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 "األردنیة"الخرابشة رئیسا التحاد طلبة 
 

جرت في الجامعة األردنیة الیوم انتخابات الھیئة التنفیذیة التحاد طلبة الجامعة، وفاز الطالب محمد   -فادیة العتیبي
 .صوتا)  58(فایز الخرابشة بمنصب رئیس االتحاد بحصولھ على 

  
لعلیا النتخابات اتحاد الطلبة نائب رئیس الجامعة للكلیات العلمیة الدكتور عمر الكفاوین الطالب وأعلن رئیس اللجنة ا 

ّك نائبا للرئیس بحصولھ على , محمد فایز الخرابشة رئیسا لالتحاد صوتا، والطالب جھاد ) 56(والطالب یزن ولید شن
 .صوتا) 56(ینا للصندوق وحصل على والطالب یزن وائل محمد أم, صوتا) 51(أبو السكرأمینا للسر بواقع 

  
  

وأشاد الكفاوین باألجواء الدیمقراطیة التي سادت عملیة انتخاب الرئیس واللجان الفرعیة، وأثنى على الروح التنافسیة 
 .النزیھة والشفافة التي تحلى بھا الطلبة المرشحون والمنتخبون على حد سواء

  
  

ید شؤون الطلبة الدكتور خالد الرواجفة أن طالبین اثنین كانا قد ترشحا من جانبھ صرح مقرر لجنة االنتخابات عم
لمنصب رئیس االتحاد، واثنین لمنصب نائب الرئیس، مشیرا إلى أن االنتخابات جرت بمنتھى الشفافیة والنزاھة 

 .وجاءت نتائجھا متقاربة من حیث عدد األصوات
  
  

جان الفرعیة للھیئة التنفیذیة بواقع خمسة أعضاء في كل لجنة، وعلى صعید آخر قال الرواجفة إنھ تم انتخاب الل
وبحسب التعلیمات الجدیدة سیتم خالل األسبوع المقبل عقد اجتماع لتلك اللجان للتشاور في انتخاب رئیس لكل لجنة، 

خارجیة، ولجنة اللجنة المالیة، ولجنة العمل التطوعي وخدمة المجتمع، ولجنة العالقات العامة وال: وھذه اللجان ھي 
 .ولجنة البحث العلمي والشؤون األكادیمیة, قضایا الطلبة، ولجنة النشاطات الطالبیة

  
وفي سیاق متصل جرت الیوم انتخابات اللجنة التنفیذیة التحاد فرع الجامعة األردنیة في العقبة حیث فاز في رئاسة  

 ).تزكیة(ھمام أبو معیتق  ونائب الرئیس الطالب, )تزكیة(اللجنة الطالب صالح أبو العز 
  
  

ً للصندوق ) تزكیة(فیما فاز الطالب أمجد المالكي بمنصب أمین السر  , )تزكیة(والطالب عبد العزیز شناوي أمینا
برئاسة لجنة قضایا الطلبة ) تزكیة(والطالبة شھد أبو زر , برئاسة اللجنة المالیة) تزكیة(والطالب عوض إبراھیم 

  ).تزكیة(ي حین فازت الطالبة عبیر زیتون برئاسة لجنة البحث العلمي والشؤون األكادیمیة ف, والنشاطات الطالبیة
  

 أخبار الجامعة

  طلبة نیوز - نیوز المدینة - السوسنة -بترا -6: الغد ص - 3: الرأي ص -أخبار األردنیة
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 )األردنیة (القضایا السكانیة وسیاسات المجلس األعلى للسكان محاضرة في 
 
كان استضاف قسم الجغرافیا في كلیة اآلداب في الجامعة األردنیة أمین عام المجلس األعلى للس - فادیة العتیبي 

 .المھندسة میسون الزعبي للحدیث لطلبة الدراسات العلیا حول بعض القضایا السكانیة 
  

نافذة إلى الفرصة (أو ) فرصة سكانیة(وقالت الزعبي إن األردن على أعتاب تحول دیموغرافي تاریخي یحمل 
 ).الدیموغرافیة

  
  

التحضر في قسم الجغرافیا الدكتور موسى سمحة وأضافت الزعبي خالل المحاضرة التي أدارھا أستاذ علم السكان و
أن ھذه الظاھرة یصاحبھا تأثیرات مختلفة على الحالة االقتصادیة واالجتماعیة قد تكون على شكل تحدیات إذا لم 
تستغل بشكل مالئم، وقد تكون فرصا نافعة إذا تم رصدھا والتخطیط واإلعداد المسبق لھا، ویحدث ذلك بالتزامن مع 

 .نخفاض في معدالت اإلنجابتواصل اال
  
  

وأكدت الزعبي أھمیة الوقوف عند موضوع النمو والتركیب السكاني الذي یعد ركیزة أساسیة للتخطیط االقتصادي 
 .واالجتماعي، مشیرة إلى أنھ ال بد  أن یكون ھناك توازن بین حجم السكان والموارد المتاحة

  
  

إناثا وذكورا بدءا بفئة الشباب، : ق بالبناء الھرمي للسكان األردنیینوعرجت الزعبي في حدیثھا على موضوعات تتعل
وإمكانیة االستفادة منھم من خالل مشاریع استثماریة توفر لھم فرص العمل، وكذلك موضوعات البطالة والتخصصات 

ت الدولة المختلفة الراكدة والمشبعة والمطلوبة، إضافة إلى تنظیم العمالة الوافدة، على أن یتم التنسیق بین مؤسسا
 .لوضع االستراتیجیات والقوانین والتشریعات المالئمة والقابلة للتنفیذ

  
  

وأشارت الزعبي في حدیثھا عن قضیة الالجئین السوریین في األردن إلى أنھا مشكلة بحاجة إلى مزید من البحث 
ملھا في مجال التعلیم والمیاه والصحة والتحلیل والوقوف على التحدیات التي یواجھھا األردن، واألعباء التي یتح

 .والعمل
  
  

من جانبھ أكد سمحة أن المحاضرة ھدفت إلى إتاحة الفرصة لطلبة برنامج الدكتوراه في الجغرافیا لالطالع على 
الجھود التي یبذلھا المجلس األعلى للسكان من بلورة للسیاسات ودراسة القضایا الدیموغرافیة مثل الفرصة السكانیة 

مشكالت سكانیة (حدیات ھجرة الالجئین، في سبیل إثراء المحتوى المعرفي لدیھم إلى جانب دراستھم لمادة وت
 .ما یسھم في تحقیق االستفادة القصوى المرجوة) معاصرة

   

  طلبة نیوز -السوسنة –بترا  -أخبار األردنیة
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 منتدون یؤكدون اھمیة دور الممرض في رسم السیاسات الصحیة
  

وتقییم وتطبیق السیاسات الصحیة، لتطویر وتشجیع االبداع أكد منتدون أھمیة دور الممرض في رسم  - سناء الصمادي
 .المھني، وتحسین التعلم والتدریب والبحث العلمي واالرتقاء بالرعایة الصحیة لخدمة المجتمع

 
وأشاروا خالل المنتدى الذي افتتحھ نائب رئیس الجامعة لشؤون الكلیات العلمیة والصحیة الدكتور عمر الكفاوین الیوم 

إلى " دور الممرضین في وضع تقییم وتطبیق السیاسات الصحیة"لیة التمریض في الجامعة األردنیة بعنوان ونظمتھ ك
 .أن اشراك التمریض  في وضع السیاسات یصب في رفع مستوى مھنة التمریض واالرتقاء بجوده خدماتھا

 
مج الدكتوراه في التمریض یناقش دور وقالت عمیدة الكلیة الدكتوره منار النابلسي أن المنتدى الذي نظمھ طلبة برنا

 .الممرضین في وضع السیاسات مما یعزز دورھم في المجال
 

وأضافت النابلسي أن الكلیة سعت منذ انشائھا الى تخریج قادة في التمریض قادرین على االستفادة من المعرفة المبنیة 
 .میین واداریینعلى البحث واألدلة العلمیة وممارسة ادوارھم كقادة وباحثین واكادی

 
ونوھت بأن الكلیة عملت على تطویر الخطط الدراسیة في برنامج الدكتوراه لیكون الخریجون قادرین على دراسة 
وتحلیل طبیعة الفلسفة الناقدة للنظریة والبحث والتطبیق في مجال التمریض، وامتالك القدرات القیادیة في المسائل 

لثقافیة والصحیة، باستخدام التقنیات المعلوماتیة المتقدمة والمشاركة في تطویر االخالقیة والقانونیة واالجتماعیة وا
 .وتطبیق السیاسات الصحیة على الصعید المؤسسي والوطني والعالمي

 
رئیسة المنتدى الدكتورة فتحیة ابو مغلي بینت ان اھداف المنتدى تتمثل في توعیة الممرضین والممرضات بمفھوم 

یات تطویرھا على المستوى االقلیمي والمحلي، وابراز وتفعیل دورھم في ذلك، باالضافة الى السیاسات الصحیة وآل
 .توضیح دور المجالس المھنیة في تطویر وتطبیق السیاسات الصحیة

 
ولفتت ابو مغلي الى ان المنتدى یشارك فیھ نخبة من الخبراء واصحاب القرار والخبرة كل في اماكن عملھم لالستفادة 

الدكتورة رویدا المعایطة من جامعة : تھم في وضع السیاسات وعرض تجاربھم في صنع القرارات منھممن خبرا
العلوم والتكنولوجیا، والدكتور ھاني الكردي االمین العام للجلس الصحي العالي، والدكتورة منتھى غرایبة االمین العام 

لدكتور ابراھیم الفاعوري مدیر التمریض في للمجلس التمریضي االردني، والعین الدكتورة سوسن المجالي، وا
 .مستشفى الملك المؤسس

 
وعرض المشاركون للحضور من العاملین في القطاع التمریضي والرعایة الصحیة في المستشفیات تجاربھم 

 .وخبراتھم في صنع القرارات ووضع السیاسات وخطط التطویر في العمل 
 

موعة منیر سختیان  ورئیس مجلس ادارة مجموعة خلیفة للصناعات یشار الى ان المنتدى جاء بدعم من شركة مج
   .المتقدمة

  حمرین  نیوز –بترا  -طلبة نیوز -أخبار األردنیة
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 یؤسس لسیاحة المؤتمرات في األردن) 11(جیوماتكس الشرق األوسط وشمال أفریقیا في دورتھ 

 
حاث البیئة ضمن اتفاقیة التعاون المبرمة بین الجامعة األردنیة فرع العقبة والمنظمة األوروعربیة ألب  - فادیة العتیبي 

والمیاه والصحراء، تنطلق في مدینة العقبة االثنین المقبل أعمال  المؤتمر الدولي الحادي عشر جیوماتكس الشرق 
األوسط وشمال أفریقیا الذي تنظمھ الجامعة األردنیة فرع العقبة والمنظمة األوروعربیة ألبحاث البیئة والمیاه 

