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 وضـــــوعالمـــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   شؤون جامعیة
شف ھیئة االعتماد عن ملف التجاوزات في االمتحانات لماذا ال تك

  ولماذا لم یتم تحویل الملف إلى القضاء حتى اآلن؟... الوطنیة 
٣ 

 ٤  ال عضویة لجامعات عربیة تعمل في دول اجنبیة باتحاد الجامعات
 ٥  الداخلیة والتربیة و تبحثان ترتیبات التوجیھي

التربیة تعلن اسماء ومراكز بیع "ایلول  ٥دوام طلبة المدارس 
  الكتب المدرسیة

٧ 

 ٨  برنامج یحاكي تطلعات ومیول الطلبة في العطلة الصیفیة) بصمة(
 ١٠  كتاب جدید لخلیل..ناصر الدین األسد وآثاره في اللغة واآلداب

 ١١  الطفیلة التقنیة تبدأ باستقبال طلبات االلتحاق بالدراسات العلیا
 ١٢  ثره في التنمیة االقتصادیةالتعلیم وأ

لجنة علیا برئاسة رئیس الوزراء لمتابعة تنفیذ اصالح التعلیم 
  والتدریب المھني

١٤ 

مجلس أمناء جامعة آل البیت یقرفرض غرامة مالیة على 
  المدخنین داخل المباني

١٦ 

 ١٧  وفیات
  ٢٠- ١٨  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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ولماذا لم یتم تحویل ... لماذا ال تكشف ھیئة االعتماد عن ملف التجاوزات في االمتحانات الوطنیة 
  الملف إلى القضاء حتى اآلن؟

  
  

سسات التعلیم العالي باالفصاح عن یتساءل مراقبون في الوسط األكادیمي لماذا لم تقم ھیئة إعتماد مؤ
ما حدث من تجاوزات في ملف االمتحانات الوطنیة وامتحان الكفاءة الجامعیة حیث مازالت تتكشف 

أیار الماضي  ١٣أوراق جدیدة حیث قامت إحدى المتقدمات المتحان الوطتي باللغة االنحلیزیة بتاریخ 
تھا وعندما قامت باالتصال بالھیئة ابلغوھا انھ تم بالتواصل مع طلبة نیوز حیث انھ لم یتم اعالن نتیج

  .الغاء االمتحان علما بأن االمتحان استمرت الھیئة بعده حتى نھایة شھر أیار
ھیئة االعتماد تصمت في الوقت الذي تتفاعل فیھ القضیة في األوساط األكادیمیة وحدیث عن تالعب 

دین یبدو أنھم قاموا بعمل شيء من تحت بعالمات الطلبة في االمتحان الوطني لصالح طلبة واف
  .السجادة 

  
یضاف إلى ذلك نتائج امتحان الكفاءة الجامعیة والذي یقول رؤساء جامعات أنھم ال یثقون بنتائج 
الصادرة عن الھیئة ھذا العام والتي یؤكد البعض من أنھا غیر واقعیة وأنھا ربما لحقھا من العفن الذي 

  .االنجلیزیةأصاب االمتحان الوطني للغة 
  

الالفت باألمر أن القضیة لم یتم تحویلھا إلى المدعي العام كما وان ھناك أنباء انھ تم منح شخص من 
المسؤولین عن االمتحان اجازة بدون راتب علما بأن الشكاوى كانت مقدمة حلقة خاصة وان ھناك 

العب واكتشفوا أن أوراقھم تم موظفین قاموا بتقدیم االمتحان وتصویر أوراق اجاباتھم لما عرفوا بالت
  .تغییرھا

  
كما وان ھناك أمرا یثیر التساؤل أن اللجنة العلیا التي یرأسھا رئیس ھیئة االعتماد الدكتور بشیر 
الزعبي اتخذت قرارا قبل فترة باتالف أوراق االمتحان كل شھرین علما بانھ حسب خبراء في 

 ٣ال بعد مؤسسات عالمیة و تقوم بإجراء امتحانات مماثلة لعشرات األلوف ال تتلف أوراق االمتحان إ
  .سنوات على األقل

  فھل ھذا القرار كان من أجل التغطیة على ما یتم تداولھ ؟
  

رئیس ھیئة االعتماد الدكتور بشیر الزعبي مطالب أكادیمیا وأخالقیا بالكشف عن كل الحقائق ألن 
وما ھو طریف أن ھناك تصنیف وطني ..األمر لم یعد أمرا متعلق بأشخاص بل أصبح مسألة وطنیة 

  امعات سیصدر عن الھیئة فمن یثق بھذه التصنیفات بعد ھذه الفضیحة أن ثبت حدوثھا ؟الج
  

طلبة نیوز تحتفظ بشكتوى طالب وطالبات ووصوالتھم المالیة وعدد من الوثائق التي تثبت وجود 
  .ملف تجاوزات خطیر في ھیئة االعتماد

 شؤون جامعیة ومحلیة

  طلبة نیوز
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   عضویة لجامعات عربیة تعمل في دول اجنبیة باتحاد الجامعاتال
  

نفى أمین عام اتحاد الجامعات العربیة الدكتور سلطان ابوعرابي العدوان وجود جامعات عربیة تعمل 
  .في دول أوروبیة تنضوي في عضویة االتحاد

  
وقاألابو عرابي، في بیان صحفي أمس، أن االتحاد بحث طلبات عضویة ُمقدمة من جامعات عربیة 

رات اللجان الخاصة بفحص العضویة وبمدى توافر الشروط تعمل في دول أوروبیة وبعد مراجعة قرا
قر حینھا بعدم اإلعتراف بعضویة ھذه الجامعات ُ   .بشكل كامل، وأ

