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

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

QF-DMPR-02.01 
1 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 
  
  

  
  
  

  الجامعـــــة األردنیــــة
  

  
  
  

  اإلعالم والعالقات العامة  دائرة
  

  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ٩/٥/٢٠١٧:التاریخ                                                        الثالثاء: الیوم   



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

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

QF-DMPR-02.01 
2 

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

                 
 ــوضـــــوعالمـــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
تحصد ثالث جوائز بالمھرجان التكنولوجي الوطني " األردنیة"

  العاشر
٣  

أسوة ) التعلیم العالي(أردنیة العقبة تحصل على منح دراسیة من 
  بجامعات الجنوب

٤  

الجامعة " ستاد"ة على استئناف إقامة احتفاالت تخریج األردنی
  الریاضي

٥ 

تدریس اللغة "بدء أعمال الورشة التدریبیة ": األردنیة"
  "الفرنسیة ووسائلھا الحدیثة

٦ 

انطالق فعالیات الموسم الثاني عشر لمھرجان مشاریع تخرج 
  "األردنیة"طلبة الفنون المسرحیة في 

٧ 

 ٨  »األردنیة«ورشة عمل تعّرف مناھج البحث العلمي في 
یُجري عملیة قلب مفتوح " االردنیة" فریق طبي بمستشفى

  بالمنظار
٩ 

   شؤون جامعیة
على الجامعات أن تتخذ اجراءات تصحیحیة في مناھج : الرواشدة 

  كلیات االعالم
١٠ 

 ١١  الدعوة لمؤتمر وطني یستلھم مضامین الرؤیة الملكیة في التعلیم
اعتصام للعاملین في جامعة الطفیلة التقنیة للمطالبة بحزمة 

  احتیاجات
٣٢ 

أصبح أداة ھامة للتغلب على معوقات التطویر : االمیرة سمیة
  »البرامج األكادیمیة«

٣٣ 

 ٣٤  "القضیة الفلسطینیة"جامعة العلوم والتكنولوجیا تستحدث مساق 
 ٣٥  )الشباب للكارتنغ(زین تقیم بطولة 

   مقاالت
عبدالكریم .د.أ/ما ضرورة ان یكون رئیس الجامعة اردني الجنسیة

  القضاه
٣٦ 

مناقشة الورقة النقاشیة " مستقبل وطن ... اإلستثمار بالتعلیم" 
  راكان نایف ابو زید/السابعة

٣٨ 

 ٤٠  وفیات
  ٤٢- ٤١  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  تحصد ثالث جوائز بالمھرجان التكنولوجي الوطني العاشر" األردنیة"
  
  

حازت ثالثة  - سناء الصمادي
مشاریع تخرج في الجامعة 
األردنیة على عدة مراكز خالل 
مشاركتھا في المھرجان 
التكنولوجي الوطني العاشر الذي 
احتضنتھ الجامعة األلمانیة 
ً تحت شعار  األردنیة مؤخرا

ر ملتقى اإلبداع والتطوی"
  ".والریادة

  
ففي محور محور االلعاب و الترفیھ فازت الطالبة دعاء عرمان بالمركز األول من قسم ھندسة 

  .باشراف الدكتور ایاد جعفر Reading Projectorالحاسوب بالمركز األول عن مشروعھا 
  

لعاب و الترفیھ كما فازت الطالبتان  دیالنا الكردي وافنان الھباھبة بالمركز الثاني ایضا عن محور اال
  .باشراف المھندس سعاده سویدان  Virtual Reality Educational Gameبمشروعھما  

  
في حین فازت الطالبتان اسماء الكیالي ورانیا سالمھ بالمركز الثالث في محور االمن والسالمھ العامة 

  .والمشرف علیھ الدكتور ولید الدویك Special Rescue Vestبمشروعھما 
  

شاركة الجامعة األردنیة في المھرجان بدورتھ العاشرة والذي یقام بالتعاون مع مركز الملكة وجاءت م
ً تنافست على جوائز المھرجان في محاور " ٦٤"مشروعا  من بین ) ١٣(رانیا للریادة ب مشروعا

لطبیة التصمیم الھندسي والمحاكاة، والترفیھ واأللعاب، وتكنولوجیا الطاقة والبیئة، والتكنولوجیا ا(
والحیویة، والدفاع واألمن والسالمة العامة، والتكنولوجیا الصناعیة واإلنتاجیة، وتكنولوجیا 

  ) .المعلومات، واألنظمة الذكیة
  

یشار الى أن المھرجان یُنظم سنویا بالتعاون مع الجامعات األردنیة، ومركز الملكة رانیا لتشجیع 
الشباب على اإلبداع وتوظیف العلم والتكنولوجیا لحل المشكالت من أجل أردن قوي وحیاة أفضل، 

ُمكن الطلبة من عرض أفكارھم اإلبداعیة، ومشا ریعھم من خالل إقامة فعالیة تكنولوجیة سنویة ت
  .التكنولوجیة وتبادل الخبرات مع زمالءئھم من مختلف الجامعات

   

 أخبار الجامعة

  الوقائع/طلبة نیوز/أخبار األردنیة
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  أسوة بجامعات الجنوب) التعلیم العالي(أردنیة العقبة تحصل على منح دراسیة من 
  

حصلت الجامعة األردنیة فرع  - فادیة العتیبي
منحة دراسیة ضمن المنح ) ٢٠٥(العقبة على 

الدراسیة التي تقدمھا وزارة التعلیم العالي والبحث 
  .العلمي لجامعات الجنوب

   
وقال رئیس الفرع الدكتور موسى اللوزي في 

على ھذه تصریح صحفي لھ إن حصول الجامعة 
المنح للمرة األولى أسوة بجامعات الجنوب، من 
شأنھ استقطاب أعداد أكبر من الطلبة من أبناء 
الوسط والشمال للدراسة فیھا، وجعلھا نقطة جذب 

  .لھم ولذویھم
   
   

وأضاف اللوزي إن المنح الدراسیة ستغطي التكالیف الدراسیة للطلبة في مرحلة البكالوریوس ابتداء 
، و )١١٤(منح صندوق دعم الطالب وعددھا : صل الدراسي القادم، والموزعة كاآلتيمن مطلع الف

منحة، ) ٢١(، ومنح صندوق التخصصات المھنیة والتطبیقیة ) ٦٨(قروض صندوق دعم الطالب 
  .منحة) ٢(وأخیرا منح أوائل األلویة 

   
   

، لموقعھا الفرید في محافظة وأكد اللوزي أن أردنیة العقبة من الجامعات المتمیزة في منطقة الجنوب
العقبة، واعتمادھا ضمن الخطط التدریسیة الكثیر من التخصصات التي یتطلبھا سوق العمل في 
ّاء، مؤكدا عزمھا  المنطقة بما ینسجم مع طموحات أبناء المحافظة وتطلعاتھم إلى مستقبل مشرق وبن

تناسب مع سوق العمل المتاح في التوسع في برامجھا الدراسیة واستحداث تخصصات جدیدة وفریدة ت
  .مدینة العقبة

   
وثمن اللوزي جھود وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي الجلیلة وسعیھا الحثیث في تنمیة مناطق  

الجنوب التي تزخر بعدد من الجامعات التي ال بد من الوقوف إلى جانبھا والدفع بمسیرتھا التعلیمیة 
  .لخدمة الوطن وأبنائھ

   
م الجامعة األردنیة األم وفرعھا، أعرب اللوزي عن شكره الجزیل للوزارة ممثلة بوزیرھا باس 

الدكتور عادل الطویسي على ھذه البادرة الطیبة غیر المسبوقة لفرع العقبة، والتي ستشرع األبواب 
العقبة  أمام أبنائنا الطلبة من مختلف المناطق لمواصلة مشوارھم الجامعي الذي بدأوه على مقاعد فرع

بمنتھى الیسر وعن جدارة، لبناء مستقبلھم العملي كل في موقعھ، فھم الذخیرة التي یعول علیھا 
  .ازدھار المجتمعات

   
   

اللغات األجنبیة، واإلدارة والتمویل، والسیاحة : من الجدیر ذكره أن أردنیة العقبة تضم في كلیاتھا
  .لبحریةوالفندقة، ونظم وتكنولوجیا المعلومات، والعلوم ا

  ٩:االنباط ص/طلبة نیوز/الكترونير الدستو/٦:الرأي ص/أخبار األردنیة
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  الجامعة الریاضي" ستاد"استئناف إقامة احتفاالت تخریج األردنیة على 
  

قرر مجلس عمداء الجامعة األردنیة إعادة 
إقامة احتفاالت تخریج كلیات الجامعة 
المختلفة على ستاد الجامعة الریاضي، بدل 
إقامتھا في مدرجات الكلیات أیام السادس 

  .٢٠١٧والسابع والثامن من شھر تموز لعام 
   
   

ا یقارب جاء ذلك بعد تعذر إمكانیة إقامة م
حفل تخرج في مدرج الحسن بن طالل  ٢٦

التابع لعمادة شؤون الطلبة، إذ یسبب ذلك 
تكالیف مادیة متتالیة في استمرار إجراء الصیانة للمدرج جراء الضغط الحاصل من جموع الطلبة 

  .طالب تقریبا ٥٢٠٠واألھالي في المدرج، إذ یبلغ عدد الطلبة الخریجین لھذا الفصل 
   
   

ابت إدارة الجامعة لمطالبات الطلبة في إعادة احتفال التخریج في المكان الذي اعتاد الطلبة وقد استج
واألھالي علیھ، لما یتیح إمكانیة متابعة مراسم التخریج بوضوح وسط أجواء من البھجة التي تجمع 

  .الطلبة بأھالیھم
   
   

وقال رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي محافظة إنھ سیتم إشراك الطلبة في عملیة التنظیم 
  .واإلعداد جنبا إلى جنب مع كوادر دائرة اإلعالم والعالقات العامة ودائرة األمن الجامعي

   
   

ذه وأشار محافظة إلى حرص الجامعة على اتخاذ كافة اإلجراءات والسبل التي تساعد في إتمام ھ
االحتفاالت دون معوقات، وستتخذ الوسائل التي تمنع أي سلبیات سابقة كانت قد حصلت في السنوات 

  .السابقة
   
   

  :یشار إلى أن برنامج االحتفال سیكون كما یلي
  .تخریج كلیات العلوم والھندسة والزراعة والملك عبدهللا الثاني لتكنولوجیا المعلومات: ٦/٧/٢٠١٧
الطب، وطب األسنان، وعلوم التأھیل، والصیدلة، (كلیات الصحیة تخریج ال: ٧/٧/٢٠١٧

  .، والدراسات العلیا)والتمریض
٨/٧/٢٠١٧ : ،ً تخریج الكلیات اإلنسانیة على قسمین، یكون القسم األول في الساعة العاشرة صباحا

  .والقسم الثاني الساعة السادسة مساء

  عمون/أخبار األردنیة
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  "تدریس اللغة الفرنسیة ووسائلھا الحدیثة"بدء أعمال الورشة التدریبیة ": األردنیة"
  

بدأت  في الجامعة األردنیة  -زكریا الغول 
تدریس اللغة "أعمال الورشة التدریبیة 

بتنظیم الوكالة " الفرنسیة ووسائلھا الحدیثة
الجامعیة الفرانكفونیة، بالتعاون مع السفارة 

  .الفرنسیة في عمان
  

وتضم الورشة التي تمتد على مدار اربعة 
یع اعضاء ھیئة التدریس في اقسام ایام جم

اللغة الفرنسیة بمختلف الجامعات األردنیة 
  .الحكومیة والخاصة

  
وتتولى الخبیرة الكندیة الدكتورة سنتیا عید من جامعة مونتریال تقدیم آخر المستجدات على آلیات 

  .التدریس وطرقھا
  

التدریسیة والتعامل مع الطالب وتعرض الورشة ألھم استخدامات التكنولوجیا الحدیثة في العملیة 
  .وتوجیھھم نحو تعلم المزید واكتساب المعرفة

  
ویسعى القائمون على ھذا النشاط إلى التركیز على آلیات التعلیم عن بعد وكیفیة ادارة المحاضرات 

  .واعداد الواجبات الصفیة عبر االثیر مع التركیز على العمل الجماعي
  

  /السوسنة/أخبار األردنیة
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  تكرم البراري لفوزه بجائزة الھیئة العربیة للمسرح" األردنیة"
انطالق فعالیات الموسم الثاني عشر لمھرجان مشاریع تخرج طلبة الفنون المسرحیة في 

  "األردنیة"
  

انطلقت في الجامعة األردنیة  - زكریا الغول 
فعالیات الموسم الثاني عشر لمھرجان مشاریع 
تخرج طلبة قسم الفنون المسرحیة في كلیة 
الفنون، بحضور أمین عام وزارة الثقافة ھزاع 

األسعد  البراري ونقیب الفنانیین األردنیین ساري
  .ومدیر مدیریة المسرح والفنون محمد الضمور

  
ویشتمل المھرجان الذي یستمر حتى الخمیس 
المقبل على ثمانیة عروض مسرحیة من أعمال 

  .الطلبة تمثیال، وإخراجا ونصوصا، وسینوغرافیا
  

ة فوز واستھل المھرجان عمید كلیة الفنون الدكتور أیمن تیسیر بتقدیم درع تكریمي للبراري بمناسب
، بجائزة الھیئة العربیة للمسرح، فئة النص الموجھ للكبار، في مسابقة سمو »زمن الیباب«نصھ 

في الجزائر،  ٢٠١٧الشیخ الدكتور سلطان القاسمي للدورة التاسعة، التي أقیمت في كانون الثاني 
  .باإلضافة الى تكریم األسعد والضمور لدعمھما الموصول للكلیة

  
الذي أصدرتھ وزراة الثقافة والفنون بالتعاون مع " خزانة الذاكرة"ید مشروع وسلم البراري للعم

الھیئة العربیة للمسرح، والذي یمثل منطلقا لمشروع ثقافي عربي، یسھم في إعادة االعتبار للفعل 
  .اإلبداعي الفني، ویشكل مرجعا للباحثین والمھتمین یضم الجھود اإلبداعیة للرواد األوائل

  
كل ما كتب عن األعمال المسرحیة التي قدمت خالل االثنین " خزانة الذاكرة"وتحوي موسوعة 

  .٢٠١٢ - ١٩٩١وعشرین عاما الماضیة في دورات مھرجان المسرح األردني في الفترة ما بین 
  

الدكتور تیسیر قال في كلمة ألقاھا خالل افتتاح الحفل مندوبا عن رئیس الجامعة إن المھرجان یمثل 
  .كورة اإلنتاج المسرحي للطلبة ونقطة انطالق وتحول من الموھبة إلى االحترافبا
  

واضاف تیسیر ان المشاریع تعد فرصة للتدرب واكتساب المزید من الخبرة لتعزیز دخول الطلبة 
  .وصمودھم في الساحة الفنیة

  
یام الدراسة واللحظات واستذكرت الطالبة ھبة محمود في كلمة القتھا باسم زمالئھا الطلبة الخریجین ا

  .على حد تعبیرھا" فوق خشبة المسرح وتحت االضاءة"الجمیلة التي جمعت الطلبة 
  

ووجھت الشكر واالمتنان العضاء ھیة التدریس الذین نھل الطالب من علمھم واكسبوھم العلوم 
  .والمعارف للمضي قدما في تطویر القطاع الثقافي والمسرحي في االردن

  ٢٠:الرأي ص/أخبار األردنیة
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  »األردنیة«ورشة عمل تعّرف مناھج البحث العلمي في 
  

مناھج البحث العلمي الحدیثة «عقدت كلیة العلوم التربویة في الجامعة األردنیة ورشة عمل بعنوان 
ائزة البحث العلمي لطلبة الجامعات األردنیة وحضرھا عدد من وتھدف الورشة التي نظمتھا ج. «

طلبة الجامعات األردنیة إلى تعریف طلبة الجامعات والباحثین بأھمیة البحث العلمي ومعرفة مناھجھ 
وفي الورشة . وخطوات البحث وأنواع البحث العلمي وأدواتھ والطرق اإلحصائیة لفحص الفرضیات

بالشراكة  ١٩٩٧لعلمي التي أطلقھا مركز دراسات الشرق األوسط عام تم التعریف بجائزة البحث ا
مع جامعات أردنیة بھدف خلق وعي طالبي بأھمیة البحث العلمي واكتشاف الطاقات والمواھب 

وفي السیاق قدم أستاذ . البحثیة المبدعة بین طلبة الجامعات وتبنیھا وتأھیلھا لخدمة التنمیة الوطنیة
: الخطة البحثیة«جامعة الیرموك الدكتور نظام بركات ورقة عمل بعنوان العلوم السیاسیة في 

تناول فیھا عنوان البحث والمقدمة واختیار المشكلة البحثیة وصیاغتھا » المحتویات وخطوات اإلعداد
  .ومصادر حصول الباحث على المشكلة ووضع الفروض العملیة وأشكالھا

