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 ـــوعالمـــــــــــوضــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

  ٣  تحیي ذكرى معركة الكرامة" األردنیة"

تنفذ نشاطا صحیا في مركز األمیرة عالیة للتربیة " األردنیة"تمریض 
  الخاصة

٥  

الحوكمة الرشیدة تعد جوھر أجندة التنمیة وعنصرا بالغ : مؤتمرون
  األھمیة في تحقیقھا

٦ 

ّم یوماً توعو  ٩  "معاً ضد السرطان"یّاً بعنوان مستشفى الجامعة یُنظ

یرفد الساحة الثقافیة والفنیة " األردنیة"في " الفنون الموسیقیة"
  بمؤلفین وقادة أوركسترا

١١ 

توقعان مذكرة تفاھم لمعالجة اإلزدحامات ) األمانة(و) األردنیة(
  المروریة

١٣ 

 ١٤  للقوائم على مستوى الجامعة ٧ترشح .. ‘‘انتخابات األردنیة‘‘

 ١٥  "األردنیة"القدس في األدب العالمي الحدیث مؤتمر دول في 

 ١٦  "إلھام الشابات لإللتحاق بسوق العمل"اطالق مشروع 

القدس في األدب العالمي "البنك اإلسالمي األردني یدعم مؤتمر 
  "الحدیث

١٧ 

   شؤون جامعیة

 ١٨  للطالب« سلة الجامعات»افتتاح بطولة 

 ١٩  طاقة االستیعابیة بالجامعات الرسمیةألف طالب فوق ال ٤٣قبول 

 ٢٠  الطویسي یفتتح مؤتمر إطار المؤھالت الوطني

   مقاالت

 ٢١  محي الدین توق. د/التعلیم من أجل المستقبل

 ٢٦  وفیات

  ٢٩-٢٧  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  تحیي ذكرى معركة الكرامة" األردنیة"
  

أحیت الجامعة  -محمد المبیضین
ر واعتزاز الیوم ذكرى األردنیة بفخ

المعركة ، معركة الكرامة الخالدة
التي كانت مفصال مھما وعالمة 
فارقة في تاریخ الصراع العربي 

  .اإلسرائیلي
   

وبھذه المناسبة التي تبعث في 
النفوس معاني الرجولة والفداء 

زار وفد من أسرة ، والتضحیة
الجامعة موقع ضریح الجندي 

وضع المجھول في بلدة الكرامة و
  .وقرأ الوفد الجامعي الفاتحة على أرواح شھداء المعركة، إكلیال من الزھور على الضریح

   
   

وفي ساحة شھداء الكرامة التي شیدت في قلب الحرم الجامعي تجمع المئات من طالب وطالبات 
جیش ال/ الجامعة لالحتفاء بھذه المناسبة التي تؤكد اعتزازھم بمنتسبي القوات المسلحة األردنیة

  .العربي الذین قدموا أنبل وأروع  التضحیات في سبیل الدفاع عن تراب الوطن األردني العزیز
   
   

وخالل االحتفال الكبیر الذي حضره رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة وقیادات الجامعة 
بطوالت  ألقى عمید شؤون الطلبة الدكتور خالد الرواجفة كلمة استذكر فیھا، األكادیمیة واإلداریة

مؤكدا أن ، وحمایة األرض األردنیة الطاھرة، نشامى القوات المسلحة األردنیة في فلسطین الغالیة
ھذه المعركة رسخت قیما ومعاني نبیلة في تالحم الشعب مع الجیش لصد العدوان اإلسرائیلي الغاشم 

  .بقوة وعزیمة وإصرار
   
   

مضیئة في وجدان األردنیین ألنھا أعادت لألمة أشار إلى أن معركة الكرامة ستظل شعلة ، الرواجفة
  . ١٩٦٧العربیة الروح  المعنویة  وكبریاءھا وكرامتھا بعد حرب 

   
   

وأكد الرواجفة أن الجیش العربي كان لھ إسھامات بارزة في نھضة الدولة األردنیة وبسط األمن 
في كافة مجاالت الحیاة  واالستقرار في ربوعھا مما انعكس  بشكل الفت على تطور جھود التنمیة 

  .األردنیة
   

 أخبار الجامعة

  طلبة نیوز/السوسنة/أخبار األردنیة
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وعرض مدیر إذاعة القوات المسلحة األردنیة المقدم فایز الحمیدات إیجازا عن سیر ومجریات 

في غور  ١٩٦٨المعركة التي وقعت صبیحة یوم الخمیس الحادي والعشرین من شھر آذار العام 
( فور لھ جاللة الملك الحسین بن طالل االردن والتي سطر خاللھا منتسبو الجیش العربي بقیادة المغ

مھارة قتالیة  فائقة وأفشل عملیات العدو اإلسرائیلي العسكریة التي كانت تستھدف النیل ) رحمھ هللا 
  .من ارادة وعزیمة االردنیین 

   
   
ووصفت الطالبة ریا الشماسین في قصیدة شعریة المعركة بانھا ملحمة بطولیة وصورة مشرقة  

نیین وفي طلیعتھم المجاھدین من ابناء القوات المسلحة الذین كان لصالبتھم وبسالتھم لشجاعة االرد
  .الدور المھم في حمایة الوطن ورفعتھ وصون كرامتھ 

   
   

وافتتح محافظة معرضا لبطوالت معركة الكرامة اشتمل على صور لشھداء المعركة الذین ضحوا 
  . عسكریة االسرائلیة المدمرة بدمائھم الزكیة ارض المعركة وصورا لآللیات ال

   
   

و نفذتھا مشرفة " شھداء االردن " وازاح رئیس الجامعة الستارة عن جداریة الكرامة وھي بعنوان  
الفنون في المرسم الجامعي التابع لعمادة شؤون الطلبة باسمھ  بني یونس والفنان خالد عطیة 

  .ومشاركة الطالبة اسیل النجار والطالب مؤمن حامد 
   
   

وضمت جمیع ) ریلیف( سم نفذت باسلوب المدرسة الفنیة  ١٧٠× م ٣والجداریة التي یبلغ حجمھا 
  .اسماء شھداء القوات المسلحة االردنیة ووسام الكرامة وقلعة الكرك وزھرة السوسنة السوداء  

   
   

نفس وقدم نخبة من منتسبي المدیریة العامة لقوات الدرك عروضا ریاضیة في الدفاع عن ال  
  .ومھارات قتالیة دلت على المستوى الرفیع الذي یتمتع بھ منتسبو ھذا الجھاز االمني من لیاقة عالیة 

   
   

  .تعرض عمادة شؤون الطلبة یوم غد الخمیس فیلما وثائقیا حول مجریات المعركة ، الى ذلك 
   
   

الفیلم الذي سیعرض ودعت العمادة جمھور طلبة الجامعة واسرتھا التدریسیة واالداریة لمشاھدة 
  الساعة الثانیة عشرة ظھرا في مدرج الحسن بن طالل
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  تنفذ نشاطا صحیا في مركز األمیرة عالیة للتربیة الخاصة" األردنیة"تمریض 

  
نفذت شعبة تمریض صحة المجتمع في  - ھبة الكاید 

كلیة التمریض في الجامعة األردنیة الیوم  نشاطا صحیا 
عركة الكرامة و عید األم في توعویا بمناسبة ذكرى م

  .مركز األمیرة عالیة للتربیة الخاصة في مخیم البقعة
   
   

واشتملت الفعالیات كما أفادت منسقة الشعبھ الدكتورة 
عبیر شاھین على محاضرة صحیة تثقیفیة حول أھمیة 
دور األھل في رعایة األطفال من ذوي اإلعاقات العقلیة 

لمتفرغ ایمان جسدیا ونفسیا قدمتھا المحاضر ا
الحوراني، إضافة إلى معزوفات وطنیھ قدمتھا فرقة 
موسیقات قوات الدرك بقیادة المالزم ثاني عبدهللا 

  .عمور
   
   

وأجرى المشاركین من طلبة الكلیة فحوصات للسكري والضغط ألھالي األطفال المنتسبین للمركز، 
اللعب مع شخصیات كرتونیھ و تخللھا فقرات ترفیھیة ألطفال المركز كالرسم على الوجوه و 

  .مھرجین
   
   

وقالت شاھین إن ھذا النشاط  الذي سبقھ سلسلة نشاطات صحیة متتالیة في أماكن ومواقع مختلفة، 
ضم العدید من الموضوعات التثقیفیة والتوعویة ذات الطابع الصحي بغیة الوصول بھا إلى أردن 

  .أكثر سالمة وصحة وازدھارا
   
  
   

اط بحسب عمیدة الكلیة الدكتورة منار النابلسي ضمن نھج الجامعة في خدمة المجتمع وجاء تنفیذ النش
المحلي، واستمرارا لرؤیة الكلیة في تعمیق اإلحساس بالمسؤولیة المجتمعیة لطلبتھا وخریجیھا من 
خالل التواصل البناء مع مؤسسات المجتمع المحلي لتوعیة أبنائھا بالمنظومة الصحیة الالزمة لحیاة 

