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 ـــــــوضـــــوعالمــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

مح تدعو إنما رسالة تسا.. رسالة عمان لیست رسالة عادیة: مؤتمرون
  إلى الوحدة

٣  

ورشة عمل في " مشروع ماجستیر التغیرات المناخیة واألمن الغذائي"
  "األردنیة"

٥  

في خماسي " كلیات األردنیة"في المركز األول في دوري" الھندسة"
  كرة القدم

٧ 

أسبوع "محافظة یكرم الطلبة الفائزین في تحدي الجامعات األول في 
  "المیاه العربي

٨ 

 ٩  العقبة ورشة عمل بیئیة في أردنیة

 ١٠  غدا" تنفیذیة اتحاد األردنیة"انتخاب 

 ١١  صدور كتاب یتحدث عن عملیة صنع القرار في األردن

   شؤون جامعیة

 ١٢  منھج للتحسین والتطویر للوصول إلى العالمیة.. االستثمار في التعلیم

 ١٥  خریطة طریق لتطویر التعلیم' الورقة الملكیة': اكادیمیون

 ١٩  وال إلغاء.. تخفیض نسبة التجسیر

یشكل ثالث لجان لتنفیذ ما جاء في الورقة النقاشیة » عمداء البلقاء«
  السابعة

٢٠ 

 ٢١  فوز للھا شمیة بطائرة الجامعات

   مقاالت

 ٢٢  فارس الحباشنة/درس سیاسي.. انتخابات الجامعة األردنیة

 ٢٣  فتحي األغوات. د/معارض التوظیف وخیارات الشباب

 ٢٥  عصام قضماني/التعلیم بدایة ونھایة.. ورقة الملك السابعة 

 ٢٦  مھند مبیضین.د/خط الدفاع األول.. الملك والتعلیم 

 ٢٧  عیسى الشعیبي/ربیع العملیة التعلیمیة

 ٢٩  وفیات

  ٣١-٣٠  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  "الطلبة الوافدون في الجامعات األردنیة"في ختام أعمال مؤتمر 

  عو إلى الوحدةإنما رسالة تسامح تد.. رسالة عمان لیست رسالة عادیة: مؤتمرون
 
أكد المشاركون في  مؤتمر  - ھیا الحوراني.د
أن  " الطلبة الوافدون في الجامعات األردنیة"

رسالة عمان لیست رسالة عادیة، وإنما ھي 
رسالة تسامح تدعو إلى وحدة المسلمین، ودعوا 
إلى أھمیة نشرھا في الجامعات العربیة واألجنبیة 

  .على حد سواء
   

أعمال المؤتمر الذي عقد في جاء ذلك في ختام 
الجامعة األردنیة بتنظیم من عمادة شؤون الطلبة، 
وناقش على مدار یومین محاور تخص الطلبة 

الوافدین في الجامعات األردنیة، شاركت فیھ نخب فكریة وثقافیة وسیاسیة من مختف الدول العربیة 
  .واألجنبیة

   
   

عریف باألردن والمجتمع األردني للطلبة الوافدین وأوصى المؤتمرون بضرورة التوسع في برامج الت
بتنظیم رحالت تعریفیة للمناطق الحضاریة واألثریة في األردن وزیادة تواصلھم مع المجتمع 
األردني، من خالل تفعیل التواصل بین مكاتب شؤون الطلبة الوافدین في الجامعات األردنیة الرسمیة 

  .لمكاتب وإقامة نشاطات مشتركةوالخاصة بإنشاء مجلس تنسیقي بین ھذه ا
   
   

وطالب بعضھم بتنظیم برامج تعریفیة تعقد في األسبوع األول والثاني من كل عام جامعي في أماكن 
  .دراستھم عن المجتمع األردني والقوانین واألنظمة الواجب معرفتھم بھا

   
   

ح لھم بالمشاركة في وتمنى الطلبة الوافدون على الجامعات األردنیة الرسمیة والخاصة السما
 ً ً وانتخابا   .النشاطات الجامعیة المختلفة وبخاصة المشاركة في انتخابات اتحادات الطلبة ترشیحا

   
   

ودعا المشاركون إلى مأسسة العالقة بین الجامعات األردنیة مع خریجیھا من الطلبة الوافدین وإنشاء 
ل اإللكترونیة، وأوصوا بتشكیل لجنة بنوك معلومات خاصة بھم والتواصل معھم عبر وسائل االتصا

  .مشتركة تمثل جمیع الطلبة الوافدین في الجامعات الرسمیة والخاصة
   
   

 أخبار الجامعة

  /أخبار األردنیة
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ونوه المؤتمر بضرورة التواصل مع البعثات الدبلوماسیة العربیة واألجنبیة لحصر قصص نجاحات 
جل التواصل معھم خریجي الجامعات األردنیة في بلدانھم، وتعمیمھا على الجامعات األردنیة من أ

  .مستقبالً 
   
   

وطالب المؤتمرون بمعالجة مشكلة تأمین كافة أوراق الطلبة الوافدین الالزمة الستكمال إجراءات 
، وإیجاد آلیة مناسبة للتعاقد مع بعض الشركات )أشھر ٣(تسجیلھم في جامعاتھم خالل فترة محددة 

ھندسة وبخاصة للطلبة السوریین، عن طریق الجامعة لتأمین فرص التدریب لطالب تخصصات ال
  .والعمل على توفیر سكنات للطلبة الذكور واإلناث

   
   

ً كل سنتین مرة تتناوب على عقده إحدى الجامعات  وختم المشاركون توصیاتھم بعقد المؤتمر دوریا
  .األردنیة الرسمیة أو الخاصة؛ لما لھ من أھمیة للطلبة الوافدین واستقطابھم

   
   

ورقة عمل تناولت محاور المؤتمر ) ٢٧(في جلساتھ التي امتدت على مدار یومین وعرض المؤتمر 
الرئیسیة؛ فناقشت تجارب ونجاحات خریجي الجامعات األردنیة من الطلبة الوافدین، والطلبة 

االندماج مع المجتمع األردني : العقبات التي یواجھونھا والحلول الممكنة، والطلبة الوافدون: الوافدون
عات المستقبلیة لطبیعة العالقات في الجامعات األردنیة، والشباب العالمي في مواجھة التطرف والتطل

  واإلرھاب، والخریجون من الطلبة الوافدین وتحدیات المستقبل
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  "األردنیة"ورشة عمل في " مشروع ماجستیر التغیرات المناخیة واألمن الغذائي"
  

 من الخبراء) ٤٥(شارك نحو  -سناء الصمادي
في الجامعات والمؤسسات العامة والخاصة الیوم 

مشروع ماجستیر التغیرات "في ورشة العمل 
التي نظمتھا الجامعة " المناخیة واألمن الغذائي

األردنیة بالتعاون مع جامعات العلوم 
  .والتكنولوجیا، ومؤتة،  وجرش

  
وھدفت الورشة التي جاءت ضمن المشاریع 

ایراسموس بلس المدعومة من االتحاد األوروبي 
إلى الوقوف على احتیاجات السوق المحلي 

إلنشاء برنامج ماجستیر التغیرات المناخیة واالمن الغذائي، والعوائق والتحدیات التي تعترضھ، 
والتركیز علیھا لتخریج كوادر متخصصھ في مجاالت التغیر المناخي والزراعة المستدامة واالمن 

  .العملالغذائي وتھیئتھم للدخول الى سوق 
  

وأكد منسق المشروع في الجامعة األردنیة الدكتور أحمد السالیمة ان الورشة التي یشارك فیھ 
مختصون وخبراء من اتحاد المزارعین، وامانة عمان الكبرى، ووزارة المیاه والري، والمؤسسة 

ومؤتة وجرش  العلوم والتكنولوجیا،:العامة للغذاء والدواء، واالرصاد الجویة، الى جانب الجامعات 
ناقشت اھمیة انشاء برنامج ماجستیر في التغیر المناخي وتسلیط الضوء على اھمیتھ نظرا للتغیرات 

  .المناخیة التي تحصل في المنطقة نتیجة شح المیاه واثرھا على الزراعة واالمن الغذائي
  

یة والصحیة واشار خالل افتتاح الورشة التي حضرھا نائب رئیس الجامعة لشؤون الكلیات العلم
الدكتور عمر الكفاوین إلى أن مشروع برنامج الماجستیر الذي تحتضنھ جامعة جرش بالتعاون مع 

  .كلیات الزراعة في الجامعات االردنیة سیتم اعتماده في شھر أیلول من العام المقبل
  

ریت وأوضح السالیمة أن عددا من الجامعات االوروبیة تشارك في مشروع البرنامج منھا جامعة ك
  .الیونانیة، وفردریك القبرصیة، وبادوفا االیطالیة باالضافة الى اربع جامعات مصریة

    
احتیاجات السوق المحلي للبحث : وتناولت الورشة في جلستین تدریبیتین عدة محاور تضمنت األولى

سات العلمي في مجال التغیر المناخي واالمن الغذائي ورؤیتھم في المجال، واحتیاجات تلك المؤس
  .للتدریب والعقبات التي تعترض الزراعة المستدامة في االردن

  
فیما تناولت الجلسة الثانیة كیفیة التركیز على كفاءة الخریج في المجال لیلبي حاجة السوق، 

المساقات التعلیمیة للطلبة، وآلیة الربط بین سوق العمل والتغیرات الالزم ادخالھا على المنھاج و
والمساقات التي ستدرس ضمن خطة البرنامج، ودور المؤسسات المشاركة لتطویر المساقات 

  .المطروحة بمشروع البرنامج
  

وعرض المشاركون في الورشة من خالل مجموعات أھداف وغایات البرنامج واھمیتھ وكیفیة 
لتلبیة احتیاجات سوق العمل، وإمكانیات التدریب العلمي وعقد الورش من  تطویر الخطط الدراسیة

  الوقائع نیوز/شفقنا نیوز/حمرین نیوز/طلبة نیوز/أخبار األردنیة
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خالل انشاء مركز تدریبي متمیز ضمن المشروع مجھز بالمعدات الالزمة كأجھزة الحاسوب 
  .واالجھزة العلمیة

