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 ضـــــوعالمـــــــــــو                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
االمیرة بسمة ترعى مؤتمر االعالم في تجسیر الفجوة الجندریة 

  بالجامعة االردنیة
٣  

جامعة في العالم حسب ) ٥٠٠(ضمن قائمة أفضل " األردنیة
  ٢٠١٨تصنیف توظیف الخریجین للعام 

٥  

دمج مفاھیم "تحتفي بإطالق نتائج دراسة " تمریض األردنیة
  "اإلنجابیة ضمن مناھج التعلیم العالي في األردن الصحة

٧ 

 ٩  قبلت طلبة طب معدالتھم دون المحدد" األردنیة"
اردنیة العقبة تحدد االربعاء المقبل موعد امتحان اللغة االنجلیزیة 

  لطلبة الدراسات العلیا
١٠ 

   شؤون جامعیة
 ١١  أول أردنیة تحقق العالمیة في اعتماد المختبرات

وخارج « الیرموك «جماعیة أمام كلیة االقتصاد في  مشاجرة
  أسوارھا

١٢ 

 ١٣  واقع وتحدیات...التعلیم العالي في األردن 
بحث امكانیة نقل مركز اقلیمي لمركز األبحاث والتطویر الكندي 

  بعمان
١٨ 

 ١٩  »الطفیلة التقنیة«بدء استقبال الطلبات لمنصب رئاسة 
   مقاالت

 ٢٠  نادیا ھاشم العالول/؟لإلبداع» صدیقة«أجواء 

 ٢٢  وفیات
  ٢٤- ٢٣  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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 االمیرة بسمة ترعى مؤتمر االعالم في تجسیر الفجوة الجندریة بالجامعة االردنیة

  

برعایة سمو األمیرة بسمة بنت طالل 

المعظمة انطلقت في الجامعة 

األردنیة الیوم أعمال المؤتمر الدولي 

في تجسیر دور اإلعالم “ حول

، الذي ینظمھ مركز “الفجوة الجندریة

الجامعة األردنیة / دراسات المرأة

ومركز اإلعالمیات العربیات 

  .للتمكین االقتصادي للمرأة“ أنا ھنا ”بالتعاون مع مبادرة 

ویناقش المؤتمر، الذي تشارك فیھ إعالمیات من مختلف الدول العربیة واألردن، قضایا التمكین 

رأة في االعالم، ودور االعالمیات في مواجھة الصورة النمطیة للمرأة في االعالم، االقتصادي للم

وبناء قدرات االعالمیات العربیات، واالعالم واالھداف التنمویة، باإلضافة الى دور المرأة في 

  اإلعالم من منظور أكادیمي

ي دراسات المرأة وأكدت سمو األمیرة بسمة بنت طالل، راعیة الحفل، الرئیسة الفخریة لمركز

واإلعالمیات العربیات، في كلمة لھا في المؤتمر، أھمیة التعاون وتبادل الخبرات ما بین اإلعالمیات 

العربیات لتسلیط الضوء على قضایا المرأة العربیة ومجتمعھا، والمساھمة في دعم الجھود المبذولة 

  .لتمكین المرأة العربیة في مختلف المجاالت

 أخبار الجامعة

 الجوردان تایمز/٩:الدستور ص/١٠:الرأي ص/أخبار األردنیة
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اإلعالمیة العربیة أثبتت قدرتھا على مواجھة التحدیات، في ظل الظروف التي یمر  وقالت سموھا إن

  .بھا عالمنا العربي، مشیرة لدور اإلعالمیة العربیة في خدمة وطنھا ومساھمتھا في تحقیق التنمیة

ا من جھتھا بینت مدیرة مركز دراسات المرأة الدكتورة عبیر دبابنة، أن المؤتمر یشكل ثمرة للتعاون م

بین الجامعة األردنیة والمركز ومؤسسات المجتمع المدني لتحقیق التمكین االقتصادي المنشود للمرأة 

  .االردنیة

ولفت رئیس الجامعة االردنیة الدكتور عزمي محافظة، إلى أن الدول العربیة بما فیھا االردن 

ى العاملة ال زالت متدنیة، استطاعت ردم الفجوة الجندریة في التعلیم غیر أن مشاركة المرأة في القو

مشیرا إلى الجھود الدولیة لتحقیق المساواة بین الجنسین تحقیقا ألھداف التنمیة الشاملة والمستدامة، 

  .واھمیة توظیف االعالم لخدمة قضایا المرأة عبر الترویج لثقافة النوع االجتماعي

األردنیة في تمكین المرأة في كل وأشادت ممثلة السفارة األلمانیة في عمان یوھانا سبیر بالجھود 

المجاالت وبخاصة في سوق العمل، مثلما عرضت رئیسة مركز دراسات المرأة محاسن االمام جھود 

المركز في خدمة االعالمیة االردنیة وتمكینھا من خالل التدریب والتأھیل، والتعاون مع مركز 

   دراسات المرأة باعتباره داعما لقضایا المرأة

ة برنامج تمكین المرأة اقتصادیا في منطقة الشرق األوسط وشمال افریقیا في الوكالة وتطرفت مدیر

وبرامجھا في “ انا ھنا“ ، ھیلداجراد فوغلمان، إلى رؤیة مبادرة)GIZ(االلمانیة للتعاون الدولي

التوعیة بقضایا تمكین المرأة في المنطقة وتعظیم دور المرأة في المجتمع بالتعاون مع المؤسسات 

لمختلفة، بینما استعرضت اإلعالمیة بارعة علم الدین أھمیة دور اإلعالمیة العربیة في المھجر ا

باعتبارھا سفیرة لبلدھا ومجتمعھا، ومساھمتھا في ایصال الصوت العربي والقضایا العربیة واظھار 

  .الصورة الحقیقیة للمرأة العربیة لإلعالم الخارجي



  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 

QF-DMPR-02.01 
5 

٢٠١٨ حسب تصنیف توظیف الخریجین للعام  

حسب تصنیف توظیف الخریجین للعام جامعة في العالم ) ٥٠٠(ضمن قائمة أفضل " األردنیة"

٢٠١٨  

ّت الجامعة األردنیة ضمن قائمة   حل

جامعة في العالم من ) ٥٠٠(أفضل 

 QS) حیث توظیف الخریجین

Graduate Employability 

Rankings)  حسب  ٢٠١٨للعام

البریطانیة QS  تصنیف مؤسسة

  .نويالس

جامعة عربیة؛ أربع جامعات من مصر، ) ١٣(وضمت القائمة، باإلضافة إلى الجامعة األردنیة، 

وفي ھذا . وثالث جامعات لكل من السعودیة واإلمارات، وجامعتین من لبنان، وجامعة كویتیة

  .مسبوقة فقط بأربع جامعات عربیة) ٥٠٠-٣٠١(الفئة " األردنیة"التصنیف تبوأت 

صنیف العالمي على خمسة مؤشرات تتعلق بتوظیف الخریجین وھي السمعة التوظیفیة واعتمد ھذا الت

، والشراكات مع أرباب %)٢٥(، وتمیز الخریجین في مجاالت التأثیر واإلنجاز واإلبداع %)٣٠(

  .(%١٠(، وتواصل أرباب العمل مع الطلبة %)١٠(، ونسبة التوظیف %)٢٥(العمل 

ّھ لدى الجامعة الكثیر من الخطط واالستراتیجیات وبیّن مركز االعتماد وضمان الجو دة في الجامعة أن