 .تصادیة الخاصة و برعایة رئیسھا ناصر الشریدةوالصحراء بدعم من سلطة منطقة العقبة االق
  

تعقد بالتزامن في الفترة ) بالعلم نبني حاضرنا ونؤسس لمستقبلنا(ومع بدء أعمال مؤتمر الجیوماتكس الذي حمل شعار 
أربعة مؤتمرات دولیة ضمن موسم جدید من المؤتمرات المتخصصة في موضوعاتھا،  27/4/2017-24ما بین 

ا العامة، ویناقش كل واحد منھا على حدة بحوثا تطبیقیة تتنوع ما بین حقول تقنیات الجیوماتكس تشترك في رؤیتھ
والصناعات التعدینیة والتھیئة العمرانیة واالدارة المتكاملة للمناطق الساحلیة التي تصب مجتمعة في نھایة المطاف 

 .إلى تحقیق التنمیة المستدامة فیھا
  
  

ؤتمرات المتزامنة ألسلوب حدیث في الترویج لسیاحة المؤتمرات التي تنتھجھا بعض ویؤسس ھذا الموسم من الم
الدول األجنبیة في سبیل تقدیم رؤیة سیاحیة متكاملة لمدینة العقبة التي تعد بیئة خصبة في الحدیث عن القطاع 

ستراتیجیا الستغالل موارد السیاحي، والمؤھلة جغرافیا واقتصادیا وعمرانیا، لتكون بذلك سیاحة المؤتمرات مكمال ا
 . مدینة العقبة السیاحیة وإمكاناتھا ما یعود بالنفع على قطاع السیاحة بشكل خاص واالقتصاد في األردن بشكل عام

  
  

سلسلة المؤتمرات المتزامنة التي ستعقد بالشراكة مع الجامعة االردنیة والمنظمة االوروعربیة البحاث البیئة والمیاه 
عاون مع الجمعیة الملكیة لحمایة البیئة البحریة على مدار أربعة أیام، تحظى بمشاركة ما یزید على والصحراء بالت

دولة عربیة وأجنبیة سیقدمون جل ) 15(مشارك وباحث وأكادیمي من أصحاب الخبرة واالختصاص من ) 600(
 .ورقة بحثیة) 200(عطائھم من رؤیة علمیة وطرح جدید في جلساتھا من خالل مناقشة ما یقارب الـ 

  
  
ھو أول المؤتمرات الدولیة ضمن موسم المؤتمرات الذي ) جیوماتكس الشرق األوسط ملتقى العلماء والمبدعین(

سیطرح في موضوعاتھ محورا في غایة األھمیة یتعلق بالتقنیات الحدیثة في مجال تقنیات االستشعار عن بعد ونظم 
ة والھامة جدا بحسب أمین عام المنظمة األوروعربیة ألبحاث البیئة والمیاه المعلومات الجغرافیة واستخداماتھا الواسع

 .والصحراء ورئیس المؤتمر الدكتور لطفي المومني
  
  

وقال المومني إن المؤتمر یھدف من خالل طروحاتھ إلى تعزیز منظومة اإلدارة المتكاملة للموارد الطبیعیة المتاحة 
ة وتوظیف التقنیات الحدیثة والمتقدمة في تعزیز ھذه المنظومة لما تملكھ من بغیة الوصول إلى التنمیة المستدام

إمكانیات ھائلة سواء بإدارة المعلومات كنظم المعلومات الجغرافیة أو تزوید الباحثین بالمعلومات كمعطیات االستشعار 
 .عن بعد

  
  

وافق مع المتطلبات المجتمعیة للسكان، وامكانیة وأضاف المومني أن المؤتمر یسعى إلى تعزیز التنمیة المستدامة بما یت
االستفادة من التكنولوجیا المتطورة وآفاق استخدامھا نظرا ألھمیتھا ودقة نتائجھا وسرعتھا في خدمة البحث الھادف 

 .لتحقیق التنمیة المستدامة
  
  

  الوقائع االخباریة - ینة نیوزالمد -بترا - طلبة نیوز -السوسنة -9: األنباط ص -أخبار األردنیة
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رافیة في تحقیق التنمیة وبحسب المومني تشمل محاور المؤتمر أھمیة االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغ
المستدامة، ومعالجة الصور الفضائیة والتكامل والنمذجة، والتنمیة المستدامة للمناطق الساحلیة والنظم اإلیكولوجیة، 
والتھیئة العمرانیة والتنمیة المستدامة، إلى جانب التنمیة المستدامة للموارد المائیة، وإدارة المخاطر، والتنمیة السیاحیة 

 .مة، والطاقة البدیلة، إضافة إلى البحث العلمي والتنمیة المستدامة في الوطن العربيالمستدا
  
  

اإلدارة المتكاملة للتعدین والصناعات التعدینیة (وأشار المومني في حدیثھ إلى أھمیة الموضوع الذي سیطرحھ مؤتمر 
یث أصبح مستقبل الوطن العربي وبحسب وھو عنوان المؤتمر الثاني، ح) العربیة أساس لتحقیق التنمیة المستدامة

 .الدراسات التي أجریت مرتبط بثرواتھ المعدنیة المتنوعة التي یمتلكھا
  
  

وقال المومني إن المؤتمر الذي یھدف إلى استعراض الثروات المعدنیة في الوطن العربي وإمكانات استثمارھا، 
عدین أبرزھا اقتصادیات التعدین وأثر التشریعات سیناقش في جلساتھ جملة من المحاور المتعلقة في قطاع الت

والسیاسات التعدینیة في الترویج لجذب االستثمار في مجال الثروة المعدنیة، وواقع ومستقبل التعدین والصناعات 
التعدینیة من فوسفات وصخر زیتي وبوتاس وإسمنت، وفرص االستثمار الدولي في تلك الصناعات التعدینیة، وأیضا 

افظة على البیئة وتحدیات األنشطة التعدینیة، والجھود الدولیة في الحفاظ على الوضع البیئي والتكلفة البیئیة طرق المح
 .لقطاع التعدین، ودور التكنولوجیا الحدیثة في تطور التعدین والصناعات التعدینیة

  
  

عادن والخاماتت ولیس البترول كما واكد المومني   بأن مستقبل العالم العربي في التعدین حیث یحوي كنوزا من الم
الوطن العربي یختزن في باطن أرضھ على خامات الذھب، الفضة، الفوسفات، الحدید، الزنك، .. یعتقد الكثیرون

ومن البالد الواعدة جدا في .. الكثیر والكثیر.. أفضل عقیق على وجھ األرض.. الرصاص، القصدیر، العقیق الیماني
وھذا جعلني أھتم جدا بھذا . المغرب، األردن، الیمن، موریتانیا والسعودیة بطبیعة الحالمصر، السودان، : التعدین
 .المجال

  
  

فالھدف من انعقاده ھو القاء الضوء على ) المؤتمر الدولي الخامس للتخطیط والتھیئة العمرانیة والتنمیة المستدامة(أما 
أثر على التنمیة المستدامة على المستوى البیئي والتقني  المستجدات الحدیثة في مجال التخطیط العمراني التي لھا

والتخطیط العمراني، واالطالع على التجارب الدولیة في مجال التطویر واالرتقاء في التخطیط والتھیئة العمرانیة 
 .المستدامة

  
  

ن خالل التركیز على التخطیط وقال المومني إن مستقبل التنمیة المستدامة یعتمد على التھیئة العمرانیة للمدن الكبرى م
الحضري لھا والوقوف على كثیر من التحدیات التي تحد من تنمیتھا كمشكالت النقل واإلسكان والتلوث والتخلص من 
النفایات، مشیرا إلى أن محاور المؤتمر ستتطرق إلى التخطیط االستراتیجي  في التوسع في المدن، والتنمیة السیاحیة 

لمتجددة، والتركیز على البحوث العلمیة التي تطرح العوامل التي تتطلبھا التھیئة العمرانیة منھا المستدامة، والطاقة ا
 .توفیر بدیل للطاقة وتكنولوجیا اإلنتاج األنظف فى الصناعة، والتقنیات الحدیثھ فى مجال والعمارة والمدن الخضراء

  
  
والذي یعقد بالشراكة ) ة واإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلیةالمؤتمر الدولي لخدمات النظم البیئی( رابع المؤتمرات ھو 

مع الجمعیة الملكیة لحمایة البیئة البحرریة وھو األول الذي یعقد في مدینة العقبة والذي یلقي الضوء على اإلدارة 
 .المتكاملة للمناطق الساحلیة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا بحسب المومني
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ومني أنھ وبالرغم من كبر طول السواحل العربیة في منطقة الشرق األوسط وشمال افریقیا، إال أن وأوضح الم
الدراسات حول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلیة قلیلة جدا، مشیرا إلى أن السواحل العربیة  تعاني من مشاكل كبرى 

ا على الثروة السمكیة یجب الوقوف علیھا وإیجاد كالتلوث وسوء التخطیط والتنظیم، إضافة إلى انعكاس  التلوث سلب
 . حلول لھا

  
  

لتلك األسباب مجتمعة جاء انعقاد ھذا المؤتمر لیشكل فرصة ذھبیة لتبادل الخبرات واآلراء حول أفضل :" وقال
وث الممارسات التي تصب في تحقیق اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلیة، والتشجیع على إجراء الدراسات والبح

 ".المتعلقة حولھ
  

من الجدیر ذكره إلى أن فعالیات المؤتمرات الدولیة  ستنطلق بحضور رئیس الشرف العلمي للمؤتمر الدولي 
جیوماتكس الشرق االسوط وشمال افریقا رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي محافظة، ورئیس الشرف العلمي 

فرع العقبة الدكتور موسى اللوزي، و رئیس /رئیس الجامعة األردنیة للمؤتمر الدولي للتعدین والصناعات التعدینیة 
الشرف العلمي للمؤتمر الدولي الخامس للتخطیط العمراني والتنمیة المستدامة وزیر التخطیط العمراني لوالیة 

یئیة الخرطوم الفریق الركن المھندس حسن صالح عمر، و رئیس الشرف العلمي للمؤتمر الدولي إلدارة النظم الب
واإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلیة أمین عام جائزة األمیر سلطان بن عبدالعزیز العالمیة للمیاه الدكتور عبدالملك آل 

 .الشیخ، وعدد من الخبراء والعلماء والباحثین
  
  

ولیة وإصدارھا یشار إلى أن المنظمة األوروعربیة ألبحاث البیئة والمیاه والصحراء تحرص على إقامة مؤتمراتھا الد
لمجالت علمیة تعنى بالموارد المائیة والبیئیة، والبیئة وتغیر المناخ العالمي، والتخطیط والتھیئة العمرانیة والتنمیة 

  .المستدامة
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 »اردنیة العقبة«انطالق فعالیات الملتقى الثاني لطلبة الجامعات في 

 
كیف نحمي «قى الثاني لطلبة الجامعات االردنیة تحت شعار انطلقت في الجامعة االردنیة فرع العقبة فعالیات الملت

