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 ــــــوضـــــوعالمـــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

جمال بدران للفن (عبد الرحمن یدعو الطلبة للمشاركة في جائزة 
  )التشكیلي

٣  

  ٥  تحتفي بتخریج كوكبة جدیدة من طلبتھا" علوم ااالردنیة "

 ٦  ملك عبد هللا الثاني یھنئ مركز الدراسات االستراتیجیة باألردنیةجاللة ال

 ٧  مركز اللغات في أردنیة العقبة یفتتح مجموعة من الدورات التدریبیة

 ٨  الجامعة االردنیة تعلن عن ایفاد عدد من المتفوقین

 ٩  نیسان ٦انتخابات اتحاد طلبة األردنیة 

 ١٠  خل حیز التنفیذوقف تعیینات الجامعة األردنیة والجامعات الحكومیة ید

   شؤون جامعیة

 ١١  خبراء ومختصون یشخصون معاییر وآلیات اعتماد الحوكمة الجامعیة

 ١٢  اعتماد معاییر التصنیف األردنیة كمرجعیة للجامعات العربیة

 ١٣  في الجامعات الرسمیة" إلغاء البرنامج الموازي"بحث 

قدمت بدیال لدعم الجامعات ورفع الرسوم » التعلیم العالي«: الطویسي
  بالمزج بینھما

١٤ 

 ١٥  منحة دراسیة في الجامعات األردنیة ١٠٠٠اد األوروبي یمول االتح

 ١٦  لجائزة البحث العلمي لطلبة الجامعات األردنیة ١٩إطالق الدور الـ

 ١٨  من طلبة الھاشمیة لالبتعاث للجامعات العالمیة ٨١ترشیح 

 ١٩  تأخیرھا یضّر بالمنظومة التعلیمیة.. تطویر المناھج حاجة ملحة 

یبحثان خطط ومقترحات لتنمیة '' عاليالتعلیم ال''و'' تربیة النواب''
  الموارد البشریة

٢٢ 

 ٢٣  منحة روسیة لالردن في تخصص الطاقة النوویة والتكنولوجیا ٥٠

   مقاالت

 ٢٤  أحمد جمیل شاكر/إنفاق غیر مبرر على الدراسات واألبحاث

 ٢٥  وفیات

  ٢٨-٢٦  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  )  األردنیة(في محاضرة ألقاھا في كلیة الفنون والتصمیم في 
  )جمال بدران للفن التشكیلي(عبد الرحمن یدعو الطلبة للمشاركة في جائزة 

 
انحاز الرئیس التنفیذي  - فادیة العتیبي

لمؤسسة فلسطین الدولیة الدكتور أسعد 
عبد الرحمن خالل محاضرة ألقاھا في 
كلیة الفنون والتصمیم في الجامعة 
األردنیة الیوم للحدیث عن الثقافة التي 
باألصل ھي ھوایتھ، دونا عن كل 

عرف عنھ فیھا  المرات السابقة التي
خوض غمار عالم السیاسة بمنتھى 

  .االحترافیة والتخصص
   

ھذه المرة ارتأى الدكتور عبد الرحمن 
الحدیث عن المؤسسة وجوائز فلسطین الدولیة للتمیز واإلبداع التي تطلقھا وتحمل كل منھا اسم مبدع 

  .تتبناھاعربي كبیر، باإلضافة إلى برامج المؤسسة والمسابقات والمبادرات التي 
   
   

واستھل الدكتورعبد الرحمن المحاضرة بالتأكید على أن فكرة تأسیس المؤسسة جاءت دعما لصمود 
الشعب الفلسطیني على أرض فلسطین، من خالل إیجاد زوایا عمل ھادفة تخدم الصمود واألماني  

  .الوطنیة والقومیة العریضة للشعب الفلسطیني واألمة العربیة
   
   

مؤسسة فلسطین "ئز الثقافیة التي تعلن عنھا المؤسسة وعددھا ستة، نابعة من إحساس وقال إن الجوا
ً لقناعتھا بالدور الذي " الدولیة ً ثقافیا بمسؤولیتھا تجاه القضیة الفلسطینیة، ورغبتھا في أن تقدم وعیا

  .یلعبھ الحراك الثقافي في االرتقاء بالفكر وباألفراد، ما یؤدي بالنھوض بالمجتمع
   
   
أضاف عبد الرحمن أن المؤسسة تسعى من تلك الجوائز إلى اإلبقاء على الھویة الفلسطینیة و

ورموزھا في الوجدان، إلى جانب إتاحة الفرصة لألجیال القادمة لتذكر تلك الرموز الوطنیة والقومیة 
  .تخلیدا لھم وعرفانا بإنجازاتھم

   
   

جائزة غسان "ال بدران للفن التشكیلي، وجائزة جم: "وأوضح عبد الرحمن أن الجوائز الستة ھي 
،وجائزة الشعر، وجائزة إدوارد سعید، وجائزة "جائزة ناجي العلي للكاریكاتیر"و" كنفاني للروایة

ولید الخطیب للتصویر، مشیرا إلى أنھ تم توسیع مظلة ھذه الجوائز لیضاف إلیھا جائزة سمیح القاسم 
  .بالتتابعوجائزة معین بسیسو حیث یتم اإلعالن عنھا 

 أخبار الجامعة

  األردنیةأخبار 
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ولفت عبد الرحمن إلى أن لكل من تلك الجوائز  الست شروطا للمشاركة، یشرف علیھا لجنة 
متخصصة مكونة من أكادیمیین ومتخصصین في مجال الجائزة، ال یتم الكشف عنھا إال في وقت 

  .متأخرقبیل إعالن النتائج
   
   

ال بدران للفن التشكیلي، واإلعالن وحث عبد الرحمن الطلبة على ضرورة المشاركة في جائزة جم
عنھا بین صفوف الطلبة والشباب لما فیھا من استفادة قصوى لھم مادیا ومعنویا، مشیرا إلى وجود 

  .شروط عامة وأخرى خاصة لمن یرغب في االلتحاق بھا
   
   

وختم عبد الرحمن حدیثھ قائال نحرص كل الحرص على استقطاب الشباب لیس عربیا فقط بل 
ا للمشاركة في ھذه الجائزة التي یستمر التسجیل فیھا حتى منتصف ابریل المقبل، مؤكدا أن وعالمی

  .فلسطین وقضیتھا لیست عربیة فقط بل قومیة وإسالمیة وعالمیة أیضا
   
   

بدوره أكد رئیس قسم الفنون البصریة الدكتور جھاد العامري خالل إدارتھ للحوار أھمیة ھذه 
تعریفھم بالمؤسسة والدور اإلنساني الذي تلعبھ تجاه القضیة الفلسطینیة، المحاضرة التي من شأنھا 

  .والتعریف بجائزة الفن التشكیلي التي أصبحت جائزة دولیة، ودعوتھم وتحفیزھم للمشاركة فیھا
   
   

حضر المحاضرة نائب الرئیس لشؤون الكلیات اإلنسانیة الدكتور أحمد مجدوبة وعدد من أعضاء 
  .الھیئتین التدریسیة واإلداریة وجمع من الطلبة
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  تحتفي بتخریج كوكبة جدیدة من طلبتھا" علوم ااالردنیة "
  
  

  
احتفت كلیة العلوم في الجامعة  -سناء الصمادي 

طالب وطالبة من ) ١٠٠(االردنیة الیوم بتخریج 
من طلبة الفصل األول موزعین على ) ٥٢(الفوج 

  .طلبة البكالوریوس والماجستیر
  
وقال عمید الكلیة الدكتور سامي محمود ان للجامعة  

فاعال في التنمیة الوطنیة الشاملة ومنذ تاسیسھا دورا 
من خالل تخریج افواج من الطلبة المتخصصین في 
میادین المعرفة المختلفة منذ خمسة عقود ونیف، وما 

  .زالت تسھم في رفد السوق المحلي واالقلیمي والعالمي بالكفاءات العلمیة المؤھلة
  

زوید طلبتھا بالعلم والمعرفة واضاف في كلمة القاھا بھذه المناسبة ان الكلیة حرصت على ت
واخضاعھم العلى مستویات التدرب على مھارات التحلیل والتفكیر العلمي الناقد، وصقل شخصیاتھم 
وتزویدھم بثقافات ذات صلة وثیقة بمستقبلھم المھني ودورھم الفاعل في النھوض بمجتمعھم، 

  .ھم الوطنیة على خیر وجھلتمكینھم من االضطالع بمسؤولیاتھم المستقبلیة والقیام بواجبات
  
وھنأ محمود الخریجین داعیا ایاھم الى رسم معالم مستقبلھم وبذل جھودھم وطاقاتھم الستكمال بناء  

