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  )األردنیة(فوز الفاعوري برئاسة نادي موظفي 
  

لن مقرر لجنة انتخابات نادي أع -فادیة العتیبي 
موظفي الجامعة األردنیة الدكتور أشرف العدوان 

برئاسة النادي " حمزة الفاعوري"عن فوز 
صوت في االنتخابات ) 1077(وحصولھ على 

  .التي جرت الیوم األربعاء
   

وبحسب العدوان، فاز بعضویة الھیئة اإلداریة 
عبد المجید الزبیدي، رلى : للنادي كل من

ري، عماد الرحاحلة، میسر الدنان،  أسامة الھوا
ربیحات، باسم الربابعة، ابراھیم عبیدات، مجدي 

  .الحدیدي
   

%) 59,7( بلغت نحو ) 2017/2018(وأشار العدوان إلى أن نسبة االقتراع في انتخابات النادي في دورتھ الجدیدة  
ة، منوھا إلى أن نسبة اإلقتراع في الدورة السابقة وھي النسبة األعلى التي تسجلھا انتخابات النادي منذ دورات سابق

  %).53,5(بلغت نحو 
   
   

وأكد العدوان أن العملیة االنتخابیة التي بدأت الیوم في تمام الساعة الثانیة عشرة ظھرا وانتھت في تمام الساعة 
فافیة والنزاھة والیسر وروح الخامسة في مجمعي القاعات التدریسیة للكلیات اإلنسانیة والطبیة غلفتھا أجواء من الش

الزمالة، دون تسجیل أیة شكاوى أو مالحظات بحق اإلجراءات التي اتبعت في مرحلتي اإلقتراع والفرز وحتى لحظة 
  .اعالن النتائج

   
   

وكان رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي محافظة قد قام بزیارة تفقدیة لقاعات اإلقتراع والفرز، واطلع على سیر 
ملیة االنتخابیة التي تمت بمنتھى الدیمقراطیة والشفافیة، مقدرا الجھود التي بذلتھا اللجنة العلیا في تنظیمھا الع

  .لالنتخابات لخروجھا بأفضل صورة ودون أیة عوائق
   
   

) 5066(مرشحین تنافسوا لشغل مقعد رئاسة النادي الذي بلغ عدد أعضاء ھیئتھ العامة  ) 5(من الجدیر ذكره أن 
مرشحا على مقاعد الھیئة ) 36(ضوا من الھیئتین التدریسیة واإلداریة في الجامعة والمستشفى، في حین تنافس ع

  .مقاعد) 8(اإلداریة والبالغ عددھا 

 أخبار الجامعة

  /عمون/أخبار األردنیة
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 لغات األردنیة یعقد أولى جلسات االمتحان الوطني محوسبا السبت القادم: زیاد قوقزة .د
 
 

ر مركز اللغات في الجامعة األردنیة بأن إدارة المركز قد انتھت حوسبة االمتحان أعلن االستاذ الدكتور زیاد قوقزة مدی
 .الشھر الحالي ستكون محوسبة  21الوطني في اللغة اإلنجلیزیة لطلبة الدراسات العلیا وان جلسات یوم السبت القادم 

 
المركز ومواكبة التقدم التكنولوجي وأضاف القوقزة بأن ھذه الخطوة تأتي في إطار الجھود الرامیة لتطویر العمل في 

 .لما فیھ تطویر العملیة األكادیمیة وتحقیق العدالة وتكافؤ الفرص 
 

ویعتبر مركز اللغات في الجامعة األردنیة من أھم المراكز التي تعقد االمتحان الوطني والذي یعقد بالتعاون من ھیئة 
  .اعتمادمؤسسات التعلیم العالي

  طلبة نیوز
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 البرنامج العادي ھو االستثناء..م الجامعیةالرسو» نظریات«

 
  

األرقام تتخذ صفة . تمثل الرسوم الجامعیة وجعا موسمیا للمواطن وللمفارقة دخال حیویا للجامعات
تصاعدیة ألعداد الطلبة الذین یختارون البرنامج الموازي لدراسة التخصص الذي یریدونھ وفي 

ا مادیا الیطاق على الذین اختاروا البرنامج الموازي من الجامعة التي یریدونھا حیث یوازي ذلك عبئ
أما أبناء طبقة األغنیاء فلدیھم ). على افتراض انھا موجودة(ابناء طبقة الفقراء والطبقة الوسطى 

خیارات كثیرة داخل االردن وخارجھ وھم لیسوا بحاجة ماسة للبرنامج الموازي والغیره في 
صبح البرنامج الموازي بوابة االنقاذ الوحیدة في بعض الجامعات وفي المقابل أ. الجامعات الرسمیة

في نفس الوقت اصبحت جودة مخرجات التعلیم العالي . الرسمیة وضروري في الجامعات اآلخرى
أمام ھذه المقدمة . وما یثار عن االشكالیة الدستوریة للبرنامج الموازي محل تساؤل وتحد كبیرین

 .مشكلة الرسوم الجامعیةلحل ) نظریات(المختصرة ظھرت 
 
تحظى ھذه النظریة بشعبیة عارمة . االولى ھي تعلیم عال مجاني في الجامعات الرسمیة) النظریة( 

ُفرض على  وحل أبدي للوضع المالي للجامعات حیث ستغطى مجانیة التعلیم العالي مالیا من رسوم ت
تغطیة ھذه الكلفة وأن الجامعات وھذا یعني ان فئات الشعب كافة سوف تشارك في , وقود السیارات

أما التنبؤ , ستكون مكتظة بالطلبة وان الجامعات الخاصة ستواجھ المزید من المصاعب والمتاعب
بجودة مخرجات التعلیم العالي فھو ضرب من الخیال واستقاللیة الجامعات ستكون حلما جمیال 

 .مصادر تمویلیة مجتمعیة اخرى أعتقد أنھ یمكن تطویر ھذه النظریة بحیث تشمل. سیطول انتظاره
 