، بمشاركة رؤساء جامعات وعمداء شؤون طلبة وكلیات واعضاء ھیئات تدریسیة »شبابنا من آفة التطرف واالرھاب
  .وممثلي المنظمات الشبابیة والوزارات واألجھزة األمنیة

 
فل االفتتاح ان الدولة االردنیة قطعت أشواطا كبیرة نحو وقال رئیس الجامعة الدكتور موسى اللوزي خالل رعایتھ ح

مسیرة االصالح الشامل بقیادة جاللة الملك عبدهللا الثاني كضرورة لتطورالمجتمعات المدنیة، الفتا الى ان االردن 
لیھم وعلى یسیر بخطى واثقة في طریق التشاركیة  التي تحمي الشباب من االنقیاد وراء االفكار الظالمیة التي تؤثر ع

  .المجتمع بصورة سلبیة وتشكل معول ھدم لكل محاوالت البناء والتطور واالنجاز
 

وأضاف ان الشباب ھم الرھان الحقیقي للوصول  الى تنمیة مستدامة ومستقبل آمن للوطن بما یمتلكونھ من قوة 
ب ھم اھل الریادة والمبادرة في وطنھم لمحاربة الغلو واالرھاب وعدم االنصیاع لالفكار المتطرفة، الفتا الى انھم الشبا

من خالل مشاركتھم في صنع القرار والدفاع عن الوطن ومكتسباتھ وبناء االستراتیجیة التي تعزز األمن الفكري 
وتستشرف المستقبل داعیا الى عدم تھمیش الشباب واالنتقاص من دورھم كونھم اكثر وعیا وحرصا على مستقبل 

  .الوطن
 

التواصل وخدمة المجتمع بالجامعة مجدولین الصبیحات اھمیة مثل ھذا الملتقى الذي یناقش على  وبینت مدیرة مكتب
مدى یومین محاور اھمھا االرھاب اھدافھ واسبابھ ودور الدولة ومؤسساتھا في مكافحتھ ورأي الدین منھ ودور 

جتماعي في ذلك وتاثیر االرھاب المؤسسات التعلیمیة في التصدي لھ واالعالم واالرھاب ودور وسائل التواصل اال
  .على صناعة السیاحة في االردن ودور األجھزة األمنیة في حفظ األمن واالستقرار في الوطن 

 
وقالت ان الشباب في ایامنا ھذه یواجھون مشكالت اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة ونفسیة في ظل التطور المتسارع في 

ثة والتقلید والفقر والبطالة والتعصب الطائفي ما نتج عن ذلك تیارات العولمة ما جعلھم عرضة للتشتت بین الحدا
فكریة أثرت فیھم ودفعتھم الى تبني األفكار الظالمیة مشیرة الى ان الھدف من الملتقى تعزیز روح االنتماء لتراب 

  .الوطن والوالء لقیادتھ الھاشمیة الحكیمة

  الغد االلكتروني -2: الدیار ص
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 ملقيیوم على حكومة ال 200استطالع للراي بعد مرور 

  
یوم على حكومة رئیس الوزراء ) 200(یعكف مركز الدراسات اإلستراتیجیة على إعداد استطالع للرأي حول مرور 

الدكتور ھاني الملقي، یشمل عددا من القضایا المتعلقة بالشأن االقتصادي والتعلیمي والعسكري واألمني، والجانب 
تطالع اآلراء حول امكانیة خوض األردن حربا بریة على الخاص بتحّمل أعباء الالجئین السوریین، فضال عن اس

 .حدودھا أو جویة
أكثر الصعوبات التي تواجھ الحكومة، خالل الفترة الحالیة، ومستوى » الدستور»وتناولت األسئلة وفق متابعة خاصة لـ

ھا لالمكانیات كافة لغایات أدائھا بمختلف الملفات، وتقییما لعالقة الحكومة مع الھیئة المستقلة لالنتخاب ومدى توفیر
 .اجراء االنتخابات البلدیة والالمركزیة بنجاح في آب المقبل

كما تناولت األسئلة دعم الحكومة للسلطة القضائیة، وكذلك قضایا الشباب ودمجھم بالمجتمع وبصناعة القرار، ومدى 
 .قدرة الحكومة على مواجھة مشكلة البطالة، وكذلك دعم مشاركة المرأة

األسئلة في ذات االستطالع حول جھود الحكومة لمواجھة أعباء الالجئین السوریین وتوفیر الدعم الالزم لھذه  وركزت
الغایة، وكذلك آراء العینة التي أجري علیھا االستطالع في خوض األردن معركة بریة، أو جویة ضد اإلرھاب في 

 .مناطق الصراع واالضطرابات األمنیة
كیز على نتائج انتخابات الرئاسة األمیركیة وفوز الرئیس ترامب على العالقات األردنیة ومن األسئلة كذلك، التر

 .األمیركیة، ورأي العینة بالضربة الجویة األمیركیة التي وجھت مؤخرا لسوریا
ا وفي الشأن التعلیمي تناولت األسئلة المركز الوطني لتطویر المناھج، ومدى أھمیتھ، وفیما إذا كان سینعكس ایجاب

  .على المناھج والتوجیھي وتدریب المعلمین، وعلى المنظومة التعلیمیة بشكل عام

  3: الدستور ص
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 إبداعات الیوم المفتوح في المدرسة النموذجیة

 
برعایة عمید كلیة العلوم التربویة في الجامعة االردنیة األستاذ الدكتور صالح الرواضیة، تم افتتاح فعالیات الیوم 

الذي نظمھ فریق اللغة اإلنجلیزیة في المدرسة النموذجیة بحضور عدد من «  English Open Day«المفتوح 
 .   أعضاء اللجنة الفنیة في المدرسة وأعضاء ھیئة التدریس من كلیة العلوم التربویة وأولیاء األمور

 
ھا، والعمل على ویھدف ھذا النشاط إلى تشجیع الطلبة على التحدث باللغة االنجلیزیة بطالقة واالستماع إلیھا، وقراءت

 . اكتشاف مواھب الطلبة ورعایتھا، وتنمیة مھارات اللغة االنجلیزیة المختلفة لدیھم 
 
 

بدأ الحفل بالسالم الملكي ثم قراءة آیات من القرآن الكریم، تاله عرض العدید من الفقرات والفعالیات التي جذبت أنظار 
« تمثیلي قصیر قدمھ طلبة الصف األول الثانوي بعنوان عرض : الحضور وأسماعھم طیلة الحفل، ومن ھذه الفقرات

 .بإشراف المعلمة وعد عیاصرة« العبودیة في أوروبا 
 
 

الطالبة دانیة بني خالد قدمت أغنیة بإشراف المعلمة نجوان كوتھ، ثم تم عرض برنامج المواھب، والذي تضمن 
ة آالء وریكات، ورقصة قدمھا طلبة الصف عرض لألزیاء لدول مختلفة بإشراف المعلمة زینب ملكاوي والمعلم

وانتھى . الثالث بإشراف المعلمة مرام خلیفات، وفقرة جمباز قدمتھا الطالبة جنى كمال بإشراف المعلمة آالء وریكات
 .قدمھا طلبة من صفوف مختلفة بإشراف المعلمة نجوان كوتھ« الحلم « عرض المواھب بفقرة بعنوان 

 
 

ز المعالم األثریة والثقافیة البارزة والموسیقا المشھورة لعدد من الدول، أعده الطالبان كما تم عرض فیدیو عن أبر
كما تضمنت فعالیات الیوم المفتوح معرض . محمد الفقھاء وعبدالحمید الحیاصات وبإشراف المعلمة وعد العیاصرة

باإلضافة للموسیقى التي تتمیز بھا تلك ثقافي لدول متعددة حول العالم، شمل العادات والتقالید واألكالت التقلیدیة، 
 .الدول، حیث تحدث الطلبة عن كل دولة أشرفت على تنظیمھ المعلمة نجوان كوتھ وآالء وریكات

  31: الدستور ص
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 االسراع في انجاز اإلطار الوطني للمؤھالت: الزعبي
 
 

السادس  عقدت اللجنة الوطنیة لبناء إطار وطني للمؤھالت والمكلفة من رئاسة الوزراء اجتماعھا
برئاسة االستاذ الدكتور بشیر الزعبي رئیس ھیئة اعتماد  18/4/2017الیوم الثالثاء الموافق 

وزارة التربیة والتعلیم، وزارة : مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا وحضور ممثلي من كل من
تماد وضبط التعلیم العالي والبحث العلمي، وزارة التخطیط، مؤسسة التدریب المھني، مركز االع

الجودة في وزارة العمل، نقابة المھندسین، وغرفة صناعة عمان، الجامعات، دیوان الخدمة المدنیة، 
والمركز الوطني لتنمیة للموارد البشریة وذلك في إطار الشراكة اإلستراتیجیة التي تنتھجھا الھیئة مع 

طني للمؤھالت، والمعنیة بقطاع األطراف ذات العالقة، والجھات المعنیة والمستفیدة من اإلطار الو
  .التعلیم والتدریب في المملكة

 
وأشار الدكتور الزعبي في البدایة الى أن إقرار مجلس الوزراء الموقر االطار العام الصالح قطاع 
التعلیم والتدریب المھني والتقني والفني واقرار الخطة التنفیذیة واالجراءات الالزمة لتنفیذ ھذا 

ً مع االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة لألعوام االطار، ویأتي ذ  – 2016لك انسجاما
، كما یھدف البرنامج الى اصالح القطاع وتنظیمھ على مستوى التنسیق والتخطیط والتمویل 2025

االمر الذي یسھم في توفیر فرص التشغیل للشباب االردني مثلما سیتم إعادة تأھیل مخزون دیوان 
  .دنیة لتأھیلھم لسوق العملالخدمة الم

 
ً إلى أن  كما أشار الدكتور الزعبي الى أن ھذا القرار ینسجم مع ھدف اللجنة الوطنیة للمؤھالت مشیرا
اإلطار الوطني للمؤھالت یمثل إحدى الفرص الحقیقیة لتطویر التعلیم والتدریب في المملكة، 

تتعلق بإدراج المؤسسات وتسكین وبالتعاون مع الجھات المعنیة في تفعیلھ أنظمة وسیاسات 
المؤھالت، وربط ھذه السیاسات بتصمیم وطرح المؤھالت في المؤسسات التعلیمیة والتدریبیة في 
المملكة، فضال عن مساھمتھ في توفیر سجل للمؤسسات المدرجة والمؤھالت التي تم التحقق منھا 

  .بحیث تلجأ الیھا كافة الجھات المعنیة
 

جتماع االطالع على آخر المستجدات المتعلقة بعملیة اقرار مقترح لالطار ھذا، وقد تم خالل اال
الوطني للمؤھالت من خالل عدد المستویات والتوصیفات الالزمة لكل مستوى بناًء على مخرجات 
التعلم كما تطرقت اللجنة إلى الھدف من االطار الوطني للمؤھالت وفلسفتھ التي یتبناھا ضمن عمل 

