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 ــــوضـــــوعالمـــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٣  ندوة للوثائق المتعلقة بالملك الحسین بن طالل في "األردنیة"

مجالت تصدرھا " األردنیة " في صدارة التأثیر واالستشھادات 
 ً   عربیا

٦  

تأھل ثالثة فرق طالبیة في المرحلة األولى لمسابقة "ھالت 
  برایز" العالمیة

٨ 

 ١٠  ي عنتاب" التركیة تبرمان مذكرة تفاھم"األردنیة" و "غاز
   شؤون جامعیة

 ١٢  )٢ – ٢بدران: نجاح الحكومة ال یستقیم دون وجود معارضة (
ووزارة التربیة ” أكادیمیة تدریب المعلمین“مذكرة تفاھم بین 

  والتعلیم اإلماراتیة
١٧ 

 ١٨  أكادیمیون یفسرون تراجع العنف الجامعي
 ٢٠  وجیا) تحصل االعتماد األمیركيصیدلة (العلوم والتكنول

 ٢١  بحث تنفیذ االطار الوطني للمؤھالت الجامعیة
 ٢٢  ختام الدورة الریاضیة للكلیات الجامعیة

یوصي بتطبیق وتبني المسارات المھنیة » الدولي للتعلیم التقني«
  في الجامعات

٢٣ 

 ٢٥  طالبة في معان تفوز بجائزتین دولیتین
   مقاالت

أمان /لیم العالي.. على الجمیع تحّمل مسؤولیاتھمخرجات التع
  السائح

٢٦ 

األوراق النقاشیة.. نھج ملكي حواري متقدم وإنحیاز 
  د.فتحي األغوات/لإلصالح

٢٨ 

 ٣٠  مكرم الطراونة/تطویر المناھج.. مزید من سنوات االنتظار

 ٣١  وفیات

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  "في "األردنیةندوة للوثائق المتعلقة بالملك الحسین بن طالل 

عقد مركز الدراسات  - ھبة الكاید

االستراتیجیة في الجامعة األردنیة ندوة 

متخصصة بعنوان "الوثائق المتعلقة بالملك 

الحسین بن طالل طیب هللا ثراه:قیمتھا 

وأماكن وجودھا وآلیة جمعھا واالستفادة 

منھا"، تحدث فیھا نخبة من المؤرخین 

  .والباحثین واألكادیمیین

ندوة التي عقدھا المركز ضمن نشاطات كرسي الملك الحسین للدراسات األردنیة والدولیة ترأسھا وال

مدیر مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة األردنیة الدكتور محمد عدنان البخیت، وشارك فیھا 

لجامعة وزیر الدولة لشؤون اإلعالم سابقا الدكتور سمیر مطاوع واستاذ الشرف في قسم التاریخ في ا

االردنیة الدكتور علي محافظة ورئیسة وحدة التوثیق في الدیوان الملكي الدكتورة منتھى العبدالالت، 

  .إلى جانب مدیر المركز الدكتور موسى شتیوي

وقال نائب رئیس الجامعة لشؤون الكلیات اإلنسانیة الدكتور أحمد مجدوبة إنھ ال یخفى على القاصي 

ھ الحسین من شخصیة فریدة فذة أكسبتھ محبة جمیع من عرفوه أو عملوا قبل الداني ما كان یتمتع ب

عن كثب في خدمتھ، وأسبغت علیھ االحترام والصداقة والثقة من قادة العالم على اختالف مشاربھم 

وعقائدھم في مختلف القارات والحضارات وعلى امتداد ستة عقود قامت على رؤیة ثاقبة ومقدرة 

  .ریة خالقة تتلمس األماني الوطنیة والرؤى القومیة واإلنسانیةوقیادیة اتسمت بروح عص

 أخبار الجامعة

 ٢/صدى الشعب ص:٦/الغد ص:٣٧/الرأي ص:بار األردنیةأخ
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وأضاف مجدوبة أنھ ادراكا ألھمیة اإلنجازات التي تحققت في عھد الملك الباني الراحل والمفاصل 

التاریخیة العدیدة التي كانت مثار جدل ونقاش وتشویھ ودفاع ومحاولة للوقوف على كل مالمح ھذه 

یزة كان ال بد من تضافر الجھود في عقد ھذه الندوة لبحث أفضل السبل الشخصیة الملكیة المتم

  .لجمعھا وتصنیفھا لتكوین قاعدة بیانات تكون مرجعا للباحثین والدارسین والمھتمین

وجاءت أھمیة الندوة بحسب ما أفاد بھ شتیوي أنھا تدارست وثائق شكلت سیرة من تاریخ ملك عظیم 

وقضایا أمتھ، منوھا بتطلع المركز لجمع تلك الوثائق وتبویبھا في كرس حیاتھ ألجل األردن وشعبھ 

  .مكتبة الملك الحسین التابعة للكرسي وتقدیمھا كمادة للكتابة األكادیمیة

وتابع أن الوثائق المتعلقة بسیرة الملك الحسین بحاجة الیوم إلى حاضنة أكادیمیة ترعاھا وال تتوقف 

ى تفاعل الباحثین معھا كتابة وتوثیقا؛ سیما وأننا في األردن ما جھودھا عند جمعھا بل تتجاوز ذلك إل

زلنا بحاجة إلى دراسات تاریخیة رصینة تكون مرجعا موثوقا لكتابة الروایة األردنیة ال أن ننتظر من 

  .یكتب عنا روایتنا على حد تعبیره

توثیق مسیرة الملك ولفت إلى أن برنامج كرسي الملك الذي انبثقت عنھ ھذه الندوة أنشئ لدراسة و

الباني بتركیز الضوء على فكره السیاسي واإلنساني وفلسفتھ بالحكم ومھاراتھ القیادیة التي تحولت 

   .إلى مدرسة ونھج للدولة األردنیة

بدورھم تحدث المنتدون حول أھمیة الوثیقة باعتبارھا الشاھد الحي على التاریخ ومرآة الشخصیة 

   .لیھا في كتابة تاریخ األمة واألشخاص الخالدین في المشھد والذاكرةوعنوانھا وأنھا التي یعتمد ع

وعرضوا لبعض المؤلفات التي كتبھا الملك الراحل كقصة حیاتي ولیس سھال أن تكون ملكا وحربنا 

مع اسرائیل ومھنتي كملك، موضحین نبذة عن أھمیة كل كتاب وبعض أقوالھ المقتبسة من بدایة 

   .الكتب ومعرضھا ونھایتھا
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واشاروا  إلى عدد من الكتب التي تحدثت عن حیاة جاللتھ ودوره في إدارة األزمات في كثیر من 

المحافل على اختالف مراحلھا، إضافة إلى بعض الخطابات والبرقیات والكتب الرسمیة المھمة، 

آنذاك ورسائل مكتوبة بخط ید جاللتھ إلى والدتھ الملكة زین الشرف وبعض األمراء ورئیس الوزراء 

   .وصفي التل

واستشھد المنتدون ببعض وثائق الملك وأماكن وجودھا وآلیة جمعھا، وناقشوا رؤیة مستقبلیة 

لالستفادة من تلك الوثائق من خالل تشكیل فریق وطني للبحث عن مصادرھا وجمعھا باإلضافة إلى 

ا ونشرھا إلكترونیا تفعیل االستفادة من الثورة الرقمیة وتسھیل مھمة الباحثین في الوصول إلیھ

  .وغیرھا الكثیر من الطرق التي تحفظ وثائق الدولة من الضیاع

ن والحضور اتفقوا خاللھ على أن األوطان یة دار حوار شیق وموسع بین المنتدوفي ختام الندو

والشعوب ترى في ذاكرتھا مخزن قیمھا ومدرستھا التي تلجأ لھا لتنھل منھا الدروس وتتجاوز بھا 

  بني علیھا المستقبل. الصعاب وت
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 ً   مجالت تصدرھا " األردنیة " في صدارة التأثیر واالستشھادات عربیا

محمد المبیضین ـــ حصلت مجالت علمیة محكمة  

تصدرھا عمادة البحث العلمي في الجامعة األردنیة 

على مراكز متقدمة لمعامل التأثیر واالستشھادات 

السنوات  العلمیة على مستوى العالم العربي خالل

  . الثالث  الماضیة

جاء ذلك خالل االحتفال الذي نظمتھ قاعدة البیانات 

"معرفة " للمجالت األكادیمیة والبحثیة العربیة 

 بعنوان " معامل التأثیر واالستشھاد العربي

(ARCIF  ) وھو المقیاس األول من نوعھ للمنتج األكادیمي العربي وفق المعاییر العالمیة .  

   

مجلة األردنیة في إدارة األعمال وھي واحدة من المجالت األردنیة الوطنیة المدعومة من وتمكنت ال

صندوق البحث العلمي من الحصول على المركز األول ویشمل محور العلوم االقتصادیة والمالیة 

) مجلة ٣٦٠) مجلة علمیة ومعرفیة وبحثیة عربیة دخل التصنیف منھا (٤٠٠٠واإلداریة من بین (

  . ) دولة عربیة٢٠ي الوطن العربي تمثل (بحثیة ف

وفي المحور ذاتھ  احتلت مجلة دراسات المتخصصة في العلوم اإلداریة المركز الرابع محققة بذلك 

  .  مكانة متقدمة في مجال نشر البحوث والدراسات المتعلقة في العلوم اإلداریة

   

  ٥/االنباط ص:٢١/الدستزر ص:٨/الرأي ص:١/صدى الشعب ص:/طلبة نیوز/األنباط الكترونيأخبار األردنیة
 د
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ً وحققت المجلة األردنیة للعلوم االجتماعیة التي تصدرھا الج امعة األردنیة بدعم من الصندوق أیضا

المركز األول في حقل تخصصھا ، فیما جاءت مجلة دراسات محور العلوم التربویة في المركز 

  . الثالث

عبارة عن مقیاس یستخدم لإلشارة لألھمیة النسبیة للمجالت  (   A R C I F ) یشار إلى أن معامل

، ویعكس مدى ارتباط األبحاث الجدیدة باألبحاث التي  العلمیة المحكمة ، وتأثیرھا ضمن مجال حقلھا

ً في تلك المجلة ، واالستشھاد بھا ضمن فترة زمنیة معینة ، كما یعكس المقیاس متوسط  نشرت سابقا

ً في مجلة ما ، ویتم وفق معادالت حسابیة  العدد السنوي من االستشھادات لمقاالت نشرت مؤخرا

