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 ــــوضـــــوعالمـــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

  ٣  "األردنیة"ندوة في " التعلیم الدامج وفلسفة التأھیل المجتمعي"

یؤدون القسم القانوني أمام " اتحاد األردنیة"الفائزون في انتخابات 
  رئیس الجامعة

٥  

 ٦  "أعمال األردنیة"انطالق مھرجان اإلبداع لدعم األفكار الریادیة في 

 ٨  مشاركین في دورة االدارة العلیایحتفي بتخریج ال" استشارات األردنیة"

اعتماد مستشفى الجامعة مركزا طبیا أكادیمیا عالمیا للمرة الثانیة على 
  التوالي

٩ 

   شؤون جامعیة

 ١١  بطولة الجامعات لـ ید الطالبات تختتم الیوم

األمیر الحسن یدعو لنشر ثقافة الحوار الدیمقراطي بمرحلة مبكرة من 
  عمر النشء

١٢ 

 ١٤  "البترا"انوني في ن التعلیم القانطالق فعالیات مؤتمر تحسی

 ١٥  قرارات مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي

 ١٦  علیان یحاضر في مدارس النظم عن القراءة والمكتبات المدرسیة

ومجلس التعلیم الصیدالني " اعتماد التعلیم العالي"مذكرة تفاھم بین 
  األمیركي

١٧ 

ت المؤتمر الشبابي العربي یوصي بایالء التعلیم األھمیة لمواكبة التغیرا
  المستقبلیة

١٨ 

 ٢٠  أمین عام وزارة التعلیم العالي یستقبل وفدا عمانیا رفیعا

   مقاالت

 ٢١  محمد الرصاعي.د/»األردنیة«انتخابات اتحاد طلبة 

 ٢٢  عبیر النجار. د/التعلیم في األردن ال یحتاج إلى إصالح وإنما إلعادة بناء

 ٢٣  وفیات

  ٢٦-٢٤  صحفزوایا ال

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  "األردنیة"ندوة في " التعلیم الدامج وفلسفة التأھیل المجتمعي"

  
نظم طلبة السنة الرابعة  -فادیة العتیبي

في تخصص العالج الوظیفي في كلیة 
علوم التأھیل في الجامعة األردنیة 

التعلیم "علمیة بعنوان الیوم ندوة 
" الدامج وفلسفة التأھیل المجتمعي

بحضور نائب العمید الدكتورة میسون 
  .صالح

   
المشرفة على الندوة الدكتورة وسام 
الدراوشة قالت إن الندوة التي جاءت 
ضمن مشروع تخرج من مادة التأھیل 

لجھود المبذولة في سبیل المجتمعي، ھدفت إلى عرض مفصل لتاریخ التعلیم الدامج في األردن، وا
ترسیخ ھذا المفھوم من خالل الوقوف على أبرز المستجدات التي طرأت علیھ، والعقبات التي 
یواجھھا سعیا إلى الوصول لتوصیات مستقبلیة تدعم سیاسة التعلیم الدامج في المجتمعات المحلیة 

  .والعربیة
   
   

التي یتم من خاللھا تفعیل دور الجامعات وأضافت الدراوشة إن الندوة جاءت للوقوف على اآللیة 
لسیاسات التعلیم الدامج، مشیرة إلى أن الجامعة األردنیة ورغم الجھود الجلیلة الذي تبذلھا في سبیل 
دعم األشخاص من ذوي اإلعاقة، إال أن اآلمال ال تزال  معقودة لبذل المزید وتضافر جمیع األطراف 

شخاص من ذوي اإلعاقة، والتأكید على أن اإلعاقة قضیة للتعاون والتوعیة في دعم ومؤازرة األ
  .حقوقیة ولیست قضیة إحسان

   
   

واستھلت الندوة بمداخلة قدمھا أستاذ العلوم التربویة الدكتور جمال الخطیب بعنوان نحو مدارس أكثر 
ي تمثل دمجا للطلبة من ذوي اإلعاقة، تناول فیھا تعریف مفھوم الدمج وھو كل أنواع الممارسات الت

في نھایة المطاف ممارسات التدریس الجید، وھو أیضا توفیر المزید من الخیارات لألطفال للتعلم، 
مشیرا إلى أن مفاھیم وفلسفة الدمج لیست بالحدیثة؛ فقد عرف الدمج بأسماء مختلفة منھا المدرسة 

  .الجامعة ومدرسة الجمیع والدمج الشامل، وأیضا االندماج االجتماعي واالحتواء
   
   

وأشار الخطیب في حدیثھ إلى أن الدمج لیس إدخال األطفال من ذوي اإلعاقة في الفصول الدراسیة 
العامة دون تقدیم الدعم والخدمات التي ال یحتاجونھا، وفي الوقت ذاتھ لیس التضحیة بتعلیم األطفال 

عم وتوفیر غیر المعاقین من أجل دمج األطفال ذوي اإلعاقة، مؤكدا على ضرورة تقدیم الد

 أخبار الجامعة

  طلبة نیوز/أخبار األردنیة
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المساعدات في صفوف ومدارس التعلیم العام لتمكین األطفال ذوي اإلعاقة في الحصول على التعلیم 
  .العادل مع قرنائھم من األصحاء

   
   

الدكتورة رجاء عمر عرضت خالل )  األونروا(المتخصصة في التعلیم الدامج  من وكالة الغوث 
م الجامع أو الدامج، أبرزھا الخطوات التدریجیة في تحقیق حدیثھا جملة من المحاور المتعلقة في التعلی

التعلیم الجامع لجمیع الطلبة، والسیاسة التي أعلنتھا األونروا في تحقیق استراتیجیة التعلیم الجامع، 
  .تدعمھا استراتیجیة الصحة المدرسیة، والدعم النفسي واالجتماعي

   
   

لدى األونروا أبرزھا البیئة وإتاحة الفرص للتعلم،  وأشارت عمر إلى معاییر تطبیق التعلیم الجامع
وتحدید االحتیاجات الفردیة التعلیمیة والصحیة والنفسیة واالجتماعیة للطلبة، والمساندة التعلیمیة 

 ٢٠٢١، ٢٠١٦والمناھج والتقویم، معرجة في الوقت ذاتھ على مؤشرات التعلیم الجامع في الفترة 
  .اللتزام في تنفیذھاوالقرارات التي على الوكالة ا

   
   

في حین قدمت ھال حمد من المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعاقین نبذة مختصرة حول رؤیة 
المجلس ورسالتھ، ومفھوم الدمج الذي یسعى لتحقیقھ مع الشركاء، والدور الذي یولیھ في رسم 
السیاسات وإذكاء الوعي، ورفع الكفاءة للوصول ألفضل جودة، متطرقة في الوقت ذاتھ إلى  فوائد 

ج بالنسبة لألسر ولألطفال، وأبرز التحدیات التي تعترض طریق ذاك المفھوم من كوادر بشریة، الدم
  .وتمویل، وبنیة تحتیة، واكتظاظ في الصفوف

   
   

أما دعاء أبو شنب المتخصصة في تعلیم الدمج، والمعالجة الوظیفیة، فركزت في مداخلتھا على 
روطھ وآلیات تحقیقھ، مشیرة في ذات الوقت  إلى الخطوات المتبعة في التعلیم الدامج، من حیث ش

دور العالج الوظیفي في المدارس، وأھمیة تفعیل غرفة المصادر الموجودة فیھا والعمل على تأھیلھا 
  .بما یدعم عملیة التعلیم الدامج

   
   
یة بدورھا تطرقت الطالبة في الجامعة األردنیة حنین الكرمي من ذوي اإلعاقة، إلى تجربتھا الشخص 

في مجال التعلیم الدامج أو الجامع، خالل مراحل الدراسة الثالث األساسیة واالعدادیة والثانویة 
وصوال إلى المرحلة الجامعیة، والتحدیات التي واجھتھا ومن أبرزھا مشكلة المواصالت ومدى 

  .الوعي والتوجیھ من قبل األساتذة والطلبة
   
   

خاللھ المحاضرون عن األسئلة المختلفة التي طرحت من وفي ختام الندوة، دار حوار موسع أجاب 
قبل أعضاء الھیئة التدریسیة والطلبة الحضور في الكلیة، تناولت في مضامینھا سیاسة التعلیم الدامج 