  
وأكد أبوعرابي ان االتحاد عدل أخیرا بنود وشروط لقبول العضویة باالتحاد، بھدف التسھیل على 

ً التي تعمل منھا في بلدان أجنبیة، كما  روعیت بعض الظروف اإلقلیمیة الجامعات الُجدد وخصوصا
  .والبیئیة للجامعات في بعض الدول العربیة بما ینسجم مع ُمتطلبات المرحلة الراھنة

  /٨:صالرأي 
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  و تبحثان ترتیبات التوجیھي والتربیةالداخلیة 
  
  

ناقش وزیرا الداخلیة غالب الزعبي والتربیة والتعلیم الدكتور عمر الرزاز االجراءات االداریة 
   ٢٠١٧والفنیة واألمنیة التي ستتخذ لضمان سیر وإنجاح امتحانات الثانویة العامة الدورة الصیفیة 

  
ء الركن أحمد جاء ذلك لدى لقائھما امس في مبنى وزارة الداخلیة بحضور مدیري االمن العام اللوا

سرحان الفقیھ وقوات الدرك اللواء الركن حسین الحواتمة واالمناء العامین لوزارتي الداخلیة سمیر 
  .مبیضین والتربیة والتعلیم محمد العكور وسامي السالیطة ومحافظي المیدان وعدد من المعنیین

  
لضمان سیر الدورة  وقال وزیر الداخلیة أن االجتماع یسعى الى وضع االسس والشروط الالزمة

االمتحانیة وفقا للخطط المعدة وسالمة قاعات االمتحان من الخارج ونقل االسئلة من والى قاعات 
  .االمتحان والحفاظ على سالمة الطلبة والكوادر المشرفة على أداء االمتحانات

  
لكامل مع جمیع والحظ الزعبي أن الجھود التي بذلتھا وزارة التربیة والتعلیم بالتنسیق والتعاون ا

أعادت البریق المتحان الثانویة "اجھزة الدولة المعنیة والمجتمع المحلي خالل الدورات الماضیة، 
  ".العامة

  
واعتبر أن ھذا النجاح یعكس إرادة الدولة بجمیع مستویاتھا وفئاتھا والمواطنین بالمحافظة على قدسیة 

  .كدھم وتعبھم خالل فترة الدراسةاالمتحان وھیبتھ ومكافأة المجتھدین من الطلبة على 
  

واكد الزعبي التزام الوزارة بتطبیق القانون وتوفیر الحمایة األمنیة الالزمة النجاح الدورة االمتحانیة 
خارج قاعات االمتحان ومنع حدوث ایة مشاكل أو معوقات قد تحدث أثناء انعقادھا وأشار إلى أن 

ة اتخذوا جمیع االجراءات واالستعدادات الالزمة لتوفیر بیئة الحكام اإلداریین واألجھزة األمنیة المعنی
مناسبة ألداء االمتحان ومساعدة الطلبة على التقدم المتحاناتھم بسھولة ویسر ومساندة الكوادر 

  .المشرفة على االمتحان
  

یة وقال الزعبي أن الحفاظ على قدسیة امتحان الثانویة العامة وسمعتھ الطیبة على المستویات المحل
وتتطلب وعیا وإدراكا عمیقا لدور " مسؤولیة مجتمعیة بالدرجة األولى"والعربیة والدولیة ھي 

مخرجات الثانویة العامة في صناعة مستقبل االردن الذي یجب ان یبنى على الكفاءات المؤھلة 
  .والكفؤة من الطلبة الذین یجتازوا االمتحان بجدارة وكفاءة واقتدار

  
ان الوزارة اتخذت جمیع االستعدادات الفنیة واالداریة الالزمة النجاح الدورة من جھتھ قال الرزاز 

  .االمتحانیة منذ یومھا االول
  

وبین أن الوزارة فتحت غرفة عملیات مركزیة في المركز وغرفا أخرى في جمیع مدیریات التربیة 
لمناسبة للطلبة ألداء والتعلیم لتسھیل عملیة االشراف والمراقبة على االمتحان لتوفیر األجواء ا

  .امتحاناتھم وفقا للخطة المعدة لذلك
  

وشدد الرزاز على أن االیفاء بمتطلبات الدورة االمتحانیة والشروط الالزمة إلنجاحھا یتطلب التعامل 
مع المخالفین بكل حزم ومسؤولیة وذلك بھدف احقاق الحق وارساء قواعد العدالة والمساواة والنزاھة 

  ٣:الدستور ص/٨:صالرأي 
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یا مع السمعة العالمیة والمصداقیة العالیة التي تتمتع بھا امتحانات الثانویة العامة في والشفافیة وتماش
  .المملكة

  
وقال مدیر االمن العام انھ تم تخصیص عددا كافیا من رجال األمن لتأمین الحمایة الالزمة لنقل 

مشرفة على االمتحانات األسئلة والحفاظ علیھا قبل وبعد انتھاء االمتحانات وحمایة الطلبة والكوادر ال
  .للحؤول دون وقوع ما یعكر صفو العملیة االمتحانیة

  
كما أكد مدیر قوات الدرك أن المدیریة وضعت خطة محكمة للحفاظ على سیر العملیة االمتحانیة 
بیسر وسھولة، وستتوزع مرتبات المدیریة الذین جرى تخصیصھم لھذه الغایة على جمیع القاعات 

  .متحانالتي سیجرى بھا اال
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  التربیة تعلن اسماء ومراكز بیع الكتب المدرسیة"ایلول  ٥طلبة المدارس دوام 
  

