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 ـــــــوضـــــوعالمــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

  ٣  ثقة األھالي وأمان الطالبات".. األردنیة"سكن الطالبات في 

  ٦  "األردنیة"تقییم تعلم الطلبة بغیر االختبارات ورشة عمل في 

تحقق المركز الثاني في تحدي التكنولوجیا لمكافحة التطرف " األردنیة"
  واإلرھاب في واشنطن

٧ 

تستضیف الخزاف القیسي حول إثارة التفكیر في العمل ) فنون األردنیة(
  الفني

٨ 

تنفیذ حزمة متنوعة من اإلجراءات والتدابیر لتطویر أدوات : الفاعوري
  العمل

٩ 

ّذ تجربة تمرین إخالء حریق وھمي  مستشفى الجامعة األردنیة ینف
  بالتعاون مع المدیریة العامة للدفاع المدني

١٠ 

   شؤون جامعیة

الملكة رانیا العبدهللا تتسلم الجائزة العالمیة للریادة من منظمة األصوات 
  الحیویة

١١ 

 ١٣  )ذوقان الھنداوي للتمیز التربوي(جامعة كامبردج تستحدث بعثة 

خبراء یحذرون من الخروج عن نسق استراتیجیة تنمیة الموارد 
  البشریة بالتعلیم العالي

١٤ 

 ١٦  طراونة یفتتح المؤتمر الدولي للحوكمة في الشرق االوسطال

 ١٨  استراتیجیات الخطاب في شعر صالح جرار

 ٢٢  تنشر نص التعدیالت المقترحة على قانون الجامعات» الرأي«

 ٢٥  خبراء یدعون لتشكیل ھیئة لتطویر المناھج وتنمیة التفكیر اإلبداعي

   مقاالت

واقع مھنة طب األسنان الیوم انعكاس األوضاع االقتصادیة على 
  آیة عبدهللا األسمر. د/المھنة

٢٨ 

 ٣٠  محمد ابو رمان/في ملف التعلیم.. استئنافا

 ٣٢  وفیات

  ٣٥-٣٣  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  ثقة األھالي وأمان الطالبات".. األردنیة"سكن الطالبات في 
  

ً في حیاتھن؛ وذلك لمنھجیة  - ھبة الكاید  یعد سكن الطالبات أحد العوامل الرئیسیة المؤثرة إیجابا
حة رسختھا إدارة الجامعة حرصا منھا على تھیئة األجواء المناسبة في توفیر وتأمین إقامة مری

  .وھادئة لطالباتھا الالتي یشكلن صلب اھتماماتھا
   

یحظى سكن الطالبات في الجامعة األردنیة بعنایة فائقة من عمادة شؤون الطلبة بتوفیر سبل الراحة 
والطمأنینة للطلبات ومتابعة أمورھن داخل السكنات وخارجھا، وتھیئة الجو المناسب للرقي بھن إلى 

لمي والدراسي، األمر الذي تطمح من خاللھ إدارة السكن إلى التمیز أعلى مستوى في التحصیل الع
  .في الخدمات والرعایة محلیا وإقلیمیا

   
   

وتحرص إدارة السكن على تحقیق رسالة الجامعة بتوفیر المناخ األسري للطالبات، واالسھام في 
نب بناء صداقات تكوین شخصیتھن ورعایتھن من الجوانب النفسیة واالجتماعیة والصحیة، إلى جا

جدیدة وتسھیل تواصلھن مع المجتمع المحلي لیكن قادرات على تحمل المسؤولیة واالنخراط في 
  .سوق العمل

   
   

وضمن االھتمام بخلق األجواء األسریة وتحقیق األلفة بین الطالبات یتم عقد االجتماعات الدوریة 
لتسلیط الضوء على المشاكل التي تواجھ الطالبات وایجاد حلول لھا، وتنظیم ندوات ومحاضرات 
 تعریفیة تناقش قضایا أسریة واجتماعیة وصحیة، وإقامة إفطارات جماعیة خاصة في شھر رمضان،

  .إلى جانب تنظیم رحالت ترفیھیة وزیارات اجتماعیة، والمشاركة في عدد من الفعالیات الطالبیة
   
   

وتضم الجامعة أربعة مبان سكنیة للطالبات تشرف علیھا دائرة المنازل الداخلیة التابعة لعمادة شؤون 
' الزھراء'قتھا وھما الطلبة، اثنین منھا وجدت منذ تأسیس الجامعة فكانا شاھدین على تاریخھا وعرا

طالبة من مختلف محافظات  ٨٠٠التابعان لشعبة السكن المحلي، ویضمان حوالي ' األندلس'و
المملكة، إضافة الى منزلین آخرین ھما جرش وعمون التابعین لشعبة السكن الدولي، تم استحداثھما 

  .طالبة ٢٠٠للطالبات الوافدات ویضمان زھاء 
   
   

حدثت مدیرة المنازل الداخلیة سھاد أبو طالب عن سعي الجامعة الدؤوب ت" أخبار األردنیة"ولـ 
لتوفیر المناخ المالئم في سكناتھا، وتوفیر الراحة واألمان واالستقرار للطالبات، ویجسد من خالل 
استراتیجیة علمیة وإنسانیة تتبع روح األخوة والعمل الجماعي والتعاون واستغالل أوقات الفراغ في 

  .ارات الشخصیة، وخلق الطاقات اإلبداعیةتنمیة المھ
   
   

 أخبار الجامعة

  ٩/٣/٢٠١٧                                                   خمیسال                                                    األردنیة أخبار 
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وأكدت أبو طالب أن الطالبات أمانة في عنق الجامعة، وأي تقصیر تجاھھن یستوجب المساءلة 
والمتابعة الحثیثة من اإلدارة التي تعھدت أمام ذوي الطالبات في المحافظة علیھن ودرء أي سوء قد 

ارة السكنات شكلت دافعا إیجابیا لمواصلة الجھود في تلبیة یطالھن، الفتة الى أن ثقة األھالي بقدرة إد
  .كل سبل الراحة واألمان لبناتھم

   
   

مشرفة مؤھلة ومن ذوات الخبرة في إدارة السكنات والتعامل مع الطالبات،  ٣٠ویعمل في السكنات 
فقة الطالبات مبینة أن الرعایة التي تقدمھا المشرفات تمتد لتشمل الرعایة الصحیة من حیث نقل ومرا

إلى قسم الطوارئ في مستشفى الجامعة ومرافقتھا حتى االطمئنان علیھا في حال حدوث طارئ 
  .صحي إلحداھن

   
   

وأشارت أبو طالب في حدیثھا إلى المیزة األبرز التي تتمتع بھا سكنات الطالبات مجتمعة وأسھمت 
ألمنیة من قبل رجال األمن الجامعي على في زیادة الثقة بمأمونیتھا من قبل األھل وھي توفر الرعایة ا

  .ساعة نظرا لوقوعھا داخل الحرم الجامعي، وھي میزة تنفرد بھا ٢٤مدار 
   
   

أما سكنا عمون وجرش وھما األكثر تفردا وحداثة بین السكنات فیتمیزان بحداثتھما في البناء 
األجنحة الفندقیة فئة خمسة  والتقسیم، ونوعیة وجودة الخدمات التي تقدم فیھما والتي تشابھ خدمات

  .نجوم، على حد وصف بعض الطالبات
   
   

جنسیة عربیة وأجنبیة مختلفة،  ٢٣وللمحافظة على خصوصیة واستقاللیة الطالبات الوافدات من 
تقول أبو طالب، عن ھذین السكنین اللذین یفتحان أبوابھما أمام الطالبات منذ السابعة صباحا وحتى 

غرفة موزعة بالتساوي وفق نظام  ١٨٤میم السكنین اللذین یضمان تم تص"العاشرة مساء 
االستودیوھات المنفصلة والمستقلة وضمن أنماط مفردة ومزدوجة، كما أن كل استودیو یحتوي على 
غرفة نوم مجھزة بمكتب للدراسة وصالة صغیرة ومطبخ مزود باألجھزة المنزلیة الالزمة وحمام 

، مثل المیاه % ٥ت التي تشملھا أجرة السكن التي تزداد سنویا بنسبة مستقل، إلى جانب توفیر الخدما
  ".والكھرباء والتدفئة والغاز واالنترنت

   
   

في حین یجمع سكنا الزھراء واألندلس بین األصالة والحداثة؛ فقد تأسسا منذ نشأة الجامعة ویضمان 
ا، ویضم كل منھما ثالثة غرفة على التوالي ویخضعان لصیانة مستمرة نظرا لقدمھم ١٥٠، و١٧٥

أجنحة؛ یضم الجناح الواحد خمسة مطابخ مشتركة الستیعاب األعداد الكبیرة من الطالبات، بحسب 
اللذین ' األندلس'و' الزھراء'ابو طالب التي تؤكد أنھ یمكن للطالبة الحصول على إقامة في سكني 

الخدمات التي تقدم فیھما، حیث تقل یغلقان أبوابھما في التاسعة مساء، بأسعار رمزیة تبعا لطبیعة 
  .شھریا' جرش'و' عمون'أسعار اإلقامة في السكنین فصلیا عن أسعار اإلقامة في سكني 
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وال یفوتنا أن نذكر ھنا بأن منازل الطالبات تضم في أرجائھا خمس غرف لطالبات من فئة ذوي 
یة وإعاقاتھن السمعیة والبصریة االحتیاجات الخاصة مزودة بأثاث وأجھزة تتناسب وقدراتھن الجسد

  .والحركیة
   
   

وترى أبو طالب أن دائرة المنازل أمام تحد كبیر وفقا لتزاید الطلب على ارتیاد السكن الداخلي 
للجامعة بھدف اإلقامة فیھ، لسمعتھ ولخدماتھ المتمیزة ولموقعھ االستراتیجي ولتوفر األمن واألمان 

  .اني األخرىفیھ، داعیة إلى زیادة أعداد المباني الستیعاب أكبر عدد ممكن وتحدیث وتطویر المب
   
   
نسعى أن تكون السكنات األنموذج الذي یحتذى "وعن رؤیة ورسالة إدارة المنازل تقول أبو طالب  

بین الجامعات األردنیة والعربیة في نوعیة الخدمات التي نقدمھا لجمیع الشرائح بھدف تأمین الراحة 
خوة الصالحة والعمل الجماعي واالستقرار للطالبات وتوثیق العالقة بینھن من خالل تجسید روح األ

، وتضیف إن الرسالة "والتعاون والتكاتف واستغالل أوقات الفراغ لتصبح طاقة من العطاء واإلبداع
تتمثل في توفیر المناخ المالئم لجمیع شرائح الطالبات األردنیات الوافدات من محافظات المملكة أو 

  .العربیات واألجنبیات الوافدات من خارج المملكة
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  "األردنیة"تقییم تعلم الطلبة بغیر االختبارات ورشة عمل في 
  

نظم مركز االعتماد   -محمد المبیضین 
وضمان الجودة بالتعاون مع كلیة العلوم 
التربویة في الجامعة األردنیة الیوم ورشة 

تقییم تعلم الطلبة بغیر " عمل تدریبیة بعنوان 
  " .االختبارات

   
وقال الدكتور حسان العمري الذي حاضر في 

شة تھدف إلى بناء وتطویر الورشة إن الور
قدرات المتدربین في مجال التقویم التربوي 
بغیر االختبارات والتعریف بخصائصھ 

  .وأنواعھ واستراتیجیاتھ
   
   

وأضاف أن التمكن من تطویر أدوات التقویم في مواقف تعلیمیة تتضمن قوائم الرصد وساللم التقدیر 
  .ومصفوفات معایرة األداء

   
   

ى أن الورشة جاءت في ضوء النھج الذي تتبناه الجامعة في إعادة صیاغات نتاجات وأشار العمري إل
التعلم في البرامج  األكادیمیة لتشمل إعداد الخریج بشكل متكامل  وتملكھ المعرفة والكفایة 

  .واالتجاھات االیجابیة
   
   

تبادل وجھات  من أعضاء ھیئة التدریس من كلیات الجامعة) ٣٥(وشھدت الورشة التي شارك فیھا 
النظر حول الجوانب المتعلقة بالتعلیم الذي یستھدف بناء شخصیة متكاملة لدى المتعلم لتمكینھ من 

  .التعامل مع مقتضیات العصر بكفاءة وقدرة عالیة المستوى

  ٩/٣/٢٠١٧                                                   خمیسال                                                    األردنیة أخبار 
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  تحقق المركز الثاني في تحدي التكنولوجیا لمكافحة التطرف واإلرھاب في واشنطن" األردنیة"

 
حصل فریق الجامعة األردنیة على 
المركز الثاني  بعد تأھلھ إلى النھائیات في 

في توظیف  لالبتكار) P2P(تحدي 
التكنولوجیا واإلعالم االجتماعي في 
مكافحة الفكر المتطرف واإلرھاب من 

  ).مشروع أثر(خالل 
   

وقد شارك فریق من شباب الجامعة 
الریادي من مركز االبتكار والریادة مكون 
من طلبة كلیات الھندسة واألعمال 
واللغات في التصفیات النھائیة التي عقدت 

التابع لوزارة الدفاع األمریكیة في ) NESA(وبدعم من مركز )  Facebook(برعایة من شركة 
، بعد التصفیات األولیة التي ضمنت  ٢٠١٧مارس  ٣شباط و  ٢٦العاصمة األمریكیة واشنطن بین 

