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 وضـــــوعالمـــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٣  Scopusالباحثون األردنیون األكثر استشھادا في 

ربحي علیان یشارك في الملتقى المغاربي األول حول القراءة 
  والطفل

٤  

" والكتابة التاریخیة في العصر العباسي..الطبري المؤرخ"صدور 
  للدكتورة غیداء خزنة كاتبي

٥ 

   شؤون جامعیة
اللغة اإلنجلیزیة شرط لاللتحاق بالدراسات العلیا في الجامعات 

  األردنیة
٦ 

 ٧  اعالن الفائزین بمسابقة سور الصین للمھارات اللغویة
 ٨  تأجیل اعتماد بعض التخصصات االكادیمیة

لعالم أكادیمیون یناقشون سبل إصالح أنظمة تعلیم الصحافة با
  العربي

٩ 

 ١٠  الیوم.. یستقبل طلبات منح الدراسات العلیا) البحث العلمي(
   مقاالت

 ١١  ذوقان عبیدات. د/)٣ -  ٣(ط التعلم المناھج الدراسیة وأنما

 ١٤  محمد القضاة. د/!تأریخ العام الدراسي؟

 ١٥  وفیات
  ١٨- ١٦  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  Scopusالباحثون األردنیون األكثر استشھادا في 
  
  

 ً ً للباحثین األردنیین األكثر نشرا اطلق مركز االعتماد وضمان الجودة في الجامعة األردنیة تصنیفا
ً في مجالت قاعدة البیانات سكوبس  ً ) ٥٠(، وشملت القائمة كل من لدیھم )Scopus(واستشھادا بحثا

ً على األقل ومعامل استشھاد  حسب المعلومات الواردة في ) ١٠(ال یقل عن ) H-index(منشورا
ومن ثم حسب عدد ) H-index(وتم تصنیف الباحثین حسب معامل االستشھاد . موقع سكوبس
وكان من شروط االنضمام إلى ھذه القائمة أن تكون البحوث منشورة باسم احدى . االستشھادات

حث في قاعدة البیانات سكوبس تدل على الجامعات أو المؤسسات األردنیة وأن یكون معلومات البا
  .انتمائھ الحدى ھذه الجامعات أو المؤسسات

ً منھم ) ٩١(ضمت القائمة  ً أردنیا من جامعة %) ٢٥( ٢٣من الجامعة األردنیة،  ٤٥٫١((%٤١باحثا
لكل من جامعة آل  ٣من الجامعة الھاشمیة، و ٤من جامعة البلقاء التطبیقیة،  ٥العلوم والتكنولوجیا، 

  .بیت ومركز الحسین للسرطانال
وضمن قائمة العشرة األوائل كانت الجامعة األردنیة في المراكز األول والسادس والتاسع، وكانت 

وحل باحثي الجامعة . جامعة العلوم والتكنولوجیا في المراكز الثاني والرابع والخامس والسابع
  .قاء في المركز الثالثالھاشمیة في المركزین الثامن والعاشر وباحث من جامعة البل

  :لمزید من التفاصیل یرجى االطالع على الرابط التالي
http://www.ju.edu.jo/ar/arabic/Lists/UJRankingList/AllRankings2.aspx?Tit..

. 
ً في األردن ً أنھ تم تحدیث الباحثون األكثر استشھادا   Google Scholar/ علما

  :رابط التاليلمزید من التفاصیل یرجى االطالع على ال
http://www.ju.edu.jo/ar/arabic/Lists/UJRankingList/AllRankings2.aspx?Tit..

.

 أخبار الجامعة

  نیوزطلبة 
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  ربحي علیان یشارك في الملتقى المغاربي األول حول القراءة والطفل
  
  

بدعوة من مدیریة الثقافة في والیة الجلفة في الجزائر وجمعیة المكتبات والمعلومات الجزائریة، 
شارك األستاذ الدكتور ربحي مصطفى علیان أستاذ علم المكتبات في الجامعة األردنیة رئیس جمعیة 

في الملتقى المغاربي األول حول القراءة، الكتاب والمكتبة، والذي عقد المكتبات والمعلومات األردنیة 
القراءة : تحت عنوان ٢٥/٥/٢٠١٧- ٢٤في مسرح مدیریة الثقافة في الجلفة خالل الفترة ما بین 

  . التحدیات والحلول: والكتاب والطفل المغاربي في بیئة تكنولوجیة متقدمة
القراءة والطفل والمكتبات في : الجلسة األولى بعنوان وقدم الدكتور علیان الورقة الرئیسیة في

كما ترأس . األردن، تناولت وضع القراءة وكتب ومكتبات األطفال في األردن من مختلف جوانبھا
الدكتور علیان الجلسة العلمیة الثانیة للملتقى وشارك في كتابة البیان الختامي والتوصیات للملتقى وقام 