  .االردن القوي والمزدھرفي ظل قیادتھ الھاشمیة الحكیمة 
  

وفي ختام الحفل سلم عمید الكلیة الشھادات للخریجین مباركا لذویھم ما حققھ أبناؤھم الخریجون من 
تمیز ونجاح، معربا عن أمنیاتھ لھم بمزید من التقدم في حیاتھم العملیة والعلمیة القادمة بتوظیف ما 

  .نھلوه خالل دراستھم في خدمة الوطن والمجتمع

  طلبة نیوز/بانوراما/٥:الدیار ص/األردنیةأخبار 
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  جاللة الملك عبد هللا الثاني یھنئ مركز الدراسات االستراتیجیة باألردنیة
  

أ جاللة الملك عبد هللا الثاني مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة األردنیة بمناسبة حصولھ ھن 
على المرتبة األولى على سلم المراكز المتقدمة في الدراسات في منطقة الشرق األوسط وشمال 

  .افریقیا بحسب تصنیف جامعة بنسلفانیا االمریكیة
  

لدكتور فایز الطراونة برسالة التھنئة الملكیة لمدیر المركز وبعث رئیس الدیوان الملكي الھاشمي ا
ً فیھا عن أمنیات جاللتھ للمركز وأعضائھ بمزید من التقدم والعطاء   .الدكتور موسى شتیوي، معبرا

  
ً أنھا  وسام فخر وحافز یدفعنا للمضي بمسیرة "وعبر المركز عن فخره بالرسالة الملكیة، معتبرا

، بحسب "ھا جاللة الملك المعزز عبدهللا الثاني بن الحسین حفظھ هللا ورعاهاإلنجاز الوطني التي خط
  .ما نشره الموقع اإللكتروني للمركز

  

  الوقائع االخباریة/عمون
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  مركز اللغات في أردنیة العقبة یفتتح مجموعة من الدورات التدریبیة
  
  

ً عن رئیس الجامعة االردنیة االستاذ الدكتور موسى  اللوزي افتتح مساعد رئیس الفرع االستاذ مندوبا
الدكتور طارق النجار وبحضور مدیر مركز اللغات الدكتور باسل الزبون مجموعة من الدورات 
التدریبیة اللغویة و التي تم عقدھا لموظفي سلطة منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة  ضمن الشراكة 

  .قبة االقتصادیة الخاصةالقائمة بین مركز اللغات بالفرع وسلطة منطقة الع
   

وتھدف ھذه الدورات الى تزوید الموظفین بالمھارات اللغویة الالزمة للتطویر الوظیفي ضمن سیاسة 
المركز القائمة على تنمیة العنصر البشري والحفاظ على المیزة التنافسیة للمؤسسات بحیث تكون 

  .اكثر كفاءة وفعالیة بالمجتمع
   

باسل الزبون عن اھمیة عقد مثل ھذه الدورات والتي ترفع من كفاءة  واكد مدیر المركز الدكتور
  .منتسبیھا وتكسبھم المزید من المعرفھ وتمنكنھم من اداء العمل على الوجھ االكمل

   
واعرب المشاركین عن الدور الفعال والتعاون المشترك بین الجامعة االردنیة في العقبة وسلطة 

في طرح مجموعة من الدورات والتي تعود بالفائدة في رفع كفاءة  منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة
  .موظفین السلطة

   
حضر حفل االفتتاح مساعد رئیس الفرع ومدیر مركز اللغات بالفرع وعدد من موظفین المركز 

  .ومنسقة الدورات في سلطة العقبة

  السوسنة
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  الجامعة االردنیة تعلن عن ایفاد عدد من المتفوقین
  
  

قسم الریاضیات عن حاجتھا إلى ایفاد عدد من المتفوقین من / كلیة العلوم / اعلنت الجامعة االردنیة 
ً على جمیع شھاداتھ الجامعیة  ً على أن یكون المتقدم حاصال ً خارجیا حملة درجة الماجستیر ایفادا

  .بالدراسة المنتظمة ومن جامعات تعترف بھا الجامعة األردنیة 
  

  نیوزالكون 
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  نیسان ٦طلبة األردنیة انتخابات اتحاد 
   

قال عمید شؤون الطلبة في الجامعة االردنیة الدكتور خالد الرواجفة إن انتخابات  -حاتم العبادي
  .مجلس اتحاد الطلبة حددت في السادس من الشھر المقبل

  
  .معدلة لالتحاد أقرھا مجلس الجامعة االسبوع المقبل وتجري االنتخابات بموجب تعلیمات

  
وتدرس اللجنة العلیا لالنتخابات إمكانیة إجراء انتخابات عبر التصویت االلكتروني، بحسب الدكتور 

  .خالد الرواجفة، الذي أكد انھ لم یتخذ قرار بھذا الشأن بعد
  

جلس اتحاد الطلبة ولجانھ وعملت ووسعت التعدیالت الجدیدة على التعلیمات من مھام وصالحیات م
على تنسیق االمور المالیة وآلیات صرف مخصصاتھ، لیتمكن من اداء مھمتھ في خدمة الطلبة 

  .والمجتمع المحلي ودعم المسیرة االكادیمیة والعمل الجماعي والتطوعي
  

االتحاد  من الفصل الثالث حول عضویة) ٨(وطالت التعدیالت اغلب المواد وجاء من ابرزھا المادة 
یكون على مستوى الدائرة : وتكوینھ حیث نصت على أن تكون االنتخابات على مستویین، األول

  .االنتخابیة ویكون لكل عضو من اعضاء الھیئة العامة اصوات بعدد مقاعد الدائرة
  

مقعدا، وتجري على اساس القائمة النسبیة ) ١٥(والمستوى الثاني یكون على مستوى الجامعة بعدد 
كلیات على االقل، ویكون لكل  ٦مرشحین حدا ادنى من طلبة  ٩غلقة بحیث تشكل كل قائمة من الم

  .عضو من اعضاء الھیئة العامة صوت واحد الحدى القوائم
  

مرونة إجراء االنتخابات في اي من الفصلین االول أو ) ز(ومنحت تعدیالت المادة نفسھا للفقرة 
إمكانیة تمدید مدة ) ط(الثاني من كل عام جامعي بدال من تحدیدھا بفصل معین، فیما منح تعدیل الفقرة 

  .المجلس في حالة الضرورة
  

حیة حل مجلس االتحاد في حاالت ونظمت التعلیمات حاالت حل مجلس االتحاد، إذ منحت صال
خاصة یقدرھا مجلس العمداء ولیس رئیس الجامعة، في ھذه الحالة فال بد من اجراء انتخابات جدیدة 

  .خالل مدة فصل دراسي واحد على اال یكون ذلك خالل الفصل الصیفي
  

تؤكد على من الفصل االول التي ) ٣(اما بخصوص آلیة االنتخاب لم تجر أي تعدیالت على المادة 
حق الطلبة بانتخاب ممثلیھم على قاعدة االنتخاب السري بصورة ورقیة او الكترونیة والتي یتم 

  .تحدیدھا بقرار من مجلس العمداء

  الكتروني الرأي 
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  وقف تعیینات الجامعة األردنیة والجامعات الحكومیة یدخل حیز التنفیذ
  

أكد مصدر حكومي مأذون أن قرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام الجامعة األردنیة وقف التعیینات 
اإلداریة والفنیة وشراء الخدمات وعلى حساب المیاومة، واشتراط ذلك بأخذ موافقة رئیس الوزراء 

لجھات الحكومیة ذات العالقة بمتابعة ھذا الجانب على أرض المسبقة، دخل حیّز التنفیذ وبدأت ا
  .الواقع

أن قرارا سابقا لمجلس الوزراء كان قد اتخذ بشمول » الدستور»وبین المصدر في تصریح لـ
التعیینات في الكادر اإلداري للمستشفیات الجامعیة والجامعات الرسمیة الحكومیة كافة من مخزون 

اجراء على خالف ذلك أو التفاف على القرار ونظام الخدمة المدنیة سیتم  دیوان الخدمة المدنیة، وأي
  . تصویبھ بعد دراسة تتم حالیا من قبل جھات رسمیة خاصة بھذا الشأن

ولفت ذات المصدر إلى أن دیوان الخدمة المدنیة یتعامل مع شواغر الجامعة األردنیة والجامعات كافة 
فبمجرد استقبال طلبات الحاجة لوظائف في حال قدمت  بكل مرونة، وبسرعة فائقة من التجاوب

للدیوان یتم الرد على الفور ووفق متطلبات الجامعة، األمر الذي یحقق عدالة وتكافؤ فرص في 
  .تعیینات الجامعات بشكل عام