  .وسبل تنفیذھا
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  یؤدون القسم القانوني أمام رئیس الجامعة" اتحاد األردنیة"الفائزون في انتخابات 
  

أدى الفائزون في  - محمد المبیضین 
انتخابات مجلس اتحاد طلبة الجامعة 

أمام " القسم القانوني"األردنیة الیوم 
رئیس الجامعة الدكتور عزمي 

  .محافظة
   

وھنأ محافظة األعضاء الجدد بفوزھم 
مشیدا بالروح ، بعضویة االتحاد

عالیة التي الدیمقراطیة والتنافسیة ال
  .سادت بین طلبة الجامعة أثناء العملیة االنتخابیة

   
   

ودعا محافظة أعضاء مجلس االتحاد إلى توظیف إمكاناتھم وقدراتھم لخدمة الجامعة وجمیع زمالئھم 
إن الجامعة تستحق منا جمیعا أن نخدمھا ونمثلھا ونرسم لھا صورة ناصعة "من طلبتھا،  وقال 

  ".وأمام الرأي العام خارجھا، ھرمشرقة داخل حرمھا الزا
   
   

مؤكدا دعم ، وتمنى رئیس الجامعة لمجلس االتحاد الجدید التوفیق والنجاح في أداء مھمتھم الجلیلة
إدارة الجامعة لمسیرة االتحاد وتطلعاتھ الرامیة إلى تطویر العملیة التعلیمیة، وتقدم الجامعة على 

  .جمیع األصعدة الوطنیة والعربیة والدولیة
   
   

سیتم في غضون األسبوع المقبل انتخاب اللجنة التنفیذیة لالتحاد التي تضم رئیس ونائب ، إلى ذلك
  .رئیس االتحاد وأمین السر وأمین الصندوق واللجان المتخصصة

   
   

رئیس اللجنة العلیا لالنتخابات الدكتور عمر الكفاوین، ونائب / حضر أداء القسم نائب رئیس الجامعة
معة للشؤون االداریة الدكتور عماد صالح، وعمید شؤون الطلبة الدكتور خالد الرواجفة، رئیس الجا

  .ومدیر دائرة اإلعالم والعالقات العامة الدكتور سلیمان الفرجات، وأعضاء اللجنة العلیا لالنتخابات

  /أخبار األردنیة
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  "أعمال األردنیة"انطالق مھرجان اإلبداع لدعم األفكار الریادیة في 

  
احتفلت كلیة األعمال في  -ھبة الكاید 

الجامعة األردنیة الیوم بإطالق مسابقة 
لدعم األفكار الریادیة تحت " فكرة ثون"

بحضور عدد " مھرجان اإلبداع"عنوان 
من كبار المسؤولین واألكادیمیین 

  .والطلبة
   
   

وقال نائب رئیس الجامعة لشؤون الكلیات 
إلنسانیة الدكتور أحمد مجدوبة في كلمة ا

ألقاھا خالل رعایتھ الحفل إن خطة الجامعة لتعدیل مناھجھا واستراتیجیة التعلیم فیھا جاءت بإدخال 
مھارات التفكیر الناقد ومھارات التواصل ومھارات التعلم والبحث العلمي لتجعل الطالب محور الحیاة 

لتعلم بدل التدریس والمنافسة والبحث بدل التلقین بحیث تخرج الجامعیة والعملیة التدریسیة بتبني ا
  .الجامعة للمجتمع متعلمین دائمین وقادة متنورین

   
   

إن ھذا المھرجان وغیره من الفعالیات واألنشطة تشكل فرصا ثمینة تقدمھا "وأضاف مخاطبا الطلبة 
م والتطور والحوار العقالني الذي لكم الجامعة فتوفر لكم زادھا المعرفي بھدف إعمارھا بالجد والتقد
، منوھا بأن الجامعة لم تأل جھدا "یحقق لنا جمیعا االزدھار والنمو التعلیمي بعیدا عن التقلید والتبعیة

أو وسیلة لتترجم رؤاھا في ضرورة تعزیز مشاریع اإلبداع وال سیما عند الطلبة وأن مركز الریادة 
  .المواھب التي تزخر بھا عقول الطلبة واالبتكار شاھد ماثل على احتضان كل تلك

   
   

بدوره أكد عمید الكلیة الدكتور رفعت الشناق في كلمتھ أن الكلیة توظف خططھا وبرامجھا في 
استثمار الشباب من خالل التعلیم والتدریب ومشاركتھم في العمل التطوعي وتزویدھم بمھارات 

والمعرفة، األمر الذي یرسم لھم دورا واضح  وخبرات تبقیھم على درجة عالیة من اإلبداع والتمییز
  .في تغییر الواقع نحو األفضل

   
   

وتسھم الكلیة بحسب الشناق في إعداد قادة أعمال المستقبل بتوفیرھا بیئة تعلیمیة متمیزة، وھي بھذا 
الحفل تفتح أبواب المشاركة الواسعة والفرصة أمام أبنائھا لیخرجوا أفضل ما لدیھم من ابداعات 

یجاد مظلة تجمع المبدعین من مختلف التخصصات تحت سقف واحد من خالل عرض مواھبھم وا
  .وابتكاراتھم، األمر الذي یسمح الحقا بانتشارھا وإبرازھا محلیا وعالمیا

   
   

مساعدة عمید الكلیة لشؤون الطلبة الدكتورة جمانة الزعبي تحدثت في كلمة ألقتھا خالل الحفل عن 
برنامج سفراء األعمال الذي أثمر بتحقیق كل ما طمحت إلیھ الكلیة بالوصول التجربة الممیزة في 

بالطلبة إلى تحمل مسؤولیاتھم تجاه أنفسھم وكلیتھم واكتسابھم الخبرة والمعرفة الكافیتین في كیفیة 

  طلبة نیوز/السوسنة/أخبار األردنیة
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المساھمة بتنفیذ أنشطة الكلیة وفعالیاتھا؛ فتطور دورھم من متلقین إلى صناع قرار مما زاد من ثقتھم 
في أنفسھم وحبھم للمشاركة والتعاون واالبتكار؛ منوھة بأن ھذا المھرجان خیر دلیل على ذلك حیث 

  .أنھ من اجتھادھم وتخطیطھم وتنفیذھم
   
   

وألن االبتكار ھو مصدر التفوق األول في البیئة التنافسیة كما أفادت الزعبي؛ جاءت فكرة عقد ھذا 
المھرجان اإلبداعي كأولى المبادرات الخالقة لبرنامج سفراء األعمال الذي تقدم لھ الكلیة كل الدعم 

ایجاد السبل التي من أجل تعزیز قدرات الطلبة ومھاراتھم خالل الدراسة وتوجیھ سعیھم الدؤوب في 
تمكنھم من االنطالق نحو آفاق أكثر اتساعا بإشراف نخبة من أعضاء ھیئة التدریس المشاركین في 

  .البرنامج
   
   

من جانبھا أشارت الدكتورة زینة القاسم لدى تولیھا عرافة الحفل إلى أن المھرجان یعد تجربة مثیرة 
م وابداعاتھم، مؤكدة أنھ بفكرتھ الفریدة وفریدة من نوعھا في منحھ الطلبة فرصة عرض مواھبھ

یساعد في ربط مشاریع الطلبة اإلبداعیة بالعملیة التدریسیة وتطویر أسالیب التدریس في الكلیة؛ 
  .فیصبح التفكیر االبداعي أساس العملیة التعلیمیة وجوھرھا

   
   

ة بسمة عصام لفتا في الطالب عمرو عطیة والطالب" فكرة ثون"صاحبا فكرة الیوم اإلبداعي ومسابقة 
مداخلة لھما أن فكرة ثون التي تعد صلب ھذا المھرجان ھي المسابقة الریادیة األولى من نوعھا في 
الكلیة وتقوم على أساس النھوض بجیل ریادي مبدع قادر على مواجھة تحدیات سوق العمل من خالل 

  .ادهتدریبھ وتھیئة بیئة تحفیزیة تنمي قدراتھ وروح المنافسة بین أفر
   
   

وأوضحا أن آلیة المسابقة ستكون بتقسیم الطلبة المشاركین إلى فرق وتدریبھم وتطویر أفكارھم من 
أجل عرض ھذه األفكار على لجنة التحكیم في الحفل الختامي وإعالن الفائزین في المسابقة، لیتم 

  .آنذاك تطبیق فكرة المشروع الفائز على أرض الواقع
   
   