. كما قام بزیارة المكتبة العامة ومكتبة الطفل في المدینة. ض المشاركینبتوزیع الشھادات على بع
والتقى باألستاذ لخضر عیاش رئیس جمعیة المكتبات والمعلومات الجزائریة وأطلعھ على نشاطات 

  .جمعیة المكتبات والمعلومات األردنیة، وتباحث معھ عن أوجھ التعاون بین الجمعیتین الشقیقتین

  الكترونيالدستور 
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  للدكتورة غیداء خزنة كاتبي" والكتابة التاریخیة في العصر العباسي..الطبري المؤرخ"صدور 

  
للمؤرخة الدكتورة " والكتابة التاریخیة في العصر العباسي..الطبري المؤرخ"صدر حدیثا كتاب 

  .المؤسسة العربیة للدراسات والنشر في بیروتغیداء خزنة كاتبة، عن 
صفحة من القطع الكبیر اشتمل على ثالثة فصول وقوائم بالمصادر  ٤٤٠والكتاب الذي جاء في 

الطبري والكتابة التاریخیة في القرن الثالث "والمراجع والمالحق، اذ حمل الفصل االول عنوان 
" میالدي ٧٨٧-٧٤٩في الفترة العباسیة من الطبري، منھجھ ومصادره "والفصل الثاني " الھجري

  ".میالدي ٩١٤-٧٨٧الطبري، منھجھ ومصادره في الفترة العباسیة من "والفصل الثالث 
وقالت المؤلفة في مقدمة كتابھا ان محمد بن جریر الطبري من المؤرخین الذین برزوا في حفظ 

معتبرة ایاه الموسوعة الحضاریة التاریخ وحمایتھ عالوة على اعمالھ العقل بالتحلیل والدراسة، 
  .االوسع للقرون الھجریة الثالث االولى

واشارت الى ان الطبري نجح بجدارة في رصد جمیع مجاالت الحیاة السیاسیة واالقتصادیة 
واالجتماعیة على امتداد تلك القرون لتتكشف لنا بفضل جھده، جذور النھضة التي شھدتھا القرون 

  .الطبري كان البد من التعرف على منھجھ وتدقیق اسلوبھ المتبع الالحقة، مبینة انھ لفھم

  ٢:صالدستور 
 



  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 
6 

.  
  
  

  
  

  اللغة اإلنجلیزیة شرط لاللتحاق بالدراسات العلیا في الجامعات األردنیة
  

عاھد الوھادنة ، ان امتحان اللغة . مي دأعلن األمین العام لوزارة التعلیم العالي والبحث العل
اإلنجلیزیة سیتم عقده ألول مرة  للطلبة الملتحقین ببرامج الدراسات العلیا بالجامعات األردنیة للعام 

خارج نطاق ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي ، حیث فوض  مجلس التعلیم العالي   ٢٠١٨-٢٠١٧
لمكافئة لالمتحان الوطني في اللغة اإلنجلیزیة لطلبة الدراسات الجامعات الرسمیة بإجراء االمتحانات ا

العلیا بالطریقة التي تراھا الجامعات مناسبة ، كما یفتح المجال امام أي جامعة الختیار الجھة التي 
تراھا مناسبة الجراء االمتحان الذي یعتبر ملزما الي طالب یرغب بااللتحاق بالدراسات العلیا ان 

  .عالمات محددة یجتازه وفقا ل
أنھ بإمكان الجامعات التعاون مع جھات دولیة لعقد ھذا » الدستور»وأشار الوھادنة في تصریحات لـ

االمتحان، مبینا ان اجتیاز االمتحان لیس ھو فقط الذي یؤھل الطالب لاللتحاق ببرنامج الدراسات 
، حیث تم تحدید عالمات العلیا لكن علیھ ان یحصل على عالمة حددتھا التعلیمات داخل المجلس 

اعلى للتخصصات الطبیة والعلمیة ، وعالمة اقل للتخصصات اإلنسانیة واللغات ، لكن التقدم لھ شرط 
  .لكل الطلبة

وقال الوھادنة ان للجامعات الحق الكامل وكامل الصالحیة في اختیار االمتحان  الدولي الذي تراه 
، مؤكدا ان اجتیاز الطالب لالمتحان واتقانھ اللغة  مناسبا ، وستكون مسؤولة بشكل شامل عن طلبتھا

اإلنجلیزیة ، ھو امر غایة باالھمیة لطلبة الدراسات العلیا بصرف النظر عن التخصص الذي 
  .یدرسونھ سواء كان علمیا ام إنسانیا

 شؤون جامعیة ومحلیة

  طلبة نیوز/٣-١:صالدستور 
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  عالن الفائزین بمسابقة سور الصین للمھارات اللغویةا
  