  
كما قدمت أستاذة العلوم التربویة في الجامعة األردنیة الدكتورة فریال أبو عواد دراسة أشارت فیھا 
إلى أنواع البحث العلمي والتمییز بینھا والمقارنة بین أدوات البحث العلمي وامتالك المھارات 

عرف على الطرق المطلوبة لتطویر أداة بحثیة مالئمة واختیارعینة بحثیة مناسبة باالضافة الى الت
  .اإلحصائیة لفحص الفرضیات

  
یذكر ان الجائزة سوف تتلقى بحوث الطلبة المشاركة فیھا حتى نھایة شھر آب من العام الحالي، 

  .وسوف یتم عرضھا على لجان التحكیم لیتم إعالن الفائزین خالل شھر تشرین األول المقبل

  ٢٢:صالرأي 
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  یُجري عملیة قلب مفتوح بالمنظار" االردنیة"مستشفى فریق طبي ب

  
   

أجرى فریق طبي أردني واصل لُمستشفى الجامعة األردنیّة عملیة قلب مفتوح في المستشفى لترمیم 
ّاجي بالمنظار، باستخدام ثقوب جراحیّة ُصغرى من بین أضالع الصدر دون الحاجة لقص  الصّمام الت

  .العظم
َـوْ  ـی الفریق الطبي ضم كال من استشاري "م االثـنـیـن، إن واضاف المستشفى، في ظھور صحفي الْ

جراحة القلب والعنایة الحثیثة الدكتور أمجد بني ھاني، واستشاري جراحة القلب الدكتور معاذ 
ّخدیر الدكتور  الصمادي، والدكتورین عالء حّسونة وروان الحباشنة، باإلضافة إلى رئیس فریق الت

  ".قم تمریضي متمیّز وفریق القلب الّصناعيعبد الكریم العبّادي، وبُمشاركة طا
  

ً من شق ) سنتمتر ٤(تّمت بواسطة فتحة جانبیّة بالصدر بطول "واضاف بني ھاني، إّن العملیّة  بدال
ً أّن "الصدر عملیّات القلب التقلیدیّة تحتاج في الغالب إلى قص عظمة الصدر كاملة من "، ُمبیّنا

ُجرى بو ُجرى باستخدام ثقوب جراحیة صغرى الوسط، بینما العملیات التي ت اسطة المنظار عادًة ما ت
تّم خالل العملیّة ترمیم وإصالح "، موضحا أنھ "من بین أضالع الصدر دون الحاجة لقص العظم

ً من استبدالھ، ما یعني عدم حاجة المریض إلى تناول الُممیّعات طیلة حیاتھ كما یجري  الصّمام بدال
ّبة على استعمال الُممیّعاتعادة عند استبدال الصّمام،  ّب المریض الُمضاعفات الُمترت   ".وھو ما یُجن

  
ّھا  تتم بواسطة "وحول میزات عملیّات القلب بالمنظار مقارنة بالعملیّات التقلیدیّة، بین بني ھاني أن

ثقوب جراحیّة صغیرة دون الحاجة لجرح طویل أو قّص العظم، وتكون نسبة األلم الّجراحي فیھا 
حتمال حدوث نزیف بعد العملیة أقل، ونسبة التھابات الجروح أقل من الجراحة التقلیدیّة، أقل، وا

باإلضافة إلى أن فترة اإلقامة في المستشفى وفترة التعافي أقل بعد العملیة ویعود المریض أسرع 
  ".لممارسة نشاطات الحیاة الطبیعیة

  
والمح بني ھاني إلى أّن عملیّات القلب التي یمكن إجراؤھا بواسطة ثقوب جراحیة صغیرة بواسطة 

، وعملیة اغالق فتحة )التاجي وثالثي الشرف(عملیات ترمیم وتبدیل صمامات القلب "المنظار، ھي 
األذیني،  القلب بین األذنین، وزراعة اسالك منظم كھربة القلب، وعملیات كّي القلب لعالج االرتجاف

  ".وعملیات تصریف تجمعات السوائل حول القلب
  

 ٢٠٠٦یشار إلى أن بني ھاني كان عمل في مركز جراحة القلب بمستشفى الیبزغ بین عامي 
، ثم عاد لیعمل استشاریا لجراحة القلب والعنایة الحثیثة في مستشفى الجامعة األردنیة ٢٠١٢و

  .ردنیةواستاذا مساعدا بكلیة الطب في الجامعة األ

  ١٠:الدستور ص/٦:الغد ص/٤:الدیار ص/٣:االنباط ص/نیوزالعرب 
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  على الجامعات أن تتخذ اجراءات تصحیحیة في مناھج كلیات االعالم: الرواشدة 

  
الزمیل رمضان الرواشدة بضرورة ) الرأي( فیة األردنیة طالب رئیس مجلس إدارة المؤسسة الصح

تغییر المناھج اإلعالمیة في كلیات االعالم في الجامعات األردنیة لتتوافق مع التغییرات المتسارعة 
  .الذي یشھده العالم في مجاالت اإلعالم

  
االثنین، بعنوان ودعا الرواشدة خالل محاضرة نظمتھا كلیة االعالم في جامعة الشرق األوسط الیوم 

، ضرورة طرح مساقات باللغة االنجلیزیة لكي تفتح آفاق للصحافي "االعالم والتواصل اإلجتماعي"
  .وتزید من تطوره وامكانیاتھ

  
وأكد بحضور عمید كلیة االعالم في الجامعة الدكتور عزت حجاب وعدد من أعضاء الھیئتین 

العمل في االعالم األردني باتت مشبعة ومتخمة  التدریسیة واإلداریة وجمع من الطلبة، أن مجاالت
ً وضرورة التركیز على التدریب التقني التحلیلي  وال بد من إعادة النظر في البرامج التي تقدم حالیا

وبین أن العالم بات نتیجة لعصر المعلومات الجدید، یشھد تحوالت كبیرة في ظل انتشار . الجید
طبیقاتھا في مجال االعالم، مما ساھم في ظھور نوع جدید في التقنیات الحدیثة لالتصال وتزاید ت

  .اإلعالم وھو اعالم التنواصل اإلجتماعي
  

واستعرض الرواشدة مراحل تطور وسائل االتصال وتأثیر عصر االعالم االلكتروني على الصحف 
ً في ظل التطور الھائل في وسائل االعالم البدیل والمواق   .ع االلكترونیةالورقیة والتي تراجعت عالمیا

 شؤون جامعیة ومحلیة

  :صالرأي 
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  كیة في التعلیمالدعوة لمؤتمر وطني یستلھم مضامین الرؤیة المل
  

اب وخبراء في السیاسة والقانون إلى االھتمام الجاد بأوراق دعا تربویون وأكادیمیّون وأعیان ونو
ً في  ً تجدیدیّا ً نھضوّیا جاللة الملك النقاشیّة وبلورتھا واالھتمام بتطبیقھا واستلھامھا لتكون عنصرا

  .الدولة األردنیة
  

أفكار تطبیقیة حول «وأوصوا، في الندوة التي استضافھا مركز الرأي للدراسات وحملت عنوان 
، بعقد مؤتمر وطني تربوي یستھدف الخروج بعقیدة وطنیة أردنیة »رقة الملكیة النقاشیة السابعةالو

  .تظھر فیھا مرجعیتنا التربویة والثقافیة والسیاسیة
  

ونادوا بوجوب البدء بتطویر المناھج، باالستفادة من الخبرات العالمیة والمحلیة، منبھین إلى أھمیة 
النظر في مناھج الریاضیات والعلوم، واالستفادة في مناھج اللغة العربیة والتربیة اإلسالمیة والمناھج 

ودیننا الحنیف، نحو بناء  اإلنسانیة من الخبرات العالمیة في تطویرھا، بشرط أن تكون بروح ثقافتنا
  .السلوك اإلیجابّي وتعزیزه

  
قر عام  ُ ً، یستدعي تعدیل قانون وزارة التربیة والتعلیم الذي أ ً تشریعیّا  ١٩٦٣وقالوا إّن ھناك تخبطا

وُعّدل مطلع التسعینات، ولم یعدل بعد ذلك، وھو ما یجب القیام بھ قبل أن نصدر نظام المركز 
ً ألّن ھذا القانون یجب أن یكون في جوھره  الوطني للمناھج وغیره من األنظمة األخرى، نظرا

 ً   .تربوّیا
  

تطرقت محاور الندوة إلى قراءة األسس التي طرحتھا الورقة السابعة في تطویر قطاع التعلیم، 
والتحدیات التي یواجھھا ، وكیفیة تعظیم قیمة اإلبداع لدى الطلبة، وماھیة المناھج المطلوبة التي 

تفكیر العمیق والناقد لدى الطالب، وما ھي السبل العملیة لتنفیذ ما جاء في الورقة النقاشیة تحفز ال
  .السابعة

  
  تحدیات العصر: حمدان

  
محمد حمدان إّن محاور الورقة النقاشیة السابعة .قال رئیس اللجنة التربویة في مجلس األعیان العین د

ً أنھا تبّشر بأن ھناك حوار ً حول تحدیث وتطویر التعلیم في بلدنا بدأه جاللة واضحة وجلیة، مضیفا ا
ً بالحوار واالستماع  نة التي عوّدنا علیھا جاللة الملك، فھو یرغب دائما ً أّن ھذه ھي السُّ الملك، مؤكدا

  .لآلراء واألفكار الموافقة والمخالفة منھا
  

ُعّد الثروة األغلى لألردن، فھي قاعدة ویجب  ترجمتھا، ألنھ قیل إنھ ال یوجد وأكّد أن الموارد البشریة ت
ً إلى أن التعلیم یعّد أداة  أي استثمار مردوده االقتصادي على وطننا أكثر من الموارد البشریة، مشیرا
تنمیة الموارد البشریة، وبالتالي ال بد لنا عند النقاش أن نرى كیف یُترجم ھذا األمر في أرقام 

  .الموازنة
  

دنٍي یستطیع أن یواجھ تحدیات العصر بأدواتھ المعرفیة الجدیدة، عبر وقال إننا نرید إعداد مواطٍن أر
  .التركیز على تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وتعلم اللغات األجنبیة

  

  ١٨:صالرأي 
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ً لإلبداع،  ولفت إلى ما ورد في الورقة كأساس من األسس بأنھ من حّق كل أردني أن یُعطى فرصة
  .صة لیحقق إبداعاتھفمن األدبیات التربویة أن یعطى الطالب فر

  
ً لمسیرة التحدیث في وطننا العربي،  وأضاف حمدان أّن طموح الملك یتمثل في أن یكون األردن قائدا
ُشیر لنا  ً لمرتبة علیا بین الدول العربیة وأ ً إلى أّن ھذا لیس باألمر الصعب، فقد وصلنا سابقا مشیرا

  .بالبنان
  

ً وحكومة ومؤسسات وأّكد على أھمیة ما جاء في الورقة حول ضرور ة تكاتف جھود الجمیع شعبا
خاصة وعامة لتوفیر البیئة الحاضنة لبناء قدراتنا البشریة واالحتیاجات الضروریة لذلك، األمر الذي 
یدفعنا إلى عدم االستمرار بوضع المسؤولیة على جھة واحدة ھي المسؤولة عن تطویر وتحدیث 

  .التعلیم في األردن
  

ً إلى أننا ال نتنكر ودعا حمدان إلى وجوب  أن یكون ھناك دور للعمل على تحقیق خطط التنمیة، مشیرا
ً عن الضغائن واألحقاد، وبالتالي  لحضارتنا المجیدة أو تراثنا إنما نستلھم منھما ونبني علیھما بعیدا

ي علینا في تطویر التعلیم أن نبتعد عن االنتماءات السیاسیة والضیقة، فھذا من المھددات، ولكي یمض
  .التحدیث یجب االبتعاد عن الخوف والتردد

  
  التجاذبات السیاسیة: الشخاترة

  
قال عضو مجلس نقابة المعلمین محمد الشخاترة إنھ من خالل دراستنا كنقابة معلمین لمضمون 

ّھ » تطویر التعلیم أساس اإلصالح الشامل«الورقة النقاشیة السابعة لجاللة الملك تحت عنوان  وجدنا أن
امل قدم فیھ جاللة الملك رؤیتھ لتطویر القدرات البشریة وتطویر العملیة التعلیمیة في عنوان ش

  .األردن
  

وطرح الشخاترة مجموعة من النقاط التي تضمنتھا الورقة أولھا أّن الدولة ال تكون وال تنھض من 
ن جھة بلغة دون قدرات بشریة، وتعلیم كفؤ عصري یربط شباب األمة بثقافة أمتھم وتراثھا المجید م

  .العصر وأدواتھ ووسائل التكنولوجیا الحدیثة من جھة أخرى
  

ّھ التعلیمي والتأھیلي  وأشار إلى أن ثاني ھذه النقاط تذكیر جاللة الملك بأولویة اإلصالح الشامل في شق
ً من الضمانات الرئیسة لتحصین األردن وشبابھ إزاء المخاطر والتحدیات  بوصفھ ھذه المرة واحدا

  .التي تحیط بنا من كل صوب، وإعدادھم لمستقبل مشرق
  

ً للحوار، أما ثالث ھذه النقاط بحس ب الشخاترة فیتمثل بتقدیم جاللتھ رؤیتھ التي تشكل بمجملھا أساسا
ً بالجوامع التي تتفق علیھا أھدافنا وإن اختلفت أدواتنا ورؤانا   .وتذكیرا

  
وأضاف أّن رابع النقاط التي تضمنتھا الورقة یتمثل في تشدید جاللتھ على حقیقة أّن قطاع التعلیم ھو 

الي فھو ملك لألمة وأجیالھا المتعاقبة ولیس لجھة دون أخرى أو رأي دون قطاع استراتیجي، وبالت
  .آخر، ما یترتب علیھ أّن تحقیق التطویر المتوازن ھو االبتعاد بالتعلیم عن التجاذبات السیاسیة
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ورأى الشخاترة أّن النقطة الخامسة تتمحور حول انطالق جاللتھ في ورقتھ النقاشیة من تأكید حقائق 
ٌ من شأنھ ا أن تمثل جوامع یتفق علیھا أصحاب اآلراء المتباینة، وتأكیده على حقیقة أّن التعلیم شرط

  .أساسي لنھضة األمم وتقدمھا
  

وقال إنھ من خالل كل ما تقدم فإن جاللة الملك یرى أن مدارسنا ومعاھدنا المھنیة وجامعاتنا ھي في 
رة، والطاقات المنتجة، وعلیھ یجب أن تأخذ جوھرھا مصانع للعقول المفكرة، واألیدي العاملة الماھ

  .مدارسنا دورھا كمختبرات تكثف فیھا میول الطلبة وتصقل مواھبھم
  

وعّد الشخاترة ھذه النقاط وغیرھا مما ورد في الورقة النقاشیة خارطة طریق إلصالح التعلیم 
ً أّن جاللة الملك یرى أن المسؤولیة إزاء تطویر التع لیم واالستثمار في ومواكبة العصر، موضحا

الموارد البشریة لیست مسؤولیة حكومیة أو رسمیة فحسب وإنما ھي مسؤولیة جماعیة تضامنیة 
  .تكاملیة ال تتحقق ما لم تتكاتف جھود الجمیع

  
وأّكد أنھم في نقابة المعلمین األردنیین یعّدون أنفسھم شركاء مع وزارة التربیة والتعلیم والوزارات 

تمع المحلي في تطویر التعلیم، متخذین ما تضمنتھ الورقة النقاشیة رؤیة لتحقیق كافة ومؤسسات المج
ً إلى أنھم كنقابة سیعملون على عقد مؤتمٍر وطني برعایة ملكیة لتطبیق مضمون  مضمونھا، الفتا

  .الورقة النقاشیة
  

رصة التي تمّكنھ أؤمن كّل اإلیمان بأن كّل أردني یستحق الف«وختم الشخاترة حدیثھ بقول جاللة الملك 
  .»من أن یتعلم ویبدع وأن ینجح ویتفوق ویبلغ أسمى المراتب

  
  مقاومة التغییر: عبیدات

  
ذوقان عبیدات أّن ورقة الملك السابعة في طریقھا إلى التطبیق ألسباب أولھا .رأى الخبیر التربوي د

ً علیھ، وجود إحساس عام لدى المجتمع بضرورة تطویر التعلیم مھما كان نفوذ الفئة  المسیطرة حالیا
ً إلى أن نتاج طالبنا في االختبارات المحلیة وطرائق تفكیرھم  وغیر المقتنعة بضرورة التغییر، مشیرا
ّمون بكل ما یقدم لھم، إضافة إلى  شاھٌد على وجود خلل، فطالبنا سلبیون، قانعون، مصّدقون، مسل

