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 ــوضـــــوعالمـــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
واصل فعالیات مھرجان لیالي المسرح الحر الدولي في دورتھ ت

  الثانیة عشرة
٣  

تخریج المشاركین في ورشة ضبط الجودة لمختبرات المیاه 
  )األردنیة(للفحوصات البیولوجیة في 

٤  

  ٦  ألف مشترك في الضمان االجتماعي ٢٣٨ملیون و: الروابدة
تنفذ انشطة متعددة في جامعة " األردنیة"اكادیمیة من صیدلة 

  ھلسنكي
٨  

ً لكبار " األردنیة"قسم العالج الطبیعي في  ً مجانیا ً عالجیا ینفذ یوما
  السن

٩  

   شؤون جامعیة
الورقة النقاشیة السابعة بعیون جامعة العلوم والتكنولوجیا 

  )األربعة(األردنیة 
١٠ 

تكریم الفھد والصریطي وثالثة فنانین اردنیین بمھرجان لیالي 
  ١٢المسرح الحر الدولي 

١٣ 

طط الدراسیة المحدثة والمطورة تعلن بدء تطبیق الخ» الیرموك«
  لبرامج الدراسات العلیا

١٤ 

 ١٦  ادراج مخاطر التبغ ضمن الخطط الدراسیة في الجامعات: الصحة
 ١٨  المناھج المدرسیة والذكاءات المتعددة
   مقاالت

 ٢١  مھند مبیضین. د/الملحقون الثقافیون والتعلیم العالي
  ٢٢  اعالنات
 ٢٣  وفیات

  ٢٦- ٢٤  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  تواصل فعالیات مھرجان لیالي المسرح الحر الدولي في دورتھ الثانیة عشرة

  
ضمن فعالیات مھرجان  -سناء الصمادي
لحر الدولي في دورتھ الثانیة لیالي المسرح ا

عشرة ، عقد قسم الفنون المسرحیة في كلیة 
الفنون والتصمیم في الجامعة االردنیة الیوم 

  ".المسرح والموسیقى"ندوة فكریة بعنوان 
  

وتناولت الندوة التي ادارھا رئیس القسم 
الدكتور عمر نقرش وشارك فیھا خبراء من 

قح التال: دول عربیة ثالثة محاور االول
المتبادل بین الفنون في المسرح قدمھ 

  .الدكتور سامح مھران من مصر
  

فیما تناول المحور الثاني الموسیقى والممثل والنسیج السینوغرافي قدمتھ شادیة زیتون من لبنان، 
حیث بینت زیتون في ھذا المحور السینوغرافیا التي تمثل ركنا اصیال في العرض المسرحي، وتحدید 

مابین مكونات العرض المسرحي، ومابین الممثل، ومابین مجمل العرض المسرحي  شكل العالقة
، والتاثیر على المتلقي ”الحركي والسمعي والبصري” والمتلقي وذلك بابراز جمالیات مجمل المشھد 

  .باالبھار والجمال
  

من  وركز المحور الثالث على لغة الموسیقى ونسق العرض المسرحي قدمھ الدكتور سعید كریمي
  .المغرب

وھدفت الندوة الى ترسیخ مفھوم ودور المسرح في بناء االنسان منذ الطفولة وترسیخ دور المسرح 
في محاربة كافة اشكال التطرف الفكري والذھاب بھذا الجیل نحو التفكیر االیجابي لیكون ذا عقلیة 

  .فاعلة ومنفتحا على االخر
  

رجان عرض مسرحي خاص لدولة تشیلي على مدرج یشار الى انھ سیقام الیوم ضمن فعالیات المھ
 VENOM HAMLET BUNKER Tuba Deiسمیر الرفاعي في الجامعة االردنیة بعنوان  

and Angels  بعد مشاركة تسع فرق من مصر والكویت وتونس وسلطنة عمان والمكسیك وفرنسا
  .وبولندا الى جانب االردن

 أخبار الجامعة

  /أخبار األردنیة
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  )األردنیة(برات المیاه للفحوصات البیولوجیة في تخریج المشاركین في ورشة ضبط الجودة لمخت

  
أقام مركز المیاه والطاقة والبیئة  -فادیة العتیبي

في الجامعة األردنیة حفل ختام ورشة العمل 
التي نفذھا مع شركة السامي للوازم الفنیة حول 
ضبط الجودة في مختبرات المیاه للفحوصات 
البیولوجیة الدقیقة، بحضور نائب الرئیس 

رئیس فرع / لشؤون المراكز وخدمة المجتمع
  .العقبة الدكتور موسى اللوزي

   
) ٢٥(وسلم اللوزي خالل الحفل الشھادات لـ 

مشاركا ومشاركة في مختلف القطاعات 
والمؤسسات المعنیة في مجال األحیاء الدقیقة، بحضور مدیر مركز المیاه والطاقة والبیئة الدكتور 

  .السامي ربى المحیسن معتصم سعیدان، ومدیرة شركة
   
   
) Microbiologics( وسعت الورشة التي عقدت على مدار ثالثة أیام، وقدمھا خبراء من شركة  

األمریكیة، إلى بناء القدرات الفنیة للمشاركین فیما یخص مختبرات وفحوصات البكتیریا والجراثیم 
  .الوالعمل على نقل المعرفة وآخر ما توصل إلیھ العلم في ھذا المج

   
اللوزي وقبیل تسلیم الشھادات، أعرب عن سعادتھ لرعایتھ ھذا الحفل الذي جاء نتاج تعاون مثمر ما 
بین المركز والشركة، مشیدا بدور مركز المیاه والطاقة والبیئة في استقطاب الشراكات البناءة 

  .والسمعة التي بات یحظى بھا بین نظرائھ وما یحققھ من إنجازات
   
   

ي الجھود التي بذلھا المشاركون خالل انعقاد أیام الورشة نتیجة لتجاوبھم وتفاعلھم مع وثمن اللوز
محاضراتھا، حرصا منھم على تحقیق االستفادة المرجوة، معربا عن أملھ بأن تنعكس ھذه االستفادة 

  .في مجال عملھم
   
   

م من خالل تدریباتھا في وأكد مدیر المركز الدكتور سعیدان أھمیة انعقاد مثل ھذه الورشة التي تسھ
مساعدة المعنیین في علوم األحیاء الدقیقة التخاذ اإلجراءات الالزمة في أسرع وقت، مشیرا إلى أنھ 

  .تم خالل الورشة االستعانة بخبراء ومختبرات المركز لتنفیذ تدریباتھا
   
   

الفنیة فتحت آفاقا  وأشار سعیدان إلى أن الورشة التي عقدت للمرة األولى مع شركة السامي للوازم
كبیرة للتشبیك والتعاون البناء في المستقبل القریب، الفتا إلى وجود نیة لعقد سلسلة من الدورات 

  .التدریبیة المتعلقة بالقطاعین الصحي والبیئي
   
   

  /األردنیةأخبار 
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بدورھا أشادت المحیسن في تصریحھا بالخدمات والتسھیالت التي قدمھا المركز إلنجاح أعمال 
انة بمختبرات المركز وتعاون الباحثین فیھ، مؤكدة على السمعة الطیبة التي یتمتع الورشة، من استع

  .بھا المركز والخبرات العریقة التي یحفل بھا
   
   

وشكرت المحیسن الدكتور اللوزي لرعایتھ الحفل والقائمین على المركز لما قدموه من مساعدة 
ضحا خالل الورشة، معربة عن أملھا في إقامة ومساندة، إلى جانب المشاركین الذین أبدوا تجاوبا وا

  .ورش جدیدة في األیام المقبلة
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  " األردنیة"خالل محاضرة لھا في 
  ألف مشترك في الضمان االجتماعي ٢٣٨ملیون و: الروابدة

  
قالت مدیر عام المؤسسة  -محمد المبیضین

العامة للضمان االجتماعي نادیا الروابدة إن 
منظومة التأمینات التي تضمنھا قانون 
الضمان االجتماعي تشكل اداة فاعلة لتوفیر 

  .أمن الدخل للمواطن وحمایتھ من الفقر 
   

عة وأضافت في محاضرة ألقتھا في الجام
قراءة في واقع قانون "األردنیة بعنوان 

ان المنظومة لھا دور " الضمان االجتماعي
في تحقیق المساواة واالندماج االجتماعي 
ودعم االنتاجیة وتعزیز جھود التنمیة 

  .االقتصادیة وحفز سیاسات التشغیل 
   
   

افظة ان  وبینت الروابدة خالل المحاضرة التي حضرھا رئیس الجامعة الدكتور عزمي مح
جاءت منسجمة مع الخطط والمبادرات الوطنیة،  ٢٠١٩/  ٢٠١٧استراتیجیة المؤسسة لالعوام 