  .سلیمة، باإلضافة إلى إطالعھم على آخر المستجدات في قطاع التمریض من خدمات و مستلزمات
   

  طلبة نیوز/السوسنة/أخبار األردنیة
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الحوكمة والتنمیة اإلداریة واالقتصادیة في "خالل انطالق أعمال المؤتمر العلمي المشترك 

  "المؤسسات
  قھاالحوكمة الرشیدة تعد جوھر أجندة التنمیة وعنصرا بالغ األھمیة في تحقی: مؤتمرون

  
انطلقت الیوم في رحاب  - سناء الصمادي

الجامعة األردنیة أعمال المؤتمر العلمي 
الحوكمة والتنمیة "الدولي المشترك 

اإلداریة واالقتصادیة في 
بتنظیم "  الواقع والطموح/المؤسسات

مشترك بین كلیة األعمال في الجامعة و 
  .جامعة القدس المفتوحة في فلسطین

  
االردنیة الدكتور وأكد رئیس الجامعة 

عزمي محافظة أھمیة المؤتمر الذي اختار 
موضوعا معاصرا في غایة األھمیة وھو 

الحوكمة االداریة واالقتصادیة التي برزت اھمیتھا في اآلونة األخیرة عندما اطاحت األزمة المالیة 
  .العالمیة باقتصادیات عدد كبیر من الدول المتقدمة والنامیة

  
ھا خالل رعایتھ أعمال المؤتمر إلى أن الحوكمة تھدف إلى الشفافیة والمساواة وأشار في كلمة ألقا

والمساءلة والمسؤولیة لتشجیع المؤسسات على االستخدام األمثل لمواردھا وتحقیق النمو المستدام 
وتشجیع االنتاجیة، مما یسھل عملیة الرقابة واإلشراف على أداء المؤسسات، واستقطاب االستثمارات 

  .رار أسواق المالواستق
  

وبین محافظة أن الحوكمة الرشیدة تعد جوھر أجندة التنمیة وعنصرا بالغ األھمیة في تحقیقھا وتعزیز 
الشفافیة والرقابة والرفاھیة اإلقتصادیة، ضمن الخطط االستراتیجیة والتشغیلیة في إطار المسؤولیة 

غیر الربحیة وتقدیم الخدمات لذوي المجتمعیة كالتعلیم والصحة ومحاربة الفقر ودعم المؤسسات 
  .اإلحتیاجات الخاصة

  
وقال رئیس جامعة القدس المفتوحة الدكتور یونس عمرو إن المؤتمر جاء انطالقا من اھتمامنا 
ببحوث مشتركة تمثل صمیم حیاتنا بشكل عام في ظل الصعوبات والتحدیات التي تعترض الحیاة 

  .االقتصادیة للشعبین الفلسطیني واألردني
  

وأضاف أن مشاركة نخبة من الباحثین العرب ما ھو اال للتقارب والتآلف فیما بینھم لكسر الفجوة 
العلمیة وتبادل المعلومات واألفكار مما یساھم في تطویر العلم والشراكة وبالتالي تحسین البحث 

  .العلمي
  

في رحاب القدس الشریف وثمن عمرو الشراكة ما بین الجامعتین، داعیا أن تعقد المؤتمرات القادمة 
  .عاصمة دولة فلسطین بإذن هللا

  

  شفقنا/الرأي الكتروني/طلبة نیوز/دنیا الوطن/وكالة معا المستقلة/٧:الغد ص/٢:االنباط ص/بترا/أخبار األردنیة
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بدوره لفت عمید كلیة األعمال في الجامعة األردنیة الدكتور رفعت الشناق أن الكلیة تسعى دوما إلى 
مواكبة المستجدات والتطورات في العملیة التعلیمیة بمختلف أشكالھا فجاء المؤتمر تلبیة لطموحات 

  .التفاعل والتواصل مع الباحثین والدارسین في الوطن العربي الكلیة في تحقیق مزید من
  

وبین أن المؤتمر تظاھرة علمیة بمشاركة علماء یحملون علومھم وخبراتھم وتجاربھم حول مستجدات 
العصر وما یحملھ من فرص وتحدیات للمؤسسات والمنظمات العربیة في المجاالت اإلداریة 

التعامل معھا في حوار فكري وعصف ذھني تسوده أجواء من واالقتصادیة والمعلوماتیة وكیفیة 
  .الدیمقراطیة

  
واستعرض الشناق تطور الكلیة وخططھا وبرامجھا لمواكبة المتطلبات والمستجدات المحلیة 

، )AACSB(والعالمیة الحدیثة، فدأبت بوضع خططھا المستقبلیة للحصول على اإلعتمادیة العالمیة 
درجة الدكتوراه في اقتصاد األعمال، ودرجة الماجستیر في عشرة  الفتا إلى أن الكلیة تمنح

  .تخصصات، وتمنح درجة البكالوریوس في سبع تخصصات
  

وأكد عمید كلیة العلوم اإلداریة واالقتصادیة في جامعة القدس المفتوحة ورئیس اللجنة العلمیة 
مار الكثیرة التي تنجم عن التعاون للمؤتمر الدكتور یوسف أبو فارة أن المؤتمر ما ھو اال ثمرة من الث

  .المشترك بین المؤسسات الفلسطینیة واألردنیة العاملة في مجال التعلیم العالي
  

وأشار إلى أن الجامعات والقیادات األردنیة والفلسطینیة تعمل على تفعیل التعاون وتطویره بین 
مفتوحة، وعبر عن شكره لرئیسي الجانبین الفلسطیني واألردني تمثلھ الجامعة األردنیة والقدس ال

الجامعتین اللذین ذلال كل الصعوبات ووفرا كل الدعم المالي والمعنوي المطلوب لدعم كل المؤسسات 
  .األكادیمیة بكل السبل المتاحة

  
وبین أن اختیار موضوعات المؤتمرات المشتركة التي ننظمھا تأتي من دراسة عمیقة لالحتیاجات 

المؤسسات العربیة تعاني من الكثیر من المشكالت واألزمات الكثیرة التي المؤسسیة والمجتمعیة، ف
  .شھدھا العالم في المجال المالي واالقتصادي

  
تركز على الجوانب التي تربط بین الحكومة من جھة "وعن محاور المؤتمر قال أبو فارة أنھا 

سات الدولیة تسعى لمواجھة والتنمیة االقتصادیة واإلداریة من الجھة األخرى، فالكثیر من المؤس
  ".الفساد وإقامة حكومة إداریة واقتصادیة في المؤسسات المختلفة وھو ما یھدف إلیھ ھذا المؤتمر

  
ُعرض على مدار یومین للتوصل إلى نتائج وتوصیات سیكون  ٤٠وسیناقش المؤتمر  ورقة علمیة ست

  .لھا األثر الكبیر على المؤسسات العاملة في ھذا المجال
  

  .جلسة االفتتاح تبادل رئیسا الجامعتین الدروع تكریما للقائمین على ھذا المؤتمر  وعقب
  

: الحوكمة في الشركات العائلیة الفلسطینیة"وشھد الیوم األول أربع جلسات علمیة كانت األولى عن 
 دور منظمات المجتمع المدني في تنمیة رأس المال االجتماعي"، "الوضع الراھن ومتطلبات التحدیث

دور حوكمة تكنولوجیا المعلومات في تعزیز أمن أنظمة المعلومات المحاسبیة "، "في فلسطین
أثر نظم المعلومات على تطبیق الحوكمة في المصارف الفلسطینیة في محافظات "، "المحوسبة

في تحقیق أبعاد ) COBIT(دور حوكمة تقانة المعلومات وفق  إطار "، "جنوب الضفة الغربیة
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محافظة دھوك /دراسة میدانیة في عدد من المصارف األھلیة: ألمن المعلومات )CIA(نموذج 
دراسة حالة : أثر أبعاد حوكمة تكنولوجیا المعلومات في تحسین التدریب اإللكتروني"، "بالعراق

  ".وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات
  

فصاح  عن حوكمة اال"عرضت الجلسة الثانیة من أعمال المؤتمر خمسة أوراق عمل شملت 
حوكمة الموازنة العامة في "، و"الشركات والقیمة االقتصادیة المضافة للمصارف التجاریة األردنیة

  ".الحوكمة االقتصادیة والنمو االقتصادي في الجزائر"، و"الجزائر
  

 ،"تجربة جامعة القدس المفتوحة: الحوكمة الجامعیة"فیما تناولت الجلسة الثالثة مواضیع تتعلق ب
الحوكمة "، و"الحوكمة الجامعیة وإشكالیة الرقابة والتقییم في قطاع التعلیم الجامعي المغربي"و