-٩-١بدال من  ٢٠١٧ـ ٩ـ  ٥قررت وزارة التربیة والتعلیم تاجیل  دوام طلبة المدارس الحكومیة الى 
  . ولید الجالد حسب التقویم المدرسي المقرر حسب ما اعلنھ الناطق االعالمي باسم الوزارة  ٢٠١٧

ان سبب تاجیل الدوام یعود الى عطلة عید االضحى المبارك والذي من » الدستور«وقال الجالد لـ  
الى ذلك اعلنت وزارة التربیة والتعلیم .  المتوقع ان تكون في االول من ایلول وفقا للتقویم المدرسي

والكتب . ة لطلبة الثانویة العامة عن أسماء وعناوین مراكز بیع الكتب المدرسیة في مدیریات التربی
الجدیدة تشمل كافة المباحث باستثناء مبحث اللغة اإلنجلیزیة داعیة الطلبة الراغبین بشراء ھذه الكتب 

  .لمراجعة المراكز للحصول علیھا خالل ساعات الدوام الرسمي من األحد إلى الخمیس
الكتب المدرسیة وخاصة المرحلة وطلبت الوزارة  من المدارس الخاصة حصر حاجة طلبتھا من  

وكانت الوزارة قد أوعزت .  الثانویة الستالمھا من مراكز البیع في وقت مبكر لتوزیعھا على الطلبة
في وقت سابق لمدیریات التربیة والتعلیم بتزوید طلبة الثانویة العامة بھذه الكتب من خالل مدارسھم 

ارة المناھج والكتب المدرسیة على موقع الوزارة الثانویة أو مراكز بیع الكتب، في حین وفرت إد
  .PDFكنسخ  www.moe.gov.joاإللكتروني 

  /٨:صالرأي 
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  برنامج یحاكي تطلعات ومیول الطلبة في العطلة الصیفیة) بصمة(

  
خالل العطلة الصیفیة الحالیة، والذي یتوقع أن » بصمة«تنفذ وزارة التربیة والتعلیم البرنامج الصیفي 

  .طالب وطالبة من الصفین التاسع والعاشراألساسي من مختلف مناطق المملكة ٢٥٢٠٠یھ یشارك ف
  

وبین مدیر مدیریة النشاطات الالمنھجیة في الوزارة الدكتور فرید الخطیب أن الفكرة التي انطلق منھا 
 بلورت لتعزیز الھویة الوطنیة لدى الطلبة من خالل تنفیذ مجموعة برامج وفعالیات«البرنامج 

وأنشطة تستثمر طاقاتھم وأوقاتھم بما ھو مفید وینعكس علیھم وعلى سلوكھم ویترك اثرا ایجابیا على 
  .»الوطن

  
أھمیة «وقال الخطیب، في لقاء أجرتھ معھ الرأي أن شكل البصمة اختیر شعارا للبرنامج انطالقا من 

میة دوره المستقبلي في ترسیخ فكرة وضع بصمة للطالب في مختلف المجاالت الحیاتیة وإیمانا بأھ
  .»تنفیذ الرؤى والتطلعات الوطنیة

  
لما تستند الیھ «ولفت إلى أن األنشطة الالمنھجیة تشكل إحدى األذرع المھمة في العملیة التربویة 

ً لتنفیذ المعلومات المكتسبة داخل الغرف الصفیة بشكل أكثر  الكثیر من األدوار التي تعد مدخال مباشرا
  .»ندفاعا ویحقق الفائدة المرجوة من النشاطعملیة وحیویة وا

  
معرفة میولھم واتجاھاتھم الفكریة «لتمكین الطلبة من » ذائقة أخالقیة ومعرفیة«وأكد أھمیة تشكیل 

  .»واألدبیة والفنیة ولمختلف المراحل الدراسیة
  

ویھدف البرنامج، حسب الخطیب، إلى تعزیز قیم الوالء واالنتماء للوطن والقیادة واستثمار أوقات 
فراغ الطلبة خالل فترة الصیف، وإكساب المشاركین مھارات وتجارب، وتطویر قدراتھم البدنیة 

عزیز والعقلیة وتكوین عالقات جدیدة من األصدقاء، تحفیز طاقات المشاركین واستثمار مواھبھم وت
  .ثقافة المشاركة والعطاء المجتمعي وتعمیق معرفة الحقوق والواجبات

  
إذ تم «وأشار الخطیب إلى الوسائل المتبعة في تنفیذ البرنامج الذي یأتي بشكل یومي في المدارس، 

  .مدرسة حیث تقسم حسب الجندر ٨٤مشرفا ومشرفة مقسمین على  ٨٤٠اختیار 
  

  .مدرسة لالناث وبشكل منفصل تماما لتنفیذ البرنامج ٤٢ومدرسة للذكور  ٤٢وأوضح أنھ خصصت 
  

واختیرت وسائل إضافیة لتنفیذ المشروع كالزیارات السیاحیة والتراثیة والدینیة، إضافة الى خدمات 
  .مجتمعیة وأعمال تطوعیة في سبیل تحقیق أھداف البرنامج

  
  ٨/٣١ولغایة  ٧/ ٢٢ یوما، تبدأ یوم ٣٥وأوضح الخطیب أن مدة تنفیذ البرنامج ھي نحو 

  
  ،٨/١٥لكنھ الحظ أن البرنامج یتزامن في جزء منھ مع إجراء االنتخابات الالمركزیة المزمعة 

  
  .لغایات تنفیذ االنتخابات» عدة من أیام«لذا، والحدیث للخطیب، اختصر من البرنامج 

  

