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 وضـــــوعالمـــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
"الذوادي" و"الرشید" أول طالبین بحرینیین یحصالن على 

  ماجستیر " ھندسة إدارة المشاریع" في الجامعة األردنیة بامتیاز
٣  

(الثورة الصناعیة الرابعة ومستقبل التعلیم العالي في األردن) 
  محاضرة في (األردنیة)

٧  

 ١٠  اضر في كلیة الدفاع الوطني الملكیةرئیس الجامعة األردنیة یح
 ١٢  األمانة تعزز الشواخص اإلرشادیة أمام الجامعة األردنیة

 ١٣  لدعم تعلیم ذوي اإلعاقة في الجامعة األردنیة” مسار آمن“
شمس األدب العربّي تھدي جائزة المثقف العربّي لرئیس الجامعة 

  األردنیّة
١٧ 

 ٢٠  جدلیة بین اإلبداع واألكادیمیة إبراھیم السعافین: ال توجد عالقة
   شؤون جامعیة

 ٢٧  قرارات مجلس التعلیم العالي
اعالن نتائج امتحان مھنة المحاسبة القانونیة لدورة كانون األول 

٢٠١٨  
٢٨ 

التعلیم «و» التربیة«ال حسم لدمج وزارتي »: الدستور«شویكھ لـ 
  حتى اآلن» العالي

٢٩ 

ز وحوافز البحث العلمي للعام إعالن أسماء الفائزین بجوائ
  بالیرموك ٢٠١٦/٢٠١٧الجامعي 

٣٠ 

 ٣١  كیف نجّذر ثقافة الریادة عبر التعلیم؟
   مقاالت

 ٣٤  د. محمد حمدان/التعلیم التقني والمھني للجامعیین

 ٣٥  األستاذ الدكتور ماھر سلیم/تدویل التعلیم.. خطوة إلصالح التعلیم

احمد خلیل /مطلب وطني» التعلیم العالي«و» التربیة«دمج 
  القرعان

٣٦ 

د. /صناعة األمن الفكري لدى طلبة الجامعات.. ضرورة حتمیة
  فؤاد عید الجوالدة

٣٧ 

  ٤٣- ٤٢  اعالنات

 ٤٤  وفیات
  ٤٦- ٤٥  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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الذوادي" و"الرشید" أول طالبین بحرینیین یحصالن على ماجستیر " ھندسة إدارة المشاریع" "

امعة األردنیة بامتیازفي الج  

ما بین الحلم والحقیقة، كانت  - فادیة العتیبي

الرغبة، تدفع بكال دفتیھما ما بین یمین 

وشمال أمال في أن تغلب إحداھا األخرى؛ 

رغبة مواصلة مشوار العلم الذي بدآه 

وتخطي اآلفاق وصوال إلى رحاب التمیز 

واالرتقاء إلى مدارج العال، ورغبة البقاء 

الوطن وسط " لمة" األھل  في كنف

و"جلسات" األصحاب، فكال األمرین بدا 

  . لھما مھما، حیث یصعب اتخاذ القرار

لكن لعبة الحیاة قد تضع المرء أحیانا في 

مدارات وفضاءات تختلف فیھا أوزان كل 

األشیاء وتتفاوت قیمتھا وتتبدل فیھا 

األولویات، وكان ھناك أیضا "اإلیمان" 

أن على الفرد بذل كل ما لدیھ من طاقات وقدرات، وتجاوز كل المشقة والصعاب الذي جمع بینھما ب

في سبیل تحقیق غایة ستعم بنفعھا علیھ وعلى أسرتھ ووطنھ الذي ھو في أمس الحاجة لكل كفاءة 

فریدة وجدیدة تسھم في رفعتھ وتقدمھ حیث كان فاصال في أن تغلب الرغبة في مواصلة مشوار العلم 

ا على الدوام، ویبدأ من جدید بعد انقطاع دام سنوات، رغم صعوبة الطریق وبعد الذي ظل یشحنھ

    .المسافات بجد ومثابرة وعزم وإرادة، لیتوج بحصاد مثمر ومزھر فاق كل التوقعات

 أخبار الجامعة

 أخبار األردنیة
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المھندسان " ولید الذوادي" و" محمود الرشید" من مملكة البحرین الشقیقة، طالبا علم التحقا بعد 

للدراسة في الجامعة األردنیة  ٢٠١٦في العام  - حیث یعمالن -لدفاع البحریني ابتعاثھما من قوة ا

  .والحصول على درجة الماجستیر في  برنامج " ھندسة إدارة المشاریع" الذي تطرحھ كلیة الھندسة

   

ورغم ھیبة التأقلم مع الحیاة الجدیدة في األردن، ومعاناة ألم الفراق عن الوطن والعائلة، وصعوبة 

اسة، استطاعا أن یحققا أعلى المراتب والدرجات بعد أن قدما مواضیع جدیدة والفتة خالل الدر

مناقشتھما في جلسة علنیة لرسالتي الماجستیر تضمنتا نتائج ستخدم بشكل رئیسي بالدھم (البحرین) 

جستیر وتعالج كثیرا من المشاكل المتعلقة في البنیة التحتیة فیھا، لتقرر اللجنة منحھما درجة الما

وبامتیاز، ویكونا بذلك أول طالبي علم في مملكة البحرین یتخرجان من برنامج ماجستیر "ھندسة 

  .إدارة المشاریع" ویحققا أعلى الدرجات

عن ذلك قال "الذوادي": كان الوطن وسبل النھوض بھ یحتل حیزا كبیرا من تفكیرنا، وكان دافعا 

ید من العلم والخبرة والمھارة، حتى أن مواضیع رئیسیا التخاذ قرار السفر والدراسة لكسب مز

رسالتي الماجستیر التي تقدمت بھا أنا وزمیلي المست ھمومھ ومشاكلھ، حیث قدمت أطروحة جاءت 

بعنوان " الوعي بالمباني الخضراء في قطاع اإلنشاء/ البحرین حالة دراسة" فیما قدم زمیلي الرشید 

  ."ساھمة في تأخیر اإلنشاء في مملكة البحرینأطروحة بعنوان " العوامل الرئیسیة الم

وأضاف :" كنا نلمس صعوبة في التحصیل الدراسي، فالجامعة األردنیة تعتبر من أعرق الجامعات 

وأقدمھا وتطبق قوانین صارمة ومنھجیة مختلفة في التدریس میزتھا عن باقي مثیالتھا من الجامعات 

جدیدة التي عایشناھا، لكن طموحنا في تحقیق النجاح في الوطن العربي، ناھیك عن ظروف الحیاة ال

ظل یترنح أمام أعیننا طیلة فترة دراستنا، حفزنا على الدوام على ضرورة المواظبة واالجتھاد وتحمل 
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كل ما یعترض طریقنا في سبیل الوصول إلیھ وبحمد هللا واستطعنا تجاوز المرحلة وعن جدارة بعد 

  .على درجة الماجستیر بامتیازأن حققنا أعلى الدرجات وحصلنا 

زاد على كالمھ زمیلھ الرشید الذي أكد أن مشاعر اإلحساس بالغربة قد تالشت بعد أشھر من بدء 

الدراسة في الجامعة األردنیة، فالدعم النفسي الذي حصال علیھ من األساتذة زرع فیھما الشعور 

ستراتیجیات والمنھجیات الجدیدة في باألمان، غیر ذلك فقد كانوا عونا لھما في تعلم كثیر من اال

  .البحث والدراسة ما أسھم في تمكنھما من إكمال مشوار العلم على أكمل وجھ

ّا صداقات كثیرة مع الطلبة، وأسسنا عالقات اجتماعیة جیدة اندمجنا فیھا منذ البدایة  وأضاف :" كون

روابط اإلنسانیة التي تجمع بعد أن كشفت عن طیب أصلھا وحسن طباعھا، معربا عن إعجابھ بعمق ال

أفراد الشعب األردني بكافة أطیافة من حب وأخوة وتسامح، وما یتحلى بھ من  حسن الضیافة، 

ومؤكدا أن الشعب األردني ال یختلف في عاداتھ وتقالیده عن الشعب البحریني، ما أسھم في جعلھما  

تشجیع كثیر من أصدقائھما  یشعران وكأنھما في بلدھما ولم یفارقا أرضھ، فعقدا العزم على

البحرینیین التخاذ األردن بشكل عام والجامعة األردنیة بشكل خاص وجھة مثلى الستكمال الدراسة 

  .فیھا

وتابع الرشید قائال :" كان قرارا سدیدا في أن قدمنا إلى األردن للدراسة، وكلنا فخر بما حققناه من 

ا ستظل قائمة إلى األبد لما یجمعنا بھا من ذكریات إنجاز، وكلنا اعتزاز بما كوناه من صداقات حتم

  ."ومواقف جمیلة، سنظل نحن إلیھا ونسترجعھا مع مرور األیام والوقت أمال في عودتھا

أكد على كالمھ الذوادي قائال :" األردن ستظل في قلبنا، بعد أن نعود لبالدنا، وسنزورھا من جدید إما 

العلم خصوصا وأنھ من المتوقع أن یتم طرح تخصص برنامج مع عائالتنا أو رغبة في إكمال مشوار 

الدكتوراه في الطاقة المتجددة" وھو تخصص جدید في موضوعھ ستكون الجامعة األردنیة سباقة 

  ."فیھ
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بطاقة شكر یغلفھا الحب والتقدیر أزجاھا كل من الذوادي والرشید في ختام حدیثھما لكل من كان سندا 

یة في الجامعة األردنیة من أساتذة وطلبة وأصدقاء، على رأسھم الدكتور لھما طیلة مسیرتھما العلم

غالب صویص الذي كان مشرفا على رسالتیھما ولم یتردد لحظة عن تقدیم المساعدة لھما، ومن ثم 

الملحقیة العسكریة البحرینیة في عمان  ممثلة بالملحق العسكري العمید الركن الشیخ خلیفة بن عبد هللا 

الذي كان على تواصل دائم معھما لتفقد أوضاعھما وأحوالھما، وقوة الدفاع البحریني ممثلة آل خلیفة 

   .بالقائد العام للقوة المشیر الركن خلیفة بن أحمد آل خلیفة، والملحق العسكري

إلى ذلك، كان لعضو ھیئة التدریس في كلیة الھندسة والمشرف على رسالتي الماجستیر الدكتور 

ة حق وإشادة بحق كل من (الذوادي ) و(الرشید)، حیث قال : " ھي المرة األولى غالب صویص، كلم

التي أدرس فیھا على مستوى الماجستیر طلبة من منطقة الخلیج العربي، وتحدیدا مملكة البحرین، وقد 

 كانا مثاال للطالب النجیب المثابر الملتزم والمتحمس والطموح لكل ما ھو جدید ومفید، فقد كشفا خالل

فترة دراستھما عن الجانب المشرق للطلبة البحرینیین، وما یتحلون بھ من أدب وأخالق وحب للعلم 

  .واحترام للوقت... ھم بحق سفراء علم یفتخر بھما في بالدھما  وأنموذجا مشرفا
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  )الثورة الصناعیة الرابعة ومستقبل التعلیم العالي في األردن) محاضرة في (األردنیة(

استضاف  - تیبيفادیة الع

مركز الدراسات 

االستراتیجیة في الجامعة 

األردنیة أستاذ الھندسة 

الكھربائیة في جامعة األمیرة 

سمیة للتكنولوجیا الدكتور 

عبدهللا یوسف الزعبي إللقاء 

محاضرة حول "الثورة 

  ."الصناعیة الرابعة ومستقبل التعلیم العالي في األردن

یخیة عن الثورات الصناعیة المتتالیة وأثرھا على اإلنسان واستھل الزعبي محاضرتھ بنبذة تار

ً في كل مناحي العیش، متطرقا  ً جدیدا والدول وتداعیاتھا في تشكیل الحیاة البشریة التي أخذت نمطا

)ً ) ٧.٢٥إلى تزامن الثورات الصناعیة في ظل التزاید المضطرد في عدد سكان األرض إذ یبلغ حالیا

ى تناقص الموارد واستنزافھا مثلما تحول الصراع وأشكالھ بین الدول ملیار نسمة، وأثر ذلك عل

ً في الغالب ً واقتصادیا ً تكنولوجیا   .واألمم لیصبح صراعا

وأشار الزعبي إلى مفھوم الثورة الصناعیة الرابعة ومحركاتھا وعناصرھا التكنولوجیة وخصائصھا 

ساسیة، مشیرا في شرح مفصل إلى وأثرھا على االقتصاد والتعلیم العالي والجامعات بصورة أ

ً للعوامل الفیزیائیة والرقمیة والبیولوجیة  عناصر الثورة الصناعیة الرابعة التي تمثل اندماجا

واعتمادھا على تقنیات الذكاء االصطناعي وانترنت األشیاء والبیانات الضخمة والطباعة ثالثیة 

  .األبعاد والطائرات بدون طیار والطاقة المتجددة

 خبار األردنیةأ
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الزعبي خالل المحاضرة  مراحل تطور التعلیم والجامعات عبر العصور مقسما إیاھا إلى  وأوضح

) ؛ الذي تأثر بالدین واعتمد على طرق تدریس غیر رسمیة، وتغیر مفھوم التعلیم في ١أربع؛ (التعلیم

عصر النھضة وبعد الثورة الصناعیة األولى لیصبح التركیز أكثر على تنمیة الطلبة وتزویدھم 

ھارات التعلم األساسیة، وأضحى مسؤولیة أساسیة للدولة، ومع تأسیس الجامعات واختراع المطابع بم

) حیث تطورت عملیة التدریس ومفھوم التعلیم العالي الرسمي الذي ركز ٢دخل العالم حیز (التعلیم 