الثانیة تقوم على الغاء البرنامج الموازي ورفع رسوم البرنامج العادي تدریجیا وبنسب ) النظریة(

ھذه النظریة تحتاج للدعم الحكومي في البدایة لكنھا ستوفر الحقا . منخفضھ تناسب الوضع المجتمعي
یة لتسدید معظم الكلفة وستحل مشكلة عبء وضعا مالیا مریحا للجامعات ألن الرسوم ستكون كاف

الرسوم الجامعیة على الطبقة الفقیرة والوسطى وسترفع من سویة التعلیم العالي وتعزز استقاللیة 
 .الجامعات وتحل ما یثار عن االشكاالت الدستوریة للبرنامج الموازي

 
رنامج الموازي في ضوء ان الثالثة وھي المتبعة حالیا والقائمة على دعم فكرة الب) النظریة(اما 

في حال استمر . مایزید عن نصف الرسوم المحصلة یأتي من البرنامج الموازي في بعض الجامعات
جاءت ھذه النظریة نتیجة عدم قدرة الحكومة على . ھذا الحال سیصبح البرنامج العادي ھو االستثناء

مساوئ ھذه النظریة . ي بشكل كبیردعم الجامعات مالیا بالقدر الكافي وتدني رسوم البرنامج العاد
. واضحة وھي ان على الطالب ان یدفع كامل كلفة دراستھ البل واكثرعن طریق البرنامج الموازي

ھذا یعني ان المسؤولیة الحكومیة والمجتمعیة ستكون في اقل درجاتھا تجاه ملف حیوي في الدولة 
 .كون رھان صعبوان سویة التعلیم العالي لیست اولویة وان صبرالمواطن سی

 
التوجد نظریة مثالیة بمفردھا للتعامل مع الرسوم الجامعیة على المدى المنظور وفي ضوء , الخالصة

 .ما یدور حولنا وفي العالم من أحداث

 شؤون جامعیة ومحلیة

  حمرین نیوز/13:الرأي ص
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 ھل ھناك حلول أفضل؟

 
على المدى البعید والمتوسط فقد تكون اي نظریة قابلة للتطبیق وحدھا . سؤال صعب وجوابھ أصعب

على المدى المنظور فالحل یكمن في دمج كل أو . یوجد في األفق ما یدعم ھذا االستنتاجمع انھ ال
وھذا یعني بصراحة ان التعلیم العالي یحتاج الى مساھمة كافة فئات المجتمع . بعض ھذه النظریات

ون والبد ان یك) النظریة الثانیة(ودعم الحكومة ومساھمة الطالب في كلفة دراستھ ) النظریة األولى(
وأخیرا ھناك . ھو االستثناء بحیث یتالشى مع الزمن) النظریة الثالثة مطورة(البرنامج الموازي 

  .حاجة ماسة بالمبادرة لتشجیع البرنامج الدولي عن طریق تسویق جامعاتنا عربیا وعالمیا
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نھایة التصنیف األردني ملزم لجامعاتنا واختیاري لألجنبیة ،و تقدیم طلبات االشتراك : الزعبي

 .حزیران المقبل، وإعالن القائمة منتصف ایلول
 
 

اكد رئیس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي الدكتور بشیر الزعبي ان التصنیف االردني ملزم 
 .للجامعات االردنیة في حین سیكون اختیاریا للجامعات األجنبیة

 
ستكون بحد اقصى نھایة حزیران  وقال الدكتور الزعبي أن عملیة تقدیم طلبات االشتراك بالتصنیف

 .المقبل، في حین تعلن قائمة التصنیف نھایة آب او منتصف ایلول المقبل
 

ویشترط للمشاركة في التصنیف ان یكون مضى على إنشاء الجامعة اربع سنوات على االقل او ان 
بتزوید الھیئة  تكون خرجت فوجا واحدا من طلبتھا على االقل، وان تلتزم الجامعة المتقدمة للتصنیف

 .بقائمة مئة مؤسسة كحد اعلى یعمل بھا خریجوھا
 

ً، أعدتھ لجنة من الخبراء والمختصین بحیث  ً وعربیا یشار الى أن التصنیف األردني ھو األول محلیا
تكون معاییره قابلة للتطبیق والقیاس وتم اقراره من قبل مجلس الھیئة بعد ان تمت مناقشتھ وإقراره 

تركة من المختصین في ضمان الجودة والتصنیف من كافة الجامعات األردنیة من قبل لجنة مش
حیث اعدت الھیئة دلیال بالمعاییر، التي تتناسب مع ..... إذ انھ یقیم اداء الجامعات،. الرسمیة والخاصة

 .طبیعة وخصوصیة الجامعات العربیة، بحیث تساعد بالحكم على مستوى الجامعة وترتیبھا
 

تصنیف فإن ھیئة االعتماد تتقاضى مبلغ الفي دینار اردني بدل خدمات التصنیف، وبحسب دلیل ال
موضحة انھ في حال عدم ارسال الجامعة المعلومات المطلوبة للتصنیف او تأخرت عن ذلك، فانھا 
تعتبر ضمن قائمة الجامعات المستنكفة عن التصنیف مع الزامھا بكافة التبعات المالیة والقانونیة 

 .على ذلكالمترتبة 
 

حول تصنیف ) أولیاء األمور والطلبة(ویھدف التصنیف إلى تقدیم معلومة واضحة للمجتمع المحلي 
الجامعات وتقدیم تقریر للجامعة یوضح نقاط القوة ومجاالت التحسین لمساعدتھا في تحسین أدائھا 

العالي األردني  وتقدیم تقریر واضح المعالم یحتوي توصیات لمتخذي القرار بخصوص سیاسة التعلیم
والمساھمة في تحقیق ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا في تحقیق رؤیتھا المتمثلة 
بتحسین جودة المخرجات التعلیمیة ومقارنتھا مع مثیالتھا للوصول بمؤسسات التعلیم العالي الى 