حوكمة "، و"دراسة تطبیقیة في الجامعات العامة الفلسطینیة:الجامعیة وأثرھا على األداء المنظمي
معات العامة دراسة مقارنة بین الجا: الجامعات كمدخل لتعزیز الشراكة مع منظمات المجتمع المحلي

إصالح منظومة "، و"نحو جامعات ذكیة من خالل تبني معاییر الحوكمة الجامعیة"، و"والخاصة
  ".التعلیم العالي في ِظّل مفاھیم الحْوكمة

  
آثار الحوكمة على تدفقات االستثمار "وركزت الجلسة الرابعة واألخیرة للیوم األول على مواضیع 

أثر الفساد االقتصادي "، و)٢٠١٥-١٩٩٦(دراسة تطبیقیة للفترة : األجنبي المباشر في الدول العربیة
واقع الحوكمة في "، و)"٢٠١٥– ٢٠٠٣(دراسة قیاسیة من ...على النمو االقتصادي في الجزائر
: أثر تطبیق معاییر الحوكمة في تحقیق المیزة التنافسیة" ، و"إطار اقتصاد المعرفة في فلسطین

أثر تطبیق معاییر حوكمة سلسلة التورید على تدعیم المیزة "، و"یةدراسة حالة كلیة فلسطین التقن
واقع تطبیق الحوكمة وانعكاسھا على "، و"التنافسیة للمنظمة بالتطبیق على قطاع األدویة  في مصر

تنمیة "، و"الصورة الذھنیة للجامعات الفلسطینیة جنوب الضفة الغربیة من وجھة نظر العاملین فیھا
  ".تطلب لتطبیق حوكمة المؤسساتالمورد البشري كم

  
وعقد المؤتمر بحضور نواب رئیس جامعة القدس المفتوحة الدكتور سمیر النجدي، والدكتور عصام 
خلیل، ونواب رئیس الجامعة األردنیة وعمداء الكلیات وأعضاء الھیئتین التدریسیة واإلداریة في 

  .الجامعة األردنیة
  

من المؤتمرات التي تركز على موضوعات ذات صلة یشار إلى أن المؤتمر جاء ضمن سلسلة 
جوھریة بالبیئة اإلداریة واالقتصادیة للمؤسسات، وضمن الشراكة البحثیة بین الجامعتین األردنیة 

ویتناول . والقدس المفتوحة، وفي إطار التعاون العلمي بین الكوادر األكادیمیة في الجامعات العربیة
ً لھ انعكاسات واض ً حیویا حة وبارزة وتأثیرات جوھریة على واقع المؤسسات وأدائھا موضوعا

  . ونجاحھا وبقائھا واستدامتھا
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ّاً بعنوان  ّم یوماً توعوی   "معاً ضد السرطان"مستشفى الجامعة یُنظ
  

ً بالیوم العالمي للّسرطان رعى  احتفاال
مدیر عام مستشفى الجامعة األردنیة 
الدكتور عبد العزیز الزیادات فعالیّات 

متھ ال ّ ّثقیفي الذي نظ ّوعوي الت یوم الت
ّمریض في الُمستشفى ممثلًة  دائرة الت

ً "بشعبة التعلیم المستمر بعنوان  معا
  ".ضد السرطان

   
   
ویھدف النشاط الذي جاء بالتعاون مع  

طلبة كلیة التمریض في الجامعة 
وقایة منھ وأھمیّة الكشف الھاشمیة إلى تقدیم المشورة والّتوعیة حول ماھیّة مرض الّسرطان وُسبُل ال

  .الُمبّكر عنھ
   
   

ّشاط لغایات تواُصل المعنیّین مع المرضى  وتجّول الدكتور الزیادات في أقساٍم تّم إعداُدھا في ھذا الن
والُمراجعین اشتملت مجموعة من الطاوالت تعرض األولى منھا عوامل خطورة مرض السرطان، 

انیة التدخین وتأثیره الذي یؤ ّ دي لإلصابة بسرطان الرئة، بینما تختص الثالثة بسرطان وتختص الث
الثدي وأھمیة الكشف المبكر عنھ، في حین تختص الطاولة األخیرة بالعادات الصحیة الخاطئة التي 
ّبھا باإلضافة إلى أھمیة التغذیة السلیمة ودورھا الكبیر في الوقایة من ھذا المرض باإلضافة  یجب تجن

لنفسي وسلبیاتھ التي تعمل على زیادة فرص اإلصابة بمرض إلى شرح مفصل عن الضغط ا
  .السرطان

   
   
   
وأّكد الدكتور الزیادات على أھمیّة إقامة مثل ". محاكمة السرطان"وتضّمنت الفعالیّة مسرحیّة حول  

ّمریض وجھودھم في توعیة المرضى والُمراجعین بھذا المرض  ً بدور دائرة الت ھذه األیّام ُمشیدا
  .زالت ثقافة المجتمعات تخاف حتى من ذكر اسمھوالذي ال 

   
   
   

 ً ّوعیة لُمرتادیھ، مؤّكدا ً من سیاسة المستشفى في تقدیم الت وأضاف الزیادات أّن ھذا الیوم یُشّكل جزءا
ّوعیة الصحیّة التي یُقّدمھا مستشفى الجامعة  ّشاطات لتعزیز الت على أھمیّة استغالل مثل ھذه الن

  .للمرضى والُمجتمع
   
   
   

  /أخبار األردنیة
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ّثقیفي، ما یعكس روح الفریق  وثّمن تضافر ُجھود فریق ودوائر الُمستشفى في إنجاح ھذا الیوم الت
ً للمریض الذي یعد جوھر العملیّة الخدمیّة في الُمستشفى، والذي یؤّكد االستغالل األمثل للُعنُصر  خدمة

  .البشري في الُمستشفى وطاقاتھ
   
   

ّمریض في المستشفى صخر الحیاري بأّن فكرة إقامة ھذا الیوم جاءت  من جانبھ أّكد مدیر دائرة الت
ً لرؤیة ورسالة دائرة التمریض الداعیتین إلى تقدیم المشورة والتوعیة والمساعدة من باب  تجسیدا
ً إلى مشاركة العالم بالتوعیة من ھذا  المسؤولیة المجتمعیّة لكافة مرضى ومراجعي المستشفى، إضافة

  .المرض الُعضال
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  یرفد الساحة الثقافیة والفنیة بمؤلفین وقادة أوركسترا" األردنیة"في " لفنون الموسیقیةا"

  
قدم الطالبان یزن الجرف 
ویارا النمر من كلیة 
الفنون في الجامعة 

" كونسیرت"األردنیة 
موسیقیا بمشاركة 
األوركسترا الوطنیة 
األردنیة وبدعم من 
صندوق عبدهللا الثاني 

  .للتنمیة
   

الدكتور ھیثم وقال  
سكریة رئیس قسم الفنون 
الموسیقیة عن ھذه 
المشاركة أنھا حصاد ما 

زرعناه من جھد في قسم الفنون الموسیقیة، فھا نحن نقدم طلبتنا للساحة الثقافیة وھم في مستوى یلیق 
  .بطموحنا، حیث أصبحنا ننافس أھم الجامعات والمعاھد الفنیة في مخرجاتنا التعلیمیة والفنیة

   
   
وكان ھذا اإلنجاز نتیجة االھتمام بالمناھج التدریسیة ورفع مستواھا وضبط العملیة التعلیمیة،  

باإلضافة إلى رعایة ودعم الطلبة الموھوبین والمتمیزین، ومحاولة استقدام الرعایة المالیة لم بما 
  .یضمن تقدیم نتاجھم اإلبداعي للجمھور األردني

   
   

ق الملك عبدهللا الثاني للتنمیة ومن خالل مشروع دعم البحث واإلبداع وفي ھذا الكونسیرت قام صندو
لطلبة الجامعات دعم كل من الطالبین یزن الجرف ویارا النمر لتقدیم مشروع تخرجھما من قسم 

  .الفنون الموسیقیة تخصص التألیف والقیادة
   
   
زن الجرف القصید السیمفوني وقام كل منھما بتقدیم إبداعھ وقیادة األوركسترا بنفسھ، حیث قدم ی 
، والقصید السیمفوني ھو عمل )الثائرة(، وقدمت الطالبة یارا النمر القصید السیمفوني )شرفة العار(

أوركسترالي سیمفوني من حركة واحدة تبنى على قصة درامیة وتصورھا من خالل ربط األفكار 
  .الموسیقیة باألفكار الدرامیة السردیة والوصفیة

   
   

ذه األعمال إلى تقدیم أنموذج فني یحترم عقول المثقفین والمتذوقین، حیث تم دمج علوم وتھدف ھ
الموسیقى العالمیة بالموسیقى العربیة، لنجمع بین األصالة والحداثة من خالل موسیقى أوركسترالیة 

  .اعتمدت في بعض أفكارھا على عناصر محلیة درامیة وموسیقیة، بھدف إظھار الھویة العربیة
   