  ١٤ :صالرأي 
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  مخیم للمتمیزین
  

دبین في األسبوع األخیر من  وأشار الخطیب إلى أنھ سیصار إلى تنظیم مخیم صیفي في منطقة
) المتمیزون من بین المشاركین(طالب وطالبة  ٨٠٠وأوضح أن ھذا المخیم سیشارك فیھ . البرنامج

  .طالب وطالبة ١٠٠موزعة على اإلناث والذكور یخصص في كل اسبوع 
  

خالل  وقال إن ھذا الخطوة تعد وسیلة لقیاس مدى نجاح البرنامج والفائدة التي حصل علیھا الطلبة
فترة البرنامج حیث یخضع المشاركون إلى عدد من األنشطة والتي تتضمن انشطة ریاضیة بمختلف 
اشكالھا واعمال فنیة وانشطة تتعلق بتطویر الذات والتنمر، إضافة الى تنظیم ألعاب كشفیة ارشادیة 

م واقامة المناظرات والحوارات وتخصیص یوم خاص للعمل التطوعي وخدمة المجتمع وتنظی
الرحالت والزیارات االثریة وتنظیم عروض مسرحیة ھادفة، وإخضاعھم للتدریب الوطني والیة 

  .تقدیم االسعافات االولیة وغیرھا من االنشطة الھادفة
  

وأكد الخطیب إن إدارة البرنامج تحرص على توفیر المتطلبات الالزمة لتنفیذ المشروع من حیث 
  .افة الى وسائل النقل لنقلھم الى اماكن تنظیم االنشطةاالقامة والمأكل والمشرب والزي باالض

  
واشاد الخطیب بدور الجھات المساندة التي ستنفذ البرنامج بالتوازي مع الوزارة والمتمثلة بالقوات 
المسحلة وقوات الدرك واالمن العام والدفاع المدني، باالضافة الى وزارة السیاحة، ومؤسسات 

افة والمرشدات االردنیة، مبادرة تقدم فریق محاكاة التفكیر، جائزة جمعیة الكش(المجتمع المدني 
إضافة الى وزارة الداخلیة والمؤسسات ) الحسن للشباب الجمعیة الوطنیة للمحافظة على البترا

  .االعالمیة الداعمة
  

وبین أن البرنامج ینفذ تحت إشراف مدربین ومشرفین متخصصین لتنفیذ الفقرات النوعیة، للوصول 
  .ى الغایة االساسیة من تطبیق البرنامجال
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  كتاب جدید لخلیل..اللغة واآلداب ناصر الدین األسد وآثاره في
  

ً عن دار أمواج للنشر والتوزیع كتاب بعنوان  ناصر الدین األسد وآثاره في اللغة «صدر حدیثا
صفحة بقلم الكاتب ) ١٥٢(كتاب الذي یقع في إبراھیم خلیل، وتضمنت مقدمة ال. للكاتب د» واآلداب

لیس ثمة ما ھو أصعب على المرء من أن یقول إن كلمة رثاء، أو عبارة تأبین، في عالم جلیل ظل »:
على مدى عقود یمأل المجالس بحضوره وابتساماتھ، وطرائفھ، التي تنم على امتزاج الثقافة بالمعرفة، 

ً بالذائقة الجمالیة، و الحس األدبي الرھیف، عالم یتمتع بقدرات على التأسیس، فیما وامتزاجھما معا
ینتظر اآلخرون قطف ثمار مایغرس، ویؤسس من مؤسسات، وال یذكرونھ حتى على سبیل الشكر، 

ً لحرصھم على نكران الجمیل، وعدم اإلعتراف ألھل الفضل بفضلھم ً مطلقا   .تأكیدا
  

ومآثره التي تشھد على ھذه القدرات قائمة، ومتناثرة، على مساحة الوطن العربي، ففي كل ناٍد من 
لھ مآثر تذكر، وفضائل ال تنكر، وأیاٍد تعدد وال تستكثر، من غیوٍر على العلم ) أندیة الفعل والقول(

رة على غیر واألدب غیرتھ على التراث المخطوط وعلى النتاج المعاصر الحداثي، دأبھ في الغی
فھو في الشعر شاعر، وفي التحقیق محقق ال یبارى، وفي النقد ناقد ال مثیل ألنظاره التي . الحداثي

  .»تقدر وال تجارى
  

، الذي رأینا أن نجمع فیھ ما تفرق، »ناصر الدین األسد وآثاره في اللغة واألدب«ولعل في ھذا الكتیب 
یاتھ، وبعد مماتھ، رحمھ هللا، ما یفي ببعض ما لھ في وتناثر، مما كتبناه، ونشرناه عن الراحل في ح

ً بشعره، وبدرسھ األدبي ونقده، وببعض ما حققھ من  ً مباشرا أعناقنا من دین، وھو كتیب یلم إلماما
قضایا، إن كانت في اللغة أو في األدب، وببعض ما صنفھ من مؤلفاٍت، غایتنا من ذلك التذكیر 

ر أھل العلم والبیان، فلعل فیمن یطلع علیھ من یحفزه لمواصلة بفضائل أھل الفضل واإلحسان، ومآث
  .»البحث، والدرس، في تراثھ المتراكم، المتناثر، على رفوف المكتبات، وفي خزائن المحفوظات

  ٢٩ :صالرأي 
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  الطفیلة التقنیة تبدأ باستقبال طلبات االلتحاق بالدراسات العلیا

  
  

