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 المـــــــــــوضـــــوع                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

 ٣  للدكتور أمین مشاقبة» النظام السیاسي األردني«طبعة جدیدة من كتاب 

 ٥  "األردنیة"تلتقي رئیس " الحوار الدیمقراطي"

 ٦  دراسة تحدد مواقع الكائنات البحریة الخطرة في خلیج العقبة

   شؤون جامعیة

إصالح تعلیمي یجب  خریطة‘‘ استراتیجیة الموارد البشریة‘‘: تربویون
  تطبیقھا

٨ 

أسس توزیع الدعم الحكومي على الجامعات الرسمیةتوزیع الدعم 
الحكومي للجامعات باعتماد نسبة اإلداریین وعمر الجامعة والتعلیم 

  التقني والقبول التنافسي

١٠ 

 ١٢  ألف طلب بالیوم الثالث للقبول الموحد ١٢

 ١٣  یار األسبوع القادمإعالن قائمة القبول الموحد ومسیئي االخت

 ١٤  قرارات باعتماد عدد من التخصصات الجامعیة

 ١٥  !!تعدیل المناھج بات ضرروة للنھوض بمنتج المدرسة والجامعة 

 ١٦  ندوة حواریة عن الجھود البحثیة لألكادیمیین

   مقاالت

 ١٧  كمیل موسى فرام. د/كلیة الطب في الجامعة األردنیة

 ١٨  ح جّرارصال. د/اإلعراب والفكر

 ٢٠  وفیات

  ٢٢-٢١  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  للدكتور أمین مشاقبة» النظام السیاسي األردني«طبعة جدیدة من كتاب 
  

  
النظام «شرة من كتاب صدرت حدیثا الطبعة الثالثة ع

القانون الدستوري األردني لعام / السیاسي األردني
، لألستاذ الدكتور أمین »٢٠١١وتعدیالتھ لعام  ١٩٥٢

المشاقبة، أستاذ السیاسة المقارنة في كلیة األمیر 
الجامعة / الحسین بن عبد هللا الثاني للدراسات الدولیة

ووزیر  األردنیة، ونائب رئیس مجلس التعلیم العالي،
  .التنمیة االجتمتعیة األسبق

المشاقبة في مقدمة . الكتاب، كتب د) قصة(وحول 
بدأت قصة ھذا الكتاب في «: الطبعوة الجدیدة منھ

، وھا أنا ١٩٨٩السنوات األولى من تدریسي في جامعة الیرموك، وصدرت الطبعة األولى منھ عام 
إیالء التنشئة السیاسیة حول النظام السیاسي  الیوم أصدر الطبعة الثالثة عشرة منھ، یقینا بأھمیة

  .سنة ٩٦األردني والتطورات التي حصلت علیھ، عبر سنّي عمر الدولة التي تزید عن 
ینطلق الكتاب، بحسب ما جاء في مقدمة مؤلفھ، من فلسفة بث روح الوعي، حول الحقائق المتعلقة 

لمكونات نظامھا السیاسي، انطالقا من المبادئ بالتاریخ السیاسي للدولة األردنیة، والمفاھیم المحددة 
الدستوریة والقانونیة التي یتكیف علیھا تشكیل السلطات العامة وآلیة عملھا وطبیعة اختصاصاتھا، 

  .وتعریف المواطن بالحقوق والحریات األساسیة التي كفلھا الدستور
اء تربیة وطنیة سلیمة، وتنشئة إن الھدف األساس لھذا الكتاب كما أشار لھ المؤلف في مقدمتھ ھو بن

سیاسیة لألجیال للوصول إلى تعزیز وتعمیق مفھوم المواطنة واالنتماء للدولة بكل مكوناتھا، ناھیك 
  .عن تعزیز الوالء السیاسي للنظام األردني الھاشمي الضاربة جذوره في عمق التاریخ العربي

لكة منذ بدایات التأسیس، مركزا على كما یحاول المؤلف إلقاء الضوء على التطور السیاسي للمم
العھود الھاشمیة األربعة، وما استطاعت تحقیقھ من استقرار سیاسي وتقدم في المجاالت االقتصادیة 

  .واالجتماعیة والسیاسیة
المشارقة أن األسرة الھاشمیة حافظت من خالل التشریعات الدینیة والتاریخیة والسیاسیة . ویؤكد د

ولھا على الكینونة السیاسیة للدولة، ودیمومة واستمرار النظام على الرغم من واإلنجاز والتالحم ح
  .»األحداث المتالحقة في المنطقة

كما یركز الكتاب في فصولھ الثمانیة على األبعاد الدستوریة والقانونیة وآلیة عمل السلطات الثالث، 
لبرلمانیة والحزبیة واألوراق واختصاصاتھا، والتطور الدیمقراطي والتعددیة السیاسیة والحیاة ا

  .النقاشیة الملكیة، وحقوق المواطن األردني، والسیاسة الخارجیة األردنیة ومرتكزاتھا
، ٢٠١٤، و٢٠١١: وتأتي الطبعة الثالثة عشرة من الكتاب بعد التعدیالت الدستوریة في األعوام

ت الناظمة للحیاة ، وغیرھا من التشریعا٢٠١٦لسنة  ٦، وصدور قانون االنتخاب رقم ٢٠١٦و
  .الدیمقراطیة األردنیة

 أخبار الجامعة

  ١٥:الدستور ص
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وتناول الفصل األول من الكتاب التاریخ السیاسي للمملكة األردنیة الھاشمیة، بدءا من تأسیس اإلمارة، 
، وعھد االستقالل، استشھاد الملك المؤسس، عھد ١٩٥٣-١٩٢١والتطور السیاسي في الفترة ما بین 

  .ن بن طالل، عھد الملك عبدهللا الثاني ابن الحسینالملك طالل بن عبدهللا، عھد الملك حسی
وفي الفصل الثاني تحدث عن التطور الدستوري في المملكة األردنیة الھاشمیة، وتحدث الفصل 
الثالث عن السلطات الثالث، وتحدث الفصل الرابع عن السلطة التشریعیة والقضائیة في األردن، فیما 

  .سي والدیمقراطيتحدث الفصل الخامس عن االصالح السیا
وأفرد المؤلف الفصل السادس لألوراق النقاشیة الملكیة، والفصل السابع للحقوق والحریات العامة في 

  .األردن، أما الفصل الثامن فقد ناقش السیاسة الخارجیة األردنیة
تواجھ العدید من التحدیات السیاسیة واالقتصادیة «وخلص المؤلف إلى أن الدولة األردنیة 

تماعیة، وحالة من التفكك المجتمعي والنكوص االجتماعي، وحالة عالیة من االحباط السیاسي، واالج
وضعف المؤسسات في تأدیة دورھا، وانعدام ھیبة الدولة أحیانا، وفقدان الثقة بالمؤسسات، باإلضافة 

لتي تسعى إلى جملة التحدیات االقتصادیة التي تمس حیاة المواطن، لكن وضوح الرؤیة لدى القیادة ا
جاھدة للخروج من ھذه التحدیات وعلى األقل كبح جماحھا كي ال تتفاقم أكثر، فالقیادة تملك رؤیة 
واضحة في عملیة اإلصالح الشامل ولدیھا خطة طموحة لالنتقال بالدولة ومكوناتھا إلى دولة محدثة 