ي انطلقت فعالیاتھ بعزف السالم الملكي من قبل فرقة القوات المسلحة بقیادة وفي ختام الحفل الذ
م نائب الرئیس الدروع التكریمیة للمشاركین في المھرجان وھم مساعدة  ّ المالزم محمد بني خالد، سل
رئیس مجلس األعیان العین یاسرة غوشة، ومدیر عام شركة تسویق المنتجات البترولیة األردنیة 

  .لد الزعبي، والرئیس التنفیذي لمركز تطویر األعمال السید نایف استیتیةالمھندس خا
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  یحتفي بتخریج المشاركین في دورة االدارة العلیا" استشارات األردنیة"
  

احتفل مركز  -سناء الصمادي
االستشارات والتدریب في 
الجامعة االردنیة الیوم بتخریج 
مجموعة من االداریین المشاركین 

  .في دورة اإلدارة العلیا
  

وسلم نائب رئیس الجامعة لشؤون 
االستثمار والتطویر والتمویل 
الدكتور محمود الخالیلة الى جانبھ 

دیر المركز الدكتور مازن عرفھ م
الشھادات للمشاركین وعددھم 

من مختلف كلیات ووحدات ) ٢٧(
  .ودوائر ومراكز الجامعة

وأكد الخالیلة أھمیة االستثمار بالمورد البشري الذي یعد من الموارد المھمة لالقتصاد، من خالل 
  .تطویر قدراتھ االداریة في كافة المجاالت

  
بیع الفرجات احد خریجي الدورة كلمة اشاد فیھا بالدورات التي یقدمھا المركز بدوره القى الدكتور ر

وخاصة االداریة منھا والتي اثرت حصیلتھم العلمیة واالنتاجیة ورفعت سویة التحصیل واالداء في 
  .عملھم

  
وتناولت مواضیع الدورة التي استمرت اربعة اسابیع وقدمھا نخبة من االساتذة المتخصصین في 

ساعة تدریبیة، وظائف اإلدارة، والھیاكل التنظیمیة، والتخطیط االستراتیجي، ) ٣٦(معة بواقع الجا
وآلیات اتخاذ القرار، وإدارة الوقت والفریق، وإدارة االجتماعات، ومعاییر الجودة في العمل، وغیرھا 

  .من الموضوعات التي تصب في مصلحة التطویر االداري
  

لمركز دوریا الى تطویر أداء الموظفین في مختلف الجوانب سواء وتھدف الدورات التي یعقدھا ا
  .اإلداریة منھا أو العملیة، وصقل مھاراتھم وتطویر قدراتھم في الوظائف القیادیة االداریة

  /أخبار األردنیة
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  اعتماد مستشفى الجامعة مركزا طبیا أكادیمیا عالمیا للمرة الثانیة على التوالي

  
للمرة الثالثة، حصل مستشفى الجامعة 
األردنیة على شھادة االعتماد الدولي  

JCI  في مجال الرعایة الطبیة والتعلیم
الطبي والبحث العلمي، واعتماده للمرة 

  .الثانیة كمركز طبي أكادیمي عالمي
  

مقال مدیر المستشفى الدكتور عبد 
ّن مستشفى الجامعة العزیز الزیادات إ

وأسرتھ تفخر بھذا اإلنجاز الذي یعد نقلھ  نوعیّة في الحقل الصحي وانعكاسا لمستوى االداء في إطار 
  .الرعایة الصحیّة

  
واكد الزیادات أّن حصول المستشفى على شھادة االعتماد للمرة الثالثة على المستوى الدولي، 

یم الطبي والبحث العلمي وخدمات الرعایة الطبیّة واعتماده مركزا طبیا عالمیا في مجاالت التعل
المقدمة للمرضى، جاء إثر تطبیقھ للمعاییر الصحیّة والتعلیمیّة واألكادیمیّة والبحثیّة، التي استطاع 
المستشفى أن یطبّقھا في سیاساتھ وإجراءاتھ وخدماتھ، االمر الذي یعني أن المستشفى یقدم خدمة 

  .لرفیع بما یخدم المرضى والعملیة التعلیمیة والبحث العلميصحیة على المستوى العالمي ا
  

وعن االنجاز بین الزیادات ان مستشفى الجامعة ھو من اوائل المستشفیات التعلیمیة الجامعیة على 
المستوى العربي، تمكن من استیفاء الشروط والمعاییر لتطبیق مستوى عال من جودة الخدمات الطبیة 

صعید عملیة التعلیم الطبي والبحث العلمي مما أھّلھ للحصول على االعتماد المقّدمة للمرضى وعلى 
  .الدولي

  
وأبدى تقدیره للجھود  ١٢/٤/٢٠١٧-١٠وكان فریق التقییم الدولي زار مستشفى خالل الفترة من 

الممیزة التي بذلھا فریق العمل في مستشفى الجامعة األردنیة بكافة شرائحھ ومستویاتھ للحصول على 
  .عتماد الدولياال
  

واشاد الزیادات بفریق العمل الذي ساھم في الحصول على ھذا الُمنجز العالمي ومّكن المستشفى من 
ُصارى الّجھود لتطبیق  أن یأخذ الّصدارة والّریادة وأن یكون على الخارطة العالمیّة من خالل بذل ق

ً وتمثیل السیاسات والمنھجیّات واإلجراءات الدقیقة في العمل الطب ُعّد منھجا ي والعملیّة التعلیمیّة التي ت
  .یُطبّقھ مستشفى الجامعة األردنیة، والخدمات الطبیة المساندة والجانب اإلداري

  
ونّوه الزیادات بأن حصول مستشفى الجامعة على ھذه الشھادة یأتي بعد تطبیق المستشفى حوالي  
مستوى جودة الرعایة الصحیة معیار كمتطلبات أساسیة وفرعیة لمنحھا في مجاالت ) ١٢٠٠(

ّعلیم الطبّي والبحث العلمي   .المقدمة للمریض، وإدارة المؤّسسات الصحیّة، والت
  

یشار الى أّن حصول المستشفى على ھذه الشھادة الدولیة ھو ترجمة حقیقیّة لسعیھ الموصول لمتابعة 
واضح على عزم المستشفى  رحلة الجودة والتمیّز على المستوى الوطني واإلقلیمي والعالمي وتأكیدٌ 

ّة خدماتھ العالجیّة والتعلیمیّة والبحثیّة، ألّن المغزى الحقیقي من خوض ھذه التجربة  لالرتقاء بكاف

  طلبة نیوز/الدستور الكتروني/الكترونيل السبی/بترا/٤- ١:الدیار ص/٦:االنباط ص/أخبار األردنیة
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الرائدة ألحد أھم المستشفیات العریقة على المستوى اإلقلیمي لیس التقییم واالعتماد بقدر االنعكاسات 
ُھا ھذه الّشھادات والمش ُحدث ّحسین الُمستمر في خدمات الرعایة واآلثار التي ست اریع في مجاالت الت

  .الصحیّة والمسیرة التعلیمیّة والبحثیّة
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.  
  
  

  
  

  
  بطولة الجامعات لـ ید الطالبات تختتم الیوم

  
  
  

تشھد قاعة جامعة فیالدلفیا عند الثانیة عشرة ظھر الیوم الخمیس ختام بطولة الجامعات االردنیة بكرة 
  .الید للطالبات بلقاء فریق الجامعة االردنیة وجامعة االمیرة سمیة

  
ك وتسبق المواجھة النھائیة مباراة المركز الثالث بین فریق جامعة الزیتونة وجامعة البلقاء، ویعقب ذل

تتویج بطل ووصیف البطولة التي شارك فیھا اربعة فرق لعبت مباریاتھا وفق نظام الدوري المجزأ، 
  .ویشرف علیھا اللجنة الفنیة في االتحاد الریاضي للجامعات

 حلیةشؤون جامعیة وم

  ٢٦:الرأي ص
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  ر النشءاألمیر الحسن یدعو لنشر ثقافة الحوار الدیمقراطي بمرحلة مبكرة من عم

  
أھمیة التعلیم في تنشئة الجیل الجدید، وتنمیة الموارد البشریة، "أكد سمو األمیر الحسن بن طالل 

وتنظیم سوق العمل، مع توفیر فرص تمكین الشباب من الرؤیة المستقبلیة، وفتح آفاق المشاركة 
  ".المجتمعیة أمامھم