لتحقیق التمیز والتفرد في التنافسیة العالمي وتوجیھ برامج مؤسسات التعلیم العالي األردنیة 
 .تخصصات محددة ومتفردة

 
 250(التعلیم والتعلم : عالمة، تتوزع) 1000(وتصنف الجامعات وفقا لخمسة معاییر یخصص لھا 

 50(والعبء التدریسي ) عالمة 250(، ضمن مؤشرات نسبة اعضاء ھیئة التدریس للطلبة )عالمة
ورضا الطلبة ) عالمة 25(ومعدالت القبول ) المةع 25(، والدرجات العضاء ھیئة التدریس )عالمة

 ).عالمة 50(
 

برامج الدراسات العلیا : ضمن مؤشرات) عالمة 250(اما المعیار الثاني یتمثل في البحث العلمي 
، )عالمة 40(، البحوث لكل عضو ھیئة تدریس )عالمة 40(عالمة، استشھادات البحوث  40(

  طلبة نیوز
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، مخصصات البحث العلمي لكل عضو ھیئة )عالمة 35(مي التمویل الخارجي لمشاریع البحث العل
، المجالت )عالمة 20(، براءات االختراع )عالمة 30(، الباحثون المتفرغون )عالمة 35(تدریس 

 ).عالمة 10(العلمیة المحكمة 
، الطلبة )عالمة 20(الطلبة الدولیین : ضمن مؤشرات) عالمة 150(البعد الدولي : اما المعیار الثاالث

، اعضاء ھیئة التدریس )عالمة 15(، اعضاء تحریر المجالت العالمیة )عالمة 20(زائرین ال
، االبحاث المنشورة في وقائع )عالمة 15(، التفرغ العلمي في جامعات عالمیة )عالمة 20(االجانب 

، البرامج التدریسیة المشتركة او )عالمة20(، المشاركات البحثیة )عالمة 20(مؤتمرات عالمیة 
 .عالمة) 20(مستضافة ال

السمعة التوظیفیة : ، من خالل مؤشرات)عالمة 200(ویتمثل المعیار الرابع بجودة الخریجین 
، نسبة الملتحقین ببرامج الدراسات )عالمة 75(، نسبة توظیف الخریجین )عالمة 75(للخریجین 

، ضمن )عالمة 150(اما المعیار الخامس یتعلق باالعتمادات االكادیمة ). عالمة 50(العلیا 
 40(عالمة، التصنیفات وشھادات الجودة العالمیة ) 40(شھادة ضمان الجودة المحلیة : مؤشرات

 ).عالمة 35(، االعتمادات وشھادات ضمان الجودة الخارجیة للبرامج االكادیمیة )عالمة
 

ّم«وفي تفاصیل المعاییر، فإن معیار  دة العملیة یعكس مدى اھتمام الجامعة بجوْ » التعلیم والتعل
التعلیمیة ومخرجاتھا؛ من خالل توفیر العدد المناسب والمؤھل من أعضاء الھیئة التدریسیة، والذین 
تّم استقطابھم من مختلف الجامعات العالمیة المرموقة، والقائمین على تدریس المواد الدراسیة 

النشاطات التدریسیة المطروحة بالخطة الدراسیة ضمن عبء دراسي مثالي یتیح لھم ممارسة مختلف 
 .والبحثیة، واستخدام التكنولوجیا الحدیثة، وأسالیب التدریس المناسبة في العملیة التعلیمیة

 
یتضمن مدى اھتمام الجامعة بالدراسات العلیا واالختراعات والبحث العلمي » البحث العلمي«اما 

ئتین التدریسیة والبحثیة وإصدار المجالت العلمیة المحكمة من خالل تعزیز مساھمة أعضاء الھی
بالنشر العلمي، ورصد المخّصصات لذلك، وتوفیر مصادر الدعم الخارجي للبحوث المتمیزة، وتفریغ 

ً لھذه الغایة أو تعیین ھیئة باحثین  .أعضاء من الھیئة التدریسیة كلیا
 

تسویق نفسھا سمعة الجامعة اإلیجابیة وشھرتھا الدولیة وقدرتھا على » البعد الدولي«في حین یعكس 
ً بإبرام اتفاقیات التبادل الثقافي، واستقطاب الطلبة من مختلف أنحاء العالم، وانخراطھا في برامج  دولیا
أكادیمیة مستضافة أو مشتركة مع جامعات عالمیة على مستوى البكالوریوس والدراسات العلیا، كما 

لھم محّررین أو أعضاء ھیئات ویعكس كفاءة ونوعیة أعضاء الھیئة التدریسیة فیھا من خالل؛ عم
تحریر لمجالت علمیة عالمیة محكمة، ومشاركتھم في مؤتمرات علمیة أو بمشاریع األبحاث الدولیة 
المشتركة واستقطاب الجامعات العالمیة المرموقة لعدد منھم لقضاء إجازات التفرغ العلمي فیھا، 

 .یھا لتعزیز مكانتھا الدولیةوكذلك استقطاب الجامعة أعضاء ھیئة تدریس وباحثین للعمل ف
 

فیقیم قدرة الجامعة على تخریج طلبة مؤھّلین علمیا وعملیا، ومطلوبین لسوق » جودة الخّریجین«اما 
العمل بشدة، ومن خالل ازدیاد الرضا عنھم من وجھة نظر أرباب العمل ، كما ویعكس قدرات الطلبة 

 .الدراسات العلیا في الجامعات المختلفة العلمیة والبحثیة التي تمّكنھم من االلتحاق ببرامج
 

مستوى الجْودة الذي وصلت إلیھ الجامعة من خالل حصولھا على » االعتمادات األكادیمیة«وتعكس 
شھادة ضمان الجْودة المحلیة من ھیئة االعتماد المحلیة أو من ھیئات االعتماد وضمان الجْودة الدولیة 