ور على العملیة األكادیمیة وتطویر األبحاث، وشھدت الحقبة إنشاء بعض الجامعات الكبرى وط

ً من  العدید من علماء العصر الجدید طرق إدارة شؤونھا االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة بدال

  .التركیز على الجوانب الدینیة في الكالسیكیات الیونانیة والالتینیة

ً، وأتاحت  وفي األلفیة الجدیدة، وبحسب الزعبي، أثرت التكنولوجیا على كل جوانب الحیاة تقریبا

لتعلیم وغیرت طرائق التعلم التقلیدي في قاعة المحاضرات عبر دمج أدوات وتقنیات الوصول إلى ا

)،  والیوم یقف العالم مرة أخرى على أعتاب تغییر جدید حیث ٣جدیدة، ودخل العالم مرحلة التعلیم (

ن ) والذي یھدف إلى تمكی٤یرید المتعلم أن یكون في مركز النظام البیئي المستقبلي في التعلیم في (

المتعلمین من بناء مسارات التعلم الخاصة بھم ویتمیز بإضفاء الطابع الشخصي على تجربة التعلم 

حیث یتمتع المتعلم بالمرونة التامة لیؤسس مستقبلھ ویمنحھ حریة التطلع إلى النھج وتحقیق األھداف 

لتعلیم العالي الشخصیة عن طریق االبتكار المتزاید في أسالیب التدریس ومتطلبات تحسین تجربة ا

وتوفیر فرص تعلم أفضل مدعوم بالتكنولوجیا، فكلھا دوافع رئیسیة للتحول نحو التخصیص 

  .والشخصنة في التعلیم

وشدد الزعبي في حدیثھ على ضرورة تطویر العقلیة والنھج في إدارة التعلیم العالي في األردن عبر 

واحتیاجاتھا واستحداث آلیات جدیدة لتعزیز  استیعاب التطورات التكنولوجیة ومالءمتھا لطبیعة الدولة

نوعیة البرامج األكادیمیة عبر تصمیم وتفعیل إطار وطني للمؤھالت واعتمادھا مخرجات التعلم 

ومتابعة أدائھا باستمرار، وتصمیم إطار تنمیة الباحثین، ومن ثم اعتماد خطة استراتیجیة واحدة للدولة 
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العلمي، تنبثق عنھا كافة االستراتیجیات للوزارات والجامعات  تعتمد على العلم والتكنولوجیا والبحث

  .والمؤسسات، مع ضرورة إنشاء ھیكلیة إلدارة تلك االستراتیجیة ترتبط برأس الدولة

بدوره قدم مدیر مركز الدراسات االستراتیجیة الدكتور موسى شتیوي في مداخلتھ تعریفا مقتضبا 

ى درجة الدكتوراه في الھندسة الكھربائیة وااللكترونیة عام حول السیرة الذاتیة للمحاضر الحاصل عل

، وھو عضو بارز في معھد المھندسین الكھربائیین وااللكترونیین العالمي، ونائب رئیس ١٩٨٧

الرابطة الدولیة للھندسة االلكترونیة ومؤسس للرابطة الدولیة للتعلیم االلكتروني، وعضو الجمعیة 

  .النقال والمحرر المشارك للمجلة الدولیة لتقنیات التعلمالدولیة للتعلم عبر الھاتف 

وقال شتیوي إن الثورة الصناعیة الرابعة أصبحت حقیقة واقعة على المستوى الدولي، وبدأت تغیر 

من وجھة االقتصاد وسوق العمل في العدید من الدول وأصبحت قوة حاسمة باالقتصاد والتنمیة 

تغیرات ال رجعة فیھا وغیر قابلة للتوقف على المستوى االجتماعیة، مشیرا إلى أنھا تحدث 

  .االجتماعي وتأثیرھا على البیئة والعمل
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   رئیس الجامعة األردنیة یحاضر في كلیة الدفاع الوطني الملكیة

قال رئیس الجامعة األردنیة الدكتور 

عبدالكریم القضاة خالل محاضرة 

بعنوان (دور الجامعات األردنیة في 

ني األردني) في كلیة الدفاع األمن الوط

الوطني الملكیة األردنیة الیوم 

االثنین"إن دور الجامعات مساند لدور 

المؤسسات الثقافیة والسیاسیة والتنمویة 

واالقتصادیة، بل ھي تمثل المصنع 

  األساسي للكوادر التي تعین تلك المؤسسات على إنجاز مھامھا". 

ً تمثل في تنظیم مسارات  ً مركزیا وبین القضاة أن الجامعات األردنیة وضعت نصب عیونھا ھدفا

یقوم على الفكر السیاسي واالجتماعي واالقتصادي والثقافي، على أساس أن األمن الوطني األردني 

بعدي الدفاع واألمن، وذلك عن طریق بناء قدرة عسكریة تحمي الدولة من أي عدوان خارجي، وبناء 

قدرة أمنیة تضمن تأسیس حالة استقرار سیاسي وأمني واقتصادي واجتماعي داخلي، وقد حرصت 

المنظومة  ھذه الجامعات على تضمین ذلك في مناھجھا ومساقاتھا التربویة وعالقاتھا مع كل مفردات

األمنیة. وأشار رئیس الجامعة األردنیة إلى أن الجامعات تقوم بدور مھم ومحوري في عملیة تعزیز 

ُعنى بالشباب  مفھوم األمن الوطني لدى الطلبة من خالل التشاركیة مع المؤسسات الوطنیة كافة التي ت

ات الوطنیة، وفي مقدمتھا واالھتمام باالتحادات الطالبیة وتشارك الجامعات مع العدید من المؤسس

دائرة التعلیم الجامعي في القوات المسلحة األردنیة، في وضع مناھج متخصصة حول الثقافة الوطنیة 

والعسكریة؛ بھدف توسیع قاعدة الطلبة المعرفیة حول دور القوات المسلحة واألجھزة األمنیة، وإبراز 

إضافة الھتمام الجامعات بالبحث العلمي خدمة ھذا الدور وأھمیتھ على المستویین: الوطني؛ والدولي، 

  ٤ز/صدى الشعب ص:األنباط ص:/بترا/مدار الساعة/سبق نیو
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للقضایا الوطنیة، من خالل مراكز الدراسات والبحوث المتواجدة فیھا، التي تسھم مساھمة مقدرة في 

المساعدة في صنع القرار بما تقدمة دراساتھا من نتائج. وأكد أن الوطن یواجھ تحدیات داخلیة كثیرة 

ل لھا والتي من أبرزھا المدیونیة واألزمة االقتصادیة، یجب االھتمام بھا والبحث عن الحلو

واإلصالح السیاسي والتحول الدیمقراطي والتجربة الحزبیة، والصحافة واإلعالم، والشباب والتنمیة 

البشریة، والتعلیم العالي والتربیة والتعلیم، والفقر والبطالة ومكافحة الفساد، إضافة إلى تحدیات 

مراقبة األداء الحكومي، واألمن الغذائي ومشكلة المیاه، والقیم واألخالق والثقافة التنمیة المعلوماتیة و

وغیرھا. یضاف إلى ذلك التحدیات الخارجیة التي تتمثل في الحرب على اإلرھاب والضغوط الدولیة 

على دول اإلقلیم، والضغوط الكبیرة التي تمارس على المسلمین في جمیع أنحاء العالم، والتراجع في 

حالة األمن على الصعید العالمي، مع كثرة التنظیمات المسلحة وازدیادھا في العالم واستخدام الدین 

  من قبل ھذه التنظیمات غطاء لھا.

وفي نھایة المحاضرة التي حضرھا آمر ورئیس وأعضاء ھیئة التوجیھ في الكلیة والدارسین في  

  واستفسارات الدارسین. أجاب المحاضر على اسئلة  ٢٥والحرب  ١٦دورتي الدفاع 
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  األمانة تعزز الشواخص اإلرشادیة أمام الجامعة األردنیة 

عززت أمانة عمان مواقع العمل في المقطع المروري الممتد من إشارة الجامعھ األردنیة باتجاه جسر 

مستشفى الجامعة ضمن مشروع الباص سریع التردد، بالشواخص االرشادیة الخاصة بوسائط النقل 

  . م والمروریة لضمان استمرار تقدیم الخدمات كالمعتاد وبدون معوقاتالعا

وسیخضع المقطع لجملة من التغییرات المروریة، تتضمن نقل مواقف حافالت النقل العام إلى الجھھ 

المقابلة لمركز السكري والغدد الصم، وفتح الشارع الخدمي الواقع بعد بوابة كلیة الزراعة (موقف 

  .حركة السیر العادیةباصات مادبا) ل

والعمل على تخصیص موقف للتحمیل والتنزیل فقط وإلغاء موقف الباصات مقابل البوابة الرئیسیة 

للجامعة وأمام نفق الجامعة الرئیسي، فضال عن العمل على نقل جسر المشاه أمام كلیھ الزراعة 

  . ووضع اشاره ضوئیة مكانھ

تنفذ على مدار اثنا عشر شھرا، إنشاء أربع محطات وتشتمل األعمال اإلنشائیة بالمقطع التي س

للركاب باالتجاھین بتصمیم ھندسي حدیث وممیز یوفر مصاعد وأدراج كھربائیة لخدمة الطلبة 

  . وموظفي الجامعة والمواطنین المرتادین لمستشفى الجامعة والمركز الوطني للسكري

التحذیریة واإلرشادیة واإللتزام بالسرعات وتھیب أمانة عمان باإلخوة السائقین اإللتزام بالشواخص 

  .المقررة لضمان السالمھ المروریة

  

یشار إلى أن األعمال المیدانیة ضمن مشروع الباص سریع التردد في المقطع المروري الممتد من 

إشارة الجامعھ األردنیة باتجاه جسر مستشفى الجامعة، تنفذ بالتوازي مع األعمال المیدانیة للمقطع 

  . "ري الممتد من دوار صویلح باتجاه إشارة "معروف سابقاالمرو

 ٣مدار الساعة/صدى الشعب ص:
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لدعم تعلیم ذوي اإلعاقة في الجامعة األردنیة” مسار آمن“  

متر  ١٥٠٠على مسافة 

تمتد أرضیة طولیة ذات 

نتوئات وخطوط بارزة 

بلون أصفر فاقع من 

البوابة الرئیسیة 

للجامعة األردنیة لعدة 

أماكن رئیسیة داخلھا 

مكتب كالمكتبة، و

شؤون الطلبة، والبنك 

تم تخصیصھا لمساعدة الطالب المكفوفین وضعاف البصر للتحرك داخل الجامعة باستقاللیة وسھولة 

  . دون االعتماد على مرافق

قال عمر أبو ھنیّة، أحد المشرفین على تنفیذ المشروع واألستاذ في كلیة التربیّة من ذوي اإلعاقة 

ستخدام المسار للتعرف على معالم الطریق من أدراج وطرق یستطیع فاقد البصر ا“البصریة، 

منحدرة بشكٍل آمن، بعیًدا عن الشوارع وحركة السیارات وبعیًدا كذلك عن المقاعد الجانبیة واألشجار 

  ”.على الرصیف

ً من الناشطین في “المسار األمن“تحمل األرضیة الجدیدة اسم  ، وبدأت فكرة إنشائھا من قبل مجموعة

ّوا إلى اتفاق مع الوكالة مجال حقو ق األشخاص ذوي اإلعاقة في الجامعة قبل سنوات، الذین توصل

وبالمشاركة مع الجامعة األردنیّة لتوفیر أّول مسار آمن  ( USAID)األمریكیّة للتنمیة الدولیّة

یستخدمھ المكفوفون. تم اختیار اتجاھات المسار بناًء على عدة اقتراحات طالب من ذوي اإلعاقة 

، ا ً ً من قبلھم كنموذج تجریبي أولي على مستوى الجامعة حالیا لبصریة لتحدید الطریق األكثر استخداما

 الفنار لإلعالم
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ً لیبلغ طولھ كیلو متر ومن ثم تعمیم التجربة على باقي الجامعات  على أن یتم توسیع المسار الحقا

 ً   .الحقا

نیّة، والذین سیوفر لھم ھذا ال تتوافر إحصائیّة رسمیة لعدد الطالب ذوي اإلعاقة في الجامعات األرد

ا آمنة، لكن تقدیًرا أولیًا من قبل أحد طالب الجامعة، یؤكد أنَّ عددھم یصل لنحو  ً  ٢٠٠المسار طریق

طالٍب وطالبة في الجامعة األردنیّة وحدھا. فیما یبلغ عددھم  بشكل عام قرابة ملیون من كامل إحصاء 

ام التي ذكرھا المجلس األعلى لحقوق األشخاص ملیون نسمة. بحسب األرق ٩سكان األردن البالغ 

ذوي اإلعاقة. یعتبر ضعف البصر أكثر أنواع اإلعاقة شیوًعا في المملكة، تعقبھ في ذلك اإلعاقات 

ملیون شخص مصاب  ٣٩الحركیة والسمعیة. (تشیر أحدث بیانات منظمة الصحة العالمیة إلى وجود 

  .(ضعف البصر ملیون شخص یعانون من٢٤٦بالعمى في العالم و 

وكحال الطالب ذوي اإلعاقة في غالبیة الدول العربیة، یواجھ الطالب األردنیون منھم صعوبات 

عدیدة تحد من مواصلة الكثیرین من تعلیمھم الجامعي كغیاب البنیة التحتیة الداعمة في الجامعات 

ت میاه ومنحدرات وعدم توفر التمویل الكافي إلجراء تعدیالت تناسب احتیاجاتھم من بناء دورا

