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 ـوضـــــوعالمــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
"األردنیة " تعتزم اطالق اسم الفقید على أحد مدرجات القضاة : 

  الجامعة
٣  

) المتخصص بالھندسة Egreenبحث خطة عمل مشروع ( 
  والبیئة والتغیر المناخي ما بین (األردنیة) وجامعات سوریة

٧  

   شؤون جامعیة
 ٩  توقعات باعالن نتائج المنح األولیة األسبوع المقبل
 ١١  الجامعات تدرس دمج الموازي مع العادي تدریجیا

تطلعاتنا تجاه التعلیم العالي تتوافق مع الورقة الملكیة البدور: 
  النقاشیة السابعة

١٢ 

طموح یحاكي التطور وسط مطالب  ٢٠١٨التربیة والتعلیم خالل 
  بمزید من الدراسة للمقترحات

١٣ 

 ١٥  یبتكرون مركبة إطفاء آلیة» الھندسة المیكانیكیة«طلبة 
   مقاالت

 ١٦  د. محمد القضاة/دنیون والھاشمیون عقود من الحباألر

 ١٨  د.مفضي المومني/إصالح التعلیم المھني الذي نرید!

أد. سیف الدین /تعیینات التعلیم العالي: ثنائیة التنفیع والتھمیش
  الفقراء

٢١ 

 ٢٢  وفیات
  ٢٣  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  خالل الحفل التأبیني للراحل الفرحان

  القضاة : "األردنیة " تعتزم اطالق اسم الفقید على أحد مدرجات الجامعة

محمد المبیضین ــ اقامت الجامعة 

األردنیة مساء اإلثنین حفل تأبین 

لرئیسھا األسبق العالم الجلیل الدكتور 

إسحق الفرحان الذي انتقل إلى الرفیق 

تموزالماضي األعلى في السادس من 

بعد حیاة زاخرة باإلنجاز والعطاء 

   . االنساني

واستذكر أھل العلم ومحبوالمربي واألكادیمي والسیاسي الفرحان مناقبھ ومواقفھ المؤثرة في الدفاع 

عن قضایا امتھ ، وسیرتھ الطیبة مشیرین إلى أن رحیلة شكل خسارة فادحة لحقل  التعلیم واللغة 

  . االمة  ووعاء ثقافتھا وحضارتھا اإلنسانیةالعربیة باعتبارھا ھویة 

وقال رئیس الجامعة الدكتور عبد الكریم القضاة " اقف الیوم في تأبین قامة وقیمة إنسانیة ومعرفیة 

 ً   ." عظیمة ، شخصیة قد یختلف بعض الناس معھا ، ولكننا بالتأكید نتفق علیھا جمیعا

واضاف أن الحدیث عن الراحل الكبیر ، ھو حدیث تذكر دائم وذكرى مقیمة ال ترحل ، ومراحل بناء 

ً  إلى البناة االوائل للجامعة األردنیة من رؤسائھا الذین كان  ووعي وانتماء لالرض واإلنسان ،الفتا

ٍ ومتعلم یسھم في نھضة وطنھ وأمتھ وعالمھ   . ھمھم األردن والمعرفة  وبناء جیٍل واع

  

 أخبار الجامعة

 /عموناالردنیةأخبار 
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ً عطاؤه في حقل التربیة والتعلیم  ً من إنجازات الفقید الكبیر خصوصا وتناول رئیس الجامعة جانبا

 ً ً عن امتالكھ لغة القرآن الكریم التي أھلتھ أن یكون عضوا وتأسیس مؤسسات تعلیمیة وخیریة فضال

  .  في مجمع اللغة العربیة األردني

ً لذكراه واعلن القضاة عزم الجامعة إطالق اسم الراح ل الكبیر على احد المدرجات في الجامعة تخلیدا

  . العطرة في خدمة المؤسسات التعلیمیة  وفي طلیعتھا الجامعة األردنیة

وتحدث في اإلحتفال رئیس مجلس النواب االسبق الدكتور عبداللطیف عربیات حول عالقتھ بالفقید 

  . رم للسلط ، وحتى وفاتھعندما جاء أھل عین كا١٩٤٨الفرحان والتي تمتد منذ عام 

وقال " أن الفقید كان من األوائل في مدرسة السلط الثانویة ومن العشر األوائل الذین اجتازوا 

لیتم ایفاده في بعثة دراسیة على نفقة الحكومة إلى الجامعة األمریكیة  ١٩٥١امتحانات المترك عام 

   ." كیمیاءفي بیروت، ویتمكن من إكمال دراستھ الجامعیة في تخصص ال

وتطرق عربیات إلى إسھامات الراحل الكبیر في قیادة التغییر في وزارة التربیة والتعلیم ال سیما 

وتطویر المناھج المدرسیة والتي وضعت األردن في  ١٩٦٤لعام   ١٦اصدار قانون التربیة رقم 

  . " الیونسكو مقدمة دول المنطقة باعتراف مؤسسات تعلیمیة عربیة وھیئات عالمیة منھا منظمة

واستذكر الوزیر األسبق الدكتور بسام العموش حضور الفقید الوطني ودوره الكبیر في إنارة دروب 

ً في الفكر المتقدم لألجیال  ً زاخرا ً أنھ ترك ارثا الجیل من خالل عطائھ في التربیة والتعلیم، مؤكدا

  . الصاعدة

ً ومنض ً وعمل على بناء عالقات حمیمة مع ووصف العموش الراحل الفرحان بانھ كان منفتحا بطا

األخرین، ولدیھ اھتمامات بالتخطیط واألدارة ،  ورفض العنف ، وكان إیمانھ العمیق الحرص على 

  . أمن األردن واستقراره وازدھاره
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 ً بدوره أكد عمید كلیة العلوم التربویة في الجامعة الدكتور صالح الرواضیة أن الفقید كان معلما

ً وأ ً متسامحا ً ومطورا ً للجامعة بانیا ً في تأدیة واجباتھ ، ورئیسا ً متفانیا ً ووزیرا ً حازما ً جامعیا ستاذا

ً بنتاج الفقید العلمي الذي تزخر بھ مكتبتھ من المؤلفات والدراسات والمصنفات الدینیة  مشیدا

   ن.ضمووالتربویة والسیاسیة واالجتماعیة وامتازت باألصالة والموضوعیة والرقي في الطرح والم

وبین الرواضیة أن الفقید وقف على العدید من القضایا والمشكالت التي شغلت السیاسیین والمصلحین 

    . خالل القرن العشرین وعلى رأسھا القضیة الفلسطینیة ومشكالت الشباب والتحدیات الثقافیة

العلمیة والعملیة وسلطت ارملة الفقید  السیدة عائدة بدران الضوء على مراحل من حیاة الفرحان 

ً الفتھ الى أن حیاتھما كانت ملیئة بالمشاعر النبیلة التي تقوم ٦٠والعائلیة والتي امتدت قرابة ( ) عاما

  . علیھا بناء األسرة الناجحة من ود وتفاھم ومحبة واحترام

ً وكان یبدأ عملھ ببرنامجھ اإلصالحي با ً ال تشریفا لعزم واكدت أن المنصب كان عند الفقید تكلیفا

  . والتصمیم والسباق مع الزمن خالل مسیرتھ المھنیة

واثنت بدران على مواقف الفقید،السیما مقابلتھ اإلساءة باإلحسان والمثابرة ، ومحبة واحترام الناس 

  .،وأن محبة القدس سكنت قلبھ

ویشار الى ان الراحل الكبیر شغل منصب وزیر التربیة والتعلیم ووزیر االوقاف والشؤون 

ــ  ١٩٧٦)وترأس الجامعة األردنیة بین عامي (  ١٩٧٣ــ١٩٧٠المقدسات االسالمیة بین عامي (و

١٩٧٨(.  

