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 في كلیة األمیر الحسین بن عبدهللا الثاني للدراسات الدولیة" القیادة المتقدمة"دریبیة حول دورة ت
 

یشارك مجموعة من طلبة كلیة األمیر الحسین بن عبدهللا الثاني للدراسات الدولیة في  -ھبة الكاید 
" القیادة المتقدمة" الجامعة األردنیة في الدورة التدریبیة التي تعقدھا جامعة جرونینجن الھولندیة حول

 .وتستمر أربعة أیام
  
  

وقال أستاذ العالقات الدولیة والدراسات اإلقلیمیة في الكلیة الدكتور حسن المومني عقب لقائھ بوفد من 
جامعة جرونینجن أن الدورة تشمل محاور متعددة تتعلق بمفــاھیم اإلدارة المتقدمة وأھدافھـا 

ً فن قیادة اآلخرین وأھمیتھــا ومستویاتھا ودور المد یــرین في بیئة األعمـال المعـاصرة، وأیضـا
ومفھـوم القیادة وعناصــر القیـادة الفعالة وأھمیتھا وأنواعھـا ودور القائد فـي زیـادة فاعلیة األداء، 
وكذلك ما ھي المھارات المتقدمة لإلدارة والقیـادة سـواء كانت مھــارات فنیة أو فكریــة أو مھــارات 

 .تصال، باإلضافة إلى االتجــاھات الحــدیثة فـي اإلدارة والقیادة والتحدیات التي تواجـھ القــادةا
  
  

وعلى ھامش الدورة ألقى المومني محاضرة للمشاركین حول الصراعات في الشرق األوسط 
 .والموقف األردني منھا

  
  

سات التعلیمیة الرائدة بین كإحدى الؤس 1614تأسست عام " جرونینجن"تجدر اإلشارة إلى أن 
األوساط األكادیمیة وتقع في شمال ھولندا، وتمنح درجة البكالوریوس في إدارة األعمال الدولیة 
واالقتصاد القیاسي وبحوث العملیات واالقتصاد واألعمال والعالقات والمنظمات الدولیة والفیزیاء 

علوم اللیبرالیة والدراسات األمریكیة واللغة والثقافة االنجلیزیة وعلوم الحوسبة والفنون وال
والریاضیات والكیمیاء والھندسة الصناعیة وعلوم اإلدارة وعلم الفلك وعلم النفس والذكاء 
االصطناعي والھندسة الكیمیائیة والتخطیط العمراني والتصمیم والجغرافیا البشریة والتخطیط 

ا من التخصصات في الماجستیر الحضري واإلقلیمي والعلوم في الفیزیاء التطبیقیة وغیرھ
 .والدكتوراه

   

 ر الجامعةأخبا

  أخبار األردنیة
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 انتصار جدید العتصام الجامعة األردنیة
 

ً في البرنامج الموازي ممن  وافق مجلس أمناء الجامعة األردنیة على تحویل الطلبة المتفوقین دراسیا
منبثقة إلى البرنامج التنافسي، وذلك وفق بیان صادر عن لجنة الموازي ال 3.65یحصلون على معدل 
 .عن اإلعتصام المفتوح

جاء القرار بعد عدة اجتماعات من قبل لجنة الموازي المنبثقة عن اإلعتصام المفتوح للبحث في آلیة 
تحویل الطالب المتمیز أكادیمیا من البرنامج الموازي إلى البرنامج التنافسي وللبحث في مستقبل 

 .الموازي
نسیبھم من قیادة اإلعتصام ورئیس اإلتحاد والقوى المشاركة الذین تم ت- وقدم ممثلي الطلبة في اللجنة 

مقترحا یغلب مصلحة الطالب والجامعة ، حیث وافق عطوفة األستاذ الدكتور رئیس  - في اإلعتصام
 .الجامعة على ھذا المقترح

 .وبعد التنسیب بھذا المقترح، ابدى مجلس األمناء موافقتھ علیھ في اجتماعھ الذي عقد مساء اإلثنین
وصرح عضو الھیئة التنفیذیة للتجمع الطالبي إلسقاط قرار رفع الرسوم سمیر مشھور بأن ھذا 
اإلنجاز جاء بعد تعاون مع إدارة الجامعة ممثلة برئیسھا األساذ الدكتور عزمي محافظة لتشجیع 

 .الطلبة المتمیزین أكادیمیا ومكافئتھم
أّن ھذه الُخطوة تأتي ) : بالل الشایب ( لطلبة وعبّر عضو اللجنة، رئیس اللجنة المالیة في اتحاد ا

لتأكید الجامعة األردنیة على دورھا الرائد في دعم الطالب الُمتمیزین أكادیمیًا، وُمكافئتھم وتحویلھم 
من البرنامج الموازّي الى البرنامج العادّي، حیُث نطالب الحكومة بدعم قطاع التعلیم العالّي 