وتھیئة قاعات المحاضرات والمختبرات بما یالئم الطالب ذوي اإلعاقة الحركیة، وتوفیر المواد 

الدراسیة بأسالیب خاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة البصریة وعدم توفر إشارات وشواخص إرشادیة 

إلى مرافق  بلغة اإلشارة والصور لتمكین األشخاص ذوي االعاقة السمعیة من التنقل والوصول

الجامعة ومبانیھا المختلفة. (اقرأ القصة ذات الصلة: الجانب المظلم للتعلیم العربي: الطالب ذوو 

  .(اإلعاقة

یلزم قانون اعتماد الجامعات الجدید الجامعات في المملكة بتوفیر مرافق مالئمة وتسھیالت للطالب 

توفیر “د مؤسسات التعلیم العالي، من ذوي اإلعاقة. قال زیاد العنبر، مساعد رئیس ھیئة اعتما

  ”.المرافق المالئمة والخدمات الداعمة أمر أساسي العتماد الجامعات ومنحھا شھادة الجودة



 

  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أن) عم٩٦٢-٦( 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 
15 

إذ تقوم لجنة مختّصة بزیارة الجامعة، ومعاینة المرافق بشكل سنوّي للتأكد من توفیر مرافق لذوي 

لتعرف على أرائھم حول الخدمات المقدمة االحتیاجات الخاصة، كما تقوم بإجراء لقاءات مع طالب ل

  .إلیھم

  .لكن العدید من الجامعات مازالت بعیدة عن االلتزام الفعلي بتقدیم ھذه الخدمات

قال مھند العّزة، أمین عام المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقین، وھي أعلى ھیئٍة حكومیة  في 

ُعنى بشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة،  ض الجامعات، وھناك نقص كبیر في زرت بع“األردن ت

  ”.المرافق والخدمات

ً من نقص واضح في  یعتقد العّزة أن جذور المشكلة تبدأ من التعلیم المدرسي، والذي یعاني أیضا

من النادر العثور على طالب “الخدمات التي یقدمھا للطالب بما ینعكس على تقدمھم الدراسي. قال 

  ”.د قانون یمنع ذلكیدرس في تخصص علمي رغم أنھ ال یوج

ال یجوز استبعاد الشخص على أساس “) فإنھ ٢١وبحسب قانون األشخاص ذوي اإلعاقة المادة (

». اإلعاقة أو بسببھا من مؤسسات التعلیم العالي، أو حرمانھ من دراسة أي التخصصات المتاحة فیھا

َ التخصص وھو ما یجري تطبیقھ بالفعل، بحسب العزة، إذ ال یُمنع أي شخٍص من ھذه  الفئة دراسة

في المئة على رسوم الدراسة لھذه الفئة، لكن  ٩٠الذي یُریده. بل وتمنح الجامعات خصًما مقداره 

  .المشكلة لیست في القانون

المناھج مثل الحاسوب والریاضیات والكیمیاء والفیزیاء غیر ُمھیئة لیدرسھا الكفیف في “قال أبو ھنیّة 

لطالب في مرحلة الدراسة األولى بحاجة إلى كادر تدریسّي مؤھل لھذه المراحل الدراسیّة األولى، ا

الفئة، باإلضافة إلى توفّر أدوات مساندة مثل المكعبات لیتحسس الطالب بعض األشكال المجھزة 

ا لیتعّرف الكفیف على طبیعة األشیاء ً   ”.مسبق
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والبكم، إذ بالعادة ال  وكحال فاقدي البصر، ینسحب األمر على ذوي االحتیاجات الخاّصة من الصمّ 

ضعف إتقان تدریس لغة اإلشارة، مما “ینجح أحٌد منھم في كثیر من مدارس الثانویة العاّمة بسبب 

یوصل المعلومات الخاطئة للطلبة ویربك فھمھم للمادة مما یدفع بالطالب للتوجھ للكلیات اإلنسانیة 

  .كما قال أبو ھنیة” بصورة شبھ قسریة،

عصا سحریّة لحل مشكلة ضعف الخدمات التعلیمیة الداعمة للطالب ذوي اإلعاقة  یعتقد العزة أن ال

على ثقافة المجتمع والمؤسسات وإدراكھم بأن ھذه “في المملكة، حیث یعتمد األمر بالدرجة األولى 

  ”الخدمات لیست كمالیات وإنما ضرورة وأساس لضمان حق الطالب بالتعلیم.
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المثقف العربّي لرئیس الجامعة األردنیّةشمس األدب العربّي تھدي جائزة   

 

ّدریس في الجامعة األردنیة إھداء  أعلنت األدیبة د.سناء الشعالن (شمس األدب العربّي) عضو ھیئة الت

 التي حصلت علیھا لرئیس الجامعة األردنیة أ.د عبد الكریم القضاة، ٢٠١٨جائزة المثقف العربّي للعام

ً منھا عن تقدیرھا  لمنھجھ في دعم المبدعین في الجامعة األردنیّة أكانوا أعضاء ھیئات وذلك تعبیرا

ّھوض بالجامعة، تدریسیّة أم موظفین أم باحثین وطلبة، ّة شاملة ینتھجھا للن ودفعھا  وذلك ضمن خط

 ً ً ودولیّا ً وعربّیا ّمّیز محلیّا ً نحو مرتبة الّصدارة والت ُدما   .ق

في مشوارھا الثقافي واإلبداعي الفكري، وھي  ٦٤لـ وقد عبّرت الشعالن عن فخرھا بھذه الجائزة ا

كما قّدمت الّشكر  وإلى رصید كّل من دعمھا في مشوارھا، جائزة تضاف إلى رصید جامعتھا الحبیبة،

لألدیب محمد رشید مؤسس مؤتمر القمة الثقافي العربي لكّل ما یبذلھ من جھود عمالقة واستثنائیّة في 

  .دعم الثقافة واإلبداع العربي

ّقدي، ٢٠١٨وقد حصلت الّشعالن على جائزة المثقف العربّي للعام   عن مجمل منتجھا اإلبداعّي والن

وقد تّم إعالن فوزھا بھذه الجائزة على ھامش فعالیّات مؤتمر القّمة الثقافي العربي التحضیري األّول 

العراقیة ومؤسسة بشراكة بین وزارة الثقافة  ٢٠١٨دیسمبر  ٢٨- ٢٧لذي انعقد في میسان العراق (

ّسامح وتجمع عقول  جائزة العنقاء والمنظمة العربیة لحقوق اإلنسان في مصر والشبكة العربیّة للت

  .وجامعة ابن رشد في ھولندا

ّف العربيّ  ٢٧وقد رافق إعالن ھذه الجائزة إقرار المؤتمر لیوم  ً للمثق   .دیسمبر من كّل عام یوما

سس مؤتمر القمة الثقافي العربّي في معرض بیان الجائزة التي وقد قال األدیب العربّي محمد رشید مؤ

ُمنحت للشعالن :' األدیبة د.سناء شعالن عضو ھیئة التدریس في الجامعة األردنیّة ھي صاحبة لقبي ' 

 الكون نیوز
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شمس األدب العربّي' و ' أیقونة األدب العربّي' ،وھي تكاد تكون أشھر اسم إبداعي وثقافّي وبحثي في 

ّھا  األخیرة من أجیال كّتاب الحداثة والّتجریب في الوطن العربي، الّسنوات العشر إلى درجة أن

ّجریب  ّغة والت أصبحْت صاحبة مدرسة خاّصة في الكتابة واإلبداع في مزیج استثنائّي من جمال الل

والفنتازیا والكتابة المسؤولة المنطلقة من قضایا األّمة وأصالتھا وحضارتھا وثوابتھا الكبرى 

ّي  ة فكرھا وواقعھا،وخصوصیّ ً عن بعدیھا العربّي والمحل وقد أصبحت شھرتھا ذات بُعد عالمّي فضال

ّھا كانت ضیفة الّشرف في  ُرجمت أعمالھا اإلبداعیّة إلى كثیر من لغات العالم،إلى جانب أن بعد أن ت

ّقدّي ب مؤتمرات ومنتدیات وفعالیّات إبداعیّة عالمیّة عریقة، ات ماّدة خصبة ومنتجھا اإلبداعّي والن

ّقدیّة واإلعالمیّة حول العالم   .للدراسات األكادیمیّة والبحثیّة والن

ُعد عالمة فارقة  لیعیّة المشرقة التي ت ّ وھي تعكس باقتدار صورة المرأة العربیّة المبدعة والمثّقفة والط

بما تملك من  في اإلبداع العربّي الحدیث ال سیما في حقل اإلبداع الّنسوّي الذي شّكلت ظاھرة فیھ

وإبداع مقتدر على خلق تیار إبداعّي خاص ببصمة راقیة تعكس أصالة  أدوات علمیّة نقدیّة بحثیّة،

ً للحصول على جائزة النیل للمبدعین العرب الفكر العربي وطموحاتھ.   .مّما یجعلھا أھال

ً بین مؤلف ر ٥٤األدیبة د.سناء شعالن لھا نحو منتج إبداعي یصل إلى نحو  فا ّ وائّي وقصصّي مؤل

ً عن مئات األبحاث والّدراسات والمقاالت المنشورة في مجالت  ومسرحّي ونقدّي وأدب أطفال، فضال

ّقدیّة    محّكمة عالمیّة وعربیّة ومحلیّة وعشرات الّصحف والمجالت األدبیة والن

میّة في جائزة عربیّة وعال ٦٣المتخصّصة.وھذا المنتج العمالق الغني الثّر جعلھا تحصل على نحو 

قافي ّ ّقد والروایة والقّصة والمسرح وأدب األطفال واإلعالم الث   .حقول الن

وھي حقوقیّة ناشطة في الّدفاع عن قضایا األّمة واإلنسان والفكر العربّي عبر قلمھا الذي یكتب عن 

ّي،  وإعالمیّة لھا حضورھا تلك المّركبات الحضاریّة والفكریّة بجرأة وجمال وتأثیر على المتلق

قافّي العربّي والحقوقي كذلك، ّ ولھا الكثیر من األعمدة الثابتة  اإلعالمّي المھّم ال سیما في اإلعالم الث
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یة  ّ في كثیر من الّصحف والّدوریات المحلیّة والعربیّة. كما لھا مشاركات واسعة في مؤتمرات محل

ّراث وحقوق اإلنسان وال ّقد والت بیئة إلى جانب عضویتھا في وعربیّة وعالمیّة في قضایا األدب والن

ّحكیمیّة واإلعالمیّة. لة لكثیر من المؤّسسات والّجھات الثقافیّة والحقوقیّة، لجانھا العلمیّة والت ّ  وھي ممث

قافیّة. ّ ّھا شریكة في كثیر من المشاریع العربیّة الث ّغات، كما أن ُرجمت أعمالھا إلى الكثیر من الل  وقد ت

ّمثیالت الثقافیّة والمجتمعیّة والحقوقیّة.ونالت الكثیر من التكریمات وال  ّدروع واأللقاب الفخریّة والت

ومشروعھا اإلبداعّي حقٌل لكثیر من الّدراسات النقدیة ورسائل الّدكتوراه والماجستیر في األردن 

  والوطن العربّي والعالم'.
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 إبراھیم السعافین: ال توجد عالقة جدلیة بین اإلبداع واألكادیمیة

السعافین؛ أستاذ األدب والنقد الحدیث في الجامعة األردنیة، یكتب الشعر والقصة والروایة  إبراھیم

ً أنھ ترأس لجنة  والمسرح، باإلضافة إلى التحقیق والترجمة وكتب األطفال، ولكنھ اشتھر كناقد، علما

، »إلى سحماتاالطریق «تحكیم جائزة البوكر العربیة في دورتھا األخیرة. من أبرز أعمالھ الروائیة: 

األدب «ومن أعمالھ النقدیة: ». لیالي شمس النھار»، و»الطریق إلى بیت المقدس«وفي المسرح: 

مدرسة «، »تطور الروایة العربیة الحدیثة في بالد الشام«، »تاریخ النقد األدبي«، »العربي وفنونھ

جائزة الملك فیصل،  حصل على». حوار الحكایات«، »أفق الخیول«وفي الشعر: ». اإلحیاء والتراث

  .وجائزة جامعة الشارقة للتمیز العلمي

  :ھنا حوار معھ

  ماذا تقول عن تجربتك المتشعبة بین النقد واإلبداع؟

ً، وظّل االنشغال بالكتابة األدبیة ھاجسي في المرحلة الجامعیة. على أّن انشغالي  - بدأت شاعرا

َني إلى حد ما عن اإلبداع. كتبُت بالدراسات العلیا والبحث العلمي والنقد والتدریس ال جامعي، عزل

ً من مسرحیّات لم تمكني ظروفي  مسرحیتین في أواخر السبعینات وأوائل الثمانینات، وكتبت فصوال

وانشغاالتي من إكمالھا. على أني نشرت دیوانین أثناء عملي الجامعي ومسؤولیاتي الكثیرة عامي 

ً ثالث٢٠١٣، و٢٠٠٥ ً دیوانا ً، والرابع جاھز للنشر. لم یغب عني ھاجس اإلبداع ، ثم نشرت أخیرا ا

 –الذي یحتاج إلى التفّرغ واالنتباه الشدید. ھذا ھو الحال، وأنا أرى أن النقد نفسھ إبداع وأتعامل معھ 

  .على أنھ إبداع -مع الوعي بطبیعتھ وأدواتھ واتجاھاتھ ومناھجھ

ً، وابن سینا ال ً وفیلسوفا ً وأدیبا ذي لم یمنعھ الطب من أن یكون حجة في علوم الفارابي كان لغویا