وبحسب دیوان الخدمة المدنیة فإن التعامل مع احتیاجات الجامعات والمستشفیات الجامعیة یتم 
المواصفات المطلوبة لشاغلي الوظیفة وشروط إشغالھا ومراعاة خصوصیتھا إن  الترشیح حسب

أشخاص لكل شاغر وإجراء االمتحانات التحریریة وااللكترونیة لتعزیز )  ٦(وجدت، فیما یتم ترشیح 
الكفاءة في اختیار المرشحین، والمقابالت الشخصیة، وفي حال عدم توفر التخصص المطلوب في 

حسب المواصفات والشروط التي تحددھا الجامعات یسمح لھا باإلعالن المفتوح مخزون الدیوان ب
لغایات استقطاب الموظف وفقا للشروط المطلوبة على أن یتم ھذا اإلجراء على غرار باقي التعیینات 

  .التي یشرف علیھا دیوان الخدمة المدنیة

  ٣:صالدستور 
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  خبراء ومختصون یشخصون معاییر وآلیات اعتماد الحوكمة الجامعیة

  
یشخص خبراء ومختصون خالل المؤتمر الدولي للحوكمة في مؤسسات التعلیم العالي السبت المقبل 
الذي یعقد في جامعة الشرق األوسط واقع الجامعات بحثا عن االلیات التي تمكنھا من االلتزام بمعاییر 

  . الحوكمة ویرفع من جودة التعلیم ویحقق المشاركة في التنمیة المستدامة
  

مانة العامة لمجلس حوكمة الجامعات العربیة المؤتمر، الذي یستمر على مدار یومین، وتنظم األ
بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربیة، وجامعة الشرق األوسط برعایة رئیس مجلس النواب المھندس 
عاطف الطراونة، ومشاركة خبراء ومختصین من بریطانیا ، السعودیة، االمارات العربیة المتحدة، 

  .غرب ، الجزائر،لبنان،العراق،فلسطین والسودان باإلضافة الى األردنالم
  

مفھوم : بحثا توزعت على ثماني جلسات في حقول الحوكمة ومن ابرزھا ٤٠ویناقش المؤتمر نحو 
الحوكمة لدى رؤساء األقسام العلمیة في جامعة بغداد و تدریسیوھا، وتقدیر درجة تطبیق معاییر 

جامعات األردنیة، وواقع تطبیق معاییر الحوكمة الرشیدة و عالقتھا بتطبیق الحوكمة الرشیدة في ال
ادارة الجودة الشاملة في الجامعات األردنیة من وجھة نظر رؤساء األقسام األكادیمیة فیھا، والعالقة 
بین الرضى الوظیفي للعاملین في المؤسسات الجامعیة و معاییر الحوكمة و األداء الرشید، وإشكالیة 

  . اس الحوكمة كأداة لتعزیز التغییر في مؤسسات التعلیم العالي بالجزائرقی
  

الرئیس التنفیذي لمؤسسة القیادة للتعلیم : ویتحدث في المؤتمر خبراء عرب وأجانب من ابرزھم
العالي البریطانیة الدكتورة الیسون جونز، و رئیس مجلس أمناء جامعة الزرقاء األھلیة الدكتور راتب 

وعضو مجلس التعلیم العالي الدكتور عبدالرحیم الحنیطي ، واألمین العام لمجلس حوكمة السعود ، 
الجامعات العربیة الدكتور یعقوب ناصر الدین ، واألمین العام التحاد الجامعات العربیة الدكتور 

ة سلطان أبو عرابي ،ورئیس جامعة البلقاء التطبیقیة الدكتور عبدهللا سرور الزعبي ، ورئیس جامع
العین للعلوم والتكنولوجیا الدكتور غالب الرفاعي، ورئیس جامعة البیان العراقیة الدكتور محمد 
العامري و من جامعة الشرق األوسط الدكتور عبدالباري درة، و الدكتور محمد مطر ، و الدكتور 

  . غازي خلیفة
نة العامة لمجلس حوكمة ومن المقرر أن یكون المؤتمر محكما من قبل لجنة علمیة معتمدة من األما

و سیتم نشر األبحاث المقبولة والمشاركة في المؤتمر في عدد خاص من مجلة . الجامعات العربیة
  .اتحاد الجامعات العربیة المحكمة

 شؤون جامعیة ومحلیة

  عمون
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  اعتماد معاییر التصنیف األردنیة كمرجعیة للجامعات العربیة
  
  

أوكل مجلس إدارة الشبكة العربیة لضمان الجودة الى ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان 
في الدول  جودتھا مھمة وضع وتطویر وتصنیف الجامعات العربیة بالتنسیق مع ھیئات ضمان الجودة

  .العربیة
  

وقرر المجلس في اجتماع عقد في مملكة البحرین، بحضور رئیس الھیئة الدكتور بشیر الزعبي ان 
تكون معاییر التصنیف االردنیة واجراءاتھا كمرجعیة لھا ونشر ثقافة التصنیف بین الجامعات 

  .العربیة
  

اءمتھا مع التصنیف الدولي كما الى جانب تنفیذ معاییر التصنیف العربي للجامعات العربیة ومو
  .٢٠٢١أوصت على أن تكون جمیع الجامعات العربیة عضوا في التصنیف العربي بحلول عام 

  
الى ذلك شارك الدكتور الزعبي في فعالیات مؤتمر الشبكة الدولیة لھیئات ضمان الجودة في التعلیم 

ھیئة جودة ( ضافتھ مملكة البحرین واللقاء االقلیمي لمنظمة الیونسكو والذي است ٢٠١٧العالي لعام
  ).التعلیم والتدریب

  
وأكد الزعبي أن ھیئة االعتماد حققت العدید من االنجازات على مدى السنوات الماضیة من تطورات 
ملموسة في مجاالت االعتماد و ضمان الجودة في مؤسسات التعلیم العالي وصوال الى معاییر 

  .التصنیف األردني للجامعات
  

ل ورقة بحثیة مجموعة من المنھجیات تتضمن تطبیق معاییر االعتماد الخاص والعام وعرض خال
وامتحان الكفاءة الجامعیة للخریجین وتطبیق معاییر ضمان جودة البرامج والمؤسسات والتي تعكس 
نتائجھا على المؤسسات التعلیمیة االردنیة نحو االرتقاء بمستوى ادائھا وخلق روح التنافس االیجابي 

ینھا مما یجعلھا تتجھ نحو تطبیق معاییر التصنیف االردنیة سواء على مستوى المؤسسات أو ب
  .البرامج

  
كما أشار الزعبي على ضرورة تطبیق ممارسات ضمان الجودة وتوفیر االطار الوطني للمؤھالت 

  .مما یساعد المؤسسات على تلبیة حاجات سوق العمل المحلیة

  ٦:صالرأي 
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  في الجامعات الرسمیة" إلغاء البرنامج الموازي"بحث 

  
الي والبحث العلمي، أبرز المقترحات بحثت لجنة التربیة والتعلیم والثقافة النیابیة ووزارة التعلیم الع

 ً إلغاء البرنامج "والخطط االستراتیجیة المقدمة من الوزارة لتنمیة الموارد البشریة، خصوصا
  .في الجامعات الرسمیة" الموازي

جاء ذلك في اجتماع عقدتھ اللجنة الیوم االثنین برئاسة النائب مصلح الطراونة، وحضور وزیر 
  .لطویسيالتعلیم العالي عادل ا

وقال الطراونة إن لجنة التربیة حریصة كل الحرص على دراسة كل الجوانب السلبیة واإلیجابیة 
حول المقترحات واالستراتیجیات التي وضعتھا الوزارة، سیما المقترح المقدم بخصوص إلغاء 

  .برنامج الموازي
ً على إیرادات الجا"وأضاف  معات الرسمیة وعلى أن مقترح إلغاء برنامج الموازي سیؤثر سلبا

  ".مستقبل الطلبة وأحقیتھم في التعلیم
ً إلى أن اللجنة "أن المشكلة ستتفاقم في حال عدم نجاح المقترحات والبدائل المقدمة"وبین  ، الفتا

  ".ستعرض تلك المقترحات والبدائل على أعضاء مجلس النواب
ً على وأكد الطراونة أھمیة تطویر التعلیم والبحث العلمي لما یحقق ا لمصلحة والفائدة للجمیع، مشددا

  .ضرورة التشاركیة والتعاون مع الحكومة تجاه ما یصب بمصلحة الوطن والمواطن
من جھتھ، قال الطویسي إن الوزارة وضعت العدید من االستراتیجیات واألھداف والسیاسات العامة 

  .وتنمیة الموارد البشریة التي من شأنھا دعم وتطویر المسیرة اإلصالحیة في العملیة التعلیمیة
أن موضوع إلغاء برنامج الموازي، ما ھو اال مقترح مقدم من الوزارة جاء وفق "وأضاف 