ً في جامعة الیرموك وترأس جامعة الزرقاء األھلیة خالل الفترة من (  )  ٢٠٠٦ـ ١٩٩٤وعمل استاذا

وشارك في العدید من اللجان العلمیة والتربویة والسیاسیة واللغویة الى جانب عضویتھ في مجمع 

  . وحتى وفاتھ ١٩٧٧اللغة العربیة األردني منذ عام 
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ً من األوسمة ا لملكیة منھا وسام التربیة الممتاز، ووسام االستقالل األردني من ویحمل الفرحان عددا

  . الدرجة األولى ، ووسام وشھادة ملكیة بعضویة مؤسسة آل البیت للفكر اإلسالمي

حضر االحتفال رئیس الوزراء األسبق عبد الرؤوف الروابدة ، وعدد من الوزراء السابقین ،  وكبار 

  اعضاء ھیئة التدریس والباحثین ، وآل الفقید الكرام .المسؤولین في الجامعة ، وجمع من 
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المتخصص بالھندسة والبیئة والتغیر المناخي ما بین  (Egreen ) بحث خطة عمل مشروع

  (األردنیة) وجامعات سوریة

بحث نائب رئیس الجامعة  -فادیة العتیبي

األردنیة لشؤون الكلیات العلمیة الدكتور 

زید بقاعین خالل لقائھ وفدا أكادیمیا 

متخصصا في مجالي الھندسة والبیئة في 

جامعات سوریة خطة سیر وتنفیذ 

المدعوم من  (Egreen ) مشروع

رامج االتحاد األوروبي ضمن ب

  . إیراسموس بلس

وناقش بقاعین خالل لقائھ عمداء كلیات الھندسة والبیئة في جامعات ( تشرین، والبعث، وحلب) 

وحضور عمید البحث العلمي في الجامعة الدكتور ابراھیم العبادي، ومدیر المشروع في األردن 

ذھا منذ اإلعالن عنھ الدكتور أحمد السالیمة، ما طرأ على المشروع من خطط وآلیات جرى تنفی

  .وحتى الوقت الحالي

والمشروع الذي انطلق منذ عامین ویستمر لعام آخر، بكلفة تصل إلى ملیون یورو، یطرح في عدد 

من الجامعات األردنیة باإلضافة إلى األردنیة (العلوم والتكنولوجیا، وآل البیت، ومؤتة والزیتونة، 

وألمانیة ونمساویة وبرتغالیة، ویھدف إلى تخریج كوادر واأللمانیة األردنیة) وجامعات سوریة 

  .متخصصة في الھندسة والبیئة والتغیرات المناخیة على مستوى المنطقة

مدیر المشروع الدكتور السالیمة، قدم خالل اللقاء تصورا مقتضبا لمراحل وآلیات تنفیذه، مشیرا إلى  

ي تدرس في كلیات الھندسة في الجامعات الشریكة، أنھ تم إعداد وتطویر عدد من الخطط الدراسیة الت

 نیوز/الوقائعالمدینة /االردنیةأخبار 
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بالتعاون مع الخبرات األوروبیة المشاركة في المشروع، وإدراج مواد دراسیة تتناول التغیر المناخي 

  . ) مادة دراسیة١٢ومفھومھ بلغ عددھا (

ورات ) مختبرات متخصصة موزعة في الجامعات الشریكة، إلى جانب عقد د٩وقال إنھ تم تجھیز (

تدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس في الجامعات المشاركة قدمھا أساتذة وباحثون في جامعات أوروبیة 

في النمسا والبرتغال وألمانیا، لیكونوا مؤھلین علمیا وأكادیمیا وتدریبیا إلعداد كفاءات مؤھلة في ھذا 

  .المجال تتناسب واحتیاجات السوقین المحلي والعربي

للقاء أشاد بالتعاون المثمر ما بین (األردنیة) والجامعات السوریة، وبمتانة الشراكة بقاعین وخالل ا

مع الجامعات األوروبیة، التي تدلل على انفتاح الجامعة المستمر وحرصھا على  توثیق أواصر 

لى التعاون، ودعم المشاریع العلمیة التي تسھم في االرتقاء بمسیرة التعلیم العالي عموما وبمسیرتھا ع

  .وجھ الخصوص

وأعرب عن سعادتھ بنوعیة المشاریع المستقبلیة المنوي تنفیذھا ما بین الجامعة األردنیة والجامعات 

السوریة وسیتم التقدم بھا لالتحاد األوروبي لغایات دعمھا مادیا، منھا مشروع یتعلق بإنشاء مركز 

یتعلق بإعداد مواد تدریبیة في مجالي للتدریب المھني في مواضیع تتعلق بالطاقة المتجددة، وآخر 

الطاقة والمیاه، باإلضافة إلى تطویر عدد من الخطط الدراسیة في كلیات الھندسة یواكب مضمونھا 

  التكنولوجیا والمتطلبات الحدیثة.
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.  

  
  

  
  

  توقعات باعالن نتائج المنح األولیة األسبوع المقبل
  

توقع مدیر مدیریة البعثات واالتفاقیات في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي محمود القیسي، أن  
یة لنتائج االستفادة من برامج البعثات والمنح والقروض الداخلیة للطلبة تعلن المدیریة عن القوائم االول

، مطلع االسبوع المقبل.  ٢٠١٨/٢٠١٩المسجلین في الجامعات األردنیة الرسمیة للعام الدراسي 
وكشف القیسي لـ"األنباط" ان المدیریة انتھت من عملیة التدقیق األسبوع الماضي،في حین تباشر 

والمفاضلة بین الطلبات المقدمة في ضوء المعاییر ونقاط المفاضلة المتمثلة في دخل  اآلن عملیة الفرز
امعة، والتحصیل األكادیمي الفرد ،واالستفادة من صندوق المعونة الوطنیة،وعدد االشقاء  في الج

  .للطالب
  
تدقیق  وقال أن النتائج النھائیة ستكون جاھزة لالعالن عنھا مطلع العام المقبل. وبین أن عملیة 

الطلبات والوثائق التي تم تقدیمھا  للمستشارین الثقافیین في الجامعات استغرقت نحو شھر ، في حین 
  أیام.  ١٠-٧تستعد المدیریة عقب انتھاء عملیة الفرز لفتح باب االعتراضات، وتستغرق العملیة نحو 

  
تروني خالل فترة التقدیم،  یشار إلى أن  أعداد الطلبات التي استقبلتھا المدیریة عبر موقعھا االلك

الف طلب،وكان قد  ٥٢الفا، وبعد  تمدید فترة االستقبال لمدة اسبوع ارتفع العدد إلى  ٤٠بلغت نحو 
/نوفمبر. ومن الجدیر ذكره  أن الجامعات التي یحق لطلبتھا ٢٢اغلق باب التقدیم منتصف لیلة 

عقبة، الیرموك، مؤتــة، العلوم االستفادة من المنح والقروض ھي: األردنیــة، األردنیة/ال
والتكنولوجیا، الھاشمیة، آل البیت، البلقاء التطبیقیة وكلیاتھا، الحسین بن طالل، الطفیلة التقنیة 

  .واأللمانیة األردنیة.
  