ً؟ ً ناشزا ً معرفیا   أخرى... أال یعد التخصص وضعا

 موقع الحیاة
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أرى أن التخصص ال یتعارض مع سعة االطالع. التخّصص في النقد ال یعني أنني ال أفھم بعمق  -

ة حركة األدب في مختلف عصوره ولیس لي بصر بعلوم اللغة قدیمھا وحدیثھا. حین التحقت بقسم اللغ

العربیة في جامعة القاھرة أحسسُت أن السنوات األربع ال تكفي لالطالع على ثمرات المطابع في 

األدب العربي واألجنبي والمصادر األساسیة في اللغة واألدب واالجتماع وعلم النفس والفلسفة 

ذلك. والسیاسة ونظریات االقتصاد والفنون ومبادئ العلم وتطبیقاتھ والفلكلور والتاریخ ونحو 

ً معزولة، ویجعل المتخصص  التخصص الضیق یفقر الوعي ویحدد الرؤیة ویجعل المعرفة جزرا

أقرب إلى صاحب وكالة سیارات أو بضاعة ونحو ذلك. العالم یتجھ إلى تضافر المعارف ألنھا 

  .العملیة والحقیقیة، فالمعارف على تعددھا تنبع من أصل واحد وتلتقي في نقطة معینة

األكادیمیّین مصنوعة وفق شروط النظریات السردیّة، وھو ما یجعلھا قلیلة الماء تبدو روایات 

» لعنة«داللة على أنھا نجت من » الطریق إلى سحماتا«اإلبداعّي، فھل یُعّد احتفاء القراء بروایتك 

  األكادیمیة؟

ساسیة السرد الجواب على ھذا السؤال صعب من ناحیتین: فأنا أكادیمي وأنا ِمن ضمن اھتماماتي األ -

ً صحبت اإلبداع منذ الیفاع، وحین كتبت روایة  ونظریاتھ وتحوالتھ وإشكالیاتھ، لكنني كما قلت سابقا

كانت رؤیتي توجھ عملي في الروایة ولیست نظریة الروایة وال قضایاھا ولم » الطریق إلى سحماتا«

في بالبریق دون الجوھر. لديَّ یكن یشغلني التجریب وال نظریات الروایة وال اللعب الشكلي الذي یكت

قضیة إنسانیة مّست روحي واجتاحت كیاني. ما أفدتھ من انشغالي بنظریات الروایة وواقعھا أنني 

كنت على وعي بأال تفقد الروایة شكلھا وأال تمضي في الثرثرة وفوضى الّسرد. أرجو أن تكون قد 

  .«لعنة«نجت مما تسمینھا 

طیني والحركة الطالبیة في الخارج... برأیك ھل یمكن مواجھة الروایة تحكي وجع الشتات الفلس

  العدوان بالحنین وإنعاش الذاكرة؟
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ً بھذا المعنى. ھو یبحث في الجوھر اإلنساني ویحفر في تقدیم قضیة  - لیس العمل الروائي وظیفیا

ً. ھؤالء الشبا ب جزء من إنسانیة. الحنین أحد العناصر التي تبدو في الروایة، وھو لیس رومانسیا

ً في زمن الروایة. الحنین المفّكر ھو الذي قاد إلى العمل. الحنین وحده لم  رؤیة وموقف كان طاغیا

ً، إذ دفعھم إلى قراءة الواقع ثم تحّمل المسؤولیة بغض النظر عن النتائج  . كان إیجابیا ً یكن سلبیا

  .المرحلیة

تتضمن قصص حب... ھل الحب  اإلحساس بالیأس مسیطر على شخصیات الروایة، لكنھا رغم ذلك

  وسیلة لھزیمة الیأس؟

دعیني أختلف معك في ھذه النقطة بالذات. كل الشخصیات في أسوأ الظروف إیجابیة، كلھا فاعلة،  -

ً وبعضھم جرح وبعضھم ظل  الظروف ھي التي أدت إلى التقھقر والتراجع، بعضھم سقط مقاتال

ھا التخاذل انطلقت من موقف ذاتي معتمدة على یحمل فكرة المقاومة والعودة. الشخصیّات التي  ّ لف

الحالة العامة التي زرعت فیھا روح الفردیة والسكون. والحب ھنا شارة على الحب الفردي والجمعي 

  .وتوق للحیاة ولیس للموت ولكن بشروط الحیاة الكریمة

  ما ھو السؤال الفلسفي في الروایة؟

ً للروایة، لعل اإلجابة تتعّدد بتعدد القّراء ومن  - وجھة نظر كلٍّ منھم، وأنا أعد نفسي اآلن قارئا

فالمعضلة أمام الشخصیّات وأمام َمن یقرأ الروایة أنھا تتحدث عن سؤال الحریّة والھویة والوجود، 

فنحن أمام عینة من شعب اقتلعت من أرضھا، لم تعتد ولم تسرق ولم تنھب، بعد أن كانت تعیش كما 

تستوعب كل الجماعات اإلنسانیة من مختلف األعراق واألدیان والمذاھب یعیش الناس مسالمة آمنة 

لیقرر االستعمار في غفلة من القانون والعدالة والتاریخ والجغرافیا أن یقوم بعملیة إحالل، غطاؤھا 

ّوا مشكلة ما اقترفوا وال ھم  إنساني جراء ما اقترفت أیدیھم وجوھرھا عنصري، فال ھم في النھایة حل
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لعدالة بحق الشعب المقتلع. سیستمر الصراع ما دام الشعب الفلسطیني المظلوم یرى العالم كلھ أجروا ا

  .یدیر لھ ظھره باستعالء مقیت

  الروائیون والشعراء عصامیون... ھل العصامیة تتعارض مع األكادیمیة؟

ن نتحدث؟ ال أظن أن ثمة عالقة جدلیة بین اإلبداع واألكادیمیة، وال أدري عن أي األكادیمیی -

العصامیة قد تكون في الطرفین. ولكن األكادیمي بالمعنى الذي في نفسي یفترض أنھ في طلیعة 

  .العصامیین

جاءت بنیة الروایة محكمة ومشوقة ملیئة بالحیاة تسائل وتترك الشخصیات تعبر عن حیرتھا 

تتصل باختیاراتك  وأوجاعھا... ھل ھذا یعود إلى اطالعك على النظریات السردیة أم ألسباب ذوقیة

  كقارئ؟

ّوال،  - ذلك یعود إلى ھذه األسباب مجتمعة، والرتباطھا بالمخزون الشفوي الذي عایشتھ السنین الط

وللتجارب الحیاتیة التي غاصت في نسیج العمل ولم تطُف على الّسطح. ال أظن أن معرفة النظریات 

قواعد أو نظریات، أعیش الشخوص الّسردیة كافیة لكتابة عمل روائي. كنت أحاول أن أنسى أي 

واألحداث واألماكن وأتخیّل الزمان بروح الطفل وروح الشاب وروح الكھل، فأن تعیش حیاة الروایة 

  .أفضل ألف مّرة من أن تضع نفسك في قوالب وھیاكل ال ماء فیھا وال رواء

ً بین حدین: حد الحب المخملي ً جمالیا الملھم واآلسر، وحد  عالقتك بالشعر ملتبسة بحیث یبدو وسیطا

  القسوة... كیف تفسر ھذه اإلشكالیة؟

الشعر عندي ھو التعبیر الحي عن اإلنسان في حاالتھ كافة، واإلنسان لیس حالة واحدة، وقد كان  -

الشعر رفیقي في الحیاة أعبر فیھ عن نفسي في حاالت الحب والرضا والسخط، وال أعد التعبیر عن 

ً ِمن الھ م الفردي. أنا من الذین یعیشون األحداث والتجارب العامة بوصفھا تجربتي الھم الجمعي بعیدا
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الفردیّة. ولیس من الغریب أن یتوّحد اإلنسان والوطن والحبیبة لدّي في قصیدة واحدة. الشعر تعبیر 

عن الذات والحیاة والواقع والكون والوجود وخیر الشعر ما تأمل كل ھذه األقانیم وصھرھا الخیال في 

ٍب واحد. فالذي یعیش األحالم ویختار مفرداتھ للتعبیر عن ھذا العالم اآلسر ھو الذي ینفعل مركّ 

  .بتجربتھ في الحیاة والواقع فینكأ ویجرح

، »أثر التراث الشعري العربي على مدرسة اإلحیاء في مصر«أطروحتك للماجستیر كانت بعنوان 

ً بدأت بحركة اإلحیاء التي شرعھا وبعد اشتعال أربع ثورات شعریة متتالیة في مسافة قصی رة تاریخیا

  البارودي... ھل تعتقد أن الشعر العربي في حاجة إلى ثورة جدیدة أم إلى إعادة إحیاء؟

أرى أن حركة اإلحیاء األولى في عھد البارودي كانت حركة طبیعیة للعودة إلى نموذج عام لتحییھ  -

ّرت وھو نموذج عصور االزدھار (الجاھلي واإلسالمي و العباسي)، ولعل ذلك لعوامل موضوعیة أث

ّا  في حركة الشعر العربي حتى عصر النھضة (وإن كان لي مالحظة على تعمیم ھذا الحكم). وإذا كن

شھدنا حركة اإلحیاء، فقد شھدنا حركات التجدید عند شعراء الدیوان وأبولولو والمھجر، ثم حركة 

اتي وصالح عبد الصبور ونازك المالئكة وأدونیس الشعر الجدید لدى الرواد مثل السّیاب والبیّ

والقباني وحجازي وغیرھم، ثم األجیال التي طّورت لغة الشعراء في العقود الالحقة مثل محمود 

درویش وأمل دنقل، وظھرت منذ عقود قصیدة النثر التي تمتد إلى أوائل القرن الماضي ویحاول 

  .دة الحركة الشعریةمنظروھا وشعراؤھا أن یسندوا إلى أنفسھم قیا

ال أرى أننا في حاجة إلى إحیاء جدید بالمعنى المصطلح علیھ، ولكننا في حاجة إلى نفض الغبار عن 

ً من  تراثنا الشعري العظیم وقراءتھ بعمق وذكاء واستلھامھ ِمن دون محاكاتھ وتقلیده لیكون مدماكا

شعر ولكن أخشى أن تتسارع میوعة مدامیك تجربتنا الشعریة. وأنا ال أخشى من المتطفلین على ال

  .الحركة النقدیة فتنسب إلى الشعر األدعیاء الذین یھرفون بما ال یعرفون

  ھل تؤمن بضرورة تجاوز التراث بعد استیعابھ؟
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فھمي للتراث أنھ لیس نقطة متعیّنة في مكاٍن ما أو زمن ما. التراث یقع حتى آخر نقطة في الزمن،  -

ً وقرا ّي. ال وھو ملٌك لنا جمیعا ءة الجید منھ في كل العصور واجب. لكن األوجب ھو التجاوز والتخط

أؤمن بالقطیعة مع السابق ویالتالي مع التراث، فالتواصل أمر ضروري بل حتمّي. قیل في األجیال 

الحاضرة إنھا أجیاٌل بال آباء. وھذا مأزق خطیر، ولعل المسؤولین عن المناھج في ھذه األیام یغّذون 

ً ما، ولكنھا تخدم الھدف الرئیس من ھذه االت ً ضعیفة تخدم أغراضا جاه بتلقین التالمیذ نصوصا

  .إدراجھا في مناھج التعلیم

ّت حبیسة مدارج الجامعة ولم تنزل إلى شوارع  ما مدى صواب القول بأن مؤّسسة النقد العربي ظل

   تخدم الُمنَجز اإلبداعي؟الكتابة، وأّن ما یكتب فیھا ال یزید عن كونھ تطبیقات مدرسیّة صارمة ال

ال أستطیع أن أتحّدث عن مؤسسة واحدة للنقد العربي، ولذلك نرى أن النقد في تعاملھ مع الواقع  -

اإلبداعي مّر بمراحل، فالنقد حتى السبعینات كان لھ دوره في متابعة المنجز اإلبداعي، وكانت ھناك 

ً في ما بعد، ولعّل المبدعین أدركوا ھذا سطوة للنقد یخشاھا المبدعون، ولكن األمور بدأت تخت لف قلیال

األمر، وراح بعضھم یبحث عن منابر إعالمیة تمكنھ من الذیوع والشیوع والتمیّز، فرحنا نرى 

ً مناصرین، أدى إلى شیوع ظاھرة  بعضھم یسیطر على صحف ومجالت وبرامج، تستقطب نقادا

 ً ّت المتابعات النقدیة خارج ھذا  الشللیة، وراح بعض النقاد یسكتون أو یتحدثون طمعا . ولذلك قل ً ورھبا

  .اإلطار وانكفأت على نفسھا

  في رأیك، ما جدوى الجوائز بالنسبة إلى المبدع؟

الجوائز األدبیة مفیدة من زاویة أنھا ال تجعل التكریس المعیار الوحید لنیل الجوائز، وكثیر من  -

ً بسبب عوامل مختلفة بعضھا غیر  الناس یعرفون الفائز من اسمھ وقد یكون ھذا االسم مصنوعا

ً في ظھور بعض الروایات المتفوقة وتداولھا ویصعب أن یحظى صاحب  موضوعي، ومفیدة أیضا

  .ھذه الروایة بالذیوع خارج ھذه الجوائز
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أما الموضوعیة فھي نسبیة حتى في أعرق الجوائز تتحكم فیھا عوامل مختلفة أھمھا خبرات وأذواق 

یكن فإّن الجوائز لیست بھذا السوء الذي یتحدث عنھ بعض من تخطئھم الجائزة أو  المحكمین، ومھما

ً على أذواق الناس ومذاھبھم  من یصنفون األمر من زاویة: من لیس معي فھو ضدي، ویكون حكما