  ".استراتیجیات مدروسة
تحسین مدخالت "وأشار الطویسي إلى أن من أبرز األھداف واالستراتیجیات التي تم وضعھا 

جودة بالتدریس والبحوث العلمیة، وتعزیز الجامعات عبر إتاحة الفرص للطلبة في القبول، وتحقیق ال
الحاكمیة واستحداث المساءلة من خالل نظام خاص لتقییم أداء القیادات األكادیمیة، ودعم االبتكار 

  ".والتطویر عبر صندوق دعم البحث العلمي
 ً ن م% ٨إن ما نسبتھ "وأكد ضرورة التوجھ نحو التعلیم التقني لما لھ من فرص في سوق العمل، قائال

  ".التخصصات ھي تقنیة فقط
من ناحیتھم، طالب النواب بضرورة إعادة النظر بمعدالت القبول بتخصصات الشریعة في الجامعات 

مرتفع على ھذا التخصص، % "٨٠الرسمیة من خالل العمل على تخفیضھا، موضحین أن معدل 
  ".وإقراره بتلك الصورة غیر مقنع

  المدینة نیوز
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  رسوم بالمزج بینھماقدمت بدیال لدعم الجامعات ورفع ال» التعلیم العالي«: لطویسيا

  
عادل الطویسي عدم قدرة الحكومة في ظل الظروف . أكد وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي د

) ١٣٦(االقتصادیة الحالیة على دعم الجامعات  اذ یصل مقدار التعویض المطلوب للجامعات إلى 
ً ، مبینا ان الحدیث عن  بدیل رفع الرسوم الجامعیة قرار غیر عملي وغیر واقعي  ملیون دینار سنویا

على االطالق  حیث  یصل ارتفاع الرسوم في بعض التخصصات في حال تبني ھذا البدیل كما ھو 
من الرسوم الحالیة في )% ١٩٠(وارد باالستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة ، إلى حوالي 

  .البرنامج العادي
   

ل  الطویسي ان وزارة التعلیم العالي قدمت البدیل الثالث الذي یعرض صیغتین تقومان على وقا
المزج بین البدیلین المذكورین،  إحداھما مبنیة على إلغاء القبول في الموازي خالل عشر سنوات 

ً على الرسوم، والثانیة تقوم على اإللغاء خالل سبع سنوات وبزیادة سنویة%) ٥(وبزیادة   سنویا
  .على الرسوم، في حین تقوم الحكومة بتقدیم تعویض الفارق في الحالتین%) ٧(

وتحدث الطویسي في اجتماعین منفصلین مع  لجنة التربیة والتعلیم والثقافة في مجلس النواب برئاسة 
النائب الدكتور مصلح الطراونة، ورؤساء مجالس أمناء الجامعات الرسمیة  امس عن  تفاصیل 

إزاء قطاع التعلیم العالي والبحث  ٢٠٢٥-٢٠١٦/ الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة  االستراتیجیة
 ً العلمي ،  مبینا  أّن االستراتیجیة تضمنت  خمسة أھداف استراتیجیة انبثق عنھا أربعة عشر ھدفا
ً ، یرمي الھدف االستراتیجي األول إلى تحسین مدخالت الجامعات من الطلبة من خالل فرص  فرعیا

ً،  ویقع في اطار تحقیق ھذا الھدف إنشاء نظام قبول موحد مبني عادل ة في قبولھم وتوسیع دعمھم مالیا
ً إلى إلغاء القبول على البرنامج الموازي   .على الجدارة وتنظیم االستثناءات في القبول إضافة

دسیة وتطرق الطویسي  إلى اتباع سیاسة القبول المباشر في الجامعات بالتخصصات الطبیة والھن
وتقدیم إرشادات فاعلة للطلبة لتوجیھھم نحو التخصصات المناسبة لقدراتھم إضافة إلى توسیع قاعدة 

  .الدعم المالي للطلبة عن طریق إشراك قطاع البنوك في تقدیم قروض میسرة لھم 
وجاء في االھداف االستراتیجیة تحقیق الجودة في التدریس والبحوث العلمیة لتصل إلى أفضل  

رسات العالمیة، اضافة الى  تعزیز الحاكمیة واستحداث نظام للمساءلة وتقییم القیادات األكادیمیة المما
  . ونظام آخر لتعیین رؤساء الجامعات

واشار الطویسي الى ان االھداف االستراتیجیة دعت إلى دعم االبتكار والتطویر، باالضافة إلى توثیق 
شیرا  الى أن إصالح التعلیم التقني بشقیھ الكمي والنوعي العالقة بین الجامعات والقطاع الخاص ،  م

  . حظي بأھمیة خاصة على أجندة االستراتیجیة 
وحث الوزیر رؤساء مجالس األمناء على جدیة التعامل مع متطلبات االستراتیجیة والقرارات  

  .والتشریعات التي بدأ مجلس التعلیم العالي في إصدارھا لتنفیذھا

  ٤:صالدستور 
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  منحة دراسیة في الجامعات األردنیة ١٠٠٠االتحاد األوروبي یمول 

  
  

آذار اتفاقیة مع / مارس ٦وقع سفیر االتحاد األوروبي لدى األردن، أندریا ماثیو أندریا االثنین 
  .ون على منح دراسیة في المملكةاألردنیة یحصل بموجبھا طالب أردنیین وسوری- الجامعة األلمانیة

  
الصندوق االئتماني اإلقلیمي لالتحاد األوروبي : "وجاء في تقریر صدر عن االتحاد األوروبي

ً لمبادرة ) صندوق مدد االئتماني(لالستجابة لألزمة السوریة  جیل غیر "خطا خطوة ھامة تحقیقا
لمھني والتعلیم العالي للفئة التعلیم والتدریب ا"ملیون یورو لبرنامج  ١١بتخصیصھ " ضائع

  ".، والذي یقدم الدعم للفئة األقل حظا من األردنیین أیضا"المستضعفة من الشباب السوري
  

وسیوفر البرنامج منحا دراسیة لالجئین السوریین والطلبة األردنیین األقل حظا القاطنین في 
ة ویتیح للطلبة التي تشملھم المنح منحة دراسی ١٠٠٠ویقدم البرنامج . المجتمعات المضیفة في المملكة

  .االلتحاق بالتعلیم العالي والدراسات المھنیة، بالتعاون مع مؤسسات التعلیم العالي األردنیة
  

االتحاد األوروبي یفي بعھوده لألردن في دعمھ لمبادرة "وأكد سفیر االتحاد األوروبي في عمان أن
المھني آلالف األردنیین المحرومین والالجئین  وتوفیر التعلیم العالي والتدریب" جیل غیر ضائع"

  ".السوریین
  

إن ھذا المشروع مبادرة :"األردنیة، الدكتور نظیر أبوعبید -بدوره وقال رئیس الجامعة األلمانیة
وھو . جدیدة على خارطة طریق الجامعة الساعیة نحو المشاركة في دعم اإلنسان وقت األزمات

أشكر االتحاد األوروبي . عاون مع كافة المؤسسات الدولیة واألردنیةیعكس أیضا استعداد الجامعة للت
  ."على دعمھ السخي وأشكر الشركاء األردنیین لتعاونھم مع الجامعة من أجل إنجاح البرنامج

  
األردنیة أعطیت قیادة البرنامج، وأن ھذه الشراكة ستوفر - وأشار البیان إلى أن الجامعة األلمانیة

طالب سوري، وأن الشراكة بین الجامعة  ٧٠٠طالب أردني و  ٣٠٠حوالي برامج تعلیم مھني ل
ملیون  ١١واالتحاد األوروبي تشكل نموذجا فریدا من نوعھ في األردن، حیث تعتبر المنحة البالغة 

  . یورو ھي أكبر منحة یقدمھا صندوق مدد اإلئتماني لمؤسسة أردنیة

  ٥:صالغد 
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  لجائزة البحث العلمي لطلبة الجامعات األردنیة ١٩إطالق الدور الـ
  

للجائزة  ١٩أعلنت اللجنة العلیا لجائزة الحبث العلمي لطلبة الجامعات األردنیة عن انطالق الدورة الـ
والتي بنظمھا مركز دراسات الشرق االوسط بالتعاون مع الجامعة األردنیة، وجامعة  ٢٠١٧لعام 

لوجیا األردنیة، وجامعة فیالدلفیا، وجامعة العلوم التطبیقیة الخاصة، وجامعة الزرقاء، العلوم والتكنو
  .وبدعم من صندوق حیاة للتعلیم