مشیرة إلى أن المؤسسة تسعى الى توسیع تأمیناتھا افقیا وعمودیا الضافة قیمة  لمتلقي الخدمة من 
اعیة وشمول خالل دراسة تطبیق تأمینات جدیدة من شأنھا االسھام في توسیع ارضیة الحمایة االجتم

  .الفئات المعوزة بتلك التأمینات 
   
   

ألف ) ٢٣٨(وصل الى ملیون و) المؤمن علیھم(ووفقا للروابدة فان عدد مشتركي الضمان الفعالین 
 ٣٣٩من اجمالي المشتركین و] ٧٣[الف مشترك من الذكور وبنسبة  ٨٩٩: مؤمن علیھ موزعین الى

من القوى  ٦٤%من المشتغلین ویشكلون % ٧٣یمثلون %  ٢٧الف مشتركة من االناث وبنسبة 
  .ي المملكة مشتغلین ومتعطلین العاملة ف

   
   

الذي جاء  ٢٠١٤لسنة  ١وعرضت مدیرة المؤسسة ابرز ما جاء في قانون الضمان االجتماعي  رقم 
  .منحازا الصحاب الرواتب المتدنیة والمتوسطة في معادلة احتساب الراتب التقاعدي

   
   

عمل النھ یشجع القوى العاملة على واكدت الروابدة ان التقاعد المبكر لھ تاثیرات سلبیة على سوق ال
الخروج من سوق العمل بالرغم من امتالكھا خبرات واسعة ومتراكمة فضال عن التاثیر على المركز 

  .المالي للضمان االجتماعي 
   
   

وكان مستشار رئیس الجامعة لتنمیة الموارد والتواصل مع الخریجین الدكتور زعبي الزعبي الذي 
ى اھمیة الدور الذي تلعبة مؤسسة الضمان االجتماعي في توفیر الحمایة ادار المحاضرة اشار ال

  ١:ص مال واستثمار/الغد/السوسنة/بترا/نعمو/األردنیةأخبار 
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والجھود التي تبذلھا المؤسسة في دعم  قطاعات التنمیة الوطنیة من خالل ، للقوى العاملة في المملكة 
استثماراتھا الضخمة في المشاریع االنتاجیة التي تنسجم مع  رؤیة وتطلعات االردنیین نحو تحقیق 

  .ت الستكمال بناء االردن الحدیث والمزدھراالنجازا
   
   

واكد الزعبي ضرورة قیام المؤسسة بتطویر تشریعاتھا المالیة واالداریة لمواكبة المستجدات العالمیة 
  .في مجاالت التأمینات االجتماعیة 

   
   
  .واستمع الى المحاضرة عدد من كبار المسؤلین وجمع من العاملین في الجامعة  
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  تنفذ انشطة متعددة في جامعة ھلسنكي" األردنیة"اكادیمیة من صیدلة 
  

نفذت الدكتورة میادة الوظائفي من كلیة 
الصیدلة في الجامعة األردنیة مجموعة 
من األنشطة الالمنھجیة في مجال 

تھا المتعددة في جامعة الصیدلة وقطاعا
ھلنسكي لدى زیارة لھا الى فنلندا ضمن 

  .اطار برنامج ایراسموس بلس
واشتملت األنشطة على عقد محاضرات 
لطلبة قسم الصیدلة السریریة 
والمجتمعیة حول مواضیع مختلفة تتعلق 
بمعاینة المریض في الصیدلیة ودور 

طت الضوء خاللھا على البرامج االكادیمیة الصیدالني السریري في الوقایة وعالج االدمان، سل
یتعلق ببرنامج دكتور صیدلة والتدریب  سیما فیما" األردنیة"المختلفة التي تقدمھا كلیة الصیدلة في 

السریري في مستشفى الجامعة األردنیة وحصول كلیة الصیدلة على االعتمادیة العالمیة، باإلضافة 
  .الى التعریف بالسیاسات الدوائیة المتبعة في األردن

  
ریة وتخللت زیارة الوظائفي ورشتان عملیتان ألعضاء الھیئة التدریسیة في قسم الصیدلة السری

والمجتمعیة األولى عن اسالیب البحث العلمي المختلفة المتبعة ضمن فریقھا البحثي في األردن 
  .وأخرى عن اساءة استخدام بعض األدویة واإلدمان على المستحضرات الصیدالنیة

  
واطلعت الوظائفي فور انتھائھا من ورش العمل على الممارسات الصیدالنیة المتبعة في عدد من 

  .نلندا والمقارنة بینھا وبین تلك الممارسات في األردنصیدلیات ف
  

وبشرت نتائج الزیارة بحسب ما افادت بھ الوظائفي بفتح فرص للتعاون البحثي والتدریسي المشترك 
ً عن اإلشراف المشترك من اعضاء . بین قسم الصیدلة السریریة في األردنیة وجامعة ھلنسكي  فضال

  .ة الدراسات العلیا فیھماھیئة تدریس الجامعتین على طلب

  /أخبار األردنیة
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  ینفذ یوماً عالجیاً مجانیاً لكبار السن" األردنیة"قسم العالج الطبیعي في 
  

نفذ طلبة قسم العالج الطبیعي  - ھبة الكاید
في كلیة علوم التأھیل في الجامعة األردنیة 
ً لكبار السن في مركز  ً مجانیا ً عالجیا یوما

عمان الیوبیل االجتماعي التابع ألمانة 
  .الكبرى في جبل الحسین

   
  

وقالت مشرفة النشاط التي رافقتھم في 
یومھم العالجي الدكتورة عالیة الغویري أن 
الطلبة قدموا ارشادات توعویة للمسنین 
تتعلق بلیاقتھم الصحیة وتسھل ممارستھم 

  .ألنشطة الحیاة الیومیة
   
  

شاكل الدوخة والتوازن ومشاكل العظام واضافت الغویري ان النشاط تناول تقدیم خدمات عالجیة لم
والمفاصل كآالم الرقبة واألكتاف واسفل الظھر وخشونة مفصل الركبة، إضافة لمشاكل صعوبة 

  .المشي
   

مسنا ومسنة تراوحت  ٥٠والجدیر ذكره ان عدد المستفیدین من خدمات الیوم العالجي زاد عن 
ً  ٧٥و ٥٥اعمارھم بین    .عاما

  /أخبار األردنیة
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  )األربعة(الورقة النقاشیة السابعة بعیون جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة 

  
  األستاذ الدكتور عمر الجراح رئیس جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة

تسعى جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة لخلق بیئة إبداعیة مناسبة من شأنھا تخریج جیل مؤھل 
المجاالت  بالمعارف ومسلح بالمھارات الفنیة والحیاتیة، لیكونوا قادة المستقبل في مجتمعاتھم بكافة

العلمیة والتقنیة والفكریة وغیرھا، قادرین على رسم مسیرة البناء وقیادة التغییر في شتى قطاعات 
  .الحیاة المختلفة

  
من ھنا عمدت الجامعة على تنمیة مھارات القیادة وتعزیز مفھوم الریادة واالبتكار التي تمكن 

ً من البحث عنھا كان تطویر القدرات التعلیمیة ومخرجاتھا  ولما. الخریجین من خلق فرص العمل بدال
الشغل الشاغل للجامعة في الوقت الراھن، أتت الورقة النقاشیة السابعة لجاللة الملك عبد هللا الثاني 

، لتلقي »بناء القدرات البشریة وتطویر العملیة التعلیمیة كسبیل لنھضة األمة«والتي تتمحور حول 
ستقبلیة ورسم محاور أولویات العمل فیھا من خالل خلق دافع بمضامینھا على توجھات الجامعة الم

قوي لبناء خطة مستقبلیة تھدف لتحقیق رؤى القیادة الھاشمیة الرامیة للنھوض بالوطن من خالل 
تنمیة الفكر اإلبداعي لدى الطلبة في كافة المجاالت العلمیة والبحثیة والسعي الجاد لالنفتاح على 

بشكل عام، األمر الذي یتیح المجال أمامھم للحصول على الخبرات المختلفة  الحقول المعرفیة الكونیة
الالزمة ومتابعة كل جدید، مما وضع الجامعة في موقع المنافسة أمام المؤسسات التعلیمیة العالمیة في 
بوتقة التطور المعرفي واإلنساني بكل ثبات واقتدار، وھذا أدى إلى إحداث جملة من التعدیالت 

تیجیة تنتھج برامج عمل وفق الرؤى الملكیة الداعمة لتطویر العملیة التعلیمیة وإحداث التغییر االسترا
 ً   .اإلیجابي الذي بات ضرورة ال خیارا

  
ً لوضع خطة استراتیجیة تضمنت  ومن ھنا جاء توجھ جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة مؤخرا