واتجاھاتھم وخبراتھم وانتماءاتھم وأعراقھم وبلدانھم وطبقاتھم االجتماعیة!
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   لعاليقرارات مجلس التعلیم ا
  
  

قرر مجلس التعلیم العالي في جلستھ التي عقدھا یوم أمس األحد برئاسة الدكتور بسام التلھوني وزیر 
التعلیم العالي والبحث العلمي/ المكلف، التنسیب إلى دولة رئیس الوزراء بتعیین األستاذ الدكتور 

ً لجامعة آل البیت لمدة أربع سنوات و ً من تاریخ عدنان یوسف محمود العتوم رئیسا ذلك اعتبارا
ة السامیة على ھذا القرار، وتعیین األستاذ الدكتور سامي حسین علي محمود صدور اإلرادة الملكی

ً في مجلس أمناء الجامعة األمیركیة في مادبا عن فئة األكادیمیین وللمدة المتبقیة من عمر  عضوا
ً في مجلس أمناء  المجلس، كذلك تعیین األستاذ الدكتور نمر عبد الحمید عبد اهللا السلیحات عضوا

  .د األھلیة عن فئة األكادیمیین وللمدة المتبقیة من عمر المجلسجامعة ارب
  

المصادقة على الحساب الختامي لجامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة لعام  : كما قرر المجلس ما یلي
٢٠١٧. • 

 • .٢٠١٨المصادقة على موازنة جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة للعام  
 
  ٢٠١٧ختامي لجامعة البلقاء التطبیقیة األردنیة للعام المصادقة على الحساب ال 
  
 • .٢٠١٨المصادقة على موازنة جامعة البلقاء التطبیقیة للعام  • 
 
   ٢٠١٧المصادقة على الحساب الختامي لجامعة العلوم التطبیقیة للعام  
  
   ٢٠١٧المصادقة على الحساب الختامي للجامعة األمیركیة في مادبا للعام  •
  
 • .٢٠١٧ادقة على الحساب الختامي لجامعة البترا للعام المص •
 
إقرار األنظمة اآلتیة في جامعة عمان األھلیة (نظام الموظفین ، نظام الرواتب والعالوات الخاص  

ً ألحكام  بأعضاء الھیئة التدریسیة، نظام الرواتب والعالوات الخاص بأعضاء الھیئة اإلداریة)، استنادا
إقرار النظام المعدل لنظام  • 2018.(لسنة  ١٨انون الجامعات االردنیة رقم (/ن) من ق١٠المادة (

ً ألحكام المادة  ن) من قانون الجامعات االردنیة رقم /10)الرواتب والعالوات في جامعة جدارا استنادا
  ٢٠١٨(لسنة  ١٨(
  

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٤/الغد ص:٢الرأي ص:
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  ٢٠١٨اعالن نتائج امتحان مھنة المحاسبة القانونیة لدورة كانون األول 
  
  

رئیس دیوان المحاسبة الدكتور عبد خرابشة رئیس لجنة الترخیص / لجنة االمتحان المنبثقة عن أعلن 
بحضور أعضاء  ٢٠١٩كانون الثاني  ٥الھیئة العلیا لمھنة المحاسبة القانونیة یوم السبت الموافق 

امعة في الج ٢٠١٨كانون االول  ١٥اللجنة نتائج امتحان مھنة المحاسبة القانونیة الذي عقد في 
  األردنیة .

  
ً حیث تقدم للورقة األولى  ٢٢٥وقال الخرابشة إن عدد المتقدمین لالمتحان في الورقتین   ٩١متقدما

ً وللورقة الثانیة  ً من مجموع الورقتین أي ما نسبتھ  ٦٣متقدما، وبلغ عدد الناجحین  ١٣٤متقدما متقدما
  %.٦٥%، مبینا أن عالمة النجاح حددت ب ٢٨

  
ً اي ما نسبتھ  ٣٧أن عدد الناجحین في الورقة األولى القوانین والتشریعات  وأضاف الخرابشة ناجحا

ً اي ما نسبتھ ٢٦% في حین بلغ عدد الناجحین في الورقة الثانیة (المحاسبة والتدقـــیق ) (٤١ ) ناجحا
ً أن نتائج االمتحان تمت المصادقة علیھا من أعضاء لجنة الترخیص المنبثقة عن ٢٠( %) ، موضحا

  الھیئة العلیا لمھنة المحاسبة القانونیة .
  

ً حیث یعمل على رفد القوى البشریة المھنیة في  وأوضح الخرابشة أن االمتحان یعقد مرتین سنویا
المملكة بعناصر جدیدة ذات كفاءة مھنیة عالیة یحتاجھا االقتصاد الوطني نتیجة تطور األعمال 

ً أن ھذا االمتحان ھو امتحان شامل وعلى مستوى وتوسیع قاعدة عمل المحاسبین القانونیین ، م شیرا
  عاٍل من المھنیة والحرفیة وھو بمستوى االمتحانات المھنیة العالمیة في الدول المتقدمة األخرى .

وبین الخرابشة أن لجنة الترخیص قامت بإجراء الترتیبات الالزمة لعقد ھذا االمتحان بمشاركة أساتذة 
ً أن أكادیمیین متمیزین ومحاسب ین قانونیین مھنیین من ذوي الخبرة والكفاءة والسمعة الطیبة مضیفا

  االمتحان تم بكل شفافیة ونزاھة ومصداقیة.
ً للمتقدمین الذین لم یحالفھم الحظ االستعداد األفضل والنجاح في االمتحان  ً للناجحین ومتمنیا مباركا

  القادم.
  

  غد الكترونيال
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  حتى اآلن» التعلیم العالي«و» تربیةال«ال حسم لدمج وزارتي »: الدستور«شویكھ لـ 

  
  

أكدت وزیر الدولة لتطویر األداء المؤسسي ووزیر للسیاحة واآلثار بالوكالة مجد شویكھ  في تصریح 
ال یوجد معلومات عن دمج وزارتي التربیة والتعلیم والتعلیم العالي والبحث » الدستور»خاص لـ

لجانب. وأكد مصدر حكومي في متابعة خاصة العلمي بوزارة واحدة حتى اآلن، ولم یحسم ھذا ا
أن ھذا األمر تحت الدراسة اآلن، في ظل أنھ لم یكن خالل فترة الثمانینیات وزارة تعلیم » الدستور»لـ

عال، مبینا أن التوجھ دمج الوزراتین بوزارة واحدة، یحمل حقیبتھا وزیر واحد، وبطبیعة الحال 
یعیة لتنسجم مع التغیرات التي ستلحق الدمج. رئیس سیتبع ھذه الخطوة تعدیالت وتغییرات تشر

الفضائیة مساء الجمعة الماضي، ألمح » رؤیا«الوزراء الدكتور عمر الرّزاز خالل مقابلتھ مع قناة 
إلى عدم دمج الوزارتین في التعدیل الوزاري المرتقب، مشیرا إلى عدم وجود دمج بین الوزارات في 

ان وزارتي التربیة «رتین غیر متجانستین، وقال بھذا الشأن  التعدیل القادم بل ربما فصل وزا
والتعلیم والتعلیم العالي والسیاحة واآلثار یتم ادارتھما حالیا بشكل كفؤ من قبل األمناء العامین 
والوزراء المكلفین، وسیتم اإلعالن في الوقت المناسب عن التعدیل الوزاري لشغل ھاتین الحقیبتین 

 ».ثلما ھو الحال بالنسبة لوزارتین أخریین موكلة حالیا لوزیر واحدمع الغاء دمجھما م

  ١الدستور ص:
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  بالیرموك ٢٠١٦/٢٠١٧إعالن أسماء الفائزین بجوائز وحوافز البحث العلمي للعام الجامعي 

  
  
  

أعلن عمید البحث العلمي والدراسات العلیا في جامعة الیرموك الدكتور قاسم الحموري أسماء 
  .٢٠١٦/٢٠١٧البحث العلمي" للعام الجامعي  الفائزین بجوائز "حوافز

وبمبادرة من عمادة البحث العلمي، مجموعة من  ٢٠١٧وأوضح الحموري أن الجامعة أقرت عام 
الجوائز والحوافز ألفضل باحث، وأفضل رسائل في الدراسات العلیا، وذلك إدراكا منھا بأھمیة 

، وخلق روح التنافس اإلیجابي فیما بینھم بما البحث العلمي وتحفیز للباحثین وطلبة الدراسات العلیا
  یخدم رسالة الجامعة ویحثھم على العمل واالبتكار واالبداع.

: حیث حصل الدكتور ٢٠١٦/٢٠١٧وفیما یلي أسماء الفائزین بالجوائز والحوافز للعام الجامعي 
حافز افضل باحث محمد محمود العجلوني من قسم العلوم المالیة والمصرفیة (رحمة هللا علیھ) على 

للكلیات االنسانیة، والدكتور محمود علي عبد القضاة من قسم الكیمیاء على حافز افضل باحث 
  للكلیات العلمیة.

فیما حصلت الطالبة اسماء الحوامدة من قسم المناھج وطرق التدریس على جائزة افضل اطروحة 
التخصصیة لمعلمي العلوم وعالقتھا  دكتوراه عن الكلیات االنسانیة، عن رسالتھا المعنونة "الھویة

بممارستھا التعلیمیة وبتصوراتھم الولویات مسار اصالح تعلیم العلوم في االردن"، وأشرف علیھا 
الدكتور محمود بني خلف، وحصلت الطالبة یاسمین ابو عباس من قسم المحاسبة على جائزة افضل 

نونة "اإلفصاح عن المخاطر في رسالة ماجستیر عن الكلیات االنسانیة، عن رسالتھا المع
التقاریرالمالیة المنشورة :دراسة تطبیقیة على القطاع المصرفي وقطاع التأمین في األردن" وأشرف 

  علیھا الدكتور تركي الحمود.
وحصلت أیضا الطالبة بیان عبد الوھاب من قسم االحصاء على جائزة افضل رسالة ماجستیر عن 

 A Close Look at the Estimation ofمعنونة "الكلیات العلمیة عن رسالتھا ال
thePopulationSize.وأشرف علیھا الدكتور محمد فریوان ، "  

  طلبة نیوز
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  كیف نجّذر ثقافة الریادة عبر التعلیم؟
  
  

  
  

یحض ریادیون ومختصون في الشأن االقتصادي على ضرورة نشر ثقافة ریادة األعمال في 
وفي لقاءات  .خصصة تعزز مفاھیم العمل الریاديمرحلتین التعلیم العام والعالي ضمن مناھج م

، ینادي ھؤالء بتوجیھ طاقات الشباب منذ المراحل األولى للتعلیم نحو الریادة »الرأي«أجرتھا معھم 
لمواجھة شبح البطالة وھم یركزون على أھمیة تعزیز الوعي في الریادة؛ وإیجاد الحوافز للریادیین 

تضان األفكار الریادیة بنشر حاضنات أعمال في المحافظات وخارج عبر توفیر بنیة تحتیة ریادیة الح
 المدن الكبرى توفر األدوات اللوجستیة لألفكار الریادیة بما یضمن نجاحھا

 
ویشجعون الشباب على التوجھ نحو ریادة األعمال لتوفیر فرص عمل لھم ولمن حولھم من خالل  

ّالع على المجاالت الریادیة التي تالئم تخ صصاتھم وشغفھم وتحویل أفكارھم االبتكاریة مشاریَع االط
ً ماثلة للعیان  ریادیة

 
ضرورة توفیر » الرأي»الریادة تبدأ من المدرسة الخبیر والمحلل االقتصادي مازن مرجي یؤكد لـ 

ً إلى الجامعات وتتوج بالرعایة الحكومیة من  ً بالروضة والمدرسة وصوال بیئة محفزة للریادة بدءا
وینبھ مرجي إلى أن تحفیز الریادة یجب أن  .سات العلمیة والثقافیة واالقتصادیة القائمةخالل المؤس

یبدأ من السنوات األولى في المدرسة بتشجیع األطفال في كل المراحل العمریة من خالل أسالیب 
في وھو ال ینكر دور الجامعات في إبراز الریادة  .تعلیمیة معروفة عالمیا ومشاریع مدرسیة تعلیمیة

   .مجال التخصصات المختلفة
  

عن المشھد في إطار دعم الریادة الشبابیة؛ مع أنھ یعتقد أنھا یجب » غائبة«ویالحظ أن وزارة الشباب 
ویذھب مرجي إلى أن الریادة یجب أن تشمل نواحي الحیاة كافة؛  .أن تكون الحاضنة والمعبر والممر

ویشجع على ضرورة  .«غیاب البیئة الحاضنة«یجة %من المشاریع الریادیة تفشل نت ٧٠إذ یقدِّر أن 
التعامل مع مفھوم الریادة بمختلف مجاالتھا الثقافیة واالقتصادیة واإلجتماعیة وتوسیع قاعدة العنایة 

ویقر مرجي  .بالریادیین بغض النظر عن أعمارھم، وھو ما یؤدي بالضرورة إلى إثراء الوطن
ات والمحبطات وعدم وجود بیئة مناسبة لالبتكار؛ غیر بصعوبة الظروف اإلقتصادیة وكثرة المثبط

علیھم التركیز «أنھ یدعو الشباب إلى أن یتسلحوا بالعزیمة واالصرار و أال یتذرعوا بالمعوقات، بل 
 .«واستثمار الفرص لتحقیق الذات

 
ح نحو جیل ریادي الریادي عبد الرحمن الزغول یروي قصة ریادتھ؛ إذ استطاع أن یحقق بصمة نجا 