  .دولة حول العالم ٤٨فریق جامعي من  ٢٠٠فریقا من أصل   ٢٠
   
في دعم الشباب الجامعي المبدع " دنیةاألر"وتأتي ھذه المشاركة في إطار الجھود التي تبذلھا  

  .والریادي، ومحاربة الفكر المتطرف واإلرھاب
   
   
ھذا وقد حضر النھائیات حشد عالي المستوى من المدیرین التنفیذیین ونوابھم لشركات أمریكیة،  

ومدیرو مراكز ومعاھد وجامعات، وعدد من السفراء والملحقین الدبلوماسیین والعسكریین لعدد من 
  .ول العالمد
   
   

وقد استقبل رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة الفریق المشارك بحضور نائب الرئیس لشؤون 
المراكز وخدمة المجتمع الدكتور موسى اللوزي الفریق المشارك، حیث قدم قائد الفریق الطالب محمد 

  .وتجربتھم في التحدي و خططھم المستقبلیة) أثر(النشاش عرضا مفصال لمشروع 
   
   

وقدم اللوزي والفریق المشارك شكرھم لرئیس الجامعة على دعمھ المتواصل، ومتابعتھ الحثیثة 
لمشاركة الطلبة، وتوفیر سبل احتضان أفكارھم ومشاریعھم اإلبداعیة بما یسھم في دفع مسیرة التقدم 

  .والتنمیة في وطننا الغالي
   
   

ومشاركتھم  المتمیزة، ووجھ الدعوة لجمیع " یةاألردن"وأشاد محافظة  بجھود الطلبة وبھمة شباب 
طلبة الجامعة  لمزید من االنخراط والتمیز في العمل اإلبداعي والریادي االجتماعي الذي یمثل روح 

  .الجامعة األردنیة وتمیز طلبتھا على المستوى المحلي والعالمي

  ١٢/٣/٢٠١٧                                                   حداأل        ٢:الدستور ص/طلبة نیوز/٢١:الرأي ص/األردنیة أخبار 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  تستضیف الخزاف القیسي حول إثارة التفكیر في العمل الفني) فنون األردنیة(

  
  

استضاف قسم الفنون البصریة في  - فادیة العتیبي
كلیة الفنون والتصمیم في الجامعة األردنیة 
محترف الخزف العراقي الفنان ولید القیسي إللقاء 

طرق إثارة التفكیر في العمل (محاضرة حول 
  ) .الفني

   
واستعرض القیسي في بدایة المحاضرة التي 

بحضورعدد من أعضاء الھیئتین التدریسیة  جاءت
واإلداریة وجمع من الطلبة، مسیرتھ الفنیة الحافلة 
باإلبداعات الخزفیة واللوحات التشكیلیة واألعمال 

االنشائیة ذات المنحى المفاھیمي، مشیرا إلى محاوالتھ الدؤوبة في ابتكار كل ما ھو جدید وغیر 
یستند إلیھ بذلك على فھمھ العمیق وتجلیھ في ترجمة  مألوف في كل قطعة یصممھا، األمر الذي

  .أفكاره على مصنوعاتھ
   
   

وأشار القیسي في حدیثھ إلى بدایات فن الخزف الذي یوظف فیھ حاسة اللمس بشكل أكثر من الفنون 
التشكیلیة األخرى ومراحل تطوره، وما طالھ من حداثة، معرجا في الوقت ذاتھ على اآللیات التي 

  .عھا في إنتاج العمل الفني وما یمكن التطویر علیھا وصوال إلى التمیز واالنفرادیجب اتبا
   

     
وحث القیسي الطلبة في نھایة اللقاء الذي أداره الفنان والمدرب والمحاضر في كلیة الفنون والتصمیم 
حازم الزعبي، على ضرورة تجریب الخامات المختلفة في أعمالھم وعدم الرھبة من استنطاقھا، 

  .وآلیات التفكیر فیھا
   
   

في األردن وقطر وبریطانیا، وشارك من الجدیر ذكره أن الخزاف القیسي أقام العدید من المعارض 
بمعارض مشتركة في المغرب واإلمارات العربیة المتحدة والدنمارك والوالیات المتحدة األمریكیة 
وتركیا والیونان وبلجیكا وفرنسا، وغیرھا من الدول، كما حصل على جوائز رفیعة في بلده العراق 

  .وفي الصین والیابان والدنمارك
   

  ٩/٣/٢٠١٧                                                   خمیسال                                                    األردنیة أخبار 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  تنفیذ حزمة متنوعة من اإلجراءات والتدابیر لتطویر أدوات العمل: الفاعوري
  

  
استقبل رئیس الجامعة األردنیة الدكتور 
عزمي محافظة رئیس نادي الموظفین 
حمزة الفاعوري وعددا من  أعضاء الھیئة 

  .اإلداریة
   

وأعرب محافظة عن فخره برئیس النادي 
وأعضائھ الذین تھافتوا لدخول سباق 
انتخابات النادي سعیا لخدمة زمالئھم 

ھم خیر تمثیل، ورغبة في تعزیز وتمثیل
مسیرة المسؤولیة االجتماعیة والثقافیة 

، ١٩٧٣للنادي الذي تم تأسیسھ في العام
  .وھنأھم على فوزھم، وتمنى أن یؤدوا أدوارھم بمنتھى األمانة واإلخالص

   
   

م المزید ودعا محافظة إدارة النادي إلى بذل المزید من الجھود والعمل على تطویر أدوات العمل وتقدی
  .بما ینسجم مع األھداف والرؤى الذي وجد من أجلھ" األردنیة"من الخدمات المتمیزة لموظفي 

   
   

من جانبھ عرض الفاعوري رؤیتھ المستقبلیة الرامیة إلى اإلرتقاء بمستوى خدمات النادي، مشیرا إلى 
التوسع في الخدمات التي أنھ تم االنتھاء من وضع خطة تطویریة سیتم اإلعالن عنھا قریبا تھدف إلى 

یقدمھا النادي وتنظیم المزید من األنشطة االجتماعیة وإطالق المبادرات الخالقة التي من شأنھا توثیق 
  .عرى التواصل ما بین الموظفي

   
   

وأكد الفاعوري أنھ سیتم تنفیذ حزمة متنوعة من اإلجراءات والتدابیر الرامیة إلى تطویر أدوات 
دد أكبر من الشركات والمؤسسات الوطنیة لتنویع الخدمات وتقدیم أفضل العمل التشبیك مع ع

  .التسھیالت للموظفین سعیا في توسیع قاعدة المستفیدین
   
   

وفي نھایة اللقاء سلم الفاعوري درعا لرئیس الجامعة تقدیرا لجھوده وإدارتھ الحكیمة  من خالل 
  .ھة العاملین والسبیل لتحقیق ما یصبون إليتوفیر كل الدعم واالمكانیات الالزمة لیظل النادي وج

   

  ٩/٣/٢٠١٧                                                   خمیسال                                                    األردنیة أخبار 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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ّذ تجربة تمرین إخالء حریق وھمي بالتعاون مع المدیریة العامة  مستشفى الجامعة األردنیة ینف
  للدفاع المدني

  
  

ذ  ّ ً للخطة التدریبیة السنویة لمستشفى الجامعة األردنیة وبالتعاون مع مدیریة الدفاع المدني نف تنفیذا
  .خل قسم العملیّاتالمستشفى الیوم تجربة تمرین إخالء حریق وھمي دا

ً لحدوث تماس كھربائي، حیث تّم تفعیل  واشتملت التجربة على نشوب حریق في قسم العملیات نتیجة
خطة الطوارئ الداخلیة في المستشفى ومحاولة الموظفین والفرق الداخلیة المتخصصة في مكافحة 

الّسیطرة، وتم إخالء الحریق وإخالء اإلصابات واالتصال بالدفاع المدني بعد خروج الحریق عن 
حاالت مرضیة كان منھم مریض تحت العملیة وآخر تحت التخدیر وحالتین إغماء ومریض لدیھ ) ٨(

كسور غیر قادر على المشي باإلضافة إلى مریض كفیف وحالتین جراحة، أما كودار المستشفى فقد 
ّة المرضى   .تم إخالؤھم عن طریق مخارج الطوارئ بعد االنتھاء من إخالء كاف

ویھدف ھذا التمرین والذي تم إجراؤه من خالل مكتب السالمة العامة والبیئة إلى اختبار كفاءة 
اإلجراءات المتخذة من قبل العاملین في المستشفى والتجھیزات المتوفرة لمكافحة الحرائق وأسالیب 

مواجھة التعامل مع الحوادث لحین وصول فریق الدفاع المدني واختبار كفاءتھم ومقدرتھم على 
الحاالت الطارئة باإلضافة إلى خلق روح التعاون واالنسجام بین جمیع الُمشاركین للعمل بروح 

  .الفریق الواحد
ً بالمالزم محمد الحوراني ضابط تدریب المدنیین في  ّال وعبّر فریق الُمقیّمین لفعالیّات التمرین ممث

لذي وصل إلیھ كادر المستشفى في مدیرة دفاع مدني غرب عمان عن إعجابھم بالمستوى المتطور ا
ً من خالل تنفیذھم لھذه التجربة والتي استغرقت حوالي  التعامل مع الحاالت الطارئة والذي ظھر جلیّا

ً في مثل ھذه التجارب) الثالث دقائق( ً مثالیّا   .والذي یعد وقتا
ة على أھمیة تنفیذ ومن جانبھ أكد الدكتور عبد العزیز الزیادات مدیر عام مستشفى الجامعة األردنی

مثل ھذه التجارب لما لھا من أثر كبیر في توعیة وتدریب فریق السالمة العامة وطواقم المستشفى في 
التعامل مع الحوادث المختلفة التي قد تقع داخل أو خارج المستشفى، كما أشاد بالمستوى المتطور 

  .لفةلكوادر الدفاع المدني وحرفیّتھا في التعامل مع الحوادث المخت
وقّدم الدكتور الزیادات الشكر لكافة كوادر الدفاع المدني وكوادر المستشفى على أدائھم المتمیّز خالل 

  .التمرین

  ١٠/٣/٢٠١٧                                                 جمعةال                                                       ٣ :صالدستور 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan 
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

11 

  
  
 
  

  
  

  الملكة رانیا العبدهللا تتسلم الجائزة العالمیة للریادة من منظمة األصوات الحیویة
  

  
تسلمت جاللة الملكة رانیا العبدهللا مساء أمس الجائزة العالمیة للریادة خالل االحتفال السنوي السادس 

، والذي كرم عدد )Vital Voices(یع جوائز القیادة العالمیة لمنظمة األصوات الحیویة عشر لتوز
من النساء المؤثرات في مجاالت التمكین االقتصادي والتنمیة السیاسیة وحقوق اإلنسان على المستوى 

  .العالمي
  

طن عن التحدیات وتحدثت جاللتھا في الكلمة التي ألقتھا خالل االحتفال الذي أقیم في العاصمة واشن
التي تعاني منھا النساء العربیات، قائلة أن الكثیر من النساء عبر العالم العربي یحملن شعلة التنویر 

ً، لكن تقدمھن وتقدمنا یعیقھ النزاع وعدم االستقرار الذي لم تسببھ النساء لكنھن یتحملن وطأتھ   .عالیا
  

الھام باعتباره االمل األفضل إلزالة الظالم، وأعربت جاللتھا عن قناعتھا وایمانھا بدور التعلیم 
  .ولمحاربة الذین یھدمون، واالستثمار بمن یستطیع البناء

  
وأكدت جاللتھا أھمیة التعلیم لتسلیح الفتیات والنساء بالمعرفة التي یحتجنھا للتمیز، مشیرة الى ان كل 

مة البیئة، ومن االبتكار إلى ما نسعى لھ من أجل مستقبل منطقتنا، من النمو االقتصادي إلى استدا
  .الریادة، یعتمد على المشاركة الكاملة للنساء

  
وأعطت جاللتھا لمحة عما قد یكون علیھ المستقبل إذا جرى تمكین النساء، مستذكرة ما وصلت الیھ 

  .النساء في األردن من مناصب كمدیرات تنفیذیات وطبیبات وأستاذات وقاضیات وأكثر
  

ً قوة وإبداع وقدرة تحمل النساء اللواتي فقدن كل شيء، ودعت الحضور  وأشارت إلى أنھا ترى أیضا
  لتخیل ما یمكنھن تقدیمھ للمنطقة، إن حصلن على الفرصة فقط؟

  
  .وأضافت جاللتھا أن تغییر واقعنا مرھون بنا كعرب، وعلینا أن نحارب من أجل مستقبلنا

  
ھم على المساعدة لتغییر النظرة للمرأة العربیة، من خالل تحدي وخاطبت الحضور بقدرة كل واحد من

  . األفكار النمطیة ومقاومة الصور النمطیة المتعلقة بالمرأة العربیة
  

وعن حدیثھا عن اإلرھاب والتطرف قالت جاللتھا بالنسبة للخوارج المتعصبین والمتطرفین الذین 
 ً بتحریف تعالیم "ھي ما سماھا جاللة الملك عبدهللا  أیدولوجیتھم السامة والوحشیة –یروعوننا جمیعا

  .، فھم یعطون صورة زائفة ومضللة لدیننا الذي یُنتھك بكل تعالیمھ"االسالم
  

  .وأشارت اننا اذا سمحنا لالرھابیین أن یقلبوا الغرب ضد االسالم، فنحن نشن الحرب عنھم