الُمخصصات المالیة، وتوفیر بیئة تعلیمیة تلیق بالجامعة األردنیة  والجامعات الحكومیة، وزیادة
 .٢٠١٤وطالبھا، ونسعى للرجوع الى أسعار الساعات قبل عام 

 :وتالیا أبرز نقاط المقترح الذي تم إقراره 
 .مقترح لجنة الموازي المتعلق بتحویل الطلبة المتمیزین من البرنامج الموازي إلى البرنامج التنافسي

ً أو-  :ال
 .فأكثر 3.65" فصلي"ھو كل طالب حصل على معدل : یقصد بالطالب المتمیز  -
- ً  :ثانیا

دون النظر إلى -) الفصلّي ( بعد انتھاء الفصل وصدور النتائج األكادیمیة والنظر الى معدل الطالب 
ً و 3.65فإذا كان معدل الطالب الفصلي یتجاوز ال  - المعدل التراكمي ً متمیزا ترد لھ فرق یعتبر طالبا

 .رسوم الساعات بین البرامج الموازي والعادي التي قام بدفعھا 
فإنھم جمیعا یستفیدون من  3.65أي مھما كان عدد الطلبة الذین یحصلون على معدل فصلي یتجاوز ( 

 )ھذا القرار
ا ً  :ثالث

 فیما یخص تحویل طلبة كلیة الطب وطب األسنان
، فإذا كان )الطبي ( ائج األكادیمیة والنظر الى معدل الطالب بعد انتھاء السنة الدراسیة وصدور النت

ً وترد لھ فرق رسوم الساعات 3.9معدل الطالب الطبي یتجاوز ال  ً متمیزا  یعتبر طالبا
  .وسوف یبدا العمل بھذا المقترح عند صدور عالمات الفصل الدراسي الثاني

  خبرني
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 لمجتمعيمختصون یؤكدون أھمیة دور الشباب في تحقیق األمن ا
 

دعا مختصون إلى أھمیة تمكین الشباب سیاسیا واقتصادیا ومعرفیا، حتى تكون مساھمتھم كبیرة في 
 .األمن المجتمعي

 
وشددوا في أحادیث لـ الرأي على ان ال وجود للتنمیة بمعزل عن قدرات الشباب فالتنمیة الشاملة 

ال المقومات االساسیة للمجتمع واالمن االنساني متالزمان من خالل مساھمة الشباب في استكم
 .وتحقیق االمن والمساواة واالمان

 
وفي اإلطار لم یغفل أستاذ علم االجتماع في جامعة مؤتة الدكتور مراد المواجدة أھمیة دور الشباب 

ً أنھ وفي  حال تمكین الشباب یصبح المجتمع «في المجال االقتصادي والسیاسي واالجتماعي، مؤكدا
ً من التطرف   .»واالرھاب وھذا یؤدي الى امن مجتمعي عامآمنا

 
ونوه إلى العدید من النظریات والدراسات التي فسرت قضایا االمن من نواحي الشباب، والتي اثبتت 

التي ) الوصم االجتماعي(ان الشباب ھم اساس االمن المجتمعي، ومن تلك النظریات المفسرة نظریة 
متطرفون وغیر آمنین فذلك یؤدي فعلیا الى عدم وجود امن من خاللھا یجب ان ال یوصم شبابنا بانھم 

 .»مجتمعي
 

تعد توجیھات علماء الشریعة «استاذ الشریعة في الجامعة االردنیة الدكتور محمد القضاة قال 
ً اذا تم توضیح  االسالمیة للشباب صمام االمان الذي یحمیھم من االنحراف والتطرف، خصوصا

اني السامیة، التي ھدف من ورائھا التربیة الصحیحة والنظرة طریقة االسالم في توضیح المع
 .»الصائبة في الوقوف على حقائق الدین االسالمي

 
االسالم لشمولھ لجمیع مناحي الحیاة استطاع ان یستوعب كل ما یحیطھ، وبخاصة «واضاف 

 .»مثلھا وعقیدتھاالشباب، الذین ھم المادة الرئیسیة لبناء االمة والمحافظة على القیم االسالمیة و
 

واشار إلى ان دور علماء الشریعة ھو فتح قنوات الحوار االیجابي مع الشباب، واالستماع الرائھم 
حتى یتم التعرف على ما تحویھ عقولھم ویتم االجابة عن كل استفسار یصدر منھم بروح واثقة من 

 .التغییر االمثل لما تنطوي علیھ ھذه النفوس البریئة
 

ً عن آراء سابقیھم، إذ اكد اسامة الضالعین من ھیئة شباب كلنا االردن انھ ولم یبتعد ال شباب كثیرا
یعتبر االمن والسلم االجتماعي المحور االساسي لبناء المجتمع وعامل اساسي وحاسم في حمایة 