حاز المتسابق مصعب اردیسات الخوالدة من معھد كونفوشیوس المرتبة األولى، ضمن تصفیات 
صین العظیم للمھارات اللغویة الصینیة في األردن والسادسة مسابقة الدورة الثامنة لكأس سور ال

وحصلت على المرتبة الثانیة المتسابقة سارة بیشاوي من الجامعة . عشرة على مستوى العالم
األردنیة، أما المرتبة الثالثة فكانت بتعادل اثنتین من المتسابقین ھما زینة غنام وسارة أبوحیط من 

  .معھد كونفوشیوس
  

طالل أبوغزالھ وسفیر جمھوریة الصین الشعبیة في عمان بان وي فانغ الحفل الذي أقیم  وكان رعى
  .بالتعاون بین السفارة الصینیة ومعھد كونفوشیوس في مقر ملتقى طالل أبوغزالھ المعرفي

  
وقال ابوغزالھ إننا في المعھد نحاول توطید العالقات العربیة الصینیة من خالل تعلیم اللغة الصینیة 

متسابقین من معھد طالل أبوغزالھ كونفوشیوس  ١٠الثقافة الصینیة، وكان تنافس في المسابقة و
  .والجامعة األردنیة وجامعة فیالدلفیا وجامعة الیرموك

  
یشار إلى أن المسابقة اشتملت على فنون الخطابة، واختبار المعلومات حول الثقافة والحضارة 

صینیة من الرقص أو الغناء أو الرسم أو االعمال الزخرفیة أو الصینیة، وموھبة من مواھب الثقافة ال
  .الخط الصیني األلعاب الریاضیة الصینیة

  
ویشارك الفائز بالمرتبة األولى في تصفیات مسابقة سور الصین العظیم بالعاصمة الصینیة بكین 

أما الفائزة  للناطقین باللغة الصینیة من األجانب على مستوى العالم في دورتھا السادسة عشرة
ً من األماكن السیاحیة   .بالمرتبة الثانیة فتزور عددا

  الكترونيالرأي 
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  تأجیل اعتماد بعض التخصصات االكادیمیة
  

أجل مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا البت في االعتماد الخاص لتخصص 
  .الجامعة االردنیة، وعدم قبول طلبة جدد في التخصص في) برنامج الدكتوراه/ القیادة التربویة (

ووافق المجلس وفق بیان صحافي صدر الیوم االربعاء على رفع الطاقة االستیعابیة الخاصة 
في جامعة جرش، وخفض الطاقة االستیعابیة ) برنامج البكالوریوس/ الھندسة المدنیة(لتخصص 

في جامعة االسراء، وایقاف قبول طلبة ) لوریوسبرنامج البكا/ الھندسة المدنیة (الخاصة لتخصص 
، لحین تعیین العدد الالزم من اعضاء ھیئة )برنامج الماجستیر/ إدارة المشاریع(جدد في تخصص 

  .التدریس
في جامعة ) برنامج الماجستیر / أمن المعلومات (واجل المجلس البت في االعتماد الخاص لتخصص 

في التخصص وتأجیل البت في االعتماد الخاص لتخصص  الشرق االوسط، وعدم قبول طلبة جدد
  .في جامعة العلوم االسالمیة العالمیة) برنامج الدكتوراه / المحاسبة (

  الكترونيالدستور 
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  أكادیمیون یناقشون سبل إصالح أنظمة تعلیم الصحافة بالعالم العربي

  
ناقش أكادیمیون من جامعات عربیة واوروبیة سبل التشبیك بین مؤسسات تعلیم اإلعالم وإصالح 

مؤكدین أھمیة بناء شبكة عالقات بین الجامعات  أنظمة تعلیم الصحافة واإلعالم في العالم العربي،
  .إلصالح نظم تعلیم الصحافة واإلعالم" المتوسط"على طرفي 

وقالوا إن مرحلة التحول الراھنة في اإلعالم، تجعل مھمة إصالح نظم تعلیم الصحافة واالتصال 
  .الجماھیري في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا، مطلوبة على مستویات متعددة

جاء ذلك في الملتقى الدولي الرابع الذي احتضنھ معھد اإلعالم األردني بالتعاون مع جامعة 
بالنكویرنا اإلسبانیة، بمشاركة أكادیمیین وخبراء في مجال تعلیم الصحافة واإلعالم من األردن 
 ولبنان وفلسطین والعراق ومصر وتونس والجزائر والمغرب، باإلضافة إلى إسبانیا وبریطانیا

  .جامعة عربیة وأوروبیة ٢٧وفرنسا، یمثولن 
وعرض عمید المعھد، الدكتور باسم الطویسي، الذي افتتح اللقاء، سبع خطوات أساسیة تشكل مالمح 
ُعلم اإلعالم، في ضوء ما تشھده  أولیة لخریطة الطریق لتطویر النظم التعلیمیة في المؤسسات التي ت