أ األمة مصدر ونظام دیمقراطي حدیث یقوم على حكومات برلمانیة منتخبة، وشعبیا تجّسد مبد
  .»السلطات، وتحقیق العدل والمساواة والحریة وتوسع من قاعدة المشاركة السیاسیة

المشاقبة أن المطلوب من كل القوى السیاسیة واالجتماعیة االنخراط في العملیة السیاسیة . ویرى د
أن تم تعدیل لتحقیق رؤیة الملك الطموحة والجادة لالرتقاء باألردن إلى مصاف الدول الحدیثة بعد 

: أكثر من ثلث مواد الدستور، وتم إنجاز جملة التعدیالت القانونیة الناظمة للعملیة الدیقراطیة مثل
  .قانون االنتخاب، وقانون الھیئة المستقلة لالنتخاب، وقانون المحكمة الدستوریة، وقانون األحزاب
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  "األردنیة"تلتقي رئیس " الحوار الدیمقراطي"

  
    

جمعیة الحوار الدیمقراطي الوطني  قام وفد من
برئاسة محمد داودیة مساء أمس بلقاء االستاذ 
الدكتور عزمي محافظة رئیس الجامعة 

  .االردنیة في مكتبھ
  

وجرى حوار تناول ھموم وتطلعات 
ومسؤولیات الجامعة الثقافیة ودور جمعیة 
الحوار الدیمقراطي الوطني ومسؤولیاتھا 

  .الثقافیة
  

اتبة زھریة الصعوب والدكتورة منار النمري والمخرج صالح ابو ھنود والدكتور الك: وضم الوفد
عارف باشا ابو صبرة واالستاذ موسى الطراونة والدكتور حسین العموش والدكتور المھندس محمد 

  .البركات والمحامي ابراھیم الطھراوي و رزق العورتاني
  

  العامة في الجامعة وحضر اللقاء الدكتور سلیمان الفرجات مدیر العالقات
  

  عمون



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة عــــة األردنــالجـــــــام       
  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 

6 

  دراسة تحدد مواقع الكائنات البحریة الخطرة في خلیج العقبة
  

فرع العقبة، المختصین / وضعت دراسة أجرتھا محطة العلوم البحریة التابعة للجامعة األردنیة
البیئیین واصحاب القرار في سلطة منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة والجھات المعنیة، بمواقع 

  .كم ٢٧ات الحیة البحریة الخطرة على طول الساحل األردني لخلیج العقبة والبالغ الكائن
وأوصت الدراسة التي تم استعراض توصیاتھا ونتائجھا من خالل ورشة عمل متخصصة، بحضور 
مھتمین في الشأن البیئي البحري بضرورة إعادة تأھیل الشواطئ وتزویدھا باإلسعافات االولیة، لتقلیل 

ابة بسم السمكة الحجریة وغیرھا وكذلك الفنادق وكافة المنشآت السیاحیة في الجھة خطر أي إص
  .الشمالیة من خلیج العقبة حتى یتم توفیر كل وسائل السالمة العامة للزوار

وركزت ورشة العمل التي نظمتھا المحطة في قاعة المتنزه البحري امس على ھذه الفئة من األحیاء 
  .ن تواجدھا ودرجة خطورتھا على حیاة اإلنسانالبحریة وتوزیعھا وأماك

واكد منسق الورشة الدكتور محمد وحشة من محطة العلوم البحریة ان االحیاء البحریة الخطرة 
موجودة في كل بحار العالم وان التعامل معھا یتم من خالل تحدید اماكن تواجدھا وكیفیة انتشارھا 

ً ا ن محطة العلوم البحریة اجرت دراسة متخصصة في لتفادي مخاطرھا من مرتادي البحر، مؤكدا
  .ھذا السیاق وتمكنت من تحدید اماكن ھذه االحیاء البحریة الخطرة والسامة وانواعھا

واوضح وحشة ان اخطر انواع ھذه االحیاء ما یسمى بالسمكة الحجریة وھي من النوع السام جدا وقد 
ً ان العقبة لم یسجل بھا سوى حالة وفاة واحدة بمثل ھذه االصابة  تؤدي االصابة بھا الى الموت، مؤكدا

فقط وان ھناك اصابات تمكن مستشفى االمیر ھاشم العسكري معالجتھا والتعامل معھا  ٢٠١٤عام 
ً ان العالج یجب ان یقدم للمصاب بسم ھذه السمكة خالل    .ساعة للنجاة من خطرھا ١٥بحرفیة، مشیرا

السمكة الحجریة توجد في المیاه قلیلة العمق وخاصة في وحسب الخبیر البیئي محمد الطواھا فان 
ً فھي شبیھة إلى حد كبیر بالصخور، حتى أنھ یكون  األماكن، التي تكثر فیھا الطحالب والصخور معا
ً من الصعب تمییزھا ولھذا سمیت بالسمكة الصخریة وتوجد في البحر األحمر وخاصة العقبة  أحیانا

  .والسویس
م یوجد في أشواك الزعانف الظھریة والحوضیة والشرجیة المدعمة وعددھا ویشیر الطواھا ان الس

ثالث عشر على ظھرھا، وثالثة شرجیة أما زعنفتاھا الحوضیة فتمتلكا شوكتین في كل واحدة، مؤكدا 
ان السمكة الصخریة  خطیرة للغواصین ومرتادي البحر وھو ما یجب ان ینتبھ الیھ الغواص، فھي 

والتي تمتلك استرتیجیة التمویھ والمكر واستخدام الكمائن كما لو انھا حرب من االسماك الضارة 
وتبقى لفترات ساكنة على القاع بین الصخور، حتى ال تمیزھا الفریسة فھي شبیھة الى حد كبیر الى 
الصخور حتى انھ یكون احیانا من الصعب تمییزھا، ولھذا سمیت بالسمكة الصخریة فھي بھذه 

لتمویھ والمكر تصطاد فرائسھا، حیث ان شكلھا یوحي الى الفریسة ان ھذا المكان الطریقة بطریقة ا
آمن فتذھب ھذه الفریسة المسكینة الى ھذا المكان االمن والذي ال یمكن ألي كائن ان یراھا اال أحشاء 

  .السمكة الصخریة
نسان في وقت وبین الطواھا ان سمھا من أخطر السموم مقارنة ببقیة األسماك فھو كاف لقتل اإل

قصیر إذا لم یتدخل العالج الصحي في أقرب وقت وفي ما یتعلق بأعراض اإلصابة بسم ھذه السمكة، 
فھو كتأثیر سم دجاحة البحر إال أنھ أخطر وكذلك لدغتھا، فھي تحدث ألما موضعیا أشد مما تحدثھ 

  .فسمھا في األصل بروتین غیر مستقر. السمكة الدجاجة
ھذه السمكة فإن استخدام الماء الساخن قد یكون مفیدا ولكن ال یمنع أن تذھب  وفي حالة اإلصابة بسم