ضمان تحقیق أھداف التحسین والنھوض بمستقبل التعلیم العام والتعلیم العالي اللجنة، من أجل 
ًا منھا بأن الوصول بقطاعات التعلیم والتدریب  والتعلیم والتدریب المھني والتقني في المملكة إیمان
المھني للجودة یسھم في تحقیق الریادة والجودة المستدامة في كافة القطاعات وارتباطھا مع متطلبات 

  .واحتیاجات سوق العمل من خالل توفیر أطر مرجعیة حول نتاجات التعلم

 شؤون جامعیة ومحلیة

  طلبة نیوز
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 في جامعة الزرقاء" المسؤولیة المجتمعیة للجامعات العربیة" الطویسي یفتتح مؤتمر
 

افتتح وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي األستاذ الدكتور عادل الطویسي، الیوم االربعاء، فعالیات 
الذي عقد في رحاب جامعة الزرقاء، والذي نظمھ " المجتمعیة للجامعات العربیة المسؤولیة" مؤتمر 

 كلیتي العلوم التربویة في جامعة الزرقاء وجامعة القدس المفتوحة،
 

بحضور رئیس مجلس ادارة شركة الزرقاء للتعلیم واالستثمار الدكتور محمود أبو شعیرة ، ورئیس 
راتب السعود، ومحافظ الزرقاء الدكتور محمد السمیران، مجلس أمناء الجامعة االستاذ الدكتور 

 .وعمداء الكلیات، وبمشاركة نخبة من العلماء والباحثون من عدة دول عربیة
 

ان مھام الجامعات في القرن الواحد والعشرین اصبحت ترتكز على ثالثة " قال الدكتور الطویسي ،
 " .المجتمعیة مرتكزات وھي التعلم ، والبحث والتطویر، والمسؤولیة

 
وأضاف ان التعلم یجعل الطالب محور العملیة التعلیمیة ، ویحول دور االستاذ الى میسر بعدما كان 
ً ان البحث العلمي یصبح بال فائدة  محور عملیة التدریس من خالل القاء المحاضرة على الطلبة ، مبینا

 عنھ تطبیق ما أو ابتكار،ان كان یخدم فقط اغراض الترقیة األكادیمیة لالستاذ وال ینتج 
 

مشیرا الى أن تنمیة المجتمع لم تعد مؤثرة كثیرا بعقد الدورات في حرم الجامعة البناء المجتمع 
المحلي، بل مسؤولیة مجتمعیة تقوم بھا الجامعات من خالل برامج مبنیة على رؤى واستراتجیات 

 .ذات اھداف تُرصد لتحقیقھا االموال الالزمة
 

انھ من الصعب ان یتقدم المجتمع دون " ة الزرقاء االستاذ الدكتور محمود الوادي ،وقال رئیس جامع
ایقاد شعلة المسؤولیة االجتماعیة لمؤسسات التعلیم العالي لكي تقود المنظمات التغییر المنشود وبناء 

 ".التنمیة وتحقیق الحیاة الطیبة للمجتمع
 

ي تواجھ مجتمعاتنا العربیة وتأثیراتھا المختلفة وأضاف ان ھذا المؤتمر جاء استجابة للتحدیات الت
وقد نجح المؤتمر في استقطاب كوكبة من , ووعینا بأھمیة التخطیط للحاضر والمستقبل, علیھا

في وقت نحن أحوج فیھ إلى ھذه الجھود وتوظیفھا في تجسید , الباحثین العرب المھتمین بالموضوع
 .بیة وترسیخ أركانھ فیھامفھوم المسؤولیة المجتمعیة لجامعاتنا العر

 
من جانبھ بین عمید كلیة العلوم التربویة في جامعة الزرقاء رئیس المؤتمر الدكتور عمر الھمشري، 
ان للجامعات دورا فعاال في المجتمع ، فھي لیست انظمة مغلقة تقتصر على تقدیم العملیة التعلیمیة 

لمختلفة ، وانما ھي نظام مفتوح تتأثر بالمجتمع والتعلمیة دونما تفاعل مع قضایا التنمیة المجتمعیة ا
 .وتؤثر فیھ وتقدوه نحو التغییر المطلوب

 
ان جامعة القدس كرست "وقال رئیس جامعة القدس المفتوحة االستاذ الدكتور یونس عمرو ، 

اھتمامات كبیرة في سبیل تطویر المسؤولیة المجتمعیة ببعدیھا ثقافة وممارسة ، فأصدرت اول دلیل 
ادي عربي للجامعات العربیة في ھذا المجال ،كما عقدت اول مؤتمر للمسؤولیة المجتمعیة ارش

  طلبة نیوز
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للجامعات الفلسطینیة ، وتعد اول جامعة تقرر الزامیة منھج دارسي حول المسؤولیة المجتمعیة لطبلة 
 .كلیة التنمیة االجتماعیة واألسریة واختیار لبقیة الطلبة 

 
ُعد فرصة تاریخیة إلقحام الجامعات العربیة ھذا وأكد ان الشراكة بین جامعة ال قدس وجامعة الزرقاء ت

المنحى سیما ان الجامعات لم تعد مؤسسات تعلیمیة فحسب بل ھي مؤسسة مجتمعیة تنبض بنبض 
 .المجتمع وتشخص تحدیاتھ وتسھم في وضع الحلول لھا

 
یة للمؤتمر االستاذ الدكتور ومن جھتھ بین مدیر فرع جامعة القدس في نابلس رئیس اللجنة التحضیر

یوسف عواد ، ان الجامعات اسھمت الى حد كبیر في تطویر حال المجتمعات وتقدمھا ، اال ان الدور 
المنشود لھا في الوقت الحالي یتضاعف اكثر بكثیر من ذي قبل ، مشیرا الى ان التزام الجامعات 

 .تحقیق نقلة نوعیة في حیاة الشعوببالمسؤولیة المجتمعیة منھجا وتطبیقا من شانھ ان یسرع في 
 

ویھدف المؤتمر الذي یستمر یومین، إلى ضبط المفاھیم والمنطلقات والقضایا االساسیة والمعاییر 
الحاكمة للمسؤولیة المجتمعیة ونشر ثقافة المسؤولیة المجتمعیة، ونشر المعرفة وتبادل الخبرات بین 

جامعات العربیة وربطھا مع الخطط االستراتجیة المختصصین وتفعیل المسؤولیة المجتمعیة في ال
وطرح اھم القضایا التي تعیق من اداء المسؤولیة المجتمعیة ، وتحقیق اھدافھا واتخاذ اجراءات عملیة 

 .وتدابیر للتغلب علیھا
 

دور الجامعات في تعزیز : ویناقش المؤتمر من خالل خمس جلسات عدد من المحاور أبرزھا
، دور القطاعات الحكومیة واألھلیة والخاصة في تعزیز مبادرات المسؤولیة  مسؤولیتھا المجتمعیة

المجمتعیة في الجامعات العربیة ، والمعوقات التى تواجھ الجامعات العربیة في تحقیق المسؤولیة 
 المجتمعیة،

 
ً، دور  الجودة وواقع الحریات األكادیمیة وأثرھا في قیام الجامعات العربیة بدورھا المسرول مجتمعیا

في تعزیز ممارسات الجامعات للمسؤولیة المجتمعیة للجامعات العربیة ، والمسؤولیة المجمتعیة 
للمكتبات الجامعیة ، واستشراف مستقبل المسؤولیة المجتمعیة للجامعات العربیة، باالضافة الى تكامل 

  .المسؤولیة الوطنیة مع المسؤولیة المجتمعیة للجامعات 
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  دولة 46یقا من فر 87بمشاركة 
جامعة عمان األھلیة تحتل المركز الثامن على مستوى العالم في بطولة مناظرات قطر الرابعة  

 للجامعات
 
 

حصل فریق جامعة عمان األھلیة للمناظرات، على المركز الثامن على مستوى العالم في بطولة 
نیسان  12-8الفترة من التي جرت خالل  2017مناظرات قطرالرابعة للجامعات باللغة العربیة 

ً من جامعات عربیة وجامعات عالمیة من سٍت وأربعین دولة حول " ٨٧"الحالي بمشاركة  فریقا
 .العالموتأھل الفریق إلى الدور السادس عشر

 
ٍ قادر على الحوار والحجاج  ً ألھداف الجامعة ومنھا خلق جیل واع وتأتي مشاركة الفریق تحقیقا

 .رالفكري واحترام الرأي اآلخ
 

كلیة الھندسة، غدیر / كلیة العمارة والتصمیم، یزن صدقة / رھام اشتیوي : وتكون الفریق من الطلبة
ھي رئیسة –فیما الدكتورة فداء غنیم ....كلیة األعمال/ كلیة اآلداب والعلوم، مرح قطیشات / الدقس 

  .الوفد ومّدربة الفریق

  طلبة نیوز
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 العنف الجامعي قد یتحول إلى ظاھرة: أكادیمیون
 

اكد اكادیمیون ومختصون بالشأن الجامعي ضرورة وضع الید على األسباب الحقیقیة للعنف الجامعي 
 .ومعالجتھ للحد من ھذا السلوك قبل ان یتحول الى ظاھره في جامعاتنا االردنیة

 
وربطوا بین العنف الجامعي واالحباط لدى الطلبة لقلة فرص العمل وعدم االھتمام باوضاعھم، 

التأثیرات السلبیة للعنف على سمعة التعلیم في االردن وتصنیف الجامعات االردنیة على  مشیرا الى
 .المستویین االقلیمي والعالمي

 
العنف الجامعي من "الدكتورة سناء الرفاعي من جامعة البلقاء التطبیقیة فرع العقبة قالت إن 

ھ سلوك عدواني في وسط جامعي، المشكالت الخطرة التي تواجھ مجتمعنا االردني ویمكن تعریفھ بأن
 .محذرة من ان یتحول ھذا السلوك الى ظاھرة في مجتمعنا" قد ینتھي بأعمال غیر اخالقیة

 
وتحدثت الرفاعي عن اسباب العنف الجامعي ومنھا ضعف التحصیل الدراسي، حیث تشیر الدراسات 

بسبب االزدحام الطالبي الى ان العنف یتركز في الكلیات االنسانیة اكثر من الكلیات العلمیة 
والمعدالت المتدنیة للطلبة الذین یقبلون على ھذه الكلیات مقارنة بالكلیات العلمیة، كما تبین تلك 
الدراسات ان مستوى العنف لدى طلبة السنة االولى والثانیة اكثر من الثالثة والرابعة، وان ممارسة 

 .العنف لدى الذكور اكثر منھا عند االناث
 

واعتبرت ان غیاب االنشطة الجامعیة التي تحفز وتدعم التمیز من االسباب المولدة للعنف، اضافة الى 
االحباط لدى الطلبة لقلة فرص العمل وعدم االھتمام بھم او االستماع لشكاواھم، واألسباب العاطفیة 