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ١٠/٣/٢٠١٧                                                     جمعةال                                                         ٢:صالرأي 
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  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan 
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

12 

  
غرب في السعي من أجل مستقبل أفضل وأعادت جاللتھا التأكید على أھمیة التعاون بین الشرق وال

  .للنساء وإقصاء المتطرفین
  

ودعت الحضور لالحتفال بقوة النساء وقدرتھن على التواصل عبر الحواجز، وقالت أنھن یعملن أكثر 
  .من شق طرق جدیدة، فھن یزرعن أرض مشتركة سیزھر فیھا التقدم

  
 ٢٠٠٦التي بدأت في عام ) Vital Voices(وتمنح جوائز القیادة العالمیة لمنظمة األصوات الحیویة 

لشخصیات ساھمت في تحقیق تغییر إیجابي في مجتمعاتھا المحلیة وفي جمیع أنحاء العالم، ومن بین 
الحاصلین على الجوائز لھذا العام نساء من العالم بینھن االردنیة نادیا بشناق الناشطة في العمل 

  .بالمجاالت االنسانیة
  

یویة ھي منظمة غیر حكومیة تعمل من أجل مكافحة االتجار بالبشر والعنف، ومنظمة األصوات الح
وتمكن النساء الطموحات لتحقیق أكبر قدر من إمكاناتھن من خالل مجموعة متنوعة من برامج بناء 

الف من القیادات النسائیة  ١٥ودربت المنظمة حتى اآلن أكثر من . المھارات والتدریب المھني
  .بلدا ١٤٤ن الناشئة من أكثر م
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  )ذوقان الھنداوي للتمیز التربوي(جامعة كامبردج تستحدث بعثة 
  

للتمیز التربوي، إقرارا منھا » بعثة ذوقان الھنداوي«أقرت جامعة كامبردج بعثة للتمیز التربوي باسم 
بمساھمة المرحوم الھنداوي لقضیة التربیة والتعلیم في االردن والدول العربیة ومنطقة الشرق 

  .األوسط 
  

معیة األولى ویرغبون بإكمال وستمنح البعثة سنویا للمتفوقین والمتمیزین الذین أكملوا دراستھم الجا
  .في التربیة في جامعة كامبردج) الماجستیر(دراستھم العلیا 

  
عمل على قیادة إصالح « ) ٢٠٠٥-١٩٢٧(وأشار قرار الجامعة إلى أن المرحوم ذوقان الھنداوي 

فبعد حصولھ على درجة الماجستیر في التربیة من . قطاع التعلیم في األردن ألكثر من ثالثین عاما
الوالیات المتحدة وبدء عملھ كمدرس في األردن في أوائل الخمسینات، عمل بجد وترقى لمنصب 
وزیر التربیة والتعلیم في األردن في منتصف الستینات، واستمر في قیادة ھذا القطاع المھم في 
األردن ألكثر من ثالثین عاما، تولى خاللھا العدید من المناصب األخرى كنائب رئیس مجلس 

  .»راء ورئیس الدیوان الملكي الھاشميالوز
  

، قاد الھنداوي أیضا مبادرة البتعاث االف المعلمین «وأضاف تصریح الجامعة  ً بصفتھ وزیرا
األردنیین من ذوي الكفاءات العالیة للعمل في دول الخلیج العربي ودول الشرق األوسط األخرى، 
وعلى مر سنوات، مما ساھم إلى حد كبیر في تنمیة قطاعاتھا التعلیمیة، وفي دفع عجلة التنمیة 

  .»القتصادیة في منطقة الشرق األوسط ككلا
  

وقال البروفیسور جیفري وارد رئیس كلیة ھومرتون، وھي إحدى أكبر الكلیات في جامعة كامبریدج 
ً أن تحمل ھذه المنحة « والمكلفة بتنفیذ المنحة لتركیزھا على تخصص التربیة، بأنھ  من المناسب جدا

) األردن(ازاتھ ومآثره في مجال التعلیم في بلده األم الدراسیة اسم ذوقان الھنداوي، حیث أن إنج
ومنطقة الشرق األوسط ھي إنجازات نموذجیة وتعد قدوة یحتذى بھا، وأن مسیرتھ وإنجازاتھ ھي 

  .»مثال لجمیع التربویین في العالم
  

ي طور الطالبة األولى الحاصلة على منحة ذوقان الھنداوي الدراسیة، السیدة آنا تریغو كالبیھ، وھي ف
أنا فخورة وممتنة «التحضیر للحصول على درجة الماجستیر في التعلیم من جامعة كامبردج، قالت 

جدا لمنحي بعثة ذوقان الھنداوي للتعلیم، كونھا تشكل اعترافا على مقیاس عالمي بكوني طالبة 
ا لي في دراسات علیا واعدة باحثة في مجال التربیة والتعلیم، حیث ستشكل المنحة داعما أساسی

السعي للحصول على درجة الماجستیر في ھذا التخصص من إحدى أكثر الجامعات المرموقة في 
  .»العالم

  
و قال الدكتور أحمد ذوقان الھنداوي بأن ھذه البعثة إنما ھي تكریم من الجامعة األعرق في العالم 

لیم في وطنھ الذي عشق أرسى قواعد التربیة والتع... لرجل نذر حیاتھ في خدمة وطنھ وشعبھ وأمتھ
... وما یزال... فكانت األسس الراسخة الصلبة التي نما علیھا الوطن وازدھر... كل ذرة تراب فیھ

  ...وامتد أثره لیشمل أمتھ التي ھواھا فسعى جاھدا لنھضتھا كسعیھ لنھضة وطنھ
  

  ١٢/٣/٢٠١٧              األحد                                                                                       الكتروني   الرأي 
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  الموارد البشریة بالتعلیم العالي خبراء یحذرون من الخروج عن نسق استراتیجیة تنمیة

  
اثارت تصریحات وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي عادل الطویسي، حول بدائل الغاء البرنامج 

ان تكون مقدمة للخروج على  الموازي وبعض قرارات مجلس التعلیم العالي، مخاوف أكادیمیین من
  .االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة بھذا القطاع

، ان واجب الحكومة، یتمحور في تنفیذ ما ورد باالستراتیجیة، التي بذل خبراء "الغد"وأكد الخبراء، لـ
  .جھودا كبیرة في اعدادھا

ء مجالس امناء الجامعات الرسمیة وكان الطویسي عرض خالل لقائھ لجنة التربیة النیابیة ورؤسا
مؤخرا، تفاصیل البدائل المطروحة لھذا القرار، ومنھا بدیالن تضمنتھما االستراتیجیة، یختلفان فیمن 

  .سیتحمل تعویض الجامعات عن رسوم الموازي
ویتطلب البدیل األول قیام الحكومة بذلك، وھو ما أكد الوزیر أن ال قدرة للحكومة علیھ، في ظل 

  .ملیون دینار سنویا ١٣٦ف االقتصادیة الحالیة، بحیث یصل مقدار التعویض المطلوب إلى الظرو
أما البدیل الثاني فیقترح رفع الرسوم الجامعیة، وھذا ما أكده الطویسي، على عدم عملیتھ أو واقعیتھ، 

من %  ١٩٠إذ یصل ارتفاع الرسوم في بعض التخصصات، حال تبني ھذا البدیل كما ھو، لنحو 
  . لرسوم الحالیة في البرنامج العاديا

ببدیل ثالث، یتضمن صیغتان تقومان على المزج بین البدیلین " التعلیم العالي"وبناء على ذلك، تقدمت 
سنویا %  ٥خالل عشرة أعوام، وبزیادة " الموازي"المذكورین، إحداھما مبنیة على إلغاء القبول في 

على %  ٧م على اإللغاء خالل سبعة أعوام وبزیادة سنویة على رسوم البرنامج العادي، والثانیة تقو
  .، في حین تقدم الحكومة تعویض الفارق في الحالتین"العادي"

في جامعات االطراف " الموازي"كما خفض مجلس التعلیم العالي الحد األدنى لمعدالت القبول ضمن 
العلوم والتكنولوجیا، الحق في ، فیما أعلن الطویسي عن توجھ بمنح الجامعتین األردنیة و% ٦٠إلى 

  .القبول المباشر ببعض التخصصات، فضال عن تعلیمات جدیدة بخصوص االمتحان الوطني
وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي السابق ولید المعاني، والذي ترأس لجنة البرنامج الموازي، وھي 

واجب الحكومة وضع خطة تنفیذیة لما منبثقة عن اللجنة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة، أكد أن من 
  .ورد في االستراتیجیة، ال البحث عن بدائل وخیارات وقرارات غیر التي جاءت فیھا

عن تعویض " الموازي"وقال إنھ ال بدیل عن الخیارات الواردة في االستراتیجیة، بخصوص الغاء 
امجین الموازي والعادي، إما الجامعات عن الفرق في االیراد بین رسوم الساعات المعتمدة في البرن

ملیون  ١٧عبر تعویض الحكومة للجامعات الرسمیة عن ھذا الفرق، والذي یصل في عامھ األول لـ
ملیونا عند االنتھاء تماما من البرنامج العام الثامن،  ١٣٦ملیونا، وصوال لـ ٣٤دینار، وبالثاني إلى 

  .وفق المقترح الوارد في االستراتیجیة
ان الخیار اآلخر، یكمن في رفع رسوم البرنامج العادي وفق كل تخصص، لیدفع  وأضاف المعاني،

كل طالب الكلفة الحقیقیة لرسم الساعة المعتمدة، مؤكدا أن الخیار الثالث یكمن في البحث عن طرف 
  .ثالث یعوض الجامعات عن فرق االیراد اللغاء البرنامج الموازي

فلسات على  ٦بفرض ضریبة خاصة على البنزین بمقدار  وأشار إلى انھ سبق وان قدم مقترحا یقضي
كل لتر، مقابل توفیر تعلیم مجاني لكل طالب یستحق الدخول إلى الجامعة مجانا، والغاء الموازي، 

  .مشیرا إلى أن المواطن یقبل دفع ھذا المبلغ مقابل توفیر تعلیم مجاني البنائھ
ال رغبة بفرض مزید من الرسوم أو الضرائب أو  لكن ھذا المقترح لم یحظ بالقبول حینھا، بحجة أن

  .رفع األسعار على المواطنین، ما تاله فرض رسوم وضرائب أضعاف ھذا المبلغ
ونوه المعاني إلى انھ یجري الحدیث عن التمسك باالستراتیجیة وتطبیقھا، لكن بعض التوجھات ال 

البدء بحفر الطریق، یعطي مؤشرا إلى عملیة صیانتھ التي ال تتم اال "تتفق مع ما ورد بھا، قائال ان 

  ١٢/٣/٢٠١٧              األحد                                                                                                ٧:صغد ال
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علیم العالي بعد تعبیده، لكن ما یحصل على أرض الواقع، حفر دون تعبید، وھذا ھو حال إصالح الت
  ".في البالد

وجدد معارضتھ للقبول المباشر في الجامعات، مؤكدا أن ثقافة مجتمعنا والواسطة ال تسمح بالعدالة 
في القبول، فضال عن انھ یضیف عبئا على الطلبة واھالیھم مادیا ومعنویا، وال یخدم االصالح في 

  .التعلیم العالي
القبول المباشر في الجامعات الرسمیة، لكن ھذا الحدیث وقال المعاني ان االستراتیجیة تحدثت عن 

  .جاء ضمن حزمة متكاملة السس وسیاسات القبول واالستثناءات، ولیس بصیغة الوزارة الحالیة
من جانبھ، قال األمین العام السابق للوزارة الدكتور ھاني الضمور إن بعض القرارات والتوجھات 

راتیجیة، ما یثیر الخوف على االلتزام بھا وتطبیق ما جاء لدى المجلس، تتناقض مع جاء في االست
  .فیھا

واشار الضمور الى ان الحدیث عن بدائل اخرى اللغاء الموازي، ومنھا رفع الرسوم، یجعل البرنامج 
العادي یتحول الى برنامج مواز من حیث الرسوم، ناھیك عن افقتقار البرنامج الموازي للعدالة 

  .یره على سویة الخریجینومعارضتھ للدستور وتأث
كما اكد معارضتھ للقبول المباشر وللقرارات والتعلیمات المعدلة لالمتحان الوطني، مشیرا الى ان 

قرارا تربك الجامعات والطلبة، داعیا لترك االمتحان الوطني للجامعات  ٣٨عددھا وصل الى نحو 
ر قرار خفض الحدود الدنیا واعتبر الضمو. لتقرر كل منھا ما ترید من الطلبة وحسب التخصص

لمعدالت القبول في البرنامج الموازي في جامعات االطراف، یتناقض مع اھداف االستراتیجیة في 
  .تحسین مدخالت الجامعات من الطلبة، ویلحق الضرر بالجامعات الخاصة وال یفید تلك الجامعات

ن خشتیھ من أن یتم التعامل مع احد الخبراء في التعلیم العالي، الذي طلب عدم نشر اسمھ، اعرب ع
ما ورد في االستراتیجیة في قطاع التعلیم العالي، بانتقائیة، ما قد یؤدي الى فشل تطبیقھا وتضییع 

  .جھود بذلھا خبراء مشھود لھم بالكفاءة في اعدادھا، وبالتالي توقف إصالح التعلیم العالي
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  الطراونة یفتتح المؤتمر الدولي للحوكمة في الشرق االوسط