  
وشدد المشاركون على أھمیة مثل ھذا المشروع في ظل تحدیات شح مصادر المیاة والموارد 

  .الطبیعیة
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  في خماسي كرة القدم" كلیات األردنیة"في المركز األول في دوري" الھندسة"

  
توج رئیس الجامعة  -محمد المبیضین

األردنیة الدكتورعزمي محافظة أمس 
فریق كلیة الھندسة والتكنولوجیا الذي 
احتل المركز األول في بطولة دوري 

التي ، كلیات الجامعة فیخماسي كرة القدم
نشاط الریاضي في نظمتھا دائرة ال

  .الجامعة
   

وتمكن فریق كلیة الھندسة من الظفر 
باللقب بعد فوزه على فریق كلیة التربیة 
الریاضیة بالضربات الترجیحیة بواقع 

بعد أن تعادل الفریقان بھدفین لكل منھما خالل ، ثالثة أھداف مقابل ھدفین لصالح فریق الریاضة
  .ى استاد الجامعة األردنیةشوطي المباراة النھائیة التي أقیمت عل

   
   

وسلم محافظة الكأس لفریق كلیة الھندسة والمیدالیات للفریقین، كما سلم المیدالیات لفریقي كلیة 
األعمال الذي احتل المركز الثالث ولفریق كلیة اللغات األجنبیة الذي جاء في المركز الرابع في 

  .البطولة
   
   

، المشرف والروح الریاضیة العالیة التي سادت أجواء المباراةوبارك محافظة للفریقین على ادائھما 
مؤكدا استمرار دعم إدارة الجامعة للنشاطات الریاضیة والبدنیة التي تحفز الشباب الجامعي على 

  .صقل قدراتھم ومواھبھم الریاضیة
   
   

ضیة الدكتور خالد حضر المباراة عمید شؤون الطلبة الدكتور خالد الرواجفة وعمید كلیة التربیة الریا
  .عطیات وعدد من كبار المسؤولین وجماھیر طالبیة من الكلیتین

  /أخبار األردنیة
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  "أسبوع المیاه العربي"محافظة یكرم الطلبة الفائزین في تحدي الجامعات األول في 

  
كرم رئیس الجامعة  -فادیة العتیبي

األردنیة الدكتور عزمي محافظة نخبة 
ممیزة من طلبة الجامعة الذین فازوا 
في تحدي الجامعات األول الذي عقد 

" أسبوع المیاه العربي"ضمن فعالیات 
الرابع الذي نظمتھ الجمعیة العربیة 

  .ر الماضيآذا) أكوا(لمرافق المیاه 
   

نور : "وجاء فوز كل من الطلبة
" إسرء أبو زخم"و" الخضري

من قسم الھندسة " عبدهللا زبن"و
الكیمیائیة في كلیة الھندسة بعد أن أثبتوا قدراتھم العلمیة واإلبداعیة في تحدي المفاضلة الذي أقیم بین 

تمثل في إعادة تخطیط بیئي طلبة الجامعات التي شاركت في فعالیات األسبوع العربي للمیاه، والم
للمنشآت البیئیة في المدینة من خالل تحدید مواقع محطات معالجة المیاه ومعالجة المیاه العادمة، 
وتحدید المواقع المناسبة الستغالل طاقة الریاح والطاقة الشمسیة إلى جانب تحدید مواقع مكبات 

دراستھم النظریة الجامعیة، إلى جانب ما نھلوا  النفایات، مستعینین بالعلوم المعرفیة التي اكتسبوھا في
  .بھ من إفادة وعلم خالل حضورھم لفعالیات المؤتمر

   
   

محافظة، ھنأ الطلبة الفائزین في المسابقة مشیدا بإنجازھم الذي یدل على قدراتھم وطاقاتھم الكامنة 
ل المسابقات المحلیة والدولیة، المتمثلة في اإلبداع واالبتكار والتي البد من إطالق العنان لھا من خال

مشیرا إلى أن تكریم الطلبة بجوائز تقدیریة  یعد تشجیعا لھم لالستمرار في خوض المنافسة بثقة 
  .لتحقیق نتائج متقدمة

   
   

من جانبھ أشار مدیر مركز المیاه والطاقة والبیئة الدكتور معتصم سعیدان إلى أن فوز الطلبة 
بالمسابقة في المرحلة األولى جعل من الجامعة األردنیة  ممثلة عن الجامعات العربیة في المرحلة 

تسطرالجامعة ل، في مدینة میونخ األلمانیة ٢٠١٨أیار - ١٨-١٤الثانیة من التحدي الذي سیقام في فترة 
  .بذلك إنجازا آخر یضاف لرصید تقدمھا وتمیزھا بین مثیالتھا

   
   

رئیس فرع العقبة الدكتور / حضر حفل التكریم كل من نائب الرئیس لشؤون المراكز وخدمة المجتمع
موسى اللوزي، وعمید شؤون الطلبة الدكتور خالد الرواجفة، ومدیر مركز المیاه والطاقة والبیئة 

عتصم سعیدان ونائبھ الدكتور حسام خصاونة والشریفة الدكتورة ھند محمد ورئیس قسم الدكتور م
  .الھندسة الكیمیائیة الدكتور زاید الحمامرة

  طلبة نیوز/٤:الغد ص/٢:الدستور ص/أخبار األردنیة
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  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

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

9 

  ورشة عمل بیئیة في أردنیة العقبة
  

رعى رئیس الجامعة األردنیة فرع العقبة الدكتور موسى اللوزي ورشة العمل المتخصصة التي 
عقدت بتنظیم من مكتب التواصل وخدمة المجتمع في الجامعة بالتعاون مع وكالة البحر األحمر 

والتي تعقد ألول مرة على ) ت الخضراءالجامعا(لإلعالم البیئي والحفاظ على البیئة البحریة بعنوان 
  .مستوى الجامعات األردنیة ضمن مشروع یحمل اسم الجامعات البیئیة سیتم تنفیذه على مراحل 

   
وفي كلمتھ رحب اللوزي بالمشاركین في الورشة من مختلف الجامعات األردنیة وممثلي وسائل 

من أھداف لتطبیق المعاییر البیئیة في اإلعالم مشیرا إلى مدى أھمیة ھذه الورشة لما تسعى إلیھ 
الجامعات األردنیة، والعمل على تفعیل نظام اإلدارة البیئیة باعتباره جزء مھم من منظومة اإلدارة في 
الجامعات من أجل تحقیق مفھوم االستدامة واالرتقاء إلى مستوى جامعات العالم من خالل نشر 

  .مفھوم الجامعات البیئیة 
   
   

( إلى أن مفھوم الجامعات البیئیة جاء ترسیخا لدعوة جاللة الملك الحسین رحمھ هللا  وأشار اللوزي
ویبني علیھا جاللة الملك عبدهللا الثاني من خالل توجیھاتھ الكریمة لترسیخ مفاھیم ) نحو أردن أخضر

  .البیئة الخضراء على كافة الصعد 
   
   

إلنسان من خالل التجاوز على النظام البیئي وأشار إلى أن المؤثر األكبر على عناصر البیئة ھو ا
والتلوث الصناعي، ما أدى إلى ظھور أمراض لم تكن  معروفة سابقا، األمر الذي یتطلب مضاعفة 
الجھود لنشر الوعي البیئي وأدبیات التعامل مع البیئة، الفتا إلى أن زیادة نسبة األوكسجین في الھواء 

ول الكرة األرضیة، مؤكدا سعي الجامعات األردنیة عموما تحتاح إلى زیادة المسطحات الخضراء ح
والجامعة األردنیة على وجھ الخصوص من خالل كوادرھا األكادیمیة واإلداریة وطلبتھا إلى 

  .المساھمة في زراعة األراضي عبر األنشطة الالمنھجیة التي تنظمھا
   
   

عة الدكتورة مجدولین صبیحات بدورھا استعرضت مدیرة مكتب التواصل وخدمة المجتمع في الجام
أھمیة ھذه الدورة التي تشارك فیھا مجموعة من جامعات اقلیم الجنوب وعدد من المؤسسات الرسمیة 
واألھلیة في محافظة العقبة وعدد من الجمعیات البیئیة،  مشیرة إلى أنھ سیتم عقد ورشة عمل مشابھة 

  .في اقلیم الشمالفي العاصمة عمان بمشاركة جامعات اقلیم الوسط وأخرى 
   
   

من جانبھا قدمت ممثلة وكالة البحر األحمر لإلعالم البیئي والحفاظ على البیئة البحریة الدكتورة نھایة 
القاسم ورقة عمل بینت فیھا محاور الورشة ومرتكزاتھا في مجال الطاقة والنقل ونوعیة الھواء 

ویل البیئي والتعلیم والوعي البیئي والمواد الخطرة والمخلفات الصلبة والورق والمیاه والتم
  .والمسؤولیة اإلداریة في إدارة نظام الجامعة البیئي

  ٧:دستور صال/أخبار األردنیة
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  غدا" األردنیةتنفیذیة اتحاد "انتخاب 

  
  

طالب وطالبة، غدا  ١٠٢تخابات مجلس اتحاد طلبة الجامعة االردنیة، وعددھم ینتخب الفائزون بان
طالب من بین الفائزین، وسط توقعات بتقاسم مقاعد  ١٠األربعاء، الھیئة التنفیذیة لالتحاد المكونة من 

  .الھیئة بین قائمتي النشامى وأھل الھمة
وكان الطلبة الفائزون أدوا یوم األربعاء الماضي القسم امام رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة، 
فیما تنص تعلیمات االتحاد على ان یعقد اول اجتماعاتھ خالل اسبوع من تاریخ تأدیة القسم، ینتخب 

  .والصندوق خاللھ وباالقتراع السري ھیئتھ التنفیذیة المكونة من الرئیس ونائبھ وامیني السر
المالیة، العمل التطوعي وخدمة المجتمع، النشاطات الطالبیة، : كما ینتخب رؤساء اللجان الست وھي

  .قضایا الطلبة، العالقات العامة والخارجیة، البحث العلمي والشؤون األكادیمیة

  ٦:صالغد 
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  صدور كتاب یتحدث عن عملیة صنع القرار في األردن
  
  

للدكتور ناصر طھبوب استاذ " االردن تحت ظل القیادة الھاشمیة" صدر حدیثا باللغة االنجلیزیة كتاب
  .العالقات الدولیة في الجامعة االردنیة

  
  .ویتناول الكتاب عملیة صنع القرار في السیاسة االردنیة الداخلیة والخارجیة

  
ویشغل الدكتور طھبوب منصب رئیس قسم التنمیة الدولیة، ومساعدا لعمید شؤون التعاون االكادیمي 

  .الدولي في كلیة االمیر الحسین بن عبدهللا الثاني للدراسات الدولیة في الجامعة االردنیة

  :السبیل ص/٦:صالدستور 
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.  
  