على مستوى برامجھا األكادیمیة المختلفة، مما یعّزز السمعة سواء على مستوى المؤسسة التعلیمیة أو
  .اإلیجابیة للجامعة، وبرامجھا األكادیمیة، وخّریجیھا وطلبتھا وأعضاء الھیئة التدریسیة فیھا
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 االعتماد الخاص لبعض التخصصات االكادیمیة
 
  

الدكتور بشیر الزعبي البت اجلَّ  مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا برئاسة 
كلیة / في جامعة البلقاء التطبیقیة ) برنامج الماجستیر/ الریاضیات (في االعتماد الخاص  لتخصص 

 .المركز لحین تعیین العدد الالزم من اعضاء ھیئة التدریس/ العلوم 
ووافق المجلس وفق بیان صحافي صدر الیوم عن المجلس على استمراریة االعتماد الخاص  

كلیة عمان الجامعیة / في جامعة البلقاء التطبیقیة)  برنامج البكالوریوس/ ادارة االعمال  ) لتخصص 
 .للعلوم المالیة واالداریة

الرسم ( كما وافق المجلس على اقرار معاییر االعتماد الخاص ودراسة طلب االعتماد لتخصص 
 .المركز / البلقاء التطبیقیة  برنامج البكالوریوس في جامعة/ الحاسوبي والرسوم المتحركة 

  .فرع اربد/وقرر المجلس الموافقة على االعتماد العام لكلیة القدس
  

  6:الرأي ص/4:الغد ص
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 البیئة اآلمنة تنعكس إیجابا على التحصیل األكادیمي للطالب

الحالة النفسیة والجسدیة أمران في غایة األھمیة بالنسبة للطالب، وموازیتان لتحصیلھ العلمي 
ً على وكفاءتھ في التعلیم ، فوجود الطالب في بیئة مادیة مالئمة وصحیة آمنة ونظیفة، ینعكس إیجابا

 .تحصیلھ األكادیمي، وتعد حاجة أساسیة ال یمكن االستغناء عنھا

وكما ھناك اھتمام دائم ومتواصل في المعلم وكفاءتھ والمناھج وأسالیب التدریس والعمل بجد من 
 بد من االلتفات إلى البیئة المادیة المحیطة بالطالب، كمكمل أجل إصالح العملیة التعلیمیة برمتھا، ال

 .أساسي لعملیة اإلصالح ھذه

ً على العملیة التعلیمیة  اختصاصیون یرون أن وجود الطالب في بیئة صحیة آمنة، ینعكس إیجابا
 .ككل، والعكس صحیح، كما ویؤكدون أنھا من المطالب المھمة والحاجات الضروریة

یحظى بھ الطلبة كافة الملتحقون بالمدارس الحكومیة والخاصة ووكالة الغوث،  وھذا ما یجب أن
 .ملیون طالب 1.9والذین یبلغ عددھم العام الحالي 

وفي ذلك، یرى الخبیر التربوي الدكتور ذوقان عبیدات، أنھ ال یوجد تعلم بدون بیئة مادیة مناسبة، 
ھویة وأكسجین وكل شيء متعلق في الطالب، ویقصد بالبیئة المادیة جمیع التسھیالت من مكان وت

ً أن البیئة المادیة المناسبة یجب أن توفر مساحات لحركة الطالب في الصف  .مبینا

ویضیف أن البیئة المادیة یجب أن تكون آمنة بمعنى أن ال یكون فیھا ما یھدد حركة الطالب مثل 
 .بأن یكون موقع آمنا األبواب التالفة واألدراج واألسوار والساحة وموقع المدرسة،

ویلفت ذوقان إلى أن دماغ الطالب ال یعمل إال بوجود األكسجین، والصفوف المزدحمة ال توفر 
نباتات  10- 6األكسجین للطالب، لذلك البد من وجود تھویة مناسبة، وأن یزرع في كل صف من 

 .لتزوید الطلبة باألكسجین الالزم طوال النھار

ن ألوان الغرفة الصفیة جاذبة وجمیلة ومزودة بمناظر طبیعیة بدون باإلضافة إلى أھمیة أن تكو
تعلیق أشیاء بشكل فوضوي على جدران الصف، مبینا أن بیئة الصف یجب أن تكون متجددة 

 .والمقاعد مریحة واتجاھاتھم متغیرة باستمرار

  6:حیاتنا ص/الغد
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تحفز الدماغ،  كما ویؤكد ذوقان ضرورة أن یسمع الطلبة الموسیقى باستمرار، ألنھ ثبت علمیا أنھا
ویلفت كذلك إلى أن نظافة دورات المیاه أمر مھم . ویصبح معھا أكثر قدرة على االنسجام والتفاعل

ً ومفقود في مدارسنا، وال بد من العمل علیھ وتوفیر النظافة لھم  .جدا

مام في حین تذھب الدكتورة والمعلمة السابقة والتربویة زاھیة أبو السمید، إلى أنھ ال بد من االھت
بالبیئة المادیة للطالب من نواحیھا كافة، فوجود دورات میاه مھیأة یعد من الحاجات األساسیة التي ال 
یستطیع الطالب أن یكمل تعلیمھ بدونھا، كذلك عنصر التدفئة أمر في غایة األھمیة، فإذا شعر 

 .الطالب بالبرد یفقد كامل تركیزه ویصبج جلوسھ في الصف كعدمھ

ن جلسة الطالب المكتظة بجانب بعضھم بعضا لكثرة عددھم، كما تقول، یمنعھم من باإلضافة إلى أ
أن یطبقوا أي شيء من أفكار التعلیم الجدیدة مثل المجموعات والنشاطات التعلیمیة والتعلیم التفاعلي 

ً في المدارس الحكومیة  .خصوصا

وتشیر أبو السمید كذلك إلى ضرورة وجود ساحة مدرسیة تكون متنفسا لھؤالء الطالب، موضحة 
أن ھذه كلھا أمور تعد من األساسیات التي ال بد من مراعاتھا، لضمان بقاء الطالب مندفعا ومتحمسا 