بعة وفق برنامج تحول یتمحور حول الرؤیة بأربع الرسائل الملكیة الواردة في الورقة النقاشیة السا
لیصب في مجاالت غایة في األھمیة تشكل عالمة فارقة في  JUST 4’Is 2020عیون استراتیجیة 

أن االبتكار ) تبصر(مسیرة تطویر قطاع التعلیم العالي في األردن، وأول ھذه العیون االستراتیجیة 
)Innovation ( من خاللھ إیجاد بیئة داعمة لالبتكار تعمل على إطالق نھج یوجھ عمل الجامعة، یتم

طاقات الطالب وتمكینھم بالمھارات الالزمة لدعم إبداعاتھم وابتكاراتھم وتستكشف المتمیزین 
وترعاھم، باإلضافة إلى دعم أعضاء ھیئة التدریس والباحثین وتحفیزھم من خالل مركز التمیز 

ادرة ملكیة كریمة، ھذا المركز الذي سیحدث انعطافة واضحة للمشاریع اإلبداعیة الذي تم إطالقھ بمب
آللیة التفكیر للخریج من كونھم باحثین عن وظائف إلى مبتكرین للعمل، وجعلھم قادة قادرین على 
خلق بیئات إبداعیة تصنع فرص العمل وتوجدھا، مما سیحد من ظاھرة البطالة وینمي عجلة االقتصاد 

وبالتالي نكون قد حققنا االرتقاء بالتعلیم العالي لیكون وسیلة للنھوض  الوطني وفق الرؤیة الملكیة،
كما تسعى الجامعة من خالل ھذه العین إلى توفیر . بالمجتمع من خالل التحول نحو االقتصاد المعرفي

  .األدوات المعرفیة والتكنولوجیة المتطورة التي تناسب طالبا رقمیین متمكنین تكنولوجیا

 شؤون جامعیة ومحلیة

  الكترونيالرأي 
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من أجل خلق ثنائیة تكاملیة  Industry linkageنیة فھي ترى أھمیة الربط مع الصناعة أما العین الثا

فاعلة تعمل على تحسین سوق العمل وتطویر قطاعاتھ وتحفیز قدراتھ، وھذا سیعزز قطاع الصناعة 
 ً ً طیبا ً تنافسیة عالیة، األمر الذي سیوفر بیئة إیجابیة ومناخا واإلنتاج بشكل عام، وسیخلق روحا

ستثمار الصناعي الذي ما زال ناشئا في بدایاتھ یحتاج منا للدعم بالمھارات الفنیة وللتعزیز لال
كما ترى الجامعة في عینھا الثانیة أھمیة التحول . بالطاقات اإلبداعیة والخبرات العلمیة والتقنیة العالیة

المعارف وأخالقیات نحو التعلم القائم على المشاریع وحل المشاكالت، والتركیز على المھارات و
المھنة، كما ترى أھمیة توظیف منظومة المعارف والمھارات المختلفة في حل المشاكل المحلیة 

  .واإلقلیمیة والعالمیة المتعلقة باألولویات الوطنیة كالطاقة والمیاه والغذاء والصحة
  

او التدویل  وتأتي العین الثالثة ضمن رؤیة الجامعة من منظور االنفتاح في التعاون الدولي
)Internationalization ( في مجال بناء القدرات البشریة والشراكة في إنتاج المعرفة ونقلھا

وتوظیفھا وضرورة التنوع الثقافي ومواكبة التطور الحضاري مع ضرورة الحفاظ على الھویة 
ي النافع الوطنیة، وذلك من خالل بناء شراكات عالمیة فاعلة تقوم على الشراكة في البحث العلم

والفعالیات األكادیمیة والمؤتمرات الدولیة التي تعمل على االنفتاح الفكري والعلمي ورفد الجامعة 
بالتجارب اإلبداعیة الخالقة التي تعزز من قدرات الجامعة على مواكبة كل جدید في المجاالت 

الطلبة من مختلف دول وھذا یؤكد سعي الجامعة الستقطاب . المعرفیة والتقنیة لتصل لمصاف العالمیة
ً یثري الحیاة الجامعیة ویدعم  ً فكریا إبداعیا ً وانفتاحا ً مفیدا العالم األمر الذي یشكل تنوعا حضاریا
االقتصاد الوطني، كما تتجھ الجامعة نحو فتح البرامج البحثیة والتعلیمیة المشتركة مع جامعات 

یات معقدة ومتراكمة تحتاج إلى تظافر كافة عالمیة إیمانا منھا بأن العالم الیوم یواجھ مشاكل وتحد
كما تسعى الجامعة من خالل عینھا الثالثة إلى رفع مستوى . الجھود إلیجاد الحلول المناسبة لھا

  .التنافسیة لخریجیھا في أسواق العمل العالمیة
  

ین التي تمزج ب) Interdisciplinary programs(أما العین الرابعة فترى أن التخصصات البینیة 
العدید من المعارف في التخصصات المختلفة في العلوم والھندسة والطب والتكنولوجیا وغیرھا، 
وترى في ذلك السبیل المناسب للتقدم والتطور خصوصا في عصر التكنولوجیا وتكنولوجیا النانو، 

مساراتھا كما تعمل الجامعة على دعم األبحاث المشتركة وتشجیع األبحاث البینیة التي تمتاز بتنوع 
البحثیة وتشكل وسیلة فاعلة للتكامل بین كافة التخصصات، مما یعزز التوجھ نحو األبحاث التطبیقیة، 
باإلضافة إلى تركیزھا على استحداث البرامج البینیة والمشتركة تماشیا مع التوجھات العالمیة في ھذا 

  .المجال وخصوصا في مجال الدراسات العلیا
  

كافة مجاالت عملھا مشكلة بذلك » JUST Four 4I’s 2020«عة األربعة لقد بَصرت عیوُن الجام
ً منھا للتنافسیة واالرتقاء للوصول نحو  مرجعیات حقیقیة لتنفیذ الخطة االستراتیجیة للجامعة سعیا
العالمیة في جودة التعلیم وصناعة المعرفة ونشرھا وقیادة المجتمع وتنمیتھ، كما تعمد الجامعة إلى 

القائمة على أساس تقدم الخدمات التعلیمیة والمھنیة عالیة الجودة، وذلك في سبیل تقدم  نشر رسالتھا
المعرفة ونشرھا وقیادة المجتمعات اإلنسانیة وتنمیتھا، وإیجاد بیئات تكنولوجیة وعلمیة محفزة للتمیز 

متخصصین  واإلبداع واالبتكار، كما تعمل على إیجاد شراكات محلیة وعالمیة فاعلة إلعداد خریجین
مزودین بالمعارف والمھارات، وإعداد جیل مثقف یؤمن بالتنوع والحوار وقبول اآلخر یسھم في 

  .إحداث تنمیة شاملة مستدامة
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تشكل الرؤى الملكیة السامیة الواردة في الورقة النقاشیة السابعة السبیل األمثل لالرتقاء بالموارد 
ار الفاعل في قطاع التعلیم، وھذا ما تسعى جامعة البشریة وتحقیق نھضة شاملة من خالل االستثم

العلوم والتكنولوجیا األردنیة الیوم لتحقیقھ، وذلك بوضع خطة عمل محكمة توظف من خاللھا 
الموارد المالیة والبشریة في الجامعة لتحقیق الرؤى الملكیة التي ترسم الطریق لنھضتنا، كما ندرك 

ً ترفعھ الجامعة، في الجامعة أیضا أن تحسین موقع الجام عة في التصنیفات العالمیة ھو لیس شعارا
وإنما ھدف عملي یأتي نتیجة لتجوید التعلیم ورفع مستوى البحث الذي یشكل منھج عمل یقود إلى 

  .التحسن المستمر في تصنیفنا العالمي
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  ١٢تكریم الفھد والصریطي وثالثة فنانین اردنیین بمھرجان لیالي المسرح الحر الدولي 
  

الفنانة الكویتیة   ١٢كرم وزیر الثقافة االستاذ نبیھ شقم بافتتاح مھرجان لیالي المسرح الحر الدولي 
حیاة الفھد كشخصیة للمھرجان وتم ایضا تكریم الفنان المصري سامح السریطي ضیف الشرف، فیما 

ابو سویلم والفنان رامي الفنانة نادرة عمــــــــران والفنان زیاد : تم تكرین ثالثة فنانین اردنیین وھم
  .شفیـــــق

السعودیة، –سامي الجمعاني . وبعد ذلك تم تكریم اعضاء لجنة التحكیم، المخرجة سوسن دروزة ، ود
مصر، فیما تستمر فعالیات –فلسطین، وناصر عبدالمنعم –مخلد الزیودي، وفؤاد عوض . ود

  .المھرجان حتى مساء الثامن عشر من الشھر الجاري
الجامعة االردنیة،  –تكریم وفقرات فنیة لجوقة الغناء العربي، التابعة لقسم الموسیقى وشھد جو ال