إلى أقرب مركز صحي لالطمئنان أكثر، وأفضل طریقة لتفادي لدغاتھا ھو أن منع اإلصابة بارتداء 
حذاء واق قوي سمیك فھي غالبا ما تكون في المیاه قلیلة العمق وخاصة المغطاة بالطحالب أو األماكن 

  .تكثر فیھا الطحالب والصخور معا فھو مكانھا المفضلالتي 

  ٨:الغد ص
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عندما كان یمارس السباحة  ٢٠٠٤وكانت السمكة الحجریة قد قتلت شخصا عشرینیا في صیف عام 
على الشاطئ الجنوبي بعد تعرضھ للدغة سامة من السمكة والمعروفة عند أبناء العقبة باسم سمكة 

  ".أبو اللبن"
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  خریطة إصالح تعلیمي یجب تطبیقھا‘‘ جیة الموارد البشریةاستراتی‘‘: تربویون
  

فیما أشاد خبراء تربویون باالستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة، معتبرین أنھا تعد بمثابة 
خریطة طریق مستقبلیة لتحقیق إصالح شامل في بنیة التعلیم، غیر أنھم رأوا أن التحدي األكبر أمام 

علیمي المنشود، یكمن في عدم وجود خطة تنفیذیة محددة وواضحة، أو البطء في تحقیق اإلصالح الت
  .تنفیذھا

أمس، أن ھذه االستراتیجیة تعد األولى من نوعھا، كونھا تبدأ من مرحلة " الغد"وبینوا في حدیث مع 
، تنشئة األطفال ورعایتھم في الحضانات والریاض، ثم تعلیمھم في المرحلتین األساسیة والثانویة

فالتعلیم الجامعي، مرورا بالتدریب المھني والتقني وصوال إلى سوق العمل وما بعده من متطلبات 
لتحسین ظروف العمل والشراكة مع القطاع الخاص، وفق برامج وخطط قابلة للتطبیق، ومؤشرات 

  .قیاس واضحة
طریق لعشرة  أننا نملك خطة"واشاروا أن تغییر الواقع صعب، لكنھ لیس مستحیال، مشیرین إلى 

أعوام تحدد أنجح وأقصر الطرق إلصالح التعلیم، ولذا یجب أن ال نضیع وقتنا، وأن نبدأ حالیا 
  ".بتطبیقھا حتى ال یصبح مصیرھا كباقي االستراتیجیات

من العام الماضي رسالة إلى الحكومة، لتشكیل لجنة ) مارس(وكان جاللة الملك وجھ في شھر آذار 
البشریة، تعنى بتطویر قطاعات التعلیم األساسي والتعلیم العالي والتعلیم التقني وطنیة لتنمیة الموارد 

  .والتدریب المھني
أھم ما "وفي ھذا الصدد، قال رئیس اللجنة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة العین وجیھ عویس، إن 

ستقلة إلعداد المعلمین یمیز االسترایجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة، وجود توصیة بإنشاء كلیة م
  ".وتأھیلھم، توكل إدارتھا وتنفیذ برامجھا إلى أكادیمیة الملكة رانیا لتدریب المعلمین

وأضاف عویس أن االكادیمیة بدأت فعلیا بتدریب المعلمین بالتعاون مع الجامعة األردنیة، الفتا الى 
  .دریب المعلمین في االستراتیجیةأن تدریب المعلمین یعد خطوة مھمة لتنفیذ بعض الخطط المتعلقة بت

لیس "وأشار إلى أن ما قامت بھ وزارة التربیة والتعلیم سابقا من تطویر المناھج والكتب المدرسیة 
كافیا وال ھو المطلوب، بل یجب تغییر المناھج بطرق جدیدة مختلفة عن السابق، بحیث یركز المنھاج 

  ".ن التلقین والحفظالجدید على التفكیر الناقد واإلبداعي ویبتعد ع
یجب أن یتم من خالل ھیئة شبھ مستقة بالتعاون مع الوزارة، باإلضافة "ولفت إلى أن تغیر المناھج 

إلى خبراء من ذوي الكفاءات التربویة، بحیث تعمل اللجنة على إعداد وتألیف المناھج، وھذا ما 
  ".أوصت بھ االستراتیجیة الوطنیة في مجال تطویر المناھج

 ٢٠١٦أوضح وزیر التربیة والتعلیم االسبق ولید المعاني، أن مدة تطبیق ھذه االسترایجیة من بدوره، 
  .، ویمكن تلمس نتائج تطبیقھا على أرض الواقع بعد تلك الفترة٢٠٢٥ –

اللجنة الموجودة اآلن لیست ھي من كتبت االستراتیجیة، بل ھي لجنة وزاریة "وأشار المعاني إلى أن 
فیذ االستراتیجیة، كل في مجال عملھ، على غرار وزیر التربیة والتعلیم، ووزیر علیا لمتابعة وتن

  "التعلیم العالي، ووزیرالعمل المعنیین بالتعلیم ومخرجاتھ
الھدف من لقاء جاللة الملك مع ھذه اللجنة، أول من أمس، ھو لالطمئنان على سیر تنفیذ "وبین أن 

أعاد التركیز مرة أخرى على "، مؤكدا أن جاللتھ "راالستراتیجیة وأین وصلنا فیھا، في كل محو
  ".القضایا المحوریة للتعلیم، والعام، والتقني، والعالي

  ٣:الغد ص

 شؤون جامعیة
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ال یرى خطة تنفیذیة لما تضمنتھ االستراتیجیة، توضح المدة الزمنیة التي یجب أن ینفذ ما "وقال إنھ 
، معتقدا أن سبب اجتماع جاللة "جاء فیھا لكل محور، والجھة المسؤولة عن التنفیذ، والتكلفة المالیة

لمعرفة أین وصلت اللجنة في عملھا، حتى ال یكون مصیر ھذه "الملك مع اللجنة العلیا ھو 
  ".االستراتیجیة كسابقاتھا

یفترض أن ترافق االستراتیجیة بعد أن تم إقرارھا من مجلس الوزراء، الخطة التنفیذیة "وأضاف أنھ 
موارد البشریة، فھذه ھي الطریقة الوحیدة التي تظھر أن الجھة المعنیة لالستراتیجیة الوطنیة لتنمیة ال

بالتنفیذ لم تؤد دورھا بالشكل المطلوب، ویمكن محاسبتھا لتقصیرھا لعدم التزامھا بالخطة التنفیذیة 
  ".كما وردت

كادیمیة بدأت من جانبھ، أكد المدیر التنفیذي ألكادیمیة الملكة رانیا لتدریب المعلمین ھیف بنایان أن األ
بتنفیذ ما جاء في االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموادر البشریة، فیما یتعلق بتدریب المعلمین، حیث 

الماضي، دبلوم إعداد وتأھیل ) اكتوبر(أطلقت جاللة الملكة رانیا العبدهللا في شھر تشرین األول 
  .المعلمین قبل الخدمة