 .للتعلم واإلبداع

ول إن عدد مدارس المشرف التربوي على المدارس الحكومیة األستاذ محمد قاسم السالیطة، یق
مدرسة، ھذا العدد الكبیر یشكل عبئا على وزارة التربیة والتعلیم،  3700المملكة یتجاوز الـ

ً في موضوع الصیانة، مبینا أنھ قبل مدة تم تخصیص أكثر من ملیون دینار لھذه الغایة  .خصوصا

ب عند الطالب، إال أن أعمال الصیانة تتأثر بأمور عدة، كما یقول، منھا وجود ثقافة التخری
ً مدارس الذكور، وھو ما یستدعي عمل صیانة شبھ سنویة للمدرسة نفسھا، باإلضافة الى  خصوصا

ً المخصصات ال تصل للمدرسة األكثر حاجة لھا وتذھب للمكان الخاطئ  .أنھ أحیانا

ویرى السالیطة أن المدارس بحاجة إلى وقفة عملیة على أرض الواقع بعیدا عن التنظیر على 
ً مع الور ق، بحیث یتم تقییم وضع كل مدرسة على حدة والعمل على تھیئتھا بشكل صحیح، خصوصا

وجود األعداد الزائدة التي شكلت عبئا كبیرا على المدارس، مؤكدا أن المدارس بحاجة إلى زیادة 
 .نسبة المخصصات إلصالح أوضاعھا ومتابعتھا

بیئة المادیة للطالب تلعب دورا كبیرا في وفي ذلك، یقول االستشاري األسري أحمد عبدهللا أن ال
عملیة تعلیمھ؛ حیث إن للطالب حاجات نمائیة أساسیة تحدث عنھا إبراھام ماسلو في ھرم الحاجات 

 .اإلنسانیة
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ویشیر إلى أن أھمیة تلبیة ھذه الحاجات للطالب تنبع من أن عدم تلبیتھا یعیق العملیة التعلیمیة أصال، 
اك عملیة تعلیمیة مكتملة األركان، تسیر بدون تدفئة، وكذلك بقیة فال یمكن أن نتصور أن ھن

 .االحتیاجات األخرى

والتعلم، من وجھة نظر عبدهللا، فیھ العدید من العوامل التي تنجحھ أو تفشلھ كالدوافع وبیئة التعلم 
 .وطبیعة المنھج، لھذا فإن تلبیة االحتیاجات كافة تعد من ضرورات التعلم

مخلص مزاھرة، أن المدارس غیر النظیفة، . ، یرى اختصاصي الطب العام دومن ناحیة صحیة
وخصوصا دورات المیاه، تتراكم فیھا الجراثیم، مما یؤدي إلى إصابة الطلبة بالتھابات في األمعاء 

 .وفي المسالك البولیة وفطریات في الجلد، عدا عن أنھا تثیر االشمئزاز

فإذا كان المكان ملیئا بالغبار وغیر نظیف، فإن البكتیریا  أما بالنسبة للغرف الصفیة، كما یقول،
والغبار المتكون یدخل إلى الجھاز التنفسي للطالب ویسبب لھ االلتھاب، باإلضافة إلى أن إغالق 
الشبابیك واألبواب، بسبب البرد الشدید، وعدم توفر التدفئة، یعمل على عدم تجدید الھواء، ما یؤدي 

 .شعیبیة عند الطالب ویتسبب لھ بااللتھابات كذلكإلى تسكیر المسالك ال

ویشیر مزاھرة إلى أنھ ال بد من قیام الطلبة بغسل أیدیھم كل فترة، ألن جزءا كبیرا من المرض 
سببھ عدم غسل الیدین الذي یحمي من الزكام والبكتیریا، مؤكدا أن كل ھذه األمور یجب أن تؤخذ 

 .رھا من أجل صحة وسالمة أبنائنابعین االعتبار وأن یتم العمل على توفی
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 من الخارج» الثانویة«لمعادلة » التربیة«اتفاق نیابي مع 
  

أعلن رئیس لجنة التربیة النیابیة مصلح الطراونة عن اتفاق توصل إلیھ المكتب الدائم للمجلس 
لیھا من واللجنة مع وزارة التربیة والتعلیم حول موضوع معادلة الشھادات الثانویة للحاصلین ع

 .الخارج
وأخذ مجلس النواب علما باالتفاق الذي ینص على أن المعادلة تكون وفق نظام معادلة الشھادات 

، في حین یتم معادلة الشھادات بعد 2016وتعلیماتھ للحاصلین على الشھادات قبل عام  2013لسنة 
إعادتھ لعدة مرات  من خالل الخضوع الى امتحان للقدرات المعرفیة والتحصیلیة یمكن 2016عام 

 .وبأوقات متقاربة
وأشار االتفاق إلى أن مدة اإلقامة ستكون وفق التقویم المدرسي في البلد الذي تتواجد بھ المدارس 

  .التي حصل الطلبة على الشھادة منھا

  1:الدستور ص
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 حررتني من الشكل التقلیدي للروایة» أعشقني«الثورة في : سناء الشعالن
  
 

لثفافي في الزرقاء مساء األول من أمس، األدیبة الدكتورة سناء الشعالن استضاف أسرة نادي القلم ا
في أمسیة أدبیة قّدمت فیھا شھادة إبداعیّة حول تجربتھا الّروائیّة، قدمھا خاللھا الناقد أحمد القماز 

ً إلى مواطن »أعشقني«رؤیھ النقدیّة لروایتھا األشھر  ، وسط حضور من المثقفین والمھتمین، مشیرا
جریب والدھشة واالشتغال الفني الّراقي في ھذه الّروایة، الفتا النظر أّن الشعالن قد تركت بصمتھا الت

ً عن العربّي، بل لھا اسمھا المھم في اإلبداع العالميّ   .الخاّصة في المشھد اإلبداعّي األردنّي فضال
ي جعلتھا تحتّل مكانة واستعرض الغماز تالیا مالمح تجربة الشعالن اإلبداعیّة وأھم خصائصھا الت