یامدقدق بن » بقیادة االستاذة عبیدة ماضي، حیث قدمت وصلة جمیلة من الغناء الفلكلوري االردني،
، ومن اللون الخلیجي قدمت اغنیة یامنیتي، »عمي، ورف الحمام، ومن یوم غاب الولف، وضمة ورد

  .صوت مھند الخطیبب
وعلى ھامش المھرجان  كان وزیر الثقافة نبیھ شقم قد استقبل بعض ضیوف المھرجان قبیل 

ونقیب الفنانین االردنیین، وادارة المھرجان، حیث استقبل » ناصر اللوزي«االفتتاح،بحضور العین 
یطي، والفنانة شادیة سامي الجمعان، والفنان سامح الصر. سامح مھران، ود. الفنانة حیاة الفھد، ود

  .زیتون،وحنان صادق من تونس
یبقى الفن نبراس الحیاة وشعلة الحریة المتقدة « بدورھا رئیس اللجنة العلیا الفنانة امل الدباس، قالت 

على مر الزمن، وسیبقى لھ الحضور الفاعل في المجتمع المثقف النبیل، والذي یتجلى وبشكل واضح 
وم الشارع، وتفاعالت المجتمع، فیكون المسرح عین المجتمع الذي في فن المسرح، الذي ینقل ھم

  .یرى، وفؤاده الذي یستشعر الحب، وعقلھ الذي یفكر بالواقع یفاضل الحلول
ونوھت الدباس نحن في المسرح الحر نعي أھمیة ھذا الدور ، ونعمل جاھدین من أجل تحقیق رسالة 

نحمل لواء المسرح الحر، الذي یسمو بالقیم النبیلة،  المسرح السامیة، وكنا قد أخذنا على عاتقنا أن
ویرتقى بالمواطن الذي أثقلت كاھلھ الھموم، وشتت صفوفھ الحروب والخالفات السیاسیة، أن شعارنا 

، لنكون على مقربة من االنسان والمجتمع »مسرح ضد العنف، مسرح ضد التطرف» الذي تبنینا
  .»والحیاة

من إداریین » المسرح الحر«ة لتكون لوال تظافر جھود القائمین على وما كانت ھذه الدور» واضافت
وفنانین، وكل من آمن برسالتنا وقام بدعم ھذا الحدث من أبناء المجتمع المحلى والھیئات الثقافیة 
المعنیة والغیر ثقافیة وعلى رأسھا وزارة الثقافة األردنیة وجھاز اإلعالم األردني فلكم منا كل التقدیر 

  .»الحتراموجل ا
انا سعید بھذا التكریم الذي لھ مكانة خاصة في قلبي، » « سامح الصریطي» ونوه الفنان المصري

النھ على ارض بلد اعرف مكانة شعبھ، وایضا النھ تكریم من المسرح الذي نتمنى على االنظمة 
ق والخیر العربیة كلھا ان تؤمن بدور واھمیة المسرح في حیاة الشعوب، النھ یعبر عن قیم الح

  .»والجمال
» واعداد» ھزاع البراري» وقدمت فرقة المسرح الحر، العرض المسرحي ظالل انثى، من تالیف

مرام ابو الھیجاء، » ، وتمثیل»محمد المراشدة»وسینوغرافیا» ایاد شطناوي«،واخراج »علي علیان
.واریج الجبور، واریج دبانبة

  الكترونيالدستور 
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  تعلن بدء تطبیق الخطط الدراسیة المحدثة والمطورة لبرامج الدراسات العلیا» الیرموك«
  

الفاعوري عن بدء تطبیق الخطط الدراسیة المحدثة اعلن رئیس جامعة الیرموك الدكتور رفعت 
اعتبارا من الفصل الدراسي االول » الماجستیر والدكتوراة«والمطورة لجمیع برامج الدراسات العلیا 

ان الجامعة » الدستور«وبین في حوار مع . برنامج ماجستیر ودكتوراة ٦٣المقبل والتي تشمل 
ة للدراسات العلیا نھایة الشھر الحالي وبذلك تكون جاھزة ستنتھي من عملیة التطویر للخطط الدراسی

  .للتطبیق والتدریس الفصل االول المقبل
واشار الى ان الجامعة وضمن خطتھا االستراتیجیة التي وضعت قبل عامین انجزت بالمرحلة االولى 

برنامج  ٦٧تطویر وتحدیث الخطط الدراسیة لجمیع برامج البكالوریس في الجامعة والبالغ عددھا 
واالن سیباشر العمل بالمرحلة الثانیة المخصصة للدراسات العلیا بھدف  ١/٩/٢٠١٦وطبقت في 

  .االرتقاء بالمستوى التعلیمي واالكادیمي
بكالوریس وماجستیر «واوضح ان الخطط الجدیدة المطورة لجمیع البرامج التي تدرس بالجامعة  

جرى تحدیثھا وفقا لخطط مماثلة في جامعات عالمیة عریقة وتمت من قبل كوادر »  ودكتوراة
لخلل الحاصل بالخطط القدیمة حیث كان واساتذة الجامعة وباشراف ادارتھا فھي تعالج الثغرات وا

یدرس سابقا في بعض البرامج نفس المساق والمادة في مرحلة البكالوریس والماجستیر والدكتوراة 
وھذا امر خطیر جدا لكن االن مع بدء تطبیق الخطط الدراسیة الجدیدة سیكون لكل مساق في كل 

  .قیاس والتقییمبرنامج محتوى خاص بھ ومخرجات وادوات واھداف قابلة لل
واكد انھ یوجد اختالف كبیر ما بین الخطط القدیمة والمطورة التي تم مراجعة المساقات فیھا من حیث 
المھارات والمفاھیم وطرق التدریب والتقییم وركزت على اكساب الطلبة مھارات وتطبیقات عملیة 

من خالل اسس ومعاییر بالمساق نفسھ وكل استاذ ملزم بنھایة كل فصل بقیاس مخرجات التعلیم 
  .محددة

واضاف ان ما یطبق بالجامعة من حیث الخطط الدراسیة وطرائق التعلیم بالتزامن مع تدریس الخطط 
. الدراسیة المحدثة والمطورة ھو مطبق في ارقى وافضل الجامعات العالمیة في اوروبا وامریكا

التغیرات السریعة التي یشھدھا واعتبر ان الخطط الدراسیة  القدیمة اصبحت قاصرة على مواكبة 
العالم على الصعید التقني والتكنولوجي وھي قائمة على النظام القدیم المبني على التلقین والحفظ مبینا  
انھ توجد فجوة حالیا بین ما تخرجھ الجامعات وسوق العمل ویوجد ضعف في مستوى الخریجین وان 

ع مواصفات خریجیھا بحیث یكون الطالب لدیة الجامعة حریصة ضمن خطة التطویر الحالیة على رف
  .مقدرة تامة وكاملة على المنافسة في اسواق العمل

وزاد الدكتور الفاعوري ان عملیة التطویر للخطط الدراسیة الجدیدة ركزت على اكساب الطالب 
رات مھارات التحلیل والتفكیر الناقد ووضع مساقات متعددة لتمكین الطالب من تقدیم مناقشات وحوا

وشروحات امام الطلبة داخل القاعات الصفیة بھدف صقل وتقویة وتنمیة شخصیة الطالب عبر 
اعطائھ فرصة اكبر الكتساب الخبرات مسبقا مع التركیز بشكل اكبر على زیادة الجانب العملي في 

ف كل التخصصات لتمكین الطلبة من المنافسة بقوة في سوق العمل بما یعزز فرص االلتحاق بالوظائ
، مؤكدا ان الجامعة تعول كثیرا على خطة التطویر الحالیة في رفع اداء ومستوى خریجیھا خالل 

  .المرحلة المقبلة
ولفت الى انھ بعد الغاء مشروع بناء المستشفى التعلیمي الذي كان ضمن خطط الجامعة المستقبلیة 

امعة النشائھ بحیث یكون فان الجامعة وضعت بدائل لذلك، موضحا انھ كان یوجد قرار من قبل الج
خاصا بكلیة الطب على غرار الجامعة االردنیة والعلوم والتكنولوجیة ، لكن تم وقف المشروع نھائیا 

  .من قبل لجنة حكومیة شكلت لدراسة المشروع خالل الفترة الماضیة
وكشف الدكتور الفاعوري عن مخاطبة رئیس الوزراء بحیث یكون ھنالك مستشفى تعلیمي یتبع 

امعة الیرموك على غرار جامعات مؤتة واالردنیة والعلوم والتكنولوجیا  لكي نحذو مثلھا مبینا ان لج