بدأت جامعة الطفیلة التقنیة وعبر عمادة البحث العلمي والدراسات العلیا بإجراءات استقبال طلبات 
ول من العام للفصل الدراسي األ" الماجستیر" الطلبة الراغبین بااللتحاق ببرنامج الدراسات العلیا 

ضمن تخصصات اعلنتھا الجامعة واشتملت على ، ھندسة القوى الكھربائیة  ٢٠١٧/٢٠١٨الجامعي 
  .والتحكم و تكنولوجیا الكیمیاء و المناھج وطرق التدریس وعلم النفس التربوي

  
 وبین نائب رئیس الجامعة للشؤون االكادیمیة الدكتور فواز الزبون ان على الطلبة من خارج االردن

او من داخلھ الراغبین بااللتحاق بالتخصصات المعلنة مراجعة عمادة البحث العلمي والدراسات العلیا 
في الجامعة أو مكتب االرتباط في عمان ، مشیرا الى ان جمیع الشروط والتعلیمات الخاصة بتقدیم 

ات العلیا الطلبات متوفرة على موقع الجامعة اإللكتروني وصفحة عمادة البحث العلمي والدراس
  .لجامعة الطفیلة التقنیة 

  ١٢:صالدستور 
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  التعلیم وأثره في التنمیة االقتصادیة

  
على أثر التعلیم في " الوطن العربي دراسة حالة.. التعلیم وأثره في التنمیة االقتصادیة"یركز كتاب 

  .التنمیة االقتصادیة في الدول والمجتمعات العربیة
ویرى مؤلف الكتاب أن الھدف من التعلیم الیتوقف عند الحصول على الشھادات والوظائف، ولكن 

ث العلمي، باعتباره ثمرة التعلیم الناجح، وظھور الباحثین والعلماء الذین البد من التركیز على البح
  .یمكنھم اجتراح الحلول للمشكالت التي تعرقل مسار التنمیة

فالدول المتقدمة عنیت عنایة فائقة بالبحث العلمي، ومراكز األبحاث، وخصصت نسبة من الدخل 
لدول النامیة إلى االھتمام الشكلي بالتعلیم، القومي لإلنفاق على البحث العلمي، في حین اتجھت ا

والبعد عن المضمون، وعدم االھتمام بالبحث العلمي، األمر الذي جعلھا تعاني من متوالیة من 
  .المشاكل التنتھي

ویسوق المؤلف المثال األلماني، مبینا أن المانیا النازیة ارتكزت على الباحثین الذین اعتكفوا في 
عت الیابان تحقیق التنمیة االقتصادیة من خالل نظام تعلیمي مخطط مبني على المعامل، فیما استطا

  .اإلبداع واالبتكار واالھتمام بالبحث العلمي
ولكي تصل الیابان إلى نھضتھا الصناعیة الحالیة بذلت الكثیر من الجھد وعلى الرغم من المعوقات 

اخذت من التعلیم وسیلة للتنمیة وثوال التي وقفت في طریقھا تمكنت من تحقیق التنمیة الصناعیة، و
إلى التقدم الصناعي عبر عدة مراحل، أبرزھا فترة اإلعداد والتحدیث وتصنیع المجتمع الیاباني 

، فترة بناء المجتمع الیاباني واالنتاج )١٩١٤ - ١٨٨٦(، فترة اإلنطالق )١٨٨٦ - ١٨٦٨(
مجتمع الیاباني وتقدمھ التكنولوجي ، فترة إعادة بناء ال)١٩٤٥ - ١٩١٤(التكنولوجي والصناعي 

  ).إلى الوقت الراھن - ١٩٤٥(والصناعي 
كما یشیر الباحث إلى التجربة المالیزیة باعتبارھا مثاال ناجحا في العملیة التعلیمیة، استطاعت من 

  .خاللھا تحقیق معدالت مرتفعة من التنمیة، وكانت إحدى دول النمور اآلسیویة
، )Smart School(ز باالیتكار والتطویر من خالل مفھوم المدرسة الذكیة فالتعلیم في مالیزیا تمی

مرتكزة على التكنولوجیا والمعلوماتیة، واالتصاالت المتطورة، لتعزیز وسائل التعلیم، والتربیة ومن 
  .ثم تخریج أجیال أكثر معرفة واحترافیة

ل وتحویلھا إلى قوة صناعیة، وكانت وتمكنت التجربة المالیزیة الناجحة من تحقیق التقدم لمالیزیا، ب
  .المدرسة الذكیة أداتھا االولى لتحقیق ذلك

أما واقع التعلیم في الوطن العربي فقد اھتم بالجانب الكمي على حساب الكیفي، األمر الذي جعلھ 
ویرى المؤلف أن الصناعة تعد عصب التنمیة، لكن ھناك .  یرتطم بالعدید من المعوقات والتحدیات

وعقبات تعاني منھا الصناعة من بینھا ماھو مرتبط بالسكان، أو رأس المال، أو االقتصاد مشاكل 
العالمي أو الفقر، الفتا إلى أن التجربة الیابانیة الصناعیة أنموذج یحتذى بھ للتنمیة الصناعیة، مؤكدا 

ن من الیملك ضرورة اھتمام الدول النامیة بالتنمیة في كافة جوانبھا للخروج من مأزق التبعیة، أل
قوتھ الیملك حریتھ، وفي وقتنا الراھن من الیملك التكنولوجیا وابتكار طرق جدیدة وتصنیع یظل في 

  .ركاب التبعیة
وعن تحدیات ومعوقات تنمیة التعلیم، أشار المؤلف إلى مجموعة من بینھا أمیة الكبار، والتسرب، 