مھّمة، مشیرا إلى منجزھا اإلبداعي واإلعالمي واھتمامھا بقضایا حقوق اإلنسان والمرأة والطفولة  
 ً ھي أدیبة وناقدة أردنیة وإعالمیة ومراسلة صحفیة لبعض المجالت العربیة وناشطة في » :قائال

تعمل أستاذة في الجامعة  قضایا حقوق اإلنسان والمرأة والطفولة والعدالة االجتماعیّة،
األردنیة،حاصلة على درجة الدكتوراة في األدب الحدیث ونقده بدرجة امتیاز، عضو في كثیر من 

جائزة دولیة وعربیة ومحلیة في حقول الروایة والقصة  50المحافل األدبیة، حاصلة على نحو 
لة القصیرة والمسرح وأدب األطفال والبحث العلمي،كما لھا الكثیر من الم ّ سرحیات المنشورة والممث

 .والحاصلة على جوائز
لقد كان حلمي : ، قالت فیھا»أعشقني«الشعالن الّشعالن شھادة إبداعیّة عن روایتھا . إلى ذلك قدمت د

ّقّدم واإلبداع وتتأمر على األفراد  ّحرر من تابوات المجتمع التي تقمع الفكر والت ھو االنعتاق والت
ّالئعّي المجّدین المتمیزین،وتتوا طأ مع الكذب والفساد واالستالب والقمع، وتصلب الفكر الحّر الط

ّجاوزات، وتعدمھ بحبّل المحّددات واألعراف وقبوالت الجماعات والمجتمعات  الّریادّي على خشبة الت
 ً ّحل، وكانت ھذه الّروایة مطیتي نحو حریتي وانعتاقي الذي أراه في انعتاقا واألفراد والملل والن

ً للمظلوم  .ین والمقموعین جمیعا
ّحّرر من  ّورة وھاجسھا، وكانت مسّوغھا ودافعھا نحو الت مشیرة إلى أن مضمون الروایة ھي الث
ّورة، لذا فقد ُشّكلت الّروایة كما یشاء  ّ بالث ّورة إال ّقلیدّي للّروایة، فال یمكن أن نتحّدث عن الث الّشكل الت

ّھوض ب ً على الن ّمانیة المكّونة للّروایة ھي االنعتاق، مادام الّسرد قادرا ھذه الّروایة؛ فكانت الفصول الث
اقة في البُعد الخامس، وھي  ّ تصلح ألن تكون -دون شّك - استعراض لألبعاد ومعادالت رمزیّة للط

ّریق،  إشارات علمیّة إنسانیّة تشابھ اإلشارات الّصوفیّة التي تشیر إلى المبتغى، وتقود الّراغب نحو الط
ُفّسر وفق ُدرك على قدر تأویالت المریدین وھي ت  .فھوم المتلقین، وت

الّزمن ھو َمْن كان البطل الحقیقي في الّروایة، ولذلك ساح الّسرد في ثنایا ھذا الّزمن، ودار : وقالت
في عوالم الماضي والحاضر والمستقبل دون حواجز، وكان صوت الّراوي العلیم ھو المسیطر، 

ّھ كان یسكُت عندما تعلو إر ادة أبطال الّروایة، ویخنقھم الّضیق أو تتأّجج مشاعرھم، فنسمع ولكن
أصواتھم وھم یتناوبون على الّسرد، ویتقاسمون أدوار دفعھ نحو الحدث باقتدار دون تدّخل الّراوي 
ّ عندما یتركون لھ دور اإلحاطة والوصف التي ال  العلیم، وال یعطون زمام الّسرد من جدید لھ إال

 .ّشركاء في صنع الحدث، ال الّشاھدین علیھ فقطتنبغي لھم، وھم ال
 .     ثم قرأت بعضا من نصوصھا األدبیة التي حازت على إعجاب الحضور وتفاعلھم معھا

قافي في الزرقاء، . واختتمت األمسیة حین قّدمت د ّ الّشعالن األدیب الّشاب أحمد سمور للوسط الث
وب سیكون لھ شأنھ الخاّص في المستقبل القریب إّن أحمد سمور ھو بمثابة صوت شبابّي موھ: قائلة

ً في المشھد اإلبداعّي األردنّي والعربيّ  حیث  قرأ سیمور قصتین من قصصھ القصیرة التي نالت . جدا
  .»أھواك بال أمل»، و»بین فینیسیا والزرقاء«إعجاب الحضور بعنوان 

  13:الدستور ص
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 رسالة مفتوحة لوزیرالتربیة والتعلیم
  

  داود ُكتّاب
 

والشك ان تعیینكم في موقع . لف طویل وعمیق لما ھو مطلوب من وزارة التربیة والتعلیمھناك م
وزیر التربیة والتعلیم سیوفر فرصة فریدة لكي تلعب الوزارة دورا تنویریا لضمان وجود سد منیع 

 .ضد التطرف الفكري في المجتمع
 

رقمیة وتوفر االنترنت في كل بیت إن اكبر التحدیات التي تواجھ المجتمع األردني الشاب في عصر ال
 .ومع غالبیة الشباب في اجھزتھم الخلیویة ھو في مجال محو االمیة االعالمیة

 
لقد ابتكرت منظمة الیونیسكو العالمیة منھاجا متكامال یمكن االستفادة منھ الدخال عنصر محو األمیة 

ن الیوم ھو ضرورة وعي طالبنا فما یھم كل انسان عاقل في األرد. لكافة طالب المدارس في األردن
وتنمیة قدراتھم على التفرقة بین المعلومة الصحیحة وتلك المزورة وكیفیة تفكیك رموز ما ینشر على 
شبكات التواصل االجتماعي وعلى المواقع االلكترونیة المحلیة واإلقلیمیة الذي أصبح ضرورة 