بعث منجزاتھ والسبیل الى االزدھار والتقدم النھ یوفر البیئة المناسبة وظروف االمن للعمل والبناء وی
 .الطمانینة في النفوس، كما أنھ یشكل حافزا لإلبداع واالنطالق نحو آفاق المستقبل

 
یتحقق االمن باالنسجام االجتماعي والتوافق واالیمان بمقومات االمة والوطن التي تعمل «وأضاف 

ائح على توحید النسیج االجتماعي والثقافي والسیاسي في اطار من العدل والمساواة بین مختلف الشر
 .االجتماعیة

 شؤون جامعیة ومحلیة

  بترا
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واكد اھمیة دور الشباب في تحقیق متطلبات األمن االنساني من خالل ادراك تلك االبعاد والعمل على 
تحقیقھا عبر توزیع االدوار والواجبات على تلك االبعاد المختلفة بالنوع والتي تؤدي الى التكامل 

الذي یعتبر االساس في احداث التنمیة المجتمعي وبالتالي تحقیق االمن االنساني والمجتمعي والوطني 
.المجتمعیة
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 آالف طلب قبول موحد حتى منتصف الیوم الثاني 7
 
 

طالب   7000قالت مدیرة وحدة تنسیق القبول الموحد بالوكالة الدكتورة خولھ عوض ان حوالي 
د للدورة الشتویة وطالبة تقدموا بطلباتھم عبر الموقع االلكتروني المعتمد لتقدیم طلبات القبول الموح

 .وذلك حتى منتصف الیوم الثاني من فترة التقدیم 2017
 

وبینت عوض ان فترة التقدیم مستمرة حتى الساعة الثانیة عشرة من مساء االربعاء المقبل، ویمكن 
وشددت على ضرورة الدقة بتعبئة الطلب، . ساعة 24التقدیم باي وقت یرغب فیھ الطالب وعلى مدار 

  ).حتى مساء االربعاء(انیة التعدیل علیھ خالل فترة التقدیم الفتة الى امك

  4: الغد ص - طلبة نیوز –بترا 
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التكنولوجیا تحتل المرتبة االولى محلیا على مستوى الجامعات الحكومیة والخاصة ضمن التصنیف 
 " US News Education" وتصنیف " الویبومتركس"العالمي 

 
حلیا على مستوى الجامعات الحكومیة احتلت جامعة العلوم والتكنولوجیا االردنیة المرتیة األولى م

في تقریر صادر عن شھر كانون الثاني " ویبومتركس" والخاصة ضمن التصنیف العالمي للجامعات
بین الجامعات العربیة التي شملھا التصنیف، والتي یقارب عددھا األلف جامعة  21والمرتبة . 2017

وھو ما یعني أن جامعة العلوم والتكنولوجیا على مستوى العالم ٍ،  1899ومؤسسة تعلیم عال والمرتبة 
من الجامعات على % 7من الجامعات على المستوى العربي ومن افضل % 2االردنیة  من أفضل 

 .المستوى العالمي
 

إسبانیا، ھذا الترتیب كل ستة  -التابع للمركز الوطني للبحوث بمدرید" ویبومتركس"ویصدر موقع 
یة في العالم لتقدیم ما لدیھا من أنشطة علمیة تعكس مستواھا أشھر بھدف حث المؤسسات األكادیم

 .العلمي المتمیز على اإلنترنت
الحجم، والملفات اإللكترونیة، ورؤیة : ویعتمد التقییم على أربعة معاییر مھنیة في ھذا الترتیب، وھي

 .الجامعة وأھدافھا، واألبحاث العلمیة التي تنشر على موقع الجامعة
ألف جامعة  25ھو أكبر نظام لتقییم الجامعات العالمیة، حیث یغطي أكثر من " ركسویبومت"تصنیف 

على مستوى العالم، ویصدر في إسبانیا عن المجلس العالي للبحث العلمي، ویرتبط بمعیار األبحاث 
 .أشھر 6والملفات الغنیة، كما یتم تحدیثھ بشكل دوري كل 
على أساس نشاطات الجامعة التي تظھر على  ویتم تصنیف أفضل الجامعات على مستوى العالم

 .مواقعھا اإللكترونیة
 

وكانت جامعة العلوم والتكنولوجیا االردنیة قد حصلت ایضا على المرتبة األولى على مستوى 
 الجامعات الحكومیة والخاصة

عربیا ، وھذا یؤكد مكانة الجامعة على األصعدة  17وبالمرتبة  US News educationلتصنیف  
 .ختلفةالم
 

 رابط تصنیف ویبومتركس 
 

http://www.webometrics.info/en/Asia/Jordan 
 

  US News educationرابط تصنیف 
 
-region-http://www.usnews.com/education/arab

?countryuniversities/search...=  
  

  عمون - طلبة نیوز 
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 انتھاء تقدیم طلب االلتحاق بالجامعات الیوم وال تمدید
  