أما البعثات والمنح والقروض الداخلیة ھي: منح الدیوان الملكي الھاشمي/ منحة كاملة (باستثناء  

صندوق األمیرة منى لدعم التمریض لإلناث فقط/ كاملة، بعثات صندوق الفصل الدراسي األول)، 
  طلبة مدارس مناطق جیوب الفقر/ كاملة، بعثات الطب البیطري/ كاملة. 

  
كما تشمل بعثات أوائل المملكة واأللویة/ كاملة، منح صندوق دعم الطالب لطلبة إقلیمي الوسط  

 ٤٥الجامعات األردنیة الرسمیة بحد أقصى  والشمال/ منحة كاملة، منح صندوق دعم الطالب في
ساعة، منح صندوق دعم الطالب في الجامعات األردنیة  ٤٥ساعة، بعثة التفوق الریاضي بحد أقصى 

) ساعة دراسیة، باالضافة لمنح صندوق دعم ٤٥الرسمیة (تمریض إناث فقط ) وتغطي بحد أقصى (
) ساعة، منح صندوق ٤٥تطبیقیة والمھنیة)، (الطالب في الجامعات األردنیة الرسمیة (التخصصات ال

) (ً ) ساعة، على أن ال ٤٥دعم الطالب في الجامعات األردنیة الرسمیة (الشریعة إناث وذكور مناصفة
  %.  ٨٠یقل معدل الطالب عن 

  

 شؤون جامعیة ومحلیة

  الكترونياالنباط 
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) ساعة معتمدة ٤٥وتشمل أیضا قروض صندوق دعم الطالب في الجامعات األردنیة الرسمیة، (
ساعة ومنح صندوق دعم  ٤٥كادیمیة األراضي الجافة في الجامعة الھاشمیة/ للطالب المستحق ومنح أ

الطالب في الجامعات األردنیة الرسمیة (دبلوم كلیات المجتمع الرسمیة للتخصصات التطبیقیة 
والمھنیة).  وكانت المدیریة شددت ،في وقت سابق، على ضرورة ایالء الطالب عنایة وأھمیة خاصة 

والمعلومات التي یذكرھا في برمجیة تقدیم طلب للحصول على بعثة / منحة /  لصحة ودقة البیانات
ً  عند  قرض.  فیما دعت الطلبة إلى ضرورة المحافظة على سریة الرمز السري الذي یحدده شخصیا

  الدخول الى برمجیة تقدیم طلب الحصول على بعثة / منحة / قرض.//
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  الجامعات تدرس دمج الموازي مع العادي تدریجیا
  
  

یدرس رؤساء مجالس أمناء الجامعات األردنیة تحریك بنود االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد 
البشریة، وأھمھا المتعلقة بالتدرج في إعادة ھیكلة الرسوم الدراسیة بدمج الموازي مع العادي 

س وتوحیدھما تدریجیا على مدى خمس سنوات الى ثمان سنوات لتطبیق أسس الرسوم الجامعیة واس
  القبول.

واعتبر رؤساء مجالس األمناء في اجتماعھم الذي عقد قبل أیام لمناقشة مدیونیة الجامعات والتي 
  ملیون دینار انھ ال بد من حلول جذریة لترتیب أمور الجامعات المالیة ١٩٠بلغت حوالي 

  

  /سوالیف٣-١ص:الدستور 
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  البدور: تطلعاتنا تجاه التعلیم العالي تتوافق مع الورقة الملكیة النقاشیة السابعة
  

استعرض رئیس لجنة التربیة والتعلیم والثقافة النیابیة الدكتور إبراھیم البدور العدید من القضایا التي 
الي في األردن والتطلعات للمرحلة المقبلة لتجوید وتطبیق معاییر االعتماد العام تھم مسیرة التعلیم الع

  والخاص.
  

جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقدتھ اللجنة الیوم بحضور رئیس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي 
الجامعات الدكتور بشیر الزعبي وأمین عام وزارة التعلیم العالي الدكتور عاھد الوھادنة ورؤساء 

  الخاصة.
  

وقال البدور إن القطاع التعلیمي یعتبر من اھم الركائز األساسیة للنھوض باألردن سیما التي وردت 
خالل الورقة النقاشیة السابعة لجاللة الملك عبد هللا الثاني المعنیة ببناء القدرات البشریة وتطویر 

ي تحاكي بدورھا الفكر العملیة التعلیمیة بحیث تكون الجامعات مصنع العقول عبر تطویر المناھج الت
واكتشاف المواھب والجمع بین العلم والعمل وبناء الفكر لمواكبة التكنولوجیا ومجمل المتغیرات 

  والمستجدات.
  

وأشار البدور إلى أن اھم المطالب التي تناولھا االجتماع تلخصت في تطبیق المعاییر بین الجامعات 
دد من الموضوعات منھا: فتح برامج الدراسات الخاصة والحكومیة بصورة متساویة، باإلضافة لع

العلیا في الجامعات الخاصة أسوة بالجامعات الحكومیة، والقبول المباشر بالجامعات من خالل 
الخضوع المتحان الكفاءة، وفتح المجال لدراسة الطب وطب األسنان للوافدین تحدد بنسبة معینة ما 

  یساعد برفد االقتصاد الوطني.
  

حكومة أن تروج لقطاع التعلیم في الخارج من خالل سفاراتنا والملحقیات الثقافیة الفتا وتابع على ال
إلى ضرورة اعتماد جھة واحدة بدال من تعدد المرجعیات الحاصل ما بین وزارة التعلیم العالي 

  ومؤسسة ھیئة االعتماد بھذا الشأن.
  

عات األردنیة كافة بھدف االرتقاء بدوره قال الزعبي إن الھیئة تقف على مسافة واحدة بین الجام
بجودة مخرجاتھا التعلیمیة عبر معاییر االعتماد العام والخاص التي تتابعھا ھیئة االعتماد لضمان 

  جودتھا.
  

وبین أن قانون ھیئة االعتماد جعل من مجلس الھیئة یمثل ضمان لجودة مؤسسات التعلیم وبرامجھا، 
التي تضعھا الھیئة لمواكبة التطور في منظومة التعلیم العالي باإلضافة إلى معاییر التصنیف األردني 

  على المستوى المحلي والدولي.
  

  ألف. ٧٠وأضاف إن ھناك استراتیجیة لزیادة أعداد الطلبة الوافدین إلى ما نسبتھ 
  

ة بدوره قال الوھادنة أن العالقة بین وزارة التعلیم العالي ومؤسسة ھیئة االعتماد والجامعات الحكومی
والخاصة ھي عالقة تشاركیة مبنیة على معاییر قابلة للتطبیق بھدف الحفاظ على المنتج ' التعلیمي ' 

  الذي ینعكس على كافة المجاالت، الفتا الى ان التعلیم صناعة واستثمار. 