  .ض التوّجھات في مجتمعنابعض مظاھر الخلل في أداء معلمینا أو محتویات كتبنا، وبع
  

ً وذكاًء،  وثانیھا وجود قیادة تربویة مؤمنة بضرورة التغییر، قیادة منفتحة، مستمعة قویة، تمتلك حكمة
ً، ترحب بكل المشاركین  وتؤمن بإمكانات العاملین في الوزارة وخارجھا، وال تھمش وال تقصي أحدا

  .والراغبین في المشاركة
  

ه األسباب یتمثل في انحسار التنظیمات التي كانت تدعم التطرف وربما وأضاف عبیدات أّن ثالث ھذ
اإلرھاب نتیجة للخسائر العسكریة التي واجھھا اإلرھابیون، مما حرر الدولة من مخاوف كانت 
ً، ما یعني أن أوان مواجھة مصادر الفكر المتطرف قد جاء، فلم یعودوا یشكلون  تحسب لھا حسابا

ً إ ً، مشیرا ً داھما ً خطرا لى أنھ یتحدث ھنا عن أن مواجھة الفكر المتطرف تتطلب ببساطة طالبا
 ً ً األمر بالصعب جدا ً، ومعلمین منفتحین على التفكیر النقدي واصفا   .یفكرون نقدیا

  
ً نشوء بیئة رسمیة وربما نخبویة تطالب بالحزم والشجاعة وعدم  وأضاف أّن من ھذه األسباب أیضا

، فالملك رفض التردد في التطویر وأعلن بكل وضوح أّن لكل عصر التردد في اتخاذ قرارات جریئة
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مقبٍل (، أو )مكٍر مفرٍ (أدواتھ، وأننا كأردنیین معنیون بأدوات العصر والمستقبل، فلم تعد المسألة 
 ً ً أنھ لم تعد ھذه ثقافة أو أدوات معاصرة نواجھ بھا المستقبل، كما لم ... ، )ومدبٍر معا وما شابھ، مؤكدا

ً لمراحلیعد ال   .جبن حكمة، والتردد سیاسة، واالنھزامیة مراعاة
  

وختم عبیدات ھذه األسباب بتأكیده على أھمیة وجود خبرات محلیة قادرة على تنفیذ ما جاء في ورقة 
ً من وزارة التربیة إال أن تفتح أبوابھا وأن تمد  ً أنھ لیس مطلوبا الملك من أبعاد فنیة وتربویة، مضیفا

  .عیدھا إلى المجتم
  

ّھ من الواضح أّن وزارة التربیة، وفي فترة قصیرة، اتحذت قرارات شجاعة ونھضویة  ولفت إلى أن
  !في مجال االمتحانات، ولن تتوقف عند ھذا الحد

  
ً وسیستمر حتى مع  وعرض عبیدات لمالمح الخطة ومتطلبات التنفیذ بھدف إثراء نقاش بدأ قویا

ً أّن التربیة والتغییر سلسلة متواصلة من العملیات   .اكتمال النجاح، مؤكدا
  

  إعالم تربوي
  

قال عبیدات إنھ یمكن في مجال اإلعالم واإلعالم التربوي أن یبادر اإلعالم في دراسة مشكالت 
علیم بشكل عام، واقتراح أولویات وحلول، فاإلعالم التربوي مطالب بالكثیر مثل شرح الورقة الت

الملكیة وقیادة الجھد اإلعالمي في ھذا المجال، وتنظیم مبادرات المدارس والعاملین في الوزارة، 
ً مدارس القرى، وإصدار  عدد وإتاحة المجال أمامھم لتنظیم ندوات مجتمعیة في المدارس، وخصوصا

خاص من رسالة المعلم عن الورقة الملكیة ومشكالت التعلیم، وضمان مشاركة كل مدرسة في الجھد 
ً أن التربیة قضیة وطنیة، وال  ً إلى أنھ صار معروفا ً، الفتا اإلعالمي، والوصول إلى الناس جمیعا

  .یجوز تركھا لمن یعبث بعقول المجتمع من تیارات تقلیدیة
  

شعارات ورؤى مستمدة من الورقة الملكیة ورفعھا في الساحات العامة كما أّكد أھمیّة إعداد 
ً تشارك فیھ مدیریات التعلیم والمناھج والتدریب والتخطیط  ً علمیا والمدرسة، األمر الذي یتطلب جھدا

ً بعض الشعارات، منھا  ، »التعلیم قضیة وطنیة«لالتفاق على الشعارات المرفوعة، مقترحا
، »كلنا متعلمون»، و»التعلیم طریق التنمیة وضامن لھا»، و»لتعلیم ضرورةمشاركة المجتمع في ا»و
ً »و ً ونتقدم معا ، »تعلیم التفكیر طریقنا إلى النھضة»، و»التعلیم من أجل المستقبل»، و»لنتعلم معا
تطویر تراثنا وتنقیتھ لتوظیفھ »، و»لكل عصر أدواتھ وأدواتنا ھي العقل والبحث العلمي»و

 ً ً على تحقیق مھنیة »، و»لتدریب والتنمیة المھنیة أساس لتطویر المعلما»، و»مستقبلیا لنعمل معا
  .»التعلیم

  
وأوضح عبیدات أنھ إذا كان لدینا ستة آالف مدرسة أو ما یزید فإننا بحاجة إلى شعارات عدیدة ورؤى 

  .عدیدة
  

ً ھذا اإل عالم لتشكیل لجنة ورأى أّن اإلعالم التربوي لیست مھمتھ مرافقة الوزیر وإرضاءه، داعیا
إعالمیة في الوزارة وفي كل مدیریة، وفي عدد من المدارس لشرح القضایا التربویة والوصول إلى 
ً أنھ لیست مھمة مدیر اإلعالم  إرضاء الناس، وأن یبدأ عملیة إعالمیة على مستوى الوطن، مضیفا

ول التي یستطیع من خاللھا التربوي أن یقوم بنفسھ وبمفرده في العمل، فلدیھ آالف الخبرات والعق
  .العمل
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  رؤى وتطلعات

  
ً أّن اھتمام وزارة التربیة والتعلیم بالبحث  وفي مجال الرؤى والتطلعات قال عبیدات إنھ لیس سرا
ً غیاب الرؤى، فلو سألنا مدیر التدریب أو اإلشراف أو المناھج  ً أیضا العلمي اھتمام شكلي، ولیس سرا

ً حول  ما عالقة عملك بخطط التنمیة «، »!كیف ترى عملك بعد عشر سنوات؟«، »!ماذا ترید؟«سؤاال
  .فإننا لن نحصل على إجابات.. ،»!ما دورك في تحقیق أھداف التربیة؟«، »!في األردن؟

  
وأشار إلى أن المطلوب في ھذا المجال قد یكون تحدید رؤى كل جھاز في وزارة التربیة، واستثمار 

ً في ھذه الرؤى وتوظیفھا في العمل، ح تى یشعر كل عامل أنھ جزء من قضایا الوطن ولیس مدیرا
جھاز مغلق، إضافة إلى وضع خطط لربط عمل كل جھاز في وزارة التربیة بالقضایا الوطنیة العامة 
ومنھا قضیة المواطنة والدیمقراطیة، وحقوق اإلنسان وخاصة الطفل، ومكانة المرأة، والعدالة 

ً إلى اعتماد كل عامل في الوزارة ھذه المعاییر في كل والكرامة والوطن، والمستقبل الم طلوب، داعیا
نشاط مثل الواجب المدرسي، والنشاط المدرسي، واالمتحان، والتدریب، واإلدارة، واإلشراف، 

  .والمناھج
  

  ثقافة المختبر
  

وفي مجال مفھوم المدرسة كمختبر أكد عبیدات أّن الورقة الملكیة ركزت على أن تكون المدرسة 
ً إلى أننا یمكن أن نحقق ھذا المفھوم عبر تغییر ثقافة المدرسة من  مختبرات للتجارب والتعلم، الفتا
معلمة إلى متعلمة، وتغییر أساس العمل من تعلم فردي إلى مجتمع تعلم متبادل، وعبر تقدیم الحقائق 

ً : بصورة موضوعیة وطلب نقدھا وتمحیصھا وإبداء الرأي فیھا ً، رفضا ً، شكا إلخ، وكذلك ... قبوال
 ً تغییر أدوار كل من المعلمین والكتب المدرسیة واالمتحانات إلى أدوار صدیقة للطالب ولیست مھّددة

  .لھ
  

ورأى أّن مدرسة المختبر لیست مدرسة الحقائق الجاھزة، ففي المختبر یتم البحث عن الحقائق، 
  .وتجریبھا، لیتحقق األمل من خاللھا

  
مجتمعات تعلم لمواد دراسیة في كل : تمعات التعلم في كل مدرسة مثلودعا عبیدات إلى تشكیل مج

  .صف، ومجتمعات تعلم مھارات حیاتیة في كل صف، ومجتمعات الشراكة االجتماعیة في كل صف
  

وشّدد على أّن ثقافة مجتمعات التعلم تھتم بالثقة بالطالب، وتمنحھ مھاراتھ في العمل مع اآلخرین، 
ً متشعب االتجاھات ونجد معارض  ً طالبیا وإنتاج المعرفة الجدیدة، إذ نجد في مدرسة المختبر نشاطا

  .معرفیة لما ینتجھ الطالب
  

م المدرسیة، وھذا یتطلب إصدار نشرة  وبیّن عبیدات أّن المطلوب ھو االنتقال إلى مجتمعات ّ التعل
  .إعالمیة عن الموضوع مع التدریبات المرافقة

  
  نمو مھني

  



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

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

QF-DMPR-02.01 
16 

وشّدد عبیدات في موضوع التدریب والنمو المھني على حاجة المعلمین والتربویین إلى البناء 
ً لم یتدربوا منذ «والتدریب، فھم ال یتدربون، وبرأیھ فإّن المكلفین بتطویر المناھج  ، »!عشرین عاما

ً من »!ربما المشرفون والمدربون«وكذلك  ً واستعراضیا ً شكلیا ، أما المعلمون فقد أخذ بعضھم تدریبا
ً إلى أن العبي كرة القدم یتدربون أكثر مما یلعبون، وكذلك !األكادیمیات   .»العازفون«، مشیرا

  
ً إلى أّن التدریب المطلوب وقال إن المطلوب ھو تكثیف التدریب ونقلھ إلى میدان عمل المعلم، م شیرا

یجب أن یتركز على استراتیجیات التعلم النشط، واستراتیجیات التعلم في مجتمع التعلم، 
ً وطالسم، فقد قدمت الصحافة المحلیة  ً أن ھذا لیس سحرا واستراتیجیات تعلیم التفكیر واإلبداع، مضیفا

  !»ولو من نحاس«نماذج عدیدة على طبق 
  

  قبل التنفیذ
  

مدارس (موضوع خطوات ما قبل التنفیذ بیّن عبیدات أّن وزارة التربیة وأدواتھا االجتماعیة  وفي
ً وقبل كل شيء، أي فتح المجال أمام ) خاصة، أجھزة إعالمیة، جمعیات مطالبة بتھیئة المسرح أوال

الجمیع من دون تردد أو حذر، وتشجیعھم على المشاركة وتقدیم المقترحات وھذا یتطلب إزاحة 
  .الرھبة والحذر والخوف من المشّككین والباحثین عن الھجوم غیر المبرر

  
ً أننا ما زلنا نحذر تنظیم المھتمین في فرق  كما طالب بمساھمة الجمیع ولو بصورة عشوائیة، مبیّنا

  .عمل، فالنقاشات التربویة السالفة وھذا تكرار مھم، لم یشارك فیھا أساتذة الجامعات
  

ً تشكیل لجنة وطنیة مفتوحة لمن یرغب بوضع وأضاف عبیدات أّن م ن ھذه الخطوات أیضا
استراتیجیة تنفیذ الورقة الملكیة وخطاب جاللة الملكة، بحیث تجتمع في الوزارة وتقدم دراساتھا 
ً أن تغییر المجلس مھمة  وتوصیاتھا، فمجلس التربیة بكل أسف لم ینجح في تقدیم المھم، مؤكدا

قامت الحكومة بتشكیل ( المسؤول الشرعي والوحید إلقرار الكتب ضروریة وعاجلة فما زال ھو
  ).مجلس أعلى للمناھج بعد عقد الندوة

  
  .ودعا إلى نشر ثقافة المشاركة واالحترام والتقدیر لكل أصحاب اآلراء والمجتھدین، فالتربیة للجمیع

  
تنفیذ الورقة الملكیة كما دعا إلى تفعیل أجھزة الوزارة كلھا والطلب من كل جھاز وضع تصوراتھ ل

ً إلى أنھ بین الورقة الملكیة وخطاب الملكة وتطلعات المجتمع تناسق شبھ كامل   .وخطاب الملكة، الفتا
  

وأكد عبیدات أّن كل جھاز مطالب بتحدید الخطوات التي سیتخذھا في ھذا المجال والجھات التي 
جمعیات التربویة مثل جمعیة مجتمع المدارس الخاصة، ال(سیتعاون معھا داخل الوزارة وخارجھا أي 

  ).، وجمعیة تقدم، والخبراء والمھتمون في المجتمع والجامعات)أرض(تطویر التعلم وجمعیة النھضة
  

وختم حدیثھ حول ھذه النقطة بضرورة بدء عملیة إعالمیة ربما تتطلب اجتماع الوزیر أو بعض 
میة المتوافرة وتقدیم الحصة اإلعالمیة أعضاء مجلس التربیة أو قیادات الوزارة باألدوات اإلعال

والتنفیذیة لھا، إضافة إلى جمع كل ما یكتب في اإلعالم عن الموضوع وتحلیلھ واإلفادة من بعض 
 ً   .جوانبھ إن كان مناسبا
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ذ العدید من الدورات وتكلیف الجھات ذات العالقة  ّ وفي مجال التنفیذ قال عبیدات إنھ یمكن أن یُنف
إمكاناتھا المادیة وقدرتھا على التحرك واستقطاب الخبراء حتى من الخارج وقد كالمدارس الخاصة ب

سبق وقدمت نماذج متمیزة، والجمعیات التعلیمیة التي تمتلك خبرات وخبراء تستطیع تنفیذ الكثیر من 
  .جوانب الخطة فھناك الكثیر ممن ھم مستعدون لدعم توجھات الوزارة

  
ً، و ً إلى أّن كلیات التربیة التي تمتلك شھادات لم تفعل بھا شیئا   .»!لعلھا ھذه المرة تفلح»ولفت آسفا

  
ً أنھ قد  وأضاف أنھ یمكن للوزارة أن تطلب من ھذه الجھات خططھا وإمكاناتھا ومساھماتھا، مبینا

یتھا لدور تواجھ الوزارة صعوبات في العمل مع المجتمع ألسباب تتعلق بالوزارة، وعدم رؤ
ً ضرورة تعاون الوزارة  الجمعیات والمدارس، إال من خالل إصدار التنبیھات واألوامر، مؤكدا

  .وانفتاحھا على مختلف االتجاھات
  

  بعد التنفیذ
  

وحول مرحلة ما بعد التنفیذ قال عبیدات إنھ لیس ھناك ما یسمى مرحلة ما بعد التنفیذ ألن التنفیذ 
ً حدیثھ إلى وزیر التربیة والتعلیم مرحلة مستمرة ویرافقھا التق ً ما «ویم المستمر، موجھا لیس حلما

نكتب ولكن ثقة بكم وبالمجتمع ھناك فرصة للنجاح وفرصة لألمل، فما فعلتھ حتى اآلن یزید من ثقتنا 
  .»بمزید من الفعل

  
  إرث حضاري: الرواشدة

  
لیس لھا إرث تاریخي وحضاري قال التربوي ونقیب المعلمین األسبق مصطفى الرواشدة إّن أي أمة 

ً أننا كجزء من ھذه األمة لدینا إرث تاریخي  ً، مضیفا ً مشرقا ً أو مستقبال ال یمكن لھا أن تبني حاضرا
  .وحضاري یؤھلنا لالنطالقة نحو مستقبل مشرق ومزھر كما یتمنى جاللة الملك

  
ً ألوراق نقاش ھا وأضاف أّن الورقة النقاشیة السابعة والتي جاءت استكماال ّ یة سبقتھا ركزت في جل

على الموضوع السیاسي واالقتصادي واالجتماعي، فقد جاءت ھذه الورقة في ھذه الفترة بالذات حول 
ً بامتیاز، وھو ملف یخّص كل بیت وأسرة  ً مجتمعیّا التعلیم، لما لھذا الملف من أھمیة كبیرة، كونھ ملفا

  .وفرد أردني
  

ً لنا وذكر الرواشدة أّن جاللة الملك أولى  ً ودافعا ً للعدید من النقاط، وشّكلت حافزا في ھذه الورقة أھمیة
ً حول التراجع، فھناك تراجع بیّن وواضح في التعلیمین  ً كي ال نتحدث بصوت عاٍل جدا جمیعا