 حاتم العبادي
 

تنتھي عند الساعة الثانیة عشرة مساء الیوم األربعاء عملیة تقدیم طلبات االلتحاق بالجامعات على 
 .الفصل الثاني للطلبة خریجي الدورة الشتویة من العام الدراسي الحالي

 
، لعدم وجود »لن یصار الى تمدید الفترة«وحدة تنسیق القبول الموحد خولة عوض انھ وأكدت مدیرة 

اسباب تقتضي ذلك، مشیرة الى ان عملیة التقدیم لم تشھد اي مشاكل فنیة، مجددة التأكید أن قائمة 
 .المقبولین ستعلن مطلع االسبوع المقبل

 
ف طالب وطالبة، بحسب عوض، التي اال) 7(وبلغ عدد المتقدمین بطلبات التحاق حتى عصر امس 

رأت ان عدد المتقدمین سیرتفع مع نھایة الدوام، موضحة ان عدد الذین یحق لھم التقدم وفقا لبیانات 
فما فوق، وان الوحدة %)  65(طالبا حصلوا على معدل ) 17892(وزارة التربیة والتعلیم، یبلغ 

 .الف قسیمة مالیة) 25(زودت مكاتب البرید 
 

فما فوق في الدورة %) 95(صدد، بینت ان عدد طلبة الفرع العلمي الحاصلین على معدل وبھذا ال
طالبا، والذین تراوحت معدالتھم بین ) 29(الشتویة المتحان الثانویة العامة للعام الدراسي الحالي 

 .طالبا) 248(من ذات الفرع %) 95- 90%(
 

فما فوق وخمسة طالب فقط كانت %) 95(بینما في الفرع االدبي ال یوجد طلبة حصلوا على معدل 
%) 95(، في حین ان طلبة الفرع الصناعي، حصل طالبان على معدل %)95-%90(معدالتھم بین 

 %).95- %90(طالبا تراوحت معدالتھم بین ) 23(فما فوق و
 

وفي قراءة في تلك االرقام، اوضحت خولة ان من ھؤالء الطلبة سیتوجھون للقبول في التخصصات 
یة والصیدلة، منوھة الى ان بعض الطلبة أعاد امتحان التوجیھي لغایات رفع المعدل للحصول الھندس

على مقعد طب، وھو غیر مطروح على الفصل الثاني، ما یشیر الى انھم سینتظرون عملیة القبول 
 .على الدورة الصیفیة

 
الى مجلس التعلیم وحول وضع الطلبة الذین یسیئون االخیتار، قالت ان الوحدة سترفع تقریرھا 

حسب الشواغر في » اساءة االختیار«العالي، حیث جرت العادة بقبول ھؤالء الطلبة، ضمن قائمة 
الجامعات ومعدالت ھؤالء الطلبة، وسیصار الى إعالن قائمة اساءة االختیار بعد صدور قائمة القبول 

 .التنافسیة
 

معات على الفصل الثاني على البرنامج طالبا في الجا) 14015(وأقر مجلس التعلیم العالي قبول 
، بینما سمح المجلس للجامعات ) 20155(العادي، كحد اقصى، إذ كانت الجامعات نسبت بقبول 

طالبا في ھذا ) 12463(في البرنامج الموازي، في حین نسبت الجامعات بقبول ) 4208(بقبول 
 .البرنامج

 

  4: الرأي ص
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اد كما جاءت في تنسیبات الجامعات االول من نوعھ ویعد قرار مجلس التعلیم العالي بعدم إقرار االعد
تخصصا ) 11(منذ سنوات، إذ استند عند اقرار االعداد باقل مما نسبت بھ الجامعات الى وجود 

موقوفة من قبل ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي الى جانب تنفیذ قراره المتعلق بتخفیض نسب 
، الى جانب مراعاة الطاقات %)10(، بواقع )تخصصا 88(القبول في التخصصات الراكدة والمشبعة 

 .االستیعابیة للجامعات
 

وحول ورود شكاوى من الطلبة، اوضحت عوض انھ لم ترد شكوى فنیة خالل فترة التقدیم، إال انھا 
، قاموا بشراء )الذین ال یحق لھم التقدم(لفتت الى ان بعض الطلبة من غیر خریجي الدورة الشتویة 

مالیة وعند محاولتھم تقدیم طلبات لم یتمكنوا من ذلك، ومنھم عند محاولة التقدم ظھر اسم القسائم ال
 .طالب اخر

 
وأكدت ان عملیة تقدیم طلبات االلتحاق مقتصرة على الطلبة خریجي الدورة الشتویة المتحان الثانویة 

العامة للعام الدراسي الحالي، وال یسمح لطلبة السنوات السابقة، بما فیھم طلبة الدورة الصیفیة 
  .الماضیة، او حملة الشھادات غیر االردنیة التقدم للقبول
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 بدایة األسبوع المقبل» موّحدال«إعالن قوائم 
 