أكد اللمدیر التنفیذي لمركز دراسات الشرق االوسط ونائب رئیس اللجنة المشرفة على الجائزة 
لدافعیة والتحدي لدى الطلبة لسلوك من الجائزة إلعطاء ا ١٩الدكتور بیان العمري إلى سعي الدورة الـ

درب البحث العلمي في ظل ما حققتھ الدورات السابقة للجائزة من تحریك جانب مھم في الدراسات 
والبحوث السیاسیة واالقتصادیة والفكریة لدى الطلبة، مع التأكید على ضرورة تنمیة مھارات البحث 

  .عة ودعمھاالعلمي لدى الشباب األردني، وتشجیع الطاقات المبد
وحول شروط التسجیل في الجائزة أشار العمري إلى أن الجائزة مفتوحة لجمیع طلبة الجامعات ممن 

ً  ١٦ھم على مقاعد الدراسة لمرحلتي البكالوریوس والماجستیر، فیما تطرح الجائزة  ً بحثیا مجاال
ً تندرج ضمن ثالثة إطارات وھي اإلطار المحلي األردني، واإلطار العرب ي واإلسالمي شامال

اإلسرائیلي، واإلطار الدولي حیث سیخصص للفائزین األربعة االوائل جوائز  - والصراع العربي
دینار للمركز الثالث و  ٥٠٠دینار للمركز الثاني و ٧٥٠ ٩نقدیة تتراوح قیمتھا ألف دینار للمركز 

  .دینار للمركز الرابع ٤٠٠
شاركة في الجائزة وعلى رأسھا أن یكون البحث وتطرق العمري إلى الشروط المتعلقة باألبحاث الم

ً من رسالة جامعیة أو بحث تخرج تحت  أصیال لم یسبق نشره بأي شكل، ویجوز أن یكون جزءا
( www.prizesr.com.jo(اإلعداد ، وآلیة التسجیل فیھا من خالل الموقع اإللكتروني للجائزة 

ً من الیوم االثنین  ، فیما یدعى المسجلون ٣١/٠٧/٢٠١٧نین وحتى یوم االث ٠٦/٠٣/٢٠١٧اعتبارا
لمساعدتھم في بحوثھم حیث سیكون " مناھج البحث العلمي الحدیثة"إلى حضور ورشة عمل حول 

  .آخر موعد الستالم البحوث ٣١/٠٨/٢٠١٧یوم الخمیس 
َمین اثنین تحددھم اللجنة العلیا المشرفة على  واكد العمري ان البحوث المشاركة ستعرض على محكِّ

ً في تقییم البحث، فیما یُدعى الطلبة الج ائزة في مجال اختصاص الموضوع، ویكون رأیھما نھائیا
المتنافسون على المراكز األولى للمقابلة مع لجنة علمیة متخصصة، حیث تدخل نتائج المقابلة العلمیة 

في خاص بعد في التقییم النھائي الختیار الفائزین، بحیث تعلن النتائج النھائیة في مؤتمر صح% ٢٠
إقرار اللجنة العلیا لھا، وتقدم للفائزین في ھذه البحوث جوائز مالیة ودروع وشھادات تقدیر في حفل 

  .٢٠١٧أكتوبر / خاص یقام في شھر تشرین أول
رئاسة األردن للقمة العربیة، "وحول مجاالت البحث المطروحة فیشمل اإلطار المحلي عناوین 

/ السیاسي(اقع العربي نحو االستقرار، برامج اإلصالح التحدیات والخیارات إلصالح الو
الفرص والتحدیات، - النتائج والتوقعات، االستثمار في األردن ) التنموي/ االجتماعي/االقتصادي

الواقع والتحدیات واآلفاق،أزمات الطاقة أو المیاه  - الشراكة والمشاركة السیاسیة في المملكة
لجتھا، ودور مؤسسات التعلیم ومناھجھا في التنمیة االجتماعیة أوالموارد واتجاھات الدولة في معا

  " .والفكریة وبناء الجیل المطلوب
 -القضیة الفلسطینیة " اإلسرائیلي العناوین -فیما یشمل اإلطار العربي واإلسالمي والصراع العربي

ً ، قضیة القدس ، التھدیدات، والمطلوب عرب -الواقع، وفرص اإلنجاز فلسطینیا وعربیا ً یا وإسالمیا
اإلرھاب والتطرف والعنف، اإلشكاالت والتداعیات، األزمات العربیة، اإلشكاالت والتداعیات، 

ً  -وفرص الحلول،العالقات العربیة ً ودولیا   ".العربیة ودورھا في تطویر مكانة العرب إقلیمیا
، )اآلسیویة/ لالتینیةا/ اإلفریقیة(الدولیة  -العالقات العربیة" كما یشمل اإلطار الدولي العناوین

تجربة أّي  -التحدیات والفرص، دور الھیئات الدولیة والقوانین الدولیة في حل الصراعات في العالم

  ٨:الرأي ص/٨:صالسبیل 
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من الیمن وسوریا ولیبیا ، الغرب واإلسالموفوبیا، التداعیات على عالقات الغرب مع العالم العربي 
ربي في ظل إدارة الرئیس ترامب،اتجاھات واإلسالمي، السیاسة الخارجیة األمریكیة تجاه العالم الع

  ".تطور دور روسیا اإلقلیمي والدولي، الطموحات واإلمكانات
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  من طلبة الھاشمیة لالبتعاث للجامعات العالمیة ٨١ترشیح 
  

أكد رئیس الجامعة الھاشمیة الدكتور كمال الدین بني ھاني، خالل لقائھ مرشحي الجامعة لالبتعاث 
إلى الجامعات العالمیة أمس، ان الجامعة تستثمر بشكل كبیر في الموارد البشریة من خالل حرصھا 

  .من الطلبة إلى الجامعات العالمیة المرموقةعلى ابتعاث نخبة النخبة 
كما تعد الجامعة من أكثر الجامعات األردنیة التي ترصد مخصصات مالیة لعملیتي االبتعاث، 

  .والبحث العلمي، وتقوم بإنفاقھا كاملة
إن مشروع بناء القدرات البشریة في الجامعة مستمد من رؤى الملك عبدهللا الثاني في تطویر : وقال
  .ارد البشریة الوطنیة، اذ یعتبر مشروع ھادف في تحسین العملیة التعلیمیة والبحثیة في األردنالمو

ودعا الطلبة المرشحین إلى استثمار اتفاقیات التعاون الموقعة بین الجامعة الھاشمیة والجامعات 
وااللتحاق في األمریكیة والعالمیة لاللتحاق بتلك الجامعات، كما طلب منھم سرعة إنجاز إجراءاتھم، 

ً في المحافل العلمیة الدولیة، والعودة للجامعة إلكمال  الجامعات العالمیة، ورفع علم األردن عالیا
  .مسیرتھا في التمیز واإلبداع

وأضاف ان الجامعة وسعت عملیة االبتعاث لتشمل جمیع التخصصات الصحیة والھندسیة والعلمیة 
العلوم اإلنسانیة من خالل االبتعاث إلى الجامعات العالمیة واإلنسانیة، مؤكدا على أھمیة تطویر حقول 

وفي مقدمتھا الجامعات األمیركیة، والبریطانیة، والكندیة، واألسترالیة، واأللمانیة وغیرھا من 
  .الجامعات األوروبیة المرموقة

ت مالیة وأوضح ان الجامعة تدعم المبعوثین الذین یقومون بنشر أوراقھم البحثیة إذ یتم صرف مكافآ
  .لكل طالب دكتوراه یقوم بنشر ورقة بحثیة في مجالت علمیة أثناء الدراسة

كما ذكر أن الجامعة أسست مركزا لالعتماد األكادیمي والتواصل الدولي وھو یعمل على تیسیر 
وتسھیل إجراءات الطلبة المرشحین لالبتعاث والمبتعثین، وتوفیر خدمة التواصل المستمرة بینھم 

  .وبین جامعتھم األم
ى درجة الدكتوراة من مرشحا للحصول عل) ٨١(یذكر أن عدد مرشحي الجامعة لالبتعاث یبلغ حالیا 

الجامعات األمریكیة، والبریطانیة، واألسترالیة، والكندیة باإلضافة إلى عدد من الجامعات العالمیة 
  .المرموقة األخرى

وحضر اللقاء كل من نائب رئیس الجامعة للشؤون الھندسیة واإلداریة الدكتور شاھر ربابعة، ومدیر 
الت، ونائب مدیر مركز االعتماد األكادیمي والتواصل وحدة الموارد البشریة الدكتور ضیاء زغی

  .الدولي الدكتور محمد الخرابشة وعدد من الطلبة المرشحین لالبتعاث

  ٨:صالدستور 
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  تأخیرھا یضّر بالمنظومة التعلیمیة.. تطویر المناھج حاجة ملحة 