معلما ومعلمة،  ١٨٠أول مجموعة كعینة بلغ عددھم وأضاف بنایان أن األكادیمیة أنھت تدریب 
  .الحالي)یونیو(مشیرا إلى أن أول فئة ستتخرج في شھر حزیران 

المقبل على تدریب الدفعة الثانیة، البالغ عددھم نحو ) سبتمبر(وبین أن األكادیمیة ستعمل في أیلول 
بیة للمعلمین أثناء الخدمة، حیث معلم ومعلمة، مؤكدا أن األكادیمیة مستمرة في برامجھا التدری ٥٠٠

  .آالف معلم ومعلمة ١٠تدرب سنویا نحو 
وأضاف أن محاور االستراتیجیة، من استثمار في الطفولة المبكرة، وفي المعلمین، والمناھج 

  .الدراسیة، والتعلیم المھني، جمیعھا محاور أساسیة واقعیة یجب أن تطبق كلھا
رة التعلیم العالي عبد الرحیم الحنیطي أكد في تصریحات سابقة، وكان رئیس اللجنة األكادیمیة في وزا

شاملة ألنھا أخذت جمیع مراحل التعلیم، بما فیھ التعلیم على المستوى المدارس "أن االستراتیجیة 
  ".والتأھیل والتدریب والتعلیم العالي

رة، تكون ھناك وأكد الحنیطي أن من إیجابیات ھذه االستراتیجیة ھي الشمولیة، ألنھ وألول م 
استراتیجیة شاملة تعنى بالموارد البشریة، بدءا من المدرسة وانتھاء بالجامعة، مرورا بالتعلیم المھني 

  .والتقني، وحتى وصولھم إلى سوق العمل
ولفت إلى أن االستراتیجیة شخصت المشاكل ووضعت الحلول المستقبلیة لكل مرحلة من مراحل 

  .ن تم تبنیھا بشكل رئیسي، دون االعتماد على التغییرات الوزاریةالتعلیم، وھي عابرة للحكومات إ
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توزیع الدعم الحكومي للجامعات باعتماد نسبة أسس توزیع الدعم الحكومي على الجامعات الرسمیة

 اإلداریین وعمر الجامعة والتعلیم التقني والقبول التنافسي
 

الحكومي المقدم للجامعات الرسمیة للعام  قسم مجلس التعلیم العالي توزیع الدعم - حاتم العبادي
ملیون دینار، في جزئین احدھا وزع وفقا الربع اسس عامة، في حین توزع ) ٧٢(الحالي، البالغ 

  .على نسخة منھا» الرأي«الجزء االخر في ثالث بنود، بحسب اسس التوزیع، التي حصلت 
  

لصندوق دعم الطالب وتسدید جزء من تحویل مالي : وتمثل الجزء االول من الدعم في ثالثة بنود 
مستحقات الجامعات لصالح صندوق البحث العلمي وتسدید المدیونیة الملتزمة بھا لصالح البنك 

  .االسالمي للتنمیة في جدة
  

، وبنسبة ٢٠١٧نسبة الدعم لتغطیة عجز الجامعة لعام : اما الجزء الثاني ، فینقسم في جانبین االول 
، %)٣٩٫٣١(، بنسبة ٢٠١٧ات المتكررة تتجاوز الرسوم الجامعیة لعام ، ونسبة دعم النفق%)١٠(

  .، المتعلقة بالضرر الجسیم للمتقاعدین العسكریین)ط-٢٢(وودعم لتعویض الفقرة 
  

نسبة عدد االداریین الى عدد اعضاء ھیئة التدریس وعمر : اما الجانب الثاني، توزعت وفقا لمعاییر ـ
علیم التقني، حیث یخصص الول مرة لھ دعم مالي محدد، الى جانب الجامعة واساس دعم مشاریع الت

نسبة طلبة التنافس في الجامعة ومدى االلتزام بقرارات مجلس التعلیم العالي باالضافة الى الدعم 
  .الخاص

  
، فقد قسمت )ملیون دینار ٢(وبخصوص نسبة االداریین الى اعضاء ھیئة التدریس، والمخصص لھ 

، اما )ادراي لكل عضو ھیئة تدریس( االولى، التي تحقق المعیار العالمي : فئات الجامعات الى ثالث
، اما الثالثة، التي تعاني من )٢(التي تتجاوز المعیار العالمي بأكثر من اداري واقل من : الفئة الثانیة

  .(٢(تضخم في اعداد االدرایین وتتجاوز المعیار العالمي بـ أكثر من 
  

حصص للفئة االولى، وحصتین للفئة الثانیة وحصة واحدة للفئة  ٣زن وبحسب االسس، اعطي و
الثالثة، إذ تم احتساب وزن االساس من خالل قسمة حصة الجامعة على مجموع الحصص مضروبا 

  .ملیون دینار) ٠٢بالمبلغ المخصص لھذا االساس والبالغ 
  

جامعة یتناسب عكسیا مع ملیون دینار، إذ أن عمر ال) ٦(اما اساس عمر الجامعة، المخصص لھ 
 ٣احتیاجاتھا الخاصة بالنفقات الرأسمالیة والبنیة التحتیة، وعلیھ صنف الجامعات حسب العمر الى 

، الثالثة، )سنة ٣٩- ٢٠(، الثانیة یتراوح بین )سنة ١٩-١(التي یتراوح عمرخا من : االولى: فئات
  .(سنة ٤٠(یتجاوز عمرھا عن 

  
وحصتین للفئة الثانیة وحصة واحدة فقط للفئة الثالثة، وتم  حصص للفئة االولى، ٣وأعطي وزن 

احتساب الوزن، من خالل قسمة حصوة الجامعة على مجموع الحصص مضروبا بالمبلغ المخصص 
  .(ملیون دینار ٦(لھذا االساس 

  

  ٣-١:الرأي ص
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ملیون دینار، فقد قسمت ) ٢٫١٧٥(اما االساس الثالث المتعلق بدعم التعلیم التقني المخصص لھ 
الجامعات التقنیة، اما : الجامعات التقنیة والكلیات التقنیة، اما الثانیة : فئات ٣ات ایضا الى الجامع
  .الجامعات التي تتضمن تخصصات تقنیة: الثالثة 

  
الف ) ٢٢٥(ملیون دینار، وللفئة الثانیة ) ١٫٢٢٥(ووفقا لالسس، اعطیت الفئة االولى حصة بقیمة 

  .دینارالف ) ١٠٠(دینار، والفئة الثالثة 
  

اما االساس الرابع، المتعلق بنسبة طلبة التنافس، إذ یتم احتساب نسبة مجموع طلبة التنافس في 
الجامعة الى مجموع طلبة التنافس في جمیع الجامعات الرسمیة مضروبا في المبلغ المخصص لھذا 

  .ملیون دینار) ٢(االسس والبالغ 
  

حصو العلوم والتكنولوجیا والجامعة الھاشمیة ویشمل بند الدعم الخاص، على توزیع الفائض من 
ومخصص ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وسلفة وزارة المالیة وفائض التنصیف العالمي 
وصندوق دعم البحث العلمي واالتزام بقرارات مجلس التعلیم االلي وھیئة االعتماد، إذ یقدر قیمة 