  الكتروني دستورال
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المقترح یتضمن ان یكون مستشفى االمیرة بسمة الجدید الذي سیتم انشائھ بالحي الجنوبي باربد 
  .مستشفى تعلیمي للجامعة مشیرا الى اننا ما زلنا ننتظر رد بخصوص ذلك من رئاسة الوزراء

واضاف ان المستشفى التعلیمي یعطي میزة للجامعة التي تضم كلیة للطب والصیدلة بحیث یكون 
ھنالك قاعات واماكن محاضرات ویخصص جانب للبحث والتجارب بحیث ال تنحصر االمور على 
الجانب العالجي فقط مما ینعكس ایجابا على سمعة الجامعة والطلبة وبالتالي تعم المنفعة ایضا 

  .ع المحليللمجتم
 ٥مبتعث  الستكمال الدراسات العلیا بكلفة تقدیریة   ١٣٠ولفت الدكتور الفاعوري الى وجود حوالي 

ملیون دینار سنویا ومعظمھم في برنامج الدكتوراة وتم ارسالھم الفضل الجامعات العالمیة المرموقة 
یة من ذوي الخبرة والكفاءة لغایات سد النقص الحاصل في كلیاتھا ولرفد الجامعة باعضاء ھیئة تدریس

وان ھؤالء المبتعثین یشكلون ثروة علمیة كبیرة باعتبارھم مؤھلین وذوي خبرة وسیعودون للتدریس 
  .في الجامعة خالل السنوات القادمة االمر الذي سیسھم في ضخ دماء جدیدة داخل مالك الجامعة

االعتماد من ضمنھا تخصص تخصص موقوف من قبل ھیئة » ٢١«وبین انھ كان یوجد في الجامعة 
الطب لعدم تلبیة الجامعة للمعاییر المطلوبة منوھا الى الجامعة قامت بالتغلب على ھذه المشكلة وسد 
نقص اعضاء ھیئة التدریس بھذه التخصصات الموقوفة وتم اعادة التدریس بھا العام الماضي حیث 

واكد الدكتور الفاعوري ان . جامعةأي تخصص موقوف داخل ال ٢٠١٧انھ ال یوجد االن أي في العام 
الجامعة وضعت على المسار الصحیح وفقا للخطة االستراتیجیة التي سارت علیھا وبالتالي تستطیع 
الجامعة استكمال مسیرتھا العلمیة دون أي اشكاالت من خالل المنافسة في االسواق التعلیمیة على 

طیبة نتیجة الكفاءات والخبرات والبرامج  مستوى الوطن العربي والعالمي لما تتمتع بھ من سمعة
المطبقة عالوة على المستوى العالي لخریجیھا مشددا على  انھ بالتزامن مع تطبیق الخطط الدراسیة 

  .المحدثة فان الجامعة ستتقدم بشكل افضل واكبر على الصعید االكادیمي
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  ادراج مخاطر التبغ ضمن الخطط الدراسیة في الجامعات: الصحة
  

حذرت وزارة الصحة من الخطر الداھم الذي یھدد الصحة العامة جراء آفة التبغ التي تنتشر بشكل 
  .بمتزاید وال سیما بین فئة الشبا

   
واوعز وزیر الصحة الدكتور محمود الشیاب الى مدیریة التوعیة واالعالم الصحي في الوزارة ببذل 

  .جھود اكبر واكثر عمقا في مكافحة التدخین والتركیز على فئة الشباب في ھذه الجھود 
   

 واكد الدكتور الشیاب على ضرورة اعداد رسائل توعویة تستھدف الشباب وتخاطبھم بلغتھم عبر
وسائل االعالم والتواصل االجتماعي االكثر انتشارا واستخداما من قبلھم وتوظیفھا في جھود 

  .المكافحة 
   

ودعا الى انماط توعویة معاصرة وجھد توعوي ابداعي یبتعد عن الطرق الوعظیة الزجریة المباشرة 
فعل مقاومة لجھود في مخاطبة الشباب ألنھا ال تحقق االثر المطلوب وانما قد تنفرھم وتخلق ردة 

  .المكافحة
   

وقال الناطق االعالمي باسم الوزارة حاتم االزرعي ان صناعة التبغ تستھدف بشكل رئیس بدعایتھا 
وترویجھا لھذا السم القاتل فئة الیافعین والشباب في المراحل العمریة المبكرة لسھولة استدراجھم الى 

  .شباك التدخین بشتى اشكالھ وانواعھ 
   

ن الوزارة تسعى وبشكل حثیث لمكافحة ھذه اآلفة الخطرة على الصحة العامة والتي تعتبر واضاف ا
سببا رئیسا من اسباب الوفیات حول العالم وتؤدي الى وفاة مالیین البشر سنویا فضال عن الخسائر 

سم االقتصادیة الجمة باإلنفاق المباشر على التبغ ومشتقاتھ وعالج االمراض الناجمة عنھ والتي تت
  .بكلف باھظة جدا

   
واشار االزرعي الى ان الوزارة تركز في مجمل برامجھا وخططھا لمكافحة التدخین على صعید 
التشریعات او التوعیة على فئة الشباب وھم الشریحة االوسع في المجتمع والمستھدفة بالترویج 

  .للتدخین بالدرجة االولى 
   

بالمئة من  ٢٤التبغ بین الشباب في االردن اظھرت ان وبین ان اخر مسوح اجرتھا الوزارة النتشار 
یستخدمون واحدا على االقل من منتجات التبغ وھي نسب مرتفعة نأمل ان ال  ١٥-١٣الفئة العمریة 

  .تكون قد ارتفعت خالل السنوات الالحقة للمسح
   

خیرا على وفي سیاق حرص الوزارة على حمایة الشباب من ھذه االفة القاتلة ومكافحتھا عممت ا
الجامعات إلنفاذ التشریعات القانونیة الخاصة بقانون الصحة العامة فیما یتصل بالفصل الخاص 

  .بالوقایة من اضرار التدخین 
   

وعبرت الوزارة في تعمیما الى الجامعات عن أملھا باتخاذ االجراءات المناسبة ووضع خطط 
  .وتعلیمات للحد من افة التدخین وادراج المخاطر الناجمة عن وباء التبغ ضمن الخطط الدراسیة

   

 الكترونيالدستور 
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امة وبینت الوزارة ان العدید من الجامعات االردنیة وضعت تعلیمات خاصة استنادا لقانون الصحة الع
لمنع التدخین ونشر التوعیة بمخاطره واضراره التي تمتد الى غیر المدخنین حین یستنشقون رغما 

  .عن انوفھم سحب الدخان الصادرة عن سجائر المدخنین
   

یشكل ظاھرة مقلقة تحیق ) التدخین السلبي(واوضح االزرعي ان استنشاق دخان التبغ غیر المباشر 
بالمئة من الشباب  ٦٢ید من التقدیرات المحلیة الى ان اكثر من مخاطرھا بالشباب اذ تشیر العد

  .بالمئة ٤٠یتعرضون لھذا التدخین السلبي فیما النسبة العالمیة تصل الى 
   

واكد ان الوزارة تولي اھتماما خاصا في خططھا وبرامجھا الوقائیة والتوعویة واالجرائیة لألقران اذ 
ھرة التدخین وایجابا في الحد من الظاھرة ومكافحتھا وتسعى لھم الدور االبرز سلبا في انتشار ظا

  .الوزارة الى تعزیز ھذا الدور االیجابي لألقران
   

واشار في ھذا السیاق الى ان مدیریة التوعیة واالعالم الصحي قامت اخیرا وبالتعاون والتنسیق مع 
التدخین لیقوموا بنشر ثقافة  وزارة التربیة والتعلیم بتدریب مجموعة من الشباب الراغبین بمكافحة

المكافحة لآلفة بین اقرانھم النھم االكثر تأثیرا فیھم ویمتلكون اللغة المشتركة التي تمكنھم من احداث 
  .التغییر في السلوك

   
وبین االزرعي ان المدیریة تنفذ خطة للمكافحة والتوعیة بین الشباب في اماكن تجمعھم ووضعھم في 

تي یلحقھا التدخین باألفراد والمجتمع على حد سواء ودورھم االبرز في صورة المخاطر الجمة ال
  .مكافحة الظاھرة وافشال جھود مروجي التبغ واحباط مساعیھم من النیل من ارادة الشباب 

   
واشار الى انھ بالتوازي مع الجھود التوعویة فان اجراءات میدانیة رقابیة مكثفة تبذلھا الوزارة إلنفاذ 

 ١٨تركیز على المنشآت السیاحیة لضمان عدم السماح بتقدیم االرجیلة للفئة العمریة دون القانون وال
  .عاما تحت طائلة المسؤولیة القانونیة حیث تم تغلیظ العقوبة على ھذا الفعل

   
واكد ان ال تھاون في انفاذ العقوبات على المخالفین لقانون الصحة العامة المتعلق بالوقایة من اضرار 