  نیوزالكون 
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  وسط مطالب بمزید من الدراسة للمقترحات طموح یحاكي التطور ٢٠١٨ل التربیة والتعلیم خال
  
  

الدراسي  ناقش تربویون أبرز االنجازات والتحدیات التي مرت بھا وزارة التربیة والتعلیم خالل العام
قراراتھا التي  والتي زخرت بالكثیر من التحوالت والتغییرات الجذریة في بعض ٢٠١٩-٢٠١٨

أبرز المفاصل التي یجب ان » الرأي«ووضع خبراء تربویون الى  .مام العامةتشكل محط انظار وإھت
منھا التخطیط المسبق لكل القرارات المتخذة والعودة الصحاب  تتبعھا الوزارة عند اجراء

 نظرا لخصوصیة قطاع التعلیم الذي یرمي بتبعاتھ العوام مقبلة ص،االختصا
 
تتطلب ادارتھا  وتوافقوا على ان وزارة التربیة والتعلیم تعد احد ابرز اعمدة القطاع الحكومي والتي 

ً  نظرة شمولیة عمیقة وحذرا عند اتخاذ اي اجراء، ایمانا بدورھا الراسخ في بناء االجیال حاضرا
 ر التربیة والتعلیم االسبق الدكتور فایز السعودي وضع ابرز المحاور التي یجب علىوزی .ومستقبالً 

   .الوزارة اتباعھا لحل عدد من االزمات التي مرت بھا الوزارة
  

وعملت على  وقال السعودي: كرست الوزارة جھودھا في ایالء مرحلة ریاض االطفال اھمیة قصوى
جمیع االطفال من  قع من خالل فسح المجال امامترجمة االستراتیجیة الوطنیة على ارض الوا

واكسابھم المھارات في مراحل مبكرة  االنخراط في الصفوف المبكرة للبدء في مرحلة تعلیم االطفال
 واقترح السعودي بضرورة العمل على تسریع دمج االطفال في المرحلة االساسیة لتبدأ .من عمرھم

اجرتھا عدد من  حلة اكثر ادراكا وتعلما حسب دراساتمن سن الخامسة لكون االطفال في ھذه المر
   .الدول المتقدمة

  
» التوجیھي » وتحدث السعودي عن ابرز التعدیالت التي اجریت على امتحان شھادة الثانویة العامة

 ٤٠كمعدل عام للنتیجة و ١٤٠٠بالعمل على اعتماد دورة واحدة المتحان التوجیھي واعتماد عالمة 
   .%كنسبة نجاح

  
المنظومة التعلیمیة  بر ان ھذه التعدیالت ال تصب في المصلحة العامة وتعد سببا كبیرا في تراجعواعت

العالي الذي یدعو الى المزید من الدراسة  التي تتطلب توافقا ما بین وزارتي التربیة والتعلیم والتعلیم
المة النجاح والعمل وطالب باعادة النظر في ع .مستقبال والبحث في جوانب ھذه القرارات وتبعاتھا

لمعرفة میول ورغبات الطلبة قبیل التسجیل في الجامعات  «امتحان قبول في الجامعات«على تحدید 
واشار السعودي الى ضرورة انشاء مدارس  تعلیمیة قادرة على التوجھ الى للحصول على مخرجات

عین العام والخاص في ظل لبناء شراكة حقیقیة مابین القطا اھلیة حكومیة تبنى في المناطق النائیة
مدرسة في الوقت الحالي لمعالجة مشكلة االكتظاظ المدرسي ومنح حق  ٦٠٠حاجة الوزارة الى 

   .المشكلة للجمیع، علما بان برنامج الوقف التعلیمي فكرة مجدیة اال انھا غیر كفیلة بحل التعلیم
  

احتیاجات الطلبة  دراسیة لمعرفةوطالب السعودي بتفعیل خطة الدوام االفتراضي قبیل بدایة السنة ال
عند بدایة العام الدراسي، ودراسة  وتوفیر الكوادر التعلیمیة المؤھلة والقادرة على تنفیذ خطط الوزارة

   .احتیاجات الطلبة من الكتب والمناھج الدراسیة
  

منحى الظاھرة في  ودعا الى تنفیذ خطط من شأنھا ان تحل قضیة العنف المدرسي التي بدأت تأخذ
المستشارة  .واالنتماء لدى الطلبة دارسنا والعمل على غرس مفاھیم من شانھا ان تعزز قیم الوالءم

والتعلیم من خالل  التربویة الدكتورة بشرى عربیات عرضت مالحظاتھا حول اداء وزارة التربیة

  ١٠ص:الرأي 
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لتعلیمي اتخاذ برنامج الوقف ا اجرائھا لعدد من التعدیالت على قوانینھا مشیدة برؤیة الوزارة في
جمیع مكونات المجتمع للتبرع لبناء مدارس في  والعمل بھ وافتتاح حساب بنكي لھذه الغایة، لتشجیع

   .بحاجة الى المزید من التوضیح المناطق المحتاجة او النائیة ، اال انھ
  

ً من التفاصیل لتوضیح الجوانب اإلیجابیة والسلبیة لھذه  وطالبت عربیات بإیالء الموضوع مزیدا
واضافت عربیات ان الوزارة توجھت الى منح الطلبة فرصة مزاولة  .الفكرة وأثرھا على واقع التعلیم

%من البرنامج المدرسي لالنشطة الالمنھجیة اال انھا  ٢٠من خالل تخصیص  االنشطة والھوایات
ً  تفتقر    .للتخطیط والتنسیق مما جعل تطبیقھا في ھذا العام ضعیفا

  
د ٢٠١٨یات ان الوزارة مرت خالل العام الدراسي الحالي ورأت عرب َّ  ببعض الھفوات منھا تقل

 .التربویة منصب وزیر التربیة والتعلیم ثالثة وزراء خالل ھذا العام ، االمر الذي اربك سیر العملیة
خالل  وحملت عربیات وزارة التربیة والتعلیم المسؤولیة األكبر بعد فاجعة البحر المیت من

نسمع عن توقیف احد  راءات القانونیة التي تمت، بینما یتحمل المسؤولیة اكثر من جھة لكننا لماإلج
واشارت عربیات الى جزئیة تخفیض عدد حصص الطلبة، األمر الذي ادى الى  .من وزارات اخرى

ً اضافة الى قرار وجود طلبة  المرحلة الثانویة في الشوارع الساعة الحادیة عشرة والنصف صباحا
التخطیط  عدیل شھادة امتحان الثانویة العامة لعام دراسي كامل، والذي كان یحتاج المزید منت

  على متلقي الخدمة والتریث في اتخاذ قرارات بحاجة الى دراسات معمقة حول اثر ھذه القرارات
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  یبتكرون مركبة إطفاء آلیة» الھندسة المیكانیكیة«طلبة 

  
ُ آالَف األرواح والممتلكات بسبِب الحرائق،  ُ الرئیسیة ھي عدم لطالما فقدت البشریة وكانت المشكلة

َ قلة غاز األكسجین وارتفاع درجة الحرارة،  قدرة الُمنقذین على الوصول إلى مصدِر الحریق نتیجة
ٌ من قسِم الھندسة  ً إلى انعدام الرؤیة وعدم القدرة على تمییز األجسام؛ لذلك ابتكر طلبة إضافة

ً، ذات تحكٍم عن بعد، من شأنھا المیكانیكیة في جامعة العلوم والتكنولوجیا األردن َ إطفاٍء آلیة یة، مركبة
  أّن تحل ھذه المشكلة.