  /أخبار األردنیة
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ودرامیا؛ تناول الطالبان موضوعات تسلط الضوء على بعض القضایا االجتماعیة بھدف المساھمة 
في معالجتھا، وھو من أھم أنواع التألیف الموسیقي الذي یربط األفكار الموسیقیة باألفكار الدرامیة، 

  .جتمع، الذي یجعل من الفن مرآة للم Program Musicوھو ما یسمى بالموسیقى ذات البرنامج 
   
   

ومن المھم جًدا االستفادة من الفنون والموسیقى في رفع الذائقة الفنیة لدى الجمھور األردني لمناھضة 
الجھل والتطرف واألفكار المسمومة، فلغة الموسیقى ھي اللغة الوحیدة التي یفھمھا جمیع البشر بال 

وسیقى لیعلو فوق أصوات استثناء، وھي عنصر جاذب للجمھور، فما أحوجنا الیوم إلى صوت الم
طبول الحرب والموت والخوف، موسیقى ترتقي بنفوسنا وتطغى على أصوات طبول الحرب، 

  .موسیقى ترتقي بعقولنا تناھض التخلف والتطرف والجھل
   
   

ولفت الدكتور سكریة إلى الدور الذي تقوم بھ الجامعة األردنیة في احتضان العلم واإلبداع والفنون، 
الفنون والتصمیم التي تصقل مواھب الشباب وتعلمھم وتحتضنھم، وتسعى ألن تكون ممثلة بكلیة 

  .منبًرا منیًرا في الساحة الثقافیة األردنیة واألقلیمیة والعالمیة
   
   

وعبر عن شكره لصندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمیة الداعم األكبر الذي آمن بالشباب وسھل لھم تقدیم 
  .ابداعاتھم وابتكاراتھم
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 توقعان مذكرة تفاھم لمعالجة اإلزدحامات المروریة ) األمانة(و) األردنیة(
  

  
  

) أ ج أ ( أخبار الجامعة األردنیة 
وقعت الجامعة األردنیة وأمانة 
عمان، مذكرة تفاھم إلیجاد حلول 
مروریة لشبكة الشوارع المحیطة 
بالجامعة، وتحسین البنى التحتیة، 

رات وتبادل االستشارات والخب
 .الفنیة والعملیة بین الجانبین

 
وبحسب المذكرة التي وقعھا عن  

الجامعة رئیسھا الدكتور عزمي 
محافظة، وعن األمانة رئیس لجنة 

أمانة عمان الدكتور یوسف الشواربة، سیتم إعداد وتنفیذ الدراسات والتصامیم الھندسیة إلیجاد حل 
ق خدمي من الجھة الشمالیة الشرقیة للجامعة، مروري عند المدخل الجنوبي للجامعة، وتنفیذ طری

إضافة إلى إعادة تأھیل شارع خلیل الساكت، ووضع حلول مروریة ضمن مشروع الباص سریع 
 .التردد على امتداد الجھة الجنوبیة والبوابة الرئیسیة للجامعة

  
الطراونة،  وتضمنت بنود المذكرة دراسة تصویب الوضع المروري والبنى التحتیة في شارع أحمد 

وعند مدخل مستشفى الجامعة األردنیة على شارع الملكة رانیا العبدهللا، مع التزام الجامعة بإزالة 
 .العوائق المعترضة لتنفیذ المشاریع

  
وقبیل حفل التوقیع، ثمن محافظة جھود األمانة وتعاونھا الدائم، مشیرا إلى أن ھذه االتفاقیة ستشكل  

ة والمناطق المحیطة من خالل توفیر االنسیابیة المروریة واختصار الوقت نقلة نوعیة في حي الجامع
ً الى مزید من التعاون الذي یصب في المصلحة العامة  .متطلعا

  
في حین أكد الشواربة أھمیة تنفیذ حلول مروریة تخدم الجامعة األردنیة وجامعة األمیرة سمیة  

 .خرى وخدمة سكان المنطقةومستشفى الجامعة وعددا من المؤسسات الصحیة األ
رئیس فرع / وبموجب المذكرة التي وقعت بحضور نائب الرئیس لشؤون المراكز وخدمة المجتمع 

العقبة الدكتور موسى اللوزي، ومدیر دائرة الھندسة في الجامعة المھندس عوض الخرابشة، والسید 
مویل، سیقوم الفریقان بإعداد مروان العتوم من مكتب نائب الرئیس لشؤون اإلستثمار والتطویر والت

وتنفیذ الدراسات والتصامیم الھندسیة للمنطقة مع تقدیم المعلومات والمخططات لتنفیذ المشاریع، 
وتقدیم األمانة التسھیالت للحصول على التراخیص االنشائیة والمھنیة، والتعاون المتبادل في مجال 

 . االستشارات والخبرات الفنیة والعملیة
  
  

  

  ٧:الدستور ص/٢:الرأي ص/بترا/٦:الغد ص
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  للقوائم على مستوى الجامعة ٧ترشح .. ‘‘انتخابات األردنیة‘‘

  
بلغ عدد طلبات الترشح النتخابات مجلس اتحاد طلبة الجامعة االردنیة المزمع اجراؤھا في السادس 

، ووصل ٢٥للقوائم على مستوى الجامعة، بینما بلغ عددھا على مستوى الكلیات  ٧من الشھر المقبل؛ 
، عقب انتھاء فترة تقدیم ٤١٦) المقاعد الفردیة(شح على مستوى االقسام عدد من قدموا طلبات تر

  .الطلبات اول من امس
وانتھت مساء الثالثاء عملیة الترشح لالنتخابات، وتعلن اللجنة العلیا لالنتخابات والتي یرأسھا نائب 

ت علیھم الشروط رئیس الجامعة للكلیات العلمیة الدكتور عمر الكفاوین، اسماء المرشحین ممن انطبق
االحد المقبل، یلیھا تقدیم الطعون بكشوفات المرشحین في السابع والعشرین الشھر الحالي، بحیث تبدأ 
في الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى الرابعة مساء، على ان یرد على تلك الطعون بالقبول او 

  .الرفض في الیوم التالي
  

اح ثالثین الشھر الحالي وحتى مساء الخامس من الشھر كما حدد موعد بدء الدعایة االنتخابیة صب
المقبل، اي قبل یوم من االقتراع، فیما یكون آخر موعد لالنسحاب من الترشح لمستوى الكلیات 

  .واالقسام والقوائم النسبیة المغلقة في الخامس من الشھر المقبل
  

تى الرابعة من مساء الیوم نفسھ، ویبدأ االقتراع في السادس من الشھر المقبل من التاسعة صباحا وح
  .بحیث ستكون ھذه االنتخابات بعیدة عن نظام الصوت الواحد، ووفقا للدوائر والقوائم النسبیة المغلقة

  ٧:الغد ص
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  "األردنیة"مؤتمر دول في  القدس في األدب العالمي الحدیث

  
    

ً في كلیة ً دولیا اللغات األجنبیة في الجامعة  یُعقد ھذه األیام تحت رعایة األمیر الحسن بن طالل مؤتمرا
  .'القدس في األدب العالمي الحدیث'األردنیة تحت عنوان 

  
ویأتي انعقاد المؤتمر من اجل إبراز مكانة القدس في الضمیر العربي واإلسالمي والعالمي والتأكید 

ً للقداسة والسالم   .على مكانتھا رمزا
  

  .ة إسالمیة ضد التغییر المكاني والسكانيكما ویھدف إلى التأكید على ھویة القدس كمدینة عربی
  

ویشارك في المؤتمر أكادیمیون من الوالیات المتحدة وتركیا والجزائر ومصر والمملكة العربیة 
  .السعودیة والعراق وإیطالیا واألردن وغیرھا من الدول

  ٢٣:الرأي ص
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  "إلھام الشابات لإللتحاق بسوق العمل"اطالق مشروع 
  
  

" إلھام الشابات لإللتحاق بسوق العمل"مشروع " األعمال والمھن نادي صاحبات"أطلقت جمعیة 
 ١٠الذي یھدف إلى زیادة مشاركة المرأة األردنیة في القوى العاملة، وإلھام الشباب والشابات في 

جامعات أردنیة، وبث التفكیر اإلیجابي بشأن ھذا الموضوع بینھم، من خالل تقدیم قصص نجاح 
  .یادیاتلسیدات ناجحات ورائدات ور

وجاء إطالق المشروع الذي یأتي بدعم من السفارة األمیركیة في األردن في مدرج سمیر الرفاعي 
في الجامعة األردنیة، وبحضور سفیرة الوالیات المتحدة لدى األردن ألیس ویلز، ورئیس الجامعة 

یة ھدیل القاق، األردنیة الدكتور عزمي محافظة، والعین ھیفاء النجار، والمدیرة التنفیذیة للجمع
  .وأعضاء الھیئة التدریسیة و طالب الجامعة

ویسعى المشروع إلى تغییر آراء الشباب والشابات بشأن عمل المرأة والتأكید على أھمیة ھذا األمر، 
الجامعة األردنیة في : جامعات أردنیة أخرى من شمال إلى جنوب المملكة ھي ٩ولذلك فھو سینفذ في 