ً وبشكل مكثف على ملفات مالءمة " األردنیة"فیما یخص ملف توظیف الخریجین، وأّن  تعمل حالیا

   .الخریجین للتوظیف وتزویدھم بما یلزم لوظائفھم المستقبلیة

 ٤:االنباط ص/أخبار األردنیة
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نجاز الكثیر في ملف نتاجات تعلم وبحسب تصریحات من مركز االعتماد وضمان الجودة فقد تم إ

البرامج األكادیمیة العتماد أھم المعارف والمھارات والسلوكیات لكل برنامج أكادیمي في الجامعة 

ً لتطویر الخطط الدراسیة التي سیراعى فیھا مالءمة أسالیب التعلم والتعلیم  ٢٠١٨لیكون العام  عاما

تركیز على األنشطة التعلمیة والمھارات العقلیة العلیا وأسالیب التقییم لمخرجات التعلم المعتمدة وال

ِّف للموارد التعلیمیة المفتوحة    .واالنتقال إلى التعلم المدمج الموظ

وبین المركز أّن ھناك حاجة لمزید من العمل في متابعة الخریجین والتواصل معھم لیساھموا في 

یل المكتب الخاص بمتابعة الخریجین تطویر جامعتھم وأخذ التغذیة الراجعة منھم، من خالل تفع

  .وتزویده بما یلزم

) ٢٦٧(المركز " األردنیة"احتلت  ٢٠١٨العالمي للجامعات للعام  QSیشار إلى أنھ وحسب تصنیف 

ً في مؤشر السمعة التوظیفیة للخریجین   .عالمیا
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ناھج دمج مفاھیم الصحة اإلنجابیة ضمن م"تحتفي بإطالق نتائج دراسة " تمریض األردنیة"

  "التعلیم العالي في األردن

أعلن قسم تمریض صحة األم والطفل في كلیة التمریض بالجامعة األردنیة بالتعاون  - سناء الصمادي 

مع الجمعیة الملكیة للتوعیة الصحیة 

ومبادرة صحة المرأة في كلیة الصحة 

العامة في جامعة ھارفرد البریطانیة الیوم 

ألداء تطویر مؤشرات ا"نتائج دراسة 

لتقییم تأثیر دمج مفاھیم الصحة اإلنجابیة 

 ."ضمن مناھج التعلیم العالي في األردن

وقالت عمیدة الكلیة الدكتورة منار النابلسي خالل حفل إعالن نتائج الدراسة رئیس الجامعة الدكتور 

عزمي محافظة إن الكلیة تدعم البحث العلمي والتعاون البحثي مع مؤسسات المجتمع المحلي 

  .والجامعات والمراكز البحثیة العالمیة المرموقة لتحقیق رؤیة الكلیة لالرتقاء بصحة الفرد والمجتمع

وبینت رئیسة قسم تمریض صحة األم والطفل ورئیسة فریق بحث الدراسة الدكتورة أریج عثمان أن 

ف الدراسة المدعومة من مؤسسة شیرنت الھولندیة تھدف إلى تطویر قاعدة بیانات عن معار

واتجاھات وممارسات طلبة الجامعات األردنیة نحو بعض قضایا الصحة اإلنجابیة، مثل تنظیم 

األسرة، ومشورة ما قبل الزواج والعنف األسري وغیرھا من مواضیع الصحة اإلنجابیة، كأحد 

 مؤشرات األداء لقیاس األثر المرجو من دمج مفاھیم الصحة اإلنجابیة ضمن مناھج التعلیم العالي في

  .األردن

  

 أخبار األردنیة
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من جانبھا أعربت مدیر عام الجمعیة الملكیة للتوعیة الصحیة حنین عودة عن شكرھا وتقدیرھا 

للجامعة األردنیة وكلیة التمریض إلجراء ھذه الدراسة كدلیل علمي على أھمیة الصحة اإلنجابیة 

جزء من وإدماجھا ضمن مسارات التوعیة الصحیة المقدمة في الجامعة بالتعاون مع الجمعیة ك

  .برامجھا الموجھة لدى الشباب

ونوھت عودة أن الجمعیة تفخر بشراكتھا القائمة مع الجامعة منذ حوالي سنتین، وتتطلع إلى مزید من 

  .التعاون المثمر في كافة المجاالت

وقدمت الدكتورة عثمان خالل الحفل عرضا موجزا عن نتائج الدراسة التي خلصت إلى انھ بالرغم 

لجامعات األردنیة اظھروا معارف جیدة المستوى ببعض القضایا اإلنجابیة ضمن من أن طلبة ا

السیاق الوطني إال انھ ال زال ھناك حاجة ماسة لتوضیح بعض المعتقدات الخاطئة، إضافة إلى إیجاد 

  .طرق مبتكرة لتحسین مواقف الطلبة تجاه المواضیع الخاصة بالصحة اإلنجابیة

ضا حاجة طلبة الجامعات إلى توفیر خدمات صحیة وتوعویة تستجیب وكما بینت نتائج الدراسة أی

  .لحاجاتھم الخاصة في ظل التغییرات العصریة

وناقشت الدكتورة ریما الصفدي من فریق البحث بعض نتائج الدراسة كرضا الطلبة وتفضیلھم التعلیم 

  .يباستخدام أسالیب تفاعلیة تخاطب حاجاتھم بعیدا عن أسلوب التعلیم التقلید
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" قبلت طلبة طب معدالتھم دون المحدد" األردنیة  

 

، أن الجامعة األردنیة قامت بقبول عدد من الطلبة للعام ٢٠١٦أظھر تقریر دیوان المحاسبة لعام   

على البرنامج الموازي بتخصصي دكتور في الطب وطب األسنان ) ٢٠١٦- ٢٠١٥(للجامعي 

  .امعةبمعدالت أقل من المعدالت المحددة من قبل الج

  

، اضافة الى ٢٠١٥ - ١٠ - ١وكشف التقریر أن الجامعة قبلت الطلبة بعد إغالف باب القبول بتاریخ 

  .انھ لم یتم اإلعالن عن وجود مقاعد شاغرة لتحقیق مبدأ المنافسة بین الطالب

  

وذكر التقریر انھ تم قبض فرق الرسوم ما بین البرنامجین الموازي والدولي كتبرعات لحساب 

معة وتم قیدھا في حساب أمانات ضمان الجودة ولم یتم قیدھا في حساب التبرعات خالفا لنص الجا

  .١٩٨١لسنة ) ١٦(من نظام صندوق التبرعات للجامعة األردنیة رقم ) ٥(المادة 

 عمون
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 اردنیة العقبة تحدد االربعاء المقبل موعد امتحان اللغة االنجلیزیة لطلبة الدراسات العلیا

الردنیة فرع العقبة موعد عقد امتحان اللغة االنجلیزیة المكافئ لالمتحانات العالمیة اعلنت الجامعة ا

والمؤھل للطلبة الراغبین بالتسجیل في برامج الدراسات العلیا والتي قررت الجامعة افتتاحھا بدایة 

 وذلك في مختبر اللغات االجنبیة بمبنى الجامعة في العقبة ٢٠١٨-٢٠١٧الفصل الدراسي القادم 