 .ملیون دینار) ٤٫٧٣٠(الدعم الخاص بـ 
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  طلب بالیوم الثالث للقبول الموحد ألف ١٢
  
  

طالب  ١١٨٠٠قالت مدیرة وحدة تنسیق القبول الموحد بالوكالة الدكتورة خولة عوض ان حوالي 
وطالبة تقدموا بطلباتھم عبر الموقع االلكتروني المعتمد لتقدیم طلبات القبول الموحد للدورة الشتویة 

  .حتى منتصف الیوم الثالث من فترة التقدیم ٢٠١٧
  

ستمرة حتى الثانیة عشرة من مساء الیوم االربعاء، داعیة الى وأشارت عوض الى ان فترة التقدیم م
  ).حتى مساء الیوم االربعاء(تحري الدقة بتعبئة الطلب، مع امكانیة التعدیل علیھ خالل فترة التقدیم 

  
  .وتوقعت عوض اعالن النتائج مع بدایة االسبوع المقبل

  

  ٤:الغد ص
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  القادمإعالن قائمة القبول الموحد ومسیئي االختیار األسبوع 

  
أوقفت وحدة القبول الموحد في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي منتصف لیلة األربعاء الخمیس 

  .استقبال الطلبات عبر موقعھا اإللكتروني
وقالت الدكتورة خولة عوض مدیر وحدة تنسیق القبول الموحد بالوكالة بوزارة التعلیم العالي والبحث 

وأكدت . عصر األربعاء ٣طلب حتى الساعة  ١١٥٠٠تروني للوحدة العلمي استقبال الموقع اإللك
أن إصدار النتائج سیكون خالل األسبوع القادم ویتضمن اإلعالن عن قائمة مسیئي " السبیل"لـ

  .االختیار حتى یتسنى للطلبة استكمال إجراءات تسجیلھم في الجامعات
كتروني تمت بیسر وسھولة ولم یتم ولفتت عوض إلى أن مھمة استقبال الطلبات عبر الموقع اإلل

  .اإلبالغ عن أیة مشاكل خالل أیام التسجیل أو من مراكز البرید المعتمدة لبیع القسائم
وبدأت وحدة تنسیق القبول الموحد التابعة لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، من خالل موقعھا 

ى مقعد في الجامعات الرسمیة العشر اإللكتروني االثنین، استقبال طلبات الراغبین بالحصول عل
ضمن البرنامج العادي من الطلبة الناجحین في امتحان الثانویة العامة للدورة الشتویة الحالیة، حتى 

فما فوق من الناجحین في امتحان %  ٦٥ویبلغ عدد الطلبة الحاصلین على معدالت . مساء األمس
ن مجلس التعلیم العالي قرر الخمیس الماضي وكا. طالبا وطالبة ١٧٩٨٢لھذه الدورة " التوجیھي"

ً وطالبة تنافسیا في الجامعات الرسمیة للعام الدراسي الجامعي الحالي من مجموع  ١٤٠١٤قبول  طالبا
  .٢٠١٥٥األعداد المقترحة المقدمة من الجامعات والبالغة 

طالب من  ٤٢٠٨، بواقع % ٣٠وأقر المجلس، األعداد المقبولة على البرنامج الموازي بنسبة 
المجموع الكلي من العدد للقبول في الجامعات الحكومیة على البرنامجین العادي والموازي، والبالغ 

 ١١وجاء االنخفاض باألعداد المقرر قبولھم على البرنامجین، بسبب وقف القبول بـ. ١٨٢٢٣
عة بنسبة تخصصا في بعض الجامعات، باإلضافة إلى تخفیض العدد في التخصصات الراكدة والمشب

وال یجوز لمن یقل معدلھ عن الحد األدنى لمعدل القبول للدورة الصیفیة الماضیة، التقدم %. ١٠
  .بطلب لتخصص معین، إن لم یكن یلبي الحد األدنى في مثل ھذا التخصص

وتقتصر قائمة القبول الموحد للدورة الشتویة على التنافس الحر، وال تتضمن المكرمات الملكیة ألبناء 
وات المسلحة األردنیة واألجھزة األمنیة وأبناء المعلمین أو طلبة المخیمات أو المدارس األقل حظا الق

  .وأبناء البادیة
  .كما تستثنى التخصصات، التي یتبع نظام السنوات للدراسة فیھا مثل الطب وطب األسنان

سبوع من تاریخ انتھاء تقدیم وتعلن نتائج القبول الموحد للدورة الشتویة، عادة، بعد مدة ال تتجاوز األ
  . الطلبات

  ٥- ١:السبیل ص
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  قرارات باعتماد عدد من التخصصات الجامعیة
  
  

وافق مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا برئاسة الدكتور بشیر الزعبي على 
 كلیة/ البكالوریوس، في جامعة البلقاء التطبیقیة/ االدارة السیاحیة«االعتماد الخاص لتخصص 

  .عجلون الجامعیة
ووافق المجلس وفق بیان صدر عنھ، امس االربعاء، على االعتماد الخاص لتخصص 

في جامعة » الماجستیر/ھندسة الحاسوب«وعلى االعتماد الخاص لتخصص » الماجستیر/الریاضیات
  .الحسین بن طالل

في » الوریوسالبك/اللغة االنجلیزیة التطبیقیة«واجل المجلس البت باالعتماد الخاص لتخصص 
فرع العقبة، لحین استكمال الجامعة للنواقص، والبت باالعتماد الخاص لتخصص /الجامعة االردنیة

  .في جامعة الیرموك لحین استكمال الجامعة للنواقص» البكالوریوس/االدارة الفندقیة«
في  »البكالوریوس/ ھندسة انظمة الحاسبات والشبكات«كما اجل البت باالعتماد الخاص لتخصص 

  .، لحین استكمال الجامعة للنواقص»كلیة الھندسة التكنولوجیة/جامعة البلقاء التطبیقیة
  البكالوریوس/التصمیم والفنون التطبیقیة«كما اقر المجلس معاییر االعتماد الخاص لتخصص 

  ٦:الدستور ص
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  !!تعدیل المناھج بات ضرروة للنھوض بمنتج المدرسة والجامعة 
  
  
الكرتونیة الناقدة نقدا ایجابیا للبیئة التربویة واقع المناھج الجدیة بطل المسلسالت » حافظ«اختصر  

الرسمیة والشعبیة في تعدیل المناھج عندما رد على والده عندما قال لھ سوف یتم تعدیل المناھج بقولھ 
  !!!!»بالمشمش یزبطوا المناھج«

كامال أمام أعین صانع القرار لعل ھذه العبارة التي تقال بالعادة لما ھو مستحیل التطبیق، تضع ملفا 
التربوي وكافة الجھات الرسمیة ذات العالقة ومجلس األمة، واألھم األھل االكثر حرصا على تقدیم 
العلم ألبنائھم، شریطة أن یكون مفیدا وثریا ومختصرا ال یحتوي على مواد تأخذ من الوقت والجھد 