   . معتمدة لدى مؤشرات عالمیة

ّى بأن تتولى جھة رسمیة كاتحاد  عمید البحث العلمي في الجامعة األردنیة الدكتور إبراھیم العبادي تمن

الجامعات العربیة التابع لجامعة الدول العربیة ھذا المعامل، لیتخذ صفة الثبات والدیمومة، دون 

  حصره في جھات خاصة، وتوحید الجھود العربیة في ھذا الخصوص.
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  لمسابقة وبتنسیق من (االبتكار والریادة) في الجامعةفي الحفل الختامي ل

  تأھل ثالثة فرق طالبیة في المرحلة األولى لمسابقة "ھالت برایز" العالمیة

أعرب نائب رئیس  - فادیة العتیبي

الجامعة األردنیة لشؤون الكلیات 

العلمیة الدكتور زید بقاعین خالل 

رعایتھ الحفل الختامي لمسابقة 

العالمیة في  "ھالت برایز"

مرحلتھا األولى، عن فخره 

واعتزازه بمشاركة طلبة الجامعة 

في المسابقة للعام الثاني على التوالي، مبینا أنھا فرصة ذھبیة للشباب لالنخراط في مشاریع ریادیة 

  . خالقة واالنطالق نحو العالمیة

ریادة دعم الجامعة الموصول وأكد بقاعین في كلمة ألقاھا خالل الحفل الذي نظمھ مركز االبتكار وال

لمبادرات الطلبة الخالقة، السیما ذات األبعاد الریادیة، مشیرا إلى احتضان الجامعة لكثیر من البرامج 

والمسابقات التي تعنى باالبتكار والریادة بھدف تحفیز الشباب على تنمیة التفكیر اإلبداعي والخروج 

  .بمشاریع نوعیة قابلة للتنفیذ

قة (ھالت برایز) من أكبر المسابقات الریادیة للطلبة من أصحاب المشاریع وتتبنى ھدفا وتعتبر مساب 

  .من األھداف العالمیة لبرنامج التنمیة لألمم المتحدة سنویا

) فریقا على مستوى الجامعة، تاھل منھا ثالثة للمرحلة الختامیة ٢٠وشارك في الحفل الختامي (

عالمیة، حیث قدم الطلبة عددا من المشاریع التي تھدف إلى انعاش اإلقلیمیة، ومن ثم تأتي المرحلة ال

  . سوق العمل من خالل توفیر فرص عمل تسھم في التخفیف من مشكلة البطالة

 /الرأي الكترونيأخبار األردنیة
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وفي ختام الحفل وزع بقاعین الشھادات على المشاركین، معربا عن شكره للجنة التحكیم على 

  . ادة في دعم الطاقات الشبابیة على الدوامجھودھا المتمیزة، ومثمنا دور مركز االبتكار والری

یشار إلى أن جمیع الفرق المشاركة من الطلبة خضعت للتحكیم من قبل لجنة ضمت نخبة وطنیة من 

  أصحاب األعمال وكبار الریادیین وأصحاب الشركات الناشئة في األردن في مختلف القطاعات.
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  تفاھم األردنیة" و "غازي عنتاب" التركیة تبرمان مذكرة"

أبرمت  –سھى الصبیحي 

الجامعة األردنیة مع جامعة 

غازي عنتاب التركیة مذكرة 

تفاھم تھدف إلى فتح آفاق 

التعاون األكادیمي بین الجانبین 

في المجاالت ذات االھتمام 

  . المشترك

وتضمنت بنود المذكرة التي وقعھا عن الجامعة رئیسھا الدكتور عبد الكریم القضاة وعن جامعة 

زي عنتاب رئیسھا الدكتور علي قور، تطویر التعاون في مجاالت تبادل الخبرات والمعلومات غا

  .وأعضاء ھیئة التدریس والطلبة

وتضمنت المذكرة  التي وقعت بحضور نائب رئیس جامعة غازي عنتاب الدكتور شیخ موسى دمیر، 

سین، بناء التعاون في مجال ومدیرة وحدة الشؤون الدولیة في الجامعة األردنیة الدكتورة ھدیل یا

  .البحوث المشتركة، وتنظیم المحاضرات والندوات والمؤتمرات

وقبیل حفل التوقیع، أكد الجانبان حرصھما على بناء قواعد التعاون المشترك وبذل أقصى الجھود 

إلتاحة الفرص ضمن رؤیتھما ورسالتیھما لتبادل الخبرات والمعلومات لما فیھ مصلحة الطرفین 

  .ة التعلیم العالي في البلدین الصدیقینوجود

وعبر القضاة عن استعداد الجامعة إلنشاء برامج أكادیمیة مشتركة مع جامعة غازي عنتاب. وأشار 

إلى أن الجامعة تستقبل سنویا العدید من الطلبة األتراك الراغبین بـإتمام دراساتھم وتعلم اللغة العربیة 

ً استعداد الجامعة الس   .تقبال طلبة من غازي عنتابفیھا، مبدیا

 ٥/الرأي ص/أخبار األردنیة
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 ً ً موجزا ً شرحا من جانبھ، أشاد الدكتور قور بالسمعة العلمیة المرموقة التي تحظى بھا األردنیة، مقدما

دول حول العالم،  ١٠٨كلیة یمثلون  ١٤ألف طالب  یدرسون في  ٥٤عن نشأة جامعتھ التي تضم 

ثالث في التدریس ھي اللغة التركیة وأضاف أنھا الجامعة الوحیدة في تركیا التي تعتمد لغات 

ً من برامجھا. ١٢واإلنجلیزیة والعربیة، حیث تعتمد األخیرة في تدریس  برنامجا



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أن) عم٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦) فاكس: ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
12 

.  

  
  

  
  )٢ – ٢بدران: نجاح الحكومة ال یستقیم دون وجود معارضة (

ً حّل الدولتین ألن البدیل مكلف  رئیس وزراء الحكومة األقصر عمرا یرى أن إسرائیل ستقبل مرغمة
  منیاأ

  
ّى العدید من مواقع المسؤولیة على مدى نحو نصف قرن وصوال لرئاسة الحكومة، إال أن  رغم أنھ تول
األستاذ الدكتور عدنان بدران یشعر بالحنین لتلك السنوات التي أمضاھا في جامعة الیرموك، وعلى 

المملكة للعمل على  مدى ما یقارب العشرة أعوام، وھو الذي ترك عمادة كلیة العلوم لیذھب إلى شمال
  إنشاء الجامعة الثانیة في المملكة.

ال شك أن الحنین ألیام الجامعة ال یضاھیھ حنین آخر، ورغم أن رئیس الحكومة األسبق الذي نحاوره 
أمضى عشرات السنوات في العمل الجامعي؛ سواء في الوالیات المتحدة أو األردن، إال أنھ ما زال 

  وم رئیس لمجلس أمناء الجامعة األردنیة.أسیرا لھذا العمل، فھو الی
” الغد“في الحوار معھ؛ الذي یندرج ضمن سلسلة حوارات مع شخصیات سیاسیة أردنیة تجریھا 

لتسلیط الضوء على محطات من التاریخ السیاسي األردني الحدیث، تنقلنا بین العدید من المحطات، 
وزیر للزراعة ثم التربیة والتعلیم وصوال إلى منذ دخول د. عدنان بدران العمل الحكومي ألول مّرة ك

الدوار الرابع الذي لم یمكث بھ سوى أقل من ثمانیة أشھر، أضف إلى ذلك رئاسة مجلس أمناء 
المركز الوطني لحقوق اإلنسان، والمسؤول األول عن مناھجنا التربویة الیوم بترؤسھ المركز 

  الوطني للمناھج.
االستمتاع لحوار قد یبتعد عن السیاسة في بعض األحیان، ألن في ذاكرة بدران الكثیر، وتشعر ب

المسیرة العلمیة لھ شّدتني كثیرا، فھو لیس مجّرد أستاذ أو عمید كلیة أو رئیس جامعة، لقد وصل إلى 
رتبة األستاذیة في سنوات قلیلة نتیجة للبحوث العدیدة التي قّدمھا، وكذلك االختراعات المسجلة 

  باسمھ.
بزھو عصر ذھبي عاشھ وعایشھ، وخاصة خالل فترة السبعینیات والثمانینیات، ولكنھ یشعر بدران 

في الوقت نفسھ، تراه یشعر بأسى یمتزج بالغضب عندما یتحدث عن بعض القضایا؛ كاألجندة 
، وتراكم فوقھا غبار الزمن، فنحن أّمة تجید التنظیر لیل ٢٠٠٦الوطنیة التي أنجزت في عھده عام 

إلى التنفیذ والتطبیق الحقیقي على أرض الواقع، رغم آالف االجتماعات ومئات اللجان نھار، ونفتقر 
  والمالیین من الدنانیر التي أھدرناھا للمؤتمرات والندوات.

وفي كل األحوال؛ كانت جلسة استمرت ألكثر من ساعتین في رحاب الجامعة األردنیة، وكان لقاء 
د ذھنیا وروحیا، رغم سنوات عمره التي صباحیا مع رئیس الوزراء األسبق، ھذا (ا ّ لشاب) المتوق

  جاوزت حاجز الثمانین عاما.. وفیما یلي الحلقة الثانیة واألخیرة من الحوار.
  

  وفیمایلي نص الحوار:
  

* لنتحدث بملف حقوق اإلنسان.. وأنت كنت سابقا رئیسا لمجلس أمناء المركز الوطني لحقوق 
ردن بھذا المجال، وخاصة ما یتعلق بالتوقیف اإلداري ومحكمة أمن اإلنسان، وثمة دائما انتقادات لأل

  الدولة، كیف ترى ھذا الملف؟

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٥الغد ص:
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الدستور األردني ینطق بحق اإلنسان بكل شيء، وھناك ثالثون مبدأ لحقوق اإلنسان استخدمھا  –
الملك طالل عند صیاغة الدستور، وكما تعلم كان سائدا في األردن وحتى یومنا ھذا األعراف 
والقوانین العشائریة بغیاب الدولة، وعندما أقیم بنیان الدولة كان ال بد من اختزال تلك األعراف 

  والقوانین لصالح سیادة القانون الذي یجب تطبیقھ على الجمیع دون تمییز أو محاباة.
أي حال ما زلنا نرزح تحت وطأة العدید من التقالید التي یجب أن تنتھي كالجلوة العشائریة، ال یجوز ب

من األحوال استمرارھا على ھذا النحو، فما ذنب عائلة أو عشیرة أقدم أحد أفرادھا على عملیة قتل 
  مثال؟!