االطفال من  - فرص الحصول على التعلیموانخفاض مستوى المشاركة في التعلیم، وعدم التساوي في 
ذوي الحاجات التعلیمیة الخاصة، ناھیك عن التحدیات الدیموغرافیة، كنقص الموارد البشریة 
للمعلمین بسبب الھجالة واللجوء، والتحدیات الثقافیة وضعف مؤشرات االتصال، وتحدیات تنمیة 

  .التعلیم، وقیود الموارد البشریة ونوعیة التعلیم

  ٣:ص سوق ومال/الغد
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المؤلف أن البحث العلمي في الوطن العربي یعاني من مجموعة من المشاكل أبرزھا ضعف ویقول 
مؤسسات البحث العلمي وتبعیتھا وافتقارھا للتطور التكنولوجي، ناھیك عن تخلفھا وانقطاع التواصل 
فیما بینھا، في ظل غیاب الرؤى المستقبلیة القادرة على التخطیط، ناھیك عن افتقارھا للتنفیذ 

لدینامیكیة، وانفصامھا عن واقعھا المحیط ومجتمعھا المحلي، وضعف تمویلھا، وتدني مستوى وا
  .معاییرھا، وعدم اكتراث الحكومات بالبحث العلمي وتفضیلھا استیراد التكنولوجیا من الخارج

ض وفي نھایة الكتاب، یتساءل المؤلف لماذا تظل الدول فقیرة، مجیبا أن السبب األول یكمن في انخفا
معدل اإلدخار، أما السبب الثاني فیتمثل في القنبلة السكانیة، السیما في المجتمعات النامیة، ناھیك عن 

  ..عدم االستقرار السیاسي وتأثیره على االستثمار، وأخیرا غیاب الكفاءة 
 رغم أن الكتاب یفتقر للتبویب، ویحتاج للمزید من التحریر، إال أن فكرتھ العامة ساطعة وواضحة، 
وھو یمثل قراءة ألثر التعلیم وانعكاسھ على التنمیة االقتصادیة، رصد فیھ المؤلف العدید من األرقام 
واالحصائیات والمؤشرات والمتغیرات وعرض لمثالین ناجحین ھما األنموذج الیاباني واألنموذج 

ا عالمیا في التعلیم المالیزي، وھو یقدم نقدا لمجتمعاتنا ودولنا العربیة في عجزھا عن مواكبة ما حولھ
  .والتنمیة االقتصادیة
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 رئیس الوزراء لمتابعة تنفیذ اصالح التعلیم والتدریب المھني لجنة علیا برئاسة

  
ّت   – ٢٠١٦(االستراتیجیّة الوطنیّة لتنمیة الموارد البشریّة لألعوام "الحكومة في ھذا الصدد تبن

ة تنفیذیّة )"٢٠٢٥ ّ ، واعتمدتھا كخطة إصالح شاملة للموارد البشریّة، باإلضافة إلى وضع خط
لالستراتیجیّة لألعوام العشرة المقبلة، وتخصیص الموارد المالیّة الالزمة لتنفیذ محاورھا في موازنة 

ً في السنوات المقبلة، والبدء الفوري بتنفیذ األھداف االستراتیجیّة والفرعیّة لھا٠١٧٢عام   .م، وتباعا
 

ة على تنفیذ برامج ومشروعات في مجال تطویر الموارد البشریّة، من بینھا ّ تدریب : وتشتمل الخط
ّمین ودعمھم ورفع قدراتھم بما یكفل االرتقاء بنوعیّة ومستوى التعلیم في األ ردن، وإنشاء مركز المعل

مستقل للمناھج والتقییم بما یطور المناھج ضمن ارقى المعاییر العلمیة ، وتحقیق التنافسیّة والریادة 
 .وروح االبتكار، وبما یسھم في تحسین مخرجات العملیّة التربویّة

 
والبحث  وبموجب االستراتیجیّة، تّم البدء بتطویر التشریعات واألنظمة الناظمة للتعلیم الجامعي

ً بتنفیذ توصیات لجنة دراسة  العلمي، والكوادر التدریسیّة واإلداریّة القائمة علیھ، والبدء أیضا
التخّصصات المشبعة والراكدة، بالتنسیق مع دیوان الخدمة المدنیّة، بحیث تّم وقف استحداث أّي 

ً ل%) ١٠(تخّصص جدید من ھذه التخّصصات، وتخفیض القبول فیھا بنسبة  مّدة خمس سنوات، سنویّا
وتشكیل لجنة إلعادة تأھیل المتقّدمین بطلبات استخدام لدیوان الخدمة المدنیّة من خّریجي 

 .التخّصصات الراكدة والمشبعة
 

وتّم الحصول على الموافقة المبدئیّة لزیادة نسبة المقبولین على أساس المكرمتین الملكیّتین ألبناء 
ّحة والعاملین في الت خالل خمس سنوات، وذلك %) ١٥(ربیة والتعلیم بنسبة تصل إلى القّوات المسل

ة متكاملة للتوّسع في التعلیم  ّ للقبول في تخّصصات التعلیم التقني فقط، حیث وضعت الحكومة خط
التقني یتضّمن إعادة ھیكلة كلیّات المجتمع التابعة لجامعة البلقاء التطبیقیّة ككلیّات تقنیّة، وتقدیم 

ّيامتیازات لخریجي   .الدبلوم التقني والفن
 

كما تّم تشكیل لجنة ُعلیا برئاسة رئیس الوزراء، لمتابعة تنفیذ إصالح التعلیم والتدریب المھني والفّني 
والتقني، تھدف إلى وضع إجراءات دقیقة من شأنھا أن تسھم في تحقیق اإلصالح التشریعي والھیكلي 