سمیة، جامعة العلوم والتكنولوجیا، الجامعة الھاشمیة، جامعة مؤتة، جامعة  العقبة، جامعة األمیرة
جرش األھلیة، لیكون مجموع  الحسین بن طالل، جامعة الطفیلة التقنیة، جامعة الیرموك، وجامعة

" إلھام الشابات لاللتحاق بسوق العمل"یذكر أن مشروع . جامعات أردنیة ١٠الجامعات التي ینفذ بھا 
یھدف إلى تسلیط الضوء على قصص ملِھمة لسیدات ناجحات في مختلف المجاالت من خالل منصة 

  . لتحفیز الشباب على تعزیز مشاركة المرأة في سوق العمل" طریقي"

  بترا/الغد الكتروني



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

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

17 

  
  
  "القدس في األدب العالمي الحدیث"البنك اإلسالمي األردني یدعم مؤتمر 

  
  

" القدس في االدب العالمي الحدیث" شارك البنك االسالمي االردني بتقدیم الدعم للمؤتمر العالمي 
یق بتنظیم كلیة اللغات االجنبیة في الجامعة االردنیة وبالتعاون مع الوكالة التركیة للتعاون والتنس

  .الدولي
  

والذي افتتحھ نیابة عن االمیر الحسن بن طالل دولة الدكتور عدنان بدران رئیس مجلس امناء 
الجامعة االردنیة وبحضور معالي وزیر االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمیة الدكتور وائل 

  .وأكادیمیین عربیات وبمشاركة عدد من الجامعات العربیة واالجنبیة ونخبة من المتخصصین أساتذة 
  

وبھذه المناسبة قال االستاذ موسى شحادة المدیر العام الرئیس التنفیذي للبنك اإلسالمي األردني، ان 
ً للشراكة المستدامة ما بین البنك اإلسالمي األردني والجامعة  رعایة مصرفنا لھذا المؤتمر تأتي تفعیال

ي مختلف النشاطات التي من شأنھا ابراز االردنیة وسعي البنك الدؤوب والمتواصل لتعزیز تواجده ف
دور البنك في تحملھ لمسؤولیاتھ االجتماعیة من خالل دعم العدید من الجھات ذات الطابع االكادیمي 

  .والثقافي واالدبي والتي تتوافق مع توجھات البنك عامة 
  

الدكتور محمود كما اعرب كل من االستاذ الدكتور عزمي محافظة رئیس الجامعة االردنیة واالستاذ 
الشرعة عمید كلیة اللغات االجنبیة رئیس المؤتمر، عن تقدیرھما للبنك اإلسالمي االردني على تبرعھ 
كداعم رئیسي للمؤتمر ومكانتھ الممیزة في دعم مسیرة االقتصاد الوطني والتطور التعلیمي والعلمي 

ً للبنك والداعم المستمر لنشاطات الجامعة االردنیة وسلم دولة الدكتور ع ً تكریمیا دنان بدران درعا
ً لدعمھ للمؤتمر وذلك خالل افتتاح فعالیات المؤتمر یوم  الذي  ٢١/٣/٢٠١٧االسالمي االردني تقدیرا

سیستمر لمدة یومین ویھدف للكشف عن المعالجات المختلفة لمدینة القدس في االدب والثقافة العالمیین 
  .یة والثقافیة وابراز المدینة المقدسة في الدراسات االدب

  السبیل الكتروني
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  للطالب« سلة الجامعات»افتتاح بطولة 
  
  

في مباراة اقیمت امس األول في  ٧٣/٦٤تغلب فریق جامعة العلوم التطبیقیة على جامعة الزیتونة 
  .قاعة جامعة الزیتونة في افتتاح بطولة كرة السلة لطالب الجامعات االردنیة

  
في جامعة فیالدلفیا مقرر لجنة البطولة، فازت  علي الخطیب مدیر النشاط الریاضي. وحسب د

في مباراة جرت بذات القاعة، وفازت جامعة  ٧٨/٣٠الجامعة االردنیة على الجامعة الھاشمیة 
في مباراة اقیمت في جامعة العلوم التطبیقیة، وفازت جامعة  ٦٣/٨االمیرة سمیة على جامعة الزرقاء 

القاعة، جامعة البتراء على الجامعة االردنیة االلمانیة  بذات ٤٦/٣٧الیرموك على جامعة فیالدلفیا 
  .في مباراة بقاعة البتراء ٦١/٣٣

  
وتقام الیوم الخمیس ست مباریات، حیث یلتقي الزیتونة مع االسالمیة في قاعة فیالدلفیا، تعقبھا 

ونة، تعقبھا الھاشمیة والعلوم والتكنولوجیا، وتلعب جامعة االمیرة سمیة مع آل البیت في قاعة الزیت
مباراة الیرموك مع البتراء ، وتلتقي الزرقاء مع البلقاء في قاعة الھاشمیة تلیھا مباراة فیالدلفیا مع 

  .االردنیة االلمانیة

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٢٠:الرأي ص
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  ألف طالب فوق الطاقة االستیعابیة بالجامعات الرسمیة ٤٣قبول 

  
اض اعداد المقبولین بشیر الزعبي عن انخف. كشف رئیس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي د

بالجامعات الرسمیة وانخفاض الھوة بین الطاقة االستیعابیة واعداد المقبولین بالجامعات الى حوالي 
الف طالب، حیث وصل عدد المقبولین فوق الطاقة االستیعابیة بالجامعات للفصل الثاني الحالي  ١٢
  .الفا العام الماضي  ٥٥الف طالب بدال من  ٤٣

ان الجامعات ومجلس التعلیم العالي اكثر التزاما بتحدید » الدستور»في تصریحات لـواعتبر الزعبي 
الطاقة االستیعابیة للمقبولین وان انخفاض النسبة بین االلتزام بالطاقة االستیعابیة واالعداد الحقیقیة ھو 

لھا الى انجاز لصالح الجامعات ولصالح الحفاظ على مخرجات التعلیم العالي وضبط االعداد وایصا
  .الرقم الذي یتناسب مع غایات الوصول الى احداث توازن حقیقي على ارض الواقع

مقابل تحدید الطاقة  ٤٤١٧٥وفصل الزعبي االعداد بالجامعات كافة حیث یبلغ عدد الطلبة باالردنیة 
ب طال ٣٢٨٠٠طالبا، الیرموك  ٩٩٣٥طالبا اي بزیادة مقدارھا  ٣٤٢٤٠االستیعابیة من قبل الھیئة ب

طالبا عن الطاقة  ٥١٦طالبا، بزیادة  ١٦٥٣٩، مؤتھ ١١٥٨٥بزیادة عن الطاقة االستیعابیة 
 ٨٨٨٧بزیادة  ٢٤٣٦٠طالب، الھاشمیة  ٣٣٠٧طالبا بزیادة  ٢٣٧٨٦االستیعابیة، التكنولوجیا 

 ٢٥٤٩طالبا، بزیادة  ٣٣٧٥٣طالبا، البلقاء التطبیقیة  ٨٨٥١طالبا بزیادة  ١٧٦١٣طالبا، ال البیت 
طالبا، بزیادة عن الطاقة  ٥٥٠٢طالبا، الحسین بن طالل  ١٨١٨طالبا بزیادة  ٤٢٣٩البا، الطفیلة ط

 ٢٢٦٨طالب، بزیادة عن الطاقة االستیعابیة  ٣٩٠٦طالبا، االلمانیة االردنیة  ٢٣١٢االستیعابیة 
  .طالبا 

عداد طالبھا لكنھا واعتبر الزعبي ان الجامعات ورغم الزیادة الواضحة في الطاقات االستیعابیة ال
تسیر نحو الترتیب وتخفیض اعداد المقبولین التدریجي والتزام الجامعات باالعداد المحددة بالبرنامج 
الموازي ھو مسیرة باالتجاه الصحیح لتقییم امور الجامعات ووصولھا الى االعداد المقرة والمرتبة 

  .اد االساتذةمن قبل ھیئة االعتماد لغایات االلتزام باالعداد نسبة العد
 ١٢٦٤٦وبین انھ للفصل الدراسي الثاني الحالي وصل عدد االساتذة االجمالي بالجامعات االردنیة 

  .اجمالي ١٫٧الى ١استاذا بنسبة استاذ الى طالب وصلت الى 
وكشف الزعبي عن مجموع اعداد الطالب بالجامعات االردنیة الرسمیة حتى الفصل الثاني وھو 

، %٣٤، موزعة االردنیة %٤٦٫٩، ونسبة الموازي من المجموع الكلي طالبا وطالبة ١٨٨٠٠٧
، البلقاء %٢٥، ال البیت %٢٦، الھاشمیة %٤٩، العلوم التكنولوجیا %٢٠، مؤتھ %٢٤الیرموك 
وااللمانیة االردنیة البرنامج  الدولي لالردنیین % ١١، الحسین بن طالل %٤الطفیلة % ٢٥التطبیقیة 