  
ال یكفیك فكرة وورقة وقلم لتقول إنك أنجزت،  بل ال بد من دفع الفكرة نحو التحقیق العملي وتجسید 
ما بلورتھ بكلمات بخطوات عملیة على أرض الواقع، فمھما كانت الفكرة كبیرة فھي بحاجة لعمل 

  .د التطبیق وجعلھا مشاریع ملموسةومثابرة واستمراریة إلى ح
والحدیث عن تطویر المناھج بات أمرا یتطلب خروج كل ما أثیر من كلمات وأفكار بشأنھا لمساحات 
التطبیق العملي، نظرا لكون ھذا الجانب اجتاز كافة مراحل الدراسة والتخطیط والتشخیص، فباتت 

راق وادخالھ حیّز التنفیذ، ذلك أن التأخیر الرؤیة واضحة والخطوات محددة باستحضار ما تحملھ األو
لیس من صالح المنظومة التعلیمیة برمتھا، فضال عن كونھ یشّد بخطوات التنمیة التعلیمیة للخلف 

  .ویؤخر من انجازاتھا
خریطة طریق العمل واضحة، مبنیة على فلسفة واضحة بأن توفیر التعلیم النوعي للطلبة ھو واجب 

ست ترفا، األمر الذي یجعل من جرس التنبیھ بضرروة البدء بثورة بیضاء ولیس خیارا، وحاجة ولی
لتطویر التعلیم قد قرع لعشرات المّرات، ولعلھ في ھذه القضیة تحدیدا لم یعد ھناك وقت للوقت، فال 
بد من االنطالق نحو الحركة العملیة التي تنعكس على المدرسة والجامعة وحتى على سوق العمل 

  . لشكل متكامل ونموذجي للمنظومة التعلیمیة برمتھاوالتشغیل، وصوال
ال وجود وسط جدلیة تطویر التعلیم والمناھج مساحة ألنصاف الحلول، أو للمواقف الضبابیة فاألمر 
یتطلب عمال جادا، یتسم بالسرعة واإلنجاز، وبخطوات علمیة توكل لجسم مستقل یتسم بتشكیلة 

أن واقع متوازنة من الخبراء والتربویین وأصحاب الفكر المستنیر والواسع، حتى یمكن عندھا التأكید 
  .الحال أصبح یتسم بخطوات ایجابیة صحیحة، وعملیة

حول المطلوب في موضوع تطویر المناھج، أكد تربویون وخبراء » الدستور»وفي متابعة خاصة لـ
تعلیم ومناھج أن تطویر المناھج یجب أن ینطلق من ثالث قواعد أولھا النظر بدقة للضعف الذي 

والثانیة االحتیاجات الوطنیة في المرحلة الحالیة والثالثة ما  نالحظھ في منظومة التعلیم وتجاوزھا،
یجري في العالم من تقّدم ونھوض حتى نستطیع مواكبتھ، مؤكدین أن تطویر المناھج ال یؤخذ بشكل 

  .عشوائي دون دراسة ووقوف على تفاصیل دقیقة
ر المناھج، بشكل أن ھناك حاجة ماسة لوجود جسم مستقل لغایات تطوی» الدستور« ورأى متحدثو 

تصبح فیھ ھذه الخطوة سنویة تحدث كل عام وبشكل دائم، ولیس موسمیة أو كل عشر سنوات مرة، 
على أن یعمل ھذا الجسم على اختالف مسماه بشكل مستقل وبأدوات حدیثة وبمنھجیة یؤسس لھا 

  .ثة باستمراربشكل علمي وعملي لیصبح ھذا الجانب واقعا دائما یجعل من المنظومة التعلیمیة محدّ 
وقطعت االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة وفق المتحدثین شوطا كبیرا في الشأن التعلیمي، 
وتطبیق ما ورد فیھا على أرض الواقع یجعل من ھذا الجانب مواكبا لمتطلبات المرحلة، تحدیدا فیما 

م، حیث تم وضعھ ّ ا في قالب مھني تطبیقھ سیجعل من یخص الطالب والبیئة المدرسیة والمناھج والمعل
  .النجاح مؤكدا في بناء مستقبل المنظومة التعلیمیة

وشددت اآلراء ذاتھا على أن التركیز یجب أن یكون اآلن على تطویر المناھج، ولیس تغییرھا،  
واألھم أن ال ینظر لھذا الجانب بسیاق البحث عن تطویر الشكلیات، فاألمر یتطلب تطویرا جذریا 

ألمور في سیاقھا الصحیح بشكل یجعل من كافة المناھج خالیة من مبدأ حشو المعلومات یضع ا
وضخامة الكتاب بعدد األوراق فقط دون محتوى علمي جید، وبمضمون تحدیدا في الكتب العلمیة 
محّدث باستمرار بأعلى درجات التطّور العلمي المعلوماتي، وبصورة یمكن التأكید بأن الكتاب أصبح 

  . للطالب ولفكره ولصقل شخصیتھصدیقا 
وزیر التربیة والتعلیم األسبق الدكتور إبراھیم بدران أكد أنھ من حیث المبدأ فإن مناھجج الدراسة  

یجب أن تكون موضوعا للتحدیث الدائم، ال ترتبط بظرف أو زمن محدد، ویجب أن یكون التحدیث 

  ٦:صالدستور 
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ات سوق العمل كلھا تتطور وتتغّیر، وعلیھ ال باستمرار فالعلم ووسائل التعلیم وحالة المجتمع ومتطلب
  .بد أن یكون ھناك تطویر في المنظومة التعلیمة بشكل عام وباستمرار

ونبھ بدران أن الحدیث یجب أن یكون في سیاق تطویر المناھج ولیس تغییرھا، ذلك أن التغییر  
عد أولھا الضعف الذي یتطلب حالة مختلفة من العمل، الفتا إلى أن التطویر ینطلق من ثالث قوا

نالحطھ في منظومة التعلیم والثانیة االحتیاجات الوطنیة في المرحلة الحالیة والثالثة ما یجري في 
  .العالم من تقدم ومن نھوض حتى نستطیع مواكبتھ

وقال ان تطویر المناھج ال یؤخذ متسرعا، واألھم أن ال یؤخذ لجھة التطویر الشكلي وال العاطفي، 
التأكید أنھ یجب أن تكون ھناك  لجان متخصصة تدرس بعمق المناھج وترجع للمعطیات وھنا علینا 

التي تمثلھا القواعد الثالث التي أوردتھا سابقا، ذلك أن التراجع الذي شھدناه في منظومة التعلمي جزء 
لمي منھ عدم االھتمام بالجانب التربوي وعلیھ فإن اللجان المتخصصة سیكون عملھا بھ بعد فكري وع

واجتماعي وسیاسي حتى تدرك تفاصیل الشكل النموذجي للمنھاج وتقود لفائدة علمیة فكریة شخصیة 
  . على الطالب

وبین بدران أن استراتیجیة الموارد البشریة أوردت تفاصیل ھامة بھذا الشأن یجب األخذ بھا والبدء 
ا، وھذا الجانب درستھ لجان بتطبیقھا على الفور، ولعل من أبرزھا وجود جھة تضع المناھج وتطورھ

  .مختصة وأوردتھ بتفاصیل ھامة في االستراتیجیة
وشدد على أنھ یجب أن یكون ھناك مركز وطني مستقل یتعاون مع وزارة التربیة والتعلیم ولكن لیس 
ضمن جھازھا وأن یكون على مستوى عال من المھنیة والخبرة، توكل لھ مھمة متابعة تطویر 

تب وكیف یمكن للكتب ان تتوافق مع المناھج ودراسة ما ھو الطالب الذي نریده المناھج وتألیف الك
بعد عشر سنوات وبالتالي نحدد شكل ومنھجیة المناھج التي یمكن أن تنتج ھذا الطالب، وأن تتصف 

  .ھذه اإلجراءات باالستمراریة وأن تكون سنویة ولیست مرتبطة بفترة محددة
ن وزارة التربیة تعمل وتنشغل بكل صغیرة وكبیرة في العملیة وبین بدران أنھ ال یجوز أن تكو 

التعلیمیة فال بد من الفصل في المھام، وھذه المسألة ضرورة وطنیة یجب حسمھا بوجود من یكون 
مسوؤال عن المناھج وآخر عن المعلمین، فمن الصعب أن نترك كل ھذه المھام لوزراة التربیة إذ 

  . من قامت بھ، فال بد أن یكون التطویر جوھریا ولیس شكلیا یصعب بعد ذلك أن تقیم أمرا ھي
اما رئیس لجنة المناھج في لجنة تنمیة الموارد البشریة أمین عام وزارة التعلیم العالي األسبق  