أكدت مدیرة وحدة القبول الموحد االلكتروني بالوكالة خولة عوض، ان قائمة القبول االلكتروني لطلبة 
الثانویة العامة الدورة الشتویة ستعلن یوم االحد او االثنین، حیث ان الوحدة بحسب عوض ستبدأ 

ومعالجة الطلبات فور اغالق الموقع امام الطلبة  واعتبارا من مساء الیوم األربعاء عملیات التنقیح
الثانیة عشرة لیال حیث ینتھي استالم أي طلب عبر موقع الوحدة االلكتروني، ولن یكون ھنالك أي 

  .تمدید لقبول الطلبات
 

ان » الدستور»عزمي محافظة في تصریحات لـ.في سیاق آخر، أعلن رئیس الجامعة األردنیة د
رر وابتداء من نھایة الفصل الثاني معاملة طلبة البرنامج الموازي المتمیزین مجلس أمناء الجامعة ق

أسوة بطلبة البرنامج العادي، وفقا لشروط محددة اقرھا مجلس األمناء وذلك وفقا لسلسلة » الرسوم»بـ
التفاھمات التي تم التوصل لھا العام الماضي بعد اعتصام الطلبة احتجاجا على زیادة رسوم التعلیم 

  .لموازيا

  1/5: الدستور ص
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 وجھة نطر: تجربة الفصلین الصیفیین في الجامعات األردنیة
  

  محمد القضاة. د
 

بدأت الجامعة الھاشمیة منذ العام الماضي فصال صیفیّا اضافیا على الفصل الصیفي االعتیادي، 
وصار صیفي اول وصیفي ثاني، واصدرت بعض الجامعات قرارات لم تطبق بعد قسمت فیھا 

ي الى فصلین كما الجامعة الھاشمیة؛ والن االمر ما زال في بدایات التطبیق، ویحتاج الفصل الصیف
ُعید المحاضرة الى وضعھا السلیم بعیدا عن االستعجال والسلق  الى مراجعة أكادیمیة صارمة ت
والنتائج غیر المقبولة في التحصیل والعطاء، فأنھ من المأمل إعادة قراءة القرارات من جدید بھدف 

صول إلى عملیة أكادیمیة مرموقة ومقبولة ومسوغة علمیا وأكادیمیا، وأتمنى على الجامعات ان الو
تقرأ التساؤالت التي نسمعھا والتي تدار في حوارات جانبیة كثیرة، ومن واجبنا ان نضعھا امام 

ُعد نفسھا  لذلك، الجمیع؛ ألن الفصل الصیفي على مسافة قریبة من الجمیع، ومن واجب الجامعات ان ت
 :مراعاة لمصلحة طلبتھا وأساتذتھا وبنیتھا التحتیة

 
 لماذا العجلة في تخریج الطلبة؛ ھل فرص العمل متاحة للخریجین ؟. 1
 
ھل الجودة العلمیة في المحاضرة األكادیمیة الیومیة في فصلین متتالیین بالمستوى العلمي الذي . 2

 ف المعادلة الطلبة واألساتذة ؟تطمئن لھ االكادیمیا، وھل ستكون مقبولة عند أطرا
 
ھل تم أخذ رأي المعنیین بالمیدان الطلبة واألساتذة، وتم توزیع استبانات علمیة وكانت النتائج . 3

 لصالح الفصلین الصیفیین؟
 
ھل قاست الجامعة الھاشمیة النتائج األكادیمیة، ال المالیة؟ وأیقنت ان مستویاتھا واحدة بمستوى . 4

 ي والفصول العادیة؟الصیفي االعتیاد
 
) 21(ساعة معتمدة او ) 18(ھل الصیفي یستوعب كل ھذه العجلة بحیث یتمكن الطالب من إنھاء . 5

 ساعة اذا كان خریجا، وھل ھو مقتنع بھذا الكم من الساعات المنجزة في المساقات الدراسیة؟
 
العمداء مقتنعون قناعة تامة ھل مجلس التعلیم العالي الموقر والزمالء االحبة رؤساء الجامعات و. 6

 محاضرة صیفیة ؟ 180بجودة تدریس ھذا الكم من الساعات للطلبة بعدد ساعات تصل الى 
 
ھل ھذه البدعة الصیفیة ستكون مقدمة لجودة التعلیم العالي أم لضعفھ برمتھ، مما تنعكس على . 7

 !جودة الخریجین، وھو ما ال تقبلھ الجامعات ؟
 
ت بحال قاعات المحاضرات ومتطلبات ادامتھا، وبحال االساتذة الذین یلھثون في ألم تفكر الجامعا. 8

 !المحاضرات ساعة تلو االخرى ویوما تلو االخر وفصال تلو الفصل ،ھل ھم آالت ؟وكذلك الطلبة؟
 