واشار الزعبي في االحصائیة االخیرة %. ٤٦یر اردنیة او غیر االردنیین الحاصلین على شھادات غ
التي اعلن عن تفاصیلھا ھیئة االعتماد ان اعداد الطلبة الوافدین بالجامعات الرسمیة وصل الى 

وافدا من مختلف الدول یدرسون على برنامج البكالوریوس اما عدد الوافدین على برنامج  ١٥٢٢٧
طالبا، بینما یدرس اردنیون في برامج الدراسات العلیا بعدد   ١٧٨٢٠قد وصل الىالدراسات العلیا  ف

  طالبا،  ١٨٦٧٥وصل الى  

  ٥-١:الدستور ص
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  الطویسي یفتتح مؤتمر إطار المؤھالت الوطني
  

إنشاء إطار وطني شامل للمؤھالت "أكد وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي عادل الطویسي أن 
جیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة التي أطلقت قبل أشھر قلیلة یشكل حجر الزاویة في االستراتی

ً ومرجعیة وطنیة لجمیع مستویات المؤھالت األكادیمیة  ً متكامال بمبادرة ورعایة ملكیة، وتعد ھیكال
والتقنیة والفنیة والمھنیة، وبصیص أمل جدید في عملیة اإلصالح الوطني الشامل بكل أبعاده 

  ".التنمویة
ً عن سمو األمیرة سمیّة بنت الحسن، مؤتمر إطار وقال الطو یسي خالل افتتاحھ أمس مندوبا

المدعوم من االتحاد األوروبي وبشراكة +" ایراسموس"المؤھالت الوطني، ضمن فعالیات مشروع 
أردنیة أوروبیة، ان التطویر والتغییر أصبح أداة ھامة وضروریة للتغلب على المعوقات التي تواجھ 

كادیمیة في الكلیات والجامعات األردنیة ورفع مستوى ونوعیة النظم التعلیمیة وارتباطھا البرامج األ
  .باحتیاجات سوق العمل ومتطلباتھا

وتتألف ھذه الشراكة من ست جامعات أردنیة ووزارة التعلیم العالي والبحث العلمي وھیئة اعتماد 
  .ینمؤسسات التعلیم العالي ومجموعة أخرى من الشركاء األوروبی

مشھور الرفاعي أن المشروع یھدف الى دعم صیاغة نتائج التعلم .وبین رئیس جامعة األمیرة سمیة د
من حیث المؤھالت وفقا لمعاییر التصنیف والتوصیف االردني وتحسین فھم المؤھالت ومستویاتھا 

  .وإعطاء صورة واضحة عن أھمیة المخرجات التعلیمیة لألفراد وأصحاب العمل
احمد أبو الھیجاء أھمیة مشروع . مدیر مكتب إیراسموس بلص االوروبي في األردن د من جھتھ أكد

اإلطار الوطني للمؤھالت وإشراك المعنیین بالعملیة التعلیمیة والتنمویة في المملكة للدخول في حوار 
ونقاش مستفیض من اجل وضع وصف دقیق وواضح للمعارف والقدرات والمھارات الواجب 

  متعلم في كافة مستویات النظام التعلیميتوافرھا لدى ال

  ٩:الدستور ص
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  التعلیم من أجل المستقبل
  

  محي الدین توق. د
م  ّ قامت جماعة عّمان لحوارات المستقبل مشكورة بتقدیم مبادرة جیّدة لتعزیز مكانة ودور المعل

لمعنیّة األردني باعتباره أھم ركیزة في النظام التعلیمي وحبّذا لو حذت مؤسسات المجتمع المدني ا
ً في تناول القضایا المجتمعیّة بھدف المشاركة الفاعلة في مسیرة  حذو ھذه الجماعة التي نشطت مؤخرا

ً فعلت جریدة الرأي عندما تناول مركز . االصالح الوطني واعادة بناء الوعي بالقضایا الوطنیّة وحسنا
الرأي، العدد (متخّصصة  الرأي للدراسات فیھا مبادرة جماعة عّمان لحوارات المستقبل في ندوة

وأرجو أن یستكمل الحوار الذي تناول مكانة ودور المعلم لیشمل ). ٢٠١٧شباط،  ٢٣ ١٦٨٨٨
وعلى الرغم من ایماني المطلق باألھمیّة القصوى . العوامل األخرى المؤثرة في العملیّة التربویّة

م في تطویر العملیّة التعلیمیة التعلمیّة ، اال أن ھذا الد ّ ور یجب أن ینبع من رؤیا شاملة للتعلیم للمعل
ً مني في مواصلة النقاش حول ھذا الموضوع الھام، . ضمن منظومة متكاملة من العوامل واسھاما

فانني أقدم في ھذه الورقة مجموعة من األفكار حول رؤیا مستقبلیّة للتعلیم في األردن لعلھا تساعد في 
  .منظومة التعلیمیّةتأطیر الجھود الوطنیّة الرامیّة الصالح ال

  
یتم تقییم األنظمة التعلیمیّة في العادة من خالل خمسة معاییر أساسیّة تعتبر بمثابة المبادىء التي یجب 

، والمواءمة Equity، والعدالة Access) الفرص(أن توجھ الجھود التربویّة، وھي مبادىء االتاحة 
Relevancy والنوعیّة ،Quality والكفاءة ،Efficiency.  وعادة ما تلجأ الدول في جھودھا

تغییر البنى والھیاكل التربویة : لتطویر أنظمتھا التربویة، الى واحدة أو أكثر من االجراءات التالیة
Structures أو زیادة التمویل ،Financing أو تطویر مناھج أو أدوات جدیدة ،Tools أو بناء ،

  .Facilitiesمدارس ومرافق جدیدة 
  

الغ طائلة من دخلھ المحلي االجمالي على التعلیم في العقود األربعة األخیرة، صرف األردن مب
ً بالمقارنة مع غیره من الدول، وجّرب كافة  وخّصص من موازناتھ السنویة نسبة عالیة نسبیّا

ّق األردن خالل ھذه الفترة انجازات طیّبة في مجاالت االتاحة . االجراءات األربعة السابقة وقد حق
والكفاءة، وفي تحقیق األھداف التعلیمیّة االنمائیّة لأللفیّة، وأھداف التعلیم للجمیع كالمقروئیّة،  والعدالة

إال أّن نوعیّة التعلیم ومواءمتھ . وتعمیم التعلیم األساسي، وردم الفجوة الجندریّة، ومحو األمیّة
ذي یمّكن األردن لمتطلبات سوق العمل ومضامین التعلیم الجدیدة لیست بالمستوى المطلوب ال
 ً ً ودولیا وقد أظھر التّدني . ومواطنیھ من التكیُّف مع عالم سریع التغیُّر ومن االبداع والتنافس اقلیمیّا

الحاصل في نتائج الطلبة األردنیین في االختبارات الوطنیّة واالختبارات الدولیّة بالمقارنة، لیس فقط 
توى من التطّور الى ضعف كفاءة النظام التعلیمي، مع الدول المتقّدمة، بل مع الدول ذات نفس المس

وعدم مواءمتھ للمھارات الحدیثة التي یتطلبھا القرن الحادي والعشرین كمھارات القراءة والتواصل 
  .وحل المشكالت والتفكیر التحلیلي والناقد والتفكیر االبداعي

  
ء االنفاق الھائل على التعلیم من جھة، وتلقي ھذه النتائج بظاللھا القاتمة على العائد المتواضع من جّرا

وعلى سالمة وصحة السیاسات التربویّة عبر السنوات األربعین األخیرة التي أّدت الى مسارین 
ّھ غیر  واضحین في التعلیم، أحدھما متقّدم ألبناء المقتدرین ، والثاني للعامة وأبسط ما یقال عنھ أن

ویؤمل أن تعمل . بدأ العدالة ویزید من فجوة الالمساواةمتالئم مع العصر الحدیث، األمر الذي یمس م

 مقاالت

  ١٥:الرأي ص
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على معالجة بعض أوجھ القصور التي لحقت  ٢٠٢٥-٢٠١٦االستراتیجیّة الوطنیّة لتنمیّة الموارد 
 ً وحتى تتمّكن من ذلك ال بّد من أن یتدارك القائمون على تنفیذھا بعض . بالعملیّة التعلیمیّة مؤخرا

مثل عدم النظر الى المعلمین كعنصر تغییر وتطویر وعامل رئیس في الثغرات الموجودة فیھا من 
التعلیم النوعي، وعدم النظر الى المعاییر كأدوات لتنظیم العمل التربوي، وعدم االشارة الى نتاجات 

م كمؤشرات لقیاس األداء، وعدم الربط بوضوح بین المساءلة والمسؤولیّة في العمل التربوي ّ   .التعل
  