 .لمجتمع بأسرهقصوى،اذ اصبح مضمون السوشال میدیا یؤرق نوم الوالدین وا
 

الثورة الرقمیة تتطور بسرعة البرق وعلى القائمین على وزارة التربیة والتعلیم ابتكار وسائل وطرق 
 .للتجاوب مع ھذا التطور السریع حفاظا على طریقة حیاتنا وثقافتنا وتقالیدنا

 
منھا بدال من محاولة  رغم أن التعامل مع التغیرات الرقمیة تقلق الكثیرین، اال ان من الممكن االستفادة

 .السیطرة علیھا او تقیید حریة المستفیدین منھا
 

فمن . من الواضح أن التغیرات الرقمیة اصبحت اكبر بكثیر من قدرة الدول على السیطرة علیھا
الضروري بدال من اضاعة الوقت في محاوالت السیطرة على السوشل میدیا أن یتم االستفادة من 

 .الوعي وللتواصل مع الطالب من خاللھا بدال من محاولة تحدیدھا او منعھا الثورة الرقمیة لزیادة
 

و على سبیل المثال یمكن ابتكار برامج رقمیة للطالب والطالبات تعكس رغباتھم وتطلعاتھم وتوفر 
 .لزمالئھم فرصة للتعبیر عن النفس والمشاركة بمضمون تنویري ومنفتح

 
ثورة الرقمیة یأتي ضرورة تغییر طبیعة المناھج التعلیمیة من بالتزامن مع تحدي السوشال میدیا وال

 .الصف االول للتوجیھي
 

فعصر المعلومة وتحدي توفیر مخرجات منافسة في السوق المحلي واإلقلیمي یتطلب تغییرا جذریا 
سنة بحاالت الطوارئ في البیوت بسبب امتحان التوجیھي،  12في المنھج التعلیمي الذي ینتھي كل 

 .وفھم المادة في الكتب بدال من القدرة على التحلیل والتفكیر الحر“ البصم”یعتمد كثیرا على الذي 
 

وفي محاوالت التخفیف من عبء التوجیھي ال بد من االستفادة من تجارب دول قریبة مثل فلسطین 
ك والتي بدأت بعالج الموضوع من خالل تقلیل المواضیع االساسیة المطلوبة من الطالب وخلق بن

 مقاالت

  13:الرأي ص
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اسئلة لكل موضوع یتم توفیرھا بشكل مختلف لكل طالب االمرالذي یضمن عدم الغش ویخرج 
االمتحان من التركیز على المنھج الرسمي ویحولھ الى امتحان یفحص قدرة الطالب على التفكیر 

 .الحر في معالجة االمور بدال من التقیید باالسئلة واالجوبة المعلبة
 

طالب على التفكیر الحر ھناك ضرورة الى ادخال افكار غیر مرتبطة وفي مجال التنویر وقدرة ال
بالعالمات ولكنھا تساعد على توفیر مواد المنھجیة تساعد الطالب على التفكیر خارج الصندوق 

 .وخارج الترتیبات المعروف نتائجھا مسبقا
 

فصل الطالب الذین  وختاما ال بد من خلق امتحانات وطنیة قبل التوجیھي لمساعدة الجھات المسؤولة
یجب ان یستمروا في مسار التعلیم االكادیمي مقابل من یجب توجیھھم للمسارات المھنیة والتقنیة 

 .وغیرھا
 

االمر نفسھ یتم تطبیقھ في العدید من الدول المتطورة مثل السوید والمانیا بحیث تبدا عملیات تدریب 
رھم لالنضمام لسوق العمل دون الحاجة الطالب من الصف التاسع والعاشر على امور مھنیة تحض

 .لالنضمام الى برامج البكالوریوس ذات االربعة اعوام
 

یمكن دعم برنامج التعلیم التقني من خالل كلیات المجتمع االمر الذي قد یوفر مخرجات من التعلیم 
كادیمي تستطیع بصورة سریعة االلتحاق الى سوق العمل دون اضاعة السنوات الطویلة في التعلم اال

 .الذي اصبح عبئا على الدولة والعائلة
 

. لقد تم تعیین مفكر معروف في موقع حساس في ما یخص احد اھم عناصر مستقبل متقدم ومستدام
كلنا ثقة أن الدكتور عمر رزاز سیكون لھ القدرة واالمكانیة لمواجھة التحدي الكبیر وادخال العناصر 

  .ح وقادر على تقلد كافة اشكال وانواع الوظائفالضروریة لخلق جیل اردني متنور ومنفت
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 اعالنات

  18:الرأي ص
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  تالع العلي -ولید جادهللا كریشان  -
  
  البنیات - خلیل محمد محمود الباشا  -
  
  جبل الحسین -حسن اسماعیل زعبالوي  -
  
  ضاحیة الرشید - غازي رسالن ابو یونس  -
  
  االغوار الشمالیة - أمینة عبدالكریم ارشید البالونة  -
  
  المدینة الریاضیة - رائد محمد شاكر الجوھري  -
  
  الزرقاء -محمد شاكر القبج  -
  
  شارع المدینة الطبیة - فرید مھیار » محمد روحي«د محم -
  
  الشمیساني - نشأت عفیف ھاشم  -
  
  طریق یاجوز -جالل ادریس محمد ادریس جراب  -
  
  بیادر وادي السیر - فتحي داود رباح سالم الروایضھ  -
  
  الزرقاء –فریال ناصر سالم الدقم  -

 وفیات

  الرأي 
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دینارا رغم ان عدد المستفیدین )  20( بمكرمة الـ » وائمالت« اولیاء امور طلبة تفاجأوا بعدم شمول 
من العائلة ال یتجاوز العدد المحدد وھو خمسة افراد علما ان لكل فرد من التوائم رقما وطنیا مستقال 

  .واسما خاصا
  

نظام تأجیر األموال غیر المنقولة لغیر األردنیین واألشخاص المعنویین في اقلیم البترا حرم جمعیات 
مھتمون بالشأن المحلي .. یة في البترا من تملك أراض في االخیرة إلقامة مشروعات استثماریةمحل