وفیما یتعلق بالتوقیف اإلداري؛ فال بّد من إعادة النظر بھ، ویجب أن ال یزید ھذا التوقیف على ثالثة 
ة المدعي العام ھي األصل والفصل، أیام، حتى التوقیف اإلداري ألجل الحمایة فھو خطأ أیضا، وكلم

ولیس الحاكم اإلداري، وال یجوز أبدا تحویل شخص جرى اإلفراج عنھ من قبل المدعي العام إلى 
  الحاكم اإلداري وتوقیفھ، فالقضاء لھ الكلمة الفصل.

وھذا یقودنا لمسألة مھمة وھي موضوع التغّول، فالسلطة التنفیذیة یجب أن تتوقف عن التغّول على 
لسلطة القضائیة وكذلك التشریعیة، ألن التشاركیة ھي األساس بالعمل، ومن ھنا ال بد من ترسیخ ا

  فصل السلطات والذي ھو األساس حسب الدستور.
وما دمنا بسیاق الحدیث حول حقوق اإلنسان، فاألصل أننا نتقّدم لألمام، ال أن نعود للوراء، وال یجوز 

دولة أو المحاكم االستثنائیة، فمثل ھذه المحاكم ال یعترف بھا أبدا التوسع بصالحیات محكمة أمن ال
وال بقراراتھا خارجیا، بل فقط بقرارات المحاكم النظامیة المدنیة، وھناك دائما إشارات ملكیة 
إلصالح الجسم القضائي، وجرى مؤخرا تشكیل لجنة ملكیة بھذا الخصوص وأصدرت توصیاتھا مع 

  لھا. األمل أن یجري التطبیق الفعلي
  

* لننتقل للعالقة بین الحكومة ومجلس النواب، ویقال بأن الحكومات تنظر إلى النواب نظرة غیر 
متساویة، فمن یقف إلى جانب الحكومة لھ حظوة عندھا، والحكومات ال تعترف بوجود معارضة 

  داخل المجلس، ناھیك عن االحتواء وما إلى ذلك.. ماذا تقول في ذلك؟
لقول بضرورة تحدیث النظام االنتخابي وتطویره، بحیث یصبح لدینا اتجاھات ھذا یقودنا إلى ا –

فكریة وسیاسیة تمّثل نبض الشارع، ألننا بحاجة لمعارضة، وبدونھا ال یستقیم عمل أي حكومة، في 
الخارج ھناك حكومات ظّل من أحزاب المعارضة، ووجودھا لیس عبثا، بل إلحداث التوازن بین 

  التي تدیر شؤون البالد واألخرى الموجودة داخل السلطة التشریعیة.الحكومة التنفیذیة 
وواضح أن ھناك تغّوال من السلطة التنفیذیة، وھذا عین الخطأ، فال بّد من فصل حقیقي بین السلطات، 
والوصول للتشاركیة، ألن التغّول ینّمي استبدادیة الحكم، أما فیما یتعلق بشراء الذمم؛ فلو حدث حقیقة 

  ن شأنھ أن یقضي على مبدأ المشاركة والتوازن.فھذا م
  

* وفي موضوع الالمركزیة، ماذا تقول دكتور عدنان، ھل ھذه ھي الالمركزیة التي كنا نطمح 
  الوصول إلیھا؟

كنت أتمنى في السابق تطبیق مبدأ الالمركزیة من خالل انتخاب حقیقي لعدد محدود من النواب في  –
ت للمواطنین، حتى یستطیع النواب بالسلطة التشریعیة التفرغ لمھامھم المحافظات ألجل تقدیم الخدما

بالرقابة والتشریع ومحاسبة ومساءلة الحكومة، وكم أتمنى وجود شرائح حزبیة في البرلمان، فأنا من 
  المتحمسین لذلك، وبشرط تخفیض عدد أعضاء مجلس النواب وبما ال یزید على ثمانین نائبا فقط.

مركزیة الحالیة، أعتقد بأنھا لیست التي كنا نریدھا أو نطمح إلیھا، وھي بحاجة وفیما یتعلق بالال
إلعادة نظر، فال بّد من السیر باتجاه أسلوب دیمقراطي واضح یمنح الجمیع الثقة بمستقبل ما زلنا 

  نبحث عنھ.
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التباطؤ * متى سنرى قانونا لالنتخابات یتیح لألحزاب الوصول للسلطة التشریعیة؟ لماذا كل ھذا 
  بالعملیة الدیمقراطیة؟

كما أسلفت، نحن بحاجة الیوم إلى قانون انتخابي جدید، أنا ضد التجارب المتعددة بقوانین  –
االنتخابات، آن األوان لألحزاب بأن تأخذ دورھا وتصل للمجلس، نحن بأمّس الحاجة لوجود اتجاھات 

ھذا األساس، والجمیع بالتأكید یطمح فكریة وسیاسیة حتى یتمكن الناس من انتخاب ممثلیھم على 
  لذلك، ما عدا من لھم مصالح تتعارض مع ذلك.

  
* خالل وجودك بموقع الرئاسة؛ بالتأكید التقیت بالعدید من الزعماء والمسؤولین الكبار، من الذي 

  لفت انتباھك وأثار إعجابك منھم؟
تقیت مع رئیس الوزراء حینھا كنت أول رئیس وزراء یزور بغداد بعد رحیل النظام السابق، وال –

إبراھیم الجعفري، وقابلت الملك محمد السادس ملك المغرب، وكذلك رئیس حكومتھ، والرئیس 
اللبناني األسبق إمیل لحود، وربطتني عالقة وثیقة مع رئیس وزراء لبنان الراحل رفیق الحریري، 

زیز ورئیس جمھوریة الصین الشعبیة والتقیت مع إمبراطور الیابان والملك الراحل عبدهللا بن عبد الع
  ورئیس وزراء تایلند خالل الزیارات الملكیة الرسمیة.

أما أكثر من لفت انتباھي من حیث الحنكة السیاسیة فھو رئیس مجلس النواب اللبناني نبیھ بري، 
  وكذلك رئیس الحكومة السوریة األسبق ناجي العطري.

  
یل؛ عدا األردن ومصر، وما زالت معظم القضایا * العرب بصورة عامة في حالة حرب مع إسرائ

قة معھا وخاصة تلك المرتبطة بالموضوع الفلسطیني، ولكن لألسف، ھناك ھرولة غیر  ّ المھمة معل
  طبیعیة من بعض العرب تجاه الدولة العبریة، ماذا یجري؟

ین الضفة الفلسطینیون یتحملون مسؤولیة كبیرة في ھذا االتجاه، وخاصة ما یتعلق بالخالف ب –
الغربیة وغزة، وھذا أّدى لضعف موقفھم أمام العرب والعالم، لقد شاركنا بجوالت مصالحة بین فتح 

  وحماس ولم یتحقق أي تقّدم.
حتى الموقف الفلسطیني فقد ضعف أمام الحركات الصھیونیة، وباتوا یتعاملون مع غزة وكأنھا ھي 

  نیة.فلسطین مقابل تراجع رام هللا، أي السلطة الفلسطی
المشكلة الرئیسیة ھي قضیة فلسطین، والقضیة في داخل فلسطین ھي كیف نعمل على اإلصالح بین 
األشقاء؟ وھنا ال بد من التذكیر أن الملك عبد هللا الثاني یقوم بعمل ھائل في كافة المحافل الدولیة، فھو 

كافة القضایا العالقة،  دائم الدفاع عن قضیة ھذا الشعب وحقھ في تقریر مصیره وإقامة دولتھ، وحلّ 
  وحّل الدولتین ھو السبیل للخروج من ھذه المعضلة التي لم تعد بذات االھتمام كما كانت علیھ سابقا.

أما سبب الھرولة؛ فوجود إدارة ترامب الیمینیة بالبیت األبیض ونجاح اللوبي الصھیوني في إزاحة 
بھؤالء لطلب المزید من التنازالت من  القضیة الفلسطینیة عن صدارة األحداث في العالم، أّدى

العرب، إضافة إلى أن بعض األنظمة العربیة تعاني من مشاكل داخلیة وحروب وصراعات، وباتت 
ھذه المشاكل أھم عندھا من قضیة فلسطین، فلم تعد تھتم بھا، وتعتبرھا عائقا أمام التطبیع والتوّجھ 

  نحو إسرائیل.
بھذه األنظمة العتبار إیران العدو األول والرئیس لھا، وھذا وھم الوالیات المتحدة وإسرائیل دفعت 

بطبیعة األمر. وعلینا التنبیھ والتحذیر من أن الیمین المتطرف واللوبي الصھیوني یریدون دفع 
المنطقة إلى حروب مذھبیة، وھذه لو حدثت ستقود المنطقة إلى كارثة حقیقیة، وعلینا الحذر من ھذه 

  محاولة تجنبھا.التوجھات الخبیثة و
  

* كیف تنظر لطریقة تعامل الرئیس دونالد ترامب مع اآلخرین؟ وقراراتھ األحادیة وما یقال عن 
  صفقة القرن؟
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ترامب رجل صفقات تجاریة، یبیع ویشتري، وتاجر یجید المساومة، یرغب بالحصول على أكبر  –
ك حقیقة مع بعض األنظمة، ومنھا حّصة مالیة، وقد یلجأ في سبیل ذلك للتھدید والوعید، وقد فعل ذل

أنظمة عربیة، وھو یتعامل بمبدأ المصالح أیضا، ولكن ال یمكن مقارنة ما فعلھ ترامب مع رئیس 
كوریا الشمالیة وتعاملھ مع دول أخرى، وھو في نھایة المطاف لم یحصل على شيء من بیونج یانج، 

بات ھناك تقارب كبیر بین الكوریتین، والتقى رئیسھا وخفت صوت التھدید والوعید بین الطرفین، و
وفي السابق الوالیات المتحدة حاربت الصین ألنھا بلد شیوعي، والیوم باتت األخیرة تنافس الوالیات 

  المتحدة اقتصادیا، بعد أن تحّولت لبلد صناعي عمالق، فلم تعد أمیركا بقادرة على منافستھا.
  