المناھج والخطط الدراسیة وأنظمة الجودة وأعضاء الھیئات المنطقة من تحوالت، ونظم قبول الطلبة و
  .التدریسیة والتبادل الطالبي، والعالقة مع وسائل اإلعالم

وقال إن مرحلة التحول الراھنة في اإلعالم، تجعل مھمة إصالح نظم تعلیم الصحافة واالتصال 
ً إلى أن الجماھیري في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا، مطلوبة على مستویا ت متعددة، مشیرا

المشاكل والتحدیات التي تواجھھا في األغلب متشابھة، ومعظمھا مشاكل قدیمة إلى جانب تحدیات 
  .  جدیدة ما تزال ھذه المؤسسات عاجزة عن مواجھتھا

جاومھ مارتینیز، أھمیة بناء شبكة عالقات بین . من جھتھ، أوضح ممثل جامعة بالنكویرنا، د
ً إلى " المتوسط"في الجامعات على طر   إلصالح نظم تعلیم الصحافة واإلعالم، مشیرا

  .الدور الذي یمكن أن یلعبھ تبادل الخبرات في إصالح المناھج التعلیمیة وتطویرھا
وتناول عدد من األساتذة من جامعات عربیة واوروبیة خالل عدة جلسات على مدى یومین محاور 

اإلصالح، : التعلیم اإلعالمي"، و"ق األوسط وشمال أفریقیاتعلیم الصحافة في منطقة الشر"عدة منھا 
الشراكات ونماذج التعاون بین مدارس اإلعالم "، و "وأفضل الممارسات واألولویات الرئیسیة

الخبرات الدولیة في المشاریع المشتركة "و " لتكییف مناھج التعلیم اإلعالمي والمشاریع المشتركة
  ".وإمكانیات الشراكات

ث الدكتور صخر الخصاونة من معھد اإلعالم األردني حول دمج أخالقیات اإلعالم في فیما تحد
الدكتورة ) الیونسكو(المناھج، وخبیر دعم مشروع منظمة األمم المتحدة للتربیة والثقافة والعلوم 

  .نجالء العمري حول دمج محو األمیة اإلعالمیة في مناھج التربیة الجامعیة

  الكترونيالغد 
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  الیوم.. یستقبل طلبات منح الدراسات العلیا) البحث العلمي(

  
أعلن صندوق دعم البحث العلمي بدء استقبال طلبات الترشح لمنح التفوق اإلكادیمي لبرامج 

  .، اعتبارا من الیوم، األول من حزیران)الدكتوراه/ الماجستیر(الدراسات العلیا 
  

وأوضح الصندوق أن عملیة التقدم، التي تنتھي في الخامس عشر من شھر حزیران الحالي، 
  .قع الصندوقإلكترونیة من خالل مو

  
وتشمل المنح طلبة الماجستیر الملتحقین بمسار الرسالة على الفصلین االول والثاني من العام 

، الى جانب طلبة الدكتوراه الملتحقین في البرنامج على الفصل الدراسي ٢٠١٧-٢٠١٦الجامعي 
  .فقط، والمحققین لكافة شروط المنحة ٢٠١٦/٢٠١٧االول 

  
ً، في حین تم تخصیص ) ٢٠(صة لمنح الماجستیر على الفصل الثاني ویبلغ عدد المقاعد المخص مقعدا

في  ٢٠١٦/٢٠١٧مقاعد لمنح برنامج الدكتوراه للطلبة الملتحقین على الفصل الدراسي األول ) ٤(
  .التخصصات كافة

  
یشار إلى أن مجلس إدارة الصندوق عدل تعلیمات منح صندوق دعم البحث العلمي لطلبة الدراسات 

ً، إذ سمحت التعدیالت للطلبة المقبولین في الفصل األول أو الثاني في العلی ا المتفوقین أكادیمیا
، بھدف توسیع شریحة )الماجستیر(البرنامج الذي التحق فیھ المتقدم للحصول على منحة الصندوق 

  .المتنافسین على تلك المنح
  

) ٤٠(عاما لدرجة الماجستیر و) ٣٥(ویشترط للترشح ان یكون المتقدم اردنیا وال یزید عمره عن 
عاما لدرجة الدكتوراة عند قبولھ في البرنامج، وان ال یقل معدلھ في الثانویة العامة االردنیة او ما 

، وتقدیره في البكالوریس ال یقل عن جید جدا، وتقدیره في الماجستیر ممتاز %)٨٠(یعادلھا عن 
  .لطلبة الدكتوراه

  
اسة الطالب باالنتظام في مرحلة البكالوریس او الماجستیر ومن واشترطت التعلیمات ان تكون در