تالفیھ بحسب  والتنافس في االنتخابات الطالبیة، وھي كلھا اسباب تدفع الى العنف الذي یمكن
الدكتورة الرفاعي من خالل التوعیة وتفعیل الحوار بین الطلبة وتفعیل االنشطة الطالبیة والحزم من 
قبل ادارات الجامعات بحق مرتكبي العنف، وإعادة النظر بآلیات تعیین االمن الجامعي من حیث 

 .اعمارھم وتدریبھم على كیفیة التعامل مع الطلبة
 

خطورة العنف "كلیة السیاحة والفندقة في الجامعة االردنیة فرع العقبة الى  من جانبھ، اشار عمید
الجامعي وتداعیاتھ السلبیة على العملیة التعلیمیة، والتأثیر على الموارد البشریة وسمعتھا في 
األردن، وتأثیره السلبي على استقدام األیدي العاملة األردنیة، خصوصا طریقة تناولھا على مواقع 

 .ل االجتماعي واحیانا التھویل في االخبارالتواص
 

من أھم أسباب مشاكل "مدیر العالقات العامة في جامعة العقبة للتكنولوجیا مروان المعایطة قال ان 
العنف الجامعي ضعف قدرات اعضاء الھیئة التدریسیة في إشغال الطلبة، وعدم توفر الرحالت 

االنسجام مع الحیاة الجامعیة، والشعور بالفراغ، وعدم الجامعیة العلمیة والترفیھیة، وعدم التكیف و
 ".المساواة في تطبیق القوانین واالنظمة

 
تعدیل اسس القبول الجامعي وتشجیع الحوار بین الطلبة باألسلوب الجید، "واكد المعایطة ضرورة 

  ".واشغال أوقات فراغ الطلبة بالعمل االجتماعي والنشاطات الالمھنجیة

  االلكترونيالسبیل 
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 طالبون بتطویر أداء الجامعات للحد من العنف الطالبيأكادیمیون ی

  
دعا اكادیمیون واساتذة جامعات عمادات الكلیات الستقطاب الطالب الذین علیھم انذارات سلوكیة 
واكادیمیة، واشغال وقت فراغھم، وااللتقاء بھم بشكل دوري، وتذكیرھم بأھمیة االستعداد المتواصل 

 .للدراسة
تماع في جامعة البلقاء التطبیقیة الدكتور حسین الخزاعي ان اسباب العنف وقال استاذ علم االج

الجامعي كثیرة، منھا التعصب والعشائریة والخالفات الشخصیة وقلة الوعي والتربیة غیر السلیمة 
 .واالستعراض وحب الظھور والفراغ وقلة الدراسة

عسیلة ان التركیز على الجانب  وقال عمید شؤون الطلبة في جامعة عمان االھلیة الدكتور ماجد
االكادیمي للطلبة في الجامعات واغفال ثقافة الحوار بین الطالب واالستاذ في االمور المجتمعیة قد 
تكون من اھم عوامل عدم اكتشاف میول الطالب للعنف الجامعي على العكس في حالة مناقشة الطالب 

 .في االمور العامة الكتشاف الطاقات السلبیة لدیھ
اضاف ان االلتفاف الى البعد االكادیمي سیجسد الھوة بین الطالب والمدرس، مؤكدا ضرورة اشراك و

الطالب ببرامج تتناسب مع میولھ واحتیاجاتھ وبالتالي ابعاده عن االفكار السلبیة في حال انشغالھ بھذه 
من اسباب العنف النشاطات والبرامج، مشیرا الى ان تطبیق العدالة في التشریعات واالنظمة سیحد 

 .مع التركیز علیھا خارج الجامعة ایضا بالشراكة مع الجھات المختصة االخرى
واشار عمید كلیة تقنیة المعلومات في جامعة عمان االھلیة الدكتور معاذ الحوراني الى ضرورة ایجاد 

رتادھا للمحافظة مناھج توعویة ترافق الطالب منذ نشأتھ الدراسیة وتجسد انتماءاتھ الى االماكن التي ی
علیھا مع التركیز على وجود مواد اجباریة توجیھیة داخل الجامعة مؤكدا ضرورة ان یكون ھناك 
تواصل دائم بین العاملین في الجامعة والطلبة ما یسرع من حل المشكالت قبل اتساعھا وخروجھا 

 .خارج اسوار الجامعة
ان من اھم مسببات , ور محمد مبیضین وبین عضو ھیئة التدریس في جامعة عمان االھلیة الدكت

العنف داخل الجامعات ھو وجود ھاجس اثبات الوجود في البیئة التي یوجد بھا الطالب المسبب لعملیة 
العنف واحداث المشاجرات اضافة الى االنفعاالت العاطفیة وما تؤدیھ من خالفات عمیقة، مشیرا الى 

م للعنف الجامعي یكون موحدا لھا جمیعا ووضع ان اھم الحلول التي یجب ان توضع ھو عمل نظا
نظام السلوك الطالبي من مرحلة القبول یوقع علیھ الطالب باعتبارھا میثاق شرف بین الطالب 

 .والجامعة مشددا على عدم اغفال العقاب في مرحلتھ االولیة حتى ال تتسع وتتطور الى الخارج
یقیة الدكتور عاطف العواملة ان عدم التوجیھ وقال مدیر وحدة الرقابة في جامعة البلقاء التطب

واالرشاد من قبل االھل لألبناء قبل التحاقھم في الجامعات ھو من اسباب العنف الجامعي، وھذه 
مشكلة كبیرة اذ یتحول االب الى ممول فقط ألبنائھ في الجامعة، الفتا الى ضرورة متابعة االھل 

 .ألبنائھم حتى ال یقع االبناء في االخطاء
ودعا االھل الى عدم االنجرار واالنجراف خلف األبناء في حال ارتكابھم للمشاجرات، وعلى االھل 
منح الجامعات فرصة انھاء لجان التحقیق لعملھا والتوقف عند مجریات وتفاصیل المشاجرات، ومنح 

ضافة الى الجامعة الفرصة لتطبیق االنظمة والتعلیمات على المخالفین والمتسببین في المشاجرات ا
 .وجود أخصائیین اجتماعیین في الجامعات وكذلك تفعیل دور المرشدین في المدارس

 معان
وطالب أكادیمیون في معان بتفعیل التشریعات الموجھة لقضایا العنف الجامعي والعمل على توفیر 

للحد  بیئات تفاعلیة في الجامعات الستیعاب طاقات ومواھب الطلبة وإدماجھم في المجتمع الجامعي
 .من ظاھرة العنف الطالبي

  بترا 
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امس عن رؤیتھم ألسباب انتشار ظاھرة العنف الطالبي وطرق ) بترا(وكان أكادیمیون عبروا لوكالة 
الحد منھا ومعالجتھا من خالل الوسائل واألسالیب المختلفة وضرورة تفعیل التشریعات وتطویرھا 

 .یةحفاظا على استقرار البیئات الجامعیة والمجتمعات المحل
وحول أسباب ظاھرة العنف الطالبي في الجامعات، قال استاذ علم االجتماع بجامعة الحسین الدكتور 
ھاشم الطویل، إن الظاھرة ترتبط بشكل وثیق بعملیات التحول االجتماعي المتسارعة التي لم ینج منھا 

یري المختلفة أي مجتمع، منوھا إلى الدور الكبیر والواضح لوسائل اإلعالم واالتصال الجماھ
 .والمتنوعة ومدى تأثیرھا على الشباب وعلى عملیات التنشئة االجتماعیة

ً في  وأشار الدكتور الطویل، إلى أن أولى المالحظات حول تلك الظاھرة التي انتشرت مؤخرا
جامعاتنا ومدارسنا ، ھي أن الطلبة المشاركین في ھذه المشاجرات جمیعھم من الذكور ومن الكلیات 

نیة، وأن غالبیتھم من ذوي المعدالت المنخفضة أو المتوسطة، وما یعنینا ھنا ان مجامیع الطلبة االنسا
غیر المشاركین في ھذه العملیة غیر الحضاریة تتسم مواقفھم بالسلبیة، في الوقت الذي یعتبرون 

 .المشجرات ظاھرة غیر حضاریة تمسھم وتمس جامعتھم وبالتالي تمس مجتمعھم
بابا نفسیة واجتماعیة مثل، قلة الوعي وحب الظھور واالستعراض، والضعف وبین أن ثمة أس

الواضح في أدوار مؤسسات التنشئة االجتماعیة وخاصة دور األسرة التي تعتبر أھم مصادر الضبط 
االجتماعي  تلعب دورا في انخراط الطلبة في تلك الظاھرة  مؤكدا دور وسائل الضبط االجتماعي 

مكونات المجتمع في المحافظة على نظم المجتمع من العنف واستخداماتھ وتحول غیر الرسمیة لجمیع 
 .دون تطوره وانتشاره

ً للعنف المجتمعي أو یكون الشرارة والبدایة للعنف «وقال  ان العنف في الجامعات قد یكون امتدادا
اكسة المجتمعي والذي قد یتضخم بفعل التعصب العشائري، إضافة إلى الخالفات الشخصیة ومع

 .»الطالبات وانتخابات مجالس الطلبة
من جھتھ أكد عمید كلیة معان الجامعیة الدكتور سطام الخطیب، أن غیاب الدور التوعوي للجامعات 
والموجھ نحو الطلبة الجدد ھو أحد أسباب تولد العنف، مبینا ضرورة العمل على توعیة الطلبة الجدد 

بطیة وتوجیھھم نحو التعامل الصحیح نحو مختلف فعالیات بقوانین وأنظمة الجامعة األكادیمیة والض
 .ومكونات البیئة الجامعیة وبناء جسور التواصل بینھم وبین الجامعة بمختلف عناصرھا

ومن مركز دراسات جامعة الحسین بین الدكتور ناصر ابو زیتون، ان التشریعات الجامعیة لمعالجة 
ن في مدى تفعیل تلك التشریعات والقدرة على اتخاذ العنف الطالبي جیدة نسبیا لكن المشكلة تكم

القرارات المناسبة والحد من ظاھرة الوساطات االجتماعیة للتدخل في تلك األمور ، مطالبا بتفعیل 
 .تلك التشریعات وتطویرھا بما یضمن الحد من انتشار تلك الظاھرة

الحسین الدكتور عمر الخشمان، وحول دور الجامعات للحد من العنف الجامعي أكد األستاذ بجامعة 
ضرورة تبني العدید من النشاطات الالمنھجیة في الجامعات الستیعاب طاقات الشباب وترسیخ القیم 
الوطنیة وقیم التسامح والتعددیة واحترام اآلخر ، من خالل إشراك الطلبة في النشاطات والورش 

 .وح والشفافیة إلدارة الجامعة والعمداءوالندوات والمؤتمرات الطالبیة واتباع سیاسة الباب المفت
وأضاف، ان على الجامعات أن تعمل على تمكین الطلبة من التعبیر عن آرائھم وایصال مالحظاتھم 
ومشاركتھم في القرارات والخطط الجامعیة وتفریغھم بشكل إیجابي من خالل سیاسة التنافس العلمي 