أال یحتاج االساتذة إلجازة یرتاحون فیھا من عناء المحاضرات على مدار العام؟ وقد یقال الصیفي . 9

ختیاري فلیرتاح من یحب الراحة وھذا صحیح، غیر أّن الجمیع یعرفون ان متطلبات الحیاة فصل ا

 مقاالت

  11: ص الرأي –طلبة نیوز 
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وضغوطاتھا المالیة ھي التي تجبرھم على التدریس، ومعظمھم ینتظر ھذه الفرصة المادیة؛ لكن لیس 
 .على حساب جودة التعلیم فھم ال یقبلون ان تمس ھذه الجودة

 
ربعیة او ثالثة فصول متساویة بحیث یكون احدھا اختیاریا بدال  لماذا ال تفكر الجامعات بفصول. 10

 من صیفیین فیھما كّد وتعب ومشقة على الجمیع؟
 

 ھل فكرت الجامعات بجیوب أولیاء االمور المرھقة مالیا اصال؟. 11
 

وبعد فھذه األسئلة ال تنتقص من قیمة أحد كان، وإنما الھدف المراجعة والمكاشفة وضرورة معرفة 
تائح المتوخاة من الجودة العلمیة والحفاط على السمعة األكادیمیة المرموقة التي بنتھا الجامعات الن

االردنیة بالكد والتعب وسھر اللیالي، وال یحق ألي طرف ان یقلل من الدور االكادیمي لجامعاتنا 
والمثابرة  االردنیة، مھما كانت الظروف والتداعیات التي یفترض ان تتجاوزھا الجامعات بالعمل

ً . واالنجاز وھنا أوّد ان اقول لیس من حق ايٍّ كان ان یسيء لجامعاتنا االردنیة النھا لیست أفرادا
إن : وإنما إنجازات العلماء على اختالف ألوانھم وفكرھم وتنوعھم، ومن یدبج مقاالتھ الناقدة ویقول

ة علمیة، علیھ ان یبدأ بنفسھ فیعطي الطلبة في الدراسات العلیا او الدنیا ضعاف، وانھ لن یناقش رسال
دون ھوادة ویكون قدوة وانموذجا في العطاء واالنتماء والحزم، لیبدأ بنفسھ وحینھا ال أحد یلومھ ولكن 
صمن القنوات اإلداریة واالكادیمیة داخل جامعتھ ال على المواقع االلكترونیة بقصد التھریج والتلمیع 

ة ان یستمروا في رسالتھم العلمیة والبحثیة للوصول بجامعاتنا الى األمل باألساتذ. والمباھاة الفارغة
نعم نحتاج من . مصاف الجامعات العالمیة المتقدمة وضمن اول األربعمائة األولى في العالم 

ً، وان تتریث لمزید من الدراسة؛  الجامعات االردنیة ان تراجع قراراتھا وان تخصعھا للمناقشة العلمیة
دراسة وإنما خلق للراحة واالستجمام والعطلة، ولمن أراد ان یدرس اختیاریا الن الصیف لیس لل

فلیكن الفصل الصیفي فصال واحدا ال فصلین، ووجھة النظر تطرح موضوعھا للمناقشة والحوار 
العقالني الذي تحتاجھ األكادیمیا االردنیة، وھي رؤیة تجتھد وال تصادر رأي أحد، وتحیة صادقة لكل 

  .صواب ویرفع من شأن التعلیم العالي في بلدنا الحبیبرأي یتبنى ال
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 الرؤیة الملكیة المتقدمة للتعلیم

  
  تیسیر عماري. د
 

في اللقاء الذي جمع جاللة الملك عبدهللا الثاني برئیس واعضاء اللجنة الوزاریة العلیا لمتابعة وتنفیذ 
والذي أكد فیھ جاللتھ على اھمیة العمل  2025 -2016االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة 

بشكل سریع لتنفیذ توصیات االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة لضمان فرص ومستقبل 
افضل البناء وبنات الوطن وشدد جاللتھ على ان الركائز االساسیة للنھوض بالعملیة التعلیمیة تتمثل 

 .ي التي تنھض بالتعلیم بوجود مناھج متطورة ألن المناھج المتطورة ھ
 

ً متقدمة في كل المجاالت ان كانت سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة  ً افكارا یقدم جاللة الملك دائما
وتربویة وتعلیمیة لو عملت الحكومات ومجالس النواب والمؤسسات بھذه التوصیات لكنا في حال 

 .احسن بكثیر مما ھو علیھ اآلن 
 

النقاشیة حول الدولة المدنیة التي قدمھا جاللتھ لو قامت الجھات یكفي على سبیل المثال الورقة 
 .المسؤولة بتطبیقھا لكنا بدأنا في مشوار التقدم السیاسي واالصالحي 

