستقبل 

 ٥  "األردنیة"القضاة یحاضر في 

 ٦  تعقد اجتماعھا األول" األردنیة"الھیئة اإلداریة في نادي موظفي 

 ٧  "األمن الغذائي في األردن"انطالق اعمال مؤتمر 

 ٨  یةتظفر بـ ضاحیة الدورة الجامع) األردنیة(

   شؤون جامعیة

 ٩  تجاوزات في جامعات أردنیة

 ١٠  بدران یدعو إلى مؤتمر وطني یعنى بظاھرة التدخین

 ١١  األولى على الجامعات الخاصة بتصنیف ویبومتركس العالمي" البترا"

 ١٢  ھل تعیقھ المعضلة المادیة ؟)..التعلیم العالي(انطالق قطار تطویر 

 ١٥  الشمال والوسط في جامعة الحسین بمعانمنح دراسیة ألبناء محافظات 

 ١٦  "سفینة كروز"طالبة بجامعة الشرق األوسط تنجز مشروع تصمیم محطة 

   مقاالت

» الھاشمیة«... جامعات أردنیة تلجم حراك طالبھا بفصل قادتھم 
 ً   حمد العثمان/مثاال

١٧ 

 ١٩  فھد الفانك. د/استطالع مركز الدراسات

 ٢٠  الدكتور ذوقان عبیدات/)٦ - ٥( منھاج العلوم .. داعنعم نستطیع تعلیم اإلب

 ٢٤  اعالنات

 ٢٥  وفیات

  ٢٧-٢٦  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  طالب دكتوراه جزائریا ٧٠الجامعة األردنیة تستقبل 
  

حیث ال یتوقف سعیھا للوصول إلى أعلى مراتب التمیز، ومحاولتھا تطبیق مبادئ إدارة  –ھبة الكاید 
لة واالستعانة بأحدث التقنیات المعلوماتیة في برامجھا واستراتیجیاتھا؛ ھا ھي الجامعة الجودة الشام

طالبا وطالبة من الجزائر إلى رحابھا موزعین على ثالثة تخصصات  ٧٠األردنیة تنفرد بانضمام 
  .اللغویات واقتصاد األعمال –أكادیمیة ھي الریاضیات واألدب اإلنجلیزي 

   
   

طلبة المستفیدین من منح لتحضیر شھادة الدكتوراه في األردن في إطار التبادل وجاء قبول ھؤالء ال
الثقافي بین الجزائر واألردن وتنفیذا لالتفاقیات الثقافیة المبرمة بین الحكومة وحكومات الدول العربیة 

  .الشقیقة واألجنبیة الصدیقة، بحسب ما أفاد بھ رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة
   
   

محافظة أن التمیز والجودة في التعلیم كانا ھدفین یحركان إدارة الجامعة منذ نشأتھا قبل نصف  وبیّن
قرن من الزمان، وسیبقیان كذلك، مضیفا أن استمرار الجامعة في تبني أفضل الممارسات العالمیة 

علومھا  والتكیف مع حزمة المتغیرات من حولھا واستقطاب المزید من الطلبة الراغبین في النھل من
ة واضحة على أي نجاح تحققھ الجامعة في مختلف المجاالت ّ   .واالستزادة من خبرتھا وأساتذتھا أدل

   
   

وأشار عمید كلیة العلوم الدكتور سامي محمود إلى أن ھذا النجاح یعكس جھود إدارة الجامعة الرامیة 
ة المثلى أمام نظیراتھا في إلى الدفع بمسیرة الجامعة نحو التمیز، إلى جانب نھجھا في رسم الصور

الدول المتقدمة واإلسھام في تطویر برامجھا وسیاستھا لتحقیق طموحھا ووصولھا إلى مصاف 
  .الجامعات العالمیة الراقیة

   
   

ً  ٣٥وقال رئیس قسم الریاضیات الدكتور بھاء الزالق إن القسم كان لھ حصة األسد باستقبالھ  طالبا
ً في برنامج الدكتوراه ، األمر الذي یؤكد المكانة المتمیزة التي یتبوأھا بین أقسام الریاضیات جزائریا

في جامعات المنطقة، حیث یتمتع القسم بسمعة أعضاء ھیئتھ التدریسیةالعلمیة المرموقة وتمیز 
خریجیھ، سیما وأنھ األقدم في األردن والوحید الذي یمنح درجة الدكتوراه في تخصص الریاضیات 

  .داخل األردن
   
   

 ٣٣بدوره أكد عمید كلیة اللغات األجنبیة الدكتور محمود الشرعة في معرض تعلیقھ على قبول الكلیة 
طالبا جزائریا في أدب اإلنجلیزي واللغویات أن استقطاب الجامعة ھذا العدد من الطلبة دفعة واحدة 

افذة في ما توفره من یعد دلیل لقدرتھا على التوسع في برامج الدراسات العلیا وسمعتھا التعلیمیة الن
 ٨٤طالبا أجنبیا من  ٥٠٣٧برامج متمیزة في العدید من التخصصات األكادیمیة، منوھا بأنھا تحتضن 

  .جنسیة، وستبقى مقصدا لكل طالب علم یسعى أن ینھل العلم في رحابھا
   

 أخبار الجامعة

  شفقنا/الوقائع /السوسنة/أخبار األردنیة
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حات یعود فیما لفت عمید كلیة األعمال الدكتور رفعت الشناق إلى أن كل ما تحققھ الجامعة من نجا

للمستوى األكادیمي المتمیز في برامجھا وكادرھا وطالبھا وتطور المھارات القیادیة واإلداریة في 
عالم  الطب واألدب والمال واألعمال، فضال عن سمعتھا العالیة باحترامھا لقیم ومبادئ جمیع الطلبة 

لمیة وتحقیق مكانة دولیة على اختالف أجناسھم وثقافتھم بما یضمن الوصول إلى ساحة التنافس العا
 .مرموقة
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  "األردنیة"القضاة یحاضر في 
قال النائب الدكتور  -محمد المبیضین

محمد نوح القضاة إن األخالق العظیمة 
والحمیدة من أھم الوسائل للتعامل بین 
الناس؛ فھي تھذب النفس اإلنسانیة ولھا 

  .دور كبیر في بث الفضیلة والطمأنینة
   
   

رة ألقاھا في الجامعة وأضاف في محاض
بدعوة ) أخالق ومواعظ(األردنیة بعنوان 

من فریق النشامى الطالبي أن األخالق 
تسھم في تكوین الفرد واألسرة السعیدة، 

  .األمر الذي یسھم في رقي المجتمعات وتقدم الدول
   
   

تحث على  وعرض القضاة مجموعة من اآلیات القرآنیة الكریمة واألحادیث النبویة الشریفة التي
مكارم األخالق، مشیرا إلى أن العبادات تساند األخالق وفي طلیعتھا الصالة التي تنھى عن الفحشاء 
والمنكر والبغي، والصوم الذي یحفظ اللسان من الكذب والزور، والزكاة التي تساعد المحتاجین 

  .ضد ومساعدة اآلخرینوتعزز مبدأ التكافل االجتماعي، والحج الذي یربي النفس على التعاون والتعا
   
   

وزاد المحاضر أن هللا عز وجل وصف النبي الكریم محمد بأفضل القیم العلیا لألخالق الكریمة قائال 
إنما بعثت (، فیما حدد الرسول إحدى مھامھ الجلیلة قائال )وإنك لعلى خلق عظیم (في كتابھ العزیز 

سالة اإلسالم العظیمة بتنمیة  األخالق االمر الذي یؤشر على اھتمام ر) متمما لمكارم األخالق
  .الفاضلة بین األفراد والجماعات

   
   

وعدد القضاة نماذج من القیم والمبادئ األخالقیة الكریمة ومنھا بر الوالدین، والمعاملة الحسنة 
للزوجة واألبناء، والصدق واألمانة، والتواضع، ومساعدة الضعفاء واإلحسان للفقراء والمحتاجین، 

م، ومعاملة الجیران معاملة حسنھ وإماطة األذى عن الطرقات وغیرھا من االخالق الحسنة والكر
  .التي حث دیننا الحنیف على التمسك بھا

   
   

وكان ممثل فریق النشامى الطالبي محمود الرواشدة الذي قدم المحاضر قد أشار إلى أھمیة 
ة التي تضيء دروب العطاء لدیھم المحاضرة التي تستھدف فئة الشباب لترسیخ النھضة األخالقی

  .وتساھم في مجابھة التحدیات التي تواجھ األمة في الوقت الحاضر
   
   

واستمع للمحاضرة التي أقیمت في مدرج الحسن بن طالل عدد من كبار المسوؤلین وحشد من طالب 
  .وطالبات الجامعة

  المدینة نیوز/أخبار األردنیة
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  ولتعقد اجتماعھا األ" األردنیة"الھیئة اإلداریة في نادي موظفي 

  
عقدت الھیئة اإلداریة الجدیدة لنادي موظفي الجامعة األردنیة اجتماعھا األول  -محمد المبیضین