وبالذات بین فئة الشباب، الفتا الى النصوص القانونیة التي تحمیھم من مثل عدم بیع السجائر  التدخین
عاما او بیع السجائر بالتجزئة ومنع بیع السجائر بالماكنات فضال عن عدم السماح  ١٨لمن ھم دون 

  .ببیع مقلدات التبغ 
   

تمع المدني في جھود مكافحة آفة ونوه الى الدور الھام لجمیع الوزارات والمؤسسات ومنظمات المج
ضابط ارتباط لمتابعة وتنفیذ قانون الصحة العامة وحظر  ٥٦٦التبغ، الفتا الى ان الوزارة دربت 

  .التدخین في االماكن العامة
   

وشدد االزرعي على دور االسرة عموما والوالدین خصوصا في مكافحة التدخین وانھم یشكلون 
بغي االسناد علیھ في جھود المكافحة، مستغربا في الوقت ذاتھ قبول العمود الفقري االقوى الذي ین

بعض ارباب االسر تحلق ابنائھم حولھم وال سیما الشباب وصغار السن وھم یدخنون االرجیلة وكأنھا 
  .فعل مباح
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  لمناھج المدرسیة والذكاءات المتعددةا
  
لیس الھدف من ھذه المقالة الحدیث األكادیمي عن نظریة الذكاءات المتعددة، بل  - ذوقان عبیدات. د

وتقدیم نموذج عملي لما یمكن أن . االشارة إلى تطبیقاتھا في الكتب المدرسیة واستراتیجیات التدریس
ً الى تعدد الذكاءات   .تكون علیھ المناھج، استنادا

  :وفي البدایة، یمكن إبداء عدد من المالحظات
بدأت ھذه النظریة على ید عالم نفس یدعى ھوارد جاردنر في ثمانینیات القرن الماضي،  - ١

  .وانتشرت بسرعة في العالم نتیجة لحداثتھا وسھولة تطبیقھا، وقوة إقناعھا
، قبل وصولھا الى جامعاتنا، ١٩٩٢وقد وصلت ھذه النظریة الى وزارة التربیة والتعلیم األردنیة عام 

علیھا وبرامج تدریبیة في كل من وزارة التربیة والتعلیم ومدارس متقدمة مثل  حیث جرت تطبیقات
م : وكان اول حدیث توثیقي لھذه النظریة ما صدر في كتابنا الدماغ. مدارس عمان الوطنیة ّ التعل

نادیا سرور، والتي اعترفت . ، حیث وصل منھا الى الجامعات من خالل د١٩٩٣والتفكیر العام 
  .التربیة والتعلیم األردنیة على الجامعات بأسبقیة وزارة 

استندت ھذه النظریة على بحوث الدماغ الحدیثة، التي قالت بأن الذكاء عدة أشكال ولیس قیمة  - ٢
ً عند  واحدة، كما أن الذكاء یمكن أن ینمو، ولیس نسبة ثابتة، یقیسھا اختبار ذكاء، كما كان شائعا

  .Benatteستافورد بینتیھ 
ر أن عدد الذكاءات یمكن أن یكون سبعة أو أكثر، وأن لكل ذكاء مركزا في الدماغ، وأوضح جاردن

  .یتحكم فیھ
  :حددت النظریة ثمانیة ذكاءات ھي -  ٣
  .الذكاء اللغوي، المسؤول عن القدرات اللفظیة لالنسان - 
  .الخ... الذكاء المنطقي، الریاضي المسؤول عن القدرات المنطقیة من محاكمة واستنتاج - 
  .الذكاء البصري، المسؤول عن ادراكاتنا البصریة - 
  .الذكاء االیقاعي المسؤول عن استخدامنا لأللحان والنغمات - 
  .الذكاء البیئي المسؤول عن قدراتنا في فھم البیئة وعالقاتھا - 
  .الذكاء االجتماعي المسؤول عن عالقاتنا االجتماعیة - 
  .على التأمل واالستبطانالذكاء الذاتي المسؤول عن قدراتنا  - 
  .الذكاء الحركي المسؤول عن وعینا الحركي واستخدام الحركة كمنطق للتعلم - 

  :ھذه ھي أسس النظریة من الناحیة العلمیة، اما من الناحیة التطبیقیة فیمكن الحدیث عن
الب ما یمتلك كل انسان عددا من الذكاءات، وتتفاوت ھذه الذكاءات في مقدارھا، فقد یمتلك ط - ١

ً آخر  ً في الحركة، وقد یمتلك طالب آخر مزیجا ً في العالقات، وضعیفا ذكاء عالیا في اللغة ومتوسطا
  .من ھذه الذكاءات، فلكل طالب بروفیل ذكاءات متفاوتة

ً لذكاءاتھ العالیة، ویواجھ صعوبات أكثر اذا لم  - ٢ یتعلم الطالب بطریقة أفضل اذا كان التعلم مناسبا
  .یكن كذلك

ً، بخالف بقیة فا ً، واالمتحان لفظیا ً، وشرح المعلم لفظیا لطالب اللغوي مثال، یبتھج اذا كان المنھج لفظیا
والطالب االیقاعي، یتعلم أكثر من خالل اللحن واالیقاع والطالب االجتماعي یتعلم افضل من . الطالب

  ....وھكذا.. خالل مجتمعات التعلم
ً ولما كان التعلم في المدرسة لفظی -  ٣ ً ما : ا كالم الكتاب والمعلم واالمتحان فإن الطالب المتفوقین غالبا

.. یكونون من ذوي الذكاء اللغوي العالي والطالب غیر الناجحین من ذوي الذكاء اللغوي المنخفض
  ...وھكذا

ً ألن التعلم یخاطب ذكاءھم ً عالیا " أسوأ"و. فأفضل الطالب عندنا ھم طالب یمتلكون ذكاء لغویا
ً یناسب ذكاءھم"سیئون"ولیس ھناك الطالب،    .، ھم من لم یستفیدوا أو لم تقدم لھم المدرسة تعلیما

 الكترونيالغد 
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فالمشكلة إذن . وبناء علیھ، فإن جمیع الطالب سیكونون متفوقین لو وجدوا تعلیما یناسب ذكاءاتھم - ٤
ً وامتحانات بما یناسب جمیع الطالب وجمیع الذكاءات؟  وھل كیف نصنع تعلیمنا؟ مناھج وتدریسا

  یمكن أن نفعل ذلك؟
سمعت وزیر التربیة والتعلیم في عدة مناسبات یتحدث عن الذكاءات المتعددة، ولم أسمع عن الوزارة، 
بعد ان جردت من عقولھا أي تطبیق لكالم الوزیر، وھو ما یحفز لتقدیم درس عملي ومنھجا ینسجم 

  .مع ھذه التطلعات
  :في المناھج والكتب المدرسیة: اوالً 

ً، یقول،  تتضمن ً قاعدیا   ".من حق الطالب أن یتعلموا وفق ذكاءاتھم المتنوعة"المناھج المطلوبة نصا
  :ویترجم ھذا النص في الكتب المدرسیة الى ما یأتي

صور، الشباع  - :  ینوع المؤلفون في عرض الدروس، بحیث ال تكون كلھا لغویة بل تشتمل على  
أرقام  -.  ینات الشباع حاجات ذوي الذكاء الحركيحركات وتمر - .  حاجات ذوي الذكاء البصري

إیقاعات وأغان والحان الشباع حاجات ذوي  - .  ومھارات تفكیر الشباع حاجات ذوي الذكاء المنطقي
أنشطة اجتماعیة تشبع حاجات  -.  أنشطة بیئیة تالئم حاجات ذوي الذكاء المنطقي  -.  الذكاء المنطقي

  .ذاتیة تلبي  حاجات ذوي الذكاء المنطقيأنشطة  - .  ذوي الذكاء المنطقي
ً من األنشطة وفق ذكاءات مختلفة   .ویمكن للوحدة أو الدرس الواحد أن یعرض عددا

  :مثال على درس بصري في كتاب
یمكن للدرس أن یكون مجموعة . اختالف الغذاء باختالف الجغرافیا والتضاریس: موضوع الدرس

ً معینة، بحري، جبلي، بادیة ویطلب من الطالب، اعداد مائدة . الخ.. صور، تمثل كل صورة جغرافیا
  .ویجري نقاش. تناسب كل بیئة

  .الخ.. ارسم مائدة علیھا أكل صیني، عربي، فرنسي: بدائل
ویمكن استثمار الدرس البصري لیحولھ . كن للدرس الواحد أن یحوي على أنشطة متنوعةكما یم

  .الخ.. الطالب الى ارقام او حركات او ایقاعات
 ً   :في طرق التدریس واستراتیجیاتھ: ثانیا