وعلى جلستین االولى من الساعة الثانیة لغایة الرابعة والجلسة الثانیة من الرابعة والنصف ولغایة 

واكدت الجامعة انھ على الطلبة المتقدمین . ٦/١٢/٢٠١٧السادسة والنصف من مساء یوم االربعاء 

دنیة واظھار لالمتحان ابراز ھویة األحوال المدنیة أو جواز السفر الخاص بھم  لمن جنسیتھم االر

ً بأنھ لن یتم اعتماد غیر ھذه الوثائق لدخول قاعة  جواز السفر لمن یحمل الجنسیة غیر األردنیة، علما

وكان مجلس عمداء . االمتحان وعلى ان تكون الوثیقة المبرزة ساریة المفعول وواضحة المالمح

من برامج الماجستیر  الجامعة االردنیة في العقبة قد اعلن الشھر الماضي  عن قراره بطرح عدد

والدبلوم الجدیدة في مختلف التخصصات مع بدایة الفصل الدراسي الجدید وذلك لمواكبة احتیاجات 

سوق العمل محلیا وإقلیمیا وعالمیا، وبما یلبي طموح ورغبات الطلبة الراغبین بمتابعة دراساتھم 

حاسبة، علم الحاسوب، اصول التربیة، الم(العلیا، حیث تمت طرح خمس برامج للماجستیر ھي

كما وافق المجلس على طرح دبلوم االدارة ).  مناھج عامة/ الترجمة انجلیزي عربي، مناھج تدریس

المدرسیة الموجھ الى المدارء والمعلمین في مدارس وزارة التربیة والتعلیم، وذلك استجابة للتحدیات 

كفاءات مدراء المدارس والمعلمین،  التي تواجھ اإلدارة المدرسیة في العصر الحدیث، وبھدف تطویر

لیكونوا مستعدین لتبني األدوار الجدیدة في مدارسھم حیث تم بناء البرنامج وفقا لمعاییر الجودة 

العالمیة، وبناء على حاجات المعلمین وخصائص البیئة التعلیمیة، حیث سیطبق وفق آلیات عمل تربط 

لیة رائدة للقیادة المدرسیة، لیكون المعلمون فرسان ما بین الجانب النظري والعملي لخلق رؤیة مستقب

ودعت الجامعة الراغبین بالتسجیل باحد ھذه البرامج إلى سرعة . تغییر وقادة ملھمین في مدارسھم

  حجز مقاعدھم كي تتمكن من تھیئة البیئة المناسبة للبدء بالعملیة التدریسیة

 ٧:االنباط ص
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.  

  
  

  
  براتأول أردنیة تحقق العالمیة في اعتماد المخت

  
حققت المھندسة النا المراشدة، العالمیة  -المھندسة األردنیة النا المراشدة تتوسط الصورة خبرني  

بحصولھا على مرتبة أكبر مقیم دولي یمثل األردن، في عملیات التقییم على ھیئات االعتماد الدولیة 
رة منذ نشأة المنظمة الدولیة وألول م.واإلقلیمیة، التي تقوم بمنح االعتماد للمختبرات بجمیع أنواعھا

عاما، یتم تمثیل  ٢٠عاما،  ومنذ نشأة ھیئة االعتماد األردنیة، قبل  ٤٠العتماد المختبرات، قبل 
وقامت المھندسة النا، بعدة عملیات تقییم .األردن في عملیات التقییم الدولیة، من خالل المھندسة النا

ختبرات، وأخرى بتكلیف من الجھاز العربي لالعتماد، دولیة بتكلیف من المنظمة الدولیة العتماد الم
والمھندسة المراشدة، حاصلة على . وغیرھا بتكلیف من الجھاز اإلفریقي لالعتماد، شملت عدة دول

درجة الماجستیر في الھندسة الكیمیائیة بامتیاز من الجامعة األردنیة، وتشغل منصب مدیر وحدة 
  .ییساالعتماد في مؤسسة المواصفات والمقا

 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  خبرني
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  وخارج أسوارھا« الیرموك «مشاجرة جماعیة أمام كلیة االقتصاد في 
  

اندلعت امس مشاجرة جماعیة امام كلیة االقتصاد في جامعة الیرموك اسفرت عن الحاق اضرار في 
الواجھات الزجاجیة للمبنى وامتدت المشاجرة الى خارج اسوار الجامعة وصاحبھا اطالق عیارات 

جھزة االمنیة الى مكان المشاجرة والقت القبض على عدد من االشخاص من وھرعت اال. ناریة 
  .بینھم حدثان تم ضبطھما داخل اسوار الجامعة تمھیدا للتحقیق معھما واحالتھما للقضاء 

وقد تبلغت غرفة عملیات مدیریة شرطة اربد ظھر امس بدخول اشخاص غیر معروفین الى حرم  
مادیة بمدخل احدى الكلیات اضافة الى كسر في زجاج احدى جامعة الیرموك والحقوا اضرارا 

  .المركبات داخل الجامعة، بحسب مصدر امني
إذ ، وقال المصدر ان االشخاص غادروا المكان ولم تسجل اي اعتداءات او اصابات ألي شخص

تحركت كوادر مدیریة الشرطة وعثر خارج اسوار الجامعة على عدد من الظروف الناریة الفارغة 
بوشر التحقیق لتحدید ھویة االشخاص وضبطھم مع وجود معلومات ان الحادثة نتیجة مشاجرة و

  .سابقة وقعت داخل الجامعة
وبین المصدر االمني ان االمن الجامعي قام قبل دخول االشخاص للجامعة بتسلیم رجال االمن العام 

  .لت التحقیقات جاریةحدثین تم ضبطھما داخل الجامعة كانا دخال بطریقة غیر شرعیة وما زا
وقال شھود عیان ان المشاجرة استخدمت فیھا العصي والحجارة بین مجموعة من الطلبة ألسباب لم  

  .تعرف بعد، حیث حضر الى المكان االمن الجامعي الذي حاول تفریق الطلبة وانھاء المشاجرة
وجود اطالق للنار نائب رئیس جامعة الیرموك، الدكتور زیاد السعد، نفى في تصریحات صحفیة 

أثناء اقتحام مجموعة من االشخاص الملثمین للحرم الجامعي صباح امس «داخل الحرم الجامعي 
. ، مبیّنا أن اطالق الرصاص كان اثناء خروج الملثمین من الجامعة وخارج أسوارھا»االثنین

لالجھزة  الجامعة رصدت الملثمین بواسطة الكامیرات وقامت بتسلیم الصور«وأضاف السعد إن 
وقد یكون «المختصة التخاذ االجراءات الالزمة بحقھم، مشیرا الى ان بعض االشخاص معروفون 

  .»بینھم طلبة
المشاجرة اسفرت عن تكسیر زجاج للكلیات اضافة الى احدى المركبات، دون وقوع أیة «وقال ان 

ة تحقیق بالقضیة وتقوم اصابات بین الطلبة والعاملین بالجامعة، الفتا إلى أن الجامعة شكلت لجن
كما قال عمید شؤون الطلبة في جامعة . »بالتنسیق مع االجھزة االمنیة ومحافظ اربد لعدم تكرارھا

ان ھذه المشكلة امتداد لمشاجرة وقعت االسبوع الماضي » للدستور«الیرموك الدكتور احمد الشیاب 
یة االقتصاد الجدید وكسروا زجاج ملثما قاموا بالدخول لمبنى كل ٣٠الى  ٢٠بین طرفین وان زھاء 