  
لیست مجرد إجراءات یتم اتباعھا "أكد رئیس مجلس النواب المھندس عاطف الطراونة ان الحوكمة 

لضمان سالمة االنظمة في مؤسسات القطاعین العام والخاص بل ھي ترسیخ لسلوك سلیم في االدارة 
  ".مستقیم لدى القوى البشریةتحتاج لتحویل الحوكمة لسلوك 

  
وقال خالل رعایتھ الیوم السبت المؤتمر الدولي للحوكمة في مؤسسات التعلیم العالي، المحكم، الذي 
ینظمھ مجلس حوكمة الجامعات العربیة بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربیة وجامعة الشرق 

عالي البریطانیة الدكتورة الیسون جونز األوسط، بحضور الرئیس التنفیذي لمؤسسة القیادة للتعلیم ال
وعدد من رؤساء الجامعات األردنیة والعربیة ، إن للجامعات وأبحاثھا المتخصصة دورا محوریا في 
تعزیز مفاھیم الحوكمة من خالل التشریعات والقوانین التي انبثقت عن توصیات اللجنة الملكیة 

أكد جاللة الملك عبدهللا الثاني في كتاب تشكیلھا والتي  ٢٠١٢لتعزیز منظومة النزاھة الوطنیة عام 
إرساء المبادئ العلیا للوطن كالعدالة والمساواة وسیادة القانون إضافة إلى مكافحة الفساد والشفافیة 

  ".وھي ركائز جوھریة للحوكمة الرشیدة والمنطلق الثابت لمسیرتنا االصالحیة
لحوكمة من حیث التشریع والرقابة على االداء وأضاف أن مسؤولیات مجلس النواب شدیدة الصلة با

 ً الحكومي وإقرار القوانین التي باتت تأخذ في االعتبار معاییر النزاھة والشفافیة والمساءلة، مشیرا
الى إن االردن الذي سیحتضن مؤتمر القمة العربي قبل نھایة الشھر الحالي كان ومازال مؤمنا بالعمل 

بالتعاون والسالم الدولي وھو العمل في سیاق عام ال ینفصل عن  العربي المشترك مثلما ھو مؤمن
  ".ھویتنا العربیة واالسالمیة

من جھتھ قال االمین العام لمجلس حوكمة الجامعات العربیة الدكتور یعقوب ناصر الدین إن القناعة 
ات راسخة بجدوى الحوكمة في إدارة شؤون التعلیم العالي ، والحاجة إلیھا لمواجھة التحدی

والصعوبات التي یتعرض لھا قطاع التعلیم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي ، وزیادة قدرة 
المؤسسات األكادیمیة على التغییر االیجابي ، نحو استقاللیة الجامعات وتعمیق دورھا وفعالیتھا في 

  .عملیات اإلصالح والتحدیث والتطویر والتنمیة الشاملة 
یعرضھا الباحثون في ھذا المؤتمر دلیل على أن الحوكمة تأخذ طریقھا نحو  وبین أن األبحاث التي

الجامعات ومراكز األبحاث في ظل قناعة بأنھا وسیلتنا لالنتقال إلى مرحلة جدیدة من مراحل تطویر 
  .التعلیم العالي والبحث العلمي وأسالیب إدارة العملیة الجامعیة بكل تفاصیلھا وأبعادھا 

اصر الدین عن اتفاق مجلس حوكمة الجامعات العربیة مع المنظمة العربیة للعلوم وكشف الدكتور ن
اإلداریة المنبثقة عن جامعة الدول العربیة مقرھا القاھرة على وضع دلیل لحوكمة مؤسسات التدریب 
في العالم العربي، مؤكدا أن المجلس اعد دلیال موحدا لحوكمة الجامعات األعضاء في االتحاد، 

ختالف المرجعیات القانونیة من بلد آلخر ، مبینا أن المجلس سیعد نسخة جدیدة منقحة في یراعي ا
  .ضوء األبحاث والتوصیات التي ستصدر عن ھذا المؤتمر

بدوره أكد االمین العام التحاد الجامعات العربیة الدكتور سلطان أبو عرابي العدوان ان الھدف من 
ملیة للمساءلة، والشفافیة، والُمشاركة في اتخاذ القرارات الخاصة المؤتمر تعزیز المفاھیم العلمیة والع

بمؤسسات التعلیم العالي، وبیان أثر البیئة السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة في تعزیز الحوكمة، 
ُطر الرئیسیة التي تضمن النزاھة والشفافیة وضمان الجودة للتعلیم، وتحدید آلیات ُمبتكره  وتحدید األ

  .تطبیق مبادئ الحوكمة في مؤسسات التعلیم العالي الوطنیة واإلقلیمیة والدولیةوعملیة ل
وقال رئیس جامعة الشرق االوسط الدكتور محمد الحیلة إن ھذا المؤتمر یعكس اإلرادة القویة 
للجامعات العربیة في االستجابة لجھود مجلس الحوكمة، الذي یضم نخبة متمیزة من رؤساء تسع 

أخذت على عاتقھا وضع دلیل للحوكمة مر في مراحلھ التشاوریة والتنقیحیة، جامعات عربیة، 

  ١٢/٣/٢٠١٧              األحد                                                                          ٢١:ي صالرأ/ ٢ :صدستور ال
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ً إلى الدلیل النھائي الذي ستساھم أعمال ھذا المؤتمر في تجویده بناًء على مراجعة التجارب  وصوال
  .العملیة، وتجارب الجامعات الدولیة، والھیئات ذات العالقة

بحثا، عرضا لبحث مقدم من الرئیس  ٢٠ناول مناقشة واستھلت جلسات الیوم األول للمؤتمر، الذي ت
التنفیذي لمؤسسة القیادة للتعلیم العالي البریطانیة الدكتورة الیسون جونز التي عرضت محددات 
وتحدیات الحوكمة، و مكوناتھا من المجتمع االكادیمي والتعلیمات والسوق وأثرھا على مسار 

لطلبة في تحدید العناصر المؤثرة بالعملیة برمتھا في الحوكمة ،مؤكدة ضرورة التركیز على أمال ا
  .الجامعات، وتأثیر البیئة التشریعیة والمالیة على نتائجھا

وتوزعت بحوث الیوم االول على اربع جلسات تناولت تجارب الجامعات، وعالقة الحوكمة وضمان 
سام العلمیة، وأثر ، وسلطت الضوء على المفھوم لدى رؤساء االق.الجودة، ومعاییرھا ومفھومھا

الحوكمة في تعزیز معاییر الشفافیة والمساءلة والمشاركة ، واالجراءات والضوابط المتبعة في 
جامعة الملك عبدالعزیز لضمان جودة الدراسات العلیا، والحوكمة والمخاطر السیاسیة، ورصد 

العلمیة بالجامعات التجاھات أعضاء ھیئة التدریس نحو تطبیق متطلبات ضمان الجودة في الكلیات 
  .االردنیة، وإشكالیة قیاس الحوكمة كأداة لتعزیز التغییر في مؤسسات التعلیم العالي

رئیس مجلس أمناء جامعة الزرقاء : وترأس جلسات المؤتمر خبراء عرب وأجانب من ابرزھم
، واألمین األھلیة الدكتور راتب السعود ، وعضو مجلس التعلیم العالي الدكتور عبدالرحیم الحنیطي 

العام لمجلس حوكمة الجامعات العربیة الدكتور یعقوب ناصر الدین ، واألمین العام التحاد الجامعات 
العربیة الدكتور سلطان أبو عرابي ،ورئیس جامعة البلقاء التطبیقیة الدكتور عبدهللا سرور الزعبي ، 

من جامعة الشرق األوسط  و رئیس جامعة العین للعلوم والتكنولوجیا الدكتور غالب الرفاعي و
  .الدكتور عبدالباري درة، و الدكتور محمد مطر ، و الدكتور غازي خلیفة

ً من خبراء من بریطانیا ، السعودیة،  ٤٠ویناقش المؤتمر على مدار یومین  ً مقدما ً محكما بحثا
الى األردن، االمارات العربیة المتحدة، المغرب ، الجزائر،لبنان،العراق،فلسطین والسودان باإلضافة 

وممثلین عن الھیئات التدریسیة في جامعات عربیة وأجنبیة باإلضافة إلى عدد من المنظمات الدولیة 
  .التي تعنى بالتعلیم العالي من مختلف أنحاء العالم
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  استراتیجیات الخطاب في شعر صالح جرار
  

ندلس في ضلوعھ، وسرى في دمھ قوُل ال وقت للحب حین یكتب قصائَد الحّب شاعٌر تشّرب وجع األ
ً «: أّم آخر ملوك غرناطة ً مضاعا ، بل ینشطر الحب »لم تحافظ علیھ مثل الرجال/ ابِك مثل النساء ملكا

ذاتھ إلى صخور مجتمعة تسّد الطریق إلیھ، فال یرى الشاعر سوى العتمة التي تبكیھ على أمتھ وھي 
، ویعتذر لھ وھو یدافع عن ملك األندلس األول بشموخ تتھاوى، فیوّدعھ ویودعھ هللا لیحیا في سالم

الصخر العصّي على االنمحاء، فیعقد مقارنة بین الدیار والمحبوب، فیقول عن الدیار في مجموعتھ 
تعاتبني داري على النأي «): ٢٠١٧(» اآلن ناشرون وموزعون«الصادرة عن » في طریقي إلیك«

، ویطمئن المحبوب وھو یربت على )١٦ص(» ب عینھالقد عاتبتني على التغرّ «، )١٥ص(» والنوى
  ).١١٣ص(» فالنفس مولعة بوردك/ دع عنك لومي في الھوى«: كتفّي الدیار بقولھ

  
لیست مجرد نبض حروف شاعر بقدر ما ھي رسائل » في طریقي إلیك«ھذا األمر جعل قصائد 

  .للعروبة مكتوبة بالدمع
  

لتحرر من الخطابات ذاتھا، والركون إلى معرفة القصد ال یمكن الحدیث عن انسجام الخطاب، إال با
إنھ لمن تحصیل الحاصل أن نقول إن مفھوم الحالة «: الذي أصدر ھذه الخطابات؛ تقول آن روبول

، وتذھب إلى أبعد »الذھنیة، أو بمعنى أدق، القصد، یشكل محور إنتاج وتأویل الملفوظات والخطابات
ً على تأویل الملفوظات الذي یتوقف تأویلھا من ذلك، بتصریحھا إن تأویل الخطاب ات یتوقف نھائیا

بدوره وبصفة كلیة، على معرفة القصد، وھي في ھذا السیاق، ترفض اللجوء إلى المكونات الداخلیة 
  .للملفوظات، في تتابعھا أو تباعدھا، للوصول إلى وضع تفسیر منطقي ووجیھ للخطاب

  
: اء نظریة تعتمد على القصد لتأویل الخطابات في نوعین ھماوقد انطلقت آن روبول، في منھجیتھا لبن

القصد اإلخباري، الذي یكمن في رغبة المتكلم في إظھار مجموع ما یطلع علیھ للمخاطب، وھذا 
القصد صّور األمة العربیة الباكیة في قصائد المجموعة المختلفة سواء أكان األمر بالعموم أم بذكر 

، وھو یقارن بین ..غزة فیھا والقدس، مصر، الشام، العراق: ا كفلسطینأسماء مدن علیلة بحّد ذاتھ
لم یعد » جیوش اإلسالم«حال األمة في عّزھا من جھة وفي تخاذل أبنائھا من جھة أخرى، فمصطلح 

لھ مسمى إال في التراث، والخالفات مّزقت شملنا، أّما القتال الذي یحّض علیھ، فأصبح في صورة 
ّنا في مركب واحد یسعى عدونا إلغراقھتقال م» ال تصالح»:   .ن بعضنا لبعضنا اآلخر، ونسینا أن
  

ومن االستراتیجیات التي تبّناھا الشاعر لمواجھة القارئ ما یتناسب مع عقلیة العربي وفطرتھ 
ً بشقیقھ  السلیمة، وذلك حین یقارن حال األمة الیوم بماضیھا في األمس، ویصف العربي الیوم نظیرا

 ً ً وكانوا أسودا/ د كان قومي نجوم البالدوق«: سابقا وقد كان نیل األماني «، )٥٥ص(» وكانوا كراما
وكان الزمان «، )٥٧ص(» أمة العرب ھبّي واسمعي ما یسرّ «، »فعاد بلوغ األماني بعیدا/ سھالً 

ً علینا أوشك الدیك / ورجال األعراب صاروا دیوكا«، )٧٣ص(» وكان مذاق المنى سّكرا/ كریما
  ).٨٩ص(» بلغوا في مدى الھوان الحضیضا/ عرب لم یقم علیھم رجاء«، »یبیضا عندھم أن

  
النصائح تشّكل النص اإلطار في القصائد، لتجعل القارئ یسّخر مجموعة من القیم لصناعة عالم 

ولو كان ). ٤٢ص(» یصغي إلى صوت النصائح/ العرب ما كان فیھم عاقل«: داللي یشید علیھ اآلتي
وھو یفّكر في طرائق رتق الحاضر الموجوع، لذا یبیّن أنھ حاول نصحھم فما . لما حدث ما حدث

انتصحوا، ثم یستخدم أسلوب االستفزاز وھو یعطي خالصة نصحھ بعدم المحاولة إلصالح قوم نیام، 
  .وھنا یتوقف المتلقي وقد أدرك الحقیقة المرة التي یري إیصالھا المرسل لھ