وتم خالل االجتماع انتخاب أسامة ربیحات نائبا للرئیس، . برئاسة رئیس النادي حمزة الفاعوري
  .وعبد المجید الزبیدي أمینا للسر وعماد رحاحلة أمینا للصندوق

م تشكیل ثالث لجان لتفعیل دور النادي في خدمة مجتمع الجامعة والمجتمعات وقال الفاعوري إنھ ت
  .المحلیة، وھي اللجنة االجتماعیة واللجنة الثقافیة واللجنة الریاضیة

   
   

وأضاف في تصریح صحفي أنھ تم انتخاب رلى الھواري مقررة للجنة االجتماعیة وعضویة كل من 
خب حمزة الفاعوري مقررا للجنة الثقافیة وعضویة كل من أسامھ ربیحات وعماد رحاحلة، فیما انت

أحمد العناسوة وسامي عتیالت من أعضاء الھیئة العامة حیث اختیرا لترسیخ الشراكة في خدمة 
  .اھداف النادي وتطلعاتھ

   
   

ووفقا ـ للفاعوري ـ  فقد تم انتخاب عبد المجید الزبیدي مقررا للجنة الریاضیة وسیصار الى استكمال 
  .عیین أعضاء اللجنة من أعضاء الھیئة العامة خالل الجلسة المقبلةت
   
   

ولفت رئیس النادي إلى أن الھیئة اإلداریة ستضع خططا وبرامج جدیدة لتنفیذ أھداف النادي التي 
ترمي إلى تمتین الروابط بین أعضائھ، مؤكدا أن أبواب النادي مفتوحة لجمیع أعضائھ للمشاركة في 

  .الیات التي ینظمھا على مدار العاماألنشطة والفع
   
   

الفاعوري، أعرب عن تقدیره وامتنانھ ألعضاء الھیئة اإلداریة السابقة على عطائھا وجھودھا 
الصادقة من أجل رفعة النادي وتعزیز مكانتھ داخل الحرم الجامعي كمؤسسة تستھدف النھوض 

عكس إیجابیا على مسیرة جامعتنا األردنیة بالعمل التطوعي والجماعي والمكون الثقافي والفكري ما ین
  .الزاھرة

  أخبار األردنیة
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  برعایة دولة رئیس الوزراء الدكتور ھاني الملقي
  "األمن الغذائي في األردن"انطالق اعمال مؤتمر 

  
الذي یعقده مركز " األمن الغذائي في األردن"تنطلق یوم غد االثنین اعمال مؤتمر  -سناء الصمادي

ي الجامعة االردنیة برعایة دولة رئیس الوزراء االفخم الدكتور ھاني الدراسات االستراتیجیة ف
  .الملقي

  
ویناقش المؤتمر عددا من المحاور المتعلقة بسالمة وامن الغذاء في االردن، والتشریعات والسیاسات 

  .المتعلقة بذلك، والتحدیات التي تواجھ االمن الغذائي كاللجوء السوري في االردن
  

لذي یشارك فیھ نخبة من الخبراء والمختصین الى تبادل الخبرات حول القضایا ویھدف المؤتمر ا
الملحة المتعلقة باالمن الغذائي وسالمتھ والموارد الطبیعیة واالتفاقیات االردنیة وانعكاساتھا على 

  .السوق االردني

  ٢:الدستور ص/٨:الغد ص/أخبار األردنیة
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  تظفر بـ ضاحیة الدورة الجامعیة) األردنیة(

  
ركز األول في سباق اختراق الضاحیة ضمن الدورة الریاضیة حلت طالبات الجامعة االردنیة بالم

الشتویة السادسة عشر التي ینظمھا االتحاد الریاضي الجامعي في مدینة العقبة ضمن االحتفاالت بعید 
  .میالد قائد الوطن

  
نقطة فیما جاء فریق االلمانیة األردنیة  ١٢طالبات االردنیة ظفرن بلقب السباق بعد ان جمعن 

نقطة والجامعة  ٣٤نقطة وفریق جامعة الیرموك بالمركز الثالث بـ  ٢٣ز الثاني برصید بالمرك
  : الھاشمیة وال البیت ثالث مكرر، وجاءت نتائج الفردي على النحو التالي 

  
فصل زریقات : ، الثالثة)األلمانیة األردنیة(لیا باول : ، الثانیة )االردنیة(االء عمایرة : االولى

، السادسة دیما عماد )االردنیة(، الخامسة روان لطفي )االلمانیة(ابعة ساره غبج ، الر)الھاشمیة(
، التاسعة إسراء )الیرموك(، الثامنة روان عمر )آل البیت(، السابعة روان الخریشا )االردنیة(

  ).جامعة االمیرة سمیة(، العاشرة انا ابو الحاج )الھاشمیة(الصالحات 
  

دور االول لمسابقة خماسي كرة القدم بعدما اسفرت مباریات االمس وتختتم مساء الیوم منافسات ال
وفوز االلمانیة على جامعة  ٢-٢، وتعادل الحسین مع الزیتونة ٣- ٣عن تعادل االردنیة مع البلقاء 

  .٢-٤وفوز البتراء على العلوم والتكنلوجیا  ٢-٣االمیرة سمیة 
  

-٢ة للطالبات فاز فریق االردنیة على الزیتونة وضمن منافسات الدور الثاني لمنافسات الریشة الطائر
، مثل االردنیة حنین الودیان وشامھ الخلیلي ولیندا ابو السندس، فیما مثل ١٧-٢١، ١٨-٢١، بواقع ٠

  .الزیتونة تیرزا العودات ورواد عماوي وروال فحماوي 
  

ول ریم العتوم، الء ، مثل اال١٧- ٢١، ١٥-٢١،بواقع ٠-٢كما فاز العلوم والتكنولوجیا على البلقاء 
  .النعیمي وبلقیس الرفوع، ومثل الثاني میساء العقیلي، عنان حسین وراما العواملة 

  
، مثل الفائز ھیا القطب، ١٨- ٢١، ١١-٢١، بواقع ٠-٢وتغلب فیالدلفیا على العلوم التطبیقیة التطبیقیة 

  =.جین السردي جود فایز وكوثر البرغوثي، ومثل الخاسر رزان نصار، نادیا الرمحي ولو
  

، مثل الیرموك رعون تادرس، نادین ١٧-٢١، ١٨- ٢١بواقع  ٠- ٢وتفوق الیرموك على الھاشمیة 
  .الرنتاوي ومیساء عبدالفتاح فیما مثل الھاشمیة اسیل خالد، دالیا یاسین وبتول التكریتي 

  
محمود .لحكام دعلي الخطیب ،وا.وادار المنافسات اللجنة المشرفة ناصر الخوالدة وعلي الدردور ود

  .حتاملة حكم عام وزھیر مرعي ورانیا المغربي وسمر نعامنھ

  ٢٨:الدستور ص/١٣:الغد ص/١٨:الرأي ص
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  تجاوزات في جامعات أردنیة

  
  

أحال مجلس ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد إلى مدعي عام النزاھة ومكافحة الفساد مجموعة جدیدة من 
  .القضایا التي تنطوي على شبھات فساد
في العطاء الخاص بإنشاء مركز المخطوطات والوثائق في وشملت اإلحاالت قضیة تجاوزات 

 ،ً ً یتجاوز المبلغ المستحق لھ دون خصم السلفة المدفوعة مسبقا الجامعة األردنیة، وتسلیم المقاول مبلغا
  .ومنحھ مخالصة مالیة دون وجھ حق 

تي تعمل في مجال كما أحالت الھیئة تجاوزات في جمعیة المتقاعدین العسكریین األردنیین التعاونیة ال
تجارة المواد الكھربائیة والخطوط الخلویة لقیام رئیس الجمعیة السابق باستثمار وظیفتھ مع وجود 

  .ھدر واعتداء على أموال الجمعیة بغیر وجھ حق 
وإحالة قضیة تجاوزات في إجازات التفرغ العلمي ألعضاء من الھیئة التدریسیة في جامعة مؤتة، 

ة تقاضى رواتب ومكافآت رغم وجوده خارج البالد ألكثر من عام وتبیّن وقضیة موظف في الجامع
  .أن زمالًء لھ كانوا یقومون بالتوقیع عنھ 

ً لرئیس جامعة البلقاء التطبیقیة السابق یتمثل في تعیین مساعد لھ بصورة  وأحال المجلس تجاوزا
دنیة ألحد األشخاص من القبول مخالفة لألنظمة المرعیة، وإحالة قضیة تتعلق باستبعاد الجامعة األر

  .في برنامج الدكتوراة دون وجھ حق رغم انطباق الشروط المطلوبة علیھ 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  خبرني
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  بدران یدعو إلى مؤتمر وطني یعنى بظاھرة التدخین

  
أكد الدكتور عدنان بدران الرئیس الفخري التحاد الجامعات األردنیة لمكافحة التبغ والتدخین أھمیة 

  .إلعالمیة لالتحاد لنشر ثقافة التوعیة بمخاطر التدخین بین طلبة الجامعاتتكثیف حمالت التوعیة ا
  