  .كلیة االقتصاد وقاموا باالعتداء على مركبة داخل الحرم الجامعي
واضاف ان ھؤالء الملثمین لم یقوموا باالشتباك مع اي طرف وغادروا الحرم الجامعي الى خارج 

وام الرسمي اسوار الجامعة ، منوھا الى عدم وقوع اصابات كونھ لم یقع اي اشتباك كما لم یعلق الد
  كما انھ لم یتم اطالق نار داخل الحرم الجامعي 

واعلن الدكتور الشیاب عن فتح تحقیق موسع لمعرفة المتورطین بما حصل وكل من یثبت تورطھ من 
خارج الجامعة سیحال لالجھزة االمنیة ومن یثتب تورطھ من الجامعة بھذه المشكلة سیتم اتخاذ اشد 

  .العقوبات بحقھ 

  ١٠: الرأي ص/١٠:الدستور ص
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  واقع وتحدیات...لعالي في األردن التعلیم ا
  
  

  أستاذ زائر في جامعة العلوم والتكنولوجیا االردنیة/ مقابلة مع االستاذ الدكتور یحیا سالمھ خریسات
إن تقدم أي مجتمع یعتمد بشكل أساسي على نوعیة نظامھ التعلیمي بكافة مراحلھ ، وعلى : المقدمة 

المدرسیة والتعلیم الجامعي المتوسط : احلھ المختلفة مدى تناغم وتوافق مكونات ھذا النظام بمر
والتعلیم العالي ، ویعتمد في النھایة على مدى توفیر ھذا النظام مخرجات تحقق فائدة للمجتمع وتلبي 

  .احتیاجاتھ العلمیة واالقتصادیة والخدماتیة
التقدم یرتبط بمدى  فالتقدم االقتصادي في أي مجتمع یشكل احد أھم أوجھ الرفاھیة ألفراده ، وھذا

  .تناغم مخرجات النظام التعلیمي مع متطلبات سوق العمل 
  إن تطویر التعلیم العام ضرورة ملحة لتطویر التعلیم العالي ما رأیكم في ذلك؟:  ١س
إن إصالح التعلیم بكافة مراحلھ ھو عملیة تكاملیة تبدأ منذ دخول الطفل إلى ریاض األطفال ) ١ج

الدبلوم، البكالوریوس (اسیة والثانویة وصوال إلى التعلیم الجامعي بكافة مراحلھ مرورا بالمرحلة األس
فالطالب ھو حصیلة ما یمر بھ من خبرات ومعارف خالل شتى مراحلھ التعلیمیة ) والدراسات العلیا

  .حیث أن مخرجات التعلیم العام ھي نفسھا مدخالت التعلیم الجامعي
ثانویة العامة المتدنیة في السنوات األخیرة وأثرھا على التعلیم ما رأیك بأثر نتائج امتحان ال: ٢س

  العالي في األردن؟
ال یخفى على أحد أن اإلجراءات التي اتخذتھا وزارة التربیة والتعلیم إلعادة ھیبة امتحان ) ٢ج

الثانویة العامة قد حققت نتائج طیبة فیما یخص جودة مخرجات ھذا االمتحان حیث تم ضبط موضوع 
ش والنتائج الوھمیة لالمتحان وھو األمر الذي كان لھ انعكاسات ایجابیة على مستوى الطلبة الغ

ومخرجات ھذا االمتحان مما حسن النوعیة ولكن على الجانب اآلخر الجانب الكمي للعملیة فقد 
 تقلصت نسب النجاح وأعداد الطلبة المتخرجین من مرحلة التعلیم العام وانخفضت معدالتھم مما شكل
فئة جدیدة في المجتمع ھي فئة الطلبة الراسبین باالمتحان أو أصحاب المعدالت المتدنیة وھو ما یدعو 

  .الحكومة لعمل استراتیجیة خاصة لھذه الفئة
  كیف ترى أھمیة التعلیم المھني في ظل الظروف المحیطة؟: ٣س
ي تسبق التعلیم الجامعي وتتلو في البدایة فالمقصود بمصطلح التعلیم المھني ھو مرحلة التعلیم الت) ٣ج

التعلیم األساسي ویتوجھ فیھا الطالب إلتقان حرفة أو مھنة معینة ضمن مراكز تدریب تابعھ لمؤسسة 
التدریب المھني وھذه المراكز تخرج ما یسمى بالعامل الماھر وھو من یساعد الفني ویقوم بالعمل 

التعلیم ھو أن كثیر من الحرف التي یحتاجھا  بشكل مباشر في إنتاج سلعھ أو تقدیم خدمة وأھمیة ھذا
الخبازین ، النجارین ، الحدادین، القصارة وأعمال البناء، الدھان (سوق العمل والموجودة بكثرة ك

ھي أعمال یتم االستعانة فیھا بالعمالة الوافدة رغم أن ھناك مردود اقتصادي للفرد وللدولة ) وغیرھا 
فھ لألسف وتحویل العمالت الصعبة خارج الوطن لتلك العمالة من خالل ھذه األعمال یتم استنزا

  .بسبب عزوف الشباب األردني عن تلك المھن
ومن ھنا فال بد من تكاتف الجھود الوطنیة وتعزیز الشراكة ما بین القطاع العام ممثال بمؤسسة 

یم لتعزیز دورھم التدریب المھني ووزارة العمل ودمج الطلبة ضمن إستراتیجیة وزارة التربیة والتعل
في الریادة واإلبداع والتركیز على المشاریع الصغیرة التي ترفد الوطن وأبناؤه وترفع مستوى 

  .معیشتھم
ومثال ذلك فاالقتصاد االندونیسي والمالیزي الذي بدأ اقتصاد زراعي وتحول إلى اقتصاد صناعي 

بع أقوى اقتصاد في العالم فیما ومن ثم اقتصاد صناعي خدماتي وتحول االقتصاد االندونیسي إلى را
وھي أقل نسبة في العالم، وذلك من خالل المشاریع الصغیرة % ٣بلغت نسبة البطالة في مالیزیا 

  .واالستثمار في المھن والحرف التي تصلح للتصدیر بعد تصنیعھا 

  طلبة نیوز
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  ع من التعلیم؟ما تعریف التعلیم التقني وما أھمیتھ وكیف یمكن زیادة نسبة المقبلین على ھذا النو: ٤س
التعلیم التقني وھو ما أصبح مصطلحا یتردد كثیرا في اآلونة األخیرة ھو مرحلة من التعلیم ) ٤ج

األكادیمي الذي یتلو مرحلة الثانویة العامة ویتوجھ فیھ الطالب إلى إحدى الكلیات للدراسة لمدة سنتین 
  .ویتخرج الطالب من ھذه المرحلة كفني متخصص في مجال دراستھ

أتي أھمیة ھذه المرحلة نظرا للحاجة المتزایدة في سوق العمل للفنیین المؤھلین والذین من وت
المفترض أن یشكلوا قاعدة الھرم العمالیة وأوسع فئة فیھ ولكن لألسف ھي في األردن أقل فئة وتشكل 

  .رأس الھرم
العمل  الھرم الوظیفي في األردن كما ذكرت مقلوب وھناك فجوة بین احتیاجات سوق: ٥س