ً بذلك إلى قول جاللة الملك  ، وبالتالي فإن »إّن التعلیم یغیر وجھ العالم«المدرسي والجامعي، مشیرا
سیاسي أو اقتصادي أو اجتماعي ال یمكن أن یتحقق من دون أن یكون ھناك إصالح  أي تغییر منشود

  .للتعلیم یواكب ھذا العصر
  

وقال إننا نعلم بأّن كل مواطن أردني من أبنائنا وبناتنا، كما ورد في الورقة النقاشیة، لدیھ طموح لنیل 
یل ھذه التحدیات والعقبات أعلى المراتب، وبالتالي یجب على األطراف والمؤسسات المعنیة تذل

  .لتحقیق طموح كل أردني وأردنیة للوصول إلى المراتب والمواقع الذي یتمناھا
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وبیّن أنھ كانت ھناك إشارة واضحة لتعمیق ثقافة التسامح في مجتمعنا ومؤسساتنا التعلیمیة، وعندما 
ً سیندحر الغلو والتطرف   .یشیع التسامح حتما

  
ً بأن یكون األردن ھو النموذج، وكما ورد في وأضاف أنھ كان لدى جاللة ا لملك الطموح الكبیر جدا

ً إلى أننا كجزء من  الورقة فإّن عالمنا العربي بدأ یتحدث عن موضوع التعلیم وبصوت مرتفع، الفتا
ً بدأ عندنا حدیث عن موضوع التعلیم وإصالحھ، وأن یعود األردن كما تمنى جاللتھ  ھذه األمة أیضا

ً یحتذى بھ في المنطقة العربیة في مجال التعلیم وتصدیر الخبرات التربویة حین كان نموذج ا
  .والتعلیمیة للدول العربیة كافة

  
  منظومة قیمیة

  
أما بخصوص المنھاج، فقال الرواشدة إّن إشارة واضحة في الورقة بأنھ ال بد لنا عندما نحارب الغلو 

ز كل التركیز على منظومتنا القیمیة وما لدینا والتطرف أن نعید النظر بالمناھج، التي یجب أن ترك
ً إلى إبعاد ملف  من إرث وحضارة وتاریخ، وأن تواكب في الوقت نفسھ التطور والتحدیث، داعیا

ً بامتیاز ً وطنیا   .التعلیم عن أي أجندة سیاسیة حزبیة أو ضیقة، وأن یكون ملف التعلیم ملفا
  

حقیقیة وفعلیة ما بین المؤسسات المختلفة، سواًء  ورأى الرواشدة أنھ قد حان الوقت لنبني شراكة
مؤسسات المجتمع المدني أو المؤسسات الرسمیة أو الوزارات للنھوض بھذا الملف وتطویره 

  .وإصالحھ
  

وأكد أن تنفیذ بنود ھذه الورقة یحتاج من الحكومة ومن وزارة التربیة والتعلیم منفردة ومن 
المؤسسات الرسمیة ومؤسسات المجتمع المدني ومن أصحاب الخبرة واالختصاص ومن الجامعات 
ً أنھ بدون ذلك ستبقى  ومن الجمیع، أن تكون ھناك خطة عملیة لتنفیذ ھذه الرؤى والتطلعات، مضیفا

ً على وجوب تنفیذھا، وتفنید المطلوب من كل األطراف ھذ ه الورقة مجرد نقاش على ورق، مشّددا
  .المشاركة في اإلصالح لتنفیذ بنود ھذه الورقة

  
  اختیار القیادات: الوھادنة

  
عاھد الوھادنة إن ما قدمتھ اللجنة .وفي مداخلتھ قال أمین عام وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي د

ً، فالكل یقترح ویجتھد إلنجاح العملیة الوطنی ً جماعیّا ُعّد نتاجا ة لتنمیة الموارد البشریة ھو توصیات ت
  .التعلیمیة سواء على مستوى التعلیم العام أو التعلیم العالي

  
ً أن  وأشار إلى التحلیل الذي أجراه حول التجربة السنغافوریة في التعلیم، في اللجنة الوطنیة، مبینا

ىء الذي اكتشفھ أّن كل ما عملتھ سنغافورة عملتھ األردن بال استثناء، من مجلس الشي المفاج
سیاسات اقتصادیة وتعلیم تقني ومؤسسة مثل البلقاء التطبیقیة ومن خطط تعلیمیة ومركز تطویر 

  .المناھج واإلطار العام للمؤھالت
  

مور وتعثرنا في مراحل وأضاف أنھ بالنتیجة نجحت سنغافورة ولم ننجح بنفس المستوى في بعض األ
  .أخرى
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وأكد وھادنة أننا نعاني من إشكالیة في اختیار القیادات، إذ على فترات طویلة كان العادي یقود الممیز 
ً إلى وجوب  ً یدیر الممتاز، فكل شيء مقلوب، داعیا ً والجید جدا في األردن، والجید یدیر الجید جدا

ُخطط بال «ئیس جامعة، إضافة إلى أننا نعمل على مبدأ اختیار أحسن القیادات من مدیر مدرسة إلى ر
  .»تنفیذ، أو تنفیذ بدون خطة

  
وفي ما یخص التعلیم العالي قال إّن األرقام مؤرقة، إذ ال توجد أي جامعة أردنیة تحتل أي مرتبة 

ً أن المعاییر لیست بذات الصعوبة، األمر الذي یدل على  ٥٠٠ضمن أفضل  جامعة عالمیة، علما
ً إلى أّن الدول الخلیجیة كافة لدیھا وجود  مشكلة، كما أننا ما زلنا نعاني من األشیاء الرئیسیة، مشیرا

ً بأننا  ٥٠٠جامعات تحتل المراتب ضمن أفضل  أصبحنا خلف «جامعة باستثناء الكویت، معترفا
  .في ھذا المجال» الخلیج

  
  معیار الجودة

  
ھو معیار ضمان الجودة لتحسین التدریس، كما أن وأشار وھادنة إلى أن أحد المعیقات التي لدینا 

نسبة الطالب للمدرس قد تكون نسبة مضخمة، إذ ال یجوز أن یبقى عدد الطالب في الجامعات بھذا 
  .العدد الكبیر مقابل نقص في عدد أعضاء الھیئة التدریسیة

  
تدریس  نصف بحث لكل عضو ھیئة«وبخصوص البحث العلمي ذكر أن نسبة النشر في الجامعات 

ً إلى االقتداء بالتجربتین السنغافوریة والمالیزیة »في العام الواحد ، وھذا أمر غیر منتج، داعیا
وتأتي الخطة االستراتیجیة للجنة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة فرصة . للنھوض بالتعلیم من جدید

في مصاف الدول العالمیة  ذھبیة أرادھا سید البالد للنھوض بالتعلیم العام والعالي لیكون األردن
  .المتمیزة في ھذا المجال

  
  النظریة والتطبیق: الشناق

  
أحمد الشناق بتطبیق الورقات النقاشیة للملك، فالفلسفة .طالب أمین عام الحزب الوطني الدستوري د

التي تقود العالم المتحضر الیوم ھي فلسفة النقاش، والدولة الحدیثة ھي الدولة التي لدیھا قدرة 
ً عن أسباب فشلنا في التنمیة السیاسیة والتعددیة، وعن تراجع التعلیمت   .واصلیة مع مجتمعھا، متسائال
  

ً بالكفاءات  وأضاف أّن أكبر تحدٍّ یواجھ ھذه الورقة ھو في كیفیة التوفیق بین النظریة والتطبیق، مشیدا
ً إلى أن أھمیة ھذه الورقة في أنھا تحدثت ع التربیة «ن عقل الدولة والعقول األردنیة، ومشیرا

ٍ لممارسة مھنة ما أو إلى «والتي ترتكز مھمتھا على إنتاج اإلنسان األردني » والتعلیم إما إلى شارع
  .»جامعة یواصل فیھا تعلیمھ

  
وأكد أن میزة ھذه الورقة تتمثل في أنھا زاوجت بین األصالة والمعاصرة لنحسم األمور بین 

ردني على جناح اإلیمان والثقة بالذات لمفھوم الحضارة العربیة التیارات، وكیف یطیر اإلنسان األ
اإلسالمیة بعقیدتھ الدینیة والثقافیة، إذ ال سبیل للوصل إلى عالم المعرفة والعالمیة إال إذا طرقنا أبواب 

  .العالمیة
  

ورأى الشناق أّن ھذه الورقة وضعت محددات لمشروع نھضوي تجدیدي ریادي، وھو نموذج األمة 
ً إلى شحذ الھمم في ھذا الموضوع   .على رقعة الوطن األردني المحدود، داعیا
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وأضاف أنھا تحدثت عن ربط ھویة التعلیم بالھویة المستقبلیة لإلنسان األردني، وحسم ھذا الموضوع 

  .التقلیدي، فالورقة تدعونا لمغادرة التقلید القائم على التلقین بمناھج التفكیر
  

وذكر الشناق أّن العلم التجریبي الذي قامت علیھ الحضارة األوروبیة الغربیة ھو نتاج من الحضارة 
العربیة اإلسالمیة، فعلوم الكیمیاء واللوغاریتمات ھما اللذان وضعا ركیزة علم الحاسوب الحدیث، 

ً على االتجاھات اإلسالمیة الموقرة إعادة النظر والتحلیل في اآلیة فاإلسالم حضا رة وتقدم، متمنیا
ً وقبائل لتعارفوا«الكریمة  ً إلى تشكیل لجنة متخصصة في كیفیة بناء اإلنسان »وجعلناكم شعوبا ، داعیا

  .األردني وكیفیة تقّبل الحوار مع اآلخر بما أننا أمة الحوار
  

  خلل بنیوي
  

ً من المختصین في المنھاج التربوي األخذ بعمق ما ولفت إلى أن  ً في التربیة، متمنیا ً بنیوّیا ھناك خلال
ً أّن قیمة ھذه  أشارت لھ الورقة النقاشیة، إذ إننا نتحدث عن ھویة مستقبلیة لمجتمع أردني، مؤكدا

بالمعسكرات الورقة تنطلق من دقة اللحظة التاریخیة التي تمر فیھا أمة مھزومة، أبناؤھا یتقابلون 
  .والخنادق، ومدنھم وقراھم تفصلھا التخوم، وھذه آخر قالع بالد الشام

  
ً أّن في فرنسا وبریطانیا ھناك  وقال الشناق إننا نعیش في عالم مليء بالمتغیرات التاریخیة، مضیفا
حوار بین الیمین والتطرف ولكن الجمیع یذھب لصندوق االقتراع، فقد حددت آلیة الوصول لحسم 

كیف تكون جامعاتنا مصانع للمفكرین، من : الفات بین المجتمعات، فھي شعوب نقاشیة، متسائالً الخ
  !دون منطق أو علم فلسفة؟

  
ً إلى أّن القطاع االستراتیجي  وأوضح أّن جاللة الملك یتحدث عن قطاع استراتیجي ھو التعلیم، مشیرا

ً ومؤسسات یحتاج استراتیجیة وخطة وطنیة برؤیة مستقبلیة وھذه تحتاج  ً كأردنیین حكومة منا جمیعا
ً بمھمتنا ودورنا المستقبلي وكیفیة الوصول لغایاتنا عبر أدوات  ً معرفة ً وأفرادا مجتمع وطني وأحزابا
وأولویات، وبرأیھ فإّن كل محدد في الورقة بحاجة إلى الكثیر من الحوارات، وذلك قبل البدء بما 

  .ختالف مع اآلخرذھب إلیھ جوھر الورقة في الحوار وأدب اال
  

ورأى الشناق أّن ھذه الورقة من ناحیة فكریة فلسفیة واقعیة تكمن قیمتھا في أنھا أتت بمرحلة من 
أصعب المراحل على األمة العربیة، وفي مرحلة ال تقبل على األردنیین العودة للوراء خطوة واحدة، 

ً، فقطار العالم سائر، وال ینتظر ال   .منتظرین على أبواب المحطاتوال تحتمل االنتظار طویال
  

 ً وتساءل عن دور وزارة التنمیة السیاسیة في تطبیق ھذه الورقة، بحیث تلتقي باألحزاب لتطرح أفكارا
كیف یمكن النھوض إذا كانت مراكز الدولة : بعیدة عن الزوایا المغلقة والغرف المعتمة، متسائالً 

ً أن التحدي األكبر لیس !ووزاراتھا معطلة؟ في الوصول إلى العالمیة، إنما بتجاوز األردنیین ، مؤكدا
  .النظریة نحو التطبیق في مواجھة التحدیات

  
  العنصر البشري: المجالي

  
سھم المجالي إنھ وبعد اطالعھ على الورقة النقاشیة التي عرضھا جاللة الملك تبین بأن ھناك .قال د

  .مشكلة في العنصر البشري والتعلیم أو بجودة الُمخرج
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ل إننا إذا كنا نتحدث عن تحدیات بالتطرف واإلرھاب، وكان العنصر البشري ما یزال عنده تخلف وقا

  .في التعلیم فإّن ھذا ھو أساس المشكلة
  

وأكد المجالي أننا یجب أن نرتقي بھذه الموارد البشریة وبالتعلیم عبر وضع معاییر جدیدة نسیر 
ً إلى أن تكون ھناك بیئة مناسبة ل وضع معاییر نابعة من البیئة الحاضنة وتتناسب مع علیھا، داعیا

مجتمعنا األردني، وتكون قابلة للقیاس، كما دعا المجالي إلى ضرورة تحلیل الفرص التي لدینا 
  .واستغاللھا، وتقزیم نقاط الضعف التي لدینا وتنمیة نقاط القوة

  
  الخطاب التربوي: الجریبیع

  
محمد الجریبیع إّن ھذه الورقة دعت ألھمیة الحوار والنقاش حول .قال مدیر مركز الثریا للدراسات د

ً أّن  ً، مضیفا التعلیم، وإلى االشتباك اإلیجابي بین المختصین كافة وذلك لیكون ملف الحوار موجودا
تعلیم في األردن، ھذا نابع من اعتراف رأس الھرم في الدولة األردنیة على أن ھناك أزمة تواجھ ال

  .وبالرغم من ذلك فإّن كل األزمات التي تواجھنا ما زالت مستمرة
  

وذكر أنھ ال توجد لدینا خطة استراتیجیة ورؤیة للتعلیم في األردن، بل ھي رؤیة أشخاص یقودون 
  .العملیة التعلیمیة

  
ً في عملیة التعلیم في األردن، سواء في التعلیم المدر ً إلى وقال إّن ھناك تراجعا سي أو الجامعي، داعیا

  .وجوب إعادة النظر بالتعلیم في الكلیات اإلنسانیة، وفي تعیین المدرسین
  

ً سیواجھنا في األردن، فھناك فجوة كبیرة بین التعلیم الخاص  ً جدا ً كبیرا ورأى الجریبیع أن ھناك تحدیا
وة بین خریجي النوعین، والتعلیم العام، مما یؤدي إلفراز طبقي بین المجتمع األردني، وعمل فج

وبالتالي فإّن مستقبل الدولة األردنیة في تعیین الوظائف سیكون للناس الذین حصلوا على فرص تعلیم 
  .أكثر

  
وقال إن ھناك تحدیات كبیرة تواجھ قطاع التعلیم وھذا یدخلنا في أن أزمة التعلیم لیست تحدیات بقدر 

ً على ھ یئات المجتمع المدني أن تقّدم وجھة نظر ورؤیة ما ھي أزمات متالحقة ومتكررة، متمنیا
  .حقیقیة لتطویر التعلیم في األردن

  
ً من  ً، إذ أّن كثیرا وأكد الجریبیع أن ثروتنا الحقیقیة تكمن في اإلنسان والتعلیم، فنحن متأخرون عالمیا

  .الدول سبقتنا في ذلك
  

ن تأثیر على التعلیم المدرسي، فما كانت كما أكد على أھمیة إعادة النظر في التعلیم الجامعي، لما لھ م
ٍ في وقتنا الحاضر، فمعلم الیوم غیر معلم  ٢٠تقوم بھ المؤسسات التعلیمیة قبل  سنة أصبح غیر صالح

األمس، وطالب الیوم غیر طالب األمس، وبالتالي فإننا حتى نستطیع القیام بھذا الموضوع، فال بّد من 
  .إعادة النظر في خطابنا التربوي

  
ً إلى أننا ال نفھم »التحدیث واألصالة«شار الجریبیع إلى أّن الورقة النقاشیة ذكرت موضوع وأ ، الفتا

ً أننا بحاجة  ً، مؤكدا ً ھذا انغالقا األصالة، التي ال تعني التمسك بالماضي من دون النظر لألمام، عادا



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

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

QF-DMPR-02.01 
22 

ً نأخذ من الجدید ما یثبت مجتمعنا، ونكون على ق ً منفتحا لیس كل قدیم جید «اعدة ألن نكون مجتمعا
  .»ولیس كل جدید سيء