الرأي اآلخر وتعزیز التمیز الثقافي والریاضي األكادیمي، وتشجیع ثقافة الحوار وتقبل الرأي و
 .  والفني
 العقبة

واكد اكادیمیون ومختصون بالشأن الجامعي ضرورة وضع الید على األسباب الحقیقیة للعنف 
 .الجامعي ومعالجتھ للحد من ھذا السلوك قبل ان یتحول الى ظاھره في جامعاتنا االردنیة
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دى الطلبة لقلة فرص العمل وعدم االھتمام باوضاعھم، وربطوا بین العنف الجامعي واالحباط ل
مشیرا الى التأثیرات السلبیة للعنف على سمعة التعلیم في االردن وتصنیف الجامعات االردنیة على 

 .المستویین االقلیمي والعالمي
العنف الجامعي من «الدكتورة سناء الرفاعي من جامعة البلقاء التطبیقیة فرع العقبة قالت إن 

مشكالت الخطرة التي تواجھ مجتمعنا االردني ویمكن تعریفھ بأنھ سلوك عدواني في وسط جامعي، ال
 .محذرة من ان یتحول ھذا السلوك الى ظاھرة في مجتمعنا» قد ینتھي بأعمال غیر اخالقیة

وتحدثت الرفاعي عن اسباب العنف الجامعي ومنھا ضعف التحصیل الدراسي، حیث تشیر الدراسات 
لعنف یتركز في الكلیات االنسانیة اكثر من الكلیات العلمیة بسبب االزدحام الطالبي الى ان ا

والمعدالت المتدنیة للطلبة الذین یقبلون على ھذه الكلیات مقارنة بالكلیات العلمیة، كما تبین تلك 
ممارسة الدراسات ان مستوى العنف لدى طلبة السنة االولى والثانیة اكثر من الثالثة والرابعة، وان 

 .العنف لدى الذكور اكثر منھا عند االناث
واعتبرت ان غیاب االنشطة الجامعیة التي تحفز وتدعم التمیز من االسباب المولدة للعنف، اضافة الى 
االحباط لدى الطلبة لقلة فرص العمل وعدم االھتمام بھم او االستماع لشكاواھم، واألسباب العاطفیة 

البیة، وھي كلھا اسباب تدفع الى العنف الذي یمكن تالفیھ بحسب والتنافس في االنتخابات الط
الدكتورة الرفاعي من خالل التوعیة وتفعیل الحوار بین الطلبة وتفعیل االنشطة الطالبیة والحزم من 
قبل ادارات الجامعات بحق مرتكبي العنف، وإعادة النظر بآلیات تعیین االمن الجامعي من حیث 

 .كیفیة التعامل مع الطلبة اعمارھم وتدریبھم على
خطورة العنف «من جانبھ، اشار عمید كلیة السیاحة والفندقة في الجامعة االردنیة فرع العقبة الى 

الجامعي  وتداعیاتھ السلبیة على العملیة التعلیمیة، والتأثیر على الموارد البشریة وسمعتھا في 
األردنیة، خصوصا طریقة تناولھا على مواقع األردن، وتأثیره السلبي على استقدام األیدي العاملة 

 .التواصل االجتماعي واحیانا التھویل في االخبار
من أھم أسباب مشاكل «مدیر العالقات العامة في جامعة العقبة للتكنولوجیا مروان المعایطة قال ان 

ت العنف الجامعي ضعف قدرات اعضاء الھیئة التدریسیة في إشغال الطلبة، وعدم توفر الرحال
الجامعیة العلمیة والترفیھیة، وعدم التكیف واالنسجام مع الحیاة الجامعیة، والشعور بالفراغ، وعدم 

 .»المساواة في تطبیق القوانین واالنظمة
تعدیل اسس القبول الجامعي وتشجیع الحوار بین الطلبة باألسلوب الجید، «واكد المعایطة ضرورة 

  »جتماعي والنشاطات الالمھنجیةواشغال أوقات فراغ الطلبة بالعمل اال
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 زیادة استقاللیة الجامعات في ظل غیاب أسس سلیمة الختیار رؤسائھا یعني تدمیرا لھا
 

  األستاذ الدكتور أنیس الخصاونة
 

صرح وزیر التعلیم العالي الدكتور عادل الطویسي غیر ذي مرة بأن مشروع قانون الجامعات 
ي المزمع عرضھا على السلطة التشریعیة یتیح للجامعات األردنیة ومنظومة تشریعات التعلیم العال

مزیدا االستقاللیة وحریة التصرف بشؤونھا من خالل تعظیم الصالحیات التي تتمتع بھا مجالس أمناء 
وفي الوقت الذي نتفق من حیث المبدأ مع الوزیر الطویسي في أن الجامعات الرسمیة . الجامعات

تمتع بالشخصیة االعتباریة التي یترتب علیھا استقالل مالي وإداري ، عبارة عن مؤسسات عامة ت
وأن ھذه االستقاللیة ضروریة والزمة للتعاطي مع العمل األكادیمي والجامعي فإن منح مزید من 
االستقاللیة لھذه الجامعات لن یعطي أكلھ وثماره المتوخاة في ظل اإلعتبارات واألسس الحالیة التي 

 .اختیار رؤساء وأعضاء مجالس األمناء ورؤساء الجامعاتیتم على ضوئھا 
ومن مراجعتنا للقوائم العدیدة لرؤساء مجالس أمناء الجامعات لم نتمكن من الوصول وبشكل منتظم 

لقواسم مشتركة تفصح عن أي معاییر للكفاءة والجدارة تم اعتمادھا في ) Systematic(وموضوعي 
ك ما وصلت إلیھ ھذا الجامعات من تراجع في أدائھا ،وضعف والدلیل على ذل.تشكیل ھذه المجالس

في قیاداتھا ،وانشغال إداراتھا بامور وقضایا ھامشیة وجانبیة لیس لھا عالقة ال بالعمل األكادیمي وال 
رؤساء مجالس األمناء في أحیان كثیرة یشكلون دروعا . بمجمل التعلیم الجامعي التي وجدت من أجلھ

عات من قبل الجھات الرقابیة الرسمیة عندما تثار علیھم لغط وشبھات فساد أو لحمایة رؤساء الجام
بعض رؤساء مجالس األمناء یرتبط . عندما تنتاب جامعاتھم اختالالت أكادیمیة وإداریة واضحة 

بعالقات وصالت شخصیة مع رؤساء الجامعات ونوابھم ، مما یجعل من إمكانیة الرقابة والمسائلة 
فعالیتھا ونجاعتھا ، فكیف یمكن في ظل ھكذا ظروف أن تسھم زیادة استقاللیة قضیة مشكوك في 

 الجامعات في تحسن العملیة التعلیمیة واألكادیمیة فیھا؟
فكرة استقاللیة الجامعات فكرة جمیلة انبثقت أصال من الجامعات الغربیة حیث حرصت ھذه 

التعقیدات البیروقراطیة ومبدأ التسلسل  الجامعات على أن تكون ھذه المؤسسات األكادیمیة بمنأى عن
الھرمي القاسي في المنظمات الحكومیة التقلیدیة الذي تكون الكلمة الفصل فیھ للمرتبة والشریحة 
اإلداریة األعلى، وحیث أن ھذه التراتیبیة اإلداریة والسلطویة ال تتناسب مع الفلسفة التعلمیة 

 Knowledge, Evidence and(واإلقناع  واألكادیمیة التي تركز على المعرفة والحجة
Persuasion . ( وھنا ینبغي القول بأن استقاللیة الجامعات لم ولن تعطي أكلھا إال ضمن بیئة إداریة

وسیاسیة مالئمة تعمل على اختیار موضوعي لإلدارات الجامعیة ابتداء من رئیس وأعضاء مجالس 
إن ما یالحظھ المتابع للشأن الجامعي وتحدیدا في .م األمناء وانتھاءا بتعیین العمداء ورؤساء األقسا

مجال حوكمة الجامعات یؤكد بأن المشكلة لیست في استقاللیة الجامعات بقدر ما ھي في كیفیة اختیار 
ال نعلم كیف یمكن أن یتم إزاحة رؤساء جامعات . المجالس واإلدارات التي تمارس ھذه االستقاللیة

ال لسبب إال لعدم تلبیتھم طلبات شخصیة لرؤساء مجالس أمناء جامعاتھم؟،  أثبتوا بالتجربة أداءا عالیا
كما ال نعلم لماذا ومن قبل من یتم االصرار على تعیین نواب رئیس ممن دارت حولھم شبھات فساد 

ال نعلم لماذا ال یحاسب رؤساء الجامعات من قبل مجالس األمناء بسبب . مالي في الماضي؟
تعیینات اإلداریة والتفافھم على قرارات مجلس الوزراء بخصوص التعیینات تجاوزاتھم في مجال ال

القیل "اإلداریة عن طریق دیوان الخدمة المدنیة ؟ ال نعلم كیف ولماذا یستخدم رؤساء الجامعات 
واألخطر من ھذا كلھ ھو ما الذي تفعلھ .كنمط إداري مستحدث في جامعاتنا؟" والقال والتجسس

 مقاالت

  طلبة نیوز
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ما آلت إلیھ األمور من انقسامات في الجسم الجامعي نتیجة لحاالت االستقطاب  مجالس األمناء إزاء
وھنا نتساءل ما قیمة . التي یمارسھا رؤساء جامعات تم التنسیب بتعیینھم من رؤساء مجالس أمناء؟

زیادة صالحیات واستقاللیة مجالس األمناء إذا كان رؤساء وأعضاء ھذه المجالس یتم اختیارھم على 
 .یرة باستثاء الكفاءة والجدارة والرؤیا الثاقبةأسس كث

نعتقد أن زیادة استقاللیة الجامعات ومنح مجالس أمنائھا مزیدا من الصالحیات لن یقدم كثیرا ولن 
من جانب آخر نعتقد بأن زیادة صالحیات الجامعات ومجالسھا .یحسن من أداء معاھدنا التعلیمیة 

سبب إمكانیة تمترس الجامعات خلف ھذه االستقاللیة وازدیاد المختلفة یمكن أن تعطي أثرا عكسیا ب
أخیرا فإن إصالح منظومة . الصعوبة في مسائلة القائمین على علیھا من قبل مؤسسات الدولة الرقابیة

الجامعات یتطلب مزیدا من الموضوعیة واإلستقاللیة في تعیین مجالس الجامعات وإداراتھا بعیدا عن 
إصالح الجامعات األردنیة یحتاج . خصي والتسحیج السیاسي والتدخالت األمنیة اعتبارات التنفیع الش

  .إلى زیادة في المسائلة والشفافیة والمحاسبة ربما أكثر من زیادة االستقاللیة والصالحیات 
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  الجامعة األردنیة والمشروع األمل
 

  سامح المحاریق
 

یعي ویضعھا ضمن متطلبات الجامعة، خطوة مھمة یعید رئیس الجامعة األردنیة الفلسفة لموقعھا الطب
وجریئة خاصة وأن الفلسفة تعرضت لحمالت متواصلة من التشویھ الممنھج واألدھى التسفیھ وكأنھا 
زائدة دودیة من زمن مراھقة الفكر اإلنساني ضمرت أمام تطور العلوم، ویتناسى من یقفون ضد 