  ومخرجات النظام التعلیمي كیف یمكن تقلیص ھذه الفجوة وعالج ھذه المشكلة؟
أشكركم على ھذا السؤال الذي یحتاجھ سوق العمل والخریج فھذه الفجوة ھي نتیجة التخطیط : ٥ج

غیر المدروس في طرح التخصصات داخل الجامعات حیث یفترض أن یطرح التخصص حسب 
ي والخارجي وبالتوازي مع رغبات الطلبة ومیولھم إال أنھ ولألسف احتیاجات سوق العمل المحل

فبعض التخصصات ھي أسماء المعة براقة تخرج للبطالة أفواجا من الطلبة ویجب إعادة النظر فیھا 
من خالل وجوب وجود دوائر لمتابعة الخریجین وأرقام حقیقیة لنسب التشغیل باإلضافة إلى ثقافة 

تخصصات معینة على سبي المثال كثیر من التخصصات الھندسیة والتي المجتمع التي تركز على 
  .یعاني الكثیر منھا من نسب إشباع وركود مما یسبب بطالة لخریجھا 

ھناك مشكلة واضحة بالنسبة للعمل لخریجي البكالوریوس وعلى العكس بالنسبة لكثیر من : ٦س
  تخصصات الدبلوم كیف یمكن عالجھا؟

في البدایة فثقافة المجتمع یجب أن تتغیر ألن كثیر من الطلبة خریجي مرحلة الدبلوم یحضون ) ٦ج
بفرص عمل أكثر من خریجي البكالوریوس وھو األمر المنطقي لكن أصبح المتعارف علیھ أن یتوجھ 

ا على للتعلیم التقني الطلبة أصحاب المعدالت المنخفضة فیما یتوجھ للجامعات الطلبة الذین حصلو
معدالت أعلى حتى وان توجھوا لتخصصات مشبعة وراكدة ولیس لھا سوق عمل ، باإلضافة أن 
طالب الدبلوم سیعمل بیده وھناك ثقافة لدى عدد ال بأس بھ من الشباب بضرورة أن تكون الوظیفة 

  .ذات طابع مكتبي حتى وإن كان مردودھا المالي أقل
  جامعات األردنیة؟ما ھي أسالیب عالج العجز المالي لل: ٧س
العجز المالي ھو واقع تعاني منھ معظم جامعات العالم التي تنفق على البحث العلمي فدور ) ٧ج

الجامعة ھو لیس تجاري أو ربحي ولكن ھو دور تنموي تعلیمي ولكن الغریب في العجز المالي لدى 
متضخم بشكل غیر مبرر الجامعات األردنیة ھو أن اإلنفاق لیس على األبحاث وإنما على الكادر ال

سواء أكان أكادیمي أو إداري ، فالتعیینات بأغلبھا كانت بشكل شخصي ودون أساس واضح وال 
حاجھ فعلیة للتعیین مما جعل المیزانیة تستنزف للرواتب باإلضافة إلى الرسوم الجامعیة التي ال 

من خالل استثمار الموارد المالیة تغطي العملیة التعلیمیة وال تفي بمتطلبات تلك العملیة ، والعالج ھو 
للجامعات وتوظیفھا التوظیف الصحیح والتركیز على التدریب واستقطاب الطلبة الوافدین والحصول 

  .على دخل بالعمالت الصعبة 
  ما رأیك بنظام التعلیم الموازي في الجامعات؟: ٨س
لرفد خزینتھا وتعویض النظام الموازي ھو عبارة عن تعلیم خاص داخل الجامعات الحكومیة : ٨ج

النقص المالي وال داعي لھ في حال كانت الجامعات مكتفیة مالیا ألنھ في الظاھر تعلیم مدفوع األجر 
ولكن مسوغات ھذا النوع من التعلیم ھو أن الجامعات تسد فیھ جزء كبیر من احتیاجاتھا باإلضافة إلى 

ل واألدمغة إلى الخارج خصوصا ان رفع رواتب العاملین في الجامعات مما یحد من ھجرة العقو
  .أوقات الدوام طویلة ورواتب الجامعات األردنیة تقل كثیرا عن نظیراتھا الخارجیة 

  كیف یمكن استقطاب الطلبة الوافدین وما أثرھم على مؤسسات التعلیم العالي؟: ٩س
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وى الجامعة یساھم الطلبة الوافدین ھم مورد مالي ھام للجامعات ومدى قوة النظام التعلیم ومست) ٩ج
بشكل فاعل في استقطاب ھؤالء الطلبة والسمعة الطیبة تتأتى من خالل الكوادر التدریسیة المتمیزة 
والبنیة التحتیة والخدمات المقدمة للطالب باإلضافة إلى خطة تسویقیة للسیاحة التعلیمیة في األردن 

  .ویعزز ذلك المناخ األمني المستقر
  ارة إللغاء نظام التجسیر ما رأیك بھ ؟ھناك توجھ لدى الوز: ١٠س
انا مع تخفیض أعداد الطلبة المجسرین وھو باب للطلبة الذین لدیھم طموح في االنتقال : ١٠ج 

لدراسة الھندسة وغیرھا ولكن الشكل الحالي للتجسیر یجعل الدبلوم ممر ولیس نظام تعلیمي مستقل 
تغییر سیاسة التجسیر برفع المعدل وتقلیل یخرج فنیین ومتخصصین في مستوى الدبلوم مما یوجب 

  .النسبة 
  النظام المؤسسي في الجامعات وطرق تفعیل مجالس الجامعة؟: ١١س
یجب تفعیل ھذه المجالس وتحویلھا من مجالس شكلیة إلى مجالس فعلیة ضمن صالحیات كل ) ١١ج

ھذه المجالس موجھة وال  منھا ترسیخا لمبدأ الحاكمیة وسیادة القانون ولكن لألسف ما زالت كثیر من
  .تخدم أھداف وسیاسات الجامعات

  ما أھمیة وجود استقالل مالي وإداري للجامعات وأثر ذلك على جودة النظام التعلیمي؟: ١٢س
الجامعة كیان لھ خصوصیتھ یحتاج للدعم الحكومي لیقوم بواجبھ خیر القیام ولكنھ یجب أن : ١٢ج

یة واإلداریة وأنا أؤید إخضاع التعیینات اإلداریة لدیوان الخدمة یحظى باالستقاللیة في القرارات المال
  .كما اتخذ مؤخرا قرار بذلك وھو ما یعزز استقاللیتھا والتركیز على النوع 

  ھل تؤید التوجھ للقبول المباشر في الجامعات الرسمیة بدال من القبول الموحد؟: ١٣س
ل المباشر ووضع أسس قبول لكل جامعة حسب نعم بالتأكید ھناك ضرورة ملحة للتحول للقبو) ١٣ج

طبیعتھا وخصوصیتھا وذلك من أجل تعزیز التنافسیة بین الجامعات الحكومیة وتباین جامعة عن 
  .أخرى

  
  ھل تؤید تغییر أسس القبول في الجامعات الخاصة ؟: ١٤س
ن وتشجعیھ ال بد من إعطاء القطاع الخاص دوره وتشجیعھ لرفد سوق العمل بالخریجین المؤھلی: ج

وذلك . ووضع السیاسات التي تخدمھ بالتوازي مع السیاسة الحكومیة للجامعات الرسمیة في األردن
  :من خالل