ّة الظروف القاسیة؛ حیُث أنھا تستطیُع الدخول إلى مكان  ھذه المركبة لدیھا القدرة بأّن تتغلب على كاف
الحریق وتحدید المصدر من خالل الكامیرات الُمزودة بھا، ومن ثّم توجیھ المیاه الموجودة في 

ِھا الى قلِب أو مركز  الحریق بشكٍل مباشٍر، عن طریق الخراطیم ذاِت ال ً خّزانات تحكم عن بعد، إضافة
ّھا تقوم بإرساِل معلوماٍت ھامٍة عن البیئة المتواجدة فیھا مثل: درجة الحرارة، ونسبة األكسجین،  إلى أن

  وذلك عن طریِق الحساسات الموجودة على جسم المركبة.
ِھا: أحمد السالم، عیسى « العلوم والتكنولوجیا « إنجاٌز جدیٌد لجوھرة الجامعات  عن طریق طلبت

ٌ ق ٌ علمیة طامش، عمر القاسم، عبد هللا الخطیب، من خالل مشروع تخّرجھم الذي أشرفت علیھ قامة
ٌ في قسم الھندسة المیكانیكیة: الدكتورة وفاء بطاینة.   مرموقة

  ١٧ص:الدستور 
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  یون عقود من الحباألردنیون والھاشم

  
  د. محمد القضاة

  
أفرزت سنوات الربیع العربي وتوابعھ وزوابعھ الكثیرة الكثیر من المعطیات االیجابیة والسلبیة، 
وأثارت العدید من األسئلة، وقد اعطت دروسا وعبرا لم تنتھ وال تنسى على امتداد المنطقة برمتھا؛ 

میین على مدار عقود وما یھمنا الحالة االردنیة بتجلیاتھا وتداعیاتھا والعالقة بین االردنیین والھاش
امتازت بالتقدیر واالحترام، وال أجمل من أن یتعانق الحب بالجد والود بالمثابرة والتغییر باإلصرار 
والبناء، والقائد بأسرتھ في رغبة واحدة أساسھا االحترام واإلبداع والعطاء، ھكذا یترجم االردنیون 

بعمق ورویة یعرف اننا في عقد متین أساسھ عالقتھم بالھاشمیین وباستمرار ومن یقرأ ھذه العالقة 
ونھجھ بناء األردن الحدیث القادر على مواكبـة التطور والتقدم وفق معطیات العصر، ومن یقرأ 
أحادیث الملك في كل اللقاءات والحوارات یدرك انھ یركز على التفرد والنوعیة في مختلف مستویات 

رؤیتھ على جانب بعینھ؛ وإنما نراه یؤسس لعقد  البناء المعرفي والتقني والثقافي، وال تقتصر
اجتماعي یقوم على الحریة والوعي واالتقان وتعزیز الھویة الوطنیة الجامعة على مبدأ الـمواطنة 
والمساواة في الحقوق والواجبات، وتشجیع اإلبداع والتمیز والعمل التطوعي وتكریس ثقافة الحوار 

اآلخر، ویؤكد دائما على دور الشباب وضرورة استثمار طاقاتھم والقیم الدیموقراطیة واحترام الرأي 
ومواھبھم في إحداث التغییر اإلیجابي في كل میادین العمل، إضافة إل المشاركة في الحیاة السیاسیة 
التي تمكنھم من المشاركة في صنع القرار لبناء المستقبل األفضل لھم ولألجیال القادمة، ورغبتھ في 

وصریحة وجادة وتؤكد الُحبِّ والَوفاِء. وھا ھم األردنیون في كل مكان یمدون  ھذا الشأن واضحة
ایدیھم لقائدھم بود وحنان واْطِمئنان، وغالبا ما تجده بینھم یساندھم ویقدم لھم ید العون والمساعدة، 

َحات ُمْشِرقة باالندغام والتقدیر واالحت َّْرھا َصف رام، واقول والعالقة بین االردنیین والھاشمیین تَسط
نا مع َْد َوَصلْ َة لق ِم والَمْعِرف ِعلْ الْ ِ ِّحیَن ب َِن َوُحماتَھُ الُمتََسل جال یا ُجْنَد الَوط جاُل الرِّ  لألردنیین: أیُّھا الرِّ

ُ ِعزٍّ  َْتھا َمسیَرة ل َّ َِة والَعطاِء، تََخل َّْضِحی َاٍت غنیة بالحب تْمتَدَّ َعْبَر عقود ِمَن الت الھاشمیین إلى َمَحط
َمِن َوفَ  َضاِء الزَّ َِة في ف ِْكِر والَمْعِرف ُ البُناة الُحماة، ُدعاة الِعلِم والف َعِطَرة السرة الھاشمیة الْ ُ ا خاٍر، ھَي سیرة

  الُمْشِرِق.
  

وأقول إن قراءة سیرة الملك ولقاءاتھ تكشف ابعادا كثیرة محلیة واقلیمیة ودولیة؛ محلیة باحترامھ 
عمیق للحراكات التي حافظ علیھا واحترمھا وسجل أمام العالم أّن لمتطلبات المجتمع االردني وفھمھ ال

الدم األردني أغلى من المناصب والمكاسب؛ إضافة إلى رؤیة سدیدة توسس لكیفیة ادامة الحكم 
الرشید والتعامل مع الشعب األردني بالوانھ واطیافھ ومفارقاتھ، وھذا یؤكد الحاجة الى فھم متطلبات 

بمواصفاتھا المحلیة واالقلیمیة بعیدا عن الوصفات الغربیة؛ ومن یتابع لغتھ مع  الحریة والدیمقراطیة
الناس في الشارع والوزراة والجامعة وفي كل مكان یشعر بلغة الوضوح والصالبة والحزم، فما 
أحوجنا الى مثل ھذه الحكمة لقراءة وقائع العالقة بین الملك وشعبھ وعالقتھ بمحیطھ االقلیمي وحتى 

ي، كي نعرف ما ننعم بھ من نعم ال تعد وال تحصى فلنتق هللا في بیوتنا وأسرنا ومجتمعنا الدول
ووطننا. واالردن ھو ھّم الملك الحقیقي، ومن حقھ علینا أن نقرأ بعمق كیف یفكر باللیل والنھار 

دة للخروج من أزمتھ االقتصادیة، وعلى الرغم من الظروف الصعبة غیر أنھ ال تجد دولة عربیة واح
بمثل ظروف االردن قادرة على اجتیاز مشكالتھا، واالردن بفضل هللا وحنكة الملك ووعي الشعب 

  /عمونالكترونيالرأي 

 مقاالت
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االردني باطیافھ كافة یتعافى ویمضي في خططھ ومشاریعھ، ولذلك ال یجوز ألحد فیھ ان یتنكر 
لمنجزاتھ وتعاملھ الحضاري وظروفھ االقتصادیة الصعبة ولدوره االقلیمي في نصرة المظلومین 
والمھجرین ولعظمة رسالتھ، وھنا كم یتمنى المرء على االطیاف السیاسیة خاصة المعارضة ان 
تتأمل واقع األردن ونظرة العالم الحر لھذا البلد، نعم األردن یجب ان یبقى األنموذج؛ ألنھ یتعامل منذ 

بلدھم  تأسیسھ بشفافیة وبساطة وموضوعیة عالیة، وما حصدتھ المعارضة من احترام وتقدیر في
األردن لم یجده اقرانھم في البالد العربیة قاطبة، علینا ان نقف مع األردن وقیادتھ في ھذه الظروف 
الدقیقة، وأن نعمل بصمت وصدق حتى یتجاوز األردن تحدیاتھ االقتصادیة، ویدا بید مع القیادة 

تي یتبناھا الملك شخصیا الھاشمیة للوصول إلى بر اآلمان واالستقرار والحریة وتعزیز الدیمقراطیة ال
  وتطمح إلیھا أطیاف المجتمع االردني كافة.