امعتنا أنھا مازالت أداة بالغة األھمیة في ضبط العلوم إعادة الفلسفة لمكانھا الطبیعي في مدارسنا وج
 .وتطویر مناھجھا

 
رئیس الجامعة عزمي محافظة یتخذ خطوة أخرى مھمة وطموحة بوضعھ للتربیة المدنیة بوصفھا 
ً للتربیة الوطنیة ولعل ذلك ھو ما یتقدم لترجمة األوراق النقاشیة  ً إثرائیا ً وإردافا ً ضروریا تالزما

ً بالتأكید ھو آخر ما الملكیة بعی ً احتفائیا ً عن الرطانة التي یمارسھا كثیر من المسؤولین وتصبح فعال دا
یقصده الملك من طرحھ للمناقشة جملة من الموضوعات التي عالجتھا األوراق التي طرحت من 

ً التقدم بطروحاتھ بینما المقا ومة رأس الدولة، وبما یجعل األردن حالة خاصة أن الملك یحاول دائما
تأتي من الطبقة الوسطى في ھیكل الدولة في األردن والتي تتمسك بالشروط القدیمة التي أدخلتھا 

 .منظومة اإلدارة لعلھا تكون رافعة لحملھم لمناصب جدیدة
 

ً للدولة، كانت السد العالي لألردن، وألجلھا استنھض الملك الحسین  الجامعة االردنیة كانت طموحا
ً من األردن بكل مؤسساتھ ل ً لطبقة اداریة تكنوقراطیة مھنیة تستطیع أن تكون جزءا تكون مصنعا

االستقالل الحقیقي ال عن االستعمار وحده ولكن في مواجھة حروب األیدیولوجیا ومشاریع الزعامة 
 .اإلقلیمیة

 
َْوَم یعاني األردن من تراجع التعلیم ومن تحولھ من الوظیفة النقدیة إلى مجرد منظومة تصنع  ً اْلی أنماطا

 ،ً ً وشكلیا ً وحیادیا متشابھة، وتكالبت على التعلیم طبقات من أصحاب المصالح والبیزنس لتجعلھ مائعا
ولم یتمكن األردنیون لألسف من التعرف على نماذج من رجال األعمال الذین یمكن أن یدعموا 

لجانب العاطفي التعلیم مثل ستانفورد، وكل ما وجدناه مجموعة من المستثمرین الذین استغلوا ا
 .والنفسي لدى األسرة األردنیة من أجل إلحاق أبنائھا بالتعلیم والمنافسة في مجالھ

 
سیلقى الدكتور عزمي محافظة الكثیر من المقاومة وسیسحبھ البعض إلى مساحتھم الملیئة بالغثاء 

التي ابتلعت  والمھاترات التي تفتقد ألي انضباط أو منھج من أجل خلق دوامة التفاصیل التقلیدیة
ً، وألن الجامعة األردنیة ھي جزء أصیل من روح الوطن وسنام  الكثیر من المشاریع الطموحة سابقا

  .حركتھ الفكریة فإن المجتمع یجب أن یقف مع محافظة في مشروعھ لألمل

  13: الرأي ص
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  دور عمادات شؤون الطلبة في محاربة التطرف
  

 موسى شتیوي.د
  

عة مؤتة یوم أمس، وشارك فیھ  عدد من الخبراء واألكادیمیین كان ھذا عنوانا  لمؤتمر عقدتھ جام
 .وبعض العاملین بالمؤّسسات المعنیة، إضافة إلى  عمداء شؤون الطلبة في الجامعات األردنیة

وجاءت مشاركتي بورقة في المؤتمر لتتیح  لي الفرصة لالستماع لزمالئي المحاضرین والنقاشات 
 .بةالعامة من جمھور األساتذة والطل

 ً ً وطنیا عقد المؤتمر بجامعة مؤتة بالكرك، أضفى علیھ رمزیة كبیرة؛  كون أھل الكرك ضربوا درسا
 .في مكافحة التطرف واإلرھاب قبل شھور عدة؛ إذ یمكن االستفادة من تلك التجریة الوطنیة الكبیرة

 :أود أن أشارك القارئ بعض المالحظات على ما دار بالندوة من نقاش وحوار
 ً على الرغم من أھمیة المؤتمر والموضوع، إال أنھ من الضروري التأكید على أن مھمة مكافحة : أوال

ّ تقتصر على عمادات  شؤون الطلبة بالرغم من  التطرف بالجامعات لیست مھمة سھلة، ویجب أال
. وطنیةأھمیتھا؛ ألن عمادة شؤون الطلبة بالنھایة یجب أن تعكس رسالة الجامعة العلمیة واإلنسانیة وال

ً ھي مھمة تنویریة یجب أن تكون متمثلة بالمناھج التعلیمیة والھیئة  مكافحة التطرف أیدیولوجیا
التدریسیة  التي من المفترض أن تقوم بھا الجامعات بعد أن افتقدت مھمتھا ھذه  في السنوات الماضیة 

 .والتي ال بد لھذه الجامعات من استعادتھا
 ً ً، وبخاصة أنھا تتعامل مع الطلبة واتحاداتھم إن عمادات شؤون الطلب: ثانیا ً محوریا ة تؤدي دورا

وھذا یتطلب إعادة النظر بالدور التقلیدي لھذه الجامعات، واالنفتاح أكثر على حاجات . واحتیاجاتھم
الطلبة المتنوعة وأسالیب التواصل الحدیثة، وذلك لتھیئة الظروف التي تمكن الطلبة من  إدراك 

 .اعاتھماھتماماتھم وإبد
 ً ً بتنظیمات سیاسیة تستند الى أیدیولوجیة وفھم : ثالثا ً مرتبطا یجب التمییز بین اإلرھاب بوصفھ سلوكا

ً إلى أیدیولوجیة محددة، وترتبط بشكل غیر  محددین وبین التطرف الفكري والسیاسي المستندین أیضا
 .مباشر بأیدیولوجیات وتنظیمات داخل الحدود وخارجھا

 ً ً بوجود التطرف لدى مجرد إق: رابعا ً ضمنیا امة ھذه الندوة بھذا العنوان، یدل على أنھا تشكل اعترافا
بعض الطلبة في الجامعات، ولكن المشكلة تكمن في عدم وجود تشخیص دقیق لھذه الظاھرة من 
ناحیة حجمھا وأبعادھا والعوامل المرتبطة بھا وخصائص الطلبة الذین یحملونھا، بالرغم من أننا 

ً نتكلم ع  .ن ھذه المشكلة في صروحنا العلمیة التي من المفترض أن تثیر ھذا الموضوع؛ دراسة وبحثا
 ً الُمقلق ببعض النقاشات ھو اختالط الفھم والمفاھیم ال بل اختالفھا وتباینھا في حاالت كثیرة : خامسا

ً لدى بعض األساتذة وعمداء شؤون الطلبة ً أنھ وقد بد. لیس فقط لدى المشاركین، وإنما أیضا ا واضحا
فضالً عن أسبابھ، فالكل یعترف بوجود " التطرف"ال یوجد اتفاق أو مقاربة موحدة حول مفھوم 

 .المشكلة، ولكن ال اتفاق على معناھا، وكیفیة معالجتھا
 ً أغلب الحدیث فیما  یتعلق بالمعالجة الفكریة لھذه الظاھرة ینصب على التوعیة بالفھم الصحیح : سادسا

وھذا غایة في األھمیة؛ ألنھ یقطع الطریق على الفھم . على االعتدال والوسطیة والرحمةللدین القائم 
ً؛ ألن التطرف ھو ظاھرة . الخاطئ للدین وبالرغم من أھمیة ھذا الطرح، إال أنھ قد ال یكون كافیا

حالة  سیاسیة ولیست دینیة، ما قد یؤدي للخلط بین التدین والتطرف، ألن التدین لیس تطرفا، وإنما ھي
 ً ً ولیس دینیا ً وأیدیولوجیا ً وفكریا ً سیاسیا  .روحیة وإنسانیة طبیعیة، والتطرف یمثل اتجاھا

  الغــد االلكتروني
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 ً في مواجھة التطرف ال بد من االرتكاز للثوابت الوطنیة والھویة الوطنیة الجامعة التي تستند : سابعا
لواجبات لكل األردنیین إلى مبادئ الدولة األردنیة المكرسة بالدستور األردني الذي یشمل الحقوق وا

 .من دون تمییز والذي یؤكد على احترام التعددیة وحریة الرأي والمواطنة
ً طویل األمد تكون الجامعات بطلیعتھ، ولكن قبل ذلك یجب أن  ً وطنیا مواجھة التطرف تتطلب جھدا

وطنیة نقوم بتشخیص المشكلة بأبعادھا كافة، وضبط مفھوم التطرف وأبعاده، وھذا یتطلب مقاربة 
موحدة لخطاب واضح قادر على أن یجابھ خطاب التطرف، وأن تكون مستندة إلى المواطنة  أو 

ً للتطرف وُسبل معالجتھ، وما . الجماعة الوطنیة بوصفھا مبدأ لقد قدم الملك عبدهللا مقاربة متقدمة جدا
  .یحتاج الیھ ھو ترجمة لھذه المقاربة لتكون األساس لمعالجة ھذه األزمة
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 محور العملیة التعلیمیة.. طالبال

  
  عیسى سویدان. د

 
إذا كان الوعي ھو معرفة وفھم والتحدث بآخر ما توصل إلیھ علماء العالم وباحثیھ من معارف 

 .ونظریات جدیدة، فإن تطبیق ھذه المعارف والنظریات الجدیدة ھو ذروة الوعي
 

ردنیة وفي مئات الجامعات في العالم أكثر الظواھر حزنا في أجواء البحث العلمي في الجامعات األ
الثالث ھو بذل الجھود الجبارة وعمل بحوث قیمة عظیمة في منتھى اإلبداع للعدید من الباحثین 

وشھادة . العلماء في ھذه الجامعات من حملة شھادات الدكتوراه، وعدم تطبیق أي منھا في المجتمع
إذن، جھود جبارة دون طائل؛ مبالغ . احبھاالدكتوراه ھي شھادة في الكتابة، من أجل أن یكتب ص

كبیرة تنفقھا الجامعات وجھود جبارة تبذل، وال یستفید أحد، إال قل الباحثون یستمتعون بنشوة التفكیر 
 .والكتابة وممارسة العبقریة ونشرھا، وما من قّراء

 
أنھ مستعد لخوض  لكن، اآلن، ھذا الوزیر، الدكتور عمر الرزاز، وألول مرة أعرفھا، یتبنى، ویبدو

معركة التطبیق، مشروع تغییر األسلوب التقلیدي القدیم في تدریس طلبة وزارة التربیة والتعلیم، أي 
أطفالنا، لیس فقط أكبادنا، بل مستقبلنا وأكثر من ذلك مستقبلھم، إلى األسلوب الذي یجعل الطالب 