ودعا خالل اجتماع الھیئة اإلداریة لالتحاد الذي عقد ظھر أمس األحد في جامعة البترا إلى عقد 
مؤتمر وطني یُعنى بظاھرة التدخین في األردن لصیاغة استراتیجیة وطنیة لمكافحة الظاھرة وتقلیل 

  . دخنیننسبة الم
  

وأشار بدران إلى أھمیة تشجیع فتح عیادات لمكافحة التدخین في المراكز الصحیة للجامعات لمساعدة 
  .الطلبة في اإلقالع عن التدخین

  
وعرضت الدكتورة زینب الكیالني رئیسة اتحاد الجامعات األردنیة لمكافحة التدخین تقریرا عن 

الستراتیجیة الرامیة لتحقیق بیئة جامعیة ومجتمع خال منجزات االتحاد خالل العام الماضي، وخطتھ ا
  .من التدخین

  
ورحبت الكیالني بانضمام ثالث جامعات إلى االتحاد ھي جامعة آل البیت والجامعة الھاشمیة وجامعة 

  .الطفیلة التقنیة
  

وحضر االجتماع عدد من أعضاء الھیئة اإلداریة وممثلون عن الجامعة األردنیة وجامعة البترا 
وجامعة الیرموك والجامعة اإلسالمیة وجامعة آل البیت والجامعة الھاشمیة وجامعة األمیرة سمیة 

  .وجامعة الشرق األوسط

  ٨:الدستور ص/٩:الرأي ص
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  األولى على الجامعات الخاصة بتصنیف ویبومتركس العالمي" البترا"

  
  

صنیف حافظت جامعة البترا على صدارة الجامعات األردنیة الخاصة بتقییم ویبومتركس العالمي لت
  .الجامعات

  
وقالت الجامعة، في بیان صحفي الیوم األحد، إنھا احتلت المرتبة األولى بین الجامعات األردنیة 
الخاصة، والثامنة بین جامعات المملكة، فیما حافظت على بقائھا ضمن أفضل مئة جامعة في الوطن 

  .عربیا ٨٣العربي بالترتیب 
  

نیة مباشرة بعد الجامعة األردنیة في تقدمھا على جامعات وأضافت ان ترتیبھا جاء في المرتبة الثا
  ).impact(المملكة بالتصنیف الفرعي الخاص بدرجة التأثیر واالنتشار على االنترنت 

  
وكان التقییم العالمي للمواقع اإللكترونیة للجامعات والمعروف باسم ویبومتركس أعلن النتائج اخیرا، 

بین جامعات العالم  ٣٢٦٢أشھر، وحصلت البترا على المركز  حیث یحّدث التقییم نتائجھ كل ستة
  .التي یشملھا التصنیف ویتجاوز عددھا عشرین ألفا

  
أحد أھم التصنیفات العالمیة، إذ یصدر عن فریق بحث یتبع أكبر مركز أبحاث " ویبومتركس"ویعد 

لمعلومات على مواقع اسباني ویرتبط بوزارة التربیة والتعلیم في مدرید، ویھدف إلى تشجیع نشر ا
  .الجامعات، وھو یصنف الجامعات بحسب المعلومات المتوفرة في مواقعھا على االنترنت

  
ألف مؤسسة مرتبطة  ٢٠بشكل نصف سنوي، ویغطي أكثر من  ٢٠٠٤ویصدر التصنیف منذ العام 

وفر تصنیفا جامعة في العالم العربي، كما ی ٥٠٠بالتعلیم العالي في جمیع أنحاء العالم منھا حوالي 
االنتشار : بحسب الدولة، باإلضافة إلى إمكانیة استعراض تصنیف الجامعات وفق معاییر فرعیة مثل

  .والتأثیر على االنترنت واألبحاث العلمیة واالقتباسات

  ٩:ر صالدستو/٨:الغد ص
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  ھل تعیقھ المعضلة المادیة ؟)..التعلیم العالي(انطالق قطار تطویر 

  
، المحطة االولى النطالقة حقیقیة نحو تطویر ٢٠١٨-٢٠١٧ھل سیكون العام الجامعي - حاتم العبادي

  مسیرة التعلیم العالي؟
  

تشیر المعطیات الحالیة والرصد لقرارات وتصریحات صانعي القرار االكادیمي، على مستوى 
، لكن ما ھي ضمانة استمراریة »المیاه الراكدة«المؤسسات واالفراد، ان ھنالك محاوالت لتحریك 

لمحاوالت التطویر في السابق، وتحدیدا » المتالزمة«طالما كانت » دم االستمراریةع«التنفیذ، إذ ان 
الى اعمال تنفیذیة على ارض » حبر على ورق«تحویل ما تتضمنھ الخطط واالستراتیجیات من 

  . الواقع
  

وخالل الفترة القصیرة الماضیة أعلن عن جملة قرارات، تحمل مضامینھا مرتكزات رئیسة الحداث 
ر المنشود، ضمن سیاق زمني تتابعي ومتكامل، بدأت في تعدیالت على تشریعات منھا قانونا التطوی

التعلیم العالي والجامعات، وإعادة تدویر الصالحیات بین المجالس التي تدیر القطاع، بدءا من مجلس 
  .التعلیم العالي مرورا بمجالس االمناء فالعمداء فالجامعة

  
من شأنھا ضمان جودة المدخالت واالدوات، بما ینعكس ایجابا على  الى جانب اعداد مشاریع انظمة

المخرجات في وقت الحق، إذ ھنالك مشاریع انظمة لممارسة العمل االكادیمي واخر للمساءلة وتقییم 
القیادات االكادیمیة واخر لتنظیم العالقة بین مالكي الجامعات الخاصة وادارتھا، الى جانب إقرار 

  .عاتتصنیف وطني للجام
  

ومن القرارات، الوقف التدریجي للتجسیر بین الكلیات الجامعیة المتوسطة والجامعات، لیصار الى 
ایقافھ بشكل نھائي بعد خمس سنوات، والتخفیض التدریجي لعدد الطلبة المقبولین في التخصصات 

ع الخاص بإنشاء الراكدة والمشبعة وصوال لالیقاف النھائي، والتحفیز للتعلیم التقني بالسماح للقطا
  .كلیات تقنیة وصحیة في المحافظات، واجراءات اخرى

  
وتضمنت اجراءات حكومیة لتوسیع شریحة المستفیدین من الدعم الطالبي، الذي وصل ھذا العام الى 

الف طالب على شكل منح وقروض، تتمثل في تكلیف محافظ البنك المركزي التنسیق مع ) ٤٠(نحو 
، على ان یصار الى تحویل »قروض حسنة»ئد میسرة الى حد وصفھا بـالبنوك لتقدیم قروض بفوا

  .الدعم الذي تقدمھ الصنادیق الحالیة على شكل منح
  

الف طالب حالیا ) ٤٠(كما اقرت خطة تسویقیة الستقطاب طلبة وافدین، لرفع عددھم بالجامعات من 
ا تتعلق بالطلبة الوافدین، الف طالب خالل سنوات، واستحداث وحدات متابعة وتنسیق منھ) ٧٠(الى 

التعلیم (واخرى معنیة بالتعلیم التقني، واخرى لمتابعة وإنشاء منصات للتعلیم غیر التقلیدي 
  ).االلكتروني والمدمج

  
وھنالك تأكیدات أن مجلس التعلیم العالي سیأخذ بتوصیات ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم وضمان 

ا بالجامعات وفقا للطاقات االستیعابیة لكل منھا، ابتداء من جودتھا في إقرار عدد الذین یقبلون سنوی
، والتأكید على االلتزام بنسب الموازي بحیث )القبول الشتوي(الفصل الثاني من العام الجامعي الحالي 

  .من نسبة القبول السنوي للتخصصات، ولیس االجمالي%) ٣٠(ال تتجاوز 

  ٦-١:الرأي ص
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معات عند مواسم القبول لضمان استقرار الطلبة في ومن التوجھات ایضا، وقف التناقالت بین الجا

  .»طاردة«جامعات االطراف او التي توصف بأنھا 
  

  .وأنجزت جمیع تلك االجراءات خالل فترة زمینة قصیرة، تعد بشھر او شھرین فقط
  

 ورغم التأكید أن االنطالقة لعملیة التطویر، ستكون مختلفة، بحكم وجود استراتیجیة متكاملة في عملیة
التطویر، تبدأ من مرحلة ما قبل المدرسة الى ما بعد الجامعة، ضمن اطر زمنیة وتوزیع مھام تنفیذیة 

  .كل حسب اختصاصھ
  

ولكن ھل یوجد عقبات للوصول الى اھداف االستراتیجیة، التي تتمثل في قطاع التعلیم العالي بتوفیر 
لتشاركیة مع القطاع الخاص تعلیم عال ذي جودة ومنصف ومالئم وتحسین المخرجات وتحقیق ا