  

  
  

  
  منھج للتحسین والتطویر للوصول إلى العالمیة.. االستثمار في التعلیم

  
عة لجاللة الملك عبدهللا الثاني كانت بمثابة بین خبراء ومختصون اكادیمیون أن الورقة النقاشیة الساب

خطة طریق لتحسین وتطویر التعلیم نحو العالمیة، الھتمامھا بالمناھج الدراسیة واالختبارات 
  .المدرسیة وتطویرھا بما یتالءم مع متطلبات العصر وحاجات المجتمع

  
من االجراءات والبرامج التي  الى ان ھناك العدید) بترا(واشاروا في حدیث لوكالة االنباء االردنیة 

یمكن اتخاذھا لتطبیق ما جاء في الورقة النقاشیة الملكیة حول االستثمار االمثل في مستقبل الشباب 
بالتنسیق والتكاتف مع مختلف المؤسسات والھیئات التي تعمل على ایجاد منظومة تعلیمیة متمیزة 

  .عصر التكنولوجیا لتنمیة القدرات والتركیز على التفكیر واالستكشاف في
  

استاذ المناھج واسالیب العلوم في جامعة الزرقاء االھلیة الدكتور طالل الزعبي قال ان جاللة الملك 
عبدهللا الثاني اكد على اھمیة االستثمار في الطاقات الشبابیة في ظل التحدیات التي تواجھ 

االمر الذي یتطلب منا تكاتف الجھود  المنظومةالتعلیمیة ، وان الثروة البشریة اغلى ما یملكھ االردن
الیجاد منظومة تعلیمیة متمیزة لتنمیة قدراتنا والتركیز على التفكیر واالستكشاف في عصر 

  .التكنولوجیا
  

واشار الى ضرورة ان تقوم المدارس والجامعات بتحویل ادمغة الطلبة المخزنة بالمعرفة الى طاقات 
  .تحدیات ضمن اتباع نظام تعلیمي ینمي التمیز واالبداعمنتجة ومبدعة وصقل مواھبھم لتجاوز ال

  
ولفت الدكتور الزعبي الى ضرورة تطویر مدخللت التعلیم بدءا من المناھج والكتب المدرسیة والمعلم 
والطالب والبیئة المدرسیة مشیرا الى ان النظام التربوي یتكون من مدخالت وعملیات ومخرجات ھذا 

سات مسحیة ونقاشیة وعقد ندوات ومؤتمرات یشارك فیھا ممثلون عن االمر یتطلب ان نقوم بدرا
مختلف فئات المجتمع للخروج بصیغة توافقیة واحدة لمعرفة مواطن القوة والضعف التخاذ القرار 

  .المناسب لتعدیلھا وتصویبھا لتطویر العملیة التعلیمیة
  

قا من مبدأ التعلم ولیس التعلیم اي واوضح ان الطالب ھو المحور االساس في العملیة التربویة انطال
بمعنى ان نكون على درایة بخصائص الطالب الذي نرید ومعرفة اتجاھاتھ السیكولوجیة واالنتمائیة 

  .واالجتماعیة لتنمیة مھاراتھ االبداعیة ضمن منھج النقد البناء والعلمي واالستقصائي
  

الكتب المدرسیة بحیث تكون ھنالك سلسلة واكد اھمیة وجود فریق واحد من المؤلفین في عملیة تألیف 
متكاملة من الكتب من الصف االول االساسي وحتى الصف الثامن ضمن تنسیق تكاملي عمودي اي 
بمعنى ان یبني الطالب معلوماتھ على ما قبل ویھیأ الى ما بعد یلیھا التنسیق االفقي بمعنى االبتعاد عن 

  .لكتب المختلفة في الصف الواحدالتكرار في الكتب المدرسیة واالطالع على ا
  

 شؤون جامعیة ومحلیة

  بترا/٢:الرأي ص
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واشار الدكتور الزعبي الى اھمیة تدریب المعلمین خصوصا قبل االنخراط في التعلیم من خالل 
التنسیق ما بین وزارة التربیة والتعلیم والجامعات االردنیة في الكلیات االنسانیة البالغ عددھا عشرون 

التدریبیة التي  كلیة بحیث یتم اخضاع الطالب الراغب في االلتحاق بقطاع التعلیم لعدد من الساعات
ثم یتابع بعد التخرج الى اشراف تربوي في ) دبلوم مھني (تؤھلھ الى معرفة طرق واسالیب التدریس 

  .المدرسة لتقییمھ ومتابعتھ
  

ولفت الى اھمیة المختبرات المدرسیة وضرورة تفعیلھا بالمدارس وتوظیف التكنولوجیا في التعلیم 
المدخالت الجامعیة التي تعتبر من مخرجات  ضمن اسس وطرق صحیحة اضافة الى التطویر

  .المدارس ضمن منظومة متكاملة ومتناسقة للنھوض بالعملیة التعلیمیة بشكل عام
  

وفي ذات اإلتجاه، یبین أستاذ المناھج والتدریس في الجامعة األردنیة الدكتور خالد أبو لوم، أن الورقة 
تطویر التعلیم نحو العالمیة، حیث اھتمت بالمناھج النقاشیة السابعة كانت بمثابة خطة طریق لتحسین و

الدراسیة واالختبارات المدرسیة وتطویرھا بما یتالءم مع متطلبات العصر وحاجات المجتمع، وذلك 
عبر تركیزھا على النوع ولیس الكم، متضمنة آراء تعنى بتطویر العملیة التعلیمیة والتربویة، 

ً إلى الحداثة العلمیة المطلوبة واالبتعاد عن التلقین واإلعتیادیة في   .التدریس، وصوال
  

وأضاف أن جاللة الملك أكد عبر الورقة النقاشیة السابعة، على االھتمام بالمعلم بصفتھ المحور 
الرئیس للعملیة التعلیمیة بصفة عامة، وضرورة إیالءه اإلھتمام المطلوب فیما یتعلق بتأھیلھ وتدریبھ، 

ً إلى العالمیة والعص   .رنة المطلوبة في تطویر التعلیم في األردنوصوال
  

ً أن جاللتھ ال یقصد  وأشار أبو لوم إلى تركیز جاللتھ على جانب اإلستثمار في التعلیم، موضحا
االستثمارات في مفھومھا المادي، وإنما یقصد أھمیة العمل على تطویر المنتج التعلیمي بما یتماشى 

ً في الوقت ذاتھ إلى أن جاللتھ أكد مع الحداثة والعالمیة في تسویق الكفاء ات التربویة األردنیة، الفتا
 ،ً على تدریب وتأھیل الموارد البشریة األردنیة، حتى یصبح المنتج التعلیمي األردني مطلوب عالمیا

 ً   .وھذا ما سبق وأن حققتھ المناھج التعلیمیة اآلسیویة التي تحتل المرتبة األولى عالمیا
  

التربوي حسام عواد من الواضح أن مصدر قوتنا ھي القوة البشریة التي  وعلى ذلك، قال الخبیر
یحظى بھا األردن، والتي یجب استثمار رأس المال البشري بما یخدم التعلیم، ذلك أن التعلیم مصدر 

  .قوة
  

واعتبر أن استخدام جزء من مدخرات المجتمع أو األفراد في تطویر المھارات والقدرات والسلوكیات 
ً في المجتمع، وكذلك رفع طاقتھ االنتاجیة، وبالتالي والمعل ً صالحا ومات للفرد یھدف لجعلھ مواطنا

طاقة المجتمع الكلیة إلنتاج مزید من السلع والخدمات وبما یؤدي الى تحقیق الرفاھیة لجمیع افراد 
ً إلى أن االستثمار في التعلیم یجب أن یشمل سیاسات واستراتیجیات وأسا لیب التعلیم، المجتمع، مشیرا

بما یمّكن من ترویج طالب یمتلك المھارات والقدرات وتأدیة مھام معقدة، والتي تكون في المحصلة 
ً في التخفیف من نسبة البطالة في المجتمع ً ھاما   .عامال

  
ً عن غیره من الدول المختلفة،  ً متفوقا وأوضح أن ھذا االستثمار سیجعل من العنصر البشري عنصرا

لھذا العنصر بعد امتالكھ ادوات التدریب والتعلیم الطلوبة نافذة مھمة لھ في الحصول  وبالتالي تشكل
ً، بما ینعكس على دعم وتنمیة االقتصاد الوطني ً او عالمیا ً او عربیا   .على فرصتھ بالعمل سواء محلیا
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كل سببا وبین أھمیة تطویر قطاع التعلیم والتدریب وزیادة نسب االستثمار في ھذا السیاق والذي یش
ً أنھ فیما یتعلق بالثقافة المجتمعیة، فقد بات من الضروري  مباشرا في تحقیق النتائج المرجوة، مضیفا
دعم القطاع التعلیمي الحكومي لما تعانیھ البیئات المدرسیة من شح الموارد وضعف البنیة التحتیة 

الب مثل؛ المختبرات وقلة التحدیث وغیاب المرافق الفاعلة، والتي تسھم في بناء شخصیة الط
  .والمكتبات والمالعب والمسرح واالذاعة المدرسیة وغیرھا

  
ودعا عواد إلى أھمیة زیادة الموارد وتوظیف اإلمكانیات بالشكل االمثل، وترشید التكالیف مع ضمان 
الجودة والتي تدخل في إطار مفھوم اقتصادیات المعرفة، والعمل على إیجاد دعم سواء من خالل 