بحث عنھ ونسیر فیھ للتعامل مع إدارة كإدارة ترامب * إذن؛ ما ھو الطریق الصائب الذي علینا أن ن
  وغیرھا؟

علینا أن نتعامل مع اآلخرین بمبدأ المثل، فإذا تعاملوا معنا من مبدأ المصالح، فلنتعامل معھم بذات  –
االتجاه، طبعا نحن ال نقیس أنفسنا بالصین وال بالدول الكبرى، ألن ھناك مساعدات سنویة نتلقاھا من 

ء كانت عسكریة أو مدنیة، ولكن لدینا القدرة على التعامل معھم سیاسیا مع مراعاة ذلك واشنطن، سوا
بحكمة، حمایة لمصالحنا ومصلحة القضیة الفلسطینیة بالدرجة األولى، والتأكید الدائم على ثوابتنا في 

  ھذا المجال، والتمسك بالشرعیة الدولیة بكل القضایا والمسائل التي تھمنا.
الباقورة والغمر؛ سمعنا تھدیدات إسرائیلیة بقطع المیاه أو تقلیص الكمیة، وفي المقابل  فمثال بموضوع

نحن ھددنا بإعادة النظر باتفاقیة السالم برمتھا، وعلى كل حال لدینا جاللة الملك الذي یفھم لغتھم 
ّة ا لسفینة بسالم جیدا، وھذا من شأنھ أن یریحنا ویزید الثقة بأنفسنا جیدا، فبحكمة الملك أدرنا دف

  واقتدار رغم كل ما عانیناه طوال السنوات الماضیة.
ولكن أیضا یجب أن ننأى بأنفسنا، دون انعزال عن اآلخرین، فنحن في النھایة جزء من ھذا العالم 

  ونتفاعل مع قضایاه.
  

* ھل ترى إمكانیة إلقامة دولة فلسطینیة مستقبال، وكیف ستعیش ھذه الدولة لو أقیمت؟ وما ھو 
  صیرھا؟ وھل الوحدة مع األردن ھي الحل لھا في نھایة المطاف؟م
الدیموغرافیا الفلسطینیة تفرض على إسرائیل أن ینمو عدد الفلسطینیین بفلسطین التاریخیة بمّدة ال  –

سنة فقط ، وھذه الدیموغرافیا تاریخیا ال یمكن إلسرائیل أن تتحملھا أو تقبل بھا إّال  ١٥تزید على 
  ة الفلسطینیة لدولة إسرائیل، وھل ستقبل إسرائیل أن تصل إلى ھذه المرحلة؟بحكم األغلبی

العالم لن یسمح بدولة الفصل العنصري (األبارتاید) على فلسطین التاریخیة، ولتفادي ذلك إسرائیلیا 
فالبّد من حّل الدولتین، وخاصة بعد أن قامت إسرائیل بتمریر قانون یھودیة الدولة، وثانیا .. ھي 

ى كثیرا من الناحیة األمنیة، ولذلك وبعد زوال الیمین اإلسرائیلي، ستقبل حكومتھا بھذا الحل، تخش
على أساس إرتباطھا كونفدرالیا مع األردن، والدولة الفلسطینیة سوف تتمتع بإستقالل ذاتي وخالیة من 

ّعھ من السالح، ولكن سیاستھا األمنیة وشؤونھا الخارجیة مركزیة مع األردن، وھذا ما یمك ن توق
تطلعات إسرائیلیة في ھذا اإلتجاه، وربما یجري اإلتفاق على أن تكون مدینة القدس الشرقیة عاصمة 

  دولة فلسطین المستقلة ولكنھا مفتوحة لجمیع األدیان وفق ترتیبات خاصة .
والیوم ھناك أصوات یھودیة، لیست صھیونیة، تنادي بأعلى صوتھا العتماد حل الدولتین، ویعتقد 

  ھؤالء أن أمن إسرائیل مرتبط بھذا الحل وال شيء سواه.
  

* ولیس بعیدا عّما تحّدثت بھ كیف ترى واقع السلطة الفلسطینیة الیوم؟ ھل أنت مع األصوات التي 
ھا.؟ ّ   تنادي بحل

ھا، ألن ذلك لن یكون بصالح الشعب الفلسطیني أبدا، وأرى  – ّ أنا مع إصالح السلطة ولیس حل
ب لرئیس السلطة حتى تكون ھناك استمراریة، فالرئیس لیس لألبد، وفترة بضرورة انتخاب نائ
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رئاستھ یجب أن تكون محدودة، واالنتخاب یجب أن یكون من الشعب مباشرة، ولیس على أساس فتح 
وحماس، ألن ھذین التنظیمین، من وجھة نظري قد انتھیا، والمفروض الیوم التوجھ نحو إنشاء 

ّت إسطوانة انشقاق الفلسطینیین أحزاب سیاسیة تنظر إلى ال مستقبل وتقوم بالتخطیط لھ، فالناس قد مل
بین فتح وحماس، وترید االنتقال إلى مرحلة متقدمة من حیاتھا السیاسیة واالنتخابیة لتحقیق 

  الدیمقراطیة.
ؤمن الشعب الفلسطیني ثرّي بقیاداتھ التي یمكن لھا أن تقود المرحلة المقبلة من خالل أحزاب سیاسیة ت

بالوصول للحقوق السیاسیة، وتجري االنتخابات على أسس دیمقراطیة لتشكیل برلمان یضم كافة 
  القوى على الساحة الفلسطینیة.

إسرائیل الیوم تقوم بحملة دعایة ال تخدم الشعب الفلسطیني، فھي تقول للعالم إن ھذا الشعب منقسم 
  و یحتاج للوصایة علیھ.على نفسھ، وال یستطیع إدارة شؤون حیاتھ، وبالتالي ھ

  
  * ھل أنت متفائل اقتصادیا دولة الرئیس؟

آمل أن نخرج من ھذه األزمة، فقد آن األوان ألن نخرج بحلول مما نحن فیھ، وأعتقد أننا بحاجة  –
لفترة زمنیة، نحن الیوم بحاجة للتركیز على اإلدارة الجیدة في كل الوزارات والدوائر (الحوكمة)، 

كومة، كما أسلفت سابقا، وتخفیض النفقات في محاولة للقضاء على العجز المالي وكذلك ترشیق الح
  وإیقاف المدیونیة، واالنطالق نحو تحقیق األھداف التنمویة التي نطمح إلیھا.

  
ّ اإلعجاب في  * ھل یعجبك أداء الدكتور عمر الرزاز؟ ھل خسر بقبولھ ھذا الموقع بعد أن كان محط

  وزارة التربیة؟
ّالع واسع، ویتصف أیضا بأنھ متوازن الدكتو – ر الرزاز شخصیة صادقة ورجل مخلص، وعلى اط

ّى  سیاسیا واجتماعیا ویؤمن بالدیمقراطیة، ویحترم الحوار واالختالف، وأنا أعرفھ جیدا قبل أن یتول
رئاسة الحكومة، ولكن لألسف بدایة عھده شابھ مشكالت كثیرة؛ اقتصادیة مع صندوق النقد الدولي، 

ھ ونصیبھ، وبات یصارع في زمن وحت ّ ى أنھ واجھ مشكالت مناخیة وظروفا جویّة مفاجئة! ھذا حظ
  محدود للخروج منھا، ولدیھ القدرة واالستطاعة للوصول لبّر األمان.

الرئیس الرزاز بحاجة ألشخاص حولھ یسیرون بنفس فلسفتھ وفكره، وأّال تشغلھ األحداث الیومیة، 
تأجیل إستراتیجیتھ التي ستؤدي إلى اعتمادنا على الذات، ولكن  بحیث یؤّجل نظرتھ على حساب

  كعادتنا في األردن نرید نتائج سریعة من السیاسیین، ولیس لدینا مبدأ الصبر واالنتظار.
علینا منحھ الفرصة بحیث یتمكن من تنفیذ إستراتیجیتھ ومحاسبتھ بعد ذلك، أعتقد أنھ سینجح حینھا 

ّة الحكومة،  وعلینا االبتعاد عن اللغط الذي نسمعھ ھنا وھناك، وأعید وأقول إن الركن في إدارتھ لدف
األساس والرئیس لنجاحھ ھو التركیز على اإلدارة الجیدة في كافة مؤسسات الدولة وترشیق الحكومة 

  ومؤسساتھا.
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  ووزارة التربیة والتعلیم اإلماراتیة” أكادیمیة تدریب المعلمین“مذكرة تفاھم بین 
  
  
  

ّع ت أكادیمیة الملكة رانیا لتدریب المعلمین ووزارة التربیة والتعلیم اإلماراتیة، أمس، مذكرة تفاھم وق
بھدف تزوید األخیرة بنخبة من المعلمین األردنیین من خریجي الدبلوم المھني إلعداد وتأھیل 

  المعلمین قبل الخدمة غیر المبتعثین على حساب وزارة التربیة والتعلیم.
عبد الرحمن ” تربیة اإلمارات“قیة الرئیس التنفیذي لألكادیمیة ھیف بنیان، ووكیل ووقع االتفا

  الحمادي.
ً، وتزوید الوزارة ” التربیة اإلماراتیة“واتفق الطرفان على تحدید احتیاجات  من المعلمین الجدد سنویا

) الذي توفره بأعداد محددة من خریجي تخصص (الدبلوم المھني إلعداد وتأھیل المعلمین قبل الخدمة
  كأول دبلوم مختص في المنطقة.” األكادیمیة“

وتھدف األكادیمیة من خالل الدبلوم المھني إلعداد وتأھیل المعلمین قبل الخدمة إلى مواجھة تحدیات 
ّعامل مع الغرف  ّمي المستقبل للت القرن الواحد والعشرین في الصفوف الدراسیة، وبما یؤھل معل

قیادة وتنمیة الفضول الفكري والمشاركة المدنیة، وبما یتعدى طبیعتھا الصفیة كمصدر لإلبداع وال
  كمساحة صفیة.

وأكد الحمادي أن توقیع المذكرة یعد بدایة لتعاون مشترك بین اإلمارات واألردن في قطاع التربیة 
  والتعلیم، لتلبیة احتیاجاتنا من المعلمین األردنیین المؤھلین في مختلف التخصصات.

ان أن المذكرة تبني على جھود التعاون بین األردن واإلمارات، ومأسسة لشراكة ممیزة مع واعتبر بنی
وزارة التربیة والتعلیم اإلماراتیة في مجال إعداد وتأھیل المعلمین قبل الخدمة، مشیرا الى أن ھذه 

ة للمعلمین محلیا الشراكة تأتي تأكیدا لرؤیة جاللة الملكة رانیا العبدهللا لتطویر برامج التنمیة المھنی
  وعربیا.

 ٢٠١٦یذكر أن الدبلوم المھني إلعداد وتأھیل المعلمین قبل الخدمة الذي أطلقتھ األكادیمیة العام 
بالشراكة مع وزارة التربیة والتعلیم وبالتعاون مع الجامعة األردنیة، أول دبلوم مھني في ھذا 

القرن الواحد والعشرین في  التخصص على المستویین المحلي واإلقلیمي لمواجھة تحدیات
  الصفوف الدراسیة.