لفیّة الجدیدة طرأت على العالم تغیُّرات وتحوالت كبرى كان لھا أكبر األثر على التعلیم مع بدایة األ
من حیث المرامي وطرائق التدریس والمضامین، األمر الذي یعني أّن االستمرار في تكرار 
ً ال تملك المعرفة  االجراءات والمقاربات واالستراتیجّیات واألسالیب القدیمة سوف ینتج أجیاال

ارات واالتجاھات المطلوبة للولوج اآلمن للمستقبل، والى الحاق األذى بسمعة المؤسسة والمھ
  فما ھي بعض ھذه التحوالت؟. التعلیمیّة كشریك ومساھم في صناعة المستقبل

  
ً تحدید خمسة تحوالت رئیسیة لھا انعكاسات واضحة على التعلیم، وھذه التحوالت ھي؛   یمكن عموما

  
  .كارات العلمیّة والتكنولوجیّة الباھرة وخاصة في وسائل االتصال ونقل المعرفةاالختراعات واالبت. ١
  
  .التحدیّات والفرص االقتصادیّة واالجتماعیّة غیر المسبوقة التي تواجھھا الّدول واألقالیم. ٢
  
  .االصالحات السیاسیة واالجتماعیة المتسارعة وزیادة الوعي بالحقوق والحریّات والمواطنة. ٣
  
ورة اآلمال والتطلعات لدى الشباب الطامح في المشاركة والراغب في دخول سوق العمل ث. ٤

  .والضغوطات واالحباطات الناجمة عن محدودیّة قدراتھ وقلة فرص العمل المتاحة
  
ر مضامین جدیدة للتعلیم للقرن الحادي والعشرین. ٥   .تطوُّ
  

ّى أكثر ان ھذه التحّوالت التي تعصف بالدول واألقالیم دون است ً على التربیّة أن تتحل ثناء تجعل لزاما
ھ مستقبلي واضح، تقوده الدولة بكافة مؤسساتھا، وتشارك فیھ  من أي وقت مضى برؤیا جدیدة وتوجُّ

ّھ لیس ھناك طریق وحید للمستقبل، . كل القوى الفاعلة في المجتمع ومن الضروري االعتراف بأن
ولكن الثابت أّن المستقبل ال یتشّكل من مجرد التركیز على . وبنفس القدر ال یوجد ھناك مستقبل واحد

ّھ ینجم من قدرتھما  في التأثیر على الوعي  -أي الماضي والحاضر –الماضي والحاضر، بل ان
  .الجمعي والمجتمعي للقیام بالخیارات الصحیحة بین االمكانات والفرص المتاحة لرسم مستقبل أفضل

  
م الحدیثة من حیث اّن التحوالت الكبرى السابقة ا ُّ ّدت مجتمعة الى احداث نقلة نوعیّة في بیئة التعل

ھ والمكان، ومن أبرز مظاھر التغیُّر في ھذه البیئة الجدیدة؛   المحتوى والمضامین والطریقة والتوجُّ
  
م الجماعي . ١ ُّ م الفردي الى التعل ُّ م المتفاعل( - االنتقال من التعل ُّ   ).التعل
  
ً (-ادیّة الى االستقاللیّة االنتقال من االعتم. ٢ م الموّجھ ذاتیّا ُّ   ).التعل
  
م االستكشافي( -االنتقال من التركیز على المعلوم الى التركیز على المجھول. ٣ ُّ   ).التعل
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م المجتمعیّة. ٤ ُّ م الى التركیز على مراكز التعل ّ  - االنتقال من التركیز على المدرسة كمكان وحید للتعل
م المفتوح( ُّ   ).التعل
  
م یحدث طوال الوقت . ٥ ُّ م لھ وقت محدد في المدرسة الى فكرة أّن التعل ُّ  - االنتقال من فكرة أّن التعل
م المرن( ُّ   ).التعل
  

ویلعب المعلمون والمدراء في ھذه البیئة الدور الرئیس، ویقومون بمجموعة خیارات تربویّة من واقع 
م لدى طلبت ُّ ً مع ھذه التطورات الحدیثة فإّن كافة . ھممعارفھم ومھاراتھم لتلبیّة متطلبات التعل وانسجاما

الدول التي حققت اختراقات ملموسة في نوعیّة التعلیم رّكزت على عامل الثروة البشریّة لدیھا من 
ّمین ومدراء أكثر من تركیزھا على التدخالت التقلیدیّة سابقة الذكر وتشیر التجارب الدولیّة . معل

  ة لستة عوامل في تحقیق االختراق التربوي وھذه العوامل ھي؛الناجحة الى األھمیّة الفائق
  
االعداد األكادیمي والبیداغوجي عالي المستوى للمعلمین الذي یتم بالتالزم ولمدة ال تقل عن خمس . ١

سنوات من الدراسة الجامعیة والتطبیق المیداني المتزامن والذي یقود للحصول على درجة 
  .الماجستیر

  
تواصل اثناء الخدمة والتنمیّة المھنیّة المستمرة المبنیّة على الحاجات المتجددة التدریب الم. ٢

  .والمتغیّرة للمعلمین
  
النوعیّة العالیة من األداء التعلیمي المستند الى معاییر أداء مقبولة ومتعارف علیھا وتوقعات عالیة . ٣

ّمین تتجّسد بممارسات مھنیّة وحرفیّة عالیة   .من المعل
  
ّمین داخل صفوفھم ومدارسھم التخاذ القرارات التعلیمیّة بما توفی. ٤ ر مناخات الحریّة واالبداعیّة للمعل

ّھم مسؤولیّة ھذه القرارات ّمین وتحمل   .یتالئم من حاجات المتعل
  
ّمون لتأّمل ممارساتھم . ٥ م مھنیة متعددة ومتخصصة یشارك بھا المعل ُّ توفیر وایجاد مجتمعات تعل

م  ومشاركة خبراتھم، ُّ وانفتاحھم بنفس الوقت على األھل والمجتمع المحلي كشركاء في عملیّة التعل
  .والتعلیم

  
  .توفیر بیئة العمل المالئمة بما في ذلك الرواتب والضمانات المناسبة وتقدیر المجتمع لمھنة التعلیم. ٦
  

اداءھم المھني  وتقتضي ھذه األمور بطبیعة الحال اجتذاب أفضل المرشحین لمھنة التعلیم، وتطویر
لیصبح على درجة عالیة من الفاعلیّة بحیث یتمّكن النظام المدرسي برمتھ تزوید كل تلمیذ بأفضل 

  .تعلیم ممكن، بغضِّ النظر عن قدراتھ العقلیّة أو خلفیتھ األسریّة أو مستواه االقتصادي واالجتماعي
  

م ذو النوعیّة الراقیّة بدون معلم عالي التعلیم ذو النوعیّة العالیة ھو طریق أكید للمستقبل، والتعلی
بأّن النظام  ٢٠١٠وكما یقول تقریر ماكنزي الشھیر لعام . الكفاءة ومھني ومحترف ال یمكن أن یتحقق

وبنفس المقدار یمكن القول أّن . التعلیمي ال یمكن أن یكون أفضل من نوعیّة المعلمین في ذلك النظام
م عن طریق اعادة انتاج نفس االجراءات السابقة التي نجحت النظام التعلیمي ال یمكن أن یستمر ب التقدُّ

  .في الماضي، اذ أّن لكل مرحلة شروطھا وعواملھا وظروفھا الموضوعیّة
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على الرغم من ھذه الحقائق فإّن االصالحات التربویّة في السنوات الخمس عشر األخیرة لم تعطي 
ّم من حیث االھتمام الكافي بالعامل األھم الذي لھ أكبر  أثر مضاف على العملیّة التعلیمیّة، وھو المعل

مواصفاتھ، ومعاییر عملھ، وكیفیة استقطابھ للمھنة، واعداده قبل الخدمة، وتعیینھ وتثبیتھ، وتدریبھ 
. اثناء الخدمة وتنمیتھ المستمرة، ومستلزمات ومقومات عملھ، وتحقیق ذاتھ وتنمیتھا، وتطویر مھنتھ

بشكل كافي في تنمیة عملیة التدریس والتقییم وادارة الصفوف بالدرجة الكافیة من  كما لم یتم االھتمام
م ومخرجات التعلیم یعتمد  ُّ ً أّن تحسین نتاجات التعل العنایة التي تستحقھا، إذ أّن من المعروف عالمیّا

مین ّ أّن الدول وفي ھذا االطار نجد . بالدرجة األولى على تحسین وتطویر الممارسات التعلیمیّة للمعل
ً في نظمھا التربویّة بغضِّ النظر عن المستوى التربوي الذي انطلقت منھ قد  ً ملموسا ما ّقت تقدُّ التي حق

  :لجأت الى مجموعة من التدخالت التربویّة وأھمھا قاطبة التدخالت الست التالیة
  
ّمین التدریسیّة ومھارات المدراء القیادیّة. ١   .بناء وتطویر مھارات المعل
  
م الطالب ولیس . ٢ ّ تطویر عملیّة تقییم أداء وتحصیل الطلبة بحیث یصبح الھدف منھ تحسین تعل