صادر تمویل المشاریع التربویة والتعلیمیة من جھة، أو دعم مؤسسات المجتمع المدني للتعلیم تنویع م
من جھة أخرى، مع إعداد الدراسات االقتصادیة والتقییمیة لرفع الكفاءات التربویة واالستفادة منھا 

ً بصورة عامة   .مستقبال
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  خریطة طریق لتطویر التعلیم' الورقة الملكیة': اكادیمیون

  
خریطة طریق للقائمین على "اعتبر تربویون الورقة النقاشیة السابعة لجاللة الملك عبدهللا الثاني 

قطاعات التعلیم لوضع الخطط التنفیذیة لترجمة الرؤیة االستشرافیة ومواكبة احدث التغیرات لتطویر 
  ". العملیة التعلیمیة

مؤشر لالستعجال، فالتغیر الذي سنقوم بھ "ة أمس على أن الورق" الغد"وأجمع ھؤالء في احادیث لـ
، مبینین أن الرؤیة الملكیة االستشرافیة تدعو القائمین على قطاعات "عاما ١٢الیوم سنلمس اثره بعد 

لوضع الخطط التنفیذیة والبدء بإجراءات تنفیذیة ملموسة، والعمل دون تردد أو تأخیر، "التعلیم 
رد المتاحة وتوجیھھا لتحقیق النھضة التعلیمیة التي یصبو الیھا واستثمار كل الطاقات البشریة والموا

  ". جاللة الملك عبدهللا وجاللة الملكة رانیا
واشاروا إلى ان الورقة النقاشیة أظھرت الرؤیة الملكیة لألردن في قطاع التعلیم في أن یكون األردن 

  . منارة للعلم والمعرفة
د المعاني إن الورقة النقاشیة السابعة لجاللة الملك ھي االولى وقال وزیر التربیة والتعلیم األسبق ولی

الخاصة بالتعلیم، لكن جاللة الملك كان ومنذ تولیھ سلطاتھ الدستوریة یشیر إلى أھمیة التركیز على 
  . التعلیم سواء التعلیم العام او العالي

ودار نقاش طویل حولھا في وبعد أن خرجت االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة "واضاف، 
جاللة الملك قرر ان یحسم الجدل بأنھ ال یوجد "الصحف والمحطات التلفزیونیة كان واضحا انھ 

المسؤولون المتباطئون في انجاز مضامین "، مبینا ان الورقة موجھة لطرفین ھما "نھضة بغیر تعلیم
  ". رفضون عملیة التطویراالستراتیجیة، والثاني المجتمع االردني بأسره وخصوصا الذین ی

حذر بشكل واضح وصریح من خطورة الزج بالمناكفات السیاسیة "واشار إلى ان جاللة الملك 
، مشیرا إلى ان ھناك كثیرین یعتقدون ان "والمصالح الضیقة في التعلیم، كون التعلیم فوق ذلك

ولذلك ال یفكرون  ألنھم متعودون علیھ ومطمئنون الیھ"الوضع الحالي في التعلیم ھو االنسب 
بالمستقبل كونھم متخوفین من ان ال یكون لھم دور فیھ، وھم لذلك یحاربون ایة افكار تتعلق بتطویر 
وإصالح التعلیم، وھو ما یقف في طریق األردن لیكون قائد مسیرة تحدیث مسیرة التعلیم في العالم 

  ". العربي
الموارد البشریة التي تم االتفاق والتوافق علیھا من وأشار المعاني إلى أن االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة 

قبل جمیع االطراف وضعت خریطة طریق ورسمت مسارا للتنفیذ، مشیرا إلى أن ما تم إنجازه بعد 
عام على ھذه االستراتیجیة لم یتعد محور تدریب المعلمین حیث بدأت اكادیمیة الملكة رانیا لتدریب 

معلم ومعلمة العام الحالي، لكن ذلك ھو خطوة  ٥٠٠الماضي و معلما العام ١٨٠المعلمین بتدریب 
  ". واحدة على الطریق

وضع النقاط على الحروف وأنھ من غیر المقبول أن نبقى صامتین "وقال إن جاللة الملك في ورقتھ 
الملك أوضح في ورقتھ النقاشیة نوعیة الطلبة التي "، الفتا إلى أن "وعملیة التعلیم في حالة تدھور

ید وھي طلبة اردنیون قادرون على المنافسة، وھذا االمر ال یتم بغیر تعلیم، وال یمكن مواكبة نر
  ". تحدیات ھذا العصر بغیر أدواتھ المعرفیة الجدیدة المتمثلة بوجود مناھج تواكب العصر

ن وقال، ان جاللة الملك مستبشر بنقاش ملف التعلیم الذي لم یقتصر على امة دون امة وبالتالي فإ
محفزا ودافعا قویا إلصالح التعلیم كونھا تدعو إلى االبتعاد عن المماطلة السیما "ورقة جاللتھ تعتبر 

  ". أن األمور جمیعھا مشخصة واضحة وبقي علینا التنفیذ
الحاجة إلى مناھج تفتح ابواب التفكیر العمیق والناقد وآن لنا أن نترك أسلوب التلقین، "واكد المعاني 

مواد تتعلق بالفلسفة والمنطق والجمال، كما أن االستراتیجیة اھتمت بمرحلة التعلیم  وھو ما یتطلب
  ". المبكر ما قبل المدرسة لما لھا من اھمیة كبیرة في تكوین عقل االنسان

  ٧:صالدستور 
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واوضح ان ورقة جاللة الملك كانت رسالة واضحة للمضي قدما بعملیة التطویر ومواكبة التغیرات 
بالثروة البشریة، مشددا على أن ھذه الورقة یجب ان تعتبر مؤشرا  وعدم الخوف، وأن نستثمر

  . عاما ١٢لالستعجال، فالتغیر الذي سنقوم بھ الیوم سنلمس اثره بعد 
من ناحیتھ، اعتبر مدیر ادارة التخطیط التربوي في وزارة التربیة والتعلیم السابق محمد أبو غزلة أن 

مین على قطاعات التعلیم العام والتعلیم العالي والتدریب تعد خریطة طریق للقائ"الورقة النقاشیة 
، مبینا ان جاللة الملك كعادتھ "المھني والتقني لوضع الخطط التنفیذیة لترجمة الرؤیة االستشرافیة

  . سباق في طرح الرؤى االستشرافیة، وینیر الطریق لتطویر قطاعي التعلیم العام والتعلیم العالي
لقطاع التعلیم في األردن؛ للوصول إلى " رؤیة ورسالة"في ورقتھ حدد وأوضح ان جاللة الملك 

ا وبیت خبرة لكل الدول المحیطة والصدیقة ً ًا ودولّی   . الریادة والقیادة، ولیغدو ھذا القطاع أنموذًجا عربیّ
وقال ابو غزلة، ان الورقة النقاشیة أظھرت الرؤیة الملكیة لألردن في قطاع التعلیم في أن یكون 

ردن منارة للعلم والمعرفة، الفتا إلى ان الورقة حملت رسالة صریحة متعلقة بتأھیل المتعلمین ألن األ
یواجھوا تحدیات الحیاة، وأن یقیموا أعماال ناجحة، وأن یمارسوا حرفا قیمة، وأن ینشئوا أسرا متآلفة، 

  .ویبنوا مجتمعا متماسكا
رسالة الملكیة تتمثل في توجیھ المدارس والمعاھد واعتبر ان اإلجراءات التنفیذیة لتحقیق الرؤیة وال

والجامعات لتكون مصانع للعقول المفكرة، واألیدي العاملة الماھرة، والطاقات المنتجة، وأن تكون 
ُصقل فیھا مواھبھم، وتنمي قدراتھم، بحیث تزودھم بكل ما  ُكتشف فیھا میول الطلبة، وت مختبرات ت

ھة ما فیھا من تحدیات، والمشاركة في رسم الوجھ المشرق ألردن یعینھم على استقبال الحیاة، ومواج
  . الغد

وھنا، بحسب أبو غزلة، تبرز أھمیة الدعوة إلى إعادة النظر بالتخصصات األكادیمیة في الجامعات 
والتوسع في التخصصات المھنیة التطبیقیة والتقنیة، وإعادة النظر بأسس القبول تراعي القدرات 

ادات لدى المتعلمین والتركیز على التعلم ذي المعنى المرتبط باحتیاجات المجتمع والمیول واالستعد
  . المحلي والعالمي لیتم ربط تعلمھم بالحیاة، وتوفیر البیئة المحفزة والمعززة للتعلم وفق الحاجات

وضع خطط لتنمیة المعلمین وتدریبھم وتمكینھم من انتاج طلبة "وباالضافة إلى ذلك، دعا إلى 
ون كیف یتعلمون، وكیف یفكرون، وكیف یغتنمون الفرص ویبتكرون الحلول المبدعة لما یستجد یعرف

من مشاكل ویعرض من عقبات، وتمكینھم أیضا من مھارات التفكیر بمختلف مستویاتھ ومنھا التفكیر 
  . النقدي والتحلیلي واالبداعي

التعلیمیة كافة لضمان قدرتھا  ورأى أن ذلك یحتاج إلى وضع خطة شمولیة لتطویر عناصر المنظومة
على توسیع مدارك الطلبة، وتعمیق فكرھم، وإثارة فضولھم، وتقویة ثقتھم بأنفسھم، مشیرا إلى أنھ 

تكون عملیة التطویر شمولیة وتشمل كافة المراحل التعلیمیة ومساراتھا "یُفھم من التوجیھ الملكي أن 
التعلیمیة من مناھج وكتب، وبیئة تعلم ومدرسین األكادیمیة والمھنیة، بما فیھا عناصر المنظومة 

  . وطلبة وفنیین، وحوكمة
وأشار إلى ان الرسالة اكدت ضرورة أن ال یتعارض كل ذلك مع ترسیخ االعتزاز بالھویة اإلسالمیة 

الماضي العریق وما تركھ اآلباء "والعربیة وتراث اآلباء واألجداد، ومن ھذا التوجیھ یفھم ایضا أن 
ودور الحضارة والھویة االسالمیة التي استطاعت أن تؤثر في العالم من خالل قیمھا واالجداد 