مھما كان محتوى الدرس وشكلھ، یمكن للمعلم أن ینوع في استراتیجیات التدریس لتشمل كل  
ً على درس في الریاضیات. الذكاءات او بعضھا   .وقد اعددت مثاال

أن یعرف أدوات رسم . أن یمیز الطالب أنواع الزوایا: ھدف الدرس. أنواع الزوایا: موضوع الدرس
  .الزاویة

  :األنشطة
ً أنواع الزوایا ودرجاتھا واستخداماتھا وأدواتھا، وھذا ما یتقنھ : النشاط اللغوي -  ١ یشرح المعلم كالما

  .نجمیع المعلمی
ً : ویسأل. ٩٠، أقل من ٩٠، أكثر من ٩٠: یستخدم المعلم أرقاما: النشاط الرقمي - ٢ من یعطیني رقما

  ..وھكذا ١٣٠- ١١٠و  ٦٠-  ٥٠أعطني ثالثة أرقام بین  -.  أقل، أكثر
  .وھكذا یحول الدرس إلى أرقام. وأقل وأكثر  ٩٠وزاویة  ٩٠ثم یحدد معنى 

  .ى حركاتتحویل الدرس إل: النشاط الحركي -  ٣
 -  ً ً بأجسادھم ومن خمسة آخرین أیضا   .یطلب المعلم من خمسة طالب أن یشكلوا مستقیما
باستخدام (والثانیة أن تقف على خط عمودي . یطلب من المجموعة األولى أن تقف على خط - 

  .درجة ٩٠ویقول ھذه زاویة قائمة ) حواف البالط
  .و یبتعدوا لیشكلوا زاویة منفرجةیطلب منھم أن یقتربوا لیشكلوا زاویة حادة أ - 
  .وھكذا. الخ.. ثم یطلب من كل طالب أن یشكل بین ذراعھ وجسمھ زاویة قائمة، حادة - 

  :النشاط البیئي -  ٤
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لقاء شارع .  وارشاد الطلبة الى زوایا قائمة مثل عمود. یمكن الخروج الى حدیقة، شارع أو ساحة - 
  .الخ... مع آخر، شجرة

  .الخ..ار مائلة، شوارع غیر متعامدة تشكل زوایا متنوعةالبحث عن أشج - 
  :النشاط االجتماعي -  ٥
ً مستقیمة من مجموعات طالبیة -    .یشكل خطوطا
  ...یطلب التقاء مجموعتین بشكل متعامد لتشكال زاویة قائمة، ثم حادة ومنفرجة - 
  ...أو یطلب من مجموعات أن تخطط لحدائق فیھا زوایا متنوعة - 

  :شاط التأمليالن -  ٦
  .یطلب المعلم جلسات ھادئة، یتأمل فیھا الطالب جدران الغرفة، كزوایا قوائم - 
ثم یسأل، ماذا یحدث لو مال الجدار إلى األمام ھل تبقى الزاویة قائمة؟ ماذا لو مال الى الخلف؟  - 

  ...وھكذا
  :النشاط البصري -  ٧
ً ألشیاء فیھا زوایا -    .الخ... یطلب المعلم رسم زوایا أو یعرض صورا

  :النشاط اإلیقاعي -  ٨
 ً ، قیاسا ً ً، شعرا   :مثل. الخ... یؤلف المعلم لحنا

وفي .. أحدُّ قبیل تسعین.  وإذ بالھم ینفرجُ .. بمنقلتي سأرسمھا. زوایا حفظھا حرجُ ... أُجد أقوُم أنفرج
  ...وھكذا. كل الھم ینفرجُ ... عین ولكن بعد تس. التسعین قائمة

ومن المھم . إن باالمكان تقدیم أي درس في أي مادة من خالل تنوع األنشطة، مھما كان نوع الدرس
  :أن نشیر إلى

  .لیس من الضروري أن یحتوي كل درس على ثمانیة نشاطات - 
مارسة بعض حیث یمكن تكلیف الطالب بم. لیس من الضروري عرض جمیع األنشطة في الحصة - 

  .األنشطة في المنزل
إن مزایا ھذا الدرس تظھر في أننا قدمنا تعلما لكل طالب وفق ذكائھ، مما یجعلنا نتوقع اتقان جمیع 

  .الطالب الدرس، ألنھم حصلوا على فرص متكافئة
كاء كما أن من المھم أن نشیر بأن ھدفنا لیس تنمیة الذكاء القوي عند الطالب، بل یمكن استخدام ھذا الذ

  .لتنمیة ذكاءات أخرى
فالذكاء اللغوي یرتبط بكل الذكاءات، والذكاء االجتماعي یرتبط بمعظم الذكاءات، وكذلك المنطقي 

ً من الذكاءات   .والذكاء االجتماعي یمكن أن ینمّي كثیرا
ً وھو أضعف االیمان   .فالھدف ھو تنمیة جمیع الذكاءات ولیس ذكاء واحدا

یب المعلمین والمشرفین على ذلك، حیث أن ما یقدم للمعلمین من تدریب ما الذي یمنع تدر: والسؤال 
  .حالیا ال یرتبط بمثل ھذه المفاھیم
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علیم العاليالملحقون الثقافیون والت  

مھند مبیضین. د  

ً قبل أعوام، لماذا ال یزور الملحق  سألني صدیق دّرس بالجامعة األردنیة، وھو استاذ أتى زائرا
الجامعة، ویكون لزیارتھم أثر الثقافي في سفارتكم جامعة قطر، فأغلب الملحقین العرب یزورون 

إن وظیفة الملحق الثقافي : كبیر على العالقات الثقافیة، والتبادل في الخبرات وقبوالت الطلبة؟ قلت لھ
ً الغیت وظیفتھ في آخر قرار  الغیت من السفارات، وحین استغرب قلت لھ، إن الملحق العمالي أیضا

ذلك، لكني من المؤیدین لوجود ملحق ثقافي فاعل  لمجلس الوزارء، لتقلیص النفقات، وأنا شخصیا مع
فقد حدث الكثیر من ذلك، لدرجة أن كثیرا . ونشط، وال یكون تعیینھ مرضاة لنائب أو عین أو وجیھ

وھؤالء ال . من مدراء مكاتب الوزراء صاروا ملحقین ثقافیین، وبعضھم كان بوظیفة أقل من ذلك
عكس الملحقین الثقافیین العرب الذین یعملون بسفاراتھم یقومون في األغلب بمھماھم الصحیحة، على 

في عمان، بجد ومتابعة حثیثة لطالبھم، وینشطون بتنظیم فعالیات تراثیة وطنیة تخدم بلدھم، وبعض 
ً، وھو الیوم سفیر دولة الكویت سعادة حمد الدعیج،  الملحقین العرب تقدم بالوظیفة حتى صار سفیرا

  .قافیین العرب في متابعة قضایا طالب بلدهوكان من أنشط الملحقین الث

ً یتم اختیار المرشح  ً ملحق اقتصادي لتشجیع االستثمار، ھكذا المفروض، وأحیانا في السفارات أیضا
ً على » تنفیعھ«لھذا الموقع  أو ترضیة، بدون خبرة باالستثمار وال بالقوانین، وھذا أمر ینكعس سلبا

ما یجري على ھذا الملحق یكون في الغالب منطبق على األداء وفي جذب المستثمرین، ولألسف 
  .الملحقین اآلخرین

، باعادة التعاون الثقافي مع المملكة العربیة السعودیة،  ً خطوة جیدة قام بھا وزیر التعلیم العالي مؤخرا
 ً ، بما یعني إعادة االبتعاث وتبادل البعثات الجامعیة بین البلدین، وھذا أمر مھم، وكان موجودا سابقا

لكنھ توقف، وھو أحد السبل التي تمتن الترابط الثقافي بین البلدین، ونتمنى أن یتم ھذا مع بقیة دول 
واتفاقیات التبادل . الخلیج العربي، فمن شأن ھذه الخطوط تحقیق منافع مشتركة لألردن وتلك الدول

رق الوطنیة وقضایا الثقافي غنیة وفیھا الكثیر من مجاالت التعاون على مستوى المھرجانات والف
وھذا األمر ال بّد لھ من وجود ملحق ثقافي یتابعھ، وال أدري إن كانت خطوة وقف تعیین .التعلیم

ً، وإذا كان كذلك، ما قیمة الوفر مع العجوز الھائلة بالموازنة  ملحقین ثقافیین ذات فائدة، أو حققت وفرا
لتي یمكن ان تخدمنا ونلغیھا، فإذا كان ھناك من ملیارات الدنانیر من الدیون، ولماذا نذھب للمھمة ا

  .من ال یقومون بواجبھم، فلیتم استبدالھم، واإلعالن عن تعیین ملحقین بمواصفات وشروط معینة