لتحقین في برامج التدریب والتعلیم المھني والتقني، والكّمي والنوعي في ھذا القطاع، وزیادة عدد الم
 .وتطویر برامج مؤّسسة التدریب المھني، وتعزیز دورھا

 
وبھدف تعزیز التنافسیّة بین الجامعات األردنیّة وتعزیز مخرجاتھا، تّم إطالق التصنیف الوطني 

لى اتخاذ إجراءات جاّدة من للجامعات األردنیّة والذي سیطبّق ابتداًء من شھر آب المقبل، باإلضافة إ
أجل استقطاب الطلبة العرب واألجانب، وتطبیق امتحان الكفاءة باللغة العربیّة لطلبة الدراسات العلیا، 

 .والتوّسع في الخدمات اإللكترونیّة
 

واجتھدت الحكومة من أجل تحسین وزیادة فرص تدریب القوى العاملة في التعلیم المبّكر وتنمیة 
حداث عدد من المدارس والتوّسع في المدارس المقامة، ومعالجة نقاط الضعف في أداء الطفولة، واست

المؤّسسات التعلیمیّة، واتخاذ إجراءات تصحیحیة في ھذا المسار، وتطویر امتحان الثانویّة العاّمة 
، وتحسین عملیة اختیار وتعیین المعلمین، وتدریبھم وتأھیلھم، ووضع نظام خاص "التوجیھي"

ات وتراخیص مزاولة مھنة التعلیم، وضع نظام خاص للشھادات وتراخیص مزاولة المھنة للشھاد

  ٧:صالدستور 
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للمناصب القیادیة المدرسیة، إعادة ھیكلة التخصصات المھنیة بما یتواءم مع حاجات سوق العمل، 
 .وتحسین البیئة المدرسیّة لضمان معاییر األمان والرعایة والصّحة

 
ولوجیا المعلومات في الغرف الصفیّة من خالل الربط اإللكتروني مع كما تّم التوّسع في استخدام تكن

ّمین الستخدام المناھج المحوسبة ً لتوفیر وتأھیل المعل وفي مجال ضبط . غالبیّة المدارس، تمھیدا
ً بأّول  .الجودة، تّم استحداث وحدة متخّصصة للمساءلة وضمان الجودة تتابع أداء المدارس أّوال
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  مجلس أمناء جامعة آل البیت یقرفرض غرامة مالیة على المدخنین داخل المباني
     
  

وافق مجلس أمناء جامعة آل البیت الذي عقد برئاسة رئیس المجلس معالي األستاذ الدكتور محمد 
حمدان وبحضور رئیس الجامعة األستاذ الدكتور ضیاء الدین عرفة، على معاملة الطلبة المبعوثین 

یري للطالب المتفوقین من حیث دفع للدراسة في جامعة آل البیت من قبل مؤسسة الصندوق الخ
والموافقة على تحدید رسوم امتحان . الرسوم الجامعیة على النظام الموازي في مرحلة البكالوریوس

مستوى اللغة اإلنجلیزیة المكافئ لالمتحانات العالمیة والذي یتیح التقدم لبرامج الدراسات العلیا بـ 
)٥٠ ( ً ً أردنیا   .دینارا
  

على الشخص الذي یقوم ) دنانیر ١٠(فقة على فرض غرامة مالیة مقدارھا وقرر المجلس الموا
كما أحال موضوع تعدیل نص المادة . بالتدخین داخل المباني والصالة الریاضیة في جامعة آل البیت

من النظام األصلي من المكافأة والتعویض وصندوق االدخار على نحو یعطي العاملین في ) ٣(
ل على مكافأة نھایة الخدمة منذ التحاقھم بالجامعة إلى اللجنة اإلداریة الجامعة الحق في الحصو

والمالیة لدراستھ من كافة جوانبھ بعد قیام الجامعة بتقدیم الكلفة المالیة المترتبة على ذلك وأعداد 
 ً باإلضافة إلى إحالة . العاملین المستحقین للمكافأة، ورفع التوصیات المناسبة إلى المجلس الحقا

إلى  ١٧/٥/٢٠١٧وحتى تاریخ  ١/١/٢٠١٧من الفترة  ٢٠١٧قریر المفصل لتنفیذ بنود موازنة الت
 ً   .اللجنة اإلداریة والمالیة لدراستھ ورفع التوصیات المناسبة الحقا

  
وحضر االجتماع كل من معالي األستاذ الدكتور محمود عاید الدویري وسعادة األستاذ الدكتور عبد 

ستاذ الدكتور درید محاسنة وسعادة األستاذ الدكتور علي العضایلة وسعادة الحلیم وریكات وسعادة األ
األستاذ الدكتور فالح الشدیفـــات وسعادة األستاذ الدكتور منیر الروسان وسعادة األستاذ الدكتور 

  .صالح أبو اصبع وسعادة الدكتور ماھر المحــــروق وسعادة الســید احمد غصاب الحوامـــده

  ٥:صاالنباط 
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  دیوان عشیرة السویلمیین -الحاج طلب ناجي السویلمیین  -
  