االسالمیة السمحة وتواصلھا وتفاعلھا اإلنساني مع اآلخرین یجب أن تكون مصدرا ملھما لنا في 
  ". التعامل والتعایش، واالفتخار بھ

ر التعلیم مادیا وفنیا، والبحث عن ودعا ابو غزلة إلى بناء شراكات وطنیة داخلیة وخارجیة لدعم تطوی
مصادر بدیلة لضمان توفیر تعلم نوعي، وبیئة مناسبة ومحفزة على التعلم، وملبیة للحاجات، 
ومتوائمة مع متطلبات التنافسیة المحلیة والعربیة والدولیة، ودراسة األنظمة في الدول المتقدمة، 

یھا، وتكییفھا خاصة في مجال العلوم والریاضیات واالستفادة من تجاربھا التي أدت إلى تقدم التعلیم ف
  . وغیرھا
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ورأى أھمیة االعتراف بالتحدیات والصعوبات وإعالنھا؛ والتعاون مع المؤسسات والجھات المعنیة 
إلحداث التغییر المطلوب الذي أصبح الثابت الحقیقي في الحیاة، وتحدید احتیاجات المتعلمین في ظل 

والعمل على تلبیتھا واحترام قدراتھم ومیولھم، واالعتراف بقدرتھم على التطور المعرفي والتقني، 
التعلم واإلبداع وتغییر أدوات التقییم التقلیدیة، ووضع خطة لدمج القوى الوطنیة والجھات المعنیة 
كافة في تحمل المسؤولیة الوطنیة في عملیات التطویر، والمشاركة الفاعلة في دعم الخطط وتحدید 

سؤولیاتھا، وأخرى الختیار المعلمین واستقطابھم والمحافظة علیھم وتوفیر كل السبل التي أدوارھا وم
تمكنھم من إعداد أجیال الغد؛ ألنھم األساس في أي عملیة تطویر، وھم االساس في عملیة التنمیة 

وتشمل اإلجراءات التنفیذیة، بحسب أبو غزلة، وضع الخطط . وتوجیھ الطاقات الطلبة واستثمارھا
التنفیذیة لتوصیات االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة باعتبارھا المظلة والموجھ لبناء 
الخطط التنفیذیة في محاور التعلیم العام والعالي والتدریب والتعلیم المھني والتقني، وفي ھذا التوجیھ، 

ماد اللغة العربیة والمحافظة على المؤسسیة في عملیات التخطیط والتطویر، ووضع تصور العت
ومصادر التراث العربي واإلسالمي والعالمي اإلنساني؛ لتكون مصدرا وموجھا للتفاعل والتغییر 
والتطویر، ولتعمل عناصر للتواصل اإلنساني على تعظیم القواسم المشتركة بین الناس، ونبذ 

  . التعصب والتطرف والغلو
اھج لوضع خطة لتطویر المناھج والكتب التوجیھ إلى المركز الوطني للمن"كما یشمل أیضا 

المدرسیة، واعادة النظر باألطر العامة للمناھج والكتب المدرسیة، وفتح المنافسة لتألیف الكتب 
المدرسیة وإخراجھا، واالستفادة من الخبراء والمختصین ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات 

یة التطویر، وإدماج مھارات التفكیر فیھا، الدستوریة، بحیث تضمن مشاركة مجتمعیة واسعة في عمل
  ". وتوظیف مھارات العلم ولیصبح محتوى المناھج والكتب المدرسیة مرتبطا بالحیاة

وضع خطة تنفیذیة لتدریس اللغات العالمیة او تفعیلھا، لتمكین الطلبة "باإلضافة إلى ما سبق دعا إلى 
من االستفادة منھا في االطالع على التجارب والممارسات الناجحة والتعلم منھا، وتوظیفھا في تبادل 

ین المتعلم والمعلم من المعرفة وإنتاجھا، والتركیز على توظیف مھارات لغة العصر التكنولوجیة لتمك
  ". تولید المعرفة وإنتاجھا

وأكد أبو غزلة أن الرؤیة الملكیة االستشرافیة تدعو القائمین على قطاعات التعلیم لوضع الخطط 
التنفیذیة والبدء بإجراءات تنفیذیة ملموسة، والعمل دون تردد أو تأخیر، واستثمار كل الطاقات 

ا لتحقیق النھضة التعلیمیة التي یصبو الیھا جاللتھ وجاللة الملكة البشریة والموارد المتاحة وتوجیھھ
  . رانیا

بدوره، رأى الخبیر التربوي یاسر السالم ان الورقة النقاشیة السابعة لجاللة الملك المتعلقة بالتعلیم 
جاءت مؤیدة لما ھو مطروح اآلن من توجھات لتطویر العملیة التربویة بكافة جوانبھا، مشیرا إلى 

  . مولیة الورقة وتفصیلھا آللیة تطویر عناصر العملیة بكافة اركانھاش
ولفت السالم إلى ضرورة ترجمة ما جاء في الورقة النقاشیة على ارض الواقع، من خالل تدریب 
المعلمین وتحسین اوضاعھم وتطویر التقویم الذي یشمل امتحان شھادة الدراسة الثانویة العامة 

ت المدرسیة كونھما یعتمدان على قیاس التذكر، واالنتقال إلى مرحلة الفھم ، واالمتحانا)التوجیھي(
  . والتطبیق للوصول إلى اعلى مرحلة وھي االبداع

واضاف، ان جاللة الملك ركز في الورقة على تطویر المناھج لتواكب آخر المستجدات والتوسع في 
علیم، مع استمرار إجراء تقییم مستمر عملیة تدریب المعلمین لتصبح اجباریة لجمیع من یلتحق في الت

  . لھم
من جانبھ، قال وزیر التربیة والتعلیم عمر الرزاز في تصریحات اعالمیة منشورة على صفحة 

اوراق  ٦تأتي بعد "، إن الورقة النقاشیة السابعة لجاللة الملك "فیس بوك"الوزارة الرسمیة على 
تركز االنتباه على مواردنا "ا ان ھذه الورقة ، مضیف"نقاشیة مھمة شكلت بمجموعھا تراكما مھما



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

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

18 

البشریة بصفتھا الثروة الحقیقیة التي یمتلكھا االردن وأھمیة تطویر التعلیم بما یتناسب مع االبتكار 
  ". واالبداع بعیدا عن التلقین

قضیة الحوار العالمي والعربي بما فیھ األردن "وأوضح الرزاز أن الورقة السابعة ركزت ایضا على 
حول التعلیم وكیف نؤھل المعلم والطالب لیكونا قادرین على االبداع بما یتالءم مع وتیرة التغیر 

المعلم محور مھم في عملیة "، مبینا ان الورقة النقاشیة الملكیة تؤكد أن "السریع التي یشھدھا العصر
  ".التطویر التي یطمح لھا جاللتھ
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  وال إلغاء.. تخفیض نسبة التجسیر
  

ي وقت سابق الغاء التجسیر بین كلیات المجتمع والجامعات وكان المجلس قرر ف - حاتم العبادي
، إذ ان ٢٠١٨-٢٠١٧سنویا لمدة اربع سنوات اعتبارا من العام الجامعي %) ٥(تدریجیا، وبنسبة 

من اجمالي المقبولین في الجامعات تضاف الى %) ٢٠(االسس المعمول بھا حالیا تخصص ما نسبتھ 
ان معلومات تفید بأن المجلس سیعدل عن قراره بااللغاء وسیخفض إال . قائمة القبول لغایات التجسیر

وبحسب مصادر فإن التجسیر سیقتصر . في نھایة االربع السنوات المقبلة%) ٥(النسبة لتصل الى 
وقالت المصادر إن موضوع تخفیض . على التخصصات التطبیقیة، ولیس لجمیع التخصصات

  .علیم العالي في جلستھ المقبلة، حیث سیتم اتخاذ قرار بشأنھالتجسیر بدال من الغائھ سیناقشھ مجلس الت

 ١٤- ١:صالرأي 
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  یشكل ثالث لجان لتنفیذ ما جاء في الورقة النقاشیة السابعة» عمداء البلقاء«

  
لس عمداء جامعة البلقاء التطبیقیة امس برئاسة األستاذ الدكتور عبدهللا سرور الزعبي رئیس قرر مج

جامعة البلقاء التطبیقیة وضع خطة تنفیذیة لتنفیذ توجیھات جاللة الملك عبدهللا الثاني والتي وردت في 
دء في تنفیذ الورقة النقاشیة السابعة معلنا أن مجلس عمداء الجامعة قرر تشكیل ثالث لجان للب

  .توجیھات جاللة الملك عبد هللا الثاني وھي لجنة اكادیمیة ولجنة لنقل التكنولوجیا ولجنة إداریة
  

وقال رئیس الجامعة الدكتور عبدهللا سرور الزعبي بأن الورقة النقاشیة السابعة لجاللة الملك عبد هللا 
  لبة جامعة البلقاء التطبیقیةالثاني ستصبح ضمن المادة المقررة لمساق التربیة الوطنیة لط

  
وبین الزعبي أن الورقة النقاشیة السابعة لجاللة الملك عبدهللا الثاني جاءت في توقیت دقیق برؤیا 
ثاقبة لمستقبل األردن وأبنائھ في تطویر التعلیم العام والتعلیم العالي و توجیھ جاللة الملك عبدهللا 

  .یة لتنمیة الموارد البشریةالثاني لتنفیذ دقیق لتوصیات اللجنة الوطن
  

واضاف بأن جامعة البلقاء التطبیقیة تعمل بسرعة ودقھ لتنفیذ رؤیة جاللة الملك عبدهللا الثاني ووضع 
األوراق النقاشیة لجاللة الملك موضع التنفیذ الفوري سواء في العمل األكادیمي أو اإلداري وفي عقد 

  .اشیةالندوات والمحاضرات للحدیث عن األوراق النق
  

وأشار ان الورقة النقاشیة السابعة وضعت أسسا لتطویر التعلیم العام والتعلیم العالي وفي تطویر 
الجامعات خاصة بأن جامعة البلقاء التطبیقیة تعمل على تطویر خططھا وإدخال مساقات جدیدة تعمق 