 
تطویر مناھج التعلیم ھو االساس في تطویر المجتمع وتقدمھ ، فالدول المتقدمة سبقتنا بقرون في ھذا 

ً وغیر ً وتكنولوجیا ت المناھج واھتمت بالتعلیم المھني والتقني المتقدم والتعلیم المجال وتقدمت علمیا
 .المبكر 

 
ً في ھذا المجال بل صنعنا تنظیمات وتعلیمات تتحمل مسؤولیاتھا وزارات التعلیم العالي  تأخرنا كثیرا
ً لكسب المال لحساب رأس المال حیث كانت النتیجة  والتربیة والتعلیم عندما جعلت من التعلیم مصدرا

ً تخری ً لخریجین شباب عاطلین عن العمل بسبب المناھج التي ال تجد سوقا ج االالف المؤلفة سنویا
 .للعمل 

 
ً وكنا نقول منذ عقود ان ھذا االمر سیؤدي الى المزید من البطالة والخسائر المادیة  تأخرنا كثیرا

ً وعلى الوطن وعلى االمن االجتماعي لكن  لالسف ال حیاة ستكون كبیرة على ذوي الخریجین مادیا
 .ال تندھي ما في حدا ال تندھي : لمن تنادي واستخدمنا المثل الذي یقول 

 
اآلن ونحن في مرحلة نحتاج فیھا الى التطویر والتقدم واھمھا تھیئة اجیال قادمة تستطیع ان تؤمن 

ً ، اجیال متنورة م ً وفكریا ً وتكنولوجیا ً ونفسیا تحررة من لنفسھا حیاة كریمة ، اجیال مؤھلة علمیا
التجھیل الفكري ، نقول اآلن نحن نحتاج الى البدء وبسرعة كما قال جاللتھ للتغییر والعمل الجاد وھنا 
تقع المسؤولیة على الحكومات ومجالس النواب والمؤسسات واالدارات الشریكة من اجل االسراع 

 .على تحقیق رؤیة جاللتھ على امر الواقع 
 

نكون في الطریق الصحیح واي تأخیر من اي جھة بعمل ذلك ھو  لو عملنا وطبقنا افكار جاللتھ
  .جریمة بحق الوطن 

  11: الرأي ص
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 التعلیم والتدریب في المجال المھني والتقني
  
  محمد الرصاعي.د
 

انسجام خطط التعلیم مع متطلبات سوق العمل، قد تكون في مقدمة الطروحات التي ینادي بھا الجمیع 
التوصیة المعتادة والمستندة إلى مسلمة التعلیم للعمل والوظیفة إلصالح التعلیم، وفي الحقیقة ھذه 

ً وراء تدني مستوى التعلیم وتشكیل الوعي الھش  ً أساسیا ولیس التعلیم للتعلم والمعرفة قد تكون سببا
 .والفھم السطحي وفق ما یرى بعض المتخصصین بفلسفة التعلیم 

 
بمسلمة التعلیم والعمل،ھي األعداد الكبیرة من النتیجة الماثلة الیوم وتحت ضغط اإلیمان المطلق 

َ أمام صانع  َ جسیما خریجي الجامعات مقابل تضاؤل حجم فرص العمل المتاحة، مما بات یشكل تحدیا
القرار، إضافة لما تشكلھ الشھادة الجامعیة لدى الخریج الجامعي في العادة من عوائق ذھنیة تتسبب 

غیر أن ھذه المعطیات بدأت تدفع بقوة نحو ضرورة تغییر  في إحجامھ عن العمل المھني والیدوي،
القناعات السائدة لدى المواطنین وفي ذات الوقت تبني سیاسات جدیدة للنظم التعلیمیة من قبل 

 .الحكومات
 

ً إلى أن » الیونسكو« منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة  في المائة فقط ) 10(أشارت مؤخرا
ارس الثانویة في جمیع انحاء العالم یلتحقون ببرامج التعلیم التقني والمھني على من طالب المد

المستوى المدرسي، لذلك تدعم الیونسكو بقوة تصمیم برامج للتعلیم المھني والتقني المرتكزة على 
الكفاءة، والموجھة للحصول على فرص العمل التي تتناسب مع السیاق االجتماعي االقتصادي للدولة، 

 .ذلك التطور التكنولوجي وك
 

على دول العالم استراتیجیة تدعم تحسین النظم والخطط » الیونسكو«وفي ضوء ھذا التوجھ تقترح 
الخاصة بالتعلیم والتدریب في المجال المھني والتقني، وتقوم االستراتیجیة على إسداء المشورة في 

ذات الصلة من أجل إعداد خطط وطنیة  المراحل التمھیدیة بشأن السیاسات العامة، وتنمیة القدرات
شاملة للتعلیم والتدریب في المجال المھني والتقني في مرحلتي التعلیم الثانوي، وما بعد الثانوي، 