وھذه طرق مبرھنة في العالم . قھامحور عملیة تعلیمة من خالل مھارات حدیثة یتعلمھا المدرس ویطب
على أنھا تخّرج طالبا یفكرون ویقرأون ویبحثون حسب أفضل طرق البحث الحدیثة، ویتحدثون 

ً، بل یغار على مصلحة أبنائنا . معرفة ً وباحثا فمن الواضح جدا أن معالي الوزیر لیس فقط أكادیمیا
 .والوطن، واألجمل أنھ مصمم على تطبیق ھذا التغییر

 
لعدید من الدول في العالم الثالث، إن لم یكن كلھا، مازال المدرسون یدرسون على اعتبار أن في ا

المسؤولیة في غرفة الصف تقع على عاتقھم، فیبذل المدرس أقصى ما لدیھ وینصھر ویضیع صوتھ 
م ویبرھن براعتھ ویستمتع بسماع صوتھ، وفي النھایة، النتیجة ن ّ فسھا، في الشرح والتحلیل للطلبة لیعل

یحصل الطلبة الذین حفظوا غیبا المنھج على أعلى العالمات ویذھبون للجامعات، وبعد أشھر ینسون 
 .ما حفظوه

 
خریجو جامعات العالم الثالث یعملون وینجحون في حیاتھم، لكن خریجي أمریكا بالذات یختلفون 

ق واإلبداع، وذلك لتطویر ألنھم في الجامعات األمریكیة یتعلمون كیف یفكرون ویبحثون من أجل الخل
 .وتحسین كل شيء من أجل حیاة أفضل وأسعد على األرض

 
أحد األسباب أن فترة السبعینیات كانت ذھبیة أن معظم مدرسي الجامعة األردنیة كانوا خریجي 

صعقت . الفرق بین دكتوراه من أمریكا وأخرى من بلد غیرھا واضح. أمریكا، مسألة تفتقد منذ زمن
تفاخر لي بتعالي دكتور زمیل في الجامعة تخرج من دولة أوروبیة أنھ اشتغل ثالث یوما عندما 

ساعة دكتوراه في  98یا لطیف، فرضواعلي «فاستغربت وقلت، . سنوات طویلة على الرسالة فقط
ً في اآلداب والعلوم األخرى، غیر رسالة الدكتوراه 33 أبدا، تركیز، تمحیص، «فقال بفخر، » .مساقا

كنت اشتغلت . أغلقت فمي» .اق واحد، ثالث سنوات في العمل على رسالة الدكتوراه فقطوال حتى مس
ً وفي كل مساق  33على رسالة الدكتوراه خالل الثالث سنوات، باإلضافة إلى دراسة متعمقة ل  مساقا

صفحة، حتى أضحت الكتابة مثل الحدیث على فنجان قھوة  25، و10، 5كتبنا ثالث أوراق في 

  13: الرأي ص
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ً بین تودیعھ لي لتلك الدولة  11زمیل آخر أحضر دكتوراه من دولة عربیة في . ةعربیة مغلی شھرا
 .ورجوعھ حامال الشھادة

 
أن تتحول المحوریة للطالب بدال من المعلم لیست خدعة صینیة قدیمة وال ھي بدعة حدیثة فقد بدأت 

ر یعني أن یأخذ الطالب أن یصبح الطالب ھو المحو. في السبعینیات في فرنسا كنظریة لتعلیم اللغة
نفسھ المسؤولیة كلھا عن تعلیمھ، وھذا یرتبط عضویا مع نظریة التفكیر الحرج؛ أن یقوم الطالب 
بالتحضیر والقراءة والكتابة في عملیات البحث والتحلیل واالستنتاج وأن تصبح الحصة حلقة نقاش 

ً بین كل طالب في الغرفة بتحلیل علمي یع ً وتفاعال ً ذھنیا تمد المنطق، وقد عّرف لنا المنطق وعصفا
 ».كلما اقترب الشيء من الواقع، كلما اقترب من المنطق«الدكتور أحمد ماضي حین قال، 

 
ً وتنسیقي فقط، یدیر دفة الحوار والتحلیل والتفاعل، یزود  حسب ھذا المنھج یصبح دور المعلم إشرافیا

لعمل واإلنجاز وثم شرح انجازاتھم، مجموعات الطلبة بتمارین ووظائف صغیرة مدروسة وعلیھم ا
وبالطبع . وھذا المنھج یقلل كثیرا من تحدث المعلم لیصبح المتحدثون الطلبة. فھو مشرف أو منسق

عندما یأخذ . یجب أن یدرس المعلم في دورات نظریات وأسالیب ومھارات ھذا المنھج في التدریس
 .تجارب عالمیة وشخصیةالطالب مسؤولیة تعلیمھ تصبح النتائج مذھلة، وذلك عن 

 
عندما یأخذ الطالب مسؤولیة تعلیمھ یصبح مالكا ومسؤوال عن أفعالھ وینضج أكادیمیا فال یتغیب بل 
ویتفاعل بجدیة مع الطلبة اآلخرین في الصف والمختبر واالجتماعات واالحتفاالت، ینھي واجباتھ 

وذلك ألنھ یدرك أنھ ھو المسؤول  كذلك یتجنب إعطاء أعذار عن أي تقصیر أو تغیب. البیتیة بنفسھ
یصبح تفاعلھ وتواصلھ مع الطلبة اخرین خارج غرفة الصف أكثر فعالیة، ویسأل . األول عن تعلیمھ

المساعدة عندما یحتاجھا، ویتصرف بتحضر واحتراف وبمسؤولیة مع زمالئھ ومدرسیھ ومن ثم في 
اآلخرین ویتجاوز ایة اختالفات من أي یحترم أفكار . بیتھ وحارتھ وفي المالعب والقاعات المختلفة

 .نوع
 

عندما یصبح الطالب مالكا لعملیة تعلیمھ یصبح لدیھ خطة یتبعھا أوال بأول طوال سنواتھ في المدرسة 
وحتى یتخرج، وبعدھا تصبح المھارات التي تعلمھا خالل ھذا المنھج جزءا ال یتجزأ من نفسھ 

. الل تعلیمھ الجامعي وحیاتھ العملیة والخاصةوشخصیتھ وأحد أھم محتویات وعیھ وتظل معھ خ
منھج امتالك الطالب لعملیة تعلیمھ یعلمھ لیس فقط اإلبداع والنجاح األكادیمي، بل یتعلم فیھ كیف 
یصبح مواطنا جیدا مسؤوال، وكیف یتجنب الجرائم والمشاكل، وكیف ینتظم بدوره في ممارسات 

سالل وبرامیل المھمالت، ویرجع األوعیة إلى  الحیاة خارج المدرسة، وكیف یضع القمامة في
 .أماكنھا في المطاعم

 
من ھنا تأتي األھمیة البالغة إلنشاء المركز الوطني للمناھج في األردن الذي تحدث عنھ الدكتور عمر 

ذلك » .تدریبھ وتأھیلھ، ورفع إمكانیتھ... «والتركیز بھ على مجموعة محاور أھمھا المعلم، . الرزاز
إذا طبق . م یحتاج للتسلح بمعرفة وتطبیق أسالیب ونظریات جعل الطالب محور تعلیم الطالبأن المعل

ھذا النظام التعلیمي سیالحظ الناس بعد بضع سنوات تغییرا إیجابیا ھاما في بیوتھم وفي الحارات وفي 
بل بدرجة الدوائر الحكومیة والخاصة وفي المجتمع في أي مكان، فال یقاس التعلیم بحمل الشھادات، 

  .وعي الناس، انتاجیتھم وخدمتھم لمجتمعھم، وتعاملھم وحبھم لبعضھم البعض
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  16: الغد ص - 11: ور صالدست -9: الرأص ص

 إعالنات
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ھاني . مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة األردنیة یجري حالیا استطالعا حول حكومة د* 
االستطالع تطرق الى قضایا عدة منھا اقتصادیة .. یوم على تشكیلھا 200الملقي بعد مرور 

  .وسیاسیة والشباب والمرأة والمناھج التربویة
  
بتسدید ) حكومیة ومالیة واستثماریة وعقاریة وصناعیة (ومؤسسة  شركة)  26(الحكومة طالبت *

الحكومة امھلت ھذه .. دینارا متحققة علیھا لحساب االمانات لدى وزارة المالیة) 176628( اكثر من 
الشركات فترة اقصاھا شھران لدفع ھذه المبالغ وفي حال التخلف عن تسدید الذمم المترتبة علیھا 

  .نیة وفق قانون تحصیل االموال االمیریةستتخذ اجراءات قانو
  
تعدد الجھات الرقابیة على المنشآت المرخصة في المملكة یسبب ارباكا للمستثمرین وتذمرھم لكثرة *

  .وتكرار زیاراتھا لمنشآتھم
  
بمناسبة عید دیر السیدة العذراء ینبوع الحیاة یقام صباح یوم غد قداس احتفالي في الدیر الواقع في *

ویعد ھذا الدیر اول دیر للروم األرثوذكس في االردن . ویحضر القداس فعالیات شعبیة ورسمیة. دبین
  .»ایقونة العذراء االورشلیمیة«ویوجد فیھ نسخة من 

  
 

 زوایا الصحف 

  عین الرأي 
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مركز الدراسات االستراتیجیة بالجامعة األردنیة باشر باستطالع جدید للرأي العام األردني حول 
 .ن المتوقع أن یتم نشر نتائجھ خالل أیامحكومة الدكتور ھاني الملقي، م

  
زمیال  29ارتفع أمس عدد المرشحین النتخابات عضویة مجلس نقابة الصحفیین للدورة المقبلة إلى  

ولم یشھد الیوم الثاني للتسجیل للترشح النتخابات النقابة، المقررة في الثامن والعشرین من . وزمیلة
منصبي النقیب ونائب النقیب، حیث استقر عدد المرشحین الشھر الحالي، تسجیل أي مرشح جدید ل

 .على ستة لمنصب النقیب وأربعة لنائب النقیب
  
یستضیف المنتـدى العربـي الثالثاء المقبل أستاذ التاریخ الدكتور علي محافظة في محاضرة بعنــوان  
كما یقیم المنتدى في . المحاضرة تقام في مقـر المنتـدى بعمان". زكي األرسوزي رائد الفكر القومي"

السادس من الشھر المقبل حفل عشاء خیریا یُرصد ریعھ لدعم رسالة المنتدى، وتحییھ في فندق الند 
 .مارك فرقة الحنونة للثقافة الشعبیة، ویتم خاللھ تكریم عدد من الرواد األوائل من مؤسسي المنتدى

  
األلمانیة األربعاء المقبل في عمان ورشة " ھدوتشیھ فیلی"تنظم مؤسسة مھارات بالتعاون مع أكادیمیة  

 .كیفیة مساعدة اإلعالم األردني لمواجھة التحدیات في العصر الرقمي"عمل بعنوان 

  زواریب الغد