األربعاء الذي ینظمھ منتدى الفكر العربي  وقال سموه، في ختام أعمال المؤتمر الشبابي السابع أمس
تراجع التعلیم وتدني مستویاتھ "والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي في الكویت، إن 

یعود، باإلضافة ألسباب أخرى، إلى ضعف االھتمام باآلداب واإلنسانیات، ووضعھما في موقع 
  ".ثانوي

في مرحلة مبكرة لدى النشء، لخلق قیم اإلبداع واالبتكار  نشر ثقافة الحوار الدیمقراطي"ودعا إلى 
  ".رفع مستوى أطراف العملیة التعلیمیة"، مع "والریادة بین صفوفھم

ً من تصور اإلقلیم، تبدأ "وأوضح أن  الھندسة المعماریة الجدیدة للمشرق العربي، بوصفھا جزءا
كامل بین مختلف الموضوعات، مثل بمدامیك واضحة وفق مشتركات خالقة، إزاء سمة التداخل والت

  ".عالقة المیاه بالغذاء والطاقة والزراعة واستخدام األرض
ً من مخرجات التعلیم ألجل تعزیز المشتركات في "واعتبر سموه أن  ھذه الكتلة المتكاملة تشكل جزءا

ً عن ھویة االنتماء الضیقة   ".إطار المشروع العربي الجامع، بعیدا
ً إلى أھمیة "لیس على حساب الوحدة التعدد"وقال سموه إن  ایجاد فھرس تعلیمي محلل لھویة "، الفتا

ً عند الحدیث عن المشتركات ً وازنا التربیة والتعلیم "، قائال إن "ومفردات وقیم اآلخر، باعتباره مدخال
ً إلى ضرورة أن"تبرز في التحدیات المتمثلة في كیفیة تحدیث التعلیم والثقافة والسلوكیات  ، الفتا

تكون الثقافة، كما، المواطنة، للجمیع، السیما عند الحدیث عن المشتركات الخالقة، ولیس الثقافة "
  ".كبرج عاجي

الحدیث عن البعد األخالقي للثقافة یؤشر للحدیث عن النظام اإلنساني اإلقلیمي "وأوضح سموه أن 
  ، مؤكدا "اءالعالمي الجدید، من حیث إعالء قیم االحترام المتبادل بدون سفك الدم

تجاوز االھتمام بالتكایا والزوایا صوب تحویل مشروع األوقاف إلى فھم سلیم إلدراك الفضاء الدیني "
ً على "اإلنساني في مختلف الدول اإلسالمیة   ".الدعوة لمفھوم الزكاة العالمي اإلسالمي"، مركزا

ً آن األوان لتحویل ما نستطیع من فعل ع"واعتبر سمو األمیر الحسن أنھ  ربي بالتغییر، سلمیا
ً، لوضع اإلنسان العربي وما یعانیھ من تحدیات ً ومجتمعیا ً ونھضویا ً واجتماعیا ً "واقتصادیا ، مضیفا

سیأتي  ٢٠١٨بیكو، لنتساءل عما إذا كان عام  - ونحن نستذكر الیوم وعد بلفور واتفاقیة سایكس"
  ".ونحن على ھذه الحال

ً للمقاومة المقاومة السلمیة لظرو"وقال سموه، إن  ف االحتالل والمستعمرات، تعد الباب الوحید عملیا
السیاسیة، في ظل رفض الشعب لالحتالل، بحیث یكون الحدیث عن احترام القانون والنظام في إطار 

 ً ً حیا   ".التعبیر السلمي عن أن ھناك شعبا
وكانت التوصیات التي تلیت في الجلسة الختامیة للمؤتمر، التي قدم لھا األمین العام لمنتدى الفكر 
العربي، محمد أبو حمور، دعت إلى؛ إیالء التعلیم االھتمام الالزم، الذي یُمكن أطراف معادلتھ من 

  ".تحقیق الكفایات والمھارات والتوازن المطلوب
نظام، وتعزیز ثقافة الحوار والتنوع الثقافي، لدورھا في العملیة احترام القانون وال"ولفتت إلى 

االستفادة من التجارب الناجحة لدعم الشباب "، مع "التنمویة والقدرة على مواجھة الحركات المتطرفة
  ".وبناء القدرات والحد من البطالة وتأھیل البیئة الحاضنة

وعناصر الحوكمة الرشیدة وتعزیز الریادیة، بناء قاعدة معلوماتیة خاصة بالشباب، "وأكدت أھمیة 
وإنشاء صندوق وطني عربي، بالتنسیق مع األطراف المعنیة، لدعم العاطلین عن العمل، وإشراك 

  ٥:صالغد 
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ریادة األعمال والمشاریع الصغیرة والمتوسطة لمعالجة "، مركزة على "الشباب في صنع القرار
ة من األنشطة غیر المنھجیة والقدرة على مشكلة البطالة، والعمل بروح الفریق الواحد ضمن بیئ

  ".تجاوز العوائق
ضرورة ایجاد میثاق ثقافي عربي، في "من جانبھ، تحدث وزیر الثقافة السابق، صالح جرار، عن 

ظل المرحلة الراھنة التي تمر بھا األمة العربیة من مثالب التشظي والتناحر والشقاق، ما أوقف عجلة 
  ". یھا لالحتالل والغزو، وتراثھا للتخریب وصورتھا للتشویھتقدمھا وتطورھا، وعرض أراض

انتشار التطرف، ومصادرة الحریات الفكریة، وانتھاك كرامة االنسان، ودفع العقول "ولفت إلى أن 
  ".العربیة للھجرة، تشكل أبرز نتائج الحروب

ك األمة، والعمل على  المیثاق، في حال إقراره، یستند إلى أھمیة الثقافة في تحقیق تماس"وقال، إن 
تحصین الثقافة العربیة وتحقیق أمنھا وأداء دورھا، واستئناف رسالتھا ونھوضھا الحضاري، وتعزیز 

ً ألبناء األمة ً جامعا   ".مكانة اللغة العربیة بوصفھا مشتركا
یشمل التزام التنوع الثقافي، والحوار بین العرب، وعدم المساس باإلرث "وأوضح أن المیثاق 

یخي والثقافي والحضاري، واحترام الرموز الدینیة، والمحافظة على قیم األمة، والقیم اإلنسانیة التار
المعاصرة، ورعایة اإلبداع والمبدعین ودعم المؤسسات الثقافیة، واالنفتاح على الثقافات وتحریم 

  ".إراقة الدم العربي
الحاجة إلى مشروع نھضوي "، من جانبھ، أكد الوزیر السابق، عضو مجلس األعیان، منذر حدادین

، "عربي یركز على وحدة األمة العربیة؛ بأراضیھا وثرواتھا ومواردھا الطبیعیة، وتاریخھا المشترك
العروبة ودولة المواطنة، والفصل بین الدین "الفتا إلى أن میثاق النھضة الفكریة العربیة یقوم على 

  ". تركیز على الجوامع بین مكونات األمة العربیةوالسیاسة، واالھتمام بمفاھیم التربیة والقیم، وال
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  "البترا"انطالق فعالیات مؤتمر تحسیتن التعلیم القانوني في 

  
    
  

أكد االستاذ الدكتور مروان الموال رئیس جامعة البترا أن تمیز الجامعات یكون بتقدیم كل ما ھو مفید 
لطلبة الجامعة والمجتمع المحلي باعتماد األبحاث العلمیة والتجارب التي تساھم في اثراء التجربة 

الحقوق األوروبیة الذي  التعلیمیة، وجاءت كلمة الموال خالل افتتاحھ أعمال مؤتمر عمداء كلیات
  .استضافتھ كلیة الحقوق بجامعة البترا

  
وأضاف الموال أن جامعة البترا تواصل االقتداء بالرؤى الملكیة السامیة التي تھدف إلى تطویر 
المؤسسات التعلیمیة في البالد وایالئھا االھتمام الواجب، مرحبًا بالمشاركین في أعمال المؤتمر من 

  .وق في أوروبا واألردنمختلف كلیات الحق
  

وشدد عمید كلیة الحقوق بجامعة البترا الدكتور محمد علوان على أھمیة السمات األساسیة للنظام 
القانوني األردني والواجبات الملقاة على كلیات الحقوق في تدعیم ھذه السیاسات في إطار النقاش 