  
ودعا إلى إعادة النظر في تأھیل المعلمین سواًء كانوا جامعیین أم في المدارس، فأسلوب التعلیم 
ً یعاني من أزمات  التلقیني یضع كراھیة ما بین المدرس والطالب، كما أن قطاع التعلیم أصبح قطاعا

العمل فیھ، إضافة إلى أن البیئة المدرسیة بحاجة إلى تغییر معینة، والعدید من الشباب یعزفون عن 
ً، وبالتالي یجب أن تكون لدینا مساحات أكبر للتعلیم  ٥٠و ٤٠حیث توجد غرف صفیة فیھا  طالبا

  .الجامعي، وإعطاء الجلسات والحوارات المصغرة داخل الصفوف أھمیة أكبر
  

ً كما دعا إلى تطویر المناھج الدراسیة بحیث تكون منا ھج تقوم على التفكیر ولیس على التلقین، مؤكدا
ً بإعادة النظر في القیادات  على أّن ملف التعلیم ھو األساس الذي تبنى علیھ حضارة األمم، مطالبا
التربویة والنخب، والتزام الدولة باالستراتیجیة التي توضع للتعلیم على ضوء ھذه الورقة النقاشیة 

  .عن القیادات التربویة التي تتغیربحیث تبقى مستمرة بصرف النظر 
  

  المحتوى الفكري: العساف
  

مصطفى العساف إّن كل محور من محاور ھذه الورقة التي طرحھا جاللة الملك تحتاج .قال النائب د
لنقاش بصوت عاٍل سواء عبر منابر اإلعالم أو غیرھا من الوسائل، فمحاورھا عدیدة ومھمة بحیث 

ً وأّن  ھذه الورقة جاءت في لحظة تاریخیة فارقة تعیشھا األمة العربیة تثري النقاش، خصوصا
  .واألردن على وجھ الخصوص

  
لوجدنا أّن الحرب العالمیة األولى جاءت بمثل  ١٩١٧وأضاف أننا لو رجعنا مئة سنة للوراء إلى سنة 

ت في ھذا التاریخ، وأن في نھایات القرن التاسع عشر وبدایات القرن العشرین كانت ھناك طروحا
التطور والتطویر وإعادة الفكر والنظر في ما نحن بھ، فقد كان ھناك مفكرون ومبدعون طرحوا 

  .مواضیع للنقاش أخذت مداھا لدرجة أنھا جاءت بما أتت بھ الورقة اآلن
  

محور یدعو لإلبقاء على الماضي واالنغالق فیھ، ومحور : وأشار العساف إلى ثالثة محاور للتفكیر
ُعجب حد االفتتان بالحضارة الغربیة والثورة الصناعیة الغربیة ویدعو لالنقطاع عن الماضي  ثاٍن أ

ً وااللتحاق بأوروبا والفكر الغربي والحضارة الغربیة، ومحور ثالث ھو المحور الوسطي الذي  نھائیا
ات یدعو لالرتباط بالماضي وبحضارتنا العربیة اإلسالمیة مع االنفتاح على اآلخر وأن ننھل من ثقاف

، وقال إّن »الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدھا فھو أحق الناس بھا«اآلخر وفكره وإبداعھ وإنتاجھ، ألن 
ھذه الحكمة مفتوحة على مصراعیھا لنأخذ كل ما ھو مفید سواء في المادیات أو المعنویات، حتى 

ّھ    .»!من ال ماضي لھ ال مستقبل لھ«نستطیع أن نبقي على حضارتنا وعلى مستقبلنا ألن
  

ً «ولفت إلى أّن الورقة تضمنت آیة  ً أّن ھذا استشھاد بالقرآن الكریم ألن »وقل ربي زدني علما ، مؤكدا
نبقى مرتبطین بمناھجنا وتفكیرنا وعقولنا وقرآننا وبسنة محمد علیھ الصالة والسالم، فقد دعت 

  .الورقة لالنفتاح واألخذ من اآلخرین
  

ً عن الیأس واإلحباط، ألن المحبط والیائس ال  وقال العساف إنھ ینبغي علینا أن نتناقش ونتحاور بعیدا
 ً ً أّن أسیر اإلحباط والیأس ال یتقدم لألمام، مضیفا ینتج وسیبقى أسیر الحالة النفسیة الضیقة، موضحا

ً من التراجع، فالتقییم شيء وجلد    .الذات شيء آخرأن جلد الذات والیأس سیسبب لنا مزیدا
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ً، فعلینا أن ندرس الحاضر دراسة واعیة، فالمعلم  ورأى أننا إذا أردنا أن نعطي للمستقبل نظرة وإنتاجا

  .أھم جزء في المنظومة التعلیمیة إضافة إلى الغرفة الصفیة والمنھاج والمجتمع
  

ً عما إذا وأوضح أّن وسائل المعرفة تطورت وأصبحت من أھم وسائل المنظومة التعلیمیة مت سائال
  .أعطینا ھذه الوسائل أو األدوات حقھا

  
وأضاف أّن المعلم عندما یذھب لبیتھ وھو مھموم بكیفیة توفیر لقمة العیش الكریم ألبنائھ، فسیصبح 

ً لھذا األمر ولن یستطیع أن یبدع في الصف، فغرفة الصف مملوءة وفیھا  ً، وبالتالي  ٥٠أسیرا طالبا
ً وفي الحدود الدنیا للمواصفات العالمیة، سیتدنى حظ الطالب من الح صة وسیكون اإلنتاج متدنیا

ً صعبة ومؤلمة   .وسیورث للمستقبل أمورا
  

وقال العساف إّن المطلوب في ھذه الحالة أن نستلھم التاریخ، وأن نعلم كیف یتقدم العالم وأن نستفید 
ً على وجوب توفیر الدعم المادي والمعنوي للمعلم وا لطالب الذي یدخل للجامعة وھو من ذلك، مؤكدا
ً إلى أن الورقة أّكدت على ھذا   .بعد تخرجھ ال یجد فرص عمل، مشیرا

  
كما أّكد أّن المدخالت االقتصادیة ھي التي تؤثر في المنتجات التعلیمیة، وما لم ننظر لھذه الحالة 

  .نظرة موضوعیة فسنبقى نغّرد في الھواء
  

ّھ عندما یذھب المعلم لیعطي الدروس وتحدث العساف عن موضوع الدروس الخصو ً أن صیة، موضحا
ً عن أسفھ ألن یشتغل ممرٌض مثًال  ً لھذه األسرة، معربا ّھ یصبح أسیرا الخصوصیة عند األسرة فإن

ً في إحدى المدارس لماّدة الفیزیاء أو الكیمیاء أو األحیاء، متسائالً  ! كیف سینجح إذن التعلیم؟: مدّرسا
ً إلى وجوب أن ننظ   .ر في مخرجات التعلیم حتى توازي المتطلبات الموجودةداعیا

  
ورأى أّن الورقة النقاشیّة أعطت الدراسات اإلنسانیة مثل التاریخ واالجتماع والفلسفة واللغة العربیة 
ً بقول الرسول صلى هللا  ً، حتى تبقى ھي المحتوى الفكري للمنظومة الفكریة كلھا، متمثال ً مھمة قیمة

ً عن أسفھ ألّمة ال تحترم لغتھا، وبالتالي فال تستطیع أن »العربیة اللسان أال إنّ «علیھ وسلم  ، معربا
، وغیر »دراسات للجالسین على قارعة الطریق«تتقدم، وقال إّن ھذه الدراسات اإلنسانیة ھي 

مرغوبة، ألن خریجیھا ال یجدون فرصة عمل، وأضاف العساف أّن ھذه الدراسات اإلنسانیة 
ً بأنھا ھي المعبرة عن ھویة وخریجیھا لم تأخ ذ مكانھا المناسب في البناء النھضوي والحضاري علما

  .األمة وثقافتھا
  

ودعا إلى أن تكون لھذه الدراسات اإلنسانیة المكانة المحترمة في التعلیم والمنظومة التعلیمیة باتجاه 
  .التكافؤ والتوازن في مخرجات التعلیم كافة

  
ً  وفي حدیثھ عن التكامل تجاوز العساف فكرة أن نحّمل جھة واحدة مسؤولیة النھوض بالتعلیم، مؤكدا

ّھ یكون  ً معنى التكامل بأن أّن من ینھض بالتعلیم یستطیع أن ینھض بكل المستویات األخرى، موّضحا
اإلعالم والمدارس والمساجد والصالونات السیاسیة، وھي : بین مؤسسات الدولة والمؤثرین كافة

فر جھودھا ألجل إیجاد ثقافة عامة ترفع من سویة التعلیم وفھم التعلیم وماذا أطراف یجب أن تتظا
  .نرید من التعلیم
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ودعا إلى التوازي في ھذه العملیات جمیعھا، في اإلعالم والمساجد والمدارس، نحو منتج أفضل، 
ً، ویقول الم ً وتقول المدرسة شیئا ً من أن یكون ھناك تصادم، فیقول اإلعالم شیئا ً، محذرا سجد شیئا

ً أّن ھذا سیؤدي إلى حالة من التباطؤ والتضاد التي تحط من قدرات  ً، مبیّنا والمسرح كذلك یقول شیئا
  .المجتمع ومن اإلبداع والمبدعین

  
ً بسنغافورة التي انتبھت لھم وركزت علیھم منذ  وخلص إلى أّن علینا أن ننتبھ للمبدعین، مدلال

ً كانوا، ف ي الحواضر والقرى والبوادي، یجب أن یكونوا موجودین حتى المدرسة، فالمبدعون، أیا
ً ونحن   یكونوا قادة للمستقبل، خصوصا

  
  .، فدیننا دعانا لإلبداع والتفّكر حتى نستطیع أن نتقّدم»أفال یتدبرون»، و»أّمة اقرأ«
  

  مؤتمر وطني: الطراونة
  

مصلح الطراونة أننا قد وصلنا لمرحلة انحدار في .واعترف رئیس لجنة التعلیم في مجلس النواب د
التعلیم، على مستوى التعلیم العام والتعلیم الجامعي، لذلك فعندما جاءت الورقة النقاشیة كان سبقھا 

  .نقاش محموم في المجتمع األردني حول المخرج مما وصلنا إلیھ
  

وجوب أن نحدد ما ھي مكونات المنظومة التعلیمیة التي أشار لھا جاللة الملك،  ودعا الطراونة إلى
ماذا نقصد بالمنظومة التعلیمیة، وما ھي عناصر ھذه المنظومة التعلیمیة، ھل ھي المنظومة التعلیمیة 
ً بأن نحدد  التي تشتمل على الطالب والمنھاج والمعلم والبنیة المدرسیة واألسرة والمجتمع؟، موصیا
عناصر المنظومة التعلیمیة، ثم نحدد ما ھي أوجھ وأسباب الخلل الذي حصل في ھذه المنظومة، إذ ال 
ً في المجتمع  ً في األسرة وخلال ً في البنیة وخلال ً في المنھاج وخلال ً في المعلم وخلال شك بأّن ھناك خلال

ً في الثقافة، وكّل ھذا الخلل حصل خالل  التعلیم في األردن، ومع سنة سابقة في منظومة  ١٥وخلال
ً بأّن العدید من دول الخلیج العربي سبقنا في  ّى بأننا سبقنا الدول العربیة، معترفا ذلك، فما زلنا نتغن
 ً ً أّن من یقود مسیرة تطویر التعلیم في دول الخلیج العربي ھي الكفاءات األردنیة، مبینا التعلیم، مؤّكدا

ً ل ّھ كان عمیدا كلیّة الحقوق في إحدى الجامعات الخلیجیّة وجاء بتصنیٍف على المستوى الشخصي أن
  .لھذه الجامعة

  
 ً ودعا، بعد تحدید أوجھ الخلل في ھذا المجال، أن نصل إلى حلول ناجعة في نھایة المطاف، معربا

  .في المجتمع األردني، في األسرة والمدرسة والجامعة» فردیة«عن أسفھ ألن تكون لدینا 
  

ّھ تعامل مع وزیرین یكّن لھما من خالل تجربتھ في ل جنة التربیة والتعلیم بمجلس النواب قال إن
ً أّن مجلس  ً حاالت من اختالف النظر إلى مسائل عاشھا بین فترتین، مؤّكدا االحترام والتقدیر، موردا
التربیة یعرف أّن بعض المطالب التي طالب بھا ونفذت كان طالب بھا زمالؤه في المجلس السابع 

ّذ في عھد وزیر جدید، وكذلك الحال بالنسبة لطاقم وزارة التربیة والتعلیم عشر ولم  تنفذ، في حین تنف
بأنھ یتحدث بلسان الوزیر وبغض النظر عن قناعاتھم، وقال إننا في مجلس النواب طالبنا بعقد جلسة 

من كل  نقاشیة كاملة لمجلس النواب برمتھ لمناقشة كل مضامین الورقة النقاشیة وتحدید المطلوب
سلطة بما فیھا السلطة التشریعیة، إلعطاء المجلس جمیعھ فرصة إبداء وجھة نظرھم في ھذه المسألة، 
ً لمؤتمر وطني یضم كل النخب التربویة نحو مناقشة صریحة وواضحة لمضامین الورقة  تمھیدا

  .النقاشیة وكل المشاكل التي تواجھنا في مجال التعلیم العالي
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ّھ باألساس ال  توجد شراكة ما بین الحكومة ومجلس النواب من الناحیة السیاسیة، باعتبار وقال إن
ً إلى أن تكون الشراكة في القطاع التربوي، ألّن المسألة لیست  ً، داعیا ً ولیس شریكا المجلس رقیبا

ّما وھي قضیة وطنیة الجمیع شركاء فیھا   .سیاسیة ھنا وإن
  

  صناعة القیادات: العوران
  

إبراھیم العوران أّن الورقة النقاشیة السابعة ھي الورقة المركزیة لألوراق . بوي دوأّكد الخبیر التر
ً، وذلك ألمور، منھا أّن التعلیم في كل العالم في زمن العولمة ھو الرافعة األساسیة  السبعة جمیعا
األولى لتحقیق التطور والتقدم في كافة المجاالت الحیاتیة، كذلك أكدت على مفھومي األصالة 

المعاصرة، حیث األصالة أن تأخذ من القدیم وتبني على ھویة األمة، والمعاصرة أن تأخذ بالفكر و
الحدیث من التجارب الغربیة، ولذلك فإّن جاللة الملك كان صاحب رؤیة ثاقبة في أنھ دعا إلى 

  .الشراكة على مستوى الدولة األردنیة وعلى مستوى العالم
  

ً، وتراجع وتدنى، ألننا كنا  وأعرب العوران عن أسفھ ألن یكون التعلیم في األردن قد تأخر كثیرا
  .نتناولھ بطریقة تقلیدیة

  
كما أّكد العوران أّن في الورقة النقاشیة رؤیة ورسالة، إذ یؤّكد صاحب الجاللة على اإلبداع والمعرفة 

ً في ظل األمواج وما یجري في ھ ً متآلفا ً أردنیا   .ذا العالمفي الرسالة وفق رؤیة تبني مجتمعا
  

تكون بحجم المرحلة، كما أننا بحاجة لتھیئة المجتمع األردني » صناعة قیادات»وقال إننا بحاجة لـ
ً بإیجاد قیادات تربویة تكون  وعلى وجھ الخصوص تھیئة التربویین للدفاع عن ھذه التجربة، مھتما

ً في المیدان   .أساسا
  

مع األردني یجب أن یسابق الركب، بكل مؤسسات وقال إننا في األردن لم نعد بحاجة للجان، فالمجت
المجتمع المحلي، في مبادرة حقیقیة للرأي، إذ نحن نتحدث عن ورقة نقاشیة لجاللة الملك الذي تناول 
ً على أّن تتم المناقشة وفق البیئة األردنیة، ألن  في الورقة النقاشیة محاور التعلیم كافة واآلن، مشددا

لیم رافعة لكل شیئ، ویجب أن یتم تناولھ كحاضنة مواتیة بكل المؤسسات، التعلیم أصبح ضرورة، التع
ً ألصحاب الفكر، مثلما یجب التركیز على اإلبداع والكتاب والمدّرس والمناھج والبنى  ولیس اجتثاثا

  .التحتیة
  

  العمل المؤسسي: الوحش
  

 ً ّنا، ومع اتفاقنا جمیعا على ما في ھذه الورقة  ورأى الوزیر األسبق الدكتور محمد جمعة الوحش أن
ً، إال أننا ما نزال منظرین، فنتحدث وال نطبق إال ما ندر،  التي باتت ذات بعد اختصاصي مھم جدا

، فھناك ذاتیة فردیة على كل المستویات، مع أّن الورقة »مؤسسیة«والسبب في ذلك أنھ لیس لدینا 
یة بل ھي ضروریة لنصل إلى تركز على أّن النقاش والحوار واختالف وجھات النظر ظاھرة صح