  ١١/٣/٢٠١٧                                                     سبتال                                                       ٧:صالرأي 
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ً توصل إلیھ خالیة من وال تخلو النصائح من اللوم والعت ب من اآلخر الذي ال یجد المرسل طریقا

، )٥٣ص(» دعیني أمضي إلى غایتي«المصاعب ولیست أّي مصاعب، بل ھي جراح أمة مكلومة، 
ً معھ وال یلومھ،  فھو الذي یلوم من یتركون جراح العروبة نازفة، لذا یطلب من اآلخر أن یكون ودودا

منشطر ألنھ ال یستطیع مبادلة اآلخر كل ھذا الحب واألمة تستجدي  فلیس في حال تتقبّل اللوم وقلبھ
  .في الطریق

  
فال ھدأت نار / ولكن إذا خان الرجال بالدھم«: ثم یصل الشاعر إلى قول یبلغ بھ أشد درجات العتاب

ً یا أخا العرب«: ، حینھا یعلن النتیجة الطبیعة لخیانة األوطان)١١ص(» وال سكنت حرب / نم قریرا
فھذا زمن النّوم إن كان ما استطعنا فعلھ اللعب والخیانة وفي ). ١٤ص(» أھل الجّد في اللعبجّد 

ً الحال الیوم قوني على حبل من الخطب«: أحسن األحوال الخطب حین یقول واصفا ّ   ).٢٣ص(» وعل
  

ً أّما القصد التبلیغي فھو أن یعلن المتكلم صدقھ بحقیقة قصده اإلخباري، وھنا ال ینسى الشاعر  أیضا
ّھ ال وقت  ً صدق إحساسھ بھ، غیر أن وصف الطریق إلى اآلخر الملیئة بالمواجع، فیعتذر منھ مبینا

ُ العربیة تنزف كما یصّرح في كثیر من مقطوعاتھ الشعریّة فقال وقد الح في وجھھ . للحب واألمة
تفھام ، وفي ھذا االس)٣٠ص(» وھذا الربیع ربیع العرب؟/ إالم ترید رجوعي«: موجة من غضب

 ً ً بینھ وبین اآلخر، معلنا ً فاصال ، )٦١ص(» في الطریق ریح تثور وغبار«: االستنكاري یضع حدا
» ً ، وكي یطمئن اآلخر أن ال )١٠٤ص(» ذرفھ فوق الثرى واألشواق/ وفي الطریق إلیھ بّدد دمعا

/ نالھاوالعراق أمتي / ذھب الشام إثرھا/ أغلقت دونك الدروب جمیعا«: طریق مؤدیّة لغیره یقول
» في طریقي إلیك ما ال یطاق/ یا حبیب الفؤاد تفدیك نفسي/ حوادث دھر وخصام وفتنة وشقاق

ً لقصیدة مرة وفي ثنایا عدد من » في طریقي إلیك«، فیكّرر جملة )١٠٥ص( التي وردت عنوانا
حیث لم یبق / في طریقي أشعلت قندیل روحي«، )١٣٣ص(» في طریقي إلیك شمس تمیل«: القصائد

  ).١٣٣ص (» لفضا قندیلفي ا
  

ھذه مقتطفات من القصائد تشّكل في مجموعھا رسالة بالغة األھمیّة تنتزع من الخصوصیة بین األنا 
  .والمحبوب لتخاطب كل عربي یرى الطریق ببصیرتھ ال بقلبھ فقط

  
ینتھي المرسل من إیصال رسالتھ إلى اآلخر في انسجام مقاصد المرسل باألسالیب التي یصوغ بھا 
ملفوظاتھ، ویفرضھا علیھ المقام التبلیغي وسیاقاتھ المختلفة، ویلجأ المخاطب من أجل تحقیق غایة 

  :م التبلیغيتأثیریة، إلى تبني بعض األسالیب الكالمیّة، ومن ھذه األسالیب المتبّعة لتعزیز المقا
  

  تكرار االستفھام الذي یستنھض الھمم
  

في كثیر من القصائد یلجأ الشاعر إلى تكرار االستفھام االستنكاري، لیوصل رسالتھ إلى النفوس، لعّل 
من ذا «: ، ویتساءل متوّجعا)١٠ص(» كیف أمضي وحال قومي عجاب«: التعجب والتساؤل یحّركھا

أین المطایا «: ، ویبكي على حال تبّدل ھیبة األمة)١٠٦ص(» ؟یرّد لي الذي قد ضاع من أمل الغریق
ّھ یصّرح بسبب ھذا التدھور مستغربا أال تكون عواقبھ وخیمة)١١٧ص(» التي كانت تعّد لھم : ، لكن

  ).١١٨ص(» في أمة سادھا الجھّال والھمل/ كیف یسلم مجد أو یدوم عال«
  

  الخبریة» كم»تكرار الجمل التكثیریة بـ
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لجمل التكثیریة إنما یراد منھ التكثیر المرافق للتنبیھ واإلنكار والتوبیخ والتحذیر، كقول استخدتم ا
ّق ً كثرة األحالم التي لم تتحق وكم حاجة في النفس وّدوا / وكم حلم باعوا الحیاة ألجلھ«: الشاعر مبیّنا

، )١٣ص(» كم حاجة في النفس تحقیقھا صعب/ وكم تباروا یبتغون رضاءھا«، )٩ص(» قضاءھا
ً للعباد«: ویوبخ العرب أجمع بقولھ ، فالوطن )٦٦ص(» وكم خذلوا من أتى واستجارا/ وكم خیّبوا أمال

كم أحمق قاد «: ، وبسبب حماقاتھم)٧١ص(» كم وطن ضیعتھ الطغاة«: یضیع بسبب تخاذلھم
ً بما صنعوا«، )٧٨ص(» الجموع قوا، كم بوھم تشّدقوا«، )٩٧ص(» كم خیّبوا أمال ّ » كم بوعد تعل

، فكل ھذا یلفت االنتباه إلى أحداث مھّمة )١٨٤ص(» كم بمعسول قوٍل قد أضلونا»، و)١٠٢ص(
  .على العرب أن ینتبھوا إلیھا، ویغّیروا من ردود أفعالھم إثرھا

  
  تكرار مفردات الدموع والحزن

  
ّتھا وھوان حالھا، فتثیر األحزان في قلب الشاعر الذي یمأل ق ً تبكي األمة العربیة على تشت صائده حزنا

بكیت على «، )١٧ص(» علیھا فأبكى مقلتي انصبابھا/ رأیت لدیھا العین تجري غزیرة«: علیھا
  ).١٨ص(» وقد ساعدتني في البكاء شعابھا/ آثارھا واندثارھا

  
أنوء بالحزن «: یثقلھ الحزن ویكاد یقتلھ، فال شيء حولھ من ھموم األمة إال شؤم یثقل الفؤاد ویوجعھ

أنا من شؤم أھلھ كدت بالدمع «، )٨٤ص(» بكیت علیھا من فؤاد معذب«، )٢٢ص(» يحتى كاد یقتلن
ّق«، »أشرق   ).١٠٠ص(» فدموع تساقطت ودماء تدف

  
وأبكي على دار تفّرق «: وھو ال ینسى الشتات الذي جرى ألھلھا فیكون لھ النصیب األكبر من البكاء

تبّدد بین القتل والفتك / تھ رجالھعلى وطن قد ضیّع«، »وبیت حزین في المرابع مندكّ / أھلھا
إن حزني «: ، ثّم یقّرر طول حزنھ الذي ال نھایة لھ، بل یالزمھ طوال الحیاة)١١١ص(» والسفك

وحزني یصاحب خطوتي «، )١٤ص(» أبكي على آثار من سلفوا«، )١٣٥ص(» لطولھ ال یطال
 ً القصد؛ وعلیھ، تكمن غایة ، فتكون اإلستراتیجیات التي یتبناھا في خطاباتھ نتاج )١٤٧ص(» أبدا

  .المتكلم أثناء مخاطبتھ لآلخر في انسجام مقاصده باألسالیب التي یصوغ علیھا ملفوظاتھ
  

ً مستوحى من تقالید البحث اللساني، بل ھو استعارة من » اإلستراتیجیة«مصطلح  لیس مصطلحا
ة تأخذ بعین االعتبار كل العلوم الحربیة، التي تقتضي أنھ ال یمكن الدخول في معركة دون إستراتیجی

ً في إیصال مبتغى المرسل؛ حین یحصر بنیة اللغة في  األبعاد والعوامل التي من شأنھا أن تشكل سندا
فضاء من العقبات، یحتوي على معطیات، ھو في القصائد ھنا وضع األمة العربیة : فضاءین

ً بوصفھ، ثم فضاء یُحیل إلى  قة من وأوجاعھا، لیكون الفعل اللغوي متحققا ّ الخیارات الممكنة والمتحق
األفعال اللغویة، ومن ھذه المعطیات كلھا، یمكن أن نستنتج أن االستراتیجیات ھي من صمیم 
الخیارات التي تتبناھا الذوات المتخاطبة، سواء أكان ذلك بوعي مقصود من المرسل أم بغیر وعي، 

الشرعیة الذي یحدد وضعیة سلطة والغایة من ذلك ھي تحقیق عملیات لغویة؛ منھا رھان إضفاء 
المتكلم، ورھان الصدق الذي سعى إلى تحدید وضعیة صدق المتكلم، ورھان اإلثارة الذي تكمن الغایة 

  .منھ في حمل اآلخر على المشاركة في العملیة التبادلیة التبلیغیة، انطالقا مما یفكر فیھ المتكلم
  

 - وبخاصة التداولیة-قد أدركت اللسانیات الحدیثة االستراتیجیات إذن، ھي وسیلة تحقیق المقاصد، و
أنھ یستحیل فھم دالالت الخطاب الصریحة منھا والضمنیة، ما لم نفھم المقاصد التي ُوجدت وراء 
إنتاجھ، وقد توصل علماء األصول والفقھ وعلماء البالغة العرب القدامى إلى ربط الخطاب بمقاصد، 

محور حول عدد من الرھانات، منھا رھان إضفاء الشرعیة الذي وإن تحدید االستراتیجیات اللغویة یت
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یحدد وضعیة سلطة المتكلم، ورھان الصدق الذي سعى إلى تحدید وضعیة صدق المتكلم، ورھان 
ً مما یدور  اإلثارة الذي تكمن الغایة منھ في حمل اآلخر على المشاركة في العملیة التبلیغیة، انطالقا

  .ي ما سبقفي خلد المتكلم كما اتضح ف
  

انطلق المرسل في فعل النصح من حقائق حصلت، واستند إلیھا وھو یصف العروبة وأوجاعھا وھو 
ً ما ینھي قصائده باللجوء إلى هللا في  ً ما لھذا األثر في نفوس المتلقین، وكان كثیرا یدرك ضمنیا

ّق ما یصبو إل ّر وجداني، فیحق یھ من رفع العزائم، ابتھاالت عمیقة المرامي، لیترك القارئ في تأث
ویجعل االبتھاالت في نھایة القصائد ألن القفلة ھي التي تترك األثر األكبر في نفوس المتلقین، فیؤّكد 

ً غیر نیل الرضا«: أنھ ال یرید إال رضا هللا ، )٢٠ص(» من خالق في عفوه أرغب/ وما رمت یوما
، فھو العالم بحال )٢٥ص(» اعتيرفعت لرب الكون كّف ضر«: ویبیّن أنھ ال یطلب من سواه النصر

ففوض «، )٨٠ص(» وهللا لألیام فاطر/ فا قدر خلقھ«: أمتنا الیوم وھو القادر على تغییر الحال
ً لینجي ھذه األمة من )٩٤ص(» فربك في حالنا أعرف/ رجاك لرب العباد ّال ، ویناجي الرحیم متذل

ونادیت یا رباه لو بعض «، )٤٣ص( »تنجي العباد من الفضائح؟/ یا رب ھل من رحمة«: مواجعھا
، ثم یطمئن المتلقي الذي حّملھ من األوجاع ما ال )٤٤ص(» تروح على ھذي المنازل أو تغدو/ رحمة

  ).١٣٦ص (» وإلى هللا ترجع اآلجال/ وإلى الرّب ینتھي كل خلق«: یطاق بقولھ
  

، إذ قال في مقدمتھا »ى متىإل«وقد یلجأ إلى المناجاة في عتبة القصیدة وقفلتھا كما فعل في قصیدة 
ً حالنا الیوم ً »إلھي أفي كل یوم شھید؟ وفي كل صبح مصاب جدید؟«: مستنكرا ً شاكیا ، ثم یقفلھا راجیا

  ).٣٩ص(» وأنت المغیث الوحید أنت المعین في كل كرب/ إلھي بسطنا أكّف الرجاء إلیك«: بقولھ
  

ب لھ النجاح لو لم ینبھ على أساس إستراتیجیة الفعل الكالمي الرئیس الذي ھو إسداء النصیحة، لم یُكت
محكمة تخللھا تقدیم االبتھاالت التي ال یمكن دحضھا، وھي مصوغة في مجموعة من المقدمات، 

  .مكنت القارئ من فھم الدالالت الضمنیة لھا، دون أن یصرح بھا
  

ً من نظریة أفعال الكالم، إن الفعل الكالمي الجامع في اللوم مرة وفي االبتھال مرة أخرى كان  انطالقا
ً لطبیعة الموضوع، والنصح في ھذا المقام غایتھ إصالح  یدور حول فلك فعل النصح، وذلك نظرا