  تثبیت المعدالت) ١
  توجیھ ھذه الجامعات نحو التخصصات التقنیة بما یناسب احتیاجات سوق العمل) ٢
  .المحافظة على معاییر االعتماد والتشدید علیھا) ٣
  .ت وإعفاءات لھذه الجامعات لتعزیز دورھاعمل خصوما) ٤

  الشراكة ما بین القطاع العام والخاص وأثره على توفیر فرص العمل؟: ١٥س
ال بد من ان تكون عالقة القطاعین العام والخاص عالقة تكاملیة مبنیة على أساس التعاون :  ١٥ج

ضف الى ذلك اھمیة المشترك وعقد الشراكات التي تخدم مصلحة القطاعین العام والخاص وأ
  .الشراكات الدولیة والمشاریع االقلیمیة التي ترفد الوطن بالخبرات 

  تصنیف الجامعات محلیا وعالمیا وأثره على مستوى التعلیم في الجامعات؟: ١٦س
بالتأكید إن مدى موائمة التعلیم العالي في الجامعات للمعاییر والضوابط الدولیة والعالمیة : ١٦ج

الجامعات مقصدا للطلبة العرب واألجانب الراغبین بالدراسة ویرفد خزینة الجامعات سیجعل من ھذه 
بالموارد المالیة واالھم من ذلك انھ سیرفع مستوى الخریجین بما یلیق وسمعة الجامعة ویسھم في 

  .تقدمھا 
  بماذا تنصح الطلبة الذین أنھوا امتحان الثانویة؟: ١٧س
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لتخصصات التقنیة وتجنب التخصصات الراكدة والعناوین انصح جمیع الطلبة بالتوجھ ل: ١٧ج
الالمعة والبراقة والعمل على ترسیخ ثقافة ان طالب الدبلوم ھو فني متخصص ولیس بالضرورة لھ 

  .التجسیر
  ھل تعتقد أن الجامعات األردنیة قادرة على المنافسة؟: ١٨س
  بالتأكید وھي تنافس فعال ومستواھا والحمد  متقدم ١٨ج
  

  ما مقترحاتك إلصالح التعلیم العالي ؟: ١٩س
أثرت تكنولوجیا المعلومات والحاسب اآللي بشكل : تحدیث نظم وأسالیب الدراسة الجامعیة ) ١

جذري على نظم وأسالیب التدریس الجامعي مما دفع الجامعات إلى مساعدة الطالب على اكتساب 
التنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة التدریس لتحسین مھارات التعلم وخاصة أسالیب التعلم الذاتي، واھتمت ب

  .فعالیة وكفایة الطالب والجامعة
  ٢..توجیھ البحث العلمي بالجامعات لخدمة المجتمع وحل المشكالت

تبني االتجاه بضرورة تقویم أداء الجامعات ووضع نظم لالعتماد لتحقیق : جودة التعلیم العالي) ٣
والتي تھدف إلى رفع الفاعلیة والمرونة والقدرة التنافسیة . الجودة والفاعلیة في النظام الجامعي

  ..للجامعة 
  :أھم أفكار التطویر 

وزارة التعلیم (تعاون ومشاركة األطراف ذات العالقة في عملیة تخطیط وتطویر التعلیم العالي  ١(
ومن ثم  ،)العالي، وزارة التخطیط، وزارة التربیة، رجال األعمال ، الغرف التجاریة والصناعیة

  .الوصول إلى القرارات التخطیطیة للتطویر واآللیات المناسبة لتنفیذھا
األخذ بمنھج إدارة الجودة الشاملة في إدارة مؤسسات التعلیم العالي ومن ثم تحقیق رفع كفاءة ) ٢

إعداد القوى البشریة، البحث العلمي، التنشیط الثقافي ( األداء بھذه المؤسسات والقیام بوظائفھا 
  .بصورة مرضیة) الفكري العام و
تحدیث عملیات االتصال واإلدارة في المؤسسات التعلیمیة من خالل األخذ بمنھج المؤسسة ) ٣

  .اإللكترونیة، ومن توفیر المناخ المالئم النضباط العملیة التعلیمیة وانطالقھا لتواكب العصر
التدریس ومعاونتھم باعتبارھم األداة االھتمام والعنایة ببرنامج التنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة ) ٤

الحقیقیة لتفعیل كافة أشكال ومداخل التطویر، وتحقیق التأھیل المرغوب للطالب وتزویدھم بالمعارف 
  .والمھارات الالزمة إلدارة التنمیة

إعادة النظر في المناھج الدراسیة الحالیة بمؤسسات التعلیم العالي، والعمل على تغییرھا أو تعدیلھا )٥
ً التركیز على استخدام الوسائط المتعددة في عملیات التدریس الجامعي    .لتواكب التنمیة، وأیضا

االستفادة من تقنیات التعلیم عن بُعد وتبني الجامعات المفتوحة، مما یعطي فرصة أكبر للراغبین ) ٦
  .في التعلم، عالوة على تحسین مستویات التدریس والتعلیم

  
رتباط التعلیم العالي والجامعي بحاجة العمل في عملیة مستمرة وتحقیق التأكید على ضرورة ا) ٧

التكامل بینھما، وذلك من خالل تدریب القوى البشریة بعد تأھیلھا، ومن ثم تكامل اإلعداد والتدریب 
  )الحوار المتمدن.(كوظیفة رئیسیة لمؤسسات التعلیم العالي في ظل مفھوم التربیة المستمرة

  .كفاءة معرفیة ووجوب تضمین نتیجتھا في كشف عالمات الخریج الجامعيعمل امتحانات ) ٨
  ما رأیك بامتحان الكفاءة الجامعیة ؟: ٢٠س

  .ھو امتحان ال بد منھ لقیاس مستوى الجامعات كما ھو حالیا وقیاس مستوى الطلبة 
  النظرة المستقبلیة للجامعات؟: ٢١س

سسة العمل وإعادة النظر بمعاییر قبول الطلبة یجب تفعیل مجالس الجامعات والكلیات واللجان لمأ
واالستثناءات والبحث عن االستثمار والطلبة الوافدین وزیادة الدعم الحكومي والبحث عن الشراكات 
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الدولیة والتركیز على البحث العلمي ومشاریع التخرج ومعاییر االعتماد والتوجھ نحو الطاقة 
.والتخصصات التي تطرحھا الجامعاتالمتجددة وإعادة النظر بالخطط والبرامج 
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  بحث امكانیة نقل مركز اقلیمي لمركز األبحاث والتطویر الكندي بعمان
   

  
ناقش وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي لدى لقائھ الیوم االثنین مدیر مركز 

قلیمي لمركز األبحاث والتطویر األبحاث والتطویر الدولي الكندي جان لیبل إجراءات نقل المركز اال
  .الدولي الكندي الى عمان

وأبدى الطویسي خالل اللقاء الذي حضره السفیر الكندي بعمان بیتر ماكروغل استعداد الوزارة لتلبیة 
ً ألھمیتھ في خدمة الباحثین األردنیین   .رغبة المركز لنقلھ الى عمان نظرا

  .ال اجراءات نقل المركز حسب القنوات الرسمیةوقال الطویسي ان الوزارة ستسعى جاھدة الستكم
ومن جانبھ قال مدیر المركز ان المكتب سیقدم الدعم المعنوي والمالي للباحثین األردنیین ویقدم 
فرصة للتشبیك بین الباحثین األردنیین والعالمین كما وسیسلط الضوء على القضایا البحثیة لمنطقة 