  .نتائج إیجابیة
  

ً أّن مجلس التربیة والتعلیم ینفذ بطبیعة الحال ما یریده الوزیر، متسائالً  لماذا : وساق الوحش أیضا
ومن !..ومن یقیّم من؟!.. تكون قراراتنا عبارة عن رّدات فعل، ولماذا ینشأ مركز لتطویر المناھج؟
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ً بأّن مجلس التربیة والتعلیم أع!الذي یضع المناھج ومن الذي یقرھا؟ لى سلطة في وزارة ، مذّكرا
  .التربیة والتعلیم في عملیة اإلقرار

  
 ً » سلق«وانتقد الوحش ظاھرة السرعة في تنفیذ التعدیالت، وھي التي وصفھا بأنھا عملیة سریعة جدا

ً بأننا ومنذ سنة  ً من رؤیة ودراسة، مدلال كان مؤتمر التطویر التربوي  ٨٧وتشتمل على إساءة، بدال
 ٣٠كیر الناقد والتفكیر اإلبداعي والمنحى التجریبي، فماذا عملنا خالل األول قد تحّدث عن التف

ً، إذ ننظر دون تنفیذ!.. سنة؟ وفي دعوتھ إلى فتح باب . وھو ما یؤّكد أّن نظام التعلیم یعاني خلال
النقاش والخالف والحوار، حّذر الوحش من االتھامات أو اغتیال الشخصیة، كما ربط بین تطویر 

  .ؤسسیةالمناھج والم
  

 ٤وتحدث الوحش عن توصیات االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة الذي یقول إّن كل 
ً من اختالل فكري في ذھن الطالب  طالب ینجح منھم طالب بحجة الرسوب في التوجیھي، محّذرا

ً بعد أن یقال للطالب بعد    !!راسبأنت : سنة من التعلیم ١٢یحّولھ إلى متطّرف أو داعشي، خصوصا
  

كما تحّدث عن التغیرات المفاجئة لكّل وزیر على مستوى األمین العام واللجان، وعن استقطاب 
ال یجوز أن » التربیة والتعلیم«المدارس الخاّصة للطلبة المتفوقین في المدارس الحكومیة، وقال إّن 

  .تخضع للمناكفات واألجندة الشخصیة والمصالح الذاتیة
  

ً م ً والتراث الدیني غیر المجزوء بحسب األجندة، إذ ال وساق الوحش أمثلة ن السیاق القرآني تربویا
وال تقربوا «على سبیل المثال مجّردة عما قبلھا وما بعدھا، وكذلك آیة » فاقتلوھم«یجوز أخذ آیة 

ً، وأّن لغتنا العربیة ھي لغة القرآن»الصالة ً إلى أّن تراثنا یشتمل على قیم عظیمة جدا   .، خالصا
  

عا الوحش إلى أن یُعیّن للصفوف الثالثة األولى أفضل المعلمین وأن یكون لھؤالء المعلمین ود
ً إلى البحث عن  ً أّن لغتنا وتراثنا غایة في التحّضر، داعیا ً ألھمیة المرحلة، مؤّكدا عالوات، نظرا

ّل   .الكنوز الحقیقیّة وتقدیمھا للطالب بالشكل المحترم المرن ال بالقالب الجامد المعط
  

  الحوار المثمر: العتوم
  

ّھا إّما ابتدأت  وأّكدت النائب الدكتورة ھدى العتوم أّن األوراق النقاشیة لجاللة الملك جاءت في أن
ً للطرح وتبادل  ً من المفاھیم، فتكون محورا ً ابتداًء حتى تثیر حولھ النقاش أو تثیر مجموعة موضوعا

ور بین قطاعات المجتمع المختلفة، فجاءت لتطرح اآلراء واألفكار، أو أنھا جاءت في خضم حوار ید
ً من الموضوع برؤیة ملكیة سامیة، مضیفةً  ولكن، في كل الحاالت لم تكن األوراق النقاشیة : شیئا

ً لھذا القرار ً في قرار بل كانت ترسي دعائم وأسسا   .طرفا
  

ً من ورأت العتوم أّن المقصود بالنقاش ھو أن نتحاور، ولیس أن یقنع أحدنا اآلخر ً شیئا ، مستعیدة
التي تظھر وجھات نظر حضاریّة متقّدمة في تبادل الرأي، ومن » المجادلة«التراث الدیني في سورة 

ذلك قالت العتوم إّن احترام الرأي أساٌس للفھم، ألّن كّل المتحاورین لدیھم من المساحات التي یقومون 
  .لتقاء أكثر من مساحات االختالفبھا أكثر من التي یختلفون فیھا، بمعنى أّن مساحات اال

  
ً عندما  ورأت أّن األصل في االستراتیجیة الوطنیة التي یتم العمل علیھا كل فترة جدیدة، خصوصا
تمس المجتمع، ھو أن یوّسع حولھا النقاش، حتى في االستراتیجیة الوطنیة للموارد البشریة، حیث 
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ً عن مدى تحتاج النخبة التي قامت علیھا إلى الدخول لقطاعات  مختلفة للمناقشة وسماع الرأي، متسائلة
  .عقد اجتماعات مع أساتذة جامعات لم یكونوا مشاركین فیھا، لسماع رأیھم في االستراتیجیة الوطنیة

  
وفي حدیثھا عن فكرة المنھاج وما تطّرقت إلیھ الورقة، قالت العتوم إّن أساس المنھاج ھو االحتفاظ 

ً القوانین ّھ ال توجد لدینا تشریعات تضبط  بالثوابت، متناولة ً بأن الناظمة التي تقود المجتمعات، معترفة
  .اإلیقاع المجتمعي

  
 ً وتحدثت العتوم عن التطویر في المناھج، وخطر اجتثاث اآلیات واألحادیث بحجة التطویر، مھتّمة

ُطّور المناھج بحیث تتوا » اآلیة«ءم بأّن الورقة قد طرحت االتجاه نحو التطبیق، مثلما یجب أن ت
ً بأننا لم نعد نشھد في میدان التربیة والتعلیم  ومعانیھا مع قدرات الطفل في عمر معیّن، معترفة

  .التسلسل والتغییر، بل أصبحنا نرى انقالبات، ولذلك یجب توسیع إطار المشورة مع المختصین
  

ً أّن القرار، واالنغالق » فردیة«وقالت العتوم إّن أحد المشاكل الموجودة عندنا  بالقرارات، مضیفة
وجود ھذه الفردیة في مؤسساتنا واضحة لإلطار التعلیمي، فھناك مجلس تعلیم عالي ومجلس تربیة 

ً عن مدى التواءم واالنسجام في عمل ھذه األطراف   .وتعلیم ومجلس تعلیم مھني، متسائلة
  

نة مع اآلخرین أو كما تحدثت العتوم عن اختالف البیئات والمعطیات االقتصادیّة ومدى المقار
  .االنسجام مع الظرف المعیش في موضوع التطویر

  
  الثقافة الوطنیة: المجالي

  
بكر المجالي عن دوافع ھذه الورقة النقاشیة وأسبابھا، ومدى تأییدھا للنھج التربوي الجدید، .وتحدث د

ً تشخیصیة أو توجیھیة، كما تحدث عن النقاش الذي یفضي إلى  ودعوتھا لمناقشتھ ومدى كونھا ورقة
الكلیات فھم خواص التعلیم في األردن في كل المستویات، سواء في ریاض األطفال والمدرسة و

ً في  والمجتمع، وھو ما یقودنا إلى أن نشّخص ما ھي الظواھر السائدة في التربیة والتعلیم، خصوصا
الجامعات، وكیفیّة معالجة ھذه الظواھر وإفرازاتھا في التوجیھات والعقوبات المصاحبة، التي رأى 

ّھالم تفلح في تصحیح مسار التعلیم في األردن   .أن
  

اشیة األربعة كانت عن الدیمقراطیة ثم الحكومة المدنیة ثم تأتي ھذا الورقة وقال إّن األوراق النق
.. مختلفة، وھو ما یدعونا للتفكیر بكینونة الورقة الثامنة، ھل ستكون في اإلعالم على سبیل المثال؟

 ورأى المجالي أّن العامل المشترك لھذه األوراق ھو في الدعوة إلى موضوع العقیدة الوطنیة، باعتبار
ً للدیمقراطیة والتنمیة السیاسیة والفلسفة التعلیمیة  العقیدة الوطنیة األردنیة من الممكن أن تكون مصدرا

ً في ھذا الموضوع ً مھما ً للثقافة الوطنیة والعالقات بین مكونات المجتمع ومرجعا   .وأساسا
  

لمناھج ھي المرجعیة ودعا إلى مرجعیّة فكریة وطنیّة ومعالجة ثقافة وطنیة صحیحة باتجاه أن تكون ا
كما دعا إلى جسر الھّوة ما بین العقل الجمعي . وأن تكون مرجعیّة ھذه المناھج ھي الثقافة الوطنیة

ً، كما انتقد كثرة  - إن وجد -األردني ً متمیّزا والعقل الفردي، باعتبار العقل الفردي األردني عقال
ً عن التجارب في مشاریع المسؤولین وكثرة الدفاع عنھا باتجاه  » التربیة والتعلیم«التطبیق، متحدثا

ّھا  ً على ثوابت المناھج واستراتیجیة التربیة والتعلیم التي رأى أن ً في ظاھرة التجارب ھذه، مشددا مثاال
  .غیر موجودة
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ّنا نجد أّن خطابات  ٩٩وقال المجالي إننا إذا ُعدنا لخطابات جاللة الملك في األعوام منذ عام  فإن
الفترة كانت تركز على مضمون األوراق النقاشیة نفسھا، بل وأفرزت ھذه الخطابات جاللتھ في تلك 

استراتیجیات مختلفة، منھا االستراتیجیة الثقافیة، واالستراتیجیة الوطنیة للتعلیم، واالستراتیجیة 
  !الوطنیة لإلعالم، وغیر ذلك، فأین ھي اآلن ھذه االستراتیجیات؟

  
  تـوصـیــــــات

  
  الوھادنة

  
ً أھ میة قراءة فكر اآلخر وتجاربھ، وتطبیق ھذه التجارب بشكٍل صحیح في البیئة األردنیة سعیا

  .للنجاح، من خالل األخذ بالتفاصیل وعدم االكتفاء بالعناوین
  

  حمدان
  

.. االستفادة من مضامین الورقة النقاشیة السابعة وتوحید الجھود على المستویین العربي والعالمي
واستقدام خبراء عرب وأجانب في .. یر المناھج والذھاب لتجارب أخرى عالمیةواالنطالق نحو تطو

  .ھذا الموضوع
  

ً ستنشأ بالتعاون بین أكادیمیة الملكة رانیا لتدریب المعلمین والجامعة  األخذ بعین االعتبار أّن كلیة
  .یقةاألردنیة، واالستفادة من ذلك في بقیة الجامعات األردنیة والجامعات األجنبیة العر

  
مناقشة االستراتیجیة الوطنیة وما تشتمل علیھ من مصفوفة لإلجراءات التنفیذیة لمعرفة المالئم من 

  .غیره في ھذا المجال
  

وجوب البدء بتطویر المناھج باالستفادة من الخبرات العالمیة والمحلیة وإن كان ھنالك ضمن ھذه 
الریاضیات والعلوم، أما المناھج األخرى  التجربة أیة انحیازات ثقافیة، فھي بالتأكید في مناھج

المتعلقة باللغة العربیة والتربیة اإلسالمیة والمناھج اإلنسانیة فیجب أن نستفید من الخبرات العالمیة 
  .في تطویرھا، بشرط أن تكون بروح ثقافتنا ودیننا الحنیف

  
  الشخاترة

  
  .وضع خطة شاملة طویلة األمد وقابلة للتحقیق ال تتغیر بتغیر المسؤول

  
  .االھتمام بالمعلم وتحسین الوضع االقتصادي

  
  .تطویر المناھج لمواكبة التكنولوجیا والمحافظة على األصالة والقیم واإلنفاق على التعلیم

  
  عبیدات
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فت، فنحن نحتاج لجھود لترتیبھا وجوب أال تكون نظرتنا للمناھج على أنھا نصوص حذفت أو أضی
من جریدة الرأي ومركز الرأي للدراسات بالقیام بجھد تنسیقي تشبیكي بین مختلف مؤسسات المجتمع 

  .المدني وحثھا على المساھمة في جھود تطویر التعلیم
  

  .االستفادة من المدارس الخاصة كمختبرات لتطبیق الورقة النقاشیة السابعة لجاللة الملك
  

ً حتى اآلنوجوب    .النظر إلى أّن كلیات التربیة وقفت على الحیاد ولم تفعل شیئا
  

  الرواشدة
  

ً والعكس صحیح، وعلینا أن نبدأ  ً جیدا التأكید على أّن المعلم الجید والمنھاج الجید ینتجان ُمخَرجا
ً من خالل التأھیل والتدریب وأن تكون ھناك برامج تأھیل وتد ریب تنقل عملیة التطویر بالمعلم أوال

  .أثر ھذا التدریب للغرفة الصفیة والمدرسیة
  

ً، وعلینا قبل أن نصدر نظام المركز الوطني للمناھج وغیره من  ً تشریعیّا مالحظة أّن ھناك تخبطا
قر عام  ُ وُعّدل مطلع التسعینات،  ١٩٦٣األنظمة األخرى تعدیل قانون وزارة التربیة والتعلیم الذي أ

ً، ویجب أن یتضّمن قانون ولم یعدل حتى اآلن، ومالح ظة أّن ھذا القانون جوھره وباطنھ لیس تربویّا
 ً ً تربوّیا   .وزارة التربیة والتعلیم جوھرا

  
من قانون وزارة التربیة  ١٠مالحظة أّن النظام الصادر للمركز الوطني للمناھج یخالف المادة 

النص الذي یفّسر في مكانھ من الدستور، وھو  ١٢٠والتعلیم، إذ استندت الحكومة على نص المادة 
  .وال یُعطي سلطة مطلقة للحكومة بإنشاء الھیئات والمراكز ھكذا دون قیٍد أو شرط

  
  الشناق

  
بما أّن األوراق النقاشیة لجاللة الملك تتحدث عن إعادة إنتاج الدولة األردنیة، فإّن اإلصالح یحتاج 

ٍ تربوي تعلیمي ثقاف   .ي سیاسيإصالحیین، مثلما یحتاج إعادة إنتاج
  

 ً االھتمام الجاد بأوراق جاللة الملك النقاشیّة وبلورتھا واالھتمام بتطبیقھا واستلھامھا لتكون عنصرا
ً في الدولة األردنیة ً تجدیدیّا   .نھضویّا

  
ّنا أمام حالة تكون فیھا كّل مشاریعنا اإلصالحیة بین التشكیك واالتھام   .األخذ بعین االعتبار أن

  
ً االنتباه إلى مضمون التربیة والتعلیم في بناء السلوك اإلیجابّي وتعزیزه   .من المھم جدا

  
ً وأقوى من  العمل الجاد في الفھم اإلسالمي لكي تكون ثقافة االستخالف في عمارة األرض سائدة

  .ثقافة الموت
  

رة للرسول صلى هللا علیھ االھتمام الجاد بتعزیز ثقافة التسامح والعمل الجماعي واستلھام السیرة العط
  .وسلم في الشورى واحترامھ اآلخر والتعامل اإلنسانّي معھ
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الدعوة إلى إعادة مفھوم تأصیل القرآن بمفاھیمھ اإلنسانیة التي أوجدھا القرآن ألمة المسلمین، ولیس 
  .مجالثقافة العداء والقتال مع اآلخرین، ویقوم علماء األّمة والمستنیرون بدور كبیر في ھذا ال

  
  المجالي

  
العمل على تحدید أساس المشكلة قید التطویر، باالستفادة من مضامین الورقة النقاشیة وتحدید 

  .العناصر ووضع معاییر لقیاسھا حتى یمكن أن نطورھا باستمرار
  

  .العمل على إنشاء مركز دائم إلعداد وتأھیل القیادات سواء المدنیة أو غیر المدنیة
  

  .العملیة التربویة وتفاصیلھا تحدید المرجعیة في
  

  الجریبیع
  

ال بد من وجود خطاب تربوي حدیث وخطاب یعتمد على ثورة المعرفة ویستفید منھا من خالل 
  .التعلیم واستثمار رأس المال البشري

  
  .إعادة النظر بالبیئة المدرسیة حتى تصبح بیئة جاذبة للطلبة

  
  .أكبر للتعلیم والتركیز على النشاطات الالمنھجیة المرونة في المناھج التدریسیة وإعطاء مساحات

  
  العساف

  
ً، لكّن النّص القرآني وحدیث الرسول صلى هللا علیھ وسلم الثابت ھو المقدس، أما  التراث لیس مقدسا
التراث فقابٌل ألن نأخذ منھ أو نرد، ولذلك فال بد من نظرة موضوعیة فاحصة لھا اعتزاز بالتراث 

  .دون إسقاطات مسبقة
  

ً بقوة لدى األبناءوأن یكون  - المضيء والمشرق - تعزیز ثقافة االفتخار بالتراث   .حاضرا
  