وھو أحد الشباب الحاصلین على وسام الملك عبداهللا  .«التدویر من أجل التعلیم«من خالل مؤسسة 
الثاني التمیز من الدرجة الثالثة، وأول شاب أردني یحصل على جائزة الشیخ محمد بن راشد آل 

 .٢٠١٨مكتوم في أفضل مشروع ریادي من الفئة الذھیبة لعام 
 
من خالل نشر قصتھ في إحدى الصحف العالمیة » العالمیة«تھ إلى إرادة الزغول وعزیمتھ أوصل 

تحویل «وھو یؤمن أن من أولویات الشباب  .«بصفتھ أنموذجا ألفضل مشروع ریادي عربي
ً لتأسیس المشاریع الخاصة بھم وجعلھا مبتكرة عبر خریطة الریادة العالمیة كیف  .«التحدیات فرصا

وھذا یمكن إنجازه، كما یرى الزغول، من خالل إنشاء جیل شاب نجّذر ثقافة الریادة عبر التعلیم؟ 

  الرأي الكتروني
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یُْؤِمن بنفسھ؛ مدلال على ذلك بأن الشباب أثبتوا قدرتھم على جعل الریادة أحد أھم البرامج التي تبنتھا 
إنشاء جیل یعزز ثقافة «ویحض الزغول على تطویر األفكار والمجتمع من خالل  .المؤسسات

 ق مشاریع تحدُّ من البطالة عبر مبادرات مستدامةاالبتكار والریادة وإطال
 
 .«أنت ریادي وسفیر لنفسك ووطنك في تأثیرك اإلیجابي في خدمة المجتمع«ویستطرد بالقول:  

ویدعو الشباب إلى اتخاذ خطوات مدروسة نحو العمل الریادي وعدم التسرع في إنضاج تجاربھم، 
تساعد الریادیین وتزودھم بما یحتاجون من المعرفة واإلفادة من الجھات الربحیة والتطوعیة التي 

االستثمار بالذات الریادي صدام سیّالة مؤسس مبادرة  .والدعم لیمضوا في مشاریعھم بخطوات ثابتة
یتفق مع الزغول بضرورة تعریف الشباب بالمفاھیم الریادیة من خالل المھارات » أنا أتعلم«

 المكتسبة بالتجربة
 
اب األردني قادر على التمیز في قطاع الریادة، بداللة تجارب لریادیین وھو یالحظ أن الشب 

استطاعوا الوصول الى العالمیة، إذا جرى تمكینھم وتدریبھم ودعمھم لدخول سوق العمل، ما ینعكس 
ً حیویا  .على االقتصاد الوطني ویؤكد أن الریادة باتت واحدة من آلیات التنمیة االقتصادیة وتلعب دورا

 تراعات وتوفیرالوظائففي االخ
 
ویشدد على أھمیة دعم الشركات الناشئة في قطاع ریادة األعمال أو الریادة االجتماعیة لصنع  

ویعتقد أن إیجاد بیئة أعمال قویة في المملكة یلزمھ دعم مالي مغامر وتقني یساھم  .وظائف المستقبل
حالیا، » بطيء النمو«عمل وینصح الشباب بالصبر في سوق  .في توسع السوق ودعم المشاریع

ُكِسبھم مھارات أساسیة تدعم طموحاتھم وآمالھم  .والعمل واالستثمار بذاتھم في تدریبات ت
 
اقتناص الفرص الریادي ابراھیم القرالة مؤسس مشروع ومبادرة (السحابة التقنیة) یرى أن ریادة  

ى الفرص وكیفیة االستثمار فھي تسلط الضوء عل ..األعمال أضحت متطلبا لبناء اقتصادیات الدول
بھا وإبراز المبتكرین والمبدعین وصقل مھاراتھم ضمن بیئة ریادیة توفر الحلول للمستھلك 

وال ینكر القرالة أن الریادة الیوم باتت أحد مؤشرات قیاس تقدم الدول واقتصادیاتھا، وأنھا  .والمجتمع
والخدمات وفتح باب التنافسیة بالتوسع تساھم بتغطیة احتیاجات السوق المحلي من مختلف المنتجات 

   .لألسواق الخارجیة
  

ومن وجھة نظر القرالة فإن الریادة حلٌّ سحري في محاربة البطالة من خالل تشجیع رواد األعمال 
ً أكانت ناشئة أو صغیرة، مما یوفر فرص عمل متنوعة  ً ومستدامة وتحویل أفكارھم مشاریع قائمة

 ومختلفة
 
ضمن بیئة ریادیة أو مشاریع » یقلل من ھجرة العقول«ان ریادة األعمال ویؤشر إلى أن احتض 

ونجاح  .ابتكاریة؛ ویحافظ على الموارد البشریة داخل مجتمعاتھا المحلیة ویوظفھا بصورة مناسبة
كیفیة بناء خطط عمل مرنة وناجحة وإحترافیة وبناء نموذج «رواد األعمال، وفق القرالة، یعتمد على 

 وبخاصة في السنوات األولى» مشروع الریاديأعمال مرن لل
 
البرمجیة )ویشدد على ضرورة مواكبة تقنیات التكنولوجیا ومعرفة كیفیة توظیف األنسب منھا  

 .والتسویقیة) لضمان استدامة المشروع والقدرة على المنافسة ودخول األسواق الجدیدة
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جدید ولیس ما ھو تقلیدي ھو ما یحتاجھ  الشغف وروح المبادرة والصبر والقدرة على تقدیم ما ھو» 
،یقول القرالة الذي یدعو إلى اقتناص الفرص وتحویل »الشاب الذي یرغب بدخول عالم الریادة

یرى أن  ٢٠١٨عباس األسمر، الحائز على جائزة الطالب الریادي لعام  .العقبات حوافز لالستمرار
ً في حیاة الشباب، ومنھم (الموظف ون)؛ فھي ال تقُصر على بدء مشروع خاص؛ الریادة صارت أساسا

وإنما یمكن تفعیل الریادة في الوظیفة والعمل لدى المؤسسات عبر اھتمام الموظفین بتطویر مستوى 
ویؤكد أن الریادي یمكن أن یحّصل الخبرات والمعلومات بالبدء  .الخدمة المقدمة والتجدید المستمر

علیمیة بعیدة عن إدارة االعمال من خالل التدریب بأول خطوات مشروعھ حتى لو كانت خلفیتھ الت
  .ومن تجارب اآلخرین
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  التعلیم التقني والمھني للجامعیین

  
  د. محمد حمدان

لعل األسرة األردنیة تحتل المرتبة األولى في سیاق إتاحة الفرصة لكل فرد فیھا لتعلیم عاٍل على 
افة مجتمعیة تؤدي إلى قناعة تامة باألھمیة مستوى الدرجة الجامعیة األولى. ویعود ذلك إلى ثق

   .المفصلیة للمؤھل الجامعي في ثالثة جوانب رئیسة من المتطلبات الحیاتیة المستقبلیة
  

ویتمثل الجانب األول في فرصة بناء الشخصیة وتنمیة المھارات اإلجتماعیة والفكریة والثقافیة التي 
أما الجانب الثاني فإنھ یكمن في الدراسة الجامعیة نفسھا تنطوي علیھا بیئة الحیاة الجامعیة السلیمة. 

التي تحقق تنمیة المعارف التخصصیة وما یرافقھا من مھارات واتجاھات إیجابیة، وبالتالي تعزیز 
فرص اإلنخراط في سوق العمل المنتج سواء من حیث التوظیف في القطاع العام أو القطاع الخاص 

  أو العمل الحّر.
  
نب الثالث في تحقیق مكانة مرموقة جاذبة للمواقع اإلجتماعیة المتقدمة، ولعل األسرة ویتجسد الجا 

، في أحد عناصره، عندما یأتي سؤال أھل  ً األردنیة تنفرد من خالل ھذا الجانب باإلھتمام، حصرا
 ً ً جامعیا من  وباإلضافة إلى ذلك، فإن نسبة عالیة .الفتاة المخطوبة عّما إذا كان الخاطب یحمل مؤھال

الطلبة ال یلتحقون بالتخصصات المرغوبة لدیھم أو لدى ذویھم، بل ینتھي بھم المطاف إلى اإللتحاق 
بالتخصصات التي یتیحھا مستوى معدالتھم في الدراسة الثانویة. كما أن اإللتحاق بالدراسة الجامعیة 

ً، في أغلب األحیان، ع  لى حاجات سوق العملحسب رغبة الطلبة ذوي المعدالت العالیة لم یعد قائما
 
في إطار ھذا الواقع، وإلى حین إحداث التغییر المتوازن في الثقافة المجتمعیة الموصوفة في أعاله،  

ً لحلول دورھم في التعیین  یتزاید بإضطراد عدد الخریجین الجامعیین العاطلین عن العمل، إنتظارا
  دى مؤسسات القطاع الخاص. لدى دیوان الخدمة المدنیة أو حصولھم على فرصة عمل لدى إح

  
وفي المقابل، نجد أن فرص عمل عدیدة في المجال التقني والمھني یشغلھا وافدون من األشقاء العرب 
ً، إال أنھ حصل على التدریب المطلوب  ً منھم مؤھل جامعیا ً لیس قلیال ً بأن عددا ومن غیرھم، علما

   .أثناء ممارسة المھنة ألول مرة في األردن
  

قول، فإن مصلحة كل من الفرد والمجتمع األردني، في الظروف اإلقتصادیة الخاصة التي وخالصة ال
یمر بھا وطننا الحبیب، تتطلب من كل خریج جامعي، وقد حقق التطلعات الشخصیة والمجتمعیة 
السائدة للتعلیم الجامعي دون تحقیق فرصة العمل، أن یلتحق ببرنامج أو أكثر للتدریب والتأھیل التقني 

المھني الذي یختاره مما تقدمھ الجامعات أو المؤسسات المتخصصة، وبالتالي الحصول على فرصة و
العمل المتاحة في ھذا المجال، وذلك إلى حین حصولھ على فرصة عمل أخرى في مجال تخصصھ 
الجامعي، أو لعلھ یختار التوسع، بصورة مستقلة، في العمل التقني والمھني الحّر، ممارسة و/أو 

ً بذلك للمردود اإلقتصادي األفضل والحیاة المعیشیة المریحةإدا   .رة، تحقیقا

  الرأي الكتروني

 مقاالت
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  تدویل التعلیم.. خطوة إلصالح التعلیم
  

  األستاذ الدكتور ماھر سلیم
یواجھ التعلیم العالي في األردن تحدیات العولمة وآثارھا المتعددة على الصعید الثقافي واالجتماعي 

ً وضع الحلول العلمیة والعملیة القابلة للتطبیق واالقتصادي والسیاسي، وأصبح ضرو ً ولیس ترفا رة
،والتي  ١٩٩٨في ظل التوجھ العالمي المنبثق من استراتیجیة تدویل التعلیم لمنظمة الیونسكو عام 

تحدد التدویل كوسیلة لالرتقاء بالتعلیم والبحث العلمي بتبني البعد الدولي في فعالیات التعلیم وأنشطتھ 
وغیرھا، وتحدیث الخطط الدراسیة وتبادل أعضاء ھیئة التدریس والطلبة، واستقطاب  األكادیمیة

الخبراء والمختصین وزیادة مھارات التواصل وتعلم اللغات األجنبیة والتعاون الدولي في المجاالت 
ً لتجدید نوعیة التعلیم والبحث العلمي    .الفنیة والتدریب والبحث العلمي وتعزیز الشراكات سعیا

  
الذي یھدف إلى إعادة النظر في النظام األوروبي للتعلیم والذي وقعھ  ١٩٩٨كان إعالن السوربون ف

أربعة وزراء للتعلیم من فرنسا وألمانیا وإیطالیا والمملكة المتحدة، ومن ثم اتفاقیة بولونیا في عام 
إصالحیة في  الذي وقعھا وزراء التعلیم العالي األوروبیون، والتي تنص على أكبر عملیة ١٩٩٩

 التعلیم العالي األوروبي حیث تھدف إلى إیجاد نظام تعلیمي أوروبي
 

وتنص الوثیقة على ستة أھداف عامة، منھا: تسھیل التنقل للطلبة والباحثین بین الجامعات  .
األوروبیة، ودعم التعاون والبحث العلمي المشترك، واعتماد أنظمة موحدة لقیاس مھارات الطلبة 

 لعلمي، وقد تم على أثرھا إعادة ھیكلة النظام التعلیمي لیتواءم وتحقیق األھداف المنشودةوتحصیلھم ا
 
إن التنافس على جودة الخریجین ومدى قدرتھم التنافسیة على مواجھة متطلبات العمل المحلي  

ّد واإلقلیمي والعالمي، والمشاركة في النھضة والتطویر والریادة والتحول إلى اقتصاد المعرفة یع
الحجر األساس، والعامل المحدد الذي یدفع بتبني استراتیجیة التدویل كوسیلة لمواجھة العولمة 
وتحدیاتھا في الوقت نفسھ الذي یتزامن فیھ التراجع الواضح في مستوى التعلیم العالي في األردن 

المكتسبة التي  والذي نتج عنھ اختالل في أعداد الخریجین المتمثلة بزیادة أعدادھم وتدني المھارات
تتوافق مع متطلبات المجتمع بقطاعاتھ المختلفة واحتیاجات أرباب العمل، بمعنى تفوق الكم على 

 .النوع والتحول إلى البطالة المقنعة، الذي یحد من الفرص في المنافسة داخل نطاق الوطن وخارجھ
ً مبذولة في األردن في ھذا االت جاه یتمثل بالمشاركة في وال بد من اإلشارة إلى أن ھناك جھودا