  .الكثیر بنتائج ھشة وضعیفة
على الفیسبوك، بطریقة ) حافظ مش فاھم(ینشر على صفحة » حافظ«ة شریط فیدیو یحكي قصة عائل

شعبیة وباللغة المحكیة القریبة من المواطنین كافة، طارحا اشكالیة المناھج والصعوبة التي یواجھھا 
الطلبة في مواد كثیرة كالریاضیات، وفي مقارنة ھادفة یشیر الفیلم القصیر أن ما یدّرس لطلبة الثالث 

ى سبیل المثال في األردن، ھو ذاتھ ما یدّرس بصفوف علیا ثانویة بدول أخرى، لتتضح ابتدائي عل
  .بذلك نقطة ھامة بضرورة مالءمة المناھج مع أعمار الطلبة لنصل لنتائج عملیة وایجابیة

وبعد عرض تمثیلي آللیة وصعوبة الدراسة، ینتھي الفیلم باستماع والد حافظ لنشرة األخبار التي یتم 
ن بھا عن نیة الحكومة انشاء مركز وطني لتعدیل المناھج، فتكون اجابة حافظ الطالب أن ذلك اإلعال

  .بمعنى أنھ لن یحدث» بالمشمش«سیكون 
واقع المناھج لم یعد یتطلب بحثا أو دراسة، فقد قطع شوطا كبیرا في التشخیص ومعرفة الثغرات، 

ا، باتجاه ضرورة الوصول لصیغة توافقیة وما یجب أن یعّدل أو یغیر، كلھا أمور باتت تحسم نفسھ
لتعدیل المناھج بل إلصالحھا، ومن خالل جھة تشّكل مظلة لخبراء والوزارات المعنیة، والنواب، 
مستقلة تعمل على تعدیل المناھج بما یتناسب ومتطلبات المرحلة، وبما یقود إلصالح حقیقي للتعلیم، 

ید من حجم كرة ثلج السلبیات وسیؤخر خطوات ذلك أن بقاء الحال على ما ھي علیھ حتما سیز
  .اإلصالح ویدفع بھا للوراء

كثیرة ھي الجھات التي منحت أكثر من فرصة لإلقدام على وضع مناھج حدیثة متطورة، واألھم 
تخّرج أجیاال مثقفة تحفظ وتفھم ما تحفظھ، تبتعد عن مبدأ الدراسة من أجل النجاح باإلمتحان، جیل 

ھ ویحللھ ویناقش بتفاصیلھ، بعیدا عن أدوات التلقین وأن یكون وعاء تسكب بھ مثقف یفھم ما یدرس
المعلومات لھدف واحد ھو تحقیق عالمات مرتفعة باإلمتحانات، تخرج منظومة التعلیم من صورتھا 

  .    التقلیدیة لتجعلھا أكثر نضجا وعمقا وعملیة
جمیع على صعوبة المناھج وكبرھا، وفي ظل قراءة آلراء األسر حول المناھج نجد اجماعا من ال

وتحدیدا مادتي الریاضیات والعلوم صعبة جدا، فضال عن أن الكتب تحد من التفكیر النقدي وحل 
المشاكل واألسئلة المفتوحة وعدم كفایة الوقت إلنھاء المناھج، وال یوجد تنوع في األنشطة 

یضاح المنھجي، وافتقار المناھج للتسلل والتدریبات نظرا لما تأخذه المناھج من وقت كبیر للشرح واإل
المنطقي، فقد یحدث تناقض كبیر بین درس وآخر في بعض المناھج، وغیرھا من المالحظات التي 
تلتقي عندھا كافة وجھات النظر حول المناھج بصورة باتت تؤكد ضرورة إحداث اجراءات عملیة 

فة عن أي أداة من األدوات التقلیدیة لتحدیث وتطویر المناھج على أن یتم ذلك بطرق حدیثة ومختل
  .القدیمة التي لم تعط أي ایجابیة بھذا الشأن

بمعنى أن خطوات التحدیث والتطویر » بالمشمش«واقع تعدیل المناھج یجب أن یخرج من قالب 
یجب أن تبدأ وبشكل عملي، وبالمناھج التي یوجد بھا كثافة معلومة دون فائدة تجنى، ومن أبرزھا 

والعلوم، على أن یتم ذلك أیضا من خالل جھة مستقلة تضم كل من لھ عالقة بالمناھج  الریاضیات
  .والخطاب التعلیمي التربوي لغایات الوصول لمناھج قویة، تضمن منتجا متفّوقا بالمدرسة والجامعة

  ٨:الدستور ص
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  ندوة حواریة عن الجھود البحثیة لألكادیمیین
  

كادیمیین األردنیین أول من أمس ندوة حواریة نظمت رابطة األكادیمیات األردنیات وجمعیة األ
  .لتمكین ورفع كفاءة األكادیمیة

  
شاركت في الندوة الدكتورة عبیر البواب التي تحدثت عن المجالت العلمیة وتصانیفھا المختلفة وكیفیة 

  .استفادة الباحث منھا والنشر فیھا
  

روش، تحدث الدكتور أحمد بطاح عن و في الندوة التي أدارتھا رئیسة الجمعیة الدكتورة لبنى عك
  .جدوى البحوث في األكادیمیا العربیة مشیرا فیھ إلى معوقات الجھود البحثیة في الوطن العربي

  
انعدام ثقافة البحث الجمعي وقلة الموارد ناھیك عن عدم تشجیع : وذكر بعض المعوقات، ومنھا

  .لجھود الباحثین المؤسسات الحكومیة للبحث العلمي وعدم تبني القطاع الخاص
  

  ١٣:صالرأي 
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  كلیة الطب في الجامعة األردنیة
  

  كمیل موسى فرام. د
  

تعتبر كلیة الطب في الجامعة األردنیة معلما علمیا ومحجا دولیا للسمعة الطیبة التي تتمتع فیھا 
باعتبارھا واحدة من أركان الجامعة األردنیة بعظمتھا وشاھدا واقعیا على تطورھا بالشكل الذي سمح 

ا باحتالل مساحة مقدرة من سھول المعرفة لتصبح مرجعا طبیا عبر القائمین علیھا حیث المستوى لھ
العلوم األساسیة التي تشكل ھیكل البناء المتین على ؛ الباھر لمدخالت العملیة التعلیمیة بكافة جوانبھا

ول على أسس من المعرفة المتطورة بسنوات الدراسة التي تحتل النصف األول من رحلة الحص
شھادة الطب، یلیھا فترة العلوم السریریة التي تترجم حصاد الطلبة بمرحلة التطبیق عند االنتقال من 
مرحلة الدراسة للممارسة الفعلیة والتي تشكل مخرجات الرحلة الجمیلة الصعبة، خصوصا بوجود 

معات على تصورات تطبیقیة ألصحاب القرار بضرورة االرتقاء على سلم الترتیب لتصنیف الجا
المستوى الوطني، العربي، االقلیمي، والدولي، فتحقیق ھدف التحول للجامعة البحثیة یحتاج لجھود 
مضاعفة حیث تمارس العملیة التدریسیة من قبل فئة متمیزة من أصحاب االختصاص التي تحرص 