جامعة معترف بھا، وان یكون مقبوال وملتحقا في أحد برامج الدراسات العلیا في الجامعات االردنیة 
ضمن مسار الرسالة خالل الفصل الدراسي االول او الثاني في البرنامج الذي التحق فیھ، ومسجال بما 

في الفصل الذي یتقدم فیھ ) ال تشمل المواد االستدراكیة(عات دراسیة معتمدة سا) ٦(ال یقل عن 
  .للمنحة

  
او التوفل الوطني بعالمة ) ٥٠٠(وتتطلب ان یجتاز الطالب امتحان التوفل الدولي بعالمة ال تقل عن 

ة بعالمة ، او االمتحان الوطني للغة االنجلیزی)٥(بعالمة ال تقل عن ) ایلتس(، او الـ)٦١(ال تقل عن 
  .، عند تقدیم طلب الترشح ولجمیع التخصصات%)٦٥(ال تقل عن 

  

  ٢:صالرأي 
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  )٣ - ٣(المناھج الدراسیة وأنماط التعلم 
  ذوقان عبیدات. د

  
نماط المتعلمین تتأثر بالمستویات االجتماعیة والثقافیة أوضحت في المقالین السابقین أن ا

ً یفوق ما یمارسھ  ً واولیغاركیا ً ومحلیا ً محافظا واالقتصادیة، فالطلبة من الطبقات الدنیا یمارسون سلوكا
وكذلك المعلمون یمیلون الى السلطة والتسلط بانخفاض . طلبة من طبقات او فئات اجتماعیة أعلى

  . ةمستویاتھم االجتماعی
وتتأثر انماط الطلبة بثقافة المدرسة وفلسفتھا، حیث تفضل المدرسة اللیبرالیة الطلبة اللیبرالیین، 

ً ألنماط . والمدرسة المحافظة الطلبة المحافظین وبذلك یتأثر تقویم كل طالب فیما اذا كان نمطھ موافقا
ویتفوق الطلبة . التذكروبشكل عام یتفوق الطلبة المحافظون في الحفظ و. المعلمین أو المدرسة

التشریعیون والقضائیون في عملیات التحلیل والتطبیق، واإلبداع، وھذا ما ال یعرفھ الطلبة 
  .المحافظون او التنفیذیون

ً حددھا معلمون ذوو خبرة في كتاب  المعلم االستراتیجي "ومقالة الیوم ستتحدث عن انماط اكثر شیوعا
ً الى بحوث علمیة، قام د"درسواختیار االستراتیجیة المناسبة لكل  بالل الجیوسي بترجمة .، استنادا

  .ھذا الكتاب الى العربیة
)١(  

  :یتحدث الباحثون عن اربعة انماط من الطلبة، یقابلھا استراتیجیات خاصة بتعلم كل نمط
نمط الطالب المتمكن او نمط التمكن، ویناسبھ منھج مادة دراسیة تقدم لھ من خالل التلقین، -  ١

  .والمحاضرة والتعلیم المباشر وأي أداة اخرى تمكنھ من الحفظ كالمناقشة واالسئلة والمسابقات
ھیم نمط الفھم واالستیعاب، او نمط الطالب الراغب في الفھم، ویناسبھ نھج یركز على المفا- ٢

والمعاني والمشكالت والمقارنات، یقدم لھ من خالل التفكیر والنقد والبحث والمنطق وكل ما یتحدى 
  .الفكر

نمط الطالب المتخیل والمتأمل، ویناسبھ منھج نشاطات ابداعیة ومشكالت ومواقف مفتوحة وغیر - ٣
  .منھج یبتعد عن الحفظ والتلقین. روتینیة، منھج یضعھ امام بدائل وخیارات

نمط الطالب التشاركي، ویناسبھ منھج یركز على محتوى لھ صلة بحیاة الناس وبیئتھم، یقدم لھم -  ٤
من خالل مجتمعات  التعلم وتبادل المعرفة والمشاركة، منھج یدمجھم في فرق عمل ویبعدھم عن 

  .العمل الفردي او المكتبي
یف ستقدم النھج بما یناسب كل ك- :  وغني عن القول، إن كل نمط یحتاج الى منھج یناسبھ ویحدد

كیف -كیف سیعمل الطلبة ویطبقون ما تعلموه؟  -كیف ستقدم الدروس بما یناسب كل نمط؟  -نمط؟  
  كیف یتأمل المعلمون فیما قدموه؟-سنقیم كل طالب؟  

ً، فسأحاول تقدیم درس یناسب مختلف األنماط، ویناسب الذكاءات  وكي ال یكون الحدیث نظریا
  .المختلفة

  .الصف الخامس: مستوى الدرس. تربیة وطنیة، الجھد والجد في العمل: ضوع الدرسمو
  .الخ...یتحدث المعلم خمس دقائق عن اھمیة العمل-  ١
  .من جد وجد على ثماني اوراق منفصلة: یكتب المعلم عبارة-  ٢
  .یقسم المعلم الصف الى ثماني فرق وفق انماط الذكاءات الثمانیة-  ٣
ً على المجموعات الثماني، ویطلب من كل مجموعة تنفیذ ما جاء في الورقةیوزع األوراق س-  ٤   :را