ّمي المستقبل للّصفوف من الّرابع فما فوق  ّدریب العملي الّشامل لمعل ّظریّة والت ویجمع الّدبلوم بین الن
ّعامل مع الغرف الّصفیة وتنمیة الفضول الفكري  ّمي المستقبل للت والصفوف الثالثة األولى، ویؤھل معل

الّشباب األردني، ویعتبر نقطة تحول تاریخیة لمھنة التعلیم وللّسیاسات والمشاركة المدنیة بین 
  التعلیمیة في األردن.

  يالكترونالغد 
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  أكادیمیون یفسرون تراجع العنف الجامعي
  
  
في حجم وحدة ظاھرة العنف الجامعي خالل السنتین ” تراجع ملحوظ“أجمع أكادیمیون على وجود  

  ذا التراجع.الماضیتین، في حین تباینت اآلراء حول أسباب ھ
  

ورغم تسجیل بعض حوادث العنف الجامعي خالل السنتین الماضیین، كان آخرھا في جامعة خاصة 
للظاھرة على خطط استقطاب الطلبة الوافدین ” ال تأثیر“قبل أسبوعین، فإن األكادیمیین یؤكدون أن 

  للدراسة في الجامعات األردنیة، مشیرین إلى أن أعدادھم بازدیاد مطرد.
  

ل ھذا التراجع في حجم وحدة حاالت العنف الجامعي، لم تمنع األكادیمیین من التأكید على تسجی
ضرورة البناء على ھذا االنحسار للظاھرة التي سبق وأن شكلت قلقا واسعا بالمجتمع، بحیث یتم 

  تعزیز البرامج واالستراتیجیات التي تحد من الظاھرة أكثر.
  

وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم العالي ورئیس الجامعة األردنیة األسبق الدكتور ولید المعاني یرى ان 
من حیث حجمھا او حدتھا مقارنة ” تكاد ال تذكر“أحداث العنف التي جرت خالل السنتین الماضیتین 

  بما كان یحدث قبل نحو أربع سنوات أو أكثر.
  

عاني أن اعضاء الھیئة التدریسیة كما ھو، وأعداد الطلبة وحول أسباب ھذا التراجع یرى الم
إن كانت مستویات الطلبة قد اختلفت أو ان االھتمامات لدیھم قد “واالزدحام بقیت كما ھي، متسائال 

ان أوقات الفراغ لدى الطلبة قد أصبحت أقل أو أن العالقة بین الطالب وأعضاء ھیئة “، أو ”تغیرت؟
  ”.ارات الجامعیة على الطلبة أصبح أفضل؟التدریس أو انفتاح اإلد

  
ویرى المعاني أن ال عالقة بین منح األمن الجامعي صفة الضابطة العدلیة وانحسار ظاھرة العنف 

  ”.فالضابطة العدلیة منحت خالل أقل من عام، فیما تراجعت ظاھرة العنف منذ أكثر من عامین“
  

ة الجامعة األردنیة وإجراءات االقتراع والفرز ویعتقد المعاني أن تعدیل نظام انتخاب اتحاد طلب
  ”.ساھمت في الحد من العنف الموسمي الذي كان یتزامن مع انتخابات اتحاد الطلبة“الشفافة 

  
ھناك عالقة بین تراجع العنف الجامعي والمجتمعي الذي “وذھب المعاني أكثر، إلى التساؤل ان كان 

  ”.غایات؟أصبح أیضا أقل حدة، وھل غابت األسباب وال
  

واتفق أمین عام وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي د. عاھد الوھادنة ومدیر مركز الدراسات 
انحسرت “االستراتیجیة بالجامعة األردنیة د. موسى شتیوي أیضا على أن ظاھرة العنف الجامعي 

  ”.إلى درجة كبیرة
  

تي وضعھا مركز الدراسات ال” الحد من العنف الجامعي“وأشار شتیوي إلى أن استراتیجیة 
بتوجیھات ملكیة، والتي أوصت بتغییر المناھج وإضافة مساقات تتعلق  ٢٠١٢االستراتیجیة العام 

بالحوار وقبول اآلخر وانفتاح أعضاء الھیئة التدریسیة وإدارات الجامعات على الطلبة وتعدیل أنظمة 
  ”.أسھمت كلھا في الحد من ھذه الظاھرة“االنتخابات 

  

  /أحداث الیوم االخباريالكترونيالغد 
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شتیوي أن وعي الطلبة والتغییر في األجیال وانفتاحھا واھتماماتھا وبروز قیم جدیدة تحث  واعتبر
على االبتعاد عن العصبیة وقبول اآلخر ووسائل اإلعالم الحدیثة التي غیرت في عقلیة الطلبة 

  واألجیال كان لھا جمیعا دور إیجابي في إنحسار الظاھرة أیضا.
  

تعدیل نظام االنتخاب التحاد “لحد من حوادث العنف الجامعي ھو ورأى شتیوي أن ما أسھم أیضا با
طلبة الجامعة والتنسیق بین إدارة الجامعة واالتحاد واعتماد القوائم وسالسة نظام القوائم وشفافیة 

  ”.العملیة االنتخابیة وتحسن رضا الطلبة عن النظام االنتخابي
  

ذا تطورت الجامعات.. فمجلس التعلیم العالي یرسم یتطور إ“فیما اعتبر الوھادنة أن التعلیم العالي 
، مشیرا إلى أن تغیر نوعیة الطلبة وتأھیل األمن الجامعي ومساقات ”سیاسات واألساس ھو الجامعات

الحوار والفلسفة وتعدیل أنظمة االنتخاب وزیادة التواصل بین إدارات الجامعات وأعضاء الھیئة 
  ”.لعنف الجامعيحد بشكل كبیر من ظاھرة ا“التدریسیة 

  
وتضمنت االستراتیجیة التي حث جاللة الملك عبدهللا الثاني رؤساء الجامعات والمعنیین على 

لمواجھة العنف ” وقائي وعالجي“إعدادھا، وترأسھا الدكتور موسى شتیوي محورین رئیسیین 
  الجامعي.

  
سیاسات القبول الجامعي واشتمل المحور الوقائي على محاور فرعیة تتناول توصیات بإعادة النظر ب

وعالقة األستاذ الجامعي بالطالب، وعالقة اإلدارة بھ، وزیادة النشاطات الالمنھجیة وتعزیز ثقافة 
الحوار والتسامح واحترام الرأي اآلخر، وتوفیر المرافق الالزمة للفعالیات والنشاطات، وإعادة النظر 

  انیة.بالمناھج وأسالیب التدریس ال سیما في الكلیات اإلنس
  

وفي المحور العالجي اكدت االستراتیجیة على ضرورة إعادة النظر في التشریعات المتعلقة بأنظمة 
العقوبات وتأدیب الطلبة، وأن یكون التحقیق شفافا ویمر بمراحل حتى یكون منصفا، وتأخذ العقوبات 

ي دور األمن صفة القطعیة وحمایة إدارات الجامعات من الضغوط االجتماعیة، وإعادة النظر ف
  الجامعي ومنحھم صفة الضابطة العدلیة، وإخضاع العاملین في األمن لمزید من الدورات والتأھیل. 
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  صیدلة (العلوم والتكنولوجیا) تحصل االعتماد األمیركي
  
  

حصلت كلیة الصیدلة في جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة على االعتماد الدولي من مجلس اعتماد 
ألمیركیة، ومنح االعتماد لدرجة البكالوریوس في الصیدلة ودرجة دكتور صیدلة، وتسلم الصیدلة ا

شھادة االعتماد الرسمیة الدكتور صائب خریسات رئیس الجامعة من قبل الدكتورة عبیر الغنانیم، 
 المفوضة الدولیة لھیئة اعتماد كلیات الصیدلة األمیركیة

 
صیدلي مضمون الجودة والتدریب لتخریج طالب الصیدلة ویھدف برنامج االعتماد الدولي لتعلیم  

وبین خریسات أن ھذه  .المحترفین لتحسین استخدام الدواء اآلمن والفعال وتحسین رعایة المرضى
الخطوة تأتي في إطار الخطة االستراتیجیة للجامعة للحصول على االعتماد الدولي الذي سیساعد في 

 یةضمان الجودة وتعزیز البرامج السریر
 
والحظ خریسات أن الحصول على االعتماد سیوفر حافزا للحفاظ على التمیز في التعلیم والتأثیر  .

من جھتھ أكد عمید كلیة الصیدلة الدكتور كارم الزعبي أن ھذا  .إیجابا في فرص العمل للخریجین
الرعایة  اإلنجاز یبرھن على مكانة الكلیة الممیزة محلیا ودولیا مما سیعزز جھودنا لوضع أسس

  الدولیة.  والتعلیم الصیدالني باالتفاق مع المعاییر
  

وذكرت الدكتورة عبیر الغنانیم، التي تقود جھود كلیة الصیدلة للحصول على االعتماد، أن ھذا 
االعتماد یبرھن على التزامنا المستمر بتحسین جودة تعلیم الصیدلة وفق معاییر االعتماد الدولیة. 