لھ أفعال كالمیة جزئیة تقو ّ م كلھا بخدمتھ، معنى األمة العربیة؛ غیر أن ھذا الفعل الكالمي الجامع تتخل
ذلك أن اختیار الكاتب األفعال الكالمیة الجزئیة، ال یكون إال لتدعیم الفعل الكالمي الجامع وتشكیلھ، 

  .وبأسلوب آخر، وكل األفعال الكالمیة الجزئیة تخدم الغرض الذي من أجلھ صیغت في ذلك الخطاب
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  تنشر نص التعدیالت المقترحة على قانون الجامعات» يالرأ«
  

التعدیالت المقترحة على قانوني الجامعات التي رفعت الى رئاسة » الراي«تنشر  - حاتم العبادي
  .ضى الدستوريالوزراء القرارھا حسب المقت

  
مساءلة وتقییم اداء القیادات : انظمة جدیدة ٣وتضمنت التعدیالت على ان یصدر مجلس الوزراء 

االكادیمیة في مؤسسات التعلیم العالي وممارسة العمل االكادیمي في الجامعات والكلیات الجامعیة 
  .ونظام للعالقة بین المالكین وادارة الجامعة الخاصة

  
المقترحة، على قانون الجامعات فإن االقتراض الداخلي ربط بموافقة مجلس وبحسب التعدیالت 

  .التعلیم العالي، بینما االقتراض الخارجي، ربط بموافقة مجلس الوزراء
  

ومنحت التعدیالت المقترحة موظفي االمن الجامعي في مؤسسات التعلیم العالي صفة الضابطة 
  .العدلیة، وفقا للتشریعات النافذة

  
الخاصة »عضوا بمن فیھم الرئیس، و) ١٣(عدد اعضاء مجلس امناء الجامعة الرسمیة من وخفضت 

  .اعضاء لكل منھم، بمن فیھم رئیس المجلس) ٩(عضوا للخاصة بمن فیھم الرئیس الى ) ١٥(من 
  

 ٥واضافت شرطا بأنھ ال یجوز لرئیس الجامعة السابقة ان یعین رئیسا لمجلس االمناء قبل مرور 
غادرة موقعھ على االقل، كما ال یجوز لمن یتقلد حالیا منصب رئیس او نائب رئیس او سنوات على م

  .رئیس فرع في اي جامعة ان یكون عضوا في مجلس امناء جامعة أخرى
  

بموجب » مكافأة بدل تنقل«وتضمنت التعدیالت المقترحة منح رئیس واعضاء مجالس االمناء 
  .تعلیمات تصدر عن مجلس التعلیم العالي وفي حال الجامعة الخاصة بقرار من ھیئة المدیرین

  
وحول تشكیلة مجلس االمناء، من رئیس، وفي حال الجامعات الخاصة یكون بتنسیب من ھیئة 

اعضاء اكادیمیین ممن یحملون رتبة االستاذیة من خارج الجامعة یختارھم  ٣جانب  المدیرین، الى
مجلس التعلیم العالي وعضوان من قطاع الصناعة والتجارة، وفي حال الجامعات الخاصة بتنسیب 
من ھیئة المدیرین شریطة ان ال یكونا من المالكین او االقارب من الدرجة االولى، وعضوان من 

الرأي، وفي حال الجامعات الخاصة بتنسیب من ھیئة المدیرین الى مجلس التعلیم ذوي الخبرة و
  .العالي من بین اعضائھا، باالضافة الى رئیس الجامعة

  
وسمحت التعدیالت للجامعات ذات الطبیعة الخاصة، وفقا لما یقرر المجلس اضافة عضوین لمجلس 

  .االمناء بتنسیب من ھیئة المدیرین
  

على ان تنتھي عضویة مجلس امناء الجامعة حكما في حال تغیب عن حضور ونصت التعدیالت 
  .الجلسات لثالث مرات دون عذر یقبلھ رئیس المجلس

  

  ١١/٣/٢٠١٧                                                    سبتال                                                        ٣:صالرأي 
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واضافت التعدیالت على صالحیة مجالس االمناء ایجاد اطر اكادیمیة تكاملیة شاملة وفعالة في 
ى جانب مناقشة تقاریر التقییم الذاتي االدارة الجامعیة متوائمة مع خطط التنمیة الوطنیة واولویاتھا ال

المقدمة منھا دوریا بموجب نظام مساءلة یصدر لھذه الغایة، وتقدیم تقریر سنوي عن اداء الجامعة 
ورئیسھا الى مجلس التعلیم العالي، ومنح صالحیة التنسیب لرئیس الجامعة بتعیین نواب الرئیس 

  .والعمداء في الجامعة ورؤساء الفروع
  

تحدید اسس القبول واعداد المقبولین في حقول التخصصات المختلفة، وفقا لمعاییر الى جانب 
االعتماد وضبط الجودة، وذلك بتوصیة من مجلس العمداء ضمن السیاسة العامة التي یقرھا مجلس 

اضافة الى منح صالحیة الموافقة على عقد اتفاقیات التعاون الثقافي والعملي . التعلیم العالي
ي وغیرھا بین الجامعة ومثیالتھا دااخل او خارج المملكة، فیما حالیا لھ صالحیة التنسیب والتكنولوج

  ،لمجلس التعلیم العالي
  

وبحسب التعدیالت، سیكون ھنالك نظام لتعیین رئیس الجامعة، على ان یكون اردنیا واشغل رتبة 
رس صالحیاتھ بإعتباره االستاذیة كعضو ھیئة تدریس، ونصت التعدیالت على ان رئیس الجامعة یما

عضوا في ھیئتھا التدریسیة ویتبع احدى كلیاتھا او االقسام االكادیمیة فیھا، وإذا انتھت خدمة الرئیس 
  .بسبب بلوغ السن القانونیة، یستمر في رئاستھ للجامعة حتى انتھاء دورتھ الحالیة

  
  .»كثر من اربعة أشھرال یجوز ان تستمر رئاسة الجامعة الخاصة بدون رئیس ال«ونصت على انھ 

  
تعد خدمة رئیس الجامعة الرسمیة المعین في غیر جامعتھ الرسمیة االصلیة « وبحسب التعدیالت 

وطیلة مدة خدمة مستمرة لھ الغراض المكافات واالدخار واالجازات بأنواعھا كافة وایة امتیازات 
  .أخرى

  
ن رئیسا في غیر جامعتھ الرسمیة یتقاضى رئیس الجامعة الرسمیة المعی» كما اضافت التعدیالت

االصلیة مكافاة نھایة الخدمة من جامعتھ الرسمیة االصلیة، استنادا الى مدة خدمتھ فیھا، وتحسب لھ 
كافة مستحقاتھ المالیة المكتسبة عن مدة عملھ في الجامعة الرسمیة المنتقل الیھا، وتتحملھا الجامعة 

  .الرسمیة التي خدم فیھا رئیسا
  

حاالت مبررة یقبلھا مجلس التعلیم العالي ان یكون احد نواب رئیس «دیالت وفي وسمحت التع
  .الجامعة الرسمیة ممن ال یحملون الجنسیة االردنیة

  
وعلى صعید مجلس الجامعة، فقد غیرت التعدیالت المقترحة تشكیلة المجلس بشكل جذري، بحیث 

مداء یسمیھم الرئیس لمدة عام اصبحت برئاسة رئیس الجامعة وعضویة نواب الرئیس وثالثة ع
دوریا، بینما في القانون الحالي فإن كل العمداء ممثلون في مجلس الجامعة وعضو ھیئة تدریس عن 
كل كلیة، او عضوین عن كل كلیة یزید عدد اعضاء ھیئة التدریس فیھا على خمسة عشر عضوا 

لى ان یراعي تمثیل االقسام ینتخبھم اعضاء ھیئة التدریس في كل كلیة في مطلع كل عام جامعي ع
) ٢(الى ) ١(الى جانب زیادة تمثیل الطلبة من .االكادیمیة في حالة زیادة التمثیل عن عضو واحد

  .طالب
  

وضع اسس داخلیة لضبط ومراقبة نوعیة «واضافت التعدیالت على صالحیات مجالس العمداء 
، الى جانب تقییم »اء القرارھاومستوى البرامج والخریجین في الجامعة ورفعھا الى مجلس االمن
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المستوى االداري باالضافة الى االكادیمي والتحصیل العلمي، ضمن معاییر وضوابط محددة بنماذج 
  .معتمدة واستخدام التغذیة الراجعة للتطویر ورفعھا في تقاریر دوریة لمجلس االمناء

  
لھم سنویا في حقول التخصصات كما منح صالحیة التنسیب لمجلس االمناء بأعداد الطلبة المنوي قبو

ضمن الطاقات االستیعابیة العامة والخاصة المعتمدة لھا من ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي 
التوصیة لمجلس الجامعة بمقدار الرسوم الجامعیة وغیرھا التي تستوفیھا «وااللتزام بھا، الى جانب 

  .والتنسیب بشأنھا الى مجلس االمناء القرارھا
  

ومنحت التعدیالت الحق العضاء ھیئة التدریس في الجامعات الرسمیة بالجمع بین ما یتقاضونھ في 
  .جامعاتھم وراتب التقاعد العسكري، في حین ان القانون الحالي یسمح لراتب التقاعد المدني

  
نة تعد خدمة عضو ھیئة التدریس الذي یتقلد ایا من مناصب الفئات العیا المقرو« الى جانب انھ 

باالرادة الملكیة السامیة خدمة مستمرة لھ في جامعتھ طیلة مدتھا لتشمل حقوقھ المادیة واالكادیمیة 
  .كافة

  
الیجوز الي عضو ھیئة تدریس االنتقال من جامعة رسمیة الى جامعة « ونصت التعدیالت على انھ 

وال یجوز ان (...) لمعنیتین رسمیة اخرى او التعیین فیھا، إال بموافقة مجلسي العمداء في الجامعتین ا
  .یعین عضو ھیئة التدریس الذي فقد وظیفتھ في جامعة رسمیة في اي جامعة رسمیة أخرى

  
واوردت نصا جدیدا یتعلق بموازنة فرع الجامعة الخاصة، إذ ان القانون الحالي ال یوجد فیھ نص، 

ھا مجلس الجامعة وتوافق لفرع الجامعة الخاصة موازنة مستقلة یعدھا رئیس الفرع ویناقش«بحیث 
  .»علیھا ھیئة المدیرین ویقرھا مجلس االمناء

  
وعدلت على النص المتعلق بتخصیص نسب لغایات االیفاد والبحث العلمي ، بحیث نصت على ان 

من موازنتھا السنویة من مواردھا المالیة الغراض %) ٥(تخصص الجامعة ما ال یقل عن نسبة 
شر والمؤتمرات العلمیة واالیفاد للحصول على درجتي الماجستیر البحث العلمي واالبتكار والن

والدكتوراه، على ان ال تقل النسبة المخصصة للبحث العلمي واالبتكار والنشر والمؤتمرات العملیة 
  %).١(وال تقل النسبة المخصصة لالیفاد عن %) ٣(عن 

  
من موازنتھا السنویة العادة على االقل %) ٢(ونصت التعدیالت على ان تخصص الجامعة ما نسبتھ 

  .تأھیل مباینھا وصیانتھا وتحدیث تجھیزاتھا والبنیة التحتیة فیھا
  

ونصت التعدیالت صراحة على عدم اخضاع ما تقوم بھ الجامعة داخل حرمھا الي تشریعات صادرة 
  .لصالح البلدیات في مجال التنظیم والرسوم على المسقفات وایة رسوم اخرى لصالح البلدیات
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  خبراء یدعون لتشكیل ھیئة لتطویر المناھج وتنمیة التفكیر اإلبداعي
  
  

أكد خبراء تربویون أن تطویر المناھج التربویة لتواكب التغیرات الحدیثة یحتاج إلى تشكیل لجنة 
ن مختلف التخصصات وبمواصفات مختلفة وطنیة مستقلة عن وزارة التربیة والتعلیم تضم خبراء م

عن ما ھو دارج لوضع مناھج تسعى الى التكامل والترابط فیما بینھا، مھمتھا تنمیة التفكیر االبداعي 
  .وربطھ بحاجات المجتمع ورفع الوعي لدى الطلبة

  
وشددوا على ضرورة أن تصمم المناھج من لجنة أو ھیئة أو فریق عمل مكون من مختصین في 

ت مختلفة ولیس بشكل ارتجالي، بحیث یقوم الفریق بالتطویر والتغییر معتمدا على أسس نظریة مجاال
  .وتربویة، وترجمتھا الى ممارسات واستراتیجیات لتشتمل على محتوى معرفي وتدریب للمعلمین

  
معاییر وطالبوا أن تخضع الھیئة للمتابعة والمساءلة اداریا وفنیا، یتفرع عنھا لجان مختلفة تخضع الى 

وأسس في عملیة االختیار،ویكون لھا مجلس أمناء یتم اختیار األعضاء بناء على أسس محددة لھا 
  .عالقة بتخصصاتھم وخبراتھم وقدراتھم، وكذلك تطبیق ذلك على أعضاء اللجان األخرى

  
  تعدیل المناھج یجب أن یبنى على المعلومات العلمیة والتحلیالت:مجدالوي

  
لمناھج والتدریس الدكتورة روناھي مجدالوي إن التغییر سنة الحیاة فإذا كان وقالت الخبیرة في ا