الدكتور تركي عبیدات فأكد أن تطویر المنظومة التعلیمیة بشكل عام یجب أن یتم من خالل ثالثة 
یھا المنھاج وثالثھا المعلم، ومن بین أھم ھذه المحاور یأتي جانب تطویر محاور اولھا الطالب وثان

المناھج، فنحن نتحدث عن جانب غایة في األھمیة لھ عالقة بالطالب والمنظومة التعلیمیة وحتى 
المجتمع، بالتالي یجب تنفیذ ذلك بشكل علمي دقیق ومدروس بحیث یكون المنتج ایجابیا لطالب مھیئ 

  .عھ وتفكیره وشخصھ، ویكتسب مھارات باالضافة للمعرفةوصالح في مجتم
عبیدات على ضرروة أن یخلو المنھاج من الحشو وأن یكون موجھا نحو اكساب الطالب .وشدد د

المزید من التطبیقبات العملیة، وبشكل تكاملي یربط وحدات الكتاب بعضھا ببعض، وآلیة التدریس 
م ّ ممّكن، یجعل من المنھاج مرنا یقّدم معلومة ویكسب مھارة  تنسجم مع الرؤیة الحدیثة للتعلیم ومعل

  .وینمي شخصیة
ورأى عبیدات أن ھناك حاجة لوجود جسم مستقل او شبھ مستقل لتطویر المناھج، ومتابعتھا، بشكل 
دائم، ومستمر، ویكون على تواصل دائم مع أطراف العملیة التعلیمیة سواء كانت الخاصة بالمدارس 

یكلیة واضحة وأن تقوم بتھیئة المجتمع ألي تطویر أو تغییر وأن تأخذ بتغذیة راجعة أو الجامعات، بھ
ألي منھاج یتم تطویره ویؤخذ بكل اآلراء التي تقّدم بھذا الخصوص، ویمكن أن یعمل على تطبیق 
المناھج المطّورة في المدارس قبل اعتمادھا بشكل نھائي لغایات فحصھ بالمیدان، واالستماع لرأي 

  .بة وأصحاب االختصاص بذلكالطل
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وشدد على ضرروة أن یحصل  المعلم واألستاذ الجامعي على رخصة ممارسة تدریس، لتنظیم واقع 
التعلیم، وتمكین من یقوم بھذه المھمة، بشكل یتم من خاللھ تطویر المناھج وبالمقابل تطویر مھارات 

  .من یقوم بتدریسھا
دخالت للتعلیم العالي والتطبیقي ومدخالت للتعلیم العام، ولفت عبیدات إلى أن مخرجات التعلیم ھي م

بالتالي یجب أن نعمل ضمن تكاملیة وشمولیة وتنسیق فّعال لیس فقط بین مجالس التربیة والتعلیم 
العالي، إنما أیضا في كافة الجوانب األخرى حتى في إعداد المناھج وتطویرھا والتي بتنا نشھد 

بات العمل التشاركي مطلبا وحاجة، وتطویر مخرجات المدرسة ھو مفارقات في الكتاب الواحد، ف
  .تطویر لمدخالت الجامعة وكلیات المجتمع ومعاھد التدریب



  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 

22 

  یبحثان خطط ومقترحات لتنمیة الموارد البشریة'' التعلیم العالي''و'' تربیة النواب''
  

العالي والبحث العلمي، أبرز المقترحات بحثت لجنة التربیة والتعلیم والثقافة النیابیة ووزارة التعلیم 
 ً إلغاء البرنامج "والخطط االستراتیجیة المقدمة من الوزارة لتنمیة الموارد البشریة، خصوصا

  .في الجامعات الرسمیة" الموازي
  

جاء ذلك في اجتماع عقدتھ اللجنة الیوم االثنین برئاسة النائب مصلح الطراونة، وحضور وزیر 
  .دل الطویسيالتعلیم العالي عا

  
وقال الطراونة إن لجنة التربیة حریصة على دراسة الجوانب السلبیة واإلیجابیة حول المقترحات 

  .واالستراتیجیات التي وضعتھا الوزارة، سیما المقترح المقدم بخصوص إلغاء برنامج الموازي
  

ً على إیرادات الجامعات ا"وأضاف  لرسمیة وعلى أن مقترح إلغاء برنامج الموازي سیؤثر سلبا
  ".مستقبل الطلبة وأحقیتھم في التعلیم

  
ً إلى أن اللجنة "أن المشكلة ستتفاقم في حال عدم نجاح المقترحات والبدائل المقدمة"وبین  ، الفتا

  ".ستعرض تلك المقترحات والبدائل على أعضاء مجلس النواب
  

ً على وأكد الطراونة أھمیة تطویر التعلیم والبحث العلمي لما یحقق المصل حة والفائدة للجمیع، مشددا
  .ضرورة التشاركیة والتعاون مع الحكومة تجاه ما یصب بمصلحة الوطن والمواطن

  
من جھتھ، قال الطویسي إن الوزارة وضعت العدید من االستراتیجیات واألھداف والسیاسات العامة 

  .نمیة الموارد البشریةالتي من شأنھا دعم وتطویر المسیرة اإلصالحیة في العملیة التعلیمیة وت
  

أن موضوع إلغاء برنامج الموازي، ما ھو اال مقترح مقدم من الوزارة جاء وفق "وأضاف 
  ".استراتیجیات مدروسة

  
تحسین مدخالت "وأشار الطویسي إلى أن من أبرز األھداف واالستراتیجیات التي تم وضعھا 

ودة بالتدریس والبحوث العلمیة، وتعزیز الجامعات عبر إتاحة الفرص للطلبة في القبول، وتحقیق الج
الحاكمیة واستحداث المساءلة من خالل نظام خاص لتقییم أداء القیادات األكادیمیة، ودعم االبتكار 

  ".والتطویر عبر صندوق دعم البحث العلمي
  

 ً بالمائة ٨إن ما نسبتھ "وأكد ضرورة التوجھ نحو التعلیم التقني لما لھ من فرص في سوق العمل، قائال
  ".من التخصصات ھي تقنیة فقط

  
من ناحیتھم، طالب النواب بضرورة إعادة النظر بمعدالت القبول بتخصصات الشریعة في الجامعات 

مرتفع على ھذا التخصص، "بالمائة ٨٠ل الرسمیة من خالل العمل على تخفیضھا، موضحین أن معد
  ".وإقراره بتلك الصورة غیر مقنع

  ٣:صالرأي 
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  منحة روسیة لالردن في تخصص الطاقة النوویة والتكنولوجیا ٥٠
  

الروسیة قدمت أعلن مدیر المركز الثقافي الروسي في عمان الدكتور فادیم زایتشكوف ان الحكومة 
خمسین منحة دراسیة في تخصص الطاقة النوویة والتكنولوجیا للراغبین من الطلبة االردنیین 

  .٢٠١٨/ ٢٠١٧الدراسة في مستویي البكالوریوس والماجستیر للعام الجامعي المقبل 
ان الطلبة سیدرسون في الجامعة الوطنیة للبحوث النوویة ) بترا(واوضح زایتشكوف في تصریح لـ

، وان ھذه المنح تأتي في اطار تعزیز العالقات التاریخیة الطویلة بین روسیا ) MEPHI(ي موسكوف
  .واالردن، خصوصا في مجال الطاقة النوویة

ویدعو المركز الثقافي الروسي الراغبین بالتقدم لالفادة من ھذه المنح بطلباتھم عبر الموقع 
وثائق المطلوبة والموجودة على الموقع، ، وارفاق ال) RUSSIA.STUDY( االلكتروني للمركز

  .وذلك بدءا من الیوم االثنین وحتى الخامس عشر من اذار الحالي
قال زایتشكوف انھ سیتم في الخامس عشر من الشھر الحالي مقابلة المتقدمین لھذه المنح بین الساعة 

لمذكورة على ، مشیرا الى ضرورة احضار الشھادات العلمیة المطلوبة وا ١٩:٣٠وحتى  ١٦:٣٠
  .الموقع االلكتروني

واكد ان ھذه المنح توفر فرصا عظیمة العداد كوادر اردنیة یمكنھا ان تعمل في حقول علمیة وتقنیة 
  .واسعة

  ١:صالراي 
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  إنفاق غیر مبرر على الدراسات واألبحاث
  أحمد جمیل شاكر

  
ثبت بما ال یدع مجاال للشك ان جامعاتنا االردنیة، وكبار االكادیمیین فیھا وكذلك مراكز االبحاث 
المتخصصة تتمتع بدرجة عالیة من الكفاءة، حتى ان العدید من العاملین فیھا، ھم الذین یقومون 