البرامج الدولیة، مثل (تمبوس وإراسموس)، الذي یتم تمویلھا واإلشراف علیھا من االتحاد األوروبي 
وغیرھا من البرامج الدولیة، ولكنھا ما زالت محدودة وال تتعدى برامج قلیلة ال تؤثر على واقع التعلیم 

محاوالت فردیة من المؤسسات التعلیمیة دون  وال تسھم في تطویره للمستوى المطلوب، وذلك كونھا
 أن یكون لھا رؤیة ضمن االستراتیجیة الوطنیة الشاملة

 
ً في ظل التطور الھائل في عالم تقنیة المعلومات واالتصاالت وانفتاح   ً صغیرة لقد أصبح العالم قریة

، كما أن دور الجامعات دول العالم على بعضھا، والتحدیات المتوقعة في فضاء التعلیم العالي العالمي
ً على التدریس بل تعدى ذلك لتكون مراكز للبحث والتخطیط والمشاركة في البناء  لم یعد قاصرا
االجتماعي والثقافي وتحقیق التنمیة المستدامة، ومن أجل البقاء والمنافسة والمشاركة فإنھ البد من 

میة، وھذا مشروع ضخم یحتاج إلى تبني مشروع وطني بتدویل التعلیم في المملكة األردنیة الھاش
إرادة سیاسیة واستراتیجیة تضمن حسن تنفیذه، آخذین بعین االعتبار مقومات البلد وثرواتھ الطبیعیة، 
واحتیاجاتھ اآلنیة والمستقبلیة، وأھدافھ الوطنیة التي تندرج في فضاء األمن الوطني والثقافي 

مؤسسات التعلیم العالي في الوضع الحالي ال  واالجتماعي واالقتصادي والسیاسي. ومن المؤكد أن

  ١١الرأي ص:
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تستطیع القیام بھذا الدور دون دعم حكومي متزامٍن مع سن التشریعات المناسبة لتسھیل التنفیذ 
إن تدویل التعلیم یتضمن عدة خطوات وإجراءات وفعالیات البد من  .وضمان تحقیق األھداف المحددة

ً للتعلیم  ً واضحا ً بتناغم البدء فیھا لتصبح توجھا العالي ومكوناتھ من مؤسسات تعلیمیة؛ لتعمل جمیعا
ً لألخطاء والممارسات وذلك على النحو اآلتي   تدویل التعلیم.. خطوة إلصالح التعلیم  :وتشاركیة تجنبا

  
: تبني مجلس التعلیم العالي وھیئة االعتماد مشروع تدویل التعلیم، وسن التشریعات الثابتة اوال

ة لخلق بیئة تضمن نجاح المشروع واالستفادة من اتفاقیة بولونیا كمشروع والواضحة والمناسب
 إصالحي للتعلیم والتركیز على الجوانب اإلیجابیة بتطبیق المعاییر الدولیة في التعلیم

 
ً في مؤسساتنا التعلیمیة وخططھا الدراسیة لتحدیثھا بما   ً: إعادة النظر بالبرامج المطروحة كافة ثانیا

ابق مع ما ھو معمول بھ في الجامعات العالمیة المرموقة من حیث المحتوى واألھداف یتواءم ویتط
ً، والتي تعزز من فرصھم التنافسیة، وھذا  ً ودولیا لضمان اكتساب الخریجین المھارات المناسبة محلیا
یعني تدویل الخطط الدراسیة لتكون متوافقة مع ما ھو مطروح في الجامعات العالمیة، وضمان 

ار مراجعتھا وشمول البرامج التعلیمیة لمقررات تعلیم العمل الحر الخاص والمشروعات استمر
 .الصغیرة والتدریب المیداني والتأكید على مشروع التخرج لكل التخصصات

 
ً: توفیر الحریة األكادیمیة للجامعات، مع ضرورة االلتزام بمعاییر االعتماد والجودة األردنیة   ثالثا

 .لیة وتطبیق نظام الحوكمة الرشیدة مع التأكید على الدور الوطني في التوجیھواإلقلیمیة والدو
 
ً: تشكیل لجنة وطنیة دائمة إلصالح التعلیم وتطویره المستمر تكون من مسئولیاتھا وضع   رابعا

 .االستراتیجیات الوطنیة لجمیع مؤسسات التعلیم في األردن
 
ً: تعزیز الشراكات االستراتیجیة بین م  ؤسسات التعلیم العالي ومراكز األبحاث الجامعیة؛ من خامسا

وغیرھا، والتي ) 2020أجل نقل المعرفة والحداثة واالستفادة من البرامج الدولیة مثل (ھواریزن 
 .تھدف إلى تطویر البنیة التعلیمیة والبحثیة في الجامعات وتبادل األفكار والمعارف والخبرات

 
ً: توجیھ الجامعات األردنی  ة لالستفادة الحقیقیة من البرامج الدولیة لتطویر كوادرھا وبناء سادسا

الكفایات الجامعیة على مستوى البكالوریوس والدراسات العلیا، والسماح بتنقل الطلبة والموظفین 
وأعضاء ھیئة التدریس ووضع التشریعات الداعمة والتمویل المناسب، األمر الذي یتیح بالتعرف إلى 

ً: ربط الترقیات العلمیة ألعضاء ھیئة التدریس في الجامعات  .واالستفادة منھاالتجارب العالمیة  سابعا
األردنیة بمدى تفاعلھم في مجال األبحاث والنشر مع الجامعات المرموقة ومراكز البحث فیھا، 
واستقطاب أعضاء ھیئة تدریس وباحثین غیر أردنیین للعمل في الجامعات األردنیة من تدویل 

  التعلیم.. 
  

ذوي الخبرة في الجامعات العالمیة بحیث ینتمون إلى مدارس بحثیة تكون لھم  خطوة إلصالح التعلیم 
إنجازات مؤكدة واعتماد نسبة مئویة لھؤالء الباحثین لتكون ضمن معاییر االعتماد والجودة لمؤسسات 

ة والخاصة لیصبح التعلیم األردنیة، كما البد من تغییر نظام التفرغ العلمي في الجامعات الحكومی
ً مع ھذه المراكز البحثیة الدولیة ً: تعزیز البرامج المشتركة والتي ینتج عنھا منح شھادات  .مرتبطا ثامنا

ومؤھالت علمیة من الجامعات األوروبیة والجامعات العالمیة المرموقة، وھذا أفضل أنواع التشاركیة 
المعرفة إلى المؤسسات التعلیمیة المحلیة  الذي یضمن جودة التعلیم بالدرجة األولى، كما یضمن نقل

ومراكز األبحاث وبخاصة في الدراسات العلیا. أما سیاسة االستضافة فھي ال تحقق إال فائدة مادیة 
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لكل من الجامعات الخارجیة والجامعات األردنیة المستضیفة، وال یوجد لھا أي قیمة علمیة مضافة بل 
ً في تدني جودة التعلیم     .ومخرجاتھقد تكون سببا

  
ً: تشجیع افتتاح فروع حقیقیة لعدد من الجامعات العالمیة ذات السمعة العلمیة المرموقة  تاسعا
والمصنفة ضمن أفضل ثالثمائة جامعة حسب التصنیف العالمي لضمان توفیر التعلیم الجید أسوة 

شرق األوسط جامعة في الصین وآسیا وال ٢٥٠بنماذج الجامعات األمریكیة التي فاق عددھا على 
ً  325000 وغیرھا والتي تكفل تعلیم ما یقرب من  .طالب سنویا

 
ً: االھتمام بمھارات التواصل كتعلیم اللغة اإلنجلیزیة وإحدى اللغات العالمیة األخرى   عاشرا

 ،ً كالفرنسیة أو األلمانیة في مراحل التعلیم األساسي والجامعي للتخصصات اإلنسانیة والعلمیة كافة
یتیح للمتعلم التعرف على ثقافات مختلفة واكتساب مھارات من شأنھا استثمار وتطویر  األمر الذي

القدرات المعرفیة مما یعزز الفرصة للحصول على العمل في الدول العربیة والغربیة ویزید من 
   .فرص المشاركة في األعمال التجاریة والتكنولوجیة واالنفتاح على الثقافات والحضارات األخرى

  
دي عشر: دعم التعلیم التقني والمھني كحاجة ضروریة تفرضھا التحدیات المحلیة والعالمیة الحا

واستحداث تخصصات غیر نمطیة تتواءم مع احتیاجات السوق وتعزیزھا بشھادات دولیة من 
منظمات العمل العالمیة لضمان نوعیة المھارات المكتسبة والتي تتواءم مع أسواق العمل الوطنیة 

كما البد من تبني  .ة والعالمیة، وتضمن للخریجین فرص عمل غیر محدودة بمنطقة جغرافیةواإلقلیمی
سیاسة ترویج للتعلیم والتدریب في المجال التقني والمھني وإبراز دوره في تحقیق االزدھار 
االقتصادي والرقي االجتماعي ومساھمتھ في تحقیق التنمیة تدویل التعلیم.. خطوة إلصالح التعلیم 

 .قتصادیة واالجتماعیة المستدامة وسن التشریعات الالزمة لدعمھ وحمایتھاال
 
الثاني عشر: تطویر البنیة التحتیة لشبكة المعلومات والتواصل في المؤسسات التعلیمیة وربطھا  

ببعضھا؛ لتصبح قادرة على تبني التعلیم اإللكتروني، كوسیلة تعلیمیة معاصرة تحولھا من التلقین 
ى التفاعل والتعلم وتنمیة المھارات باإلضافة إلى تمكین الجامعات من تقدیم الخدمات التقلیدي إل

التعلیمیة لشریحة واسعة داخل وخارج المملكة بما یعرف بالتعلم عبر األقطار والقارات، باإلضافة 
إلى وضع التشریعات التي تنظم وتدعم التعلیم اإللكتروني والتعلم عن بعد وتبادل المعلومات 

 .ألبحاث في المجاالت المختلفةوا
 
ً وضرورة لالستجابة للتغیرات العالمیة   وفي الخالصة، إن تدویل التعلیم في األردن أصبح مطلبا

ً لخریجي الجامعات كون األردن یعتمد على  ووسیلة ھامة لخلق المزایا التنافسیة التي تضمن فرصا
ق الوحید لخلق بنیة تعلمیة وبحثیة وزرع تصدیر الكفاءات والخدمات إلى الخارج، كما أنھا الطری

ثقافة اإلنتاجیة واإلبداع واالبتكار، تتخطى سلبیات الحاضر، وتنقل التعلیم إلى مرحلة جدیدة تسھم في 
تطویر المعرفة والفكر والتحول إلى اقتصاد المعرفة، فال بد من التوجھ لالنفتاح على الدول المختلفة 

سسات التعلیم العالي لتبادل الخبرات والمعارف والمھارات إما عن وزیادة الحراك األكادیمي في مؤ
طریق الحصول على الشھادات العلمیة أو الدورات التدریبیة التي ترتقي بمستوى الخریجین وتتواكب 
مع متطلبات العمل وتحقق االستجابة األمثل للتطورات الھائلة في المجاالت االقتصادیة واالجتماعیة 

   .حداث التطویر اإلیجابي المطلوبوالمساھمة في إ
  رئیس جامعة عمان العربیة
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  مطلب وطني» التعلیم العالي«و» التربیة«دمج 
  

  احمد خلیل القرعان
تعتبر وزارة التربیة والتعلیم ركنا أساسا للتنمیة الحضاریة والبشریة، ومصنعا لرأس المال البشري، 

التعلیم العالي سیسھم في تنفیذ سیاسات تعلیمیة موحدة وعلیھ فإن قرار دمج وزارتي التربیة والتعلیم و
لجمیع مراحل التعلیم تحت إشراف جھة واحدة، كما سیسھم في بناء خطة استراتیجیة موحدة للتعلیم 
تسھم في تحقیق أھداف الخطط التنمویة للدولة، وتبادل الخبرات المعرفیة المتمكنة، والقدرات 

 لتعلیم المختلفةوالكوادر المتمیزة بین مستویات ا
 
إن مخرجات التعلیم العالي تحكمھا مدخالت التعلیم المدرسي، فكلما كانت المدخالت سلیمة  

وقویة،كانت كانت الفرصة مواتیة ألن تكون المخرجات بذات القوة والجودة، لذلك یجب أن ینصب 
یم المدرسي ال االھتمام على المدخالت قبل البحث عن المخرجات، مؤكدا ھنا على أن ضعف التعل

  .یعفي مؤسسات التعلیم العالي من النھوض بمخرجاتھا، أو محاولة انتشال أو معالجة تلك المدخالت
  
فإقرار دمج الوزارتین إن أحسن استغاللھ وتطبیقھ باختیار وزیر مختص یحمل رؤیة وطموحا  

خرجات التعلیمیة ویحیط نفسھ بالكوادر المدربة صاحبة الخبرة واالختصاص سیؤدي إلى تحسین الم
واالرتقاء بھا ویعزز التكامل في تأھیل وتدریب المعلمین واالستفادة من الخبرات األكادیمیة 
واإلداریة، فضال عن تیسیر إعداد المناھج وتطویرھا وفق احتیاج الوزارة الجدیدة، كما سیرتقي 

توحید الجھود واستثمار بأدوات البحث العلمي واالستفادة من مراكز الخبرات والبحوث الجامعیة، و
الطاقات والكفاءات والقدرات، التي تتمیز بھا اإلدارات والجامعات وتوحیدھا لتحقیق رسالة التعلیم 

  في ظل ما تقدمھ الدولة من اھتمام كبیر لھذا القطاع الحیویة
  
مھمة  فقرار الدمج نقلة نوعیة لسد الفجوة بین مخرجات التعلیم المدرسي والعالي، حیث یشكل خطوة 

ستلغي بالتأكید العزلة التي كانت تفصل بین التعلیم المدرسي والتعلیم العالي وتقلل من المركزیة في 
الوزارتین. كما أنھا ستؤدي إلى توحید الرؤى والجھود للوصول إلى مخرج نوعي یخدم سوق العمل، 

اسیة، بشكل ینعكس حیث ستبنى مناھج إعداد المعلمین في الجامعات بما یتناسب مع المناھج الدر
الطالب والمعلم) لوضع سیاسات موحدة واستراتیجیة )إیجابا على الركیزة األساسیة للعملیة التعلیمیة 

شاملة تقضي على الفجوة بین التعلیم المدرسي والتعلیم العالي. فالعالقة بین التعلیم المدرسي والتعلیم 
علیم وربطھا باحتیاجات التنمیة الشاملة العالي عالقة تكاملیة وتشاركیة في تحسین مخرجات الت

للمخرجات التعلیمیة واستثمار الموارد المالیة والبشریة بما یحقق العمل التربوي واألكادیمي في وقت 
  واحد.