وكان النظام اثار جدال نیابیا . طالبوا بإعادة النظر في النظام بما یخدم االستثمار المجتمعي والمحلي
  .وشعبیا أبان مناقشتھ بسبب المخاوف من تملك اإلسرائیلیین ألراض في المدینة

  
تدفئة المركزیة في الوزارات والدوائر الحكومیة تعمل منذ ساعات الصباح وحتى المساء دون ال

موظفون یضطرون الى فتح نوافذ مكاتبھم للتخفیف من .. مراقبة في إسراف وھدر واضح للمال العام
 یجب ان یكون ھناك ایقاف مبرمج» عین الرأي«وقال موظفون حكومیون الى . حدة الحرارة العالیة 

  .»للتدفئة لتقلیل استھالك الكھرباء او الدیزل وعدم شعور المراجعین والموظفین بضیق
  
  

 زوایا الصحف 

  عین الرأي 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 6( 5300426: فاكس) 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

20 

 
ّاب حفال  تنظم وزارة السیاحة واآلثار وبلدیة السلط الكبرى تحت رعایة وزیرة السیاحة لینا عن

اح یوم وذلك عند الساعة العاشرة من صب» الوجھة السیاحیة الممیزة«بمناسبة فوز مدینة السلط بلقب 
  .مؤسسة إعمار السلط/ األربعاء الخامس والعشرین من كانون الثاني الجاري في مركز السلط الثقافي

  
المعلمین العاملین في المدارس الخاصة لعدم التوقیع » رابطة المعلمین الدیمقراطیین األردنیین«دعت 

وضة من قبل وزارة على أي نموذج لإلجازة بین الفصلین حیث إن ھذه العطلة حق للمعلم ومفر
التربیة والتعلیم حسب التقویم المدرسي المعتمد، مطالبة في بیان لھا وزارة التربیة والتعلیم العمل 
على متابعة ھذا األمر، ونقابة المعلمین متابعة ذلك لیس فقط بإصدار بیان وانما بالتواصل مع 

  .المعلمین في جمیع المدارس الخاصة والدفاع عنھم
  

مقارنة  2016خالل العشرة أشھر األولى من عام %) 9ر3(درات األردنیة بنسبة انخفضت الصا
  .، وفق أحدث الدراسات بھذا الشأن2015بنفس الفترة من عام 

  
  .العام الدولي للسیاحة المستدامة من أجل التنمیة 2017أعلنت منظمة السیاحة العالمیة أن العام 

  
ت صباح الیوم ورشة عمل للبرنامج التدریبي حول تطویر یفتتح وزیر الزراعة المھندس خالد الحنیفا

في جمعیة أم  UNIDOریادة األعمال الزراعیة والذي تنظمھ األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة 
  .الصلیح الخیریة غریسة في الزرقاء

  
بشكل متكرر في ضاحیة الرشید یقدم مواطن یبدو أنھ مصاب بمرض نفسي على خلع مالبسھ في 

على مرأى من المواطنین، شكاوى كثیرة وردت الى مركز أمن الرشید غیر أنھ لم یتخذ أي الشارع و
  . إجراء یذكر

  
تشارك فرقة معان للفلكلور الشعبي في مھرجان ربیع سوق واقف، الذي یقام في العاصمة القطریة 

  .الدوحة، ابتداء من یوم أمس ویستمر حتى الثالث من الشھر المقبل
  

  .2017باط المقبل فعالیات عمان عاصمة الثقافة اإلسالمیة تبدأ مطلع شھر ش
  

، بمشاركة نخبة من المبدعین »الملتقى الخامس لإلبداع الشبابي«یقیم اتحاد الكتاب واألدباء األردنیین 
  .الشباب، وذلك الساعة الرابعة والنصف من مساء السبت المقبل
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زارة الصحة أمس القبض على شخص یحمل الجنسیة ألقت األجھزة األمنیة بالتعاون مع كوادر و
أنھ ورد " الغد"مصادر أبلغت . اإلسرائیلیة، ویمتھن الطب بدون شھادة في منطقة عبدون بعمان

األسبوع الماضي بالغ لوزارة الصحة بوجود شخص لدیھ عیادة للعالج بالطب المالیزي، دون 
إلقاء القبض على الشخص أثناء قیامھ بعالج حصولھ على شھادة الطب، لیتحرك الفریق إلى المكان و

 .أحد األشخاص، حیث تم تحویل الشخص للجھات المعنیة بعد توقیفھ من قبل المدعي العام
  

نائبا الحكومة، في مذكرة تبنى التوقیع علیھا أمس النائب بركات العبادي، باتخاذ قرار  50طالب 
الغالء "قاعدین الجدد، ونوھت المذكرة إلى أن عاجل یتضمن تسویة رواتب المتقاعدین القدامى بالمت

 ".ال یفرق بین متقاعد قدیم وجدید
  

أقدم ستیني على االنتحار شنقا مساء أمس داخل منزلھ بمنطقة البقعة، بحسب مصدر أمني، والذي 
أشار إلى أن الستیني قام بلف حبل حول عنقھ وربطھ بمروحة داخل منزلھ وشنق نفسھ، فیما تم 

 .ة للطب الشرعي، والمباشرة بالتحقیق بالحادثة للوقوف على مالبساتھاتحویل الجث
  

حفل خاص ینظمھ معھد طالل أبوغزالھ كونفوشیوس بالسنة الصینیة الجدیدة یوم االثنین المقبل في 
الحفل یرعاه الدكتور طالل أبوغزالھ والسفیر الصیني في عمان بان ویفانغ، . ملتقى طالل أبو غزالة

  .للفنون الصینیة الشاملة إلحیاء بعض فقرات الحفل" اوجو"قة و یستضیف فر
  
  

  سناء الصمادي:اعداد
 

  زواریب الغد