  وتعزیز حضور التعلیم التقني وغیرھا من االھداف؟
  

وتبرز عند االجابة على ھذا السؤال، الوضع المالي للجامعات، الذي یوصف لغالبیة الجامعات، إذ لم 
  .»صعب«تكن جمیعھا باستثناء جامعة او جامعتین، بأنھ 

  
یصل الى أكثر من  ٢٠١٦للجامعات الرسمیة لعام  وتشیر بیانات مالیة الى أن حجم العجز المالي

  .ملیون دینار، إذ ان جمیع الجامعات تعاني من عجز المدیونیة باستثناء الجامعة الھاشمیة) ١٨٠٫٧(
  

وبحسب تلك البیانات، فإن موازنة الجامعة االردنیة االكبر حجما على مستوى الجامعات، تعاني من 
ملیون دینار وفي ) ٣٤٫٨٦٠(ر، بینما یصل في مؤتة الى ملیون دینا) ٦٠٫٩٨٠(عجز یصل الى 

في ) ١٥٫٢٠٠(في العلوم والتكنولوجیا و) ١١٫٥٤٤(ملیون دینار و) ٣١٫٥٦٠(البلقاء التطبیقیة الى 
ملیون دینار في جامعة ) ٦٫٩٤١(ملیون دینار في الطفیلة التقنیة و) ٨٫٤٢٥(جامعة ال البیت و

 -ملیون دینار في االلمانیة ) ٤٫٤٣٦(نار في الیرموك ملیون دی) ٦٫٨٠٢(الحسین بن طالل و
  .االردنیة

  
في ضوء تلك االرقام، كیف یمكن إحداث التطویر المنشود ؟ خصوصا وان اقوى مصادر تمویل 

  .الجامعات تتمثل في جانبین، وال یمكن التغییر علیھما حالیا بسبب االوضاع االقتصادیة العامة
  

رسوم الجامعیة، التي تتقاضاھا من الطلبة لتغطیة جزء من كلفة التعلیم، فالمصدر االول، یتمثل في ال
في حین تتحمل الجامعة باقي الكلفة، إذ لیس باالمكان اللجوء الى رفع الرسوم على الطلبة في ظل 

» االخیرة«وھنا الحدیث عن رسوم البرامج العادیة، ولیس الموازیة، إذ ان . االوضاع االقتصادیة
  .ضعفي رسوم البرامج العادیة اعلى بضعف او

  
وتواجھ المطالبات بالغاء البرامج الموازیة بالجامعات بإستحالة االمكانیة في ظل الوضع االقتصادي 

  .الحالي، بسبب عدم القدرة على توفیر ما تدره تلك البرامج على الجامعات من اموال
  

ملیون دینار، إذ ان الوضع ) ٧٢(نحو اما المصدر الثاني، الدعم الحكومي، الذي وصل ھذا العام الى 
  .االقتصادي یحول دون زیادة حجم الدعم بما یكفي متطلبات الجامعات الحداث التطویر
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ویقترح مختصون إنشاء مؤسسة اقراضیة للطلبة، تقوم بتقدیم القروض للطلبة بنسب فوائد قلیلة، 
مرار في تقدیم المنح التي تقدم حالیا، بحیث یتم استیفاء الكلفة الحقیقیة من الطلبة، الى جانب االست

  .وزیادتھا من خالل تحویل الدعم الذي یقدم للجامعات سنویا لصالح صنادیق المنح الجامعیة
  

بالنھایة، إحداث التطویر بات ضرورة، ورغم توفر االرادة الحقیقیة واالستراتیجیات الشاملة 
  .لى الوضع االقتصادي والمادي للجامعاتوالمتكاملة، إال ان التحدي االصعب یتمثل في التغلب ع
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  منح دراسیة ألبناء محافظات الشمال والوسط في جامعة الحسین بمعان
  

اكد رئیس جامعة الحسین بن طالل الدكتور علي القیسي ان وزارة التعلیم العالي اعلنت عن تقدیمھا 
في جامعة الحسین بن طالل منح دراسیة كاملة ألبناء محافظات الشمال والوسط الراغبین بالدراسة 

دینارا شھریا بدل سكن بھدف استقطاب الطلبة السیما  ٦٠في معان ، فضال عن تخصیص مبلغ 
  .أولئك الذین قد تحول ظروفھم المادیة دون حصولھم على فرصة إكمال تعلیمھم الجامعي
لجامعة طیلة وأوضح القیسي في حدیث صحفي امس، ان المنح ستغطي الطلبة الراغبین بااللتحاق با

ً من العام الدراسي  للطلبة المقبولین على الفصل األول والفصل   ٢٠١٦/٢٠١٧فترة الدراسة اعتبارا
، كما توفر الجامعة السكن لجمیع الطالبات طیلة فترة الدراسة مقابل أجور )الدورة الشتویة(الثاني 
  .مناسبة

لموقعھا المتمیز في محافظة معان ووجود وبین ان الجامعة تعتبر من الجامعات الجاذبة للطلبة نظرا 
باإلضافة الى توفر الكثیر من التخصصات التي تلبي طموحات الطلبة بما ،البیئة االمنة والمستقرة 

  .یتالءم مع متطلبات السوق المحلي
وثمن الدكتور القیسي الدعم الكبیر الذي تحظى بھ الجامعة من قبل  الحكومة ووزیر التعلیم العالي 

العلمي الدكتور عادل الطویسي من خالل حزمة من اإلجراءات التي تضمن استقطاب أعداد  والبحث
  .كبیرة من الطلبة للجامعة بجانب إقامة مشاریع مستدامة ترفد الجامعة بالموارد المالیة
میغا وط حیث  ٣وأضاف ان الجامعة شارفت على االنتھاء من اقامة مشروع الطاقة الشمسیة بقدرة 

ع البدء في االنتاج مع نھایة شھر اذار من العام الحالي دون ان تتكلف الجامعة ایة مبالغ من المتوق
مالیة جراء المشروع والذي سیصبح ملكا للجامعة بعد عشرة سنوات من بدء التشغیل وسیوفر مبلغ 

قات وأكد الدكتور القیسي بان الجامعة انھت جمیع المراحل والمواف. الف دینار سنویا للجامعة ٧٥٠
میغاوط من قبل ھیئة تنظیم قطاع الطاقة  ٥٠المتعلقة بإنشاء مشروع استثماري جدید للطاقة بقدرة 

ولجنة العروض المباشرة في وزارة الطاقة بانتظار صدور القرار النھائي من قبل الحكومة للبدء في 
  .انشاءه ،متمنیا ان یكون القرار في اسرع وقت ممكن

فرصة عمل دائمة  ٤٠ء بمباركة ملكیة سامیة في حال اقامتھ سیوفر الفتا ان المشروع والذي جا
  .فرصة عمل بشكل مؤقت ٣٠٠ألبناء المحافظة اضافة الى 

وبین الدكتور القیسي ان المشروع والذي لن تتحمل الجامعة ایة تكالیف مالیة فیھ ستؤل كامل ملكیتھ 
ملیون دینار في المرحلة  ١ر٥ال یقل عن عاما وسیساھم في رفد موازنة الجامعة بما  ٢٠للجامعة بعد 
باإلضافة الى انھ سیمكن الجامعة من اقامة مركز ،مالیین دینار في مراحلھ الالحقة  ٣األولى وإلى 

لبحوث الطاقة المتجددة وموقعا لتدریب الطلبة وكذلك عقد اتفاقیات مع بعض الجامعات لتبادل 
ونوه الدكتور القیسي ان الجامعة بصدد فتح . ويالخبرات في ھذا المجال وإنشاء محطة للرصد الج

تخصصات جدیدة منھا طب االسنان ودكتور صیدلي اضافة الى بعض البرامج في الدرسات العلیا 
في الماجستیر ومنھا العلوم التربویة وھندسة الطاقة والحاسوب والریاضیات ، اضافة الى جملة من 

مع احتیاجات المجتمع المحلي لیتم استحداثھا اضافة الى البرامج االخرى والتي یتم دراستھا وتتماشي 
استحداث بعض برامج البكالوریس ومنھا القبالة والتحالیل الطبیة والتصویر واالشعة وبرامج اخرى 

  .متنوعة

  ١٣:الدستور ص
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  "سفینة كروز"طالبة بجامعة الشرق األوسط تنجز مشروع تصمیم محطة 
  

ردن والمنطقة تمكنت الطالبة ھیا عبدهللا عمایرة في مبادرة ھي االولى من نوعھا على مستوى اال
تخصص ھندسة العمارة في جامعة الشرق االوسط من انجاز مشروع تخرجھا لتصمیم مشروع 
محطة سفینة كروز في برنماج تطبیقي على شواطئ العقبة االشادة الممیزة من مشرفتھا الدكتورة 

ارة واضحة نحو التمیز الكبیر الذي یتمتع نیران الشیخلي وممن حضروا مناقشة المشروع یعطي اش
بھ طلبة جامعة الشرق االوسط في االبداع وتقدیم كل ما ھو جدید لخدمة الوطن والكفاءات العالیة 
التي اخذت على عاتقھا الطالبة عمایرة والتي تعتبر من الطالبات االوائل في قسم العمارة والتي منحھا 