  
إن جھد جاللتھ وحرصھ على األردن وشعبھ یجسد فینا كیف نعمل ونواصل المشوار كل من موقعھ، 
إذ ال مجال للتواكل والتقاعس، ال بد من العمل واإلخالص والتفاني حتى نصل إلى الھدف، على أن 

تعتمد على االستعداد النفسي والعقلي والتمییز بین ما ھو نافع وما ھو ضار،  نحدد مسؤولیاتنا التي
 ً وان نقارن ونوازن بین إمكانیاتنا وطموحاتنا لكي نصل في النھایة إلى أردن منیع نسعى فیھ جمیعا
مع جاللتھ إلى تشكیل النموذج الدیمقراطي في منطقة حبلى بالتحدیات واألحداث، وعلینا أن نسخر 

ا وعقولنا وفكرنا وأقالمنا لقراءة الفكر الملكي الذي یحس بنبض الشارع ویطمح فیھ الوصول قلوبن
باالردن إلى مستوى الدول لمتقدمة؛ تلك الدول التي خاضت غمار التجربة وأصبحت في المقدمة 
رغم كل التحدیات التي واجھتھا، فلنعد العدة ولنمضي إلى اإلصالح والتحدیث والتطویر، ولیبارك 
هللا ھذه العالقة المباركة بین االردنیین والھاشمیین، ولنضع أیدینا بیده في سبیل األردن الذي یجب أن 
ینھض فیھ الجمیع بمسؤولیاتھ بكل اھتمام واحترام وانسجام وفعل ال یقدر بثمن، وتحیة صادقة 

یمقراطي لجھوده المخلصة ورؤیتھ السدیدة وخططھ الطموحة لتحسین األداء العام والوضع الد
  واالقتصادي وتھیئة سبل العیش الكریم لبلدنا العزیز.



  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 
18 

  التعلیم المھني الذي نرید!إصالح 
  

  
  د.مفضي المومني

  
نتفق جمیعا ونستمع كثیرا في الفترة األخیرة عن مواضیع تطویر التعلیم وبالذات التعلیم المھني 

ً ودیباجة أو خاتمھ  أو حشوا في والتقني، وما یؤسف ان التطرق للتعلیم المھني والتقني أصبح دیكورا
كالم البعض وتصریحاتھم من مسؤولین أو منظرین أو تربویین أو غیرھم، واجزم أن بعضھم ال 
یعرف من التعلیم المھني والتقني إال اسمھ وكان القضیة من كمالیات األشیاء او ألمحسنات اللغویة! 

دسي ھو أساس التكنولوجیا، والواقع ان ھذا النوع من التعلیم واقصد التعلیم المھني والتقني إضافة للھن
التي تدیر حیاتنا، وتمدنا بالمنتجات والخدمات التي نحتاجھا في مجتمعنا المتقدم الحدیث والمعاصر، 
وسأقتصر حدیثي ھنا عن التعلیم المھني والحالة األردنیة ولن استخدم لغة األرقام التي اتركھا للجان 

ھو مطبق عالمیا علنا نأخذ بتجارب اآلخرین التطویر، لكني سأعرض وجھة النظر التربویة وما 
ونصل إلى تعلیم مھني فعال یغذي ویزود سوق العمل بعمال مھنیین مھرة بمختلف درجات 

  المستویات المھنیة األساسیة لھرم القوى العاملة.
أوال ومن حیث البرامج وحتى یكون لدینا حلقة متكاملة من التعلیم المھني فیجب أن یقدم النظام 

لیمي (التدریبي) وللعلم فأنا أتحاشى ذكر التدریب العملي مقرونا بالتعلیم، الن النظم العالمیة تعتبر التع
التدریب وتعلم المھارة جزء ال یتجزأ من عملیة التعلیم والتعلم الموجھ للمجال النفس حركي عند 

ن یقدم ثالثة برامج اإلنسان، مع الجانبین المعرفي والوجداني، واكرر یجب على النظام التعلیمي أ
متكاملة تغطي المراحل العمریة كافة، فالتعلیم المھني یبدأ من المدرسة في المرحلة األساسیة، ومن 
خالل برامج التعلیم المھني كجزء من التعلیم العام، والتي تسھم في توعیة الطالب بالمھن ومن ثم 

المباشر معھا من خالل جوانب نظریة تھیئتھ للتعامل معھا وإدراكھا ومن ثم استكشافھا والتعامل 
وعملیة وتدریب یراعي المراحل النمائیة لطالب مرحلة التعلیم العام، وأیضا فمن أھم أھداف ھذا 
البرنامج في ھذه المرحلة أن نكون لدى الطالب موقفا و رغبة ومیول و توجھ نحو مھنة المستقبل، 

لك من الفوائد لھذا البرنامج. وثانیا برنامج تكتسب من خالل التعامل مع المھن كما أسلفت وغیر ذ
التعلیم المھني الذي یعد الفرد لمھنة ضمن مستویات المھن األساسیة المختلفة وھي المرحلة الثانویة 
أو من خالل مراكز التدریب المھني أي بعد الصف العاشر وتسمى مرحلة اإلعداد وھي المرحلة 

لطالب بحیث یخرج لسوق العمل ولدیھ الكفایات المھمة لسوق العمل والتي یجب أن تؤھل ا
والمھارات الالزمة ألداء المھنة التي تعلمھا ضمن مستوى مھني معین من المستویات المھنیة 
االساسیة التي تبدأ بمحدود المھارة ثم شبھ الماھر ثم الماھر ثم المھني والمھني المتقدم، او حسب 

رائح والحزم مثل نھج التدرج او المختلط، وتعتبر ھذه معاییر تصنیفیة عالمیة اخرى غیر نھج الش
ً الن المھني ھو المنفذ لكل األعمال التي تزودنا بالخدمات والمنتجات. وثالثا برامج  الفئة ھامة جدا
التعلیم المھني المستمر أو ما یسمى ببرامج رفع الكفاءة أحیانا، وھذا النوع من البرامج ھو مسؤولیة 

سؤولیة القطاع الخاص ألنھ یعمل على رفع وتطویر كفاءة المھنیین في المھن التي النظام التعلیمي وم
یمارسونھا بما یتواءم مع التطور التكنولوجي المتسارع في عالم المھن ویعد ھذا النوع من أنواع 