  ٧:صالغد 

 التمقا
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ً وتقدم امثلة علیھا: المجموعة األولى-    .تشرح العبارة في الورقة لغویا
ّف خمسة اشخاص ثالث شركات: المجموعة الثانیة-  ً مثل أل   .الخ... تشرح الورقة رقمیا
  .ة تعكس العبارةترسم لوحة بصریة ملون: المجموعة الثالثة- 
ً العبارة: المجموعة الرابعة-    .تمثل حركیا
  .تخطط لمشروع مشترك: المجموعة الخامسة- 
ً من الشعر وفق العبارة: المجموعة السادسة-    .تؤلف اغنیة او تجمع ابیاتا
  .یطلب من كل فرد فیھا ان یتأمل العبارة ویكتب ما توحي لھ بھا: المجموعة السابعة- 
ً یعكس العبارة: لثامنةالمجموعة ا-  ً بیئیا   .تخطط مشروعا

ً ألعمالھا دون أن تشیر الى : وبعد عشر دقائق- ٥ یطلب المعلم من كل مجموعة ان تقدم عرضا
من جد وجد صراحة، ویطلب المعلم من الجمیع معرفة الموضوع كتابة الذي تحدثت عنھ او : العبارة

  ).كل مجموعة دقیقتان(أدتھ كل مجموعة 
المعلم من الطالب أن یعلنوا موضوعات الدروس الثمانیة لیكتشفوا انھ نفس الموضوع، تم یطلب -  ٦

  .تقدیمھ باستراتیجیات متنوعة تناسب مختلف األنماط
ویمكن تأدیة الدرس السابق وفق انماط التمكن والفھم والمشاركة والتعبیر الذاتي او التخیل على النحو 

  :اآلتي
ً : نمط التمكن   .عن الجد في العملیحفظون نصوصا

  .یحللون الفروق بین إنتاج الجادین والكسولین: نمط الفھم- 
ً في مشروع: نمط المشاركة-    .یعملون معا
ً جدیدة: نمط التعبیر التحلیلي اإلبداعي-    .یقدمون أفكارا
)٢(  

  ھل یمتلك المعلمون الوقت الكافي؟
ولیس من الضروري ان ! لیس من الضروري ان ینفذ المعلم انشطة تناسب كل نمط في كل درس

ھي یمكن ان نستمر في : یخصصص المنھج انشطة متنوعة في كل درس، ولكن السؤال األكثر أھمیة
  تدریس نمط واحد من المتعلمین ونھمل بقیة االنماط؟

ً، وحركات، : من مختلف األنماط إذن المنھج المدرسي یجب أن یخاطب جمیع المتعلمین فیقدم صورا
ً، ونشاطات مجموعیة، وفردیة وثنائیة، وتأملیة، وایقاعیة، وإبداعیة، ففي كل وحدة  ً، وتفكیرا وأرقاما

  .دراسیة، یمكن ان تحتوي على اھداف متنوعة وانشطة متنوعة
ً من االنشطة في ك ً كامال ل درس، ویمكنھم ان أما المعلمون، فلیس من الضروري أن یقدموا عددا

یختاروا بعض االنشطة لبعض الدروس، وانشطة اخرى لدروس اخرى، وفي الحصیلة فإن تنوع 
  .األنشطة یسھل التعلم ویؤدي الى توفیر وقت التعلم

ً عشر دقائق في كل حصة على تحسین ادارة الصف ومعالجة مشكالت  یصرف المعلمون حالیا
الناتج عن فرض نمط واحد من التدریس، وھذا وقت یمكن سلوكیة ناتجة عن سوء التعلیم والملل 

ً واستراتجیات تدریس مالئمة ً مالئما   .توفیره بالكامل اذ قدمنا منھجا
المشكلة في رغبة ! فالمشكلة لیست في الوقت، وإنما في قدرة من یعدون المناھج وقدرة من یدربون

 ً   .الوزارة في إحداث التغییر، واعتقد أنھا متوافرة حالیا
)٣(  

  عوائق التغییر
  :ما من شك ان العوائق عدیدة، وفي نموذجنا تبدو العوائق اآلتیة

قد نمتلك الوعي واإلرادة ! قلة المعرفة الفنیة لدى بعض اجھزة الوزارة، النقص المعرفي التربوي-  ١
ً تحتاج الى مختصین   .ولكن التربیة اخیرا



  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 
13 

ً لما ورد في رسالة الملك- ٢ النقاشیة، یبدو أن الحذر والحسابات غیر  التردد والخوف، فخالفا
التربویة ھي سیدة الموقف، فما زال التردد یمسك القرار التربوي، وال داعي للقول ان التغییر یتطلب 