وعبرت الطالبة عمایرة عن سعادتھا . بداع في مجال تخصصھا المزید من التمیز مواصلة مشوار اال
ھذه الطموح إلخراج مشروع تصمیم محطة بھذا االنجاز الكبیر والذي استغرق وقت من اجل تحقیق 

سفینة كروز والذ یعد مشروع نادر على مستوى الجامعات االردنیة والمنطقة نظرا ألھمیتھا في 
دراستھ على منطقة العقبة والذي یمكن االستفادة منھ واستثماره مستقبال ضمن مشاریع نقل بحریة 

واضافت عمایرة ان مشروع . ق العالم مریحة وتكون ناقلة مھمة ما بین الدول في جمیع مناط
الشھیرة والتي تعتبر اكبر سفینة في العالم والمجھزة بأفضل المرافق ” تیتانیك"المحطة شبیھ بسفینة 

من أفضل الطرق بالنسبة » الكروز«الخدمیة والتي تور الكثیر على مستخدمیھا والسفر على طریقة 
متوفرة على متن البواخر العمالقة التي تجد فیھا ما للمسافرین ال سیما العائالت نسبة للخدمات ال

واشارت الطالبة عمایرة الى انھ ونظرا لما توفره مثل تلك الرحالت من . یرضي الصغار والكبار
راحة بال لألھل وضمان سالمة أطفالھم، لذا نجد الیوم العدید من شركات السفر والسیاحة تلجأ إلى 

تكثیف جھودھا المتالك أسطول بحري خاص بھا كما ھو الحال تعزیز وجودھا في میدان االبحار و
مع شركات سفر كبرى مثل تومسون وإیزي جیت وغیرھا من الشركات التي تملك باعا طویال في 
مضمار السفر والسیاحة العالمیة والتي یمكن ان یكون لألردن الفرصة في استثمار مثل ھذا المشروع 

ان سفینة كروز أو السفینة السیاحیة تعد سفینة " ایرة حدیثھا قائلة وتابعت الطالبة عم. لدعم السیاحة 
حیث أن الرحلة البحریة ومرافق السفینة تعد بحد ذاتھا كجزء في ، المسافر لرحالت بحریة ممتعة 

ترفیھ السیاح ، باإلضافة إلى تنوع الوجھات طوال الرحلة على الشواطئ المختلفة وزیارات الموانئ 
وقدمت الطالبة . ترفیھیة وألھمیة االردن في ھذا المجال جاء تنفیذ ھذا المشروع وأماكن أثریة و

العمایرة شكرھا وتقدیرھا الى مشرفتھا الدكتورة نیران الشیخلي على دعمھا الالمحدود إلنجاح 
المشروع واسرة قسم العمارة وجامعة الشرق االوسط التي تدعم مثل ھذه المشاریع االبداعیة 

ى مستوى االردن والمنطقة وجمیع االھل الذین قاموا بتوفیر الوقت واالجواء المناسبة والمتمیزة عل
  .إلنجاز مثل ھذا المشروع 

  

  ٨:اط صاالنب
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  مثاالً » الھاشمیة«... جامعات أردنیة تلجم حراك طالبھا بفصل قادتھم 

  
  حمد العثمان

ً في حال بقي مصدر دخل الجامعات الرئیسي یعتمد على رسوم الطالب، فإن ال« تعلیم سیصبح حكرا
ً لعامة الشعب بھذه الكلمات بدأ الطالب في الجامعة الھاشمیة . »على المقتدرین فقط، ولن یكون متاحا

) نوفمبر(ابراھیم عبیدات الذي وقعت علیھ عقوبة الفصل لمدة أربعة فصول في شھر تشرین الثاني 
  .مشاكلھم ككل في األردنعن ھموم الطلبة و» الحیاة«الماضي لنشاطھ الطالبي، یتحدث الى 

عبیدات، الذي یدرس تخصص الھندسة الكھربائیة، سنة رابعة، كان ذنبھ الوحید أنھ رفض أن یصمت 
ً ضدھا في سبیل ثني الجامعة  ً منظما ً طالبیا عن قرارات مالیة اتخذتھا الجامعة الھاشمیة وقاد حراكا

ّذ من خاللھ جملة من االعتصامات والوقفات   .االحتجاجیة عن تطبیقھا، ونف
وبررت الجامعة حینھا قرار اللجنة التأدیبیة الخاص بفصل الطالب عبیدات، بأنھ جاء الرتكابھ 
مجموعة من المخالفات السلوكیة المتكررة والتي كان آخرھا التحریض على االعتصامات ضد قرار 

  .یة والخاصةرئاسة الجامعة بتحصیل الرسوم المالیة كما ھو معمول بھ في كل الجامعات الرسم
ّر ھذا الحراك المطالب » الحیاة«ویقول عبیدات لـ  إنھ لم یذنب لیتم فصلھ، فجل ما عملھ ھو أنھ أط

  .بترصید الرسوم، وتمدید فترات دفعھا، ووقف تنفیذ قانون الدفع قبل التسجیل
تطاعت اس) كم شمال شرقي العاصمة ٣٠(والواقع ان الجامعة الھاشمیة التي تقع في مدینة الزرقاء 

كغیرھا من الجامعات األردنیة، أن تلجم الحراك المطلبي بفصل الطالب عبیدات عبر ترھیب 
  .اآلخرین، وفي محاولة لتطبیق قراراتھا اإلداریة والمالیة من دون أي معارضة

وعلى غرار الجامعة الھاشمیة، تلجأ جامعات أردنیة إلى إنزال العقوبات التأدیبیة بحق الناشطین من 
ً ما، كأن تقوم إدارات الجامعات بفصلھم أما في شكل كلي أو جزئي، طالبھ ً مطلبیا ا ممن قادوا حراكا

ومن . أو توجھ اإلنذارات الیھم في إطار سعیھا لوأد أي حراك ھدفھ الضغط على إدارة الجامعات
ً، الجامعة األردنیة التي وجھت إنذارات بحق الطالبین محمد أبو رما ن وبشیر األمثلة على ذلك أیضا

احتفاء بانتھاء نشاط طالبي، تضمنت ھتافات للمسجد األقصى » دبكة«الخطیب، بعد أن شاركا بـ 
ً باالقتحامات اإلسرائیلیة المتكررة لھ   .تندیدا

عبیدات الذي یعد اآلن شخصیة عامة في األردن، أصبح قدوة للكثیر من الطلبة الذین باتوا ینظرون 
آخرون أن إجراءات الجامعة بحقھ كانت عبارة عن دعایة مجانیة الیھ كرمز ونموذج، في وقت یرى 

  .إلشھاره في األردن
باإلضافة إلى نشاطي في العمل الطالبي، والتطرق إلى قضیة المواصالت، أنا «: ویقول عبیدات

ً في النادي الھندسي  ورئیس لجنة قضایا الطلبة  ٢٠١٣/٢٠١٤ناشط منذ أربع سنوات وكنت عضوا
ً في العدید من اللجان األكادیمیة والتطوعیةفي مجلس الطلب ً مؤسسا   .»ة الرابع عشر وعضوا

ویؤمن عبیدات في شكل مطلق بأن التعلیم حق للجمیع وأن على الجامعات تحّمل مسؤولیاتھا تجاه 
ً ومكافآت  المجتمع في شكل یضمن تخصیص مقاعد للطلبة المحتاجین، وأن تخصص كذلك منحا

ً ومن دون أي زیادة أو تعدیل على للطلبة المتفوقین على أ ن تبقى أمور الدفع والرسوم كما ھي سابقا
ً مع ارتفاع أسعار ساعات  المواعید، ما من شأنھ أن یضاعف مشاكل المواطنین االقتصادیة، وتحدیدا

 ً   .الدراسة في شكل كبیر جدا
على رسوم الطلبة في حال استمرت الجامعات على ھذا النھج باالعتماد «: ویستطرد عبیدات بالقول

كما أن قمع الطلبة الناشطین وتھمیش دور . كجزء رئیس من اإلیرادات سیتراجع التعلیم في المستقبل
مجالس الطلبة وإضعافھا لجھة مطالبتھا بنوعیة تعلیم افضل، تصب في خانة تطبیق القرارات 

 مقاالت

  دار الحیاة
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ة تتضمن أن التعلیم ویختتم حدیثھ بتوجیھ رسال. »اإلداریة من دون وجود أیة معارضة او انتقاد
  .العالي إن بقي على ھذه السیاسات سیصبح للمقتدرین فقط ولن یكون لعامة الشعب

الدكتور فاخر دعاس إلى أن » ذبحتمونا«ویذھب منسق الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة 
اإلجراءات التأدیبیة من قبل إدارة الجامعات تتزامن مع توجھات حكومیة تھدف الى تطبیق 

وتأتي ھذه العقوبات التأدیبیة . تراتیجیة من ضمنھا رفع الرسوم الجامعیة وفرض القرار بالقوةاس
الصارمة وفق دعاس بھدف ضبط أي حراك من شأنھ معارضة ھذه القرارات، من خالل الفصل 