  .الشرق األوسط وشمال افریقیا
انھ تم مقابلة وزراء الزراعة والبیئة والخارجیة وشؤون المغتربین والتخطیط والتعاون وأضاف 

  .الدولي المعنیین بإجراءات نقل المركز ألخذ الموافقات الرسمیة الالزمة لنقلھ
یشار الى ان المركز في حال تم افتتاحھ في عمان سیقدم الدعم المالي واللوجستي والمعنوي للبحوث 

حوث المتعلقة بتنمیة القدرات البشریة والتعریف بأھمیة البحوث العلمیة في خدمة التنمیة العلمیة والب
ً مع متطلبات االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة التي اقرتھا  المستدامة وذلك انسجاما

 ً   .الحكومة مؤخرا
الوزارة والذي سیكون وحضر اللقاء الدكتورة عبیر البواب مدیر عام صندوق دعم البحث العلمي ب

  .بمثابة نقطة االتصال والتواصل مع مركز البحوث الكندي

  بترا/٣:الدستور ص
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  »الطفیلة التقنیة«بدء استقبال الطلبات لمنصب رئاسة 

  
  

یبدأ مجلس التعلیم العالي باستقبال طلبات الراغبین بشغل منصب رئیس جامعة الطفیلة التقنیة، وذلك 
  . لثالثاء من األسبوع المقبلاعتبارا من صباح الیوم الثالثاء وحتى ا

وحدد مجلس التعلیم العالي مجموعة من الشروط الي راغب بالتقدم لشغل ھذا الموقع، على أن یكون 
أردني الجنسیة ویحمل رتبة االستاذیة من جامعة معترف بھا، مع ترجیح طلبات وإعطاء األفضلیة 

  .لمن یحملون تخصصات العلوم والھندسة
أن تكون لدیھ خبرة في اإلدارة الجامعیة، وأن یكون لدیھ انتاج علمي متمیز وحدد المجلس شروطا ب

من المؤلفات والكتب واألبحاث المنشورة في مجالت علمیة متخصصة محكمة، مع أفضلیة 
للحاصلین على براءات اختراع عالمیة، وخبرة في التواصل مع الصناعة، وأن تكون لدیھ مھارات 

المجتمعي والعمل ضمن فریق، كما أن تكون لدیھ القدرة على استقطاب خاصة في القیادة واالتصال 
وحددت الشروط األفضلیة لمن لدیھ خبرة في التطورات . التمویل الخارجي للمشاریع الجامعیة

  .الحدیثة في التكنولوجیا وتكنولوجیا التعلیم خاصة التقني
ین ألمانة سر مجلس التعلیم العالي على وحددت الوزارة ان ترسل السیرة الذاتیة متضّمنة ثالثة معّرف

،مبینة انھ سیتم التواصل مع المرشحین في ) tariq.almasri@mohe.gov.jo( البرید اإللكتروني 
  .والتي ستقتصر على من تنطبق علیھم الشروط الرئیسیة.القائمة القصیرة فقط

  بترا/ ٧ :الدستور ص
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  لإلبداع؟» صدیقة«أجواء 

  نادیا ھاشم العالول
  

بیئة عمل صدیقة «... »صناعة صدیقة للبیئة«.. »مدن صدیقة للمشاة«ى تداول لقد تعّودنا عل
نعم فلكْي نحافظ على بیئة سلیمة نظیفة معافاة فإنھ  !» إنسان صدیق للبیئة«مضیفین بدورنا .. »للمرأة

یتوجب على اإلنسان ان یكون رفیقا بھا محافظا علیھا مدافعا عنھا وعن حقھا لتبقى بأحسن حال عبر 
لیة تبادلیة یحافظ علیھا فتحافظ علیھ، ألن عبَث اإلنسان ببیئتھ سوف ینعكس علیھ سلبا من أوزون عم

كیف؟ ألن الحل األمثل للمشاكل والوصول .. »أجواء صدیقة لإلبداع» اما ! ینكمش ومدن تحتضر
اإلنسان تتم بین « أخذ وعطاء «للتنمیة یكمن بین إبداع اإلنسانیة وتنمیتھا المستدامة عبرعالقة 

ّر أجواء صدیقة لإلبداع ،لتنمو بذرة اإلبداع فتمد جذورا ..وبیئتھ عالقة یكتب لھا النجاح بحالة توف
وكٌل ودوره بتجھیز البنیة التحتیة  ..باألعماق وتطلق سوقا وفروعا بالفضاء طارحة ثمار اإلبداع

والجھل ، وبین الثقافة وعدمھا،  لإلبداع واألجواء الصدیقة لھا مدركین بأن ھنالك فرقا كبیرا بین العلم
وبین إتساع األفق وإنغالقھ فالعلم ھو مفتاح المعرفة والطریق للثقافة والجسر الموصل للوعي 

بشرط واحد فقط وھو االلتزام بتطبیقھ على أرض الواقع ،لتتراكم تطبیقاتھ بأفعالنا ..والحكمة
التي نرید ، وكلما تعمقت الثقافة بتراكماتھا وسلوكیاتنا واعمالنا محققة القفزة النوعیة نحو الثقافة 

فالثقافة الحقیقیة ھي قدرة التطبیق والتأقلم على كل ما ھو  ..یكون اإلرتقاء بھا أسھل نحو وعي أفضل
فلألھل دور بتنمیة ! » رّبوا ابناءكم لزمن غیر زمانكم» :جدید وصدق على بن أبي طالب حینما قال 

ومتابعتھ كھوایات ومھارات وتفكیر ترفدھم المدرسة والمناھج اإلبداع وصقلھ من حیث التقاطھ 
م والتعلیم واإلعالم ّ الخ فلنتخذ من الملك عبداهللا الثاني نموذجا لدعم اإلبداع سواء ..وأسالیب التعل

والحاجة لإلرادة والشجاعة لمعالجتھا والتركیز ) التعلیم(التي تحدد مشاكل ) النقاشیة السابعة(بورقتھ 
داع وتنمیتھ عند الشباب ، او باصطحاب جاللتھ مجموعة من الشباب المتمیزین من على اإلب

الجامعات األردنیة في المجاالت الھندسیة والعلوم تشجیعا لھم على اجتھادھم مانحا ایاھم فرصة 
ذھبیة لالطالع عن كثب على أحدث االختراعات الیابانیة التي ّسرعت عجلة التنمیة والتطور في 

وخاصة لما ُعرف عن الیابانیین بحبھم لعملھم واتقانھم لھ وجدھم واجتھادھم ومثابرتھم مما  الیابان ،
ُبنى على أكتاف المجتمع بأسره یشارك فیھا كل من  ...حقق لھم اقتصادا قویا یشار لھ بالبنان فالتنمیة ت

نحو تحقیق القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني حیث یُشكل االبداع نواة االنطالق 
الطموحات، ولھذا فھو یحتاج الى دعم من الحكومات لتقدیم التسھیالت وسن القوانین غیر المعیقة 

.. المشجعة الطالق طاقات االبداع من أجل تحقیق التنمیة المأمولة في الوطن النموذج الذي نرید
 –قع على كاھل األسرة أوال فتنمیة اإلبداع یعني تنمیة األوطان ، فھي بمثابة سلسلة حلقاتھا متشابكة ت