حقوق في جامعة كورنیل كلمة تحدثت العام العالمي حول العالمیة والخصوصیة، وألقت عمید كلیة ال
  .فیھا عن دور الرابطة الدولیة لكلیات الحقوق في تحسین التعلیم القانوني

  
وأقیم المؤتمر بتنظیم من الرابطة الدولیة لعمداء كلیات الحقوق األوربیة وباستضافة من جامعة 

ق وخبراء قانونین وقضاة البترا، وتمتد أعمالھ على مدى یومین، وذلك بمشاركة عمداء كلیات الحقو
من األردن إضافة إلى دول بریطانیا، بولندا وایرلندا إیطالیا روسیا، ھولندا اسبانیا، الصین والوالیات 

  .المتحدة
یھدف المؤتمر إلى مناقشة واقع التعلیم القانوني في العالم وتبادل الخبرات والتجارب االكادیمیة 

  .ة في مجال التعلیم القانوني في العالمالناجحة وتعمیم أبرز الممارسات الدولی

  ٤:صالدستور 
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  ة اعتماد مؤسسات التعلیم العاليقرارات مجلس ھیئ
  

صادق مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا على مذكرة التفاھم التي تم 
  .توقیعھا بین الھیئة ومجلس اعتماد التعلیم الصیدالني االمیركي

ووقع المذكرة رئیس الھیئة الدكتور بشیر الزعبي وعن مجلس اعتماد التعلیم الصیدالني االمریكي 
  .مساعد الرئیس التنفیذي ومدیر الشؤون المھنیة مایك روز

وتھدف المذكرة الى التعاون في مجال اعتماد وضمان جودة كلیات الصیدلة والتعلیم الصیدالني 
ً وتبادل المعلومات حول وتبادل الخبرات في مجال اعتماد  ً ومحلیا ً واقلیمیا كلیات الصیدلة عالمیا

معاییر اعتماد وضمان جودة كلیات الصیدلة وسیاسات التعلیم الصیدالني واالجراءات المتبعة في 
  .عملیات االعتماد وضمان الجودة وادلة القیاس والمنشورات العلمیة في مجال الصیدلة

ربعاء عن المجلس، وافق المجلس على االعتماد الخاص وتثبیت ووفقا لبیان صحفي صدر الیوم اال
في جامعة الزیتونة ) برنامج الماجستیر / ھندسة البرمجیات (الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص 

في الجامعة العربیة ) برنامج الماجستیر/ المحاسبة ( االردنیة وعلى االعتماد الخاص لتخصص 
  .فرع االردن/المفتوحة 

التصمیم الداخلي، (على االعتماد الخاص وتثبیت الطاقة االستیعابیة الخاصة في تخصص ووافق 
برنامج / ادارة االعمال والمبیعات التجزئة، ادارة االعمال وأنظمة المكاتب، وادارة الموارد البشریة 

  .في كلیة القدس) الدبلوم المتوسط 
كلیة مجتمع / ن عبد هللا الثاني الفنیة العسكریةكما وافق على تشكیل مجلس أمناء كلیة االمیر الحسین ب

  .متوسطة
  

  ٣:صالدیار 
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  علیان یحاضر في مدارس النظم عن القراءة والمكتبات المدرسیة
  

بدعوة من مدارس النظم الحدیثة في عمان، ألقى الدكتور ربحي مصطفى علیان أستاذ علم المكتبات 
ردنیة محاضرة بعنوان والمعلومات في الجامعة األردنیة رئیس جمعیة المكتبات والمعلومات األ

، تناولت مفھوم القراءة وأھمیتھا في الحیاة بشكل عام وللطلبة "القراءة ودور المكتبات المدرسیة"
وقدم المحاضر إحصاءات عن واقع القراءة وإنتاج الكتب على المستوى العربي . بشكل خاص

اولت المحاضرة األنواع المختلفة والعالمي بین من خاللھا أزمة القراءة والنشر في البالد العربیة، وتن
وبین للطلبة لماذا یجب أن نقرأ للثقافة العامة والمتعة . للقراءة وأھمیتھا اإلبداعیة وما خلف السطور

وشغل أوقات الفراغ والتعرف على عوالم جدیدة، وعن أسباب العزوف عن القراءة في األردن 
  .بین الطلبةومؤشراتھا والحلول لھذه المشكلة الخطیرة المنتشرة 

وتحدث علیان عن المكتبات المدرسیة من حیث مفھومھا وأنواعھا المختلفة وأھدافھا ووظائفھا في 
خدمة المنھج المدرسي والمعلمین والمتعلمین والمتطلبات الرئیسیة للمكتبة المدرسیة النموذجیة، 

معلومات المختلفة وبخاصة أمین المكتبة المدرسیة المتخصص والمدرب والمؤھل لتقدیم خدمات ال
  .للمجتمع المدرسي

وأشار إلى دور المكتبة المدرسیة في غرس عادة القراءة بین الطلبة من خالل الطرق المختلفة 
  . وبخاصة حصة المكتبة وروایة القصة ومسابقة أوائل المطالعین ومعارض الكتب وغیرھا

الوطنیة والعامة "ي األردن وأعطى الدكتور علیان للحضور فكرة عن واقع المكتبات المختلفة ف
، من حیث الموقع والمبنى ومصادر المعلومات والتنظیم وخدمات "والجامعیة والمتخصصة

المعلومات والكوادر البشریة العاملة والمیزانیة وتكنولوجیا المعلومات والمشكالت التي تواجھ 
وحضر المحاضرة  مدیر  .المكتبات في األردن ومستقبل ھذه المكتبات في ظل البیئة اإللكترونیة

ً من  ١٦٠المدرسة دعاس عوض، وأماني كناكر أمینة المكتبة وعدد من المعلمین وأكثر من  طالبا
وجرى في نھایة المحاضرة التي استمرت ساعتین حوار بین الطلبة والدكتور علیان . طلبة المدرسة

  .عن القراءة والمكتبات المدرسیة والمكتبات في األردن

  صفحة اخیرةالدیار 
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  ي األمیركيومجلس التعلیم الصیدالن" اعتماد التعلیم العالي"مذكرة تفاھم بین 
  

صادق مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا على مذكرة التفاھم التي تم 
  .االمیركي توقیعھا بین الھیئة ومجلس اعتماد التعلیم الصیدالني

ووقع المذكرة رئیس الھیئة بشیر الزعبي وعن مجلس اعتماد التعلیم الصیدالني االمیركي مساعد 
  .الرئیس التنفیذي ومدیر الشؤون المھنیة مایك روز

وتھدف المذكرة الى التعاون في مجال اعتماد وضمان جودة كلیات الصیدلة والتعلیم الصیدالني 
ً وتبادل المعلومات حول وتبادل الخبرات في مجال اعتم ً ومحلیا ً واقلیمیا اد كلیات الصیدلة عالمیا

معاییر اعتماد وضمان جودة كلیات الصیدلة وسیاسات التعلیم الصیدالني واالجراءات المتبعة في 
  .عملیات االعتماد وضمان الجودة وادلة القیاس والمنشورات العلمیة في مجال الصیدلة

ى االعتماد الخاص وتثبیت الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص من جانب آخر، وافق المجلس عل
ھندسة البرمجیات ببرنامج الماجستیر، في جامعة الزیتونة وعلى االعتماد الخاص لتخصص 

  .المحاسبة ببرنامج الماجستیر في الجامعة العربیة المفتوحة
خصص التصمیم الداخلي، كما وافق على االعتماد الخاص وتثبیت الطاقة االستیعابیة الخاصة في ت

ادارة االعمال والمبیعات التجزئة، ادارة االعمال وأنظمة المكاتب، وادارة الموارد البشریة ببرنامج 
  .الدبلوم المتوسط في كلیة القدس

كلیة مجتمع / كما وافق على تشكیل مجلس أمناء كلیة األمیر الحسین بن عبد هللا الثاني الفنیة العسكریة
  متوسطة

  ٢:صالغد 
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  ةالمؤتمر الشبابي العربي یوصي بایالء التعلیم األھمیة لمواكبة التغیرات المستقبلی

  
نحو رؤیة عربیّة : التعلیم واإلبداع واالستثمار« أوصى المشاركون في المؤتمر الشبابي السابع 

إیالء التعلیم األھمیة التي تؤھلھ لمواكبة التغیرات المستقبلیة، وذلك بإعادة النظر في »مشتركة
 ً من عملیة  المناھج التعلیمیة، بحیث تكون على درجة من المرونة الداخلیة، من خالل جعلھا جزءا