  تعلیم الكبار.
مستوى المتقدم وبعد أن نتأكد من وجود ھذه الحلقة المتكاملة من البرامج ومناھجھا التدریبیة ذات ال

والشامل لكل المھن، علینا التأكد من النقاط التالیة حتى نضمن تعلیم مھني فعال یخرج مھنیین یقبلھم 
  سوق العمل ویكونوا على سویة ویمتلكون الكفایات التي تدخلھم سوق العمل بجدارة وھي:

  نیوزطلبة 
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استراتیجیات تعلیم مھني وطنیة محكمة ینفذھا ویضعھا ویطورھا ویراقب تنفیذھا جسم مستقل  -١
ھیئة او غیره من المسمیات مشابھة لمجلس التعلیم العالي من المختصین في ظل تعدد الجھات 

  د.الوطنیة المشرفة على التعلیم المھني وتعدد االستراتیجیات ووجھات النظر وتكرارھا وتشتت الجھو
ربط استراتیجیات التعلیم المھني مع استراتیجیات التعلیم التقني والھندسي من جانب بناء القوى  -٢

البشریة لضبط الكم والنوع بما یلبي حاجة سوق العمل المحلي واالقلیمي من منظور وطني كلي 
  متكامل.

بما یتناسب مع طبیعة إصالحات تشریعیة مستعجلة مواكبة للتقدم الھائل في مجال المھن ومرنھ،  -٣
المھن وتغیرھا، تجمع كل ما یخص التعلیم المھني في بوتقة واحدة وتوزع األدوار للجھات المزودة 
للتعلیم المھني سواء كانت وزارة التربیة او مؤسسة التدریب المھني او القطاع الخاص وغیرھا 

  وتزیل التقاطعات فیما بینھا.
بالمناسبة إذا أردنا تعلیم مھني فعال ذو كفاءة عالیة، اذا عرفنا ان توفیر التمویل الالزم وھو مكلف  -٤

أمثال طالب التعلیم العام تقریبا ، وكذلك العمل على تشجیع  ١٠- ٨طالب التعلیم المھني یكلف من 
القطاع الخاص لتبني التعلیم المھني من خالل حوافز تشجیعیة فعالة ومحكمة وقابلة للتطبیق وكذلك 

الدعم الدولي لھذا النوع من البرامج وأؤكد ھنا أن واحدة من أساسیات التعلیم المھني  االستفادة من
التي تعلمناھا ( ھنالك حد أدنى من الكلفة الكلیة للتعلیم المھني إذا ھبطت الكلفة عن ھذا الحد فال یمكن 

وأدوات  الحصول على تعلیم مھني فعال وناجح) أي ال یجوز التقتیر في قضیة مستلزمات وأجھزة
  التدریب وھنالك نظم ومعاییر عالمیة لذلك یمكن الرجوع لھا.

التركیز على توفیر مدربین ومعلمین مھنیین بمستویات متقدمة وال مانع ال بل یجب إبتعاث  -٥
المعلمین المھنیین في دورات تدریبیة في مختلف بلدان العالم المتقدم الكتساب آخر المھارات المھنیة، 

نعلم ونتعلم مھارات تقلیدیة عفا علیھا الزمن، إذا علمنا أن قاعدة المسؤولیة لدى معلم  ولكي ال نبقى
  التعلیم المھني أوسع واكبر منھا لدى معلم التعلیم العام.

توفیر بیئة تدریبیة تركز على اكتساب المھارات داخل المؤسسة التعلیمیة وكذلك في مواقع العمل  -٦
العمل جزَء ھاما من اإلعداد لمھني المستقبل من خالل مناھج وخطط بحیث یشكل التدریب في مواقع 

  دراسیة وتدریبیة محكمة یشارك فیھا القطاع الخاص.
التركیز على تعیین إداریین للتعلیم المھني على درجة من الوعي والمرونة والكفاءة، الن ھذا  -٧

  تھا وغیر مرنة.النوع من التعلیم ال تتماشى معھ إدارات تقلیدیة منغلقة على ذا
والنقطة األھم ، ما الفائدة من تخریج مھنیین بسویة عالیة مع عدم وجود سوق عمل یستوعبھم  -٨

وذلك لقصور المسؤولیة الحكومیة في تنفیذ حمایة إغالقیة على المھن ضمن منافسة غیر شریفة 
نان كمثال لدیھ إغالق تام وغیر متعادلة للعامل الوافد مع العامل األردني!! إذا علمنا أن بلد مثل لب

مھنة بحیث یقتصر التشغیل على المواطن اللبناني فقط ، وقد یقول قائل ان ذلك  ٨٦على ما یزید عن 
موجود في األردن لكن الواقع یقول غیر ذلك، إذا كنا جمیعا نتعامل یومیا مع مھنیین في شتى أنواع 

المھن یعمل بھا اآلالف من الوافدین المھن من جنسیات عربیة وافدة أو مھاجرة ألینا!!وھذه 
وباالمكان احالل عمالة اردنیة لتعمل بھذه المھن ونقلل من نسب البطالة بین الشباب، فإذا كان 
التشریع موجود فھو غیر مطبق أو منفذ وھذه مصیبتنا لدینا أفضل القوانین في العالم وفي التنفیذ نحن 

  مقصرین.
ت أنظمة التعلیم المھني كما ینادي بذلك البعض، الن ذلك نقطة أخرى یجب عدم إغالق نھایا -٩

سیحد من اإلقبال علیھا، ولكن یمكن تقنیین عملیة االنتقال إلى مستویات تعلیمیة أعلى من خالل 
  ضوابط وتعلیمات مقننة لعملیة االنتقال وضمن شروط معینة.

كادیمي المؤدي إلى الثانویة تحدید وھیكلة المھن التي یجب أن تكون ضمن المسار المھني األ - ١٠
العامة والمھن التي تحتاج إلى دورات قصیرة المدى تؤھل الفرد لمستوى عمل مھني محدد وتحدید 
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الجھات التي یجب أن تقوم بذلك، وكما اعرف فإن وزارة التربیة قد انتھت من ذلك من خالل لجنة 
  لھیكلة التخصصات المھنیة وھي في طور التنفیذ.

افز للملتحقین في التعلیم المھني ولدینا تجارب للمدارس المھنیة في البدایات والتي إیجاد حو - ١١
بناھا األلمان لدینا، حیث كان یصرف للطالب مصروف جیب وكانت المدرسة توفر للطلبة من 
األماكن البعیدة السكن الداخلي والوجبات وغیر ذلك، وال أنسى انھ یجب على التشریعات ان تحدد 

  حد أدنى لرواتب المھنیین یختلف ویزید عن الحد األدنى للرواتب في قانون العمل. على األقل
ھذه مجموعة من النقاط التي أسعفتني بھا الذاكرة والتجربة وھنالك غیرھا ، وعلینا تجمیع الجھود في 

ة وأنا إصالح التعلیم المھني، ألني اعرف أن ھنالك عدة لجان تعمل بھذا االتجاه شكلتھا وزارة التربی
أشارك وشاركت في بعضھا وكذلك ھنالك توصیات مؤتمر التطویر التربوي الذي عقدتھ وزارة 
التربیة منذ فترة،وال أنسى امقررات التنفیذیة للجنة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة والتي أخذت 