/ عة األردنیةعلى تحدیث رصیدھا العلمي ومھاراتھا الیمانھا أن عضویة الھیئة التدریسیة في الجام
كلیة الطب تمثل واقع األمنیة للمتمیزین، ویقیني أن ذلك ضمن أفق المنطق الواقعي، فمعظم الطلبة 
بسنوات الدراسة ھم من المتمیزین والمبدعین أصحاب المعدالت العالیة في امتحان الثانویة العامة 

كلیة لالنطالق للعالم الواسع بكافة أشكالھ، یترجمون حلمھم وعائالتھم بشرف الدخول والتخرج من ال
بصنوف التخصص الرئیسي والفرعي، فنجد أن ھناك نسبة مقدرة من الخریجین تحتل مراكز قیادیة 
وعالجیة وإداریة على المستوى الوطني والدولي، ویجب التوضیح واالعتراف بفضل الجامعة 

یز، مثلث تكاملي متساوي والكلیة على ھؤالء بصقل مھاراتھم بالدرجة التي تسمح بالتنافس والتم
األضالع والزوایا، وقد جاء انشاء كلیات طبیة في الجامعات األردنیة الشقیقة استجابة للحاجة الملحة 
لزیادة أعداد األطباء المتمیزین، لنجد أن ھناك نسبة كبیرة من أعضاء الھیئة التدریسیة في تلك 

؛ أبدعوا وبذلوا جھودا بدافع »امعة األردنیةالج«الكلیات ھم من خریجي كلیة الطب في الجامعة األم 
الغیرة الوطنیة لتسخیر عطائھم، وكم نحن فخورین بمستوى الخریجین من كلیتنا الذین عكسوا السمعة 

  .الطیبة ترجمة للجھود التي توظف لرصف طریق المستقبل لكل منھم
  

 ً في الصف األمامي والمتمثل  لم یكن حال الكلیة بھذا المستوى المتمیز والمنافس واحتاللھا مقعدا
بمستوى أداء الخریجین، وكونھا رقما صعبا یصعب القفز عنھ، لوال العطاء غیر المحدد الذي بذلھ 
ُبنى  القائمین على الجامعة والكلیة عبر تاریخھا المشرف، فتحلیل الواقع یشیر لجھود متراكمة ت

من تسلم شرف العمادة بصمة افتخار  سیاساتھا بصورة تكاملیة واستمراریة لعطاء من سبقوا، فلكل
على ما تحقق ووسام أداء على جھد یُبذل، ھناك محور من محاور التدرج بالتمیز في عھده وعھد من 

قد » كمن سبقوه«یلیھ بشرف المسؤولیة، وربما من االنصاف أن نذكر أن عمید الكلیة الحالي 
قیما، وتدرج في رحلة العطاء مرورا عاصرالكلیة منذ ثالثین عاما فبدأت أولى خطواتھ طبیبا م

بمحطات االمتحان القاسیة التي حفر جزء منھا بذاكرة الزمن بمداد القلب ودمع العین، لیصبح 
اختصاصیا بسبب تمیزة ویعین عضو ھیئة تدریس بالجامعة فیبتعث برحلة صعبة ویحلق فوق 

یقدمھا برعایة أبناء الوطن، محیطات الطبیعة والحیاة ویعود متسلحا بمھارات وفنون االختصاص ل
فینتقل باستحقاق لتسلم رئاسة القسم لسنوات جعلتھ إداریا ناجحا بأفق االستیعاب المثالیة، لیرتقي على 
خطوات السلم عمیدا للكلیة لیكمل المشوار، یوظف ما لدیة من معرفة وعالقات، یصرف من الوقت 

 مقاالت

  ١٢:الرأي ص
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ى الطلبة بمختلف مراحل السنوات الدراسیة، بال حدود، فیكون المردود انعكاسا ایجابیا على مستو
ولالنصاف، فإن سیناریو ھذه الرحلة ینطبق على معظم الزمالء في الكلیة بقاسم مشترك ودافع 

  .أساسي أن أداء األمانة والحرص على تقدم المستوى یحتاج لنا جمیعا
  

لي واحدا من المقاییس یمثل امتحان الكفاءة الجامعیة الذي تشرف علیھ ھیئة مؤسسات التعلیم العا
المساعدة برسم السیاسات وترتیب األولویات، فھو كما جاء بمقدمة التعریف بأنھ أداة قیاس یتم 
إعدادھا وفق طریقة منظمة من عدة خطوات بغرض تحدید درجة امتالك الفرد لسمعة أو قدرة 

المتوسطة المتوقع من الطلبة معینة، ألنھ مجموعة من الفقرات أو األسئلة التي تقیس الكفایات العامة و
اتقانھا لطلبة الجامعات األردنیة لمرحلة البكالوریوس والمنتظر تخرجھم للوقوف على مخرجات 
التعلیم في الجامعات، بھدف المساعدة على رسم السیاسات الخاصة بالتعلیم العالي من قبل الجھات 

ً للوقوف ذات الصلة، وقد جاءت نتائج امتحان الكفاءة الجامعیة للكلی ات الطبیة بنسختھ األخیرة واقعا
على مدى التطویر والتحسین ضمن نتائج الجامعة على نفسھا ضمن عدة سنوات، فكان احتالل كلیة 
الطب في الجامعة األردنیة المركز األول بین شقیقاتھا ترجمة منطقیة لتاریخ األداء والجھود ومحفزا 

الطلبة الذین یتقدمون لالمتحان یدركون أن نتائج  للتنافس ضمن روح التحقیق األفضل، علما أن
االمتحان لن تؤثر على درجاتھم العلمیة وھو متطلب للتخرج ضمن القوانین النافذة على المستوى 
الوطني، ولكن المؤسف أن النتیجة العلمیة قد اختلطت على بعض المھتمین ووسائل االعالم عندما 

تعقد على المستوى الشخصي وتنسب للجامعات بطریقة انطلت دمجت ھذه النتائج مع مسابقات ثقافیة 
على القائمین، فذھب ھؤالء لصیاغة عناوین النتائج بصورة مغایرة للواقع األصلي، ونحن إذ نتمنى 
االرتقاء بمتسوى الخریجین في جمیع الكلیات الطبیة ألن طلبتھا ھم المتمیزین، فاألمانة تتطلب أیضا 

یة بواقعھا الصحیح وبعیدا عن مسابقات علمیة أو ثقافیة على مستوى أن نعلن النتائج الجامع
  الشخاص، وال بأس من المراجعة لزیادة جرعة األداء واالستفادة من اآلخرین
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  اإلعراب والفكر
  صالح جّرار. د

ّھ معزول  ً من یظّن أن اإلعراب ھو مجّرد الحركات الضابطة على حروف الكلمات، أو أن یخطئ جدا
ٌ وطیدة بالمعاني واألفكار قبل أن تكون  عن سیاقھ الفكري، فالرفع والنصب والجّر والجزم لھا صلة

ّھا توّجھ الكلمة أو العبارة لتحقیق  مجّرد حركات، فھي التي تكشف المعنى المراد في الجملة كما أن
  .المعنى المقصود