التمكین والمنھجة، وتحقیق الكفایات والمھارات التي تؤھل الخریجین لالنخراط في سوق العمل 
  .وتحقیق التوازن بین اھتمامات الشباب والتحدیات التي تواجھھم

  
كما اوصى باالھتمام بالتعلیم المھني والتكنولوجي في ظل االتجاھات العالمیة نحو االقتصاد المعرفي 

ً الذي یسھ مشیرین الى ان ذلك ال یتحقق إال بخروج األنظمة التعلیمیة . م في تمكین الشباب اقتصادیا
من تقلیدیتھا وسلوك سبل التجدید التي تحفز على االستكشاف واالبتكار واإلبداع، وتجعل الطالب 

ً في تولید المعرفة   .شریكا
  

یة في سیاق التفاعل مع الثقافات العالمیة كما اوصوا بالتأكید على قیم المواطنة الفاعلة والھویّة الوطن
وما أفرزتھ من تحّوالت وتغییرات وتحّدیات تطال أسالیب اإلنتاج، ونظم اإلدارة، وأنماط االستھالك، 

واألخذ بالجانب اإلیجابّي منھا الُملِھم إلى . ومنظومة القیم والسلوك، بفعل أدوات التواصل الحدیثة
  .واالبتكارالمجاالت العلمیّة واإلبداعیة 

  
وأصى المشاركون بضرورة احترام القانون والنظام، والتغییر بوسائل عقالنیّة، وتقدیر مفھومّي 
تنّوع الثقافّي والتعّددیّة الثقافیّة، لما لھما من دْوٍر في العملیّة التنمویة وأثٍر في تنمیة القدرات  ال

واجھة الحركات االنعزالیة ورفض والطاقات نحو التماسك االجتماعي واالقتصادي، القادر على م
ُثرى . اآلخر التي اخترقت حدود الدول والقارات فبالتسامح ینشأ الفھم والحوار لصیاغة حیاة مشتركة ت

  .بالتنّوع
  

ودعوا الى العمل على خلق بیئة اقتصادیة واستثماریة من خالل التكامل والتعاون في بعض 
ّزة، ودعم المشاریع الریادیة الصغیرة القطاعات واألعمال، واعتماد السیاسات االقت صادیة المحف

والمتوّسطة لرفع معّدالت النمّو، وتعزیز مجاالت االبتكار، لمواجھة حّدة مشكلة البطالة واستیعاب 
  .الداخلین الجدد إلى سوق العمل، وتوفیر بیئة حاضنة للشباب بالتنسیق بین القطاعین العام والخاص

  
ستفادة من التجارب الناجحة في دول جنوب شرق آسیا، وكذلك وطالبت التوصیات بضرورة اال

التجارب المؤسَّسیة الناجحة في بعض الدول العربیة، لدعم الشباب وبناء قدراتھم وتوظیفھا في 
ً، للحدِّ من مشكلة البطالة والتوظیف ً واقتصادیا وتأھیل البیئة الحاضنة . السیاق المنتج اجتماعیا

 ً ، مع تناول تجارب اآلخرین بالتعدیل والتحسین، وتأكید وجود الرغبة للتطویر واإلبداع عربیا
السیاسیة في ھذا المجال، إضافة إلى عناصر أساسیة من الموارد، وحوكمة رشیدة إلدامة التجربة 

وتوسیع إطار الریادیة لیشمل الجوانب االقتصادیة والثقافیة والعلمیة والسیاسیة . وتطویرھا
ً في تعزیز الریادیةوالفنیة،ودعوة االعال   .م لیلعب دورا

  
كما دعت الى إنشاء صندوق وطني في العالم العربي لدعم العاطلین عن العمل والتخفیف من البطالة، 

  .وإشراك الشباب في عملیة صنع القرار وال سیما في القضایا التي تمّسھم
  

  ١٩:صالرأي 
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ھي حّل أساسي من  واكدت التوصیات على ان ریادة األعمال والمشروعات الصغیرة والمتوسطة
حلول مواجھة البطالة في العالم العربي، وینبغي تأكید عناصرھا من حیث القدرة على التفكیر 

، والعمل بروح الفریق الواحد، وضمن بیئة من األنشطة )التفكیر خارج الصندوق(بالحلول اإلبداعیة 
ً یؤدي ا ً، وأیضا ً رئیسیا ً، غیر المنھجیة، تؤدي فیھا التكنولوجیا دورا ً داعما لمجتمع المدني دورا

  .والقدرة على تجاوز العوائق واختراق الحواجز
  

وشددت التوصیات على قیمة التسامح في المجتمع، وتعزیز الحاكمیة الرشیدة، وسیادة القانون 
والشفافیة والمحاسبة من خالل ھیئات مراقبة مستقلة، والمشاركة في اتخاذ القرارات، والتدرجیة 

التمكین القانوني للشباب، الذي یتطلب أن یشارك فیھ الجھات الفاعلة في الدولة إلى  والشمولیة في
جانب الشباب، على مستوى القطاع العام والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني ومنھا 
النقابات والجامعات والفعالیات االجتماعیة، العمل على السعي إلى بناء قواعد بیانات خاصة بالشباب 

یاھم ومتابعة تحدیثھا باستمرار، وإقامة شبكة تنسیق وتبادل بین مراكز البحوث والدراسات وقضا
  .والتشبیك بین القطاعات الشبابیة ورجال األعمال. والمؤسسات المعنیة بالشباب في الوطن العربي

  
ثقافة كما اوصت بالحد من ھجرة العقول وتفعیل االتفاقیات االقتصادیة بین الدول العربیة، ونشر 

العمل الحر وازالة العوائق التي تحول دون سیطرة ثقافة العیب على الشباب، وتجفیف منابع البیئات 
  .االجتماعیة واالقتصادیة التي تستدعي الشباب لالنخراط في الحركات المتطرفة

  
م المنتدى زیارات میدانیة لمشاریع إنمائیّة ریادیة تعنى بالالجئین والمجتمعات المستضی ّ فة لھم، ونظ

،الذي عقد . وشملت ھذه الزیارات الھیئة الخیریة الھاشمیة، وكاریتاس األردن، ومنظمة كیر العالمیة
برعایة سمّو األمیر الحسن بن طالل، رئیس منتدى الفكر العربي، بمشاركة من شخصیات فكریة 

معة البترا، وجائزة واقتصادیة وریادیة وأكادیمیة وقیادات شبابیة من الدول العربیة، وبدعٍم من جا
الحسن للشباب، وغرفة تجارة عّمان، وغرفة صناعة عّمان، ومؤسسة عبد الحمید شومان، والبنك 

  .اإلسالمي األردني
  

الشباب » ، و»التعلیم واإلبداع« : وكان المشاركون في المؤتمر ناقشوا في جلستین رئیسیتین محوريّ 
« عمل متخصصة لموضوعات ُمختارة، تناولت  ، وُعقدت ثالث ورش»والمشاركة وثقافة الریادیة

نحو رؤیة مشتركة في مجال » ، و»التنّوع الثقافي وبناء التماسك االجتماعي واالقتصادي
  .»تجارب ورؤى شبابیة عربیة» ، و»االستثمارات وحل أزمة البطالة

 .  
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  أمین عام وزارة التعلیم العالي یستقبل وفدا عمانیا رفیعا

  
استقبل الدكتور عاھد الوھادنة أمین عام وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بحضور الدكتورة عبیر 

لبواب مدیر صندوق دعم البحث العلمي والمدراء الفنیین في الوزارة صباح الیوم وفد أعضاء لجنة ا
الصداقة البرلمانیة العمانیة بمجلس الدولة العماني برئاسة المكرم محمد بن حمد بن علي المسروري 

،  
  

الشقیقین في شتى حیث أكد الدكتور الوھادنة على عمق العالقات التاریخیة التي تربط بین البلدین 
المجاالت خصوصا في المجال التعلیمي مذكرا بالتشابھ التعلیمي من حیث البدایة والنتائج في ھذا 

ومقولة ) سنعلم أبناؤنا ولو تحت ظل الشجر ( المجال مقتبسا مقولة جاللة السلطان قابوس بن سعید 
وإمتداد ذلك ثقة جاللة الملك ) االنسان أغلى ما نملك ( جاللة المغفور لھ الملك الحسین بن طالل 

  .عبدهللا الثاني ابن الحسین باإلنسان األردني المبدع
  

وقد استعرض الوھادنة استراتیجیة التعلیم العالي والبحث العلمي وكذلك الخطة الوطنیة لتنمیة 
  .الموارد البشریة والتوجھ نحو التعلیم التقني والذي قطعت سلطنة ُعمان دور مھم فیھ

أن المرحلة المقبلة ستشھد تحول حقیقي نحو التعلیم التقني والتطبیقي والذي یشكل الرافد حیث بین 
  .والمحفز لسوق العمل وبما یحقق فرص عمل حقیقیة تساعد على تخفیض نسبة البطالة 

  
من جانبھا قدمت الدكتورة البواب شرحا عن طبیعة عمل صندوق دعم البحث العلمي والذي یركز 

ین والمشاریع البحثیة العلمیة ذات الصبغة الوطنیة اضافة الى دعم المجالت المحكمة على دعم الباحث
.  