دعوة القائمین على المركز الوطني للمناھج بعدم االستعجال بعملیة تطویر المناھج التي ربما تأتي 
  .بصورة مشوھة عن الھدف المنشود

  
  العوران

  
  .قراءة مضمون الورقة النقاشیة السابعة بطریقة تكاملیة

  
تھ  ١٤-١٢افیة من تمكین صاحب القرار التربوي ألن یُعطى الفرصة الك ّ سنة حتى یحقق خط

  .التربویة
  

  .الدعوة إلى تدریب المعلمین وتأھیلھم
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  الوحش
  

االشتغال على إجراء عملي بأن توجھ وزارة التربیة والتعلیم إدارة التدریب واإلشراف والتأھیل 
  .التربوي لتأخذ منھا برامج تدریبیة للمعلمین

  
ریبیة حتى یعرف المعلمون ما الذي نریده منھم وما الذي وجوب أن تنبثق من ھذه الورقة برامج تد

  .یریده الوطن منھم
  

  الطراونة
  

الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني حول مضامین الورقة النقاشیة وضرورة مشاركة معلمي المیدان في 
  .المؤتمر

  
  العتوم

  
  الدعوة إلى إبراز البعد اإلنسانّي للمناھج

  
  .االتجاه للطالب، بالتعامل معھ كمفردة لھا خصوصیتھا

  
  .التعلیم واالتجاه نحو مساراتھ» مھننة«العمل على 

  
  .تخفیف أعباء المعلم، بحیث تصبح تعلیمیّة ولیس إداریّة

  
  المجالي

  
  .االنتقال للتطبیق على أساس ثوابت المصالح الوطنیة واستجالء اإلیجابیات في مسیرتنا

  
  .ة وطنیة أردنیة تظھر فیھا مرجعیتنا التربویة والثقافیة والسیاسیةالخروج بعقید

  
تضمین المناھج الثانویة، تعلیم الفلسفة والتراث واألدب العربي، والتركیز على طرق التفكیر كتعلیم 
أساسي لكل أنواع العلوم اإلنسانیة والمحتوى التطبیقي، والتركیز على التربیة اإلنسانیة لتجنب 

  .لمجتمعا» مكننة«
  

.االھتمام باألمانة والموضوعیّة والشفافیّة والمصداقیّة في قنوات االتصال في الدولة األردنیّة
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  اعتصام للعاملین في جامعة الطفیلة التقنیة للمطالبة بحزمة احتیاجات
  
  

عتصامھم امام واصل العشرات من العاملین في جامعة الطفیلة التقنیة للیوم الثاني على التوالي ، ا
مبنى رئاسة الجامعة ، مطالبین بإلغاء التعدیالت االخیرة على نظام مكافاة نھایة الخدمة وشمول 

  .سنوات الخدمة في المیاومة لتخضع لنھایة الخدمة ، وصرف مكافأة نھایة الخدمة للمستحقین 
لجامعة الطفیلة التقنیة  ویطالب المحتجون بالسماح ألعضاء الھیئة االداریة بالتقدم للمقاعد المخصصة

في الجامعات االردنیة االخرى اسوة بأساتذة الجامعة ، مع ضرورة ادارة حضانة الجامعة من قبل 
الجامعة نفسھا وتخفیض رسومھا واحتساب المستحق لمستردات التامین الصحي على الموظف 

االداریین وصرف  حسب التعلیمات الفعلیة مثلما طالبوا بضرورة تعدیل المسمى الوظیفي لبعض
  .عالوة صعوبة العمل للمھندسین والفنیین والطھاة واي موظف تتمیز وظیفیتھ بمخاطر عمل 

وخالل االعتصام في خیمة تم نصبھا امام مبنى رئاسة الجامعة ، طالب المحتجون بضرورة توفیر 
ك الزوج او حزمة من الخدمات داخل الحرم الجامعي كتوفیر صالة للطعام للموظفین واعادة اشرا

الزوجة بالتامین الصحي وتثبیت عمال المیاومة والذین انھوا اربعة سنوات من خدمتھم وصرف 
  .عالوات غالء المعیشة واقرار تعلیمات العاملین 

بدوره بین رئیس جامعة الطفیلة التقنیة الدكتور اشتیوي العبادي أن مكافأة نھایة الخدمة قد صرفت 
، إال أنھ ومنذ ذلك التاریخ توقفت ٢٠١٥ن في الجامعة، حتى نھایة العام لبعض العاملین من اإلداریی

آالف دینار كمستحقات،  ٩٠٦عن صرفھا بسبب سوء األوضاع المالیة بحیث تراكم مبلغ وصل إلى 
مؤكدا أنھ سیتم صرفھا في حال توفرھا في وقت قامت فیھ الجامعة بوفیر حاصنة ألبناء العاملین في 

دینارا معتبرھا رسوم متواضعة مقارنة مع رسوم الحضانات الخاصة  ٣٠میة تبلغ الجامعة برسوم خد
  .طفال  ٥٤حیث تستوعب قرابة 

وأشار إلى السعي الحثیث لبحث كافة مطالب المعتصمین ودراستھا لتحقیق الممكن، كرفع نسبة 
ن العاملین، الفتا المخصص من المقاعد ألبناء العاملین، أسوة باألساتذة الذین تقل أعدادھم كثیرا ع

بالمائة  وھذا قرار تحدده وزارة التعلیم العالي ولیس للجامعة أي  ٢إلى أن النسبة تصل إلى نحو 
عالقة، مؤكدا أنھ تم مخاطبة الوزارة ومجلس التعلیم العالي إلمكانیة رفع النسبة المخصصة من 

  .المقاعد ألبناء العاملین للدراسة في الجامعات
العاملین بالتأمین الصحي، أكد العبادي أن تعلیمات الجامعة ونظامھا ال یسمحان وحول شمول أزواج 

بإشراكھم في حال كانوا حاصلین على تأمین صحي آخر، بھدف وقف االزدواجیة في التأمین، إال في 
حالة واحدة حیث تم مخاطبة وزارة التعلیم العالي ومجلس التعلیم العالي بشأنھا وھي حال كان التأمین 

  .لصحي للمؤمن إلزامیا كالعاملین في قطاع التربیة وغیرھا من القطاعات الرسمیةا
وأشار إلى أنھ سیتم المطالبة بتعدیل النظام الصحي في حال كان التأمین الصحي إلزامیا لمن لدیھم 
تأمین صحي إلزامي، مؤكدا أن اإلجراءات المرتبطة بذلك إجراءات تمر بالعدید من المراحل 

  .االنتھاء منھاوبانتظار 

  الكترونيالدستور 
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  »البرامج األكادیمیة«التطویر أصبح أداة ھامة للتغلب على معوقات : االمیرة سمیة
  

 عقد في جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا امس، مؤتمر تعزیز ضبط الجودة في التعلیم االلكتروني،
ضمن نشاطات مشروع تمبس الذي یسعى إلى تعزیز اإلصالح وتحدیث التعلیم العالي في األردن 

یھدف المشروع الرئیسي إلى . عبر إدخال نظام وطني لضمان الجودة للتعلم المعزز بالتكنولوجیا
ودة تحسین وتطویر وتنفیذ معاییر االعتماد والمبادئ التوجیھیة واإلجراءات الخاصة بعملیة ضبط الج

ویتألف المشروع، الذي تقوده جامعة األمیرة . في برامج التعلم اإللكتروني على المستوى الوطني
سمیة للتكنولوجیا، من شراكة أردنیة أوروبیة تتضمن خمس جامعات أردنیة ھي جامعة األمیرة سمیة 

بن طالل إضافة  للتكنولوجیا، الجامعة األردنیة، جامعة الیرموك، الجامعة الھاشمیة، جامعة الحسین
إلى وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي وھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي واتحاد الجامعات 

  .العربیة وخمس مؤسسات وجامعات اوروبیة
  

وفي كلمة لسمو األمیرة سمیة بنت الحسن، رئیس مجلس أمناء جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا، 
یس الجامعة الدكتور مشھور الرفاعي، ثمنت الجھود التي تقودھا الجامعة ألقاھا بالنیابة عن سموھا رئ

  .في تطویر وبناء قدرات المجتمع العلمي في المملكة في حقل التعلیم اإللكتروني
  

وأشارت سموھا إلى ضرورة التطویر والتغییر الذي أصبح أداة ھامة وضروریة للتغلب على 
یة في الكلیات والجامعات االردنیة ورفع مستوى ونوعیة النظم المعوقات التي تواجھ البرامج األكادیم

التعلیمیة وارتباطھا باحتیاجات سوق العمل ومتطلباتھا، وأھمیة التعلیم اإللكتروني بتشجیع المواطنین 
  .على مواصلة التعلم مدى الحیاة وفي جمیع األعمار

  
التي اشتملت على حصول الجامعة واستعرض الدكتور الرفاعي، خالل المؤتمر، إنجازات الجامعة و

قتھ ومساھمتھا  ٢٠١٤عام  ّ ً للمستوى المتقّدم الذي حق على وسام االستقالل من الدرجة األولى تقدیرا
% ٧٣المتمیّزة في بناء قطاعات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت واألعمال في األردن، وحصول 

لدقیق وعلى المرتبة األولى في المستوى من تخصصات الجامعة على المرتبة األولى في المستوى ا
العام في امتحان الكفاءة الجامعیة في دورتھ األخیرة، إضافة إلى حصول فریق من طلبة الجامعة ھذا 
ً من بین  العام على المرتبة األولى على مستوى الجامعات العربیة وعلى المرتبة الثامنة عالمیا

  ).IEEE Extreme(فریق في مسابقة ) ٢٢٠٠(
  
من جانبھ أكد نائب رئیس جامعة األمیرة سمیّة للتكنولوجیا ومدیر المشروع الدكتور عبدهللا و

الزعبي، على ضرورة تطبیق معاییر الجودة بھدف تشجیع مؤسسات التعلیم العالي على تبني 
وإطالق برامج اكادیمیة جدیدة عبر التعلم اإللكتروني الذي أضحى ظاھرة اكتسبت أھمیة متزایدة في 

  .لسنوات األخیرة لعمق أثرھا على التعلم مدى الحیاة والتدریب المتخصصا
  

بدوره، أكد مدیر برنامج التعلیم والشباب في المفوضیة االوروبیة في عمان جوب ارتس، أھمیة 
تعزیز المشاركة الفعلیة في البرامج الدولیة المدعومة من االتحاد األوروبي، ومنھا برنامج 

  .ھدف إلى تطویر وتحسین جودة التعلیم العالي في عدد من دول العالمإیراسموس بلس الذي ی
  

والقت مدیرة مركز التعلم اإللكتروني في جامعة كاتالونیا المفتوحة في اسبانیا الدكتورة كریستین أبل، 
  كلمة اشادت فیھا بالتعاون المثمر للجامعات االردنیة مع مثیالتھا األوروبیة

  ١٢:صالدستور 
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  "القضیة الفلسطینیة"جامعة العلوم والتكنولوجیا تستحدث مساق 
  
   
  

َـْوم االثـنـیـن استحداث مساق  ـی عزم مجلس العمداء بجامعة العلوم والتكنولوجیا بجلستھ التي عقدھا الْ
  .ھ كمساق اختیاري لطلبة الجامعة كافةخاص بالقضیة الفلسطینیة وبنفس المسمى وطرح

واضاف رئیس الجامعة الدكتور عمر الجراح ان ھذا القرار جاء بناًء على توصیات لجنة فلسطین 
النیابیة برئاسة النائب یحیى السعود بعد االجتماع والتنسیق بین الجامعة واللجنة بحضور وزیر 

  .سيالتعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطوی
  

واشاد بالجھد والدور الكبیر الذي یبذلھ جاللة الملك عبدهللا الثاني في دعم القضیة الفلسطینیة والدفاع 
عن حقوق الشعب الفلسطیني المشروعة بإقامة دولتھ المستقلة وحمایة المقدسات فیھا و بدور اللجنة 

  .وعملھا في دعم القضیة الفلسطینیة
  

  ١٠:صاالنباط 
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  )الشباب للكارتنغ(زین تقیم بطولة 

  
  

، Jordan Speed Centerنادي  أقامت شركة زین بطولة زین الشباب للكارتنغ، یوم السبت في
ً لطلبة الجامعات وتم اإلعالن عنھا خالل جولة فریق زین الشباب في  متھا خصیصا ّ والتي نظ

متسابق من مختلف الجامعات، وبحضور  ٧٠وشارك في البطولة ما یقارب الـ .الجامعات األردنیة
ى ثالثة مراحل، تنافس الفت للجماھیر التي حضرت لتشجیع المتسابقین، حیث أقیمت البطولة عل

خاللھا المتسابقون في التصفیات التي تأھّل من خاللھا المتسابقین ممن قطعوا المسافة بأسرع وقت، 
اسماعیل زیدان الذي فاز بالمركز : وفي ختام البطولة تم تتویج الفائزین بالمراكز الثالثة األولى وھم

ً المتسابق مصطفى جمعةاألول، وبھاء عیسى صاحب المركز الثاني، فیما حّل ثا وقد اشتملت .لثا
البطولة على فقرة مسابقات، تم خاللھا طرح األسئلة على المشاركین لربح العدید من الجوائز التي 

، كما تم توزیع الھدایا على الحضور، في SkyDiveتذاكر لعیش تجربة القفز المظلي  ٣تضمنت 
، ویُعنى ٢٠٠٥تم تأسیسھ في العام " الشباب زین"یُذكر أن فریق   برنامج .أجواء حماسیة وممتعة

بتنمیة وتطویر المھارات العملیة للشباب وصقل شخصیاتھم إلعدادھم وتأھلیھم إلى سوق العمل، كما 
یرّكز برنامج زین الشباب على ھوایات الشباب المختلفة سواء الریاضیة أو الثقافیة أو الفنیة، 

محلي عبر األنشطة الشبابیة والدورات التدریبیة التي یتم باإلضافة إلى تعزیز دورھم في المجتمع ال
  . تنظیمھا من قبل قسم زین الشباب

  ٢٣:االنباط ص/١٢:صالسبیل 
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  ما ضرورة ان یكون رئیس الجامعة اردني الجنسیة
  

  عبدالكریم القضاه.د.أ
  

طریقة تعیین رؤساء الجامعات االردنیة الحالیة تصلح فقط لكتابة روایة عن رفض الخروج من 
تم ( منظومة العالم الثالث ، بعیدا عن رؤیا حقیقیھ لقیادة الجامعات بحیث تساوت معاني الكلمات 

ء الجامعات دور مجلس التعلیم العالي في تعیین رؤسا....). تعیین أو تم اقالة أواستقالة أو تم اقصاء
معروف وال یحتاج للتوضیح وخاصة ألعضائھ واعطاء دور لمجالس االمناء في تعیین رؤساء 

تعددت المجالس (الجامعات نظریا صحیح ولكنھ غیر واقعي وسیبقى دورھذه المجالس في باب 
ؤساء ، واذا ما بقیت الیة تعیین رؤساء الجامعات الحالیة كما ھي فلیبقى الر)والرئیس معروف مسبقا

وجود أعضاء في مجالس امناء الجامعات التي كانوا اعضاء ھیئة تدریس .الحالیین رؤساء الى األبد 
فیھا اثر سلبا على اداء تلك الجامعات وخاصة اذا اعطیت ھذه المجالس دور في تعیین رؤساء 

ات الوطن واذا البد من تعیینھم اعضاء مجالس امناء فعلیھم ان یخدموا في مجالس جامع، الجامعات
االخرى لتسود الموضوعیة والفائدة في الیة عمل المجالس بدل أن یتحول مجلس األمناء الى مجلس 

  .جامعة او حتى مجلس عمداء اخر مصغر بوجودھم
في كثیر من دول العالم وخاصة المتقدم منھ الیوجد شرط على جنسیة من یتولى رئاسة الجامعة ألن 

تنویري خالق واقل ما تحتاجھ قیادة الجامعة ھو السیاسة الجامعة صرح علمي ثقافي ابداعي 
دراسات عدیدة اثبتت ان القیادي األكثر تمیزا علمیا واداریا ھو األنجح في قیادة المؤسسة . والجنسیھ

لذلك فان سیرة حیاة المرشحین لرئاسة الجامعة في الدول المشار الیھا ھي التي تحدد ، التي یترأسھا
امعة ألن رئیس الجامعة الممیز یعني فریق اكادیمي قیادي ممیز والنتیجة فقط من ھو رئیس الج

  .حتمیة في اداء افضل
لنا ان نتصور جامعة اردنیة واحدة فقط یتراسھا عالم ممیز وذو شخصیة قیادیھ، عربي أو یاباني او 