  
فالدمج سیحقق منفعة كبیرة للتعلیم األردني ألن التكامل في صنع القرار سیؤدي الى التعرف على  

بمعالجتھ سواء كان ھذا الخلل على مستوى التخطیط أو األھداف أو  نقاط الضعف والخلل فیھا وتقوم
التنفیذ، إضافة إلى تحقیق التوازن بین العرض والطلب من خریجي الجامعات كما وكیفا، وسیعزز 
من إسھام أساتذة الجامعات في برامج التعلیم العام واستغالل قدرات الكوادر المؤھلة في التعلیم العالي 

البرامج التربویة بشكل فاعل ومخطط لھ تخطیطا جیدا مما سیوفر كثیرا من الجھد  لتطویر مختلف
 .والمال

 
وسیحقق قرار الدمج للوزارة مزیدا من المكاسب في مختلف برامجھا التعلیمیة والتربویة، كما  

سیعمل على تقلیص اإلجراءات وتطویر اللوائح واألنظمة اإلداریة والمالیة في كال النوعین من 

  الرأي الكتروني
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كما أن قرار الدمج  .لتعلیم إلى جانب التخلص من القیود التي تعوق عملیة التكامل بین قطاعي التعلیما
سیعزز من االھتمام بالرسائل العلمیة والبحوث التربویة التي یقدمھا طلبة الدراسات العلیا التي في 

بقة مھملة في رفوف الغالب ویكون میدان تطبیقھا ھو التعلیم المدرسي، بعد أن كانت في فترة سا
المكتبات الجامعیة ال یستفید منھا ال التعلیم المدرسي وال العالي وأنھ لیس ھناك أیة وسیلة إجرائیة 

 مقدمة من وزارة التربیة والتعلیم أو من وزارة التعلیم العالي لالستفادة من ھذه الثروة المھملة
 
لتشریعات التي كان یعمل بھا في كما أن قرار الدمج سیقضي على قضیة اختالف األنظمة وا 

الوزارتین في عدد من الجوانب الممكن توحیدھا أو تقریبھا مع بعضھا البعض لخدمة الصالح العام، 
فضال عن التغلب على المعوقات المتعلقة بقبول طالب وطالبات التعلیم العام في الجامعات أو في 

 - مطلب وطني » التعلیم العالي«و» تربیةال«اختبار القدرات والكفایات أو في االمتحانات دمج 
فعملیة الدمج تتطلب فورا إعداد خطة  .التحصیلیة أو البرامج التطویریة التي تعلن عنھا الوزارة

ممنھجة لتقسیم الوزارة إلى ثالث وحدات كبرى، االولى تھتم بالشؤون االداریة والمالیة والثانیة تھتم 
التعلیم العالي بحیث یرأس كل واحدة منھا أمینا عاما  لثالثة تھتم بشؤونبشؤون التعلیم االساسي والثانوي ، وا

  .، یتمتع بصالحیات مستقلة
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  صناعة األمن الفكري لدى طلبة الجامعات.. ضرورة حتمیة
  د. فؤاد عید الجوالدة

  
ً في ثقافتنا بلفظھا، وھد  فھا في حفظ یُعد مفھوم األمن الفكري من المفاھیم الحدیثة التي لم تُعرف قدیما

ً، ویُعد ھذا المفھوم ضمن سیاق منظومة مفاھیمیة متقاربة تتصل بعضھا ببعض،  االنسان والعقل معا
. كما یُعد األمن الفكري ركیزة أساسیة لألمن المجتمعي الشامل داخل الدولة لكونھ  ً لتشكل بناًء متكامال

ً ببناء عقول أبناء المجتمع وثقافتھم وسلوكھم، وحم ایتھا من األفكار الھدامھ التي تعصف یتعلق أساسا
بالبشر والمجتمع، ومن ثم تتضح الحاجة الماسة إلى تناولھ وإلقاء الضوء على ماھیتھ ومھدداتھ 
ووسائل تعزیز، بـأنھ یحقق للمجتمع تماسكھ؛ وذلك بتحقیق التالحم والوحدة في الفكر والمنھج 

یحدد ھویتھ وذاتیتھ الممیزة ، كما أن تحقیق والغایة، إضافة إلى أن الفكر في أي مجتمع ھو الذي 
  األمن الفكري لدى األفراد ھو المدخل الحقیقي لإلبداع والتطور والنمو لحضارة المجتمع وثقافتھ. 

  
وعلیھ فإن في تحقیقھ حمایة للمجتمع عامة وللشباب خاصة ووقایة لھم مما یسقط علیھم من أفكار 

والمعلومات، والتي تدفع نحو إحداث تغییرات متتالیة  دخیلة تعج بھا كثیر من شبكات التواصل
 .ومتضاربة تنعكس آثارھا على المجتمعات ككل

 
وإذا كان األمن الوطني في مفھومھ الشامل یعني تأمین الدولة والحفاظ على مصادر قوتھا السیاسیة  

من الوطني داخل والعسكریة واالقتصادیة واالجتماعیة، فإنھ یبرز ھنا البعد الفكري والمعنوي لأل
الجامعات األردنیة، والذي یھدف إلى حفظ الفكر السلیم والمعتقدات والقیم والتقالید، وھذا البعد یمثل 

ً لألمن الوطني ألنھ  ً استراتیجیا مرتبط بھویة واستقرار الجامعات التي تدعو إلى أمن الطلبة  ركنا
وخارج الجامعات، وبالتالي أمن الوطن وأمن فكرھم من كافة الشوائب التي قد یتعرضون لھا داخل 

ً على جمیع مناحي  والترابط الرصین للمجتمع األردني، ومواجھة األفكار الھدامة والتي تنعكس سلبا
الحیاة السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة؛ لذا یُعد تطویر مناھج التعلیم في الجامعات أحد األسالیب 

ً منی ً لھذه االختراقات، وذلك من خالل إدخال مقررات دراسیة الوقائیة المھمة والتي تقف سیاجا عا
مصممة بعنایة ومناسبة لمستویات تفكیر الطلبة، بحیث تتالئم مع طبیعة الدور الكبیر للجامعات نحو 

  تعزیز صالبة مجتمعھا المدني من أي خروقات قد تحصل. 
  

عربیة بدور كبیر وممیز في وفي ھذا السیاق فقد اضطلعت عمادة شؤون الطلبة في جامعة عمان ال
تحقیق رسالة الجامعة التي تبنت فلسفة شفافھ وقویمھ تقوم على االلتزام بقواعد الخلق والصدق 
والنزاھة وااللتزام بمبادئ الحق والعدل والحریة والتسامح وتقبل الرأي اآلخر والوسطیة، مستمدًة 

   ذلك من الثوابت العربیة األصیلة والقیم والمثل النبیلة.
  

فنشأة الجامعة وتطورھا یستندان إلى ما ترتكز علیھ الجامعات العالمیة المعاصرة، والتي تؤكد على 
ً لضرورات تبني صناعة األمن  .احترام العقل ومنھجھ في التفكیر ً حیا الواقع اآلن یحاكي تجسیدا

بحثیة والمجتمعیة الفكري لدى الطلبة في شتى المیادین وعلى مختلف األصعدة التربویة والعلمیة وال
داخل أروقة الجامعة، من خالل اقامة الندوات والمحاضرات الفكریة للطلبة داخلھا، واستضافة 
المتخصصین في محاربة األمن الفكري من قادة الرأي في األردن لیتواصلوا مع الطلبة في حوار 

  فكري عمیق یستند على مبدأ تبادل اآلراء والخبرات. 
  

ن الجامعات تأتى في مقدمة المؤسسات المجتمعیة المنوط بھا تحقیق األمن وفي نھایة المطاف فإ
والعنایة  ,الفكري لدى طلبتھا، وذلك لمسئولیاتھا ودورھا الكبیر والقائم على إعداد المواطن الصالح

  ١١الرأي ص:
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ً بھا تحصین طلبتھا من األفكار  بعقلھ وفكره وحمایتھ من التطرف والغلو والتفریط، فالجامعات منوطا
طرفة، وعلیھا واجب بناء شخصیة الطلبة وصقلھا بما یتوافق مع القیم االجتماعیة واألخالقیة المت

ضمن منھاج حقیقي ومدروس، بحیث یتم انتقاء محتویاتھ بشكل دقیق، ویتم إعداده من قبل خبراء 
   .ومتخصصین

  
  عمید شؤون الطلبة/جامعة عمان العربیة
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 اعالنات

 ١٠الغد ص:
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.  

 ١٠الغد ص:
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  أبونصیر –ضالھ أنور خلیل موسى أبوف -
  
  دیوان آل الحسیني - بدریة ابراھیم اسماعیل الحسیني  -
  
  بیادر وادي السیر - عائدة جون كرابید كركوریان  -
  
  دیوان آل الكیالي - تیسیر علي یوسف الكیالي  -
  
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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البرامج  دائرة ضریبة الدخل والمبیعات عملت على استحداث وحدة لمشروع الفوترة بھدف وضع
على جمیع المكلفین من بائعي السلع ومقدمي الخدمات. »نظام الفوترة«واالنظمة المتعلقة بتطبیق 

  .واستثنى من نظام الفوترة البقاالت والمحال الصغیرة في القرى واالریاف والمخیمات
  

راء ووزیر مجلس االعیان ارجأ جلسة مناقشة الموازنة العامة المقررة یوم غد لحین عودة رئیس الوز
  .المالیة من امیركا. ومن المتوقع ان یقر مجلس االعیان الموازنة االسبوع المقبل

  
ان قائمة من التغییرات في مواقع قیادیة حكومیة اجلت الى ما بعد التعدیل » عین الرأي«علمت 

  الحكومي المتوقع
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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ع قانون العمل المعدل، ویعد من یشرع مجلس النواب، في جلستھ العادیة الیوم بمناقشة وإقرار مشرو
مشاریع القوانین الكبیرة حجما وعدد مواد، فیما تشھد بعض المواد المعدلة بالمشروع، سواء القادمة 

  .من الحكومة أو التي أدخلتھا لجنة العمل النیابیة جدال وتحفظات من فاعلیات نقابیة وعمالیة
  

صطفى عبد الجلیل یحل ضیفا على األردن حالیا، رئیس المجلس االنتقالي اللیبي السابق المستشار م
وكان أمس على موعد مع إلقاء محاضرة لطلبة كلیة الحقوق بجامعة الشرق األوسط. عبد الجلیل كان 
أول من استلم قیادة لیبیا بعد سقوط حكم الرئیس اللیبي الراحل معمر القذافي ببدایات ما سمي 

  .“الربیع العربي“بـ
  

األمیركي مایك بومبیو إلى عمان الیوم في زیارة رسمیة ضمن جولة لھ إلى یصل وزیر الخارجیة 
عدة دول بالمنطقة، یلتقیھ خاللھا كبار المسؤولین. بومبیو ووزیر الخارجیة وشؤون المغتربین یعقدان 
صباح الیوم مباحثات في مقر الوزارة بعمان، یتوجانھا بمؤتمر صحفي مشترك بعد ظھر الیوم، 

عالقات الثنائیة بین البلدین وعدد من القضایا ذات االھتمام المشترك. المفارقة ھنا أن للحدیث حول ال
رئیس الوزراء د. عمر الرزاز یغادر الیوم إلى واشنطن، حیث یلتقي ھناك مسؤولین أمیركیین، لكن 

  .الزیارة مخصصة أساسا للقاء مسؤولي صندوق النقد الدولي
  

اب انتخب أمس إدارة جدیدة لھ، ضمت أمین عام حزب المؤتمر االئتالف الوطني الذي یضم ستة أحز
ً “ زمزم”الوطني  رحیل الغرایبة رئیسا، أمین عام حزب جبھة النھضة إسماعیل الخطاطبة نائبا

ً. ویضم االئتالف أیضا أحزاب ً إعالمیا الوسط اإلسالمي،  :للرئیس وأمین عام حزب الشورى ناطقا
  .يالرایة األردنیة والشھامة األردن

  
سجلت أمس حالة وفاة ثانیة لرجل خمسیني كان أصیب طعنا بأداة حادة بمشاجرة وقعت اول من أمس 
في منطقة مغیر السرحان بالمفرق، وذلك بعد أن قتل بذات المشاجرة شخص آخر فور إصابتھ. 
مصدر أمني أكد أنھ تم القبض على الجاني، وفتح تحقیق في القضیة، في وقت تشیر المؤشرات 

 .ولیة إلى وجود خالفات مالیة سابقة بین الجاني والضحیتین تسببت بالمشاجرة والجریمةاأل

 زواریب الغد
  