من جانبھ أكد المسروري على العالقة األردنیة العمانیة التي تنطلق من ممارسة الحكمة والعقل 
  .مستندة على فكر راسخ في الماضي والحاضر والمستقبل 

  
حیث بین أن الطلبة الُعمانیین الدارسین في األردن ھم سفراء لنا الیوم وسیكونون سفراء لكم في 

  المستقبل
  

وبین المسروري أن الجامعات األردنیة كان وما زال لھا دور متمیز في تنمیة الموارد البشریة 
إلى الدور الرئیسي العمانیة من خالل تأھیل وتدریب وتخریج الطلبة الُعمانیین بكل كفاءة اضافة 

  .للمعلمین األردنیین في تنشأة الطلبة الُعمانیین في المراحل الدراسیة األولى 
  

وقد دار نقاش موسع حول المستوى األكادیمي والتعلیمي والبحثي بین البلدین ومدى اإلستفادة من 
ً أن أعداد الطلبة الُعمانین  تجارب البلدین الشقیقین في ھذا المجال شارك بھا أعضاء الوفدین علما

ً في جمیع البرامج ھذا وتم التأكید على زیادة ) ١٣٦٧(الدارسین في الجامعات األردنیة یبلغ  طالبا
اعداد الطلبة الُعمانیین المبتعثین الى الجامعات االردنیة وكذلك زیادة التعاون في مجال البحث العلمي 

  .لمملكة األردنیة الھاشمیة والمستشار الثقافيبین البلدین وقد حضر االجتماع السفیر الُعماني لدى ا

  ٢:صالدستور 
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  »األردنیة«انتخابات اتحاد طلبة 
  محمد الرصاعي.د

  
دائما كان الھدف من التعلیم إعداد األفراد وتأھیلھم لیكونوا مواطنین فاعلین ومنتجین في مجتمعھم 
الكبیر، وعلیھ یجب أنَّ تكون عملیة التعلیم تحاكي أنشطة الحیاة الواقعیة في المجتمع، بل یذھب بعض 

طلبة وخصوصا في المرحلة الجامعیة یجب أنَّ تتجاوز واقع خبراء التعلیم إلى أنَّ ممارسات ال
المجتمع صوب طموحات یأمل الجمیع تحقیقھا، وكذلك تؤدي إدارة ھذه الممارسات وتوجیھھا إلى 

  .حل ما یواجھ المجتمع من مشكالت وتحدیات
  

ً لرؤیة القیادة السیاسیة  في األردن انتخابات اتحاد الطلبة في الجامعات األردنیة جاءت تحقیقا
لضرورة إعداد طلبة الجامعات للمشاركة في الحیاة السیاسیة بالصورة التي تمكن مشاركة المواطنین 

في . في شؤون إدارة الدولة من خالل العملیة الدیمقراطیة واختیار ممثلیھم في مؤسسات الدولة
انتخابات اتحاد الطلبة  الجامعة األم التفتت اإلدارة إلى وضع قوانین وتعلیمات تساعد في أنَّ تحقق

الغایة منھا، بحیث تتسع دائرة االنتخاب وتتشكل ائتالفات طالبیة تدفع الطلبة للخروج من الدوائر 
  .واألطر الضیقة

  
نتمنى بعد نجاح االنتخابات في الجامعة األردنیة أنَّ تتحول حركة التأثیر بین الجامعات والمجتمع 

یة في الجامعات في جانب السلوك ومھارات الحیاة المختلفة الكبیر، لكي تنقل الممارسات اإلیجاب
باتجاه الممارسة الفعلیة للمواطنین، خاصة وأنَّ األردن من أكثر دول العالم في استقطاب الشباب 
للدراسة الجامعیة، واألھم في المرحلة القادمة أنَّ یستطیع الطلبة ضمن القوائم االنتخابیة تأطیر 

  .ي تخدم الطلبة وتساھم في تطویر التعلیم الجامعيالبرامج واألفكار الت
  

ٍ ومدرك لدوره  لقد أكدت انتخابات اتحاد الطلبة في الجامعة األردنیة أن الشباب األردني واع
االجتماعي، وقادر على إدارة دوره في الحیاة السیاسیة من خالل رفض الممارسات التي قد تسبب في 

میع مجاالت التنمیة وخاص في المجال األكادیمي، لقد كانت اإلساءة للوطن وسمعتھ الممیزة في ج
الجامعة األردنیة وجمیع كوادرھا وطلبتھا على قدر التحدي بإجراء انتخابات اتحاد الطلبة بكل 
حضاریة ونظام وتعاون، واستطاعت أنَّ تعید للجامعات فرصة استعادة الدور في المساھمة في نجاح 

دن، من خالل بناء الوعي والفكر السیاسي الناضج والمستند للمشاركة التجربة الدیمقراطیة في األر
السیاسیة في مؤسسات الحكم الوطني بخیارات وطنیة صادقة، وفي مسار آخر تكرار نجاحات 

  .الفعالیات الدیمقراطیة داخل مؤسسات التعلیم لتكون تجارب مثمرة ینقل أثرھا ونتاجھا إلى المجتمع

 مقاالت

 ١٥:صالرأي 
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  لتعلیم في األردن ال یحتاج إلى إصالح وإنما إلعادة بناءا

  
  عبیر النجار. د

  
ھناك عدد من المؤشرات التي تنبئ بتنامي اھتمام المجتمع األردني بالتعلیم، حیث بادرت أصوات 

ائل اإلعالم ومنصات التواصل االجتماعي إلى التعبیر عن مواقف وآراء، دارت في متنوعة عبر وس
مجملھا حول قضیة التعلیم ونوعیتھ، وربما كانت تركز أكثر على الصورة التي یرغب البعض في 

  . تعزیزھا في أذھان الناشئة، للمجتمع الذي نطمح أن نكونھ؛ والذي یعتبر التعلیم أحد أھم روافده
ً، على األر دن اغتنام فرصة المراجعة الحالیة للمناھج والتي یبدو أنھا تلقى قبوال مؤسساتیا وشعبیا

غنٌي . والمبادرة لتفكیك نظام التعلیم وإعادة بنائھ، بما یوائم احتیاجات المجتمع ومستقبل سوق العمل
ي صقل عن القول أن التعلیم بمراحلھ المختلفة وبخاصة األساسي یساھم بشكل كبیر وجوھري ف

لذلك فقد برز توجھ دولي إلعادة ترتیب أولویات التعلیم . شخصیة الفرد وتنمیة وعیھ بدوره وبمجتمعھ
واالنتقال من التركیز الصرف على تعلیم المھارات األساسیة للقراءة والكتابة والریاضیات إلى 

فالقیم بصفتھا . ن ومعارفھالتمركز على القیم وإعادة االعتبار لھا كونھا النواة األساسیة لعقل االنسا
أھم ركائز الشخصیة تعود تدریجیا كأھم أولویات التحدیث والتطویر في مناھج التعلیم، وكذلك في 

المنھج والمعلم والمدرسة والصف والوسائل (تطویر وإعادة بناء العملیة التعلیمیة بأركانھا المختلفة 
ى العملیة التعلیمیة التي یجب أن یتم ربطھا وكذلك یتم التركیز بشكل مواز عل). التعلیمیة وغیرھا

  .بشكل مباشر بالحیاة والتجربة عبر الوسائل واألدوات التعلیمیة
إن المؤسسة والشعب في األردن محقان بھذا االھتمام، الذي یبدو أنھ یتزامن مع عدد من الدراسات 