  .ةباجراء الدراسات واالبحاث في العدید من الدول العربیة وحتى الدول االسالمی
فلو تم جمع المبالغ التي أنفقت على الدراسات عندنا لبلغت عشرات المالیین من الدنانیر، في حین ان  

والذي یبدو أن ھذه الدراسات التي تتم احالتھا . االستفادة من ھذه الدراسات تكاد تكون محدودة للغایة
المكاتب، والمقربین من في معظم االحیان دون حاجة لھا، تستھدف في الدرجة األولى افادة بعض 

  .المسؤولین في العدید من الوزارات والدوائر الحكومیة
الدراسات التي جرت على مدار عشر سنوات على موضوع الفقر والبطالة، والتحدیثات التي جرت  

على ھذه الدراسات كلفت خزینة الدولة مبالغ كبیرة، دون ان تكون ھناك ایة جدوى منھا سواء في 
قر، او المناطق االكثر فقرا، او حتى الحلول العملیة للتغلب على ھذه المشكلة المزمنة او تحدید خط الف

حتى الحد منھا، في حین لو تم انفاق ھذه المبالغ بمنح قروض القامة مشاریع صغیرة للفقراء للعیش 
  .من ورائھا لكنا أضأنا شمعة في حلكة اللیل

خر الزیتي كلفت الخزینة على مدار العقدین الدراسات التي أجریت الستخراج النحاس والص 
الماضیین عدة مالیین من الدنانیر، وكانت الدراسات السابقة للنحاس قد أثبتت انھ لیس ھناك جدوى 

  .اقتصادیة من استخراج النحاس بكمیات تجاریة وكان یتم تجدید ھذه الدراسات
یئا عملیا لم یخرج الى أرض الواقع، مبالغ كبیرة انفقت على مركز تطویر البناء في االردن لكن ش 

وان أیة جھة حكومیة لم تصل الى معادلة من شأنھا تخفیض كلفة البناء، واستعمال المواد الطبیعیة 
  .القریبة من مشاریع االسكان الكبیرة لتوفیر السكن المناسب، وبأقل كلفة

مترجما من مصادر  الدراسات التي اجریت على التطویر االداري ایضا یبدو ان معظمھا كان 
  .اجنبیة، ولھا الطابع االكادیمي، وأن ھذه الدراسات ما زالت مستمرة حتى اآلن

نحن ال نقلل من اھمیة الدراسات واالبحاث، لكننا ندعو أوال الى استغالل الجمعیة العلمیة الملكیة  
تحت مظلة البحث  والجامعات االردنیة، واساتذة الجامعات في اجراء مثل ھذه الدراسات التي تندرج

العلمي، والدراسات المیدانیة التي تعتني بھا الجامعات االجنبیة، حتى ان اھم الدراسات عن البیئة 
واستخراج الموارد الطبیعیة، والدراسات االجتماعیة واقامة مشاریع الكھرباء، وناطحات السحاب 

ا اساتذة الجامعات الكبیرة في واستغالل الصحارى والمناطق الجافة، والزراعات النموذجیة یقوم بھ
الدول المتقدمة ایضا، فاننا لسنا بحاجة الى اجراء أیة دراسة غیر ضروریة ألنھا تصب في أبواب 

  .ھدر أموال الدولة

 مقاالت

  ٦:صالدستور 
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  اربد - امنة محمد جمعة یعقوب  -
  
  الزرقاء - حلوة حسین محمود السرخي  -
  
  الجبیھة - ة عبدالرحمن مسعود الدقة سمی -
  
  ضاحیة الرشید -محمود وارد علي عبداللطیف  -
  
  الجبیھة –سلیمان خضر محمد ساري  -
  
  

 وفیات

 الرأي 
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  .سفیر في دولة عربیة ان وزیرا سابقا اعتذر في وقت سابق عن تولي منصب» عین الرأي«علمت 
  

بعثة صندوق النقد الدولي موجودة حالیا في وزارة المالیة لمراجعة بعض االجراءات التي اتخذتھا 
  .نفاق والتأكد من سالمتھاالحكومة لضبط اال

  
في عمان شھدت ازدحاما من المراجعین الذین یقدمون كشوفات مدیریات ضریبة الدخل والمبیعات 

المراجعون طالبوا بتسھیل االجراءات .. ما ادى الى تأخیر في انجاز المعامالت ٢٠١٦ضریبیة لعام 
  .وتقلیل وقت انجاز المعامالت

  
  
  
  
  
  
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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ّف المنتدى االقتصادي العالمي األردن في المرتبة    عالمیا من حیث توافر العلماء ) ١٣(صن

  .والمھندسین
  

ة، مخصصة في منطقة أم النمل في شمال المملك» مسار«أطلقت وزارة السیاحة واآلثار مبادرة 
لمشاركة ذوي االحتیاجات الخاصة وتم تھیئة الجوالت السیاحیة بشكل یناسب ھذه الفئة الھامة من 

  .السیاح
  

یكّرم منتدى الرواد الكبار، بعد غد، بمناسبة یوم المرأة العالمي الذي یصادف الثامن من أذار، كل من 
ة وجدان الھاشمي، الفنانة جولییت عواد، الفنانة الدكتورة مجد القصص، الدكتورة األمیر: السیدات

: میرفت مھیرات، واإلعالمیتین. نفین التوتنجي، القاضیة تغرید حكمت، والروائیة سمیحة خریس، د
ّاب وجمان مجلي   .زاھیة عن

  
شھدت مناطق الفحیص وماحص ارتیاحا بعد استكمال تعبید الطریق الواصل من جسر الكمالیة باتجاه 

ل التي استمرت لفترة الفحیص وماحص ما أدى الى سھولة التنقل وعدم االزدحام بسبب االشغا
  .طویلة

  
ریق الواصل من جسر الكمالیة باتجاه شھدت مناطق الفحیص وماحص ارتیاحا بعد استكمال تعبید الط

الفحیص وماحص ما أدى الى سھولة التنقل وعدم االزدحام بسبب االشغال التي استمرت لفترة 
  .طویلة

  
یرعى أمین عام وزارة المیاه والري إیاد دحیات الیوم الثالثاء ورشة عمل حول حمایة المصادر 

ي تعقد في القاعة الھاشمیة بالتعاون مع المعھد الفیدرالي األلماني المائیة في محافظة عجلون والت
لعلوم األرض والمواد الطبیعیة بمشاركة فعالیات رسمیة وشعبیة وأصحاب محطات غسیل السیارات 

  .والصھاریج 
  

األردن بلدنا «تعرض وزارة البیئة یوم غد األربعاء على مسرح القاعة الھاشمیة في عجلون مسرحیة 
  .للفنانین زعل وخضرا برعایة المحافظ الدكتور فالح السویلمیین « فلنحافظ علیھ 

  
  
  

 صنارة الدستور 
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أخیرا؛ سجلت شركة مقاوالت عراقیة في قطاع النفط والغاز ومقرھا االقلیمي في االردن قضیة أمام 
ملیون  ٥١محكمة لندن الدولیة للتحكیم ضد الحكومة العراقیة وشركة نفط عالمیة، تطالب فیھا بـ

  .ملیون دوالر ٩٠الرقم مرشح للزیادة لیرتفع الى . دوالر
  

رشحت حكومة بروناي محمد نواف الحمود ممثال لھا بمجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات، خلفا 
الحمود كان مدیرا للتسویق في عھد ادارة رئیس مجلس ادارة الشركة السابق . للمھندس فیصل دودین

  .ولید الكردي
  

یشارك وزیر الخارجیة وشؤون المغتربین ایمن الصفدي الیوم باجتماع وزراء الخارجیة العرب في 
ھذا االجتماع ھو األول على المستوى العربي، الذي یشارك بھ الصفدي بعد تولیھ حقیبة . القاھرة

  .الخارجیة
  

قرر وزیر الداخلیة غالب الزعبي نقل محافظ الكرك حجازي عساف إلى مركز الوزارة، ونقل 
  .المحافظ سامي الھبارنة من مركز الوزارة محافظا لمحافظة الكرك، وذلك اعتبارا من الیوم الثالثاء

  
بالخطأ، أثناء تأدیتھما واجبھما في محافظة أصیب أحد عناصر األمن برصاصة من سالح زمیلھ 

إن الرصاصة خرجت من سالح " الغد"الزرقاء مساء أمس، بحسب مصدر أمني، والذي قال لـ
الشرطي أثناء تنظیفھ خطأ، حیث أصابت كف زمیلھ وبطنھ، مشیرا إلى أن الحالة الصحیة للشرطي 

  .المصاب مستقرة
  

الزیارة تستمر عدة . رئیس الدیوان الملكي الدكتور فایز الطراونة في زیارة رسمیة حالیا الى الھند
  .أیام

 

  زواریب الغد