  الدوار الثامن -الحاجة باسمة حمدي الحبش  -
  
  طریق یاجوز -كامل شریف قشوع  -
  
  الشمیساني -نبیل عبد الرحیم ھیكل  -
  
  مفرقال -خدیجة یوسف عید ابو دلبوح  -
  
  كفر رحتا - مریم سالم جدیتاوي  -
  
  حوارة - غازیة حمدان عبدهللا الغرایبھ  -
  
  خلدا - حلیمة یوسف نوار  -
  
  الشمیساني - ابراھیم عقلھ دوجان الزعمط  -
  
  دابوق –الحاج منذر ابراھیم حمودة  -

  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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مؤسسات ودوائر حكومیة ما تزال رغم البالغات الرسمیة المتكررة تضع شعار المملكة بشكل غیر 
  .صحیح على وثائقھا وصفحاتھا االلكترونیة

  
  مطاعم عمان اغلق قسرا بسبب تراكم الخسائر والحجز علیھ من اكثر من جھة أحد اشھر

  
وزارة المالیة على نظام التقاعد المدني وتم ان موظفین احیلوا الى التقاعد في » عین الرأي«علمت 

  .اعادة تعیینھم بعقود على قانون الضمان االجتماعي
  

ھالة لطوف قدمت استقالتھا من عضویة مجلس االعیان عقب تولیھا . وزیرة التنمیة االجتماعیة د
  .الحقیبة الوزاریة

  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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كانت أكبر نسبة تغریدات وصور ومنشورات عبر وسائل التواصل االجتماعي أمس مخصصة 
لجاللة الملك عبد هللا الثاني خالل مساعدتھ في اخماد حریق الكمالیة، ولم یقتصر ذلك على وسائل 

  .التواصل االجتماعي المحلیة، إنما تجاوزت ذلك عربیا ودولیا
  

الملكة رانیا صورة على حسابھا االنستجرام خالل زیارتھا لمستشفى الملكة رانیا العبد نشرت جاللة 
خالل تفقدي عددا من المرضى في مستشفى (هللا لألطفال، وكتبت تعلیقا باللغتین العربیة واإلنجلیزیة 

  ).تلقونھالالطمئنان على مستوى الخدمات العالجیة التي ی ٢٠١٣الملكة رانیا العبدهللا لألطفال عام 
  
  

نعى وزیر الخارجیة وشؤون المغتربین أیمن الصفدي ضحیة الجریمة اإلرھابیة قرب أحد مساجد 
رحم هللا ضحیة الجریمة اإلرھابیة البشعة قرب أحد (تب في تغریدة لھ على حسابھ تویتر لندن وك

  ).اإلرھاب ولید ثقافة كراھیة تناقض كل القیم اإلنسانیة. مساجد لندن ومّن على الجرحى بالشفاء
  

توقف أذان الفجر الموحد للحظات امس في مختلف محافظات المملكة وفق ما أفاد مجموعة من 
المواطنین، فیما قام عدد من المؤذنین فورا بالنداء لالذان عبر مكبرات الصوت، خاصة ان التوقف 

  .جاء مع اذان الفجر، قبل عودة االذان الموحد
  

 علمت صنارة الدستور ان وزیر التنمیة االجتماعیة ھالة لطوف التي دخلت الحكومة في التعدیل
الوزاري االخیر وضعت على جدول اعمالھا مجموعة من القرارات الجریئة و باالخص المتعلقة 

  بالحمل الزائد من المستشارین وموظفي شراء الخدمات
  

یبحث الیوم عند الساعة الثانیة عشرة ظھرا عدد من الخبراء إعداد دلیل عمل صحفي لتغطیة 
االنتخابات البلدیة والالمركزیة المقبلة، وذلك خالل حلقة نقاشیة ینظمھا مركز حمایة وحریة 

  .  الصحفیین بمقره
  

 الدستورصنارة 
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أمس، " تویتر"غرد وزیر الخارجیة وشؤون المغتربین أیمن الصفدي، عبر صفحتھ على موقع 
رحم هللا : "ھامعزیا بضحایا العملیة اإلرھابیة ضد مصلین في مسجد بلندن أول من أمس، وقال فی

اإلرھاب ولید . ضحیة الجریمة اإلرھابیة البشعة قرب أحد مساجد لندن ومّن على الجرحى بالشفاء
  ".ثقافة كراھیة تناقض كل القیم اإلنسانیة

  
حتجاجیة في مجمع بعد عصر الیوم وقفة ا" ال لشركات البطاقات السنیة المخالفة"تنظم مبادرة 

تمادي شركات البطاقات " االحتجاج یجيء على ما قالت المبادرة إنھ . النقابات المھنیة في الشمیساني
  ".السنیة في تجاوزاتھا ومخالفتھا لقوانین نقابة أطباء األسنان وقانون الصحة العامة

  
فیین دعا أمس الحكومة إلى التدخل لدى الحكومة اإلماراتیة لضمان العفو مركز حمایة وحریة الصح

 ٣عن الصحفي األردني تیسیر النجار، بعد مصادقة محكمة االستئناف على قرار قضائي بحبسھ 
ودعا في بیان لھ أمس، لسرعة التحرك الفعال لضمان عودة النجار . سنوات وتغریمھ مالیا یوم أمس

 ً   .بعد أن أغلق قرار االستئناف برد الطعن الفرص أمام براءتھ لوطنھ وعائلتھ سالما
  

أول نشاط لوزیرة التنمیة االجتماعیة الجدیدة ھالة لطوف بسیسو بعد أدائھا الیمین القانونیة بتسلم 
فل إفطار لفتیات مركز الخنساء، حقیبة التنمیة في التعدیل الوزاري أول من أمس، كان رعایتھا لح

بسیسو عادت لوزارة التنمیة في . الذي نظمتھ جمعیة حمایة ضحایا العنف األسري مساء األحد
 .التعدیل الحكومي خلفا للوزیر السابق وجیھ العزایزة

 زواریب الغد
  