العلمیة امریكي الجنسیة او حامال ألي جنسیة غیر اردنیة ، یتم اختیاره على اساس تمیز سیرتھ 
والقیادیة فقط وال ینافسھ أي مرشح اخر لھذا الموقع من داخل االردن وھذا لیس انتقاصا من كفاءة 
العلماء االردنیین السمح هللا ولكنھا المنافسة الحقیقیة فھناك علماء اردنیین تسلموا رئاسة جامعات 

الردنیة الرسمیة كانوا من غیر اردنیھ ولنا أن نتذكر ان عددا من أعضاء مجالس أمناء الجامعات ا
  .جنسیات غیر اردنیة 

قد یجعلنا ) مع التفاؤل بصموده خالل فترة رئاستھ(لن ابالغ في القول ان اداء ھذا الرئیس االفتراضي 
من  ١٢نغیر في تشریعات التعلیم العالي التي قارب عددھا على المائة قانون ونظام بما فیھا المادة 

نعید النظر في الخطط االستراتیجیة للتعلیم العالي التي قارب عددھا على  قانون الجامعات النافذ وقد
اداء ھذا الرئیس االفتراضي قد یشكل قدوة للقیادات االكادیمیة الحالیة والسابقة والتقلیدیة .العشرین 

  .ونقطة تحول عند مواقع صنع القرار 
  

لحالي لتعیین رؤساء للجامعات االردنیة ألن المقام یحتاج الى موقف فیبدوا ان أفضل الیة في الوقت ا
ھي نفس الیة تعیین الوزراء واألعیان وخاصة ان مجلس الوزراء لیس لھ دور قانوني في تعیینھم 

ھذه االلیة قد ال تكون ھي المثلى ولكنھا افضل .ولیس بالضرورة ان یكون جمیعھم اردنیو الجنسیة 
ة التي یتكون أغلبیة اعضائھا من الذین أوصلوا من الیة عمل لجان تعیین رؤساء الجامعات الحالی

  نیوزطلبة 

 مقاالت
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، التعلیم العالي الى حالھ االن وحولوا الیات ونتائج أعمال ھذه اللجان الى حاالت تندرمعروفة للجمیع 
واذا البد من ھذه اللجان فلیكن نصف اعضائھا قیادات اكادیمیة من خارج الوطن والیة عملھا البحث 

  .صیل احد المرشحین لرئاسة جامعھعن رئیس ممیز ولیس كیفیة تو
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  مناقشة الورقة النقاشیة السابعة" مستقبل وطن ... اإلستثمار بالتعلیم" 
  

  راكان نایف ابو زید
  

ً من النقاش ومساحة من الفكر بین أطراف  حملت ھذه الورقة موضوع طال الحدیث عنھ وأخذ حیزا
العملیة التعلیمیة في الفترة أألخیرة وقد جاءت ھذه الورقة وبھذا التوقیت لتكون البوصلة التي یسیر 

اریة للنھوض علیھا جمیع القائمین على العملیة التعلیمیة ومتخذي القرار في كافة المستویات اإلد
  .بالعملیة التعلیمیة في وطننا الحبیب

فقد ناقشت ھذه الورقة العدید من األمور التي تؤثر بشكل كبیر على مستقبل العملیة التعلیمیة وتم 
طرحھا بشكل صریح وشفاف من قبل جاللة الملك فقد ركز جاللتھ على ضرورة إیجاد إدارات 

لتعلیمیة بكافة مراحلھا من المدرسة إلى المعھد وصوال إلى مؤھلة قادرة على تنمیة وتطویر العملیة ا
ً بطروحاتھ، وذلك عن طریق  ً لبرامجھ متنوعا الجامعة وذلك كي یكون التعلیم منتجا آلثاره ھادفا
أدوات تسھم في تخریج أجیال من المفكرین قادرین على حل جمیع الصعوبات والمشاكل التي 

صناعة طاقات من المنتجین وتأھیل شباب مھرة قادرین على تلبیة تواجھنا في ألمستقبل باإلضافة الى 
  .سوق العمل بما ینعكس إیجابا على تمكین الشباب وتماسك األسر وزیادة قوة المجتمع

إن النظام التعلیمي في األردن یواجھ العدید من الصعوبات والتحدیات التي ال یمكن أن نتجاوزھا إال 
والسعي الجاد لتجاوزھا، وان االعتراف بوجودھا ھو عامل أساسي  بالوقوف عندھا وتحلیل أسبابھا

في إیجاد الحلول لھا، وأن طرح ملف التعلیم أمام الجمیع لمناقشتھ ھو دلیل على أن اإلصالح التعلیمي 
  .جزء من منظومة اإلصالح الشامل في الدولة األردنیة وھو عامل رئیسي في نھضة الوطن

سین جودة التعلیم وموائمة مخرجاتھ لمتطلبات العصر حیث وجھ كما ناقشت الورقة موضوع تح
 ً ً ناجحا جاللتھ رسالة إلى كافة القائمین على المؤسسات التعلیمیة بضرورة أن یكون األردن نموذجا

  - :في التعلیم لكافة الدول العربیة، ومن وجھة نظرنا نجد ان ھنالك عدة ابعاد تحملھا ھذه الرسالة 
ى مواكبة متطلبات التعلیم الحدیث من خالل ایجاد ادوات ووسائل تسھم في تحقیق التأكید عل: أوالً 

  .االبداع واالبتكار لدى الطلبة
 ً ان تحسین جودة التعلیم ومخرجاتھ ینعكس بشكل كبیر على مستقبل الشباب والوطن ولھ أثر : ثانیا

  .میولھم الفكریة كبیر في تمكین الشباب في سوق العمل وتوجیھ قدراتھم ومواھبھم باتجاه
 ً إن تجوید التعلیم والتنوع في البرامج والطروحات یسھم بشكل كبیر بتوجیھ طاقات العدید من : ثالثا

الشباب نحو التعلیم المھني ومما ینعكس بشكل كبیر على تلبیة احتیاجات سوق العمل وتخفیض 
  .مشكلتي الفقر والبطالة

ً إلى موضوع ال مناھج الدراسیة حیث وضع جاللة الملك أسس تسھم وتطرقت الورقة النقاشیة أیضا
  .في تطویر المناھج بشكل یسھم في صقل مھارات الطلبة وتحفیز تفكیرھم نحو التفكیر العمیق والناقد

إلى التعلیم الحدیث الذي یعتمد  -وھو القراءة والكتابة  - وذلك من خالل االنتقال من التعلیم التقلیدي
فة أنواعھ وتعلم العدید من اللغات العالمیة األساسیة واالعتماد على على االنترنت والتواصل بكا

األدوات الحدیثة في التعلیم واحترام أدب أالختالف مع المحافظة على الھویة اإلسالمیة واللغة 
ً عن أي مناكفات سیاسیة أو أي مصالح  العربیة، وتطرق جاللتھ إلى ضرورة أن یكون التعلیم مستقال

فإن ذلك یحمل رسالة ملكیة بحمایة التعلیم كونھ من أھم القواعد اإلستراتیجیة التي ضیقھ وبالتالي 
  .تقوم علیھا الدولة األردنیة

  
ومن خالل نقاشنا لھذه الورقة فإننا نضع مجموعة من األفكار التي نوصي بأن یتم األخذ كي ننھض 

  :سویا بمسیرة التعلیم في ھذا الوطن

  نیوزطلبة 
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ثیر من الدول من أھم الموارد التي تدر دخال في خزانة الدول، وحیث أن یعتبر التعلیم في الك: أوال 
األردن قد قطع مسافة طویلة في مجال التعلیم وأسس العدید من الجامعات والمعاھد التي أصبحت 
تنافس على مستوى عالمي، لكن ما زلنا بحاجة لتخطیط استراتیجي ألن یكون األردن دول جاذبة 

  .ة ومختصة في طرح برامج تعلیمیة معتمدة على مستوى العالمللتعلیم ومنطقة متمیز
حیث یتوفر لدینا البنیة التحتیة والموارد البشریة القادرة على إنجاز مشروع نوعي على مستوى 

الذي من الممكن ان یصنع من األردن " حاضنة التعلیم العربي" الوطن العربي والعالم وھو مشروع 
برامج متخصصة في العدید من االختصاصات النوعیة، وبذلك یصبح منطقة جذب للتعلیم عن طریق 

ً، من خالل الجامعات والمعاھد التي ستؤھل الستقطاب الطلبة  االردن الرقم األول في التعلیم عربیا
  .والباحثین من كافة أقطار الوطن العربي والعالم

 ً ھلة لممارسة المھن الحرفیة ال زال سوق العمل األردني یعاني نقص األیدي العاملة المؤ: ثانیا
والصناعیة، وبذلك فقد كانت ھذه المھن محل جذب للعمالة الوافدة، وذلك لعدم توفر األیدي العاملة 
ً، مما زاد من نسب البطالة بین الشباب وتوجھوا لدراسة تخصصات  األردنیة وعدم تأھیلھا من مسبقا

  .صف بالركود في القطاعین العام والخاصنظریة في الجامعات لیس لھا اي قبول في سوق العمل وتت
لذا یتوجب على القائمین على المؤسسات التعلیمیة توجیھ طاقات الطلبة نحو التعلیم المھني وإیجاد 
برامج مختصة بالتدریب والتعلیم المھني لما لھ أثر في تقلیل نسبة البطالة وتعزیز قدرات الشباب في 

  .العمل المھني
 ً العملیة التعلیمیة وھو طرف رئیسي ومكون أساسي من مكونات العملیة التعلیمیة المعلم أساس : ثالثا

لذا یتوجب إعادة النظر بما یقدم للمعلم، كما یتوجب على متخذي القرار إیجاد نظام حوافز عادل 
للمعلمین یسھم في تطویر العملیة التربویة، ویتوجب ایضا دراسة الصعوبات والتحدیات التي تواجھ 

ً لإلمكانیات المتاحة، باإلضافة إلى إیجاد مراكز تدریبیة متخصصة المعلمی ن وإیجاد حلول لھا وفقا
بتنمیة مھارات وقدرات ألمعلمین وبالتالي فأن رعایة المعلم وتطویر مھاراتھ یسھم بتجوید التعلیم 

  .وتحسین مخرجاتھ
 ً من قلة إمكانیاتھا المادیة إال أن األردن دولة یقوم اقتصادھا على الموارد البشریة فھي بالرغم :رابعا

مواردھا البشریة أثبتت جدارتھا في كافة المواقع حیث أن الموارد البشریة األردنیة ساھمت ببناء 
العدید من الدول العربیة في مجال التعلیم والطب واالقتصاد واإلدارة وغیرھا، وقد أثبتت ھذه الموارد 

قت ألن نستثمر مواردنا البشریة في مجال التعلیم لبناء قدرتھا على البناء والعطاء، وقد حان الو
مشروع حقیقي یخدم األجیال القادمة في المجال الفكري واالقتصادي، وذلك من خالل بناء جیل 
ً في عملھ، باإلضافة إلى جعل األردن منطقة جاذبة للتعلیم، فیصبح  ً وماھرا ً ویكون منتجا یحمل فكرا

ً على التعلیم، وبالتالي فإن اإلستثمار بالتعلیم سیكون مستقبل  )إقتصاد معرفھ(اقتصاد األردن  قائما
  .األردن

ونؤكد أن اإلستثمار بالتعلیم ھو مستقبل األردن وان تطویر العملیة التعلیمیة بحاجة إلى جھود 
متواصلة ورعایة حقیقیة ألصحاب الفكر واإلبداع من قبل كافة أطراف العملیة التعلیمیة وھم 

  .لمؤسسات التعلیمیة والمعلمین والطلبةالحكومة وا
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  دیوان آل الروسان -مریم علي خلیل  -
  
  الحصن -نصار خلیل سمور طاشمان  -
  
  الرابیة - مھا منیع محارب المعایطة  -
  
  السلط -حمود حمدهللا الشاعر  -
  
  خلدا -الیاس اسكندر حبش  -
  
  وادي عبدون -فایز محمد حسین الشرعان  -
  
  وادي الحجر - زھور عبدالسالم مجدالني  -
  
  خلدا –عبدالرحمن موسى أبوجباره  -

  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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لشھر نیسان الماضي، مستعرضة أبرز أصدرت أكادیمیة الملكة رانیا العبدهللا نشرتھا الشھریة 
النشاطات التي قام بھا خالل ھذا الشھر، ومن أبرزھا معلومات عن الیوم التعریفي للدبلوم المھني 
دبلوم إعداد وتأھیل المعلمین قبل الخدمة في الجامعات األردنیة، وورشة تدریب القیادة التعلیمیة 

التربیة و التعلیم للواء ماركا، إلى جانب زیارة وفود  الدفعة األولى لمدیري ومشرفي مدیریة/الخامسة 
عدیدة من دول عربیة وشقیقة لمقر األكادیمیة، وفتح باب التسجیل لبرنامج التطویر االحترافي 

  .للمعلمین
  

لتعلیم الدكتور عمر الرزاز عضو مجلس أمناء المجلس الوطني لشؤون تحت رعایة وزیر التربیة وا
األسرة یقیم المجلس حفال إلطالق دلیل معاییر اعتماد ریاض األطفال والذي تم إعداده بالتعاون مع 
وزارة التربیة والتعلیم، ویھدف ھذا الدلیل إلى ضبط الجودة واالعتماد لھذه المرحلة التعلیمیة، وذلك 

  .ة الحادیة عشرة من صباح یوم غد األربعاء في فندق میلینیوم عند الساع
  

عاد مدیر عام دائرة األحوال المدنیة مروان قطیشات لممارسة مھنة المحاماة بعدما تمت احالتھ على 
قرر مجلس نقابة المحامین في جلستھ فقد » الدستور«التقاعد قبل شھرین، وبحسب معلومات صنارة 

المنعقدة أمس األول الموافقة على الطلب المقّدم من المحامي قطیشات بإعادتھ إلى سجل المحامین 
  .المزاولین اعتبارا من السادس من أیار الجاري

  
قرر مجلس عمداء جامعة الیرموك امس اإلثنین تأجیل دوام الفصل الصیفي للطلبة الى ما بعد عید 

  .وجاء القرار لتخفیف المشقة عن الطلبة خالل شھر رمضان المبارك .الفطر المبارك
  

ینظم بیت الشعر العربي في رابطة الكتاب األردنیین مساء السبت المقبل، حفل تكریم الشاعر الدكتور 
عماد . محمود الشلبي، عضو الرابطة واالتحاد العام لألدباء والكتاب العرب، حیث یقدم الناقد د

لشاعر اإلبداعیة، كما یقدم األدیب حسن ناجي شھادة إبداعیة حول الضمور قراءة نقدیة في أعمال ا
  .عطا الحجایا. سیرة الشاعر، یدیر الحفل ویقدمھ الشاعر د

  
أعلنت مدیریة ثقافة الطفل في وزارة الثقافة عن اطالق فعالیات مھرجان اإلبداع الطفولي الثاني، في 

  .من شھر تشرین األول المقبل، برعایة وزیر الثقافة نبیھ شقم ٣٠ - ١٥الفترة ما بین 
  

 زوایا الصحف 

 صنارة الدستور
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یواصل اتحاد المرأة األردنیة وبالتعاون مع منظمات وھیئات نسائیة أردنیة فعالیاتھ التضامنیة دعما 
ضربین عن الطعام في السجون اإلسرائیلیة، حیث یجري الیوم لقاءات مع أھالي لصمود األسرى الم

، اما غدا فینظم اضرابا عن الطعام لیوم واحد، فیما ینظم االتحاد بعد ظھر غد skypeاألسرى عبر 
  .اعتصاما أمام مقر الصلیب األحمر الدولي كما یقوم بعرض فیلم عن األسرى بعد ظھر األحد المقبل

  
ھنأ وزیر األشغال العامة واإلسكان المھندس سامي ھلسھ أمس نقیب الصحفیین راكان السعایدة 
ومجلس النقابة الجدید، بمناسبة فوزھم في االنتخابات التي جرت یوم الجمعة الماضي، وتمنى ھلسة 

یلھم خیر تمثیل في المحافل المحلیة والعربیة التوفیق للمجلس الجدید لمعالجة مشاكل الصحفیین وتمث
  .والدولیة

  
، )سنوات في األمن العام(تنظم جمعیة أصدقاء الشرطة عند الثامنة من مساء الیوم محاضرة بعنوان 

للواء المتقاعد طایل ویلقیھا اللواء المتقاعد محمد سعید الطرزي واللواء المتقاعد فاضل الحمود وا
  .المجالي وذلك في مقر الجمعیة

  
ھو عنوان الدراسة التي " عاما ٢٩-١٨استطالع للرأي العام حول اإلعالم والشباب للفئات العمریة "

  .ي الریفيالحالي في الناد ١٧عّمان في الرابعة والنصف من مساء  –"الیونسكو"تطلقھا منظمة 
  

تنظم نقابة المھندسین صباح الیوم مؤتمر الھندسة المدنیة السابع، ویرعى افتتاح المؤتمر الذي یقام في 
 .عمان وزیر األشغال العامة واإلسكان - فندق الند مارك

 زواریب الغد
  