وحصلت  ٢٠١٨تبة الرابعة عربیا حسب نظام تصنیف (كیو أس) العالمي لعام واحتلت الجامعة المر
 ٤٠٠أیضا وتم تصنیف الجامعة واحدة من أفضل  .(على تصنیف خمس درجات نجوم من (كیو أس

  جامعة في جمیع أنحاء العالم من قبل مؤسسة التایمز للتعلیم العالي
  

  ٨الرأي ص:
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  بحث تنفیذ االطار الوطني للمؤھالت الجامعیة
  
  
  

بحث رئیس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا الدكتور بشیر الزعبي و خبیر 
االعتماد والجودة في مشروع التشغیل واالندماج االجتماعي الممول من االتحاد االوربي جورج 

د كلوث أمس الیات تنفیذ االطار الوطني للمؤھالت وامكانیة استفادة الھیئة من الخبراء في االتحا
   ,االوربي لوضع خارطة طریق لتنفیذ االطار الوطني للمؤھالت

  
واتفق الطرفان على عقد سلسلة من ورش العمل للمعنین في االطار الوطني للمؤھالت في ھیئة 
االعتماد وفي كافة المؤسسات المعنیة والتي سیتم تنفیذھا بدایة العام القادم التي تتضمن مراجعة وثیقة 

ل مقارنة مرجعیة مع اطر وطنیة عربیة ودولیة باإلضافة الى تدریب العاملین االطار الوطني وعم
وأكد الزعبي  .على اجراءات تنفیذ االطار الوطني وتسجیل المؤھالت واالعتراف بالتعلم المسبق

أھمیة دور االتحاد االوروبي في مساعدة قطاع التدریب والتعلیم المھني في االردن فیما یتعلق 
   .ي للمؤھالتباالطار الوطن

  

  ٥الرأي ص:
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  ختام الدورة الریاضیة للكلیات الجامعیة

  
زید الحلیق   برعایة نائب رئیس جامعة البلقاء التطبیقیة لشؤون االستثمار د.حمدان العواملة اختتمت 
أمس االول نھائیات دورة الكلیات الجامعیھ المتوسطھ السادسة عشر (دورة شھداء الوطن ) التي 

یم من االتحاد الریاضي للكلیات لجامعة البلقاء التطبیقیة، وحضور رئیس أقیمت في العقبھ بتنظ
االتحاد وعمید شؤون الطلبھ د.معاذ الحیاري وأعضاء الھیئة اإلداریة في االتحاد. حیث توج العواملھ 

) ٢- ٦فریق طالب مركز الجامعھ لكرة خماسي القدم بكأس البطولة بعد فوزھم على طالب الحصن (
التي جرت على ملعب الخماسي لشركة تطویر العقبھ، فیما توج العواملھ باقي الفرق في المباراة 

نھائي كرة طائرة طالبات فازت اربد الجامعیة بالمدالیة  - الفائزة بباقي األلعاب بالكؤوس والمیدالیات. 
جاد ) مثل مركز الالعبات ھبة ١٩- ٢١)، (١٨- ٢١) . (٠-٢الذھبیة بعد تغلبھا على مركز الجامعة ( 

نھائي كرة طائرة طالب. حیث ظفرت  -طراد.  لالالحق ولمى ابو عبود واربد سجى الدسوقي ود
  ) .٠- ٢اكادمیة األمیر الحسین بالذھب بعد تغلبھم على مركز الجامعة ( 

  
) مثل االكادمیة ناصر العثمان وثامر الرواشدة مثل مركز الجامعھ .. خلیل ابو ١٨-٢١)، (١٧-٢١(

نھائي خماسي كرة القدم ظفر طالب مركز الجامعة بالذھبیة بعد فو ھم على  -سنة صیام وایاد المحا
) حیث سجل آیباء الرمحي ثالث اھداف وھدف لكل من رأفت العدوان ٢- ٦طالب كلیة الحصن (

 زوھدفین لمحمود العجوري فیما سجل الحصن عبیده البواعنھ وعبد العمري. مثل الفریقین ( مرك
یر ، رافت العدوان،طارق زیاد، إیباء الرمحي، محمود العجوري، احمد الجامعة) محمود الصع

عربیات، محمد الخطیب، فیصل فؤاد، عمر المروج، محمود مریش (الحصن) محمد الشرمان، 
عبیده البواعنھ، ضیف الحامد، فارس الروسان، نورس الدلقموني، عبدهللا العمري، محمود 

الختام والذي جرى بعد انتھاء فعالیات الدوره برعایة  حفل - بشیر زحالقھ  حم،الصمادي، كرم مل
العواملھ وتم فیھ تكریم الداعمین والمشرفین ولجان الدوره المختلفة كما تم تقدیم كأس االتحاد الشامل 
للطالبات لكلیة اربد. و كأس الشامل للطالب لكلیة الھندسیة التكنولوجیة. وسبق ذلك كلمة لرئیس 

ي الذي أشاد بحسن تنظیم الدوره و بالروح الریاضیھ التي سادت أجواء االتحاد د. معاذ حیار
المنافسات من المشاركین الذین قدمو طابع خاص من المنافسھ الشریفھ، كما قدم شكره لرئیس جامعة 

  .الفنیھالبلقاء د. عبد هللا الزعبي على توفیر كافة متطلبات نجاح الدوره، كما قدم شكره للجنھ 
  

  ١٠االنباط ص:
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  یوصي بتطبیق وتبني المسارات المھنیة في الجامعات» لتعلیم التقنيالدولي ل«

  
أوصى المشاركون في المؤتمر الدولي األول للتعلیم التقني الذي عقد في جامعة البلقاء التطبیقیة بدعم 

الذي أطلقتھ الجامعة لتطویر » التجسیر والنفاذیة ومنح الشھادات المھنیة«مشروع المسارات المھنیة 
  ومناھج التعلیم التقني من خالل المسارات المختلفة. برامج 

  
وأكد المشاركون في توصیاتھم على ضرورة دعم ھذا المشروع على المستویین الوطني واإلقلیمي، 

  باإلضافة إلى تطویر نظم وسیاسات الحاكمیة نحو تعلیم تقني متمیز یلبي احتیاجات العصر. 
  

دار یومي األربعاء والخمیس الماضیین، ضرورة وتضمنت توصیات المؤتمر الذي عقد على م
  تطبیق معاییر االعتماد والجودة لبرامج التعلیم التقني وفق أفضل الممارسات العالمیة في ھذا المجال. 

  
ودعا المشاركون، في توصیاتھم، إلى دراسة ونقل التجارب العالمیة الناجحة في مجال التعلیم التقني 

  على المستویات المحلیة واإلقلیمیة.  ودمجھا في النظم التعلیمیة
  

ورأوا ضرورة تعزیز دور القطاع الخاص في التشاركیة لتطویر مھارات التعلیم التقني بھدف 
التشغیل، مشیرین إلى ضرورة تفعیل تبادل الخبرات بین العاملین في قطاع التعلیم التقني على 

  المستوى المحلي والعالمي. 
  

نشر ثقافة التوجھ نحو التعلیم التقني وتكثیف الحمالت التوعویة ألجل كما أكدت التوصیات ضرورة 
  اإلرشاد والتوجیھ المھني بشكٍل ایجابي نحو التعلیم التقني والمھني. 

  
ً، إلى ضرورة تطویر سیاسات القبول في التعلیم العالي، وبما یعزز برامج  ولفتت التوصیات أیضا

سویة البنیة التحتیة والمرافق التي تخدم العملیة التعلیمیة  ودور التعلیم التقني، باإلضافة إلى رفع
  والتدریبیة في التعلیم التقني. 

  
أما المدربون والمدرسون في مجاالت التعلیم التقني، فقد أشارت التوصیات إلى ضرورة العمل على 

تناسب تطویر قدراتھم من خالل دورات داخل األردن وخارجھ إلكسابھم المھارات الالزمة بما ی
  والتطورات في مجال المھن. 

  
  وشددت التوصیات على ضرورة تفعیل السیاسات الوطنیة للتشعیل وتقلیل نسب البطالة. 

  
وكان رئیس جامعة البلقاء التطبیقیة األستاذ الدكتور عبدهللا سرور الزعبي أكد أن الجامعة عملت على 

راتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة  من تحقیق الرؤى الملكیة السامیة فیما یتعلق بأھداف االست
  خالل تبني الجامعة لتطویر التعلیم التقني.

  
وشارك في المؤتمر الذي نظمتھ الجامعة أكادیمون وخبراء من دول عربیة وأجنبیة، مقدمین على 

  مدار یومین أوراق عمٍل عالجت موضوع التعلیم التقني وسبل رفع سویتھ. 
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ً ألھمیتھ  وشھدت جلسات المؤتمر ً للرؤى حول كیفیة ترسیخ مفھوم التعلیم التقني نظرا ً وتبادال نقاشا
  في التقلیل من نسب البطالة.

  
   
  

ً عن  وفي ختام المؤتمر، سلم نائب رئیس الجامعة لشؤون الكلیات الدكتور عبدالناصر الزیود مندوبا
  رئیس الجامعة الشھادات على المشاركین في أعمال المؤتمر.



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أن) عم٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦) فاكس: ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
25 

  في معان تفوز بجائزتین دولیتینطالبة 
  
  

ضمن مشروع مسابقة إنتل للعلوم والھندسة والذي تنفذه مؤسسة عبد الحمید شومان بالتعاون مع 
وزارة التربیة والتعلیم، حازت مدرسة الملك عبدهللا الثاني للتمیز في معان على جائزتین دولیتین من 

  خالل مشروع التحكم بالزراعة المائیة.
طالبة شذى الذیابات من الصف العاشر بمدرسة الملك عبدهللا الثاني للتمیز فازت بجائزة وكانت ال

والمقدمة من مؤسسة قطر، كما  ٢٠١٨دولیة في الوالیات المتحدة األمریكیة خالل العام الحالي 
حققت فوزا جدیدا خالل الشھر الحالي بعد أن طورت مشروعھا المائي وذلك في معرض مصر 

وم والتكنولوجیا الذي عقد في شھر كانون األول الحالي في شرم الشیخ، ونالت منحة الدولي للعل
  دراسیة على فوزھا.

وقالت الطالبة شذى الذیابات لوكالة االنباء االردنیة (بترا) الیوم الجمعة؛ إن فكرة مشروع التحكم في 
ري؛ بترشید عملیة ري " تتمثل بدمج التقنیة الحدیثة بالزراعة والPlnt016الزراعة المائیة " 

المزروعات الخضریة والنباتات العطریة وتقنین استخدام األسمدة الالزمة لھا من خالل التحكم 
اإللكتروني عن بعد، كما یتم إعادة تدویر المیاه المستخدمة والزائدة في عملیات ري المزروعات من 

  جدید.
أن التدریب على المشروع استمر وأشارت المشرفة على المشروع المعلمة ریحانة الرفوع إلى 

وذلك من خالل اجتیاز العدید من المعارض العلمیة وصوال إلى  ٢٠١٨أشھرا عدیدة خالل العام 
المستوى األول والذي یجري فیھ التنافس على مستوى المملكة، موضحة أن الطالبة شذى حققت 

یات المتحدة األمریكیة مركزا متقدما ومن ثم حازت على جائزة دولیة ضمن مشروعھا في الوال
""، كما حازت على جائزة دولیة جدیدة في معرض Qater Foundationقدمتھا مؤسسة قطر 

  مصر الدولي بعد أن قدمت تحسینات جدیدة على مشروعھا.
من جھتھ ثمن مدیر تربیة منطقة معان الدكتور حسین الشقیرات الجھود المبذولة من قبل وزارة 

لموجھ لدعم وتطویر البحث العلمي واستكشاف إبداعات الطلبة، مبینا أن التربیة ومؤسسة شومان وا
مدرسة الملك عبدهللا الثاني للتمیز حققت إنجازات عدیدة في المجاالت األكادیمیة والعلمیة لما توفره 