بصورة خاصة ،والمدرسة بمناھج مدرسیة تشجع التفكیر االبداعي ومعلمین یتقنون أسالیب  -األم
تدریسھ دون ان نھمل دور اإلعالم الذي یساھم بتعزیز االبداع عبر دعم ثقافة االبداع بتوجھاتھ 

بیل باألردن مثال تقوم مشكورة بتشجیع فمدرسة الیو ..النموذجیة الداعمة لألعمال اإلبداعیة الراقیة
االبداع منذ عقدین من الزمن ،متعاونة مع المجلس العربي للموھوبین والمتفوقین على رعایة 

ولم ال ؟  ..الموھوبین والمتفوقین كضرورة حتمیة لتنمیة عربیة شاملة عبر توفیر بیئة تربویة مناسبة
ة في مجال المعلومات، والتكنولوجیا، والبیئة، وعصرنا یشھد الیوم العدید من التغییرات المھم

والتعلیم، فالمجتمع الیوم یحتاج إلى األشخاص القادرین على اتخاذ قرارات غیر تقلیدیة، وقادرین 
لذلك یقع على عاتق الدولة مسؤولیة  ..«خارج الصندوق«على التفكیر بشكٍل مختلف، وبشكل خّالق 

  الرأي الكتروني

 مقاالت
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 ..الشباب ورعایتھم، وخاصة رعایة الموھوبین منھم وضع سیاساتھا بما یتناسب مع احتیاجات
تعدیل آخر نادیا : االثنین  -2017-12-04- 09:30تاریخالنشر : االثنین -11:05-04-12-2017

ً فیا حبذا ان نعمل كفریق واحد أھال ومدرسة ومؤسسات على تنمیة وسائل  ھاشم العالول إقرأ أیضا
كطرح األسئلة ) وضع التساؤالت) : ء المتخصصون بالتفكیر اإلبداعي وفق ما توصل لھ العلما

حول كل ما یتّعرض لھ ) ماذا لو؟(الذكیة لتنمیة الفكر اإلبداعي فیفكر الشخص باألسئلة التي تتضمن 
فوفق أبحاثھم فالتفكیر اإلبداعي ال یأتي نتیجة للذكاء الخارق، أو  ..وما یراه باحثا عن حلول وبدائل

، عبر أخذ وقت كاف خالل (التخیّل والحلم(لة التدریب على ممارسة التفكیر العصري بل ھو مسأ
إضافة إلى أھمیة التركیز على ھذه األفكار بشكل متسلسل ومنطقي لتنمیة الفكر » التخیّل« الیوم ل 
آخذین بعین اإلعتبار أھمیة  ! فالحلم لن یصبح واقعا بدون تخطیط وعمل وانجاز وتنمیة.. االبداعي

إذ یُعتبر التعبیر والشرح من أھم وسائل تنمیة التفكیر االبداعي، من خالل ) لخاصةشرح األفكار ا(
قد یتساءل البعض كیف نفعل ذلك بظل االزدحام والتزاحم وبخاصة طوفان  ...مناقشتھا مع اآلخرین

واضعین أولویات لھا من خالل « مطالعة الكتب «عبر : نفعل ذلك ..وسائل التواصل االجتماعي
ّ فھي تنّمي القدرة على التخیّل وتوسیع األفق الفتین نظر األھل ..قتإدارة الو ة ّ فالمطالعة حّل لكل عل

فحذار حذار فالسخریة  ..والجمیع بعدم االستھانة والسخریة من أفكار أو أي تساؤل یطرحھ الناشئة
  !وبدون قصد..ھي مقتل اإلبداع وما اكثر مانقتل اإلبداع بقصد
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»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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ّت جاللة الملكة رانیا العبد هللا أن یستفید كل طفل ما بین  كریم «سنوات من تطبیق ) ٦- ٣(تمن
) ٦-٣(كم أتمنى أن یستفید كل طفل ما بین (وكتبت في تغریدة على حسابھا تویتر أمس » وجنى

ألن األطفال یتعلمون خالل سنواتھم األولى أكثر من أي وقت، ! »كریم وجنى«ات من تطبیق سنو
). یمكنكم تحمیلھ مجانا لیباشر أطفالكم باللعب واكتساب المھارات التعلیمیة. لنضع المعرفة بین یدیھم

متحف  ونشرت جاللة الملكة رانیا العبد هللا فیدیو على حسابھا االنستجرام خالل زیارتھا أمس
  )إطالق تطبیق كریم وجنى التعلیمي المجاني(األطفال وكتبت تعلیقا 

  
في تعلیقھ على صورة نشرھا أمس على حسابھ االنستجرام خالل تدریبات عسكریة كتب ولي العھد 

خالل جولة تدریبیة في مركز الملك عبد هللا الثاني لتدریب العملیات (سمو األمیر الحسین بن عبد هللا 
  ).قبل أیامالخاصة، 

  
برعایة الملحق الثقافي السعودي في األردن راشد بن عبد هللا النابت ینظم المركز السعودي لتأھیل 
وتدریب الكفیفات باألردن البازار السنوي الخاص بإنتاج طالبات المركز، وذلك عند الساعة الحادیة 

  .عشرة من صباح الیوم الثالثاء في مقر المركز
  
  

 صنارة الدستور
  

 زوایا الصحف 
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دني معروف، كان حكم سابقا بقضیة شغلت الرأي العام، عاد أخیرا لیطرح إنشاء رجل أعمال أر
ومشاریع طاقة متنوعة، حیث تم ترتیب لقاءات لھذه الشخصیة " مصفاة بترول"مشروع استراتیجي 

  .مؤخرا بعدد من المسؤولین الرسمیین
  

میا لرئیس مجلس صدر أخیرا قرار مجلس الوزراء بتعیین الزمیل حكمت المومني مستشارا إعال
  .الماضي) نوفمبر(تشرین الثاني  ٧األعیان، اعتبارا من 

  
أشخاص وصاحب محل تجاري في  ٣أصیب شخصان بأعیرة ناریة، إثر تبادل إلطالق النار بین 

أشخاص یستقلون مركبة  ٣إن " الغد"جبل التاج بعمان، مساء أول من أمس، وفق مصدر أمني قال لـ
ریة باتجاه المحل، فأصیب صاحبھ بعیار ناري بالقدم، قبل أن یرد بإطالق بادروا بإطالق أعیرة نا

النار ویصیب أحد المھاجمین بمنطقة الید والفخذ والقدم، حیث تم ضبطھ الحقا من قبل األمن وتبین 
  .أنھ من أصحاب السوابق، فیما الذ اآلخرون بالفرار

  
اع طارئ مساء أمس، بحثت خاللھ قرار اتباع نقابة األطباء البیطریین دعت ھیئتھا العامة إلى اجتم

الرقابة على األدویة البیطریة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، بعد أن كانت ھذه المھمة من صالحیة 
  .وزارة الزراعة

  
سعید ذیاب . المنتدى العربي یستضیف بلقاء الثالثاء الشھري غدا أمین عام حزب الوحدة الشعبیة د

 .، لتسویة القضیة الفلسطینیة"صفقة القرن"عن  للحدیث حول ما ینشر

 زواریب الغد
  