 .وعلى مستوى التعلیم غیر النظامي
 

كما تؤكد استراتیجیة التعلیم والتدریب في المجال المھني والتقني على البرامج المتكاملة، والمتصلة 
ق العمل، والموجھة بالدرجة األولى للفئات االجتماعیة ذات المستوى التنموي المتواضع، كما بسو

 .تحرص الیونسكو على إعداد المعلمین والمدربین وإصدار الشھادات الخاصة بھم
 

األھم في استراتیجیة التعلیم والتدریب في المجال المھني والتقني ھو اھتمامھا بشأن تنسیق األنشطة 
یع الشركاء في الدولة، بما في ذلك المجتمع المدني والسیما القطاع الخاص والنقابات المھنیة بین جم

ومراكز التدریب، ویجب أن یترافق جمیع متطلبات تنفیذ اإلستراتیجیة مع الدراسات التقویمیة التي 
 .تحدد الحاجات ونوع البرامج ومدى تحقیقھا للتنمیة المستدامة

 
ً تجاوز عدد طلب ً مذھلة تغطي حاجة المجتمع محلیا ات التوظیف في دیوان الخدمة المدنیة أرقاما

ً تراجع المستوى المعرفي والمھاري لخریجي التعلیم في مراحلھ  للعشرین سنة القادمة، ویتضح جلیا

  11: الرأي ص
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ً بخصوص الموافقة على االطار االستراتیجي لتنظیم  المتعددة، ولكن قرار مجلس الوزراء مؤخرا
ً مع توصیات االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد قطاع العمل والت دریب المھني والتقني انسجاما
یدلل على استجابة حكومیة للتحدي التنموي، ولكن یجب البدء في  2025 - - 2016البشریة لألعوام 

  .تنفیذ االستراتیجیة على أرض الواقع
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تأكد من دفع رسوم طوابع الواردات على جمیع معامالتھا عمر ملحس طالب الشركات بضرورة ال. وزیر المالیة د*

الخاضعة للرسوم تالفیا لفرض الغرامات القانونیة على المعامالت التي لم تسدد عنھا الرسوم في موعدھا المحدد 
  .باحكام القانون

  
للمراجعین تحت  مدیر عام دائرة ضریبة الدخل والمبیعات عمم على موظفیھ بعدم التدخل او التوسط باي معامالت*

  .التعمیم طالب بالحفاظ على اخالقیات الوظیفة العامة.. طاءلة المسؤولیة
  
وزارة االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمیة تدرس احالة موسم الحج المقبل الئتالف شركات لتالفي اشكالیات *

  .المتعلقة بخدمات الحجاج
  
  
 

 زوایا الصحف 

  عین الرأي 



  عالم والعالقات العامة دائرة اإل                                              یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 6( 5300426: فاكس) 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

18 

  
  
  
  
لمبلغ ) بأثر رجعي(ي منح موافقتھ رسمیا على صرف مجلس الوزراء قرر في جلستھ االحد الماض*

ألف دینار تقریبا للمستشار العمالي السابق في السفارة األردنیة في لیبیا، بدل عالوات شھریة  87
، 2015\6\30وحتى  2014\5\22عن الفترة الممتدة من ) تعلیم وتمثیل وسكن ونقل وعالوة نقاط(

تقاریر ! خالفة في تقاریر دیوان المحاسبة لثالثة أعوام سابقةوذلك بعد أن ورد تقاضي ھذا المبلغ كم
رة الدیوان كانت سجلت تحفظا على صرف المبلغ نظرا إلعادة المستشار من لیبیا مع باقي طاقم السفا

ورغم التنسیب بضرورة وقف تلك العالوات بعد العودة لعمان إال  ،2014) مایو(في األول من أیار 
ك، ما استمر معھ دفع بدل العالوات خالفا لنظام السلك الدبلوماسي، بحسب أن قرارا لم یصدر بذل

 .دیوان المحاسبة
 
نادي البرلمانیین األردنیین یقیم األحد المقبل حفل استقبال بمناسبة ذكرى تولي جاللة الملك عبد هللا *

فل في مدینة رئیس مجلس األعیان فیصل الفایز یرعى الح. الثاني ابن الحسین سلطاتھ الدستوریة
 .الحسین للشباب

  
یتوقع أن یطلق مركز الدراسات االستراتیجیة، التابع للجامعة األردنیة، خالل اسابیع قلیلة تقریره *

 .2030 - 2020النھائي لمشروع سیناریوھات االردن 
  
موسعا ، ملتقى "غاز العدو احتالل"تنظم الحملة الوطنیة األردنیة إلسقاط اتفاقیة الغاز مع اسرائیل *

، "لمواجھة صفقة استیراد الغاز من العدو الصھیوني"ثالثا للنقابات ونواب وأحزاب وفعالیات شعبیة 
  .وذلك السبت المقبل في مجمع النقابات المھنیة

  
  
  

 

  زواریب الغد