  .الكلي أو الجزئي أو توجیھ اإلنذارات
ة حیال قمع الطلبة، من دون أن یكون وانتقد دعاس استغالل إدارة الجامعات أنظمة التأدیب الفضفاض

فأي مخالفة برأیھ من الممكن أن یحصل مرتكبھا على الفصل الكلي . ھناك ربط بین المخالفة والعقوبة
ً، األمر متروك لمزاجیة إدارات  أو الجزئي أو توجیھ إنذار أو أال یحصل على عقوبة إطالقا

ً حین اعترف بان حملة . الجامعات ال تملك أي إحصاء لعدد الطلبة » ذبحتمونا«ولم یخف دعاس سرا
ً أن أي إحصاء بھذا الصدد سیظلم الواقع  الذین وقعت علیھم عقوبات كیدیة من الجامعات، مؤكدا
ً من عقوبات أخرى  وذلك ألن الطلبة ممن یتم توجیھ العقوبات بحقھم بغالبیتھم یؤثرون الصمت تحسبا

  .، ما یؤدي إلى إحاطة األمر بكتمان شدیدأكثر قسوة في حال انتفضوا على ھذه القرارات
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  استطالع مركز الدراسات

  فھد الفانك. د
  

نشرت نتائج االستطالع الذي قام بھ مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة األردنیة في الیوم 
ً التالي لنشر نتائج االستطالع الذي قام بھ المعھد الجمھوري األمیركي فكانت النتائج متطابقة ت قریبا

فیما یتعلق بالموضوعات المشتركة التي غطاھا االستطالعان ، وخاصة أن االردن یسیر باالتجاه 
  .الخاطئ ، وأن الوضع االقتصادي سيء ، وأن األغلبیة ضد حركة اللجوء السوري

  
ما یمیز االستطالع المحلي أنھ یركز على الحكومة ورئیسھا وتعدیلھا ومدى الثقة بقدرتھا على تحمل 
المسؤولیة ، وفي ھذا المجال ھناك رضى نسبي عن التعدیل األخیر ، ولكن الشك مستمر في قدرة 
ھذه الحكومة ، أو ایة حكومة أخرى ، على تحمل المسؤولیة ، الن الرأي العام یتوقع من الحكومة أن 

لى الفقر تقوم بالمعجزات ، وأن تنفذ كل المشاریع ، وتعالج جمیع الصعوبات والتحدیات ، وتقضي ع
  . والبطالة ، وتخفض المدیونیة ، فھي بمثابة رب العائلة القادر على كل شيء

  
القضایا والمواقف التي توردھا استطالعات الرأي ال تؤخذ كأحكام مفروغ منھا ، فھي اجتھادات قد 

  .تخطئ أكثر مما تصیب وھي تقیس المزاج العام أكثر من الحقائق الموضوعیة
  

حتى اآلن ال یوجد مبرر لذلك ، . نیون أن تسوء العالقة مع أمیركا تحت حكم ترامبلماذا یتوقع األرد
وأغلب الظن أن نقل السفارة سیؤجل ، وفي أسوأ الحاالت توضع في القدس الغربیة المعترف بھا 

  .إلسرائیل ولیس في القدس الشرقیة عاصمة الدولة الفلسطینیة المأمولة
  

مصلحة : اإلسرائیلیة على عالتھا طالما أن شعار الرئیس ترامب ولماذا تتبنى أمیركا وجھة النظر
ً ، فھل ألمیركا مصلحة في تبني وجھة نظر إسرائیلیة ال تخدم مصلحة أمیركا   .أمیركا أوال

  
بقدرة الحكومة على تحمل مسؤولیات المرحلة؟ ھل یریدون وزیر تربیة أفضل من % ٦٠لماذا یشكك 

العبادي ، وھل سیف عاجز عن إدارة سیاسة الطاقة ، والفاخوري الرزاز ، أو وزیر دولة أفضل من 
ھل ھناك شك في كفاءة العمل في وزارة المیاه ووزارة . عاجز عن إدارة العالقات مع الدول المانحة

  .األشغال العامة
  

وقبل ذلك وبعده ھل یبحث الرأي العام عن رئیس وزراء لدیھ من الخبرة العملیة في مختلف المواقع 
  .ر من الملقيأكث
  

ال ننسى أن االتجاه العام للدولة یتقرر على أعلى المستویات ، ومن جھة ال تنقصھا الخبرة وال 
  .الكفاءة

  
من حسن الحظ أن األغلبیة الساحقة من األردنیین تثق بالجیش والدرك واالمن العام والمخابرات 

  .ال تتمتع بالثقة الشعبیة ولماذا؟ والقضاء ، وھي العمود الفقري للدولة ، فما ھي المؤسسات التي

  ٢٢:الرأي ص
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  )٦ -  ٥( منھاج العلوم .. نعم نستطیع تعلیم اإلبداع

  
 الدكتور ذوقان عبیدات

  
التفكیر االبداعي بأنھ تفكیر غیر منطقي، ال یستند الى اي قاعدة منطقیة، بل ھو  عبیداتیعرف 

 ،ً إذا كانت “، أو ”ل فھو باطلما بني على باط“خروج عن المنطق، ففي التفكیر المنطقي، مثال
ً ما تكون صحیحة   .”المقدمات صحیحة، فإن النتیجة غالبا

وتتضمن المقاالت العدید من االنشطة حول التفكیر الناقد، وما یمكن لھا ان تنتجھ من ابداعات طالبیة 
  .في العدید من المناھج

  .ویتناول مقال الیوم تعلیم االبداع في منھاج العلوم
  ئة والتقسیمالتجز: ١نشاط 

ً الى محافظات حتى تسھل . الھدف إنتاج أفكار جدیدة باستخدام التجزئة والتقسیم یقسم الوطن جغرافیا
  .وتقسم الخزانة إلى اجزاء حتى تزداد سعتھا. إدارتھ

الفلزات، األغذیة : مثال. على ضوء ذلك، ما الكائنات أو األشیاء التي یمكن تقسیمھا لیزداد فھمنا لھا
  :المطلوب من الطالب. الخ. .المفیدة

  .اقتراح موضوعات علمیة یمكن التجزئة أو التقسیم فیھا لنحصل على فوائد جدیدة -
  .أطلب من الطلبة قراءة فوائد التقسیم والتجزئة -

ً بخصوص التقسیم والتجزئة: یناقش الطالب أفكارھم واسأل: نقاش   .اكتب قاعدة أو قانونا
  .البدائل الرخیصة: ٢نشاط 

تعمل بعض المصانع مالبس أو صحونا . إنتاج أفكار ابداعیة من خالل البدائل الرخیصة: دفالھ
ورقیة، أو مجوھرات رخیصة بھدف الحفاظ على المجوھرات األصلیة، أو استخدام المنتجات 

  :على ضوء ذلك. الرخیصة من قبل من ال دخل مرتفعا لدیھم
 - . أدوات مكتبة -. أدوات منزلیة - . ة رخیصة الثمناقتراح وجبات غذائیة متكامل -: اطلب من الطلبة
  .أي موضوع آخر

وجھ اھتمام الطلبة إلى بعض  - . یعرض الطلبة منتجاتھم، یناقشون أھمیة المواد الرخیصة -: نقاش
  .اطلب وضع قانون حول مع أو ضد المنتجات الرخیصة. الصناعات الصینیة الرخیصة

  .األغشیة الشفافة: ٣نشاط 
ً . تاج أفكار باستخدام األغشیة الشفافةإن: الھدف ً شفافا وتسعى اإلدارة الناجحة . تضع بعض النساء نقابا

  : إیجاد تطبیقات علمیة لألغشیة المرنة مثل: على ضوء ذلك اطلب من الطالب. أن تكون شفافة
  .فافةتغلیف منتجات بأغطیة ش -. قرارات لھا صلة ببعض األدویة -. إعالن نتائج البحوث العلمیة -

  لماذا نرید أغطیة شفافة؟ ما الذي توفره لنا ھذه األغطیة؟: نقاش
  .  ”كتابة قانون عن األغلفة الشفافة“: اطلب
  .المسامات: ٤نشاط 
وجود مسامات أو ثقوب في إعالن معلق في الھواء . إنتاج أفكار إبداعیة باستخدام المسامات: الھدف

الفالح األرض لیحدث مسامات تسمح بدخول الماء  كذلك یحرث. الطلق یحمي اإلعالن من التمزق
  :طبق ھذه االستراتیجیة على بعض األشیاء مثل. على ضوء ذلك. واالكسجین

  منخل الشباك -
-  .......  
-  ....  