  .Assessment for learning not assessment of learningمجرد قیاس مستوى تحصیلھم 
  
  .تحسین وتطویر نظم المعلومات التربویّة. ٣
  
م المحرز. ٤   .تطویر سیاسات وتشریعات جدیدة لتعزیز التقدُّ
  
ّمین واألجھزة التربویّة األخرى. ٥   .تطویر المناھج وتعدیل المعاییر الخاصة بعمل المعل
  
  .ایجاد بیئة عمل مالئمة ووضع نظم رواتب ومكافأة عادلة للمعلمین والمدراء. ٦
  

ان التعلیم ذو النوعیّة العالیة ضروري لبقاء الفرد وتمكینھ، وامتھان مھنة تساعده في تنمیة ذاتھ 
ً، ومواجھ ّھ ضروري للتنمیّة البشریّة وطنیّا ة تحدیّات المستقبل، واالرتقاء بذاتھ وتنمیتھا، كما أن

وزیادة تنافسیّة الدولة، وقدرتھا على تحقیق التنمیّة المستدامة، ومواجھة التحدیّات المنظورة وغیر 
ّقة الرغم من أّن الناس  ولكن ماذا نقصد بالنوعیّة؟ على. المنظورة، واالستعداد للمستقبل بطریقة خال

ّھ ال بّد من التأكید على أّن مفھوم النوعیّة مفھوم مركب وشامل  ّ ان یفھمون النوعیّة بطرق مختلفة، اال
  :فالنوعیّة في التعلیم لیست مجرد شعار یطرح ، بل أنھ یتحقق من خالل . ومتنوع

  
  .زمة للمستقبلمناھج وكتب مدرسیّة أفضل، تشمل المضامین والمھارات الجدیدة الال. ١
  
ً وقدرة ورغبة في العمل. ٢   .معلمین أكثر استعدادا
  
  .طرق تدریس ذات فاعلیّة أكبر لتعلیم المضامین الجدیدة. ٣
  
  .تقویم یھدف الى تحسین التعلیم وقائم على الكفایات ولیس الحفظ. ٤
  
  .ادارة تربویّة وحاكمیّة أفضل. ٥
  
  .تمویل أكبر وموجھ لعوامل النوعیة. ٦
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  .مشاركة أوسع من قبل األھل ومؤسسات المجتمع. ٧
  

الكثیر من األبعاد سابقة  ٢٠٢٥ -٢٠١٦لقد تضّمنت االستراتیجیّة الوطنیة لتنمیة الموارد البشرّیة 
ك نحو تحقیق أھدافھا، وعلى الحكومة ومؤسسات المجتمع كافة  الذكر، وثّمة رغبة واضحة في التحرُّ

ك  من مثل التشریعات والحاكمیّة والتنظیم واألبعاد الثقافیّة، وتوفیر تطویر عوامل القدرة على التحرُّ
المتطلبات المالیّة والبشریّة والمادیّة الالزمة لھا ، وعلى وزارة التربیّة والتعلیم وضع الخطط 

  .واالجراءات التنفیذیّة للبرامج الواردة فیھا
  
  مدیر عام الكادر العربي لتطویر وتحدیث التعلیم*
  
  مجلس االقتصادي واالجتماعيوعضو ال*
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  الدوار الخامس -فھیم حالوة ) تیسیر(جودت  -
  
  ماركا الجنوبیة -عصام محمود عبدالرحیم العطیات  -
  
  الصویفیة - ندى جریس محفوظ كّشك  -
  
  شفا بدران - عبدهللا خلیفھ حمود العنیزات  -
  
  بیت الفحیص - عیسى جمیل یوسف حتر  -
  
  مادبا - سبع أبونضال صبحي عبدالحافظ ال -
  
  خلدا -صالح عوض فالح السكر  -
  
  الصویفیة -عبدالرحمن عبدالرؤوف صبیح  -
  
  الصویفیة - شفیق جبرائیل عیسى الزیادات  -
  
  مرج الحمام -أسماء فرید عبدالحمید یاغي  -
  
  دیوان آل ملحس - عبدالرحمن عبدالوھاب یاغي  -
  
  الزرقاء/عفاف یوسف خلیل سكر -

 وفیات

 رأي ال
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مدیر عام دائرة االحوال المدنیة والجوازات فواز الشھوان طالب باالسراع في انجاز معامالت كبار 
الشھوان وزع الشكوالتة على المراجعین وبین لھم ان التأخیر في .. السن والنساء من المراجعین

  .اصدار البطاقة الذكیة یعود الى اسباب فنیة
  

الف بطاقة ذكیة في الوقت الذي ستفتح فیھ قنوات  ١٧یزید عن دائرة االحوال المدنیة تنجز یومیا ما 
  .جدیدة الصدار بطاقات بنسبة اكبر

  
ً شید دوار وأزیل وأعید بناؤه مرة أخرى في حي الزیتونة  ٩٠في اقل من  منطقة الجبیھة قرب  -یوما

  .ھ بأشجار الزینةالمرة الثانیة إلقامة الدوار كانت قبل أسبوعین وتم زراعت.. وزارة التعلیم العالي
  
  
  
  
  
  
  
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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یقوم وزیر الزراعة المھندس خالد الحنیفات صباح الیوم بجولة تفقدیة لمحافظة معان ولواء الجفر 
  .وذلك لالطالع على الواقع الزراعي في المنطقة

  
َّع ظھر الیوم مذكرة تفاھم بین مؤسسة االقراض الزراعي والمؤسسة الفلسطینیة لالقراض  توق

دولة فلسطین وذلك في مجاالت التمویل واالقراض الزراعي وتبادل الخبرات  الزراعي في
  .والزیارات بین المؤسستین

  
بدعوة من الھیئة الملكیة األردنیة لألفالم، وبالتعاون مع المجلس الثقافي البریطاني، تعقد الدورة 

ولغایة یوم الخمیس الذي ، ابتداء من یوم السبت المقبل »أیام مھرجان شیفیلد في عّمان«الرابعة من 
الدوار األول، الساعة السابعة مساء بمعدل فیلم واحد  - جبل عمان  - یلیھ، وذلك على مسرح الرینبو 

  .كل لیلة
  

، إلطالق فعالیاتھا الرسمیة في األول من نیسان ٢٠١٧تستعد المفرق مدینة الثقافة األردنیة للعام 
ت من أمسیات شعریة وفنیة وموسیقیة وغیر ذلك من المقبل، والتي تشتمل على العدید من النشاطا

  .األنشطة التي سوف تتواصل حتى نھایة العام مشتملة على العدید من البرامج واألنشطة
  
  

 صنارة الدستور 
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حظر حمل أجھزة الكترونیة في طائرات الملكیة األردنیة المتوجھة إلى لندن، لن یشمل طائرات 
كة أعلنت أمس أن قرار السلطات البریطانیة بالحظر سیطبق الشر. الملكیة القادمة من لندن إلى عمان

ً من االحد المقبل على المسافرین المغادرین على رحالتھا من عمان إلى لندن   .اعتبارا
  

ألف دینار بمناسبة عید األم الذي  ٢٥تبرعت لصندوق دعم أسر الشھداء بمبلغ " زین األردن"شركة 
  .ة ألمھات الشھداء ھذا العامصادف أول من أمس الثالثاء، وذلك كھدی

  
سلمت مدیریة األحزاب في وزارة الشؤون السیاسیة والبرلمانیة أمس عددا من الناشطین السیاسیین 

ویضم الحزب الذي اطلق علیھ اسم . إشعارا بالموافقة على البدء بإجراءات تشكیل حزب سیاسي جدید
لعشرات من الشخصیات السیاسیة حتى اآلن ا" وحدویون -حزب التجمع الوحدوي الدیمقراطي"

  .والحزبیة والنقابیة واإلعالمیة
  

معروف البخیت ظھر الیوم في الجامعة االردنیة محاضرة، یعرض . یلقي رئیس الوزراء األسبق د
. فیھا لمحاور عسكریة واستراتیجیة مھمة لتعریب قیادة الجیش العربي األردني ومعركة الكرامة

  .الجامعة بذكرى تعریب قیادة الجیش ومعركة الكرامة المحاضرة تقام ضمن احتفاالت
  

توقع ظھر الیوم الخمیس مذكرة تفاھم بین مؤسسة اإلقراض الزراعي ونظیرتھا الفلسطینیة، وذلك 
  .في مجاالت التمویل واالقراض الزراعي وتبادل الخبرات والزیارات بین المؤسستین

  
ة الیوم الخمیس لمحافظة معان و لواء الجفر لالطالع یقوم وزیر الزراعة خالد الحنیفات بجولة تفقدی 

 .على الواقع الزراعي في المنطقة

  زواریب الغد