صحیح أن الوالیة على تعیین الملحقین الثقافیین تنازعتھا في زمن ماض وزارتا التربیة والتعلیم 
ا األحق والتعلیم العالي كذلك، لكن أوكد أن بعض من عینوا ووزارة التعلیم العالي، فالتربیة رأت أنھ

ً، وال یعرفون طبیعة مھامھم ولم ینجزوا أي فعل مستحق لبلدھم، وھناك من كانوا شعلة  كانوا عبئا
نشاط ویذكرھم الطلبة األردنیون الذین درسوا في مصر وسوریا والعراق، لكن الحل لیس في الغاء 

  . ة العاملین بھا وتقییمھم باستمرارالوظیفة، بل في تحسین كفاء

 مقاالت

 ٤٠:صالدستور 
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 اعالنات

 ١١:الرأي ص/١٤:صالدستور 
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  خلدا –حكم یوسف سلمان العابد  -
  
  تالع العلي –عاید صالح سالم المتاروة الحجازین  -
  
  معیة النبرج –ھیثم عبدالحمید سلیمان بركات  -
  
  شارع االردن –عزمي محمود عبدالرحمن ابودیة  -
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»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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ممثلو مجالس ادارة الشركات التي تساھم بھا الحكومة لم یستلموا لغایة االن مكافاتھم الشھریة بعد 
مجلس الوزراء كان قد قرر صرف .. لنت في وقت سابققرار حكومي بتوزیعھاحسب اسس اع

دینار  ٥٠٠مكافأة شھریة لكل عضو من اعضاء مجالس ادارة ھذه الشركات یكون سقفھا االعلى 
 ٣٠٠دینار لممثلیھا في الشركات المتوسطة و ٤٠٠لممثلي الحكومة في الشركات الكبرى ومبلغ 

االموال عن مشاركة ممثلي الحكومة الى لباقي الشركات او المؤسسات وان یتم تحویل فائض 
  .الحساب الخاص الذي تم انشاؤه في وزارة المالیة لھذه الغایة لیتم ایداعھ في الخزینة

  
ج حق الحصول على المعلومة الكترونیا على موقعھا دائرة ضریبة الدخل والمبیعات وفرت نموذ

  .على شبكة االنترنت
  

قرار سلطة منطقة العقبة االقتصادیة االخیر الذي منح امتیازات لمستثمري قطاع االسكان في المنطقة 
القرار اعطى .. الخاصة اثار حفیظة مواطني العقبة الذین اعتبروه على حساب تنمیة المنطقة

متیازات استثنائیة لقطاع االسكان وحجبھا عن المواطنین وتتمثل في توزیع قطع اسكانیة باسعار ا
  .مدعومة

  
  
  
  
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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نشر جاللة الملك عبدهللا الثاني تغریدة على حسابھ في موقع التواصل االجتماعي تویتر قال فیھا انھ 
  .فخور بما یحققھ البطل مصطفى سالمة من إنجازات

ان التصمیم والعزیمة صفات یتحلى بھا شبابنا، وھم قادرون على تجاوز أصعب وقال جاللتھ 
  .التحدیات لتحقیق أحالمھم

  
شكرت جاللة الملكة الجمعیة الملكیة للتوعیة الصحیة وأھالي عجلون ومبادرة أجیال سلیمة لما 
یقدمون من أجل عادات صحیة، وكتبت جاللتھا تعلیقا على صورة نشرتھا على حسابھا اإلنستجرام 

فریق عمل رائع یھتم (جلیزیة تجمعھا بعدد من طالب وطالبات من عجلون باللغتین العربیة واإلن
شكرا ألھالي منطقة عجلون وللمدرسین والطلبة وللجمعیة الملكیة للتوعیة الصحیة . بصحة أطفالنا

ومبادرة أجیال سلیمة وجمیع من یعمل في بلدنا الحبیب من أجل نشر العادات الصحیة السلیمة بین 
  ).طالبنا

  
قلة لالنتخاب، أن موقعا الكترونیا صدر مؤخرا یحمل اسم الھیئة المست» الدستور«علمت صنارة 

وینشر أخبارا حول االنتخابات وینشر إعالنات بھذا الشأن، األمر الذي استدعى لتدخل المستقلة 
  .لالنتخاب والطلب من ھیئة اإلعالم متابعة القضیة وإغالقھ

  
تحت رعایة وزیر الشؤون السیاسیة والبرلمانیة موسى المعایطھ تطلق جمعیة الصھیل للتنمیة 

ة الخامسة من مساء ، وذلك عند الساع»اعرف لتشارك«السیاسیة مبادرة حول الالمركزیة بعنوان 
  .الیوم الثالثاء في منتدى سحاب الثقافي

  
كنا «بة اطباء االسنان مساء الیوم في مجمع النقابات المھنیة ندوة بعنوان تقیم اللجنة الوطنیة لنقا

  .عاما على النكبة ٦٩للباحث والموثق المقدسي طارق البكري وذلك بمناسبة مرور » ومازلنا
  

ضبطت الجھات المختصة مساء امس األول األحد مركبة مطلوبة بعدة قضایا مھمة تم اعتراضھا 
مال قرب سبیل الحوریات في شارع قریش وسط البلد وتم التحفظ على المركبة وتوقیف مالكھا الستك

  .التحقیقات وتحویلھ للقضاء
  

تستخدم سي سي ما زالت  ٢٥٠٠سیارات ومركبات دفع رباعي ومن التي تزید سعة محركاتھا عن 
  .في المؤسسات الحكومیة رغم صدور بالغات من رئاسة الوزراء بوقف استخدامھا 

  
كثیرا ما یتعرض سائقو السیارات على طریق المطار ولغایة منطقة ارینبة لتطایر القمح المحمل 
بشاحنات دون شوادر تغطیھا األمر الذي یتطلب عدم الموافقة على تحمیل الشاحنات بالقمح والحبوب 

  .    دون شوادر تغطیھا 
  

محال بیع القھوة والكوفي شوب المنتشرة في منطقة خلدا ال تلتزم بشروط الترخیص وتعیق حركة 
  .المرور بشكل مقلق

  
، »القدس في وجدان األردنیین«تقام ندوة  ٢٠١٧ضمن فعالیات عمان عاصمة الثقافة اإلسالمیة 

، وبمشاركة عدد من الباحثین ٢٩/٧/٢٠١٧لفنون یوم بالتعاون مع مھرجان جرش للثقافة وا
  .والمختصین في شؤون القدس

 الدستورصنارة 
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، )الفدیة(ل البرنامج الخبیث مع تواصل أخبار وتطورات الھجمات اإللكترونیة العالمیة، من خال
. دولة حول العالم، أكد مدیر عام مركز تكنولوجیا المعلومات الوطني د ١٥٠والذي طالت آثاره نحو 
أمس، أن المركز لم یبلغ للیوم الثاني عن أیة حاالت اختراق " زواریب"بھاء الدین الخصاونة لـ

  .إلكتروني في المملكة
  

أحال مجلس الوزراء، بتنسیب من وزیر المیاه والري، أمین عام سلطة المیاه توفیق الحباشنة على 
وتولى المنصب باإلنابة مساعد األمین العام للشؤون الفنیة مالك الرواشدة، إلى . التقاعد أول من أمس

  .حین تعیین أمین عام جدید
  

أخر وزیر العمل علي الغزاوي أمس نھایة دوام جمیع العاملین بمدیریات ومكاتب العمل إلى حین 
  .انتھاء آخر معاملة توفیق وقوننة أوضاع العمالة الوافدة المخالفة، بعد انتھاء الفترة القانونیة یوم أمس

  
لة المرحوم المھندس أسامة البرغوثي وتجمع أندیة الروتاري في األردن عند یقیم اصدقاء وعائ

الفقید ترأس . السادسة والنصف من مساء الیوم حفل تأبین في مركز الحسین الثقافي برأس العین
تجمع أندیة الروتاري في المملكة لعدة سنوات، وكذلك نادي خریجي المملكة المتحدة، ولھ اسھامات 

  .مل التطوعي واالجتماعيواسعة في الع
  

تبدأ اللجان المركزیة لشراء الحبوب المحلیة في الشمال والوسط والجنوب باستالم انتاج المزارعین 
من محصولي القمح والشعیر اعتبارا من األحد القادم، بحسب رئیس اللجنة المركزیة أمین عام وزارة 

  .محمود الجمعانيالزراعة 
  
، الذي ٢٠١٧یرعى وزیر الزراعة خالد الحنیفات المعرض الخامس لمنتجات الزیتون والتكنولوجیا  

الحالي في  ٢٥ -  ٢٣خالل الفترة " جوبیا"تقیمھ الجمعیة األردنیة لمصدري منتجات الزیتون 
  .معرض عمان الدولي للسیارات

 زواریب الغد
  