  
ً، فال یستطیع  الكاتب أن یضبط نّصھ وعالقة اإلعراب وضبط الكلمات بالفكر أبعد من ذلك أیضا

ّل لھا ومتمّكٌن منھا، وكذلك القارئ ال یستطیع أن  ً ومتمث ّ وھو مستوعب لفكرتھ تماما بالحركات إال
ّ بعد أن یستوعب معانیھ ودالالتھ وأبعاده . یقرأ النّص الذي بین یدیھ قراءة مضبوطة بالشكل، إال

ما ازداد فھم  ومعنى ذلك أن ضبط النّص بالحركات اإلعرابیة وغیرھا قراءة ّ وكتابة مقترٌن بفھمھ، وكل
ً في ضبطھ ة ّ وھذا دلیٌل قاطٌع على أّن . القارئ أو الكاتب للنّص الذي یقرأه أو یكتبھ كان النّص أكثر دق

حركات الضبط واإلعراب عنصر أساسي في عملیة الفھم واالستیعاب وإدراك األفكار وتمّثلھا، 
ٌ على تعمیق الفكر    .وترسیخھوبالتالي فھي معینة

  
ً، وذلك عند تحدید الفاعل  ومن جھة ثانیة فإن حركات اإلعراب والضبط تحمل في طیاتھا أحكاما
ً، على سبیل المثال، ومن المعلوم أن  بالضمة وتحدید المفعول بھ بالفتحة وتحدید التمییز بالفتحة أیضا

ّ بعد عملیاٍت عقلیة ترجع جمیعھ   .ا إلى التفكیرالقدرة على إصدار األحكام ال تأتي إال
  

 ً ً وأخیرا ومن جھة أخرى فإّن العالقات اللغویة الداخلیة التي تعبّر عنھا الحركات اإلعرابیّة ھي أّوال
ّة والمعلول والفاعل والمفعول والتمییز والصفة  عالقات ذات طابع فكري وعقلي، فإدراك العل

، وقدرة القارئ أو الكاتب على إدراك والمفعول ألجلھ والحال والربط بینھا برباط الحركات اإلعرابیّة
ّل ذلك عملیات عقلیة وفكریّة تعكس قوة النشاط العقلي للقارئ والكاتب ّما یمث ھ وتمییزه، إن ّ   .ذلك كل

  
ً بفكر أصحابھا، ترقى برقیھم وتضعف بضعفھم، وإذا كانت  وإذا كانت اللغة في عمومھا مرتبطة

ّغة ومع تھا، فمعنى ذلك أّن ھذه الحركات تلقى حركات الضبط واإلعراب ضابطة لتلك الل ّ بّرة عن دق
ً وفاعلیة أكبر في ظروف النھضة الفكریة، ویتراجع االھتمام بھا  ً أكبر وتشھد نشاطا اھتماما

  .وبمراعاتھا في البیئات الفكریة الضحلة
  

و  وعلى ذلك فإن اإلعراب في الكالم العربي ھو عنصٌر أساسي من عناصر الھویة اللغویة العربیّة
  .أن عدم االھتمام بھ ھو شكٌل من أشكال عدم االھتمام بالھویة العربیّة ذاتھا

  ١٢:الرأي ص
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  القصر - محمد مجلي فارس المجالي  -
  
  مادبا -فاروق خلیل المصو  -
  
  بیادر وادي السیر -نبیل انطون عبدالنور عطاهللا  -
  
  أم اذینة - جودت عبدالرحیم النابلسي » محمد سعید« -
  
  الزرقاء - نمر الحاج عبد ابو سارة عبدالكریم  -

 وفیات

  الرأي 
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تمنت جاللة الملكة رانیا العبد هللا أن تعمر قلوب األردنیین بالحب، وكتبت تعلیقا على صورة لجاللة 
ربنا (الملك عبد هللا الثاني وجاللتھا نشرتھا على حسابھا االنستجرام باللغتین العربیة واالنجلیزیة 

  ).ا عامرة بالحبیجعل قلوبكم وبیوتكم دائم
  

قّدم ولي العھد سمو األمیر الحسین بن عبد هللا تحیة اعتزاز للمحاربین القدامى وكتب على حساباتھ 
تحیة اعتزاز وفخر (الخاصة عبر وسائل التواصل االجتماعي باللغتین العربیة واالنجلزیة 

لمسیرة العطاء على بالمحاربین القدامى والمتقاعدین العسكریین، أولئك المضحین والمخلصین 
  ).الدوام

  
بجھد مشترك بین األذرع االعالمیة الرسمیة وبالتعاون مع مدیریة التوجیھ المعنوي تم إعداد فیلمین 
وثائقین بمناسبة یوم الوفاء للمتقاعدین العسكریین والمحاربین القدامى، تقدیرا لدورھم في حمایة 

  .وبناء الوطن
  

أنھ سیتم اعتماد بطاقة األحوال الشخصیة » الدستور«صنارة أكدت الھیئة المستقلة لالنتخاب ل
  .لالنتخابات البلدیات والالمركزیة، سواء كانت العادیة أو الذكیة

  
طائر  ١٥فتحت الجمعیة الملكیة لحمایة الطبیعة موسم صید الفر بحیث یسمح للصیاد المرخص صید 

  .٢٠١٧نیسان المقبل  ٣٠شباط الحالي ولغایة  ١٥فر خالل كل رحلة صید ابتداء من 
  
  
  
  
  

 زوایا الصحف 

  صنارة الدستور 
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جدد مجلس الوزراء مطلع االسبوع الحالي عقد الدكتور راضي الطراونة امینا عاما لوزارة الزراعة 
الطریف في األمر أن جلسة مجلس الوزراء ذاتھا كان مدرجا علیھا تنسیب وزیر . لمدة عام آخر

  !وتعیین أمین عام جدید الزراعة خالد الحنیفات بإحالة الطراونة على التقاعد،
  

نقابة المھندسین نشرت على موقعھا االلكتروني امس مشروعا معدال لنظام صندوق التقاعد ألعضاء 
الحالي، او في  ٢٧مجلس النقابة دعا الجتماع استثنائي للھیئة العامة لصندوق التقاعد یعقد في . النقابة

  .، لمناقشة وإقرار التعدیالتحال عدم انعقاد النصاب، في السادس من الشھر المقبل
  

السنوي " ھارفرد"القادم مؤتمر ) مارس(اذار  ١١العرب تنظم یوم " ھارفرد"جمعیة خریجي جامعة 
 - المؤتمر الذي یفتتح تحت الرعایة الملكیة یعقد في فندق كمبنسكي عشتار. الثاني عشر للعالم العربي

  .البحر المیت
  

السیاحة العالجیة العالمي، الذي تنظمھ جمعیة المستشفیات  ینطلق في عمان االسبوع المقبل منتدى
ولإلعالن عن انطالق المنتدى یعقد رئیس . الخاصة، بالتعاون مع مجلس السیاحة العالجیة العالمي

 .الجمعیة الدكتور فوزي الحموري مؤتمرا صحفیا في مقر الجمعیة بعمان ظھر السبت المقبل 

  زواریب الغد