  ٨:الغد ص
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ما الذي ینتج عن وجود مسامات في قطعة :  ماذا نتج عن ھذه المسامات؟ ناقش األفكار الجدیدة: نقاش
  قطعة فیھا مسامات وأخرى ال یوجد فیھا؟الجاتوه؟ ما الفرق بین 

  .التخلص من األجزاء التالفة او الخاطئة: ٥نشاط 
نحن نقلم األشجار، نزیل السن التالف، : إنتاج أفكار ابداعیة بواسطة التخلص من الزوائد: الھدف

  :على ضوء ذلك. نلغي بعض القوانین، نرمي األثاث القدیم
  .الخ . .... الغرفة -. البیئة - . التربة - : منما األشیاء التي یجب التخلص منھا 

  .اطلب منھم ذكر أشیاء موجودة یمكن التخلص منھا والحصول على مزایا جدیدة: النقاش
  .العالقات: ٦نشاط 
العالقة بین الملعقة والطعام . إنتاج أفكار إبداعیة من خالل ایجاد عالقات جدیدة بین االشیاء: الھدف

إذن ھناك . العالقة بین غرفة الجلوس والمنزل كالعالقة بین الجزء والكل. دفكالعالقة بین وسیلة وھ
 - : على ضوء ذلك، حاول البحث عن عالقة بین. الخ... عالقات متعددة مثل السببیة، التعایش، 

  . الجاذبیة والمدفأة -. الشجرة والحقیبة - . المفتاح والشاي -. السیارة والتفاحة
ً بین األشیاء مثلسجل األفكار الجدی: نقاش   .كل شيء لھ عالقة بكل شيء: دة، واجعلھم ینتجون قانونا

  .الدعم: ٧نشاط 
ً في اسفل الغسالة حتى ال تتحرك ونضع إعالنا . انتاج أفكار ابداعیة باستخدام الدعم: الھدف نضع ثقال

  .الشجرة - . بیئةال - : ما الدعم الذي یمكن أن نفعلھ لكل من: على ضوء ذلك. دعائیا لسلعة حتى نبیعھا
  .الحرارة المفقودة -. حامض الكبریتیك -

ً حول الدعم، مثل. ادرس أشكال الدعم: نقاش   .إن كل األشیاء تحتاج الى دعم: واجعلھم یضعون قانونا
  بماذا یمكن أن ندعم السیارة؟

  .عكس المسلمات: ٨نشاط 
لمة ما، قد نصل الى معنى حین نعكس مس. إنتاج أفكار ابداعیة باستخدام عكس المسلمات: الھدف
  :مثل. جدید

  .كتاب یقرأ الطالب --------- طالب یقرأ الكتاب 
  .یأتي الماء إلینا --------- نذھب إلى عین الماء 

  :على ضوء ذلك  اعكس المسلمات اآلتیة
  كیف؟. ینزل التمر إلینا ---- نصعد إلى الشجرة لنقطف التمر  -
  .ماء إلى بخاریتحول ال ---- یتحول البخار إلى ماء  -
  .یصنع الغذاء ورقة الشجر ---- تصنع ورقة الشجر الغذاء  -
  .الشجرة تقوي الجذر ---- الجذر یقوي الشجرة  -

  .ما الذي ینتج عن عكس كل مسلمة؟ اطلب منھم كتابة مسلمات ثم لیعكسوھا: اسألھم: النقاش
  تبادل: ٩نشاط 
. الفئران تأكل القمح، واألفاعي تأكل الفئران. إنتاج افكار ابداعیة من خالل وظائف متبادلة: الھدف

  أیھا مفید وأیھا ضار؟. والمزارع یقتل األفاعي
ماذا یحدث بغیاب األفاعي؟ ماذا لو زادت الفئران؟ ماذا لو زادت األفاعي؟ واالن أكتب عالقات : فكر

وضع  دواء، مریض، طبیب، صحة، مرض، أو شمس، بحر، مطر، سیاحة واطلب منھم: متبادلة بین
  .عدد من المفاھیم المماثلة

  .بعد مناقشة أفكارھم اطلب منھم وضع قانون عن العالقة بین األشیاء: نقاش
  .ماذا لو: ١٠نشاط 
ً؟ ما التغیرات الناتجة. إنتاج افكار ابداعیة باستخدام ماذا لو: الھدف   ! ماذا لو استمر اللیل شھرا

  :إلخ؟ اطلب منھم... الحیاة والمواصالتماذا لو غمرت المیاه الكرة االرضیة؟ كیف تكون 
  وضع اسئلة ماذا لو؟ ماذا لو كان االنسان دون فم؟ دون وزن؟
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  .توقع احداث: ١١نشاط 
  .إنتاج افكار ابداعیة من خالل توقع االحداث: الھدف

ً على الشجرة  -   وضع المزارع سمادا
-  
-  
  الحظ اصفرار أوراق الشجرة -
-  
-  
  رش الشجرة -
-  
  شجرةتحسنت ال -
  .ناقش أفكارھم واطلب منھم وضع سلسلة احداث اخرى: نقاش 

  .التصمیم: ١٢نشاط 
  :اطلب منھم االجابة عن. إنتاج افكار ابداعیة باستخدام التصمیم: الھدف

 ً ً من الفاكھة لیس موجودا   ما شكلھ؟ طعمھ؟. صمم نوعا
  .شجرة تصحح نفسھا، بخدمة ذاتیة ال تحتاج الى مزارع -
ً یتسع -   .لمرور كل السیارات طریقا
ً ال ماء فیھ -   ).ماذا تضع فیھ؟. (نھرا
ً یدفئ نفسھ، ال یحتاج الى وسائل تدفئة -   .منزال

ً لیفكروا: نقاش   .ناقش افكارھم. اعطھم وقتا
  .استخدامات عدیدة: ١٣نشاط 
ً ابداعیة من خالل استراتیجیة االستخدامات العدیدة: الھدف لخلوي یستخدم الھاتف ا. ان ینتج افكارا

 - : كیف تستخدم البارومیتر في: على ضوء ذلك. الخ... ضوء، ساعة، انترنت: باستخدامات عدیدة
  .قیاس الظل -. مسطرة - . قیاس الزمن - . قیاس السرعة - . قیاس طول عمارة

  .واطلب منھم وضع قانون حول استخدام االشیاء لغیر ما وضعت لھ. ناقش افكارھم: نقاش
  .دیدةاستخدامات ع: ١٤نشاط 
جد . سم٣٠معك مسطرة حدیدیة طولھا . انتاج افكار ابداعیة باستخدامات متعددة لشيء واحد: الھدف

  .خمسة استخدامات لھا في قیاس طول عمود كھرباء
  .دعھم یناقشون افكارھم: نقاش

  .العمل القبلي: ١٥نشاط 
القبلي یتعلق بالتخطیط واستباق العمل . انتاج افكار ابداعیة باستخدام استراتیجیة العمل القبلي: الھدف

ما العمل  - ما العمل القبلي الالزم للقیام بتجربة علمیة؟  -: على ضوء ذلك. االحداث والوقایة المسبقة
ما العمل القبلي  -ما العمل القبلي الالزم للقیام لزراعة حدیقة؟  -القبلي الالزم للقیام بتعلم السباحة؟ 

  الالزم للحصول على ثمر جید؟
  .بعد مناقشة االفكار اطلب منھم وضع قاعدة أو قانون یرتبط بالعمل القبلي: شنقا

  .التعشیش: ١٦نشاط 
التعشیش ھو ادخال مجموعة من االشیاء في بوتقة . انتاج افكار ابداعیة باستخدام التعشیش: الھدف

طیھ داخل أو ادخال ھوائي السیارة و. واحدة، مثل ادخال الوسائل التعلیمیة في دراسة كل مادة
 - . عمل مزرعة -: استخدم التعشیش في: على ضوء ذلك. أو دراسة تحقیقیة في وقت واحد. السیارة

  .تصمیم متنزه
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  .وضع فندق داخل مدرسة -. جمع ادویة وعالجات في مكان واحد -
  .ناقش ما یقدمھ الطالب من افكار: مناقشة
  .التقلیل: ١٧نشاط 
على . التقلیل یعني توفیر المواد واالدوات والكلفة والجھد. التقلیلانتاج افكار جدیدة باستخدام : الھدف

كیف تصمم  -كیف تقلل وزنك؟  -كیف تقلل فاتورة الكھرباء؟  - كیف تسقي مزرعة؟  - : ضوء ذلك
ً؟   سیارة ال تستھلك وقودا

  .تتم مناقشة ما ینتجھ الطلبة من افكار: مناقشة -
  .القوة الداعمة: ١٨نشاط 
أو . عادة ما ندعم شجرة بربطھا بحبل حتى ال تمیل. فكار باستخدام القوة الداعمةانتاج ا: الھدف

ما الذي تدعم بھ خزانة أو ثالجة حتى تتحرك بسھولة؟ حتى : على ضوء ذلك. نسمدھا حتى تكبر
ما الذي تدعم بھ آلة حتى تكون أكثر مرونة؟ ما الذي تدعم بھ سیارة حتى تقلل خطر ! تعیش طویالً 

ً حتى یبدع؟الحوادث؟    ما الذي تدعم بھ طفال
  .ووضح اھمیة الدعم. ناقش افكارھم: نقاش

  .االفادة من الضار: ١٩نشاط 
ً لالفادة من میاه الفیضان، . انتاج افكار ابداعیة من خالل االفادة من الضار: الھدف عادة ما نقیم سدودا