اإلبداع واالبتكار والریادة التفكیر الناقد البناء ومھارة التحلیل وستكون في الجامعة مادة مجانیة وھي 
  ومواد أخرى كالقانون واإلعالم والمجتمع وحوار األدیان والثقافات

  
وأوضح بأن جامعة البلقاء التطبیقیة تستمد العزم من رؤیة جاللة الملك عبدهللا الثاني في التطویر 

بي حاجات السوق والتحدیث وتوطین التعلیم التطبیقي و التقني بما یواكب التطورات العالمیة و یل
المحلي واإلقلیمي والعالمي باعتبار ان التعلیم ھو أساس تقدم األمم وطریق نھضتھا كما أكد علیھ 
جاللة الملك عبدهللا الثاني، واألردن بقیادة جاللة الملك عبدهللا الثاني سائر في طریق نھضة دائمة في 

  .لمساھمة في بناء االمةكافة النواحي لیبقى األردن رائدا في البناء والتطویر و ا

 ١٩:أي صالر 
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  فوز للھا شمیة بطائرة الجامعات
  
  
في مباراة بكرة الطائرة جرت في قاعة جامعة الطفیلة امس  ٢/١غلب فریق الھاشمیة على مؤتة ت

  .االول ضمن بطولة الجامعات االردنیة
  

وحسب ابراھیم الرفوع مدیر النشاط الریاضي في جامعة الطفیلة ومقرر لجنة البطولة، تقام الیوم 
عة الثانیة عشرة ظھرا االلمانیة وفیالدلفیا، تلیھا مباراتین في قاعة جامعة الزیتونة، حیث یتقابل السا

  .مباراة الزیتونة والبلقاء

 ٢١:صالرأي 
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  درس سیاسي.. انتخابات الجامعة األردنیة

  
  فارس الحباشنة

   
انتخابیا وبینت كیف أن البنى - الجامعة االردنیة في انتخابات اتحاد طالبھا االخیرة قدمت درسا سیاسیا

التشریعیة لقانون االنتخابات بما یتعلق بنظام االنتخاب اذا ما توافرت فانھا تسھم بمخرجات غیر 
وراءھا اسئلة مرعبة تقلیدیة، ومن مقدورھا تصویب السؤال عن عدالة التمثیل االنتخابي، وأن تترك 

  .لمن یحاطون بمشروع لنظام انتخاب عصري  بجنون الخوف
نظام  انتخابات االردنیة فتح مجال الجامعة على مساحات اوسع وارحب في التعددیة والتنوع، وتبدیل 
قواعد التحالفات  ونوعیة التحالفات، ولربما تكون ھي االولى  في تاریخ االنتخابات الطالبیة حیث 

نوعیة التحالفات  قواعد اللعبة االنتخابیة التقلیدیة وافضت الى انتاج مجلس طلبة رھین كسرت 
  .لخیارات الطالب المتطلعة نحو التغییر

: جرت وفقا لنظام انتخابي، من ابرز مالمحھ العامة اجراء االنتخابات على مستویین ٢٠١٧انتخابات 
وثانیًا، رفع عدد مقاعد . س فیھا المرشحون ضمن قوائمأوًال، تعتبر كل كلیة دائرة انتخابیة واحدة یتناف

  .مقعًدا، بدال من تسعة ١٥القائمة النسبیة المغلقة على مستوى الجامعة  لتصبح 
على الجامعة االردنیة، بل أقر بعد سلسلة نضاالت خاضھا « السماء » النظام االنتخابي لم یسقط من

ل الطالبي وملء الجو العام للمجال الجامعي ببیئات طالب الجامعة للخروج من بوتقة تشوھات التمثی
ناشطة ومشجعة ومحفزة القرار نظام انتخابي یؤھل بعدالة انتخابیة نخبة طالبیة لتمثیلھم في اتحاد 

  .الطلبة
أنھا قاومت صیغا انتخابیة « النسبي المغلق « ولربما أكثر ما ھو الفت في صیغة نظام االنتخاب 

تقدم السیاسي، وواجھت ولو فضاء جامعیا محصورا نطاق امتداده سعي قوى اخرى تمنع التغییر وال
  .سیاسیة الى خنق النطاق على اي مشروع انتخابي یفكر بھ من خارج االطار التقلیدي

في حدث في الجامعة االردنیة كان صدمة كبرى، لربما التقطتھا الطبقة السیاسیة دون غیرھا، ولربما  
للمطالبة باالصالح » مجاالت فارغة«ولكل القوى الحزبیة التي تنشط في  ھي صدمة عامة في البالد،

  .انتخابیا صالحا لالستھالك العام- والتغییر السیاسي، دون أن تقدم بدیال سیاسیا
انتخابات االردنیة تجربة صادمة، ویمكن للطبقة السیاسیة ان تستفید منھا في اطار السعي الوطني 

تخاب یفتح الباب لتغییر وازن وحقیقي في اللعبة السیاسیة، وھو ما الحثیث الباحث عن نظام االن
  .تحتاج الیھ البالد أن كان ھنالك جدیة في اعادة بناء عملیة االصالح السیاسي

ولو فتح استطالع رأي عام أو استفتاء شعبي حول نظام االنتخاب، اعتقد ان جمھور رأي عام واسع 
االنتخاب النسبي، لما یحملھ من حیویة وفعالیة سیاسیة انتخابیة من االردنیین سیقفون الى جانب نظام 

تغیر من معاییر وقواعد االنتخاب، وتنظر الى الناس اجمعین على أنھم متساوون بالحق والواجب، 
بعیدا عن تصنیفات انتخابیة اخرى مرئیة وال مرئیة تقفل بطبیعة الحال المجال على فتح ابواب  

  .ھو بیت القصیداالصالح السیاسي، وھذا 

 مقاالت

 ٥:صالدستور 
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  معارض التوظیف وخیارات الشباب

  فتحي األغوات. د
ُشكل معارض التوظیف فرصة مواتیة في تمكین الشباب من االطالع على العدید من الوظائف  ت

وفرص التدریب والتأھیل المھني المتوافرة في سوق قطاعات العمل المحلیة أو الخارجیة وكذلك 
  .مساعدة الشباب المتعطل على إیجاد الوظیفة التي توافق خبراتھم وشھاداتھم العلمیة

  
أھمیة دور ھذه المعارض والفعالیات في تعریف الباحثین » الرأي»ادیثھم لـشباب أكدوا في أح

والخریجین عن طبیعة الفرص الوظیفیة المتاحة، مشیرین إلى ما تشھده ھذه المعارض من إقبال كبیر 
من قبل الشباب والتعویل على ھذه المعارض كجھد وطني مھم في خفض معدل البطالة إلى جانب 

على االقتصاد الوطني في إحالل العمالة الوطنیة مكان العمالة الوافدة من خالل ما مردودھا االیجابي 
توفره من فرصة تدریب وتشغیل لألردنیین بامتیازات جاذبة من قبل القطاعین العام والخاص في 

  .العدید من المھن والمستویات الفنیة واإلداریة داخل الوطن وخارجھ
  

ایلة على أھمیة تركیز الجھود على توفیر فرص العمل في مختلف في اإلطار شدد الخریج معتز الشم
القطاعات أمام الشباب األردني من خالل الحث على تشجیع زیادة وتیرة االستثمارات المحلیة، داعیا 
القطاع الخاص إلى دور أكثر فاعلیة في رعایتھ لتطویر المحافظات وتوفیر فرص عمل ألبناء الوطن 

وحمالت التوظیف بما ینسجم مع التوجھات الحكومیة في تخفیف نسبة البطالة كافة من إقامة معارض 
  .والفقر بین الشباب المتعطل عن العمل

  
ونوه إلى االستفادة من فرص العمل المتوافرة من خالل إشراك أبناء المناطق األقل حظا وبخاصة من 

ع لھذه المعارض من خالل خریجي الجامعات والمعاھد في برامج التدریب والتشغیل كما ھو متوق
  .توفیر برامج وطنیة للقضاء على البطالة

  
مؤمن المعایطة دعا الشباب الباحثین عن عمل إلى الحرص على متابعة وزیارة مثل ھذه المعارض 

  .حال إقامتھا انطالقا من كونھا ھادفة وتشمل كافة المستویات التعلیمیة حتى خریجي الجامعات
  

لعمل بالتعاون مع مختلف المؤسسات االقتصادیة وتوفیر األمان الوظیفي وبین أھمیة توفیر فرص ا
وضمان الحقوق العمالیة وتكافؤ الفرص للجمیع وحث الشباب على القبول بما ھو متاح من فرص في 
سوق العمل وإلى االنخراط في العمل المھني ونبذ ثقافة العیب عند البعض للتغلب على مشكلة 

  .البطالة
  

ً في التیسیر على الشباب خریج اإلدار ً ایجابیا ة محمد سلیم قال إن معارض التوظیف تلعب دورا
ودعمھم للتعرف على ما ھو متوافر في الشركات والمؤسسات الوطنیة وما یمكن أن یقدم لھم من 

  .امتیازات تضمن حقوقھم في التأمین الصحي والضمان االجتماعي واألجور المناسبة
  

ق بین الجھات الحكومیة والقطاع الخاص كشراكة في مختلف مجاالت وأشار إلى ضرورة التنسی
العمل والتدریب والعمل بشكل تكاملي، للوصول إلى األھداف المشتركة في استیعاب العمالة 
األردنیة، منوھا إلى الدور التنموي المھم الذي یضطلع بھ القطاع الخاص للحد من مشكلة البطالة 

  .مجال التنمیة الشاملة المستدامةوتحقیق األھداف الوطنیة في 
  

 ١٩:صي الرأ
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ولفت إلى ما یمكن تحقیقھ من فرص جیدة في تشغیل الشباب األردني من خالل ھذه المعارض 
لتحقیق مستقبل أفضل لھم و دعم العمالة المحلیة بدال من العمالة الوافدة وفتح آفاق العمل الریادي 