االنسان والمجتمع یتغیران، فما بالك بالمناھج التي یجب أن تتغیر لتلبي حاجات المتعلم والمجتمع، 
كما یجب االعتراف بأن المجتمع االردني یتغیر بفضل التطور التكنولوجي، وبالتالي یجب إعادة 

  .ي بناء المناھج لتستجیب للتغییر الحاصل في المجتمع والعالمالنظر ف
  

واضافت ان المناھج لیست بمواد منفصلة عن بعضھا، وأن المنظور الحداثي لھا بأنھا تسعى لتنمیة 
مھارة التفكیر وربط المعلومات واالفكار ببعضھا، ما یستوجب وجود عالقات بین ھذه المناھج لكي 

جة المعلومات التي یحصل علیھا وتقدیمھا للطالب من مناھج منفصلة ولیست یتمكن اإلنسان من معال
  .مرتبطة ببعضھا

  
وبینت مجدالوي أن تعدیل المناھج یجب أن یبنى على المعلومات العلمیة والدراسات والتحلیالت 
ومقابالت وقیاس مدى رضا الناس عنھا، كونھا تمس جیل المستقبل وھذا یتطلب التحشید ومقابلة 

معنیین والمسؤولین وأولیاء االمور وعینات استطالعیة ومعرفة مستوى القبول لبیان التوجھ الالزم ال
وما نحتاجھ من تعدیل أو تغییر للمناھج یسھم في تزوید الطالب بمھارات أساسیة وحیاتیة لم تشتمل 

  .صیلعلیھا المناھج الحالیة التي تسبب لھ مشكلة في التعبیر عن ذاتھ وتدني مستوى التح
  

ً مصمم ومعد بأیدي خبراء متخصصون بعلم المناھج  ً جیدا وقالت إن عناصر التطویر تتطلب منھاجا
والتربیة والتكنولوجیا، ومعلم یقوم على تدریس المناھج ویقدمھا ویترجمھا الى مھارات ومعارف كما 

ممیزة واالستفادة  یتطلب إدارة تربویة تھیئ فرصا النجاح المناھج وتدریب المعلمین وبیئة تعلیمیة
من بیئة المدرسة والحي ومنفتحة على المجتمع وأولیاء االمور وأشارت الى أن أي عملیة تغییر البد 
أن تجد من یعارضھا او یؤیدھا،وأننا إذا أردنا القبول بالمألوف والواقع الذي نرى نتائجھ حالیا 

االبداع لدى الطلبة، الفتة الى أن والمتمثل بتدني المستوى االكادیمي واالجتماعي للطالب وغیاب 
قوى الشد العكسي موجودة واالفكار الجدیدة محاربة لكن إذا كان التغییر مدعم بدراسات وحجج 

  ١١/٣/٢٠١٧                                                    سبتال                                                        ٣:صالرأي 
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ً من  علمیة یمكن استیعابھ من أجل إعداد جیل مستقل یسھم في بناء الوطن بعد تمكینھ ومنحھ قدرا
  .لیست مرتبطة بالسلطویةالحریة في بناء رغباتھ بطریقة علمیة تشاركیة محببة و

  
وقالت إن المناھج یجب أن تصمم من لجنة أو ھیئة أو فریق عمل مكون من عدة مختصین، ولیس 
بشكل إرتجالي یستند الفریق الذي یقوم على التطویر والتغییرعلى نظریة تربویة مدركا البعادھا،ما 

  .في وتدریب للمعلمینیتطلب ترجمتھا الى ممارسات واستراتیجیات وتشتمل على محتوى معر
  

  توظیف نتائج االبحاث: الوھر
  

  لخدمة المناھج التربویة
  

وقال استاذ المناھج وتدریس العلوم في الجامعة الھاشمیة الدكتور محمود الوھر،إننا بأمس الحاجة 
لتطویر وتعدیل المناھج شریطة أن یتم ذلك بعیدا عن الطریقة التقلیدیة المتبعة عبر السنوات 

، والتي جعلتنا نراوح مكاننا دون إحداث اي تقدم،الفتا إلى أن اللجنة الوطنیة لتطویر القوى الماضیة
البشریة في االردن التي شارك فیھا اقترحت عدة خطوات لتطویر المناھج أھمھا تشكیل لجنة وطنیة 

ر بطریقة لتطویر المناھج تكون مستقلة عن وزارة التربیة یشارك بھا خبراء ومختصون لتنمیة التفكی
مختلفة لتطویر المناھج التي یجب أن یكون لھا مواصفات اھمھا ان تقترب من التكامل والترابط فیما 
بینھا،ومھمتھا تنمیة التفكیر والوعي لدى الطلبة وتوظیف نتائج االبحاث التربویة في خدمة المناھج 

ناھج والعمل على إعطاء التربویة وتوظیف علوم التفكیر التي تطبق في دول العالم في خدمة الم
وأكد الوھر ضرورة عمل حوارات وطنیة یشارك بھا العدید من المختصین .محتوى أقل وبعمق أكثر

والمعلمین والمشرفین التربویین لتبادل االفكار والمعلومات حول المناھج من أجل تطویرھا وتغییرھا 
نعة من المجتمع والمعلمین الى االفضل، خاصة وأن أي تغییر لن تجد علیھ اجماع ویواجھ مما

  .والمشرفین،وبالذات إذا أحدث نقلة نوعیة في بناء االجیال ویسھم من توظیف المعلومات في المجتمع
  

ودعا الى تأھیل المعلمین لكي یستطیعوا استیعاب االفكار الجدیدة التي یتم تبنیھا خالل عملیة التطویر 
والتغییر، مشیرا الى أن عملیة التغییر عملیة اجتماعیة تحتاج الى سنوات وجھد ومتابعة واصرار 

ً في اقناع على التغییر وتسلیح المعنیین بالمفاھیم الحدیثة وتدریبھم علیھا كما ان لالع ً مھما الم دورا
  .المجتمع بضرورة تغییر المناھج ونشر االفكار المتعلقة بعملیة تغییر وتطویر المناھج

  
  الھیئة یجب ان تخضع: عبد

  
  الى المساءلة اإلستشاریة التربویة

  
 خبیرة المناھج الدكتورة إیمان عبد، قالت إننا بحاجة الى ھیئة أو مركز وطني مستقل یخضع للمتابعة

ً الختیارھم  والمساءلة على المستوى اإلداري والفني یضع لكل لجنة من أعضاء لجانھ معاییر وأسسا
كما یكون للھیئة مجلس أمناء یتم اختیارھم بناء على أسس ومعاییر محددة لھا عالقة بتخصصاتھم 

عاییر وأضافت أنھ یجب وضع م. وخبراتھم وقدراتھم وكذلك تطبیق ذلك على أعضاء اللجان األخرى
على مستوى المباحث تتفق مع المعاییر العالمیة، واختیار لجان االشراف على التألیف ضمن معاییر 
مؤسسیة بعیدا عن العشوائیة، كما نحن بحاجة الى تأیید المجتمع، وھذا ال یأتي مباشرة بل من خالل 

مجتمع، مشیرة انھ یمكن تقدیم نماذج ناجحة تأخذ باإلعتبار مبادئ الدستور وحقوق االنسان القناع ال
البدء ببعض النماذج مثل الریاضیات كونھا لغة عالمیة ال تدخل فیھا معتقدات اجتماعیة أو دینیة، 
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وبالتالي وضع الكتب الدراسیة التي تتفق مع ھذه المعاییر یتم تطبیقھا، وفي حال حدوث ایجابیات 
  .سیقتنع المجتمع بتغییر المناھج

  
اییر واالستراتیجیات والمساءلة والتقویم والضبط لتجوید التعلیم، یتطلب وبینت ان الحدیث عن المع

أوال العمل ضمن لجان وتدریب وتطبیق ومناظرات ومناقشات مع لجان االشراف وتبادل االراء 
واالستفادة من أحدث الدراسات، لكي تنعكس على الكتاب، واألھم من ذلك طریقة الربط بین 

لي والحیاة،واستخدام التكنولوجیا في الحصول على المعلومة وربطھا الموضوعات ومع الواقع العم
بسوق العمل وكیفیة توظیفھا،ما یتطلب خبراء یتمتعون بكفاءات بالتعاون مع وزارة التربیة ووسائل 
االعالم وبشراكة مع عناصر المجتمع للخروج بمفاھیم وتوافق لتغییر وتطویر المناھج بشكل مقنع 

.وایجابي
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  واقع مھنة طب األسنان الیوم انعكاس األوضاع االقتصادیة على المھنة
  

  آیة عبدهللا األسمر. د
  

ضاع السیاسیة واالقتصادیة المترّدیة، والتي تلقي بظاللھا ال على األردن فحسب بل على في ظل األو
المنطقة بأسرھا والعالم برّمتھ، نجد أنھ من الطبیعي وكنتیجة حتمیة أن تتدھور األوضاع الفكریة 

وجیا واألخالقیة والثقافیة كذلك، فمنظومة المجتمعات والشعوب والدول مترابطة داخلیا ضمن أیدیول
ّرة سیاسیا، إال أنھا متكاملة ضمن مكّوناتھا االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة واألخالقیة، وعلیھ  مؤط
فإن بدایة انحدار وترھل إحدى ھذه المكّونات یؤثر بالضرورة سلبا على باقي مفاصل الدولة أو 

  .المجتمع
  

القطاع الطبي وأخص بالحدیث القطاع الطبي السني، بوصفي طبیبة أسنان وعلى تواصل مستمر 
وتماس مباشر مع أطباء األسنان من كافة القطاعات، وذلك نظرا لكوني عضو ھیئة تدریس في كلیة 
طب األسنان في الجامعة األردنیة، وعضو مجلس نقابة أطباء األسنان األردنیة، ھذه الشریحة من 

مجتمع قد تأثرت وبشكل مباشر وعنیف من تداعیات الوضع االقتصادي السائد في البالد منذ فترة ال
لیست وجیزة، وأنا ال أتحدث ھنا عن قلة عدد المرضى أو تدني الدخل أو انكماش سوق العمل 

في عموما، وال أتحدث كذلك عن بعض الحاالت االستثنائیة الشاذة المتواجدة ھنا وھناك بشكل متناثر 
أیة مھنة، تمثل حاالت فردیة تعاني من أزمة أخالقیة في تعاطیھا مع المھنة، كأداة تجاریة ووسیلة 

  .تكسب ال كمھنة إنسانیة نبیلة وسامیة
  

سلبیة متفشیة وباتت تستفحل كخالیا سرطانیة بتكاثر مخیف،  -بعضھا–أنا أتحدث عن ظواھر 
فھو مظھرا طبیعیا ومنطقیا في ظل الغالء وسرعة مرعبة، وبعضھا اآلخر إن لم یكن إیجابیا 

المستشري أیضا كخالیا سرطانیة أشد ضراوة، وأكثر عنفا ورعبا وسوءا، أتحدث عن أطباء أسنان 
یبحثون عن مورد دخل ومصدر رزق یعیلون بھ أسرھم، ویسدون بھ رمقھم، وینفقون منھ على 

في وسط اجتماعي اقتصادي وسطي یلیق  نفقاتھم الخاصة ونفقات عیاداتھم، وحتى یتمكنوا من الحیاة
بطبیب، ھذا األمر بات یتطلب منھم البحث مثلھم مثل باقي أفراد المجتمع عن سبل جدیدة، ووسائل 

  !مختلفة لتعدد مصادر الدخل وتجدیدھا وتكاثرھا كذلك
  

سأمر بعجالة على مختلف القضایا التي باتت تؤرق ال طبیب األسنان فحسب، بل تھدد مھنة طب 
  :ألسنان عموماا

  
شركات التسویق الطبي التي تعرض تأمینا لمعالجات طبیة سنیة للمواطن بثمن بخس، من خالل  -١

البطاقات المدفوعة مسبقا، وتعاقد بعض أطباء األسنان مع تلك الشركات بغرض توفیر مرضى بشكل 
  .مستمر بحیث یطغى عدد المرضى على نوعیة المعالجة المقدمة

  
طباء إلى معالجة المرضى إما بأسعار تقل عن الحد األدنى لألجور، والمنصوص لجوء بعض األ -٢

–علیھا ضمن نظام الئحة األجور، أو تقاضیھم لمبالغ تفوق الحد األعلى لألجور المنصوص علیھا 

 مقاالت

  ١١/٣/٢٠١٧                                                  سبتال                                                          ٥:صرأي ال



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan 
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

29 

مع األوضاع  ١٩٩٩نظرا لعدم مالءمة ومناسبة الئحة األجور الحالیة، والمقّرة منذ عام  - بكثیر
اھنة والغالء المعیشي المسعور الذي نكابده الیوم، وربما ھو بالفعل أمر مثیر للسخریة المعیشیة الر

  !٢٠١٧ونحن في عام  ١٩٩٩واالستھجان أن نطالب الطبیب بااللتزام بالئحة أجور عام 
  
انفتاح الكثیر من األطباء على المعالجات التجمیلیة البحتة والتي تدر مبالغ طائلة على حساب  -٣

ت الطبیة الصحیة، مما قد یؤدي في بعض األحیان إلى إجراء معالجات تجمیلیة غیر المعالجا
  .ضروریة وغیر مبررة علمیا للمرضى