 ً ً وترددا   .جرأة محسوبة او حتى غیر محسوبة اكثر مما یتطلب حكمة ووقارا
  .نعم، االرادة موجودة ولكنھا ال تكفي
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  !تأریخ العام الدراسي؟
  

  محمد القضاة. د
  

یتندر األردنیون ھذا العام على غیر العادة على طول العام الدراسي، وبعضھم یطالب من باب 
الفكاھة لو یؤرخ العام الدراسي الحالي، وبعضھم یفضل لو یدخل ضمن مقیاس غنییس االردني نظرا 

تھ بین لطولھ ومدى انعكاسھ في مزاج االسرة االردنیة واستبسال نقابة المعلمین في الدفاع عن منجزا
األعوام الدراسیة السابقة؛ خاصة ان شعور الطلبة وأحاسیسھم في اعلى مستویاتھا، فضال عن 
جمالیات الصباح التي یعیشھا أولیاء األمور في رمضان من السحور حتى عودة الطلبة من االمتحان 

ث تبدأ النھائي، وھذه وحدھا قصة مكتملة العناصر تمتلك عناصر المفاجأة والتشویق والفرح حی
بالسحور مرورا بالمراجعة وضرورة وجود االب او االم لمراقبة غفوات الطالب وصحواتھ طیلة 
الساعات األربع الممتدة من وقت السحور حتى الذھاب للمدرسة، والحظوا معي كم الفرح الذي 

ختلفة ینعكس في مزاج االسرة طیلة الیوم، كما ینعكس على ارباب األسر العاملین في القطاعات الم
ویحسن اإلنتاجیة ویعطي دافعیة قل نظیرھا في اإلبداع واالنجاز، وال ننسى الحوار وشد االعصاب 
في اثناء االستعداد الصباحي لالمتحان والذي یفضي الى قیام االسرة من نومھا المبكر وكأن تأخیر 

لي فتح أبواب الدوام الدوام للعاشرة فائض ال لزوم لھ، اتعرفون لماذا الن الكیل فاض وزاد، وبالتا
یخفف من التوتر واإلرباك الذي تعانیھ االسرة االردنیة مع تقویم وزارة التربیة والتعلیم وامتحاناتھا 

  !التي ال تنتھي
  

وما زال مستمرا حتى االن وینتھي في منتصف  ٢٠١٦/ ٩/ ١وللعلم فقد بدأ العام الدراسي بتاریخ 
نویة العامة في منتصف شھر تموز، مما یعني ان العام شھر حزیران في حین تنتھي امتحانات الثا

الدراسي لطالب االبتدائیة والمدرسة االردنیة تسعة أشھر ونصف، ولطالب الثانویة العامة ما یقارب 
العام، وھو امر یجب اال یمر دون نقاش وحجاج ومعرفة النتائج المتوخاة من اطالة العام الدراسي 

ت االسرة االردنیة ویزید من معاناتھا الیومیة، وضرورة تأریخھ بھذا الشكل الذي یستنزف قدرا
وتعمیمھ في األعوام القادمة، ویتساءل الناس عن كم المعرفة والعلم الذي یحصلھ الطلبة في مثل ھذه 

  !الظروف التي تنعكس في حیاة االسرة والطلبة؟
  

العام لكل المتأثرین بطول العام اتمنى على التربویین وأھل الحل والربط ان یقرأوا بعنایة المزاج 
ومدى تأثیره المباشر وغیر المباشر حتى ال نصل نھایة العام دون حلول لالعوام القادمة ولو عادت 
الوزارة الى مفكراتھا من بدایة تأسیسھا الى االن لوجدت ان العام الدراسي كان ینتھي بعید منتصف 

ومن القلب لجمیع المعلمین والمعلمات الذین وفي الختام نوجھ تحیة صادقة ! أیار من كل عام؟
یستحقون منا االحترام والتقدیر على جھودھم وسھرھم في متابعة ھذا النشء الذي یستحق منا ان 
نتابعھ ونؤھلھ للحیاة مع االسرة التربویة في القطاعین العام والخاص، اما تأریخ العام فنترك شأنھ 

  .تھ صغیرة او كبیرة في ھذا األمرللوزیر المثقف عمر الرزاز الذي ال تفو

  ١٥:ص الرأي
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  الصویفیة -محمود سالم الھندي  -
  