مخلفات  - ): في ثالث طرق فكر(كیف تفكر باالفادة من : على ضوء ذلك. أو نقول رب ضارة نافعة
  .سیارة تالفة ال تعمل - . المالبس القدیمة -. مخلفات المواد العضویة - . أكیاس البالستیك

ً لكل حالة   .ناقش افكارھم واجعلھم یضعون قانونا
  .االستبدال أو التعویض: ٢٠نشاط 
عن االمتحان الكتابي  یمكن االستعاضة. إنتاج افكار ابداعیة باستخدام االستبدال أو التعویض: الھدف

. فلكل شيء بدیل. ویمكن االستعاضة عن جودة الطعام بالفیتامینات. بامتحان شفوي أو بحث أو نقاش
ً  - : على ضوء ذلك استعض عن كل ما یأتي بثالثة بدائل التنقل  -. النباتات تولد االكسجین نھارا

  .السكن في منزل ملك -. الخبز  - . بالسیارة
  .لھم یتوصلون الى قوانین لمثل ھذه الحاالتناقشھم واجع: نقاش

  .مستقبلیات: ٢١نشاط 
كیف یتم التسوق  -ما سیارة المستقبل؟  -. انتاج افكار ابداعیة من خالل التفكیر المستقبلي: الھدف

ً؟  ً؟  -مستقبال ً، بماذا یمكن ان  - ما المواد التي ستختفي مستقبال اذا زادت كمیة الذھب مستقبال
  نستخدمھ؟

  .ناقش افكارھم: نقاش
ففي التفكیر الناقد نكون . وھكذا، أؤكد مرة ثانیة ان االنشطة االبداعیة تختلف عن انشطة التفكیر الناقد

امام قضایا واقعیة ملموسة،  اما في التفكیر االبداعي، فإننا في الغالب نتحدث عن أمور غیر واقعیة 
ً، ولذلك تكون المتعة في التفكیر ا لناقد في المشكالت التي نضعھا نحن أمام وغیر منطقیة أیضا

الطالب، أما في التفكیر االبداعي فنحن نقدم مجرد اثارات، والمتعة تأتي من خالل ما یصدر عن 
  .الطالب من افكار

ً أو اختراقا للواقع، حیث یمكن ان یكون مجرد  ً مبینا ولعل من المفید ان نكرر ان االبداع لیس فتحا
ً، مثل  الخ، والمھم أن نعرف ان االبداع مھارات ... اختراع المدفأة وقلم الحبر الجافافكار بسیطة جدا
  .یمكن تعلیمھا لكل طالب
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 اعالنات

 ١٥:الدستور ص/٣٥:الرأي  ص
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  الصویفیة -جورج موسى حبیب الصناع  -
  
  صویلح  - أحمد سلمان دعابس  -
  
  اللبن -زید كامل ابو النادي  -
  
  دابوق -نعمت مراد رمزي  -
  
  قریة السماكیة -جریس عواد الحجازین  -
  
  ام السماق الشمالي -جورج یوسف عواد العواد  -
  
  جمعیة آل النبر -ري فاطمة احمد كامل الخی -
  
  المدینة الریاضیة - محمود عبدالواحد عیسى الحوراني  -
  
  دابوق -سمیرة أحمد محمود الھاشمي  -
  
  الرابیة -نبیل صائب الناظر  -
  
  الحصن -مریم خلیل عیسى حنون  -
  
  تالع العلي -أیمن جمیل عویس مصطفى  -
  
  مادبا -علي محمود سلیمان  -
  
  الصویفیة - نایان ب وركڤروبرت خاشو كی -
  
  أم السماق -جورج یوسف عواد العواد  -
  
  أم السماق -میشال سمعان عیسى الكیال  -
  
  الدوار السابع - حلوة احمد محمد صالح  -
  
  تالع العلي -نایفھ عودة مسعد البقاعین  -
  
  جبل الحسین - احمد محمد احمد حمام  -

 وفیات

 الرأي 
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اح الیوم رئیس مجلس مفوضي الھیئة المستقلة لالنتخاب یلتقي عند الساعة العاشرة والنصف من صب
الدكتور خالد الكاللده ومجلس مفوضي الھیئة بعدد من ممثلي وسائل االعالم المختلفة، للحدیث حول 

  .استعدادات الھیئة ومناقشة التعلیمات التنفیذیة الخاصة باالنتخابات البلدیة والالمركزیة القادمة
  

تور یاسین الخیاط الیوم انجاز مشروع التكییف والتبرید بالطاقة الشمسیة في یفتتح وزیر البیئة الدك
  .المركز الثقافي الملكي

  
من اجمالي عدد الشركات من القطاع الخاص في %) ٩٨(أن ما نسبتھ » الدستور«علمت صنارة 

  .موظفا وموظفة) ٨٣٠(األردن ھي شركات صغیرة ومتوسطة الحجم، ویعمل بھا 
  
ألف فرصة عمل استحدثھا االقتصاد األردني ) ٣١(كان ھناك  ٢٠١٥ذون أن عام أكد مصدر مأ  
  .ألف وظیفة مفقودة) ١٤(ألف وظیفة جدیدة و) ٤٥(و
  

من النساء المنسحبات من سوق %) ٥٢(أظھرت نتیجة دراسة أعدھا المجلس األعلى للسكان أن 
ھن من النساء %) ٧٨( سنة، وما نسبتھ) ٣٤و ٢٥(العمل تقع أعمارھن ضمن الفئة العمریة 

  .المتزوجات
  

بدأ دیوان الخدمة المدنیة أمس باستقبال طلبات التوظیف الكترونیا، مزودا بالوثائق المطلوبة، حیث 
  .استقبل عشرات الطلبات وفق ھذه اآللیة، ووصل عدد منھا من أردنیین یعملون خارج المملكة

  
ري لمناقشة القضایا الراھنة وذلك في مقر المنتدى، بدعوة من المنتدى العربي یُعقد لقاء الثالثاء الشھ

  .الساعـة السادسة مـن مساء یوم غد
  

ضبطت األجھزة المختصة احد األشخاص في ساعة متأخرة من مساء امس األول عندما كان یطلق 
 اعیرة ناریة في الھواء بالقرب احدى البنایات السكنیة في الشمیساني وتم توقیفھ الستكمال التحقیقات

  .تمھیدا لتحویلھ الى القضاء
  

قامت الجھات الصحیة بإغالق عدد من محال بیع وشواء األسماك في سوق الُسكر خلف المسجد 
الحسیني وسط البلد بالشمع األحمر وتحویل مالیكیھا الى القضاء نظرا الكتشاف مخالفات صحیة 

  .وغذائیة صارخة
  
  

 زوایا الصحف 

 صنارة الدستور 
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یعقد الیوم في نقابة المقاولین بعمان عند الساعة الحادیة تداعى رؤساء بلدیات المملكة إلى اجتماع 
عشرة صباحا، بدعوة من بلدیة الكرك، وذلك لمناقشة القرار الحكومي المرتقب بحل المجالس البلدیة، 

  .القادم) اغسطس(تمھیدا إلجراءات انتخاباتھا المقبلة، المتوقعة في آب 
  

القادم، بكلفة تصل ) ابریل(ر، خالل شھر نیسان طیارات بدون طیا ٤تعتزم وزارة الزراعة شراء 
، وذلك "كادبي''ألف دینار للواحدة، من مركز الملك عبدهللا الثاني للتصمیم والتطویر  ٦٠إلى 

" الغد"الستخدامھا في الرقابة والحد من عملیات التعدي على الثروة الحرجیة، ھذه المعلومة كشفھا لـ
  .مصدر رسمي

  
في وزارة العدل إشارة الحجز التنفیذي على أي أسھم، تعود لشركة مجمع  وضع مأمور تنفیذ عمان

الشرق األوسط للصناعات الھندسیة واإللكترونیة والثقیلة، وذلك وفقا إلفصاح نشرتھ بورصة عمان 
  .أمس

  
رئیس مجلس " تجاوز"ما أسماه " فیسبوك"انتقد الناشط النقابي میسرة ملص على صفحتھ على 

النقابیة، لعدم مشاورتھ للجنة مقاومة التطبیع وشركاء النقابات في اللجنة العلیا لحمایة النقباء لألصول 
إعالنھ رفع المقاطعة عن "ھو " موضوع مفصلي"في ) أحزاب المعارضة(الوطن ومجابھة التطبیع 

ملص غمز من الجھة المرجعیة لرئیس مجلس النقباء، متسائال ھل ". الحوار مع األمیركیین الرسمیین
؟ وتساءل "القرار االخیر للحركة اإلسالمیة بإسقاط المقاطعة مع األمیركان الرسمیین"مرجعیة ذلك 

  !؟"ھل یفھم بأن مكافأة النقابات لإلدارة األمیركیة بنقل سفارتھا للقدس ھو رفع المقاطعة عنھا: "أیضا
  
  
  

 

  زواریب الغد