وھذا . بخاصة التعلیم األساسيالدولیة التي تركز على أھمیة إعادة تعریف وتحدید أولویات التعلیم، و
التوجھ ھو ولید عدد من التغیرات المتعلقة بالتكنولوجیا والمجتمع والتعلیم وغیرھا، وكذلك 
االجتماعیة من حیث تبدل أنماط العالقات االجتماعیة وتفسخ عدد من الوشائج المجتمعیة المختلفة، 

القرار في التعلیم أمام تحدیات جمة،  ویبدو أن التربویین وصناع. إضافة الى متغیرات سوق العمل
ربما من أھمھا أنھم یقومون بتصمیم مناھج لتعلیم أجیال، سوف یكون مطلوبا منھا القیام بوظائف ال 

  .نعرف عن أي منھا الكثیر في الوقت الحاضر، ما یتطلب الكثیر من البحث واالعداد
، ویبدو "أن نعد أبناءنا لزمان غیر زماننا أن علینا"ھناك مقولة منسوبة ألحد الصحابة، والتي مفادھا 

أننا في زمان فیھ الكثیر من التحیز واالستقطاب والعداء للنفس واآلخرین، وھذا المجتمع بتعدده ھو 
. أحد مخرجات نظام التعلیم الحالي، والذي ما فتئنا نتلمس آثار قصور مخرجاتھ على أكثر من صعید

ً ألطفال األردنعلینا أن ننجح في بناء مستقبل أكثر  ً واستقرارا .والمفتاح ھو التعلیم.. رخاًء وأمنا

 ١٠:صالغد 
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  السلط -آمنھ علي خلیفة النسور  -
  
  شارع الملكة رانیا -آمنة محمد الخواجا  -
  
  مخیم البقعة -خالد فایز ابو العدوس  -
  
  وادي السیر - موسى محمد عبدهللا السلیحات  -
  
  بشرى -دة محمد الموسى جرادات فھ -
  
  سحاب -عمر محمد عبدالھادي المحارمة  -
  
  صویلح - عھود عبدالكریم شقم  -
  
  عنجرة –فاطمة مصلح الزغول  -

 وفیات

 الرأي 
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بممارسة ادوارھا في الرقابة  مجلس الوزراء طالب الوزارات والدوائر الرسمیة والمؤسسات كافة
المجلس دعا الوزارات والمؤسسات والدوائر .. والتفتیش على االنشطة االقتصادیة حسب اختصاصھا

الى مراقبة ما یتعلق بمھامھا ونطاق عملھا في كل نشاط اقتصادي واتخاذ االجراءات المنصوص 
  .ل حازم ودقیقعلیھا في قانون الرقابة والتفتیش على االنشطة االقتصادیة بشك

  
الف دینار متحققة )  ٢١٥( مواطنا وجمعیة تعاونیة وخیریة بدفع اكثر من )  ٤٨( الحكومة طالبت 

الحكومة حذرت المواطنین والجمعیات في حال التخلف .. بذمتھم لحساب دائرة تنمیة اموال االوقاف
  .موال االمیریةعن الدفع من اتخاذ االجراءات القانونیة بحقھم وفقا لقانون تحصیل اال

  
  

 زوایا الصحف 

  الرأي عین 
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أكد وزیر التربیة والتعلیم الدكتور عمر الرّزاز أن فریق الوزارة یعمل على وضع تصّور شامل 
والمضمون، مؤكدا أنھ سیتم مشاركة الجمیع بعمل الفریق أوال المتحان الثانویة العامة یتناول الشكل 

بأول، وان الوزارة بھمم المواطنین ماضیة في تطویر التربیة والتعلیم مرتكزین إلى الثوابت الدینیة 
والوطنیة واإلنسانیة وتحت الرایة الھاشمیة التي تحفزنا للمزید، وفق ما جاء في تغریدة لھ على 

  .حسابھ تویتر
  

في الكرك  مھرجان   ٢٠١٧/  ٤/  ١٥تنظم جماعة اإلخوان المسلمین المرخصة بعد غد السبت 
  .الكرامة

  
نشرت الھیئة المستقلة لالنتخاب تفاصیل نظام الدوائر االنتخابیة لمجالس المحافظة على صفحاتھا 

  .اطنینعبر وسائل التواصل االجتماعي، بتفاصیلھا لغایات االطالع علیھا من قبل كافة المو
  

/ تم أمس انتخاب الوزیرة السابقة العین یاسرة غوشة رئیسة لمجلس أمناء مركز دراسات القدس
ً لر   . ئیس الوزراء األسبق طاھر المصريجمعیة یوم القدس خلفا

  
 ‑للملتقى االقتصادي الوطني والذي دعت لھ النقابات المھنیة وتیار ‑وجھت اللجنة التحضیریة

التجدید الدعوات للمشاركة في الملتقى الذي سیعقد یوم السبت المقبل في مجمع النقابات المھنیة 
عة بات العمالیة وغرف التجارة والصناعة ومجمو‑بمشاركة مجموعة من االحزاب السیاسیة والنقا

لوطنیة وبحضور رسمي وتشریعي من مجلسي االعیان ‑من الخبراء االقتصادیین والشخصیات ا
  .والنواب

  
قرر رئیس لجنة امانة عمان الدكتور یوسف الشواربة الغاء مسمى نائب مدیر المدینة للشؤون المحلیة 

اربة ومن المرجح ان یجري الشو. ، وبناء على القرار نقل المھندس فھد المفلح مستشارا المین عمان 
  .ھیكلة اداریة خفیفة یلغي بموجبھا عدة مراكز علیا في االمانة 

  
م مشروع استدامة اإلرث الثقافي بمشاركة المجتمعات المحلیة جلسة تشاوریة خاصة باالعالمیین  ّ ینظ

وذلك یوم االثنین السابع عشر من نیسان الجاري عند الساعة العاشرة » اإلعالم واإلرث«بعنوان 
  صباحا في المركز األمریكي لألبحاث الشرقیة

  
أظھرت دراسة بیئیة حدیثة أن األكیاس والنفایات البالستیكیة التي یتم طرحھا في المحیطات یمكن أن 

  .تقتل ملیون كائن بحري كل عام
  

  صنارة الدستور 
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یزور وزیر المالیة عمر ملحس ومحافظ البنك المركزي زیاد فریز واشنطن قریبا، للتباحث مع 
المباحثات األردنیة مع الصندوق تأتي . صندوق النقد الدولي في مراجعة برنامج اإلصالح االقتصادي

  .على ھامش االجتماع السنوي إلدارة الصندوق الدولي
  

المقبل، یطلق ) مایو(استعدادا لالحتفال بالیوم العالمي لحریة الصحافة، الذي یصادف الثالث من أیار 
حالة الحریات اإلعالمیة في "على التوالي تقریره السنوي  ١٦مركز حمایة وحریة الصحفیین وللعام 

لتقریر ملخصا تنفیذیا، ویتضمن ا". ریجنسي باالس"الحالي في فندق  ٢٤، یوم "٢٠١٦األردن 
ونتائج استطالع رأي الصحفیین حول حالة الحریات اإلعالمیة، وواقع الشكاوى واالنتھاكات الواقعة 

  .، إضافة إلى التوصیات٢٠١٦على اإلعالمیین خالل 
  

رة الجدیدة لجوائر الملك عبدهللا الثاني للتمیز یطلق مركز الملك عبدهللا الثاني للتمیز األحد المقبل الدو
إطالق الدورة سیأتي عبر مؤتمر صحفي یقام في مقر المركز بعمان بحسب المدیر . لكافة القطاعات

  .إبراھیم الروابدة.التنفیذي د
  

ل االجتماعي بین نشطاء أردنیین یوم جدل واسع بین مؤید ومعارض ومستفسر شھدتھ مواقع التواص
من نتیجة شھادة الدراسة " ناجح وراسب"أمس حول توجھ وزارة التربیة والتعلیم إللغاء تقییم 

ھذه القضیة والجدل حولھا نافس أبرز القضایا الساخنة إقلیمیا ودولیا، ".التوجیھي"الثانویة العامة 
  .یسبوكیین األردنیین أمستحدیدا ما یتعلق باألزمة السوریة، باھتمام الف

  
  
  
  
 

  زواریب الغد