  
لجوء بعض األطباء لالستثمار في طب األسنان، وال أقصد ھنا المعنى المسيء لكلمة  -٤
ى مراكز تدریبیة، بل إال أن بعض األطباء بدؤوا بالبحث عن إمكانیة تحویل مراكزھم إل» االستثمار«

ومعتمدة من قبل المؤسسات الطبیة العلمیة والتعلیمیة، أیضا في محاوالت حثیثة لجني األموال بطرق 
  .إضافیة، جنبا إلى جنب مع مصدر الدخل االعتیادي من المعالجات الطبیة السنیة

  
داد من الطالب تفوق لجوء كلیات طب األسنان كباقي الكلیات في الجامعات الحكومیة إلى قبول أع -٥

القدرة الفعلیة لتحمل الكلیة، وازدیاد نسبة القبول الموازي والدولي على حساب القبول التنافسي، حتى 
تتمكن ھذه الكلیات من توفیر مصدر إنفاق على الكلیات األخرى والجامعات ككل، مما ینعكس 

نة بأعداد وحجم الطلبة المقبولین، بالضرورة سلبا على الخدمات التعلیمیة واللوجستیة المتوفرة مقار
  .وبالتالي ینعكس كذلك على المخرجات الجامعیة ومستوى التأھیل

  
ارتفاع نبرة الغضب وازدیاد حجم االستیاء لدى أطباء القطاع العام، مما أدى إلى تعالي األصوات  -٦

لذین یشعرون المطالبة بحقوق أطباء ھذه القطاعات، خاصة أطباء األسنان في وزارة الصحة، وا
بالغبن والمرار إزاء حقوقھم المسلوبة ومطالبھم المشروعة، والتي ینادون ویھتفون ویطالبون بھا منذ 
سنوات، وھي مطالب متعددة األوجھ ولكن من ضمنھا وعلى رأسھا حقوقھم المادیة المنقوصة، بل إن 

ة في القطاع الخاص على بعض أطباء القطاعات العامة المختلفة یلجؤون إلى العمل أوقاتا إضافی
حساب أسرھم وأبنائھم وراحتھم لتوفیر مصادر دخل إضافیة تعّوضھم عن دخولھم المتدنیة في ظل 

  .الغالء المتزاید والمستفحل
  

ما ذكرتھ مجرد غیض من فیض، والنقاط التي ذكرتھا كل منھا بحاجة إلى مقاالت تفصیلیة، وأنا على 
صحیة وغیرھا من المھن تواجھ مثل ھذه المشكالت والعقبات یقین من أن جمیع المھن الطبیة وال

وغیرھا من المسائل والقضایا، ونحن جمیعا كأطباء وكمواطنین في الھم شرق، وھذا كلھ یقودنا إلى 
ً بالمواطنین«كلمتي    !»رفقا
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  في ملف التعلیم.. استئنافا

  
  ابو رمانمحمد 

ً في التربیة والتعلیم؛ قفزت بسرعة قیاسیة لتتربع  ً وتمیزا تعتبر فنلندا من أكثر الدول في العالم تقدما
على عرش التصنیفات الدولیة في المنافسات العالمیة التي تقیس مستوى المدارس في الدول، 

ً كبیرة ومتمیزة في ھذا المجال   .وتجاوزت دوال
ال یتوقفون لحظة عن التفكیر في التعلیم وفي سبل تطویره، وكسر المفارقة في األمر أّن الفنلندیین 

إذ تم إلغاء الواجبات المدرسیة والتركیز . القواعد التقلیدیة التي أصبحت تابوھات في كثیر من الدول
ً عن  ینتھي فیھ تدریس " عھد جدید"على الخبرات العملیة للطلبة في مرحلة سابقة، ثم أعلن مؤخرا

ً نظریة بحتة، بعض المواد العل میة المعروفة، مثل الریاضیات والفیزیاء والكیمیاء، بوصفھا علوما
الذي یتحدث عن دول االتحاد األوروبي ویتطرق (واستبدالھا بعلوم أخرى، مثل االتحاد األوروبي 

 الذي یدمج العلوم الریاضیة واإلداریة والثقافیة في(، والكافیھ ...)إلى تاریخھا وثقافاتھا وفلسفتھا
  .وھكذا تمضي التجربة الفنلندیة في محاولة التطویر والتحسین المستمرین). مساق متكامل

لیس المطلوب استنساخ التجربة الفنلندیة، وھو أمر غیر ممكن بالمناسبة؛ فالموارد المرصودة للتعلیم 
لكن من المھم  .ھناك أعلى بكثیر مما نقدمھ، وھناك سیاقات ثقافیة مجتمعیة وبیروقراطیة متباینة بیننا

فھم أسرار التجربة الفنلندیة واألسباب والشروط التي خلقت ھذا النموذج المتقدم، والسیر في مسار 
  .شبیھ في تطویر التعلیم وإحداث نقلة نوعیة فیھ

م الذي  ّ ً، وھو المعل ً أساسیا المشكلة أّن كثیرین ممن یتحدثون عن التجربة الفنلندیة یتجاھلون أمرا
ھ إلى غرفة الصف إلى مراحل متعددة من اإلعداد المعرفي والعملي، ویكون على یخضع قبل وصول

وھو . األغلب ممن یحملون درجة الماجستیر لیس فقط في العلوم التي یدرسھا، بل في كیفیة تدریسھا
ً في جامعاتنا باسم  ، لكنھ تحول في النھایة )للصفوف االبتدائیة" (معلم صف"ما أوجدنا لھ تخصصا

ص ھجین غیر مفھوم، وأصبح خریجوه ضحایا التخبط في التخطیط، وأصبحت وزارة إلى تخص
  .التربیة والتعلیم نفسھا تتجنب تعیینھم

ضمن مجموعة الدراسات والتحلیالت التي كانت تتم في غرف العصف الفكري في أروقة مؤسسات 
لمكتوب للمعلم، الذي ینقل ، ویقصد بھ الدور غیر ا"المنھج الخفي"الدولة، كان التركیز على ما یسمى 

ً علیھم من المناھج  ما یؤمن بھ من أفكار ومواقف إلى التالمیذ بصورة غیر مباشرة، لكنھا أكثر تأثیرا
ما یعني أن نجاح العملیة التعلیمیة یعود إلى عامل رئیس ھو المعلم، ومدى أھلیتھ . المدرسیة نفسھا

  .لمدرسیة التي یدرسھاوقدرتھ وإیمانھ بالرسالة التعلیمیة وبالمناھج ا
التفكیر في إنشاء معھد لتدریب المعلمین مھم، لكن من الضروري تطویر الفكرة إلى خلق حوافز 
مادیة ومساعدات لوجستیة لھم إلكمال دراساتھم في تخصصات تخدم الرسالة التعلیمیة من ناحیة، 

 ً في سبیل تطویر المناھج  ومن ناحیة أخرى إشراك نخبة متمیزة منھم في الورشة التي تجري حالیا
ً بذلك، وینقلوا إلى زمالئھم الفلسفات الثاویة وراء مشروع  والكتب المدرسیة، كي یؤمنوا ھم أوال

  .التطویر المنشود
المسار اآلخر في الثورة التعلیمیة یتمثل في المناھج وفي التفكیر خارج الصندوق، بعدم الخشیة من 

تنمیة مھارات الطلبة في التفكیر والحیاة العملیة، وتطویر تطویرھا ونقلھا نقلة نوعیة تركز على 
ً من التقییم،  ً أساسیا الفروع التطبیقیة وربطھا بسوق العمل، وتعزیز األنشطة الالمنھجیة لتصبح جزءا
مثل الریاضات والفنون والموسیقى واللغات ومسابقات المطالعة والقراءة الخارجیة، وتحریر طلبتنا 

  .وعقلیة الحفظ في الغرف الصفیةمن الكتب المغلقة 
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تنمیة الخیال لدى الطلبة، وتحبیبھم بالمعرفة والتجربة العلمیة، وتعزیز روح الفضول لدیھم، لكن مثل 
ً تنمیة الخیال لدى المسؤولین في التربیة والتعلیم لیؤمنوا بأن التغییر  ھذه الخطوات تتطلب أوال

ً في    .التي توضع في الدوالیب" االعص"ضرورة، ویتوقفوا عن التفكیر دوما
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  خلدا -عبدهللا الشنطي » محمد فھمي«الدكتور  -
  
  جمعیة الفیحاء -محمود عارف احمد حجاوي  -
  
  دیوان اھالي عزون - امال محمود محمد مقداد  -
  
  الفحیص -عبیر نایف ضیف هللا شحاتیت  -
  
  شفابدران - ر فتحیة أحمد جاب -
  
  المھاجرین - محمد عبدالرزاق محمود الصباغ  -
  
  شفابدران - عوني محمد حمد الربایعة  -
  
  جبل الحسین -سعید طاھر المسلماني  -
  
  الفحیص -ھاني صلیبا عاید السلمان  -
  
  دیرغبار –خلیل فایز صالح أبوشوشة  -
  

 وفیات

 الرأي 
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في منطقة خلدا اصبحت ظاھرة مزعجة ومقلقة للسكان غابت عنھا » العوجانیة«الكالب الضالة في 
  .لمعالجتھا بعد شكاوى عدة قدمت المانة عمان لمكافحة الكالب لكن دوى جدوىالحلول 

  
كثرة الجھات الرقابیة التي تقوم بحمالت تفتیشیة على المحال التجاریة تربك اصحاب ھذه المحال 

التجار یطالبون بجھة رقابیة واحدة تضم ممثلین عن .. نتیجة التداخل بینھا في المھام والصالحیات
  .المؤسسات الرقابیة ذات العالقة

  
وزیر المالیة عمر ملحس طالب باحتساب جمیع المبالغ والمخصصات التي یحصل علیھا الموظف 

  .دینار ٢٠٠٠المبالغ التي تزید عن بالمائة من  ١٠الحكومي شھریا لغایات اقتطاع 
  
  
  
  
  
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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ترأس وزیر الزراعة المھندس خالد الحنیفات اجتماعا موسعا بحضور المعنیین في البیع داخل السوق 
المركزي للخضار حیث تم مناقشة جملة من االمور التي تھم عملیة البیع في السوق بھدف تطویر 

التقلیل من الفروقات السعریة بین سعر الجملة العمل داخل السوق ووضع آلیة عمل واضحة و
  .والتجزئة

  
ن المتوقع ان تصدر خالل االسبوع الجاري قائمة تنقالت في وزارة الخارجیة تتضمن تعبئة بعض م

شواغر منصب السفیر األردني في أكثر من عاصمة باالضافة الى مناقالت اخرى في صفوف الكادر 
  .الدبلوماسي في المركز والخارج

  
الالمركزیة ودورھا في تعزیز المشاركة «: یلقي الباحث أحمد فایز العجارمة محاضرة بعنوان

ذلك في الساعة السادسة من مساء الثالثاء المقبل في مقر رابطة و» الشعبیة واإلصالح السیاسي
  .الكتاب األردنیین في جبل اللویبدة

  
تائج التصویت لتنتقل إلى المرحلة الثانیة من مسابقة أمیر تنتظر الشاعرة األردنیة وردة الكتكوت ن

  .الشعراء، المقامة حالیا في أبوظبي
  

 –تقیم مؤسسة فلسطین الدولیة والمدارس العصریة محاضرة یلقیھا رئیس الحركة العربیة للتغییر 
  .»٤٨ألحدث التي تواجھ األھل في التحدیات ا«عضو الكنیست الدكتور أحمد الطیبي، بعنوان 

 ١٥/٠٣/٢٠١٧المحاضرة تقام في منتدى العصریة في المدارس العصریة مساء یوم األربعاء  
  .الساعة السادسة مساء، والدعوة عامة

  
  
  
  
  

 صنارة الدستور 
  



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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تشھد منطقة البحر المیت حمالت نظافة وصیانة واسعة، استعدادا الستضافة القمة العربیة المرتقبة 
االستعدادات تجري على قدم وساق وعلى مدار الساعة ومن قبل مختلف  .نھایة الشھر الحالي

  .االجھزة الحكومیة والبلدیة النجاح قمة الزعماء العرب التي تستضیفھا المملكة
  

حفل الختامي یرعى رئیس ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد محمد العالف في فندق جینیفا غدا االثنین، ال
، والتي اطلقتھا "منظومة النزاھة الوطنیة"، تحت عنوان ٢٠١٧لبطولة مناظرات األردن الثانیة للعام 

والمجلس الثقافي البریطاني ضمن البرنامج اإلقلیمي " األردن -الشفافیة الدولیة"منظمة رشید 
  .جامعة حكومیة وخاصة ١٦یشارك في ھذه البطولة ". صوت الشباب العربي"
  

مؤتمر القمة : "یقیم مركز دراسات الشرق األوسط السبت المقبل صالونھ السیاسي تحت عنوان
  .، وذلك في مقر المركز في عمان"التحدیات والفرص: ٢٠١٧العربیة 

  
ردنیة الموحدة امس الدكتور واصف عازر امینا عاما انتخب المجلس الوطني لحزب الجبھة اال

  .للحزب، خلفا للعین نایف الحدید، الذي كان تقدم باستقالتھ من منصبھ
  

الحالي حفل استقبال في فندق  ٢٢السفیر الباكستاني في عمان شفاعة هللا شاه وعقیلتھ یقیمان یوم 
 .ة الیوم الوطني لجمھوریة باكستان االسالمیةالرویال بمناسب

  زواریب الغد