  .والمبادرات أمام الشباب األردني
  

ین في التوظیف فإن المعارض المتخصصة وحمالت التوظیف تعتبر مبادرة وبحسب خبراء ومختص
مھمة تستحق أن یتعاطى معھا الشباب وخاصة المتعطلین عن العمل بكل جدیة كأحد الخیارات المھمة 
المتاحة أمامھم لحصولھم على فرص العمل مشیرین إلى أن منافسة العمالة الوافدة المعروضة في 

لفرص أمام الشباب األردني وال تساعد على إتاحة الفرصة لھم وان على سوق العمل تضعف من ا
ُعد معارض التوظیف ھذه  الشباب واجب االھتمام بجمیع الخیارات في بحثھم عن العمل والتي ت

  .إحداھا
  

وشددوا على أھمیة الجھود المبذولة في توفیر فرص عمل للشباب المتعطلین عن العمل من خالل 
دعم وتمویل المشاریع اإلنتاجیة للشباب وتدریبھم على المھارات الالزمة إلدارة وتشغیل مشاریعھم 

بما ھو  والمبادرة في كسر حاجز ثقافة العیب والنظرة الخاطئة نحو العمل المھني والحرفي والقبول
  .متوافر في سوق العمل
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  التعلیم بدایة ونھایة.. ورقة الملك السابعة 
  

  عصام قضماني
لھیكلة مؤسسات الدولة ، واضح أن جاللة الملك عبدهللا الثاني یقود بنفسھ ثورة بیضاء لكن ناعمة 

ھذا ما حملتھ حتى اآلن سبع ورقات ناقشت عناوین رئیسیة یجدر اإلنتباه الى أنھا ، شكال ومضمونا 
  .إجتماعیة وسیاسیة متعددة شھدت وال زالت جدال فیھ تباین في وجھات نظر تحملھا تیارات

  
الورقات مرتبة ھرمیا مثل بناء یبدأ بتشیید أساس عریض لیرتقي الى الطوابق العلویة وصوال الى 
الذروة فبعد التعلیم ھناك عناوین أخرى ستمس قضایا قائمة لتكتمل الصورة على شكل دستور جدید 

التعلیم فیھ ھو البدایة وھو كذلك .. غلبیةیتم تكییف القوانین حولھ بتوافق مجتمعي یحوز على رضا األ
  .النھایة

  
ھذا ما یمكن قراءتھ في تسلسل األوراق النقاشیة التي لتوصیفھا ھذا داللة الحوار الذي یقود الى نتیجة 

والمھم ھو رأي األغلبیة التي ستتناغم مع ، بعیدا عن فرض المبادئ بقرارات ال تلقى إیمانا وقناعة 
  .تنخرط في تأسیس نموذج یحاكیھا كلیا ھذه األفكار قبل أن

التعلیم لیس الخاتمة فال یزال المجتمع ظمآن للمزید من األفكار التي ستقود في نھایة المطاف الى 
إنتقال سلس نحو مفھوم مدنیة الدولة یعید مبادئ الوسطیة واإلعتدال التي فرغتھا فتاوى متشابكة من 

  .مضمونھا
نوانھا التعلیم ولدت من رحم نقاش دائر اآلن حول إصالحات بدأت في الورقة النقاشیة السابعة وع

لكن ھل سیقود ذلك الى ، إن لم تكن ھي األساس لكل كما سبق من عناوین ، أكثر القطاعات حساسیة 
  .سننتظر لنرى ؟، أردن بوجھ مدني أكثر عمقا 

  
المھمشین في التعلیم والوظائف  إخفاق التعلیم كان دائما متالزما مع العدالة االقتصادیة التي ترعى

ومستوى الدخل والخدمات لكن وفق إعتبار واحد وھو الكفاءة وھي التي ال یمكن للمواطن أن یتمتع 
  .بھا دون تأھیل والتأھیل ھو إتاحة تعلیم جید

  
ھناك حاجة ألن .. فالناس تكتب على مواقع التواصل، ال یزال النقاش حول إصالح التعلیم فردیا 

حكومة الشعب إلى المشاركة في عصف ذھني لتولید األفكار والحلول اإلبداعیة في التعلیم تدعو ال
تطویره مسؤولیة مشتركة بین الشعب ، األفضل ألبنائھم باعتباره قضیة وطنیة رئیسة ومصیریة 

والحكومة، تجمع بعدھا المساھمات التي یفترض أن تناقش في مؤتمر وطني ، من قبل خبراء 
سسات المجتمع المدني واألھالي للخروج بخطة عابرة للوزراء وللحكومات لتطویر وممثلین لمؤ

  .التعلیم
  

إذا كان تأجیل قرارات إصالح التعلیم العالي یواجھ بمخاوف أسوة باإلصالح اإلقتصادي والسیاسي 
 فإذھبوا الى حوار وطني عام یتعمق في مشاكل التعلیم العام والتعلیم العالي ویحصل على توافق

  .وطني وآلیات قابلة للتنفیذ قبل فوات الفرصة
  

ال یجب أن نفوت الفرصة لنقاش معمق وعوضا عنھ ننقاد الى تداخالت عنیفة تكتفي بتشكیل رأي 
عام إلكتروني یذھب الى نقد األشخاص ویسیس المبادئ والنتیجة ھي تكسیر األھداف الحقیقیة 

  .لإلصالح

 ٢٦:صالدستور 
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  خط الدفاع األول.. الملك والتعلیم 
  
  

  مھند مبیضین.د
ال سبیل للتغییر في أي مجتمع دون التعلیم، حقیقة أدركھا األردن وعمل علیھا منذ تأسیس إمارة باسم 
الشرق العربي، وكانت المعارف والبعثات العلمیة في صلب اھتمام الحكم، كانت أول البعثات العلمیة 

ل صیاح الروسان وأدیب عباسي وحسني للجامعة األمریكیة ببیروت فیھا ثالثة من الطلبة األوائ
فریز، وتوالت البعثات وكان ھدف الحكم منھا بناء نخبة وطنیة تشارك في بناء الدولة، وقصة البعثات 
لوحدھا عمل علیھا الباحث الدكتور الزمیل ربیع الفرجات في رسالتھ للدكتوراه بجد وانجز عمًال 

 ً   .مھما
  

ً عربیا، سألھ ماذا تفعل لشعبك؟ اجابھ الحسین نبني في كل : یقال أن الملك الحسین حین زار حاكما
بلدة مدرسة، تفاجأ الزعیم، ونصح الحسین بوقف ذلك النھج، قائال إنھم حین یعون سوف یثورون 

القى شعبي ھو من حماني من كل محاوالت اسقاطي، فعاد رحمھ هللا و: امتعض الحسین، وقال. علیك
، ولم یكن األردن إال نتاج رؤیة وطنیة »اإلنسان أغلى ما نملك«خطابا كانت فیھ العبارة الشھیرة 

  .اشترك بھا الشعب والحكم في إدراك أھمیة التعلیم والرحلة للعلم
  

مدارسنا األولى كانت في القرى من تبرعات الناس في زمن اإلمارة، وقصة المدرسة األولى وبناؤھا 
كأنھ ماٍض . كل قریة، والمعلمون األوائل وسرد الحكایات عن الكتاب والشیوخ متكررةتتشابھ في 

نسج بخیوط واحدة، أوجدت الیوم عشرات الجامعات والمدارس وآالف األطباء والمھندسین، الذین 
  .ھم نتیجة إلصرار الشعب على التعلیم

  
ً للتنمیة، حصل في  التعلیم الكثیر من النجاحات نظام الحكم في األردن اعتبر التعلیم سبیال

واالختالفات واإلخفاقات، ثار جدل خالل العقدین األخیرین على المناھج وصالحیتھا، لكن الناس من 
شدة حبھم للتعلیم، اختلقوا طرقا لاللتفاف على صعوبة تخطي الثانویة العامة فارسلوا أوالدھم 

تكشف عن حقیقة االھتمام بالتعلیم حتى  للسودان وتركیا وغیرھا، وبرغم أن الحاالت شخصیة، لكنھا
ً ولغایات تفاخریھ   .ولو كان مظھریا

  
الملك عبدهللا ُمذ تسلم سلطاتھ واصل نھج والده، فتحت عدة جامعات في عھده، وشارك الجامعات 
والطلبة في المدارس كل مشاكلھم، تابع بعضھا واستمع لھا وتدخل مطلع كل عام دراسي في الرسوم 

إلیھ كل التقاریر الراصدة لحالة التعلیم، منح المكارم للقبول في الجامعات، وسع  وغیرھا، وصلت
  .الشرائح، وھو مدرك بأن قوة البالد الناعمة ومستقبلھا في التربیة والتعلیم

  
التعلیم الذي یریده الملك، تعلیم مبني على السؤال والنقد والحریة ال التلقین، ویرید عدالة في فرص 

ید معلما للمستقبل وطالبا للدولة واألمة، طالبا یعود بخبرات تعلیمیة خالقة، وھذا یفترض التعلیم، ویر
  .وجود تعلیم نوعي یحث على االبداع

ُختصر في التعلیم، وفي صبر الناس على االقتراض لتعلیم أوالدھم، وفي تخلي الحكم  قصة األردن ت
وار وانتھت إلى أنظمة استبداد، ولكن في عن تحویل التعلیم إلى أیدولوجیا ثوریة كما حدث في الج

الحاضر التربوي أسئلة كثیرة ولعل ورقة الملك النقاشیة السابعة وضعت الكثیر مما یجب الحدیث بھ 
  .وعنھ وفي المباشرة بعالجھ، فالتعلیم عنا لیس بخیر وغیر مطمئن، لكنھ یظل خط الدفاع األول

 ٤٠ :صالدستور 
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  ربیع العملیة التعلیمیة
  

  الشعیبيعیسى 
  

على أھمیة االوراق النقاشیة الست السابقة، وما جاءت بھ من رؤى وأفكار إصالحیة شاملة لعدد من 
نواحي الحیاة الوطنیة، فقد تكون الورقة الملكیة السابعة، الخاصة بتجوید العملیة التعلیمیة، واالرتقاء 