  من ظروف وشروط متقدمة تعمل على تحفیز اإلبداع العلمي لدى الطالبات.
ة معان مدیرة مدرسة الملك عبدهللا الثاني للتمیز فاطمة الھالالت وفي ذات السیاق كرمت مدیریة تربی

والمعلمة المشرفة ریحانة الرفوع تقدیرا لجھودھن في دعم وتعزیز إبداعات الطالبات، كما تم تكریم 
الطالبة الفائزة شذى الذیابات والتي حازت على جوائز دولیة في مشروع إنتل للعلوم والھندسة ضمن 

حكم في الزراعة المائیة".مشروعھا " الت
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  مخرجات التعلیم العالي.. على الجمیع تحّمل مسؤولیاتھ
  أمان السائح

  
سؤال بحجم الوطن والجودة والشفافیة، وسمعة جامعاتنا األردنیة، وھو الذي ینسج بأطراف خیوطھ 

بة وافدین في على مد الجامعات األردنیة جمیعھا.. ھل نفتح الباب مشرعا على بوابة استقبال طل
جامعاتنا، متجاوزین ربما الجودة والنوعیة والتركیز الكامل على البرامج األكادیمیة وأعداد االساتذة، 
لنقول نعم لمزید من األعداد، أم نعمل بجد واجتھاد لننتقل من عالم الرقم إلى عالم النوع، ألنھ التعلیم، 

  !!.٢٠٢٠فقط بمرور عام  ألفا ٧٠وندق أجراس النوعیة دون النظر إلى رقم الـ 
الصراع الدائر حول فكرة االستقطاب دون النظر إلى تفاصیلھ وتداعیاتھ، أمر ال یجب الوقوف عنده 
كطلب جامعة بزیادة أعداد معینة، ورفض مقدم من ھیئة االعتماد ربما على تلك الزیادة، فالقضیة 

بتنا نتطلع دوما إلى إعادتھ كما كان أكبر وأعمق من ذلك، وھي سمعة التعلیم العالي األردني الذي 
سابقا بالعدید من التخصصات والجامعات الرسمیة منھا أو الخاصة، ألن جامعاتنا ھي األردني، ومن 
یدرس على أرض األردن بالجامعات ھو سفیر للعلم والمعرفة والسمعة إینما توجھ وإینما ولى وجھھ 

  بالعالم.
عمل وفقا الستراتیجیة رقمیة محددة، تدشن فكرة (واحد + واحد ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي ت

یساوي اثنین)، أي أن تطبیق المعاییر ھو أمر ال مفر منھ فیما یتعلق بالطاقة االستیعابیة لكل جامعة 
وقدرتھا على ایفاء التزاماتھا تجاه الطلبة، ونحن نعلم أیضا تمام العلم والمعرفة أن تطبیق تلك 

جامعات الرسمیة أمر أصبح مستحیال؛ ألن قرار قبول الطلبة كل عام رقمي ، یوجھ المعاییر على ال
أصابع المعادلة نحو معدالت الثانویة العامة وأعداد الحاصلین على معدالت عالیة واالستثناءات 
والبرنامج الموازي، االمر الذي یقول إنھ أصبح من المحال تطبیق تلك المعاییر، كیف ال وقد تم قبول 

آالف طالب العام الجامعي المقبل بقرار من مجلس التعلیم العالي دون النظر ألي طاقة استیعابیة،  ٥
  وكان القرار بقبول الجمیع..

وعند العودة لقضیة االستقطاب فنحن ننظر لألمر بوجھ مختلف، فال اعتقد أن ھناك محظورا على 
المقدم لھم من ھیئة االعتماد وھو استقبال طلبة عرب وأجانب بالجامعات الخاصة مع االستثناء 

%، فوق الطاقة االستیعابیة عن العدد المقرر، إضافة إلى ما یمكن أن تحصل علیھ أي جامعة ١٥
بأعداد قلیلة إضافیة في برامجھا المختلفة، فكما أكدت مصادر بالھیئة أنھ ال محاذیر على استقبال 

تسیر وفقا لترتیب واضح یرضي الجمیع، وال  طلبة وافدین للدراسة بالجامعات الخاصة، وكل األمور
اعتراض على ذلك، لكن ذات المصادر أكدت أیضا أنھ ال تھاون بالجودة والنوعیة وال قراءة إال 

  بحدود الطاقات االستیعابیة والحفاظ قدر الممكن على النوعیة والجودة..
جع عن أي استثناءات للطلبة ، أكدت أنھ ال ترا»الدستور»فھیئة االعتماد ووفقا لتصریحات خاصة لـ

طالبًا  ٥٠الوافدین بالجامعات األردنیة، فقد منحت الجامعات زیادة عن الطاقة االستیعابیة 
للتخصصات الطبیة، حیث اعتبرت المصادر  ٣٠للتخصصات العلمیة و ٤٠للتخصصات اإلنسانیة و

الطلبة سفراء األردن بالخارج  أن تلك األعداد كافیة وبامتیاز الستقبال طلبة وافدین بما یبقي ھؤالء
ضمن بوتقة الجودة، وال یمكن أیضا فتح الباب أو السماح لخریجي ثانویة عامة غیر موثقة وغیر 
معتمدة للدراسة بالجامعات األردنیة؛ ألن مصدر شھاداتھم غیر معتمد وغیر مقبول، فسمعة التعلیم 

  العالي والوطن ھي األھم..

  ٥الدستور ص:
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رعا أمام قبوالت بال حدود بالجامعات االردنیة؛ لجلب مزید من مطالبات تتعلق بفتح الباب مش
األموال ، وھو أمر محمود بالطبع، لكن دون أن یتعدى على جودة التعلیم، كما أنھم یرون ضرورة 
أن تمنح الجامعات استقاللیة شاملة بتحدید سنة تحضیریة مثال أو مواد استدراكیة ألي طالب قبل أن 

و أمر ربما یكون مقبوال مع إشراف كامل من وزارة التعلیم العالي بتلك یدخل بصلب التخصص، وھ
  المواد والسنة؛ حتى ال تدور األمور في فلك جني األموال فقط..

قضیة االستقطاب وربطھا المباشر بجلب األموال للجامعات أمر ال بد أن یتوقف، فالقضیة لیست 
نتشدد بالقبوالت واألعداد، ال سیما للجامعات األلف، بل ھي سمعة وطن وسمعة جامعات، وعلینا أن 

الرسمیة التي أصبحت تقبل أعدادا إضافیة بشكل غیر مدروس، وبات ذلك مؤثرا قویا على 
  المخرجات ببعض التخصصات، وعلى ھذا النزیف البشري أن یتوقف..

لجامعات للقبول وعلى ھیئة االعتماد أن تمسك بطرفي المعادلة لالبقاء على العدد المنسجم مع طاقة ا
ضمن التنافس والتشدد تجاه الموازي، حتى ال تخرج جامعاتنا طلبة بشھادات  ال یتسع الوطن لحملھا 

  على اكتافھ، فرفقا بأبنائنا وسمعة تعلیمنا ومعا الیجاد حلول مختلفة.
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  األوراق النقاشیة.. نھج ملكي حواري متقدم وإنحیاز لإلصالح
  

  د.فتحي األغوات
  
وراق النقاشیة التي أطلقھا جاللة الملك عبد اهللا الثاني إلى رؤیة استشرافیة في بناء استندت األ 

مشروع وطني ، ودفع كافة مؤسسات الوطن لالرتقاء في أدوارھا ومھامھا، تعزیزا لسیادة القانون 
وفق إستراتیجیة طموحة تتضمن برامج متقدمة في اإلصالح السیاسي واالقتصادي، وترسیخا لمبادئ 
المواطنة ودولة القانون ومعالجة االھتمامات المجتمعیة والعدالة على أساس تكافؤ الفرص بین جمیع 

  .المواطنین تحت مظلة القانون والمساواة ومحاربة الفساد
 

وقد رسخ النھج الملكي من خالل الحوارات الملكیة المتواصلة لجاللتھ مع رجاالت الوطن وفاعلیاتھ 
، أسست لبلورة فھم أعمق واشمل وفقا لبرامج إصالحیة نھضویة فیما یخص حالة متقدمة و شمولیة

   .الكثیر من المحاور التي ركزت علیھا مضامین األوراق النقاشیة
  

قوانین ال تطبق رئیس مجلس النقباء الدكتور إبراھیم الطراونة قال ان لقاء مجلس النقباء االخیر مع 
خصوصا المتعلقة بالجانب القانوني وسیادة القانون،  جاللة الملك تطرق الى االوراق النقاشیة

والورقة التي تخص العمل االنساني واألنسنة، موضحا انھ تم التأكید على ان ال یكون ھنالك 
بیروقراطیة في تطبیق جمیع المضامین سواء في األوراق النقاشیة لجاللة الملك أو كثیر من 

مؤسسات وان االوراق النقاشیة التي اطلقھا جاللة واضاف ان االردن دولة  .القرارات بشكل عام
الملك تشكل خریطة طریق توضح لنا مسار العمل واالتجاه، الفتا الى ان لدینا قوانین لكن الخلل یكمن 
ً الى حاجة الشباب الى حوا  في كثیر من االحیان انھا ال تطبق، وان الخطط لدینا مبعثرة، مشیرا

  :»وقال الطراونة  .التركیز علیھا
  
شعرنا بارتیاح جاللتھ عندما تحدثنا عن ھموم الموطنین بشكل مباشر وان جمیع ابناء االردن ُمحبون  

لوطنھم وملتفون حول ملیكھم ، إال أن البعض ونتیجة للظروف االقتصادیة الصعبة قد یعبرون 
ل النائب حوار وطني مسؤو .«بطریقة خاطئة ال نرغبھا ولكن بالتأكید یجمع الكل على حبھ لوطنھ

السابق الدكتور بسام البطوش، قال ان طرح جاللة الملك عبر السنوات الست الماضیة عددا من 
األوراق النقاشیة تضمنت جملة من الرؤى والتطلعات واألفكار الملكیة حول اإلصالح السیاسي 

وش ان والحظ البط .واالقتصادي، وتطویر العملیة الدیمقراطیة، واألدوار المأمولة من كل جھة
   .االوراق النقاشیة تطرقت الى مجمل الھموم والتحدیات الوطنیة

  
وسبل معالجتھا ومواجھتھا، مبینا ان التركیز كان واضحا على سیادة القانون، وتطویر القضاء، 

وقال البطوش ان  .والدولة المدنیة، ومحاربة الواسطة والمحسوبیة، وتعزیز منظومة النزاھة الوطنیة
جھ عبر األوراق النقاشیة األنظار الى جملة قضایا وطنیة مھمة وملفات تنمویة ملحة جاللة الملك و