  ضاحیة االمیر راشد -امنة محمد عبدالرحمن العجارمة  -
  
  السلط - محمود عبدهللا صالح الزعبي  -
  
  طبربور -ر صالح ماجد محمد شاك -
  
  دیوان عشیرة العطیات -روال احمد مناور عطیات  -
  
  خرجا - طارق احمد العیسى الزعبي  -
  
  جبل الحسین -منیرة سلیم باشا مرار  -
  
  خلدا -سونیا ابراھیم میخائیل القصیر  -
  
  بیادر وادي السیر - بھیة خلیل حسن العلي  -
  
  السلط –عبدهللا جمیل عبدهللا الزعبي  -

  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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دوریة تابعة للدوریات الخارجیة حررت مخالفات في شارع االردن عصر امس االول باتجاه عمان 
. حسب الشواخص المروریة في الشارع ٩٠وفعلیا السرعة  ٨٠لتجاوز السرعة المقررة عن 

یذكر . انالطریف في االمر ان محرر المخالفة وضع مكانھا باتجاه جرش رغم ان الواقعة باتجاه عم
  .٩٠اما باتجاه عمان  ٨٠ان السرعة باتجاه جرش 

  
.. كیة لغایة االنالف بطاقة ذ ٧٠٠دائرة االحوال المدنیة والجوازات اصدرت اكثر من ملیون و

  .البطاقات صادرة من مختلف مكاتب االحوال في المملكة
  

الالئحة .. ئحة االسعار الجدیدة للمطاعم الشعبیة سیعلن عنھا االحد المقبلان ال» عین الرأي«علمت 
  .الجدیدة شملت اصناف المأكوالت التي تقدمھا المطاعم وتغییرات طفیفة في االسعار

  
رئیس جامعة حكومیة طلب من عمید كلیة في جامعتھ تقدیم استقالتھ بعد ثبوت سطوه على بحٍث 

  .علمي

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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بحسب البیانات الصادرة عن وزارة المالیة فقد بلغت اإلیرادات المحلیة خالل الربع األول من العام 
، ٢٠١٦نفس الفترة من العام  ملیار  دینار خالل ١٤٫٦٢ملیار دینار،  مقابل  ١٥٫١٢٨الحالي نحو  

  .مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي% ٣٫٥ملیون دینار أو ما نسبتھ  ٥٠٫٥أي بارتفاع مقداره 
  

جھود تنظیمیة كبیرة بذلھا رجال السیر یوم امس ، وامس االول، في منطقة الشمیساني بعد تركیب 
،  والتي قررت امانة عمان الكبرى  البدء بتجربتھا  اعتبارا «تحت التجربة « اشارة ضوئیة رقمیة 

  .  الثاءمن امس االول الث
  

من شارع الرینبو یقوم بتقدیم الخمور لمرتادیھ منذ ساعات الظھیرة كوفي شوب في ازقة متفرعة 
وحتى مطلع الفجر من كل یوم دون مراعاة لحرمة الشھر الفضیل متذرعا بأنھ حاصل على 

  .»سیاحي«التراخیص الرسمیة بذلك باعتبار ان ترخیصھ یحمل صفة 
  

 الدستورصنارة 
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مجلس الوزراء قلص اجتماعاتھ األسبوعیة في شھر رمضان المبارك إلى اجتماع واحد یعقد الثالثاء 
للعلم االجتماع األول للمجلس في ھذا الرمضان غاب عنھ رئیس . من كل أسبوع بدال من اجتماعین

ن أمس، فیما ھاني الملقي، والذي رافق جاللة الملك في رحلة العمرة للدیار المقدسة أول م. الوزراء د
  .ممدوح العبادي. ترأس المجلس رئیس الوزراء بالوكالة د

  
الرئیس التنفیذي لشركة الملكیة األردنیة تعیین الدكتور فوزي الملقي رئیسا لدائرة / قرر المدیر العام

. ذي اختار التسریح الطوعي من الخدمةخدمات المطار اعتبارا من الیوم، خلفا للمدیر السابق ال
  .الرئیس الجدید لخدمات المطار ھو نجل رئیس الوزراء الدكتور ھاني الملقي

  
وكتب . شكر وزیر الخارجیة وشؤون المغتربین أیمن الصفدي طاقم السفارة األردنیة في أبو ظبي 

أشكر للزمالء في سفارة المملكة بأبوظبي التزامھم ": "تویتر"ة على الصفدي عبر صفحتھ الشخصی
تصمیم وعمل على تجاوز العقبات أمام تقدیم أفضل الخدمات . تقدیم الخدمات القنصلیة بفاعلیة

وجاءت تغریدة الصفدي إثر زیارة العمل التي بدأھا أول من أمس لإلمارات العربیة ". لمواطنینا
  .بعدھا إلى البحرینالمتحدة، والتي یتوجھ 

  
عدد من السفراء العرب واألجانب في عمان یقیمون لمناسبة حلول رمضان المبارك مآدب إفطار  

  .على شرف شخصیات سیاسیة وإعالمیة ودبلوماسیة خالل الفترة القادمة من الشھر الفضیل
 

 زواریب الغد
  