ق واكثرھا مخاطبة لجوھر بھا الى مصاف الثورة العالمیة الجاریة على ھذا الصعید، أثمن ھذه االورا
اھتمام وھموم اآلباء واالمھات، ومختلف اطراف وحلقات ھذه العملیة، التي آن لھا ان تقف على 

  .رأس جدول اعمال الدولة والمجتمع في ھذه اآلونة
وبالقراءة المتمعنة لما انطوت علیھ الورقة الجدیدة، وما طرحتھ من تجدید مرتبط ببناء القدرات 

شریة، وما المستھ من طموحات تشارف اعلى ما یتطلع الیھ التربویون االصالحیون والموارد الب
الشجعان، فإن المرء یكاد ال یجد لدیھ ما یضیفھ الى ھذه الرؤیة المدركة لماھیة التعلیم الحدیث، 
والكاشفة في الوقت ذاتھ لمخاطر المراوحة في ذات المكان، وفداحة كلفة التخلف عن الركب 

ً الحضاري، و   .البقاء أسرى انماط ومفاھیم وفلسفة تعلیمیة أكل علیھا الدھر وشرب كثیرا
وأحسب ان وضع الملك عبدهللا الثاني لكامل ثقلھ وراء المحاوالت الصبورة، الجاریة بتعثر شدید، 
إلطالق التعلیم من موروثاتھ المتقادمة، ومثلھ البعیدة عن روح عصر اإلبداع والمعرفة، سوف یشكل 

ول طال انتظارھا للبدء في تكوین قوة دفع جدیدة، والشروع من ثمة في ورشة فكریة نقطة تح
منھجیة، ترّد االعتبار لتربویین ریادیین، ومسؤولین متنورین، تم جبھھم وكبح خطواتھم األولى، 
بفیض من االعمال الترھیبیة، بعضھا صدر عن جھاز التعلیم ذاتھ، وبعضھا اآلخر عن منابر یصح 

  .لرجعیة، بلغت حد تحریض الطلبة على حرق كتبھم في المدارس، وامام الكامیراتوصفھا با
ولعل بیت القصید في الورقة النقاشیة السابعة، قول الملك بوضوح ال لبس فیھ؛ ما من امة تنھض 
بغیر التعلیم، وقد بات من البدھیات ان ال شيء یعدل التعلیم في مسیرة بناء الدول وتغییر وجھ العالم 

جمل واألفضل واألكمل، ال سیما في مرحلة تتسابق فیھا االمم في اقتصاد المعرفة، واالستثمار في لأل
وھا ھي صفحات التاریخ وتجارب االمم تثبت ان ال محید عن التغییر، وال مصیر اال . الطاقة البشریة

  .الیھ، فالتغییر یفرض نفسھ ویثبت ذاتھ، ویمضي غیر عابئ بمن یخشونھ
ً، وال یحدث بین عشیة من المفھوم  ً سھال على نطاق واسع، ان اصالح العملیة التعلیمیة لیس امرا

وضحاھا، سواء أكان ذلك ألسباب موضوعیة، او كان بفعل عوامل ذاتیة، بدت في اآلونة االخیرة 
 كالعقدة في المنشار، ان لم نقل انھا اكثر العقبات استعصاًء، واشدھا اعاقة على طریق ال تخلو بطبیعة

االمر من تحدیات حقیقیة، بما في ذلك تحدي تمویل عملیة تطویر متدرجة وشاملة، في مثل ھذه 
  .الظروف االقتصادیة الصعبة

وال شك في ان االستجابة لمجموع المبادئ والقیم واالھداف التي اشتملت علیھا ھذه الورقة، من شأنھا 
، وتفاعالتھا المنتظرة، الى نطاق اوسع بكثیر إحداث ثورة بیضاء حقیقیة، قد تمتد تداعیاتھا اإلیجابیة

من إطار العملیة التربویة، وذلك لما ستطلقھ من حوارات صحیة، وما تستدعیھ من قرارات جریئة، 
وما تجترحھ من أدوات وأسالیب ابتكاریة، للتساوق مع مضمون ھذه الورقة، التي تلح على ضرورة 

  .لناجحة، وفق خریطة طریق معلومةاالعتراف بالقصورات، كمقدمة لوضع الحلول ا
وبالفعل لقد وضعت ھذه الورقة یدھا على موضع الجرح الذي یشكو منھ الجمیع، ویتعایشون معھ 
بقدریة مفرطة، ونعني بذلك الخشیة من التطویر في حد ذاتھ، والتردد الطویل أمام استحقاق مواكبة 

لیمیة الى المزایدات السیاسیة، وجعلھا رھینة التطور في العلم الحدیث، ناھیك عن اخضاع العملیة التع
لمصالح ضیقة، واعتبارات صرف ربحیة، وغیر ذلك من موروثات مفخخة، بعضھا یدعو الى 

  .الكراھیة والفرقة والنعرات المقیتة، فیما بعضھا اآلخر یحمل على االعتزاز بھ، والبناء علیھ

 ١٢:صالغد 
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ً للطاقا ً، واألشد بعثا ً، أن یدشن االردن ھذا ھو التحدي االكثر الحاحا ت واإلرادات والخیاالت معا
تجربة ملھمة للعالم العربي، بأن یقود مسیرة تحدیث التعلیم، وان یكون رائد التحول الى مجتمع 
المعرفة، وذلك عندما نرى المدارس والجامعات لدینا وقد اصبحت مصانع للعقول المفكرة، واالیدي 

ذي ینبغي معھ االعتماد على منظومة تعلیم حدیثة، ومناھج الماھرة، والفعالیات المنتجة، االمر ال
دراسیة تقوم على التفكیر النقدي، وعلى أدب االختالف، وثقافة التنوع والحوار، وتنمیة ملكیة 

  .التحلیل، وذلك كلھ بمعلمین مؤھلین لقیادة ھذه المرحلة التأسیسیة
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  شفابدران -یل نمر عبدالھادي طھ الحوامدة أحمد جبر -
  
  الجبیھة -مھند نمر عرسان  -
  
  دابوق -منى خالد نعمان  -
  
  الربة - مریم عودة خلیل الزریقات  -
  
  الصویفیة - جورج یوسف جدعون  یولیتڤ -
  
  القصر - رحمة السید محمود المجالي  -
  
  الصویفیة - عقلھ الكفوف ” نصر“خلیفة  -
  
  خلدا - جید یاسین انشراح عبدالم -
  
  دابوق -فوزیة صالح  -
  
  الجبیھة -سحر عمر طھ  -
  
  جمعیة آل تادرس -ھیالنھ رزق هللا لطفي  -
  
  اربد -نائل یعقوب نصر حداد  -
  
  الھاشمي الشمالي - عمر محمد داود  -
  
  البارحة –تمام سلیمان البصول  -

 وفیات

 الرأي 
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» جراماالنست«نشرت جاللة الملكة رانیا على صفحتھا الخاصة على موقع التواصل االجتماعي 
حبیبتي إیمان عام (صورة لسمو األمیرة ایمان وكتبت تعلیقا علیھا باللغتین العربیة واالنجلیزیة 

١٩٩٩.(  
  

ن فیصل الفایز وفدا نیابیا سیغادر المملكة السبت المقبل للمشاركة في یترأس رئیس مجلس االعیا
  .اعمال مؤتمر للبرلمان االسالمي في باكستان 

  
تعقد اللجنة المشرفة على جائزة األمیرة بسمة للعمل التنموي وخدمة المجتمع مؤتمر صحفیا عند 
الساعة الثانیة عشرة من ظھر الیوم في مبنى الصندوق األردني الھاشمي للتنمیة البشریة، بھدف 

  .اإلعالن عن موضوع الجائزة لھذا العام
  

تعقد لجنة المرأة النقابیة عند الساعة الخامسة من مساء الیوم اجتماعا لعضواتھا الالتي یمثلن كافة 
ة في المملكة لغایات بحث آخر المستجدات بعمل اللجنة، وخطة عملھا خالل الفترة النقابات المھنی

  .المقبلة
  

ات مختلفة الفا فرصة عمل جدیدة تمكنت السفارة االردنیة في الكویت من توفیرھا ألردنیین في قطاع
.  
  

ملیون دینار خالل شھر كانون الثاني من العام ) ٤٦٥ر٥(بلغت قیمة الصادرات الكلیة في األردن 
  .مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي%) ٢٨ر٤(الي، بارتفاع نسبتھ الح
  

 زوایا الصحف 

  الدستورصنارة 
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لمغرب، مشاركا باجتماعات المؤسسات المالیة زیاد فریز یتواجد حالیا في ا.محافظ البنك المركزي د
فریز یغادر، بعد انتھاء االجتماعات العربیة، الرباط إلى واشنطن للمشاركة بوفد . العربیة في الرباط

رسمي برئاسة وزیر المالیة عمر ملحس في اجتماعات مع صندوق النقد الدولي حول قضایا تخص 
  .األردن

  
ولھذه . ٢٠١٦یطلق المركز الوطني لحقوق اإلنسان صباح غد تقریر مجریات العملیة االنتخابیة 

  .موسى بریزات مؤتمرا صحفیا في مقر المركز.الغایة یعقد المفوض العام للمركز د
  

وسقوط أنبوب كبیر " تدحرج"طفل في السادسة من عمره أمس في جبل النصر بعمان، بعد توفي 
علیھ، لعدم توفر شروط السالمة العامة حول مشروع لتمدید شبكة صرف صحي بالمنطقة، بحسب 

المشكلة تتضاعف خطورتھا لقرب المشروع من مدرسة أساسیة بالمنطقة، ما یھدد . شكاوى سكان
  .اء ذھابھم وخروجھم من المدرسةسالمة األطفال أثن

  
ریما خلف تحل ضیفة على .التابعة لألمم المتحدة د" إسكوا"األمینة العامة التنفیذیة السابقة للجنة   

تقالت وكانت خلف اس. لجنة المھندسات األردنیات في نقابة المھندسین الثالثاء المقبل، في لقاء خاص
قبل أسابیع اعتراضا على سحب تقریر للجنة دان االحتالل اإلسرائیلي بالعنصریة " االسكوا"من 

  .ضد الشعب الفلسطیني" االبارتھاید"و
  
  
  
  
  
 

  زواریب الغد