الح الفعال بمجموعة كبیرة من النقاط التي ذكرتھا، فالصورة واضحة لكن یجب ان نبدأ مسیرة اإلص
....حمى هللا األردن. ً   للتعلیم المھني فقطار التقدم یسیر بسرعة وال ینتظر أحدا
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  تعیینات التعلیم العالي: ثنائیة التنفیع والتھمیش
  
  

  أد. سیف الدین الفقراء
  

ردني مع حكوماتھ أن یُقنن الفساد إّن واحدة من مشاكل المجتمع األإّن واحدة من مشاكل المجتمع األ
ویُشّرع لھ بحجج أو بدون حجج تبرھن الخطیئة، فبعد أن ثارت زوبعة تقییم رؤساء الجامعات وما 
ّى عنھا مجلس النواب ألسباب  رافقھا من مخالفات، ومضت بال مباالة من الدولة ومؤسساتھا، وتخل

رت عنھ من ضبابیة في المشھد األكادیمي، ثّم یدركھا الجمیع، وتبعھا تشكیل مجالس األمناء وما أسف
ّضح للجمیع أّن ال  مسألة منح المقاعد الجامعیة في تخصص الطب وما أسفرت عنھ من شّد وجذب، ات
والیة لمجلس التعلیم العالي على صالحیاتھ، وأّن الضعف ھو السمة األبرز في مشھد وصایتھ على 

  سیاسة التعلیم العالي.
األمر المؤسف أّن الوزارة تعاني من غیاب وزیر فعلّي یتولى مھام مسؤولیتھ؛ فمعالي الوزیر السابق 
ً دون أن یكشف على ملفات حیویة في وزارتھ، وجاء التلھوني مرور  عزمي المحافظة غادر باكرا

ً ال یعنیھ أمر ال ً ضیفا تعلیم العالي، الكرام فال شيء یعنیھ في الوزارة وھو الذي یعتبر نفسھ وزیرا
وھذا دفع األمین العام إلى قیادة الوزارة بال حسیب وال رقیب، فنسمع عن تشكیل مجالس صندوق 
البحث العلمي واختیار لجانھ ، وتشكیل لجان متخصصة في الوزارة وھیئة االعتماد وال نعرف أسس 

لمعارف والمحسوبیات، اختیار أعضاء ھذه اللجان ومعاییرھا غیر ما تسّرب منھا في مجال التنفیع ل
  وتھمیش للكفاءات، واستثناء لبعض الجامعات.

الیوم تفوح رائحة نتنة في مجال تعیین المستشارین الثقافیین في الخارج، وبرواتب خیالیة تحمل معھا 
ً لخطیئة التعیینات  ً یقنع أو تبریرا غبار الفساد الذي نرید قصم ظھره، وال نسمع من التعلیم العالي ردا

ً من العاملین في وال ن ً لھا، وال ندرك أسسھا ومعاییر المفاضلة للمتقدمبن، وال نعدم ھمسا سمع نفیا
ھ  ّ الوزارة یشكون فیھ من الشللیة والمناطقیة، والتنفیعیة في التشكیالت والتعیینات والتنقالت، وھذا كل

وشلل في أداء سوء طالع ینذر بالشؤم والتراجع في حاضنة التعالیم العالي، وسیفضي إلى عجز 
  دورھا الرقابي واإلشرافي على الجامعات ما دامت تضطلع ھي بقیادة المخالفات ورعایتھا.

نا اعتدنا على  ّ إّن غیاب الدور الرقابّي لمجلس النواب عن ھذه الحالة أمر مستغرب، ولكّن مبّرر بأن
ن لفقھھا؛ وإدراك أبعاد دور باھت للرقابة في ھذا المجلس، فقضایا التعلیم العالي تحتاج إلى مختصی

المخالفات إن وجدت فیھا، واالكتفاء بلجنة التربیة والتعلیم ولجنة النزاھة والشفافیة كلجنتین 
مختصتین أمر یدعو إلى التشاؤم من اإلصالح في ھذه الوزارة؛ فتجاربنا السابقة مع ملفات أحیلت 

  إلى ھاتین اللجنتین كانت مخفقة ومحبطة بامتیاز.

  نیوزطلبة 
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.  
  

  
  
  
  دابوق –ھالل عبدالكریم ذیب عصفور  -
  
  شارع الجامعة االردنیة –عبدالرحمن مصطفى مسامح  -
  
  فندق الثریا –رامي احمد عبدالرحمن صوان  -
  
  شارع الجامعة االردنیة –موفق وحید عبدالحمید صالح  -
  
  ضاحیة الحسین –فریز جرار » محمد داود«احمد  -
  
  الزرقاء –مخلد محمد حسن الخالیلة  -
  
  الحصن –ناصف سلیمان سلیم عباسي  -
  
  الصویفیة –نبیل ابراھیم خلیل سعادة  -
  
  مادبا –مثایل سلمان نوري الفشیكات االزایدة  -
  
  قریة ابونصیر –شوفة ضامن الوریكات  -
  
  الرابیة –جالل مبدا رضوان جرار  -
  
  خلدا –اسماعیل محمد صالح سكر  -
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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ناشطون تداولوا أمس عبر مواقع التواصل االجتماعي دعوة لالعتصام أمام مجلس النواب الیوم 
في مشروع قانون العفو العام، الذي اقرتھ الحكومة أول من أمس، ” النقص“االربعاء، احتجاجا على 

  شمولھ لبعض القضایا والمخالفات.وعدم 
  

من مصادر مطلعة أن الحكومة تدرس حالیا استحداث منصب أمین عام یلحق بوزیر ” الغد“علمت 
الدولة لتطویر األداء المؤسسي في رئاسة الوزراء. القرار ما یزال توجھا قید الدراسة، مع العلم انھ لم 

  یسبق ان تم تعیین أمین عام لحقیبة وزیر دولة.
  

یعقد مجلس نقابة الصحفیین الیوم اجتماعا، یتوقع أن یكون ساخنا ومفصلیا، حیث ینظر المجلس في 
تقریر اللجنة الخاصة بملف عضویة النقابة، التي انتھت من تقریرھا ورفعتھ للمجلس للبت بما ورد 

  فیھ من مخالفات وتوصیات.
  

جاللة الملكة رانیا العبد هللا ھنأت أمس بأعیاد المیالد المجید، ونشرت جاللتھا على موقع التواصل 
ام للفحیص وإضاءة شجرة المیالد، وقالت صورة لجاللتھا خالل زیارتھا قبل أی” تویتر“االجتماعي 

دوام المحبة والصحة والسالم ھو أجمل ما یزین أعیادنا. كل عام والجمیع بخیر بمناسبة عید “
  ”.المیالد المجید

  
نائب الملك، سمو ولي العھد األمیر الحسین بن عبد هللا الثاني، ھنأ أمس اإلخوة المسیحیین بعید 

بعد رعایتھ الكریمة ” انستغرام“عبر حسابھ على موقع التواصل المیالد المجید. سموه، نشر 
بین األھل واإلخوة في دیر ینبوع الحیاة “االحتفال باالعیاد بجرش أمس صورة من االحتفال، قائال: 

  ”.في دبین بمناسبة األعیاد المجیدة. كل عام وأنتم بخیر وأدام هللا على أردننا وأھلھ الخیر
  
 

 زوایا الصحف 

 زواریب الغد
  