وواضح أن فكرة األوراق النقاشیة الملكیة لم تأت بصیغة مراسیم ملكیة أو فرض  .غیر قابلة للتأجیل
ا وذكر البطوش ان جاللتھ اتبع في طرحھ لالوراق النقاشیة تقلیدا حضاری .إلزامي على أي جھة كانت

یؤمن بأن القضایا الوطنیة في عناوینھا الرئیسة یجب بلورتھا عبر مساحات واسعة من النقاش 
 الوطني المفتوح، وبمشاركة جمیع األطراف والشرائح والفئات والتوجھات

 
ً لیس بإمكانھ ادعاء امتالك الحقیقة الكاملة  . ً أردنیا وشدد البطوش على أننا أمام حقیقة مھمة أن طرفا

ول الجاھزة للقضایا والمشكالت التي نواجھھا، وبذلك فان مھمة البحث عن مخرج لمشاكلنا، أو الحل

  الرأي الكتروني
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ً وبناء  ً مسؤوال وممتدا وصیاغة أدواتنا لمواجھة تحدیات الحاضر والمستقبل تفرض حوارا وطنیا
ت وأشار البطوش الى توجیھات جاللتھ للحكوما .ھادفا لتعزیز فرص الحیاة األفضل ألجیالنا المقبلة

ومؤسسات الدولة الى أن تولي تنفیذ الرؤى الملكیة الواردة في االوراق النقاشیة الجھد الالزم 
   .واالھتمام المطلوب لوضعھا موضع التطبیق، وإنتقد جاللتھ المسؤولین المرعوبین

  
ً للجمیع على االنجاز وعدم الخوف من إتخاذ القرار،  وقال البطوش ان االوراق النقاشیة شكلت محفزا

وضرورة أن یتخلى المسؤول واالداري عن حالة الخوف والتردد، الفتا الى أھمیة أن تعمل 
الحكومات على تحویل األوراق النقاشیة الى خطط عمل وبرامج قابلة للتنفیذ ضمن جدول زمني 

تمكین الشباب لتعزیز العمل مدیر مركز عمان للدراسات االستراتیجیة منصور ابو راشد، قال  .محدد
ً من العلم والمعرفة ان  االوراق النقاشیة لجاللة الملك تمثل اوراقا علمیة وعلى مستوى رفیع جدا

والتوجھ السیاسي والمستقبلي للدولة ،موضحا ان الدولة عندنا قدیمة ومستقرة وھي بحاجة منذ فترة 
تطویر  وقال ان .الى توجیھ القائد وان جاللة الملك یركز دائما على ھذه الموضوع وحریص علیھ

  النظام الدیمقراطي احد النقاط التي ركزت علیھا االوراق النقاشیة،
  
نحو دور ایجابي وتفاعلي للنقابات واالحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وعنصر فاعل ومؤثر في  

والحظ تركیز االوراق النقاشیة على موضوع الدیمقراطیة وادماج الشباب في العمل  .المجتمع
الصالح السیاسي وتطویرعمل القطاع الحكومي واولویات العمل الحكومي ، السیاسي، وإرساء ا

داعیا الى ان تكون ھذه االوراق منھاجا والیات للعمل، ولیس فقط للحكومات بل وحتى للمواطنین، 
وتابع المطلوب ان یكون المواطن عنصرا فاعال في ھذا المجتمع، واشار ابوراشد الى تطرق جاللة 

ب السیاسیة، موضحا ان دور االحزاب ھامشي و ان ھنالك ظھورا لحركات باتت الملك الى االحزا
 تحل مكان االحزاب السیاسیة

 
وشدد ابوراشد على اھمیة ما طرحتھ االوراق النقاشیة فیما یخص سیادة القانون وتشدید جاللتھ على  

یز سلطة الدولة ، مثمنا ما ھذا الجانب في تطبیق القانون ، مضیفا ان سیادة القانون تمثل العدالة وتعز
تناولتھ االوراق النقاشیة من التركیز على محور بناء الموارد البشریة واستثمار الشباب بما یعزز 

دور فاعل لمؤسسات المجتمع  .مستقبلھم، واستغالل المؤھالت والخبرات و قدرات الشباب والعمل
أن مضامین األوراق النقاشیة لجاللة الملك المدني رئیسة االتحاد النسائي العام میسون تلیالن، قالت 

   .شكلت رؤیة متكاملة للقضایا التي تھم الوطن والمواطن
  

وأشارت تلیالن إلى أھمیة ما طرحھ جاللة الملك من خالل أوراقھ النقاشیة في رسم خطوط عریضة 
ً واقتصادی ً وواضحة نحو اإلصالح الشامل، وصوال الى تحقیق االزدھار المجتمعي سیاسیا ً وثقافیا  .ا

وقالت تلیالن ان االتحاد النسائي العام بصفتھ مؤسسة مجتمع مدني بالدرجة االولى یمثل المرأة 
االردنیة، یؤكد على المضامین المھمة التي وردت في االوراق النقاشیة والرؤیة الملكیة نحو االلتزام 

ءة في مسیرة اإلصالح الوطنیة بالواجبات الوطنیة وتفعیل دور المواطنة الفاعلة والمشاركة البنا
بجوانبھا السیاسیة واالقتصادیة، وصوال الى التمكین السیاسي للمرأة من خالل تنظیم الفعالیات 
والمحاضرات والندوات نحو عقیدة جوھرھا وطني بامتیاز، محكومة بسیادة القانون انطالقا من ان 

بالمضامین االقتصادیة بینت تلیالن، ان وفي ما یتعلق  .القانون ھو اساس االنتاج السیاسي المثمر
االوراق النقاسیة حرصت على دور مؤسسة المجتمع المدني بایجاد حلول للمشكالت التي تواجھ 
المملكة في ظل االزمات االقلیمیة واالوضاع التي عاشتھا المنطقة ، موضحة ان االتحاد یسعى 

متعددة اضافة لما یقدمھ االتحاد من  لتدریب المراة وتأھیلھا في قطاع العمل من خالل مشاریع
  .استشارات ودراسات اقتصادیة
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  تطویر المناھج.. مزید من سنوات االنتظار
   

  مكرم الطراونة 
  
  
  

قبل ما یقارب العامین من اآلن كان الوعد الحكومي ماثال للعیان بالسعي نحو تحقیق ثورة تعلیمیة 
ة عمادھا التخلص من وباء التلقین والحفظ والبصم، تقوم على تغییر المنھاج الدراسي تأسیسا لمرحل

الذي ینخر في صروحنا التعلیمیة، وصوال ألسلوب تدریس یعتمد على التحلیل والتفسیر والفھم، فكان 
  .٢٠١٧إعالن نظام للمركز الوطني لتطویر المناھج لسنة 

ا، أو التماشي معھ، الحاجة كانت ماسة لذلك نظرا للتقدم العلمي العالمي وضرورة مواكبتھ محلی
ولوجود قناعة تامة بأنھ ال بد من البدء بإزالة مخلفات بؤس المنھاج الذي ینشأ تحت ظاللھ أبناؤنا 
الطلبة، ویدفع للجامعات بجیل غیر مبتكر، أو خالق، أو مبدع، لینغرس الحقا بنظام تعلیم جامعي 

  ھرم ومتآكل.
كان ال بد من مراجعة وتطویر اإلطار العام للمناھج وإیمانا بأھمیة النھوض بالمواطن والوطن علمیا، 

والتقویم ابتداء من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى الصف الثاني عشر، بما في ذلك النتاجات التعلیمیة 
العامة والخاصة بالمباحث جمیعھا، واستراتیجیات التدریس والتقییم والتقویم. وھذه كانت ركیزة 

  أساسیة في عمل المركز.
 ٣وبعد مرور عامین، ما یزال المركز، الذي عانى كثیرا قبل أن یستقر على مدیر تنفیذي لھ (لكن، 

مدراء تنفیذیین تناوبوا على إدارة المركز خالل فترة قیاسیة)، بال ھویة واضحة، إذ أن نتاج عملھ ما 
تحقق بھذا یزال حبیس عقول من یدیره، حیث لم نسمع حتى ھذه اللحظة أیة تفاصیل عن المنجز الذي 

  االتجاه.
كما لم نعرف إلى أین وصل الحال بمراجعة وتطویر اإلطار العام للمناھج والتقویم؟، وما ھي 
مؤشرات األداء الرئیسیة للمناھج التي تم تطویرھا؟، وھل المنجز بحجم اإلنفاق المالي، الذي 

أن تتأتى من التبرعات  خصص لھذه الغایة في الموازنة العامة للدولة، إلى جانب المبالغ المتوقع
والمنح والمساعدات، وعائدات الدورات التدریبیة وبدل الخدمات المقدمة؟، ومتى سیرى ھذا 

  المشروع النور، ونبدأ بلمس أثره اإلیجابي على عقول طلبتنا؟.
كان من المتوقع أن یكون التحدي األكبر أمام المركز ھو ترجمة منھاج ال ینافس على المستوى 

ظل الحاجة الملحة ألن ینافس على المستوى العالمي، في ظل معلمین غیر مدربین أو  المحلي في
مؤھلین لمواكبة تطویر مناھجنا، لكن یبدو أن التحدي یكمن في الخروج بمنھاج من األساس، مع 

  البطء الشدید في االنجاز، وتحقیق الرؤى واألھداف.
الضباب، ال تدفعنا للتفاؤل بقدرة ھذا المشروع الصمت المخیف في عمل المركز، ونتائجھ التي یلفھا 

على تحقیق ما أنشئ من أجلھ. واعتقد أن المطلوب في ھذه المرحلة ھو خروج القائمین علیھ من 
قوقعتھم، وتقدیم شرح واف عن أھم الخطوات التي اتخذت، والمدة الزمنیة المتوقعة للبدء الفعلي 

  س.بتطبیق التطور المنتظر للمناھج في المدار
لن “أكدت جاللة الملكة رانیا العبدهللا خالل مشاركتھا في احدى المناسبات أنھ  ٢٠١٦في نھایة العام 

، لكن یبدو أن خطورة التحذیر لم تصل بعد ”نقبل بأن تدفع األجیال الحالیة ثمن تأخیر تطویر التعلیم
المناھج؟، إذ أننا في الواقع أمام  للقائمین على العملیة التعلیمیة، أو ألولئك الذین یقودون عملیة تطویر

  مزید من سنوات االنتظار.

  ١٩الغد ص:
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