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 ــــــوضـــــوعالمـــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار األردنیة
 ٣  فتح باب الدراسات العلیا في أردنیة العقبة

یطلع على طبیعة العمل المخبري " المقاییس األلماني"وفد من 
  "حمدي منكو"في 

٥ 

مختصون في القضاء الكنسي یصادقون على توصیات دراسة 
  وطنیة

٦ 

 ٨  العراقیین ترحب بقبول المزید من الطلبة" األردنیة"
حاویات نفایات معدنیة " األردنیة" أمانة عمان تھدي 

  وبالستیكیة
٩ 

   شؤون جامعیة
أمناء البلقاء التطبیقیة یوافق على المساواة بین أبناء اإلداریین 

  واألكادیمیین في القبوالت الجامعیة
١٠ 

 ٩٣واالسنان  ٩٤الحد االدنى للطب : قراءات في المعدالت 
  ٩١والصیدلة 

١١ 

 ١٤  التعلیم حق انساني:عویس 
لجان لتقییم تخصصات تكنولوجیا المعلومات والطبیة والصحیة 

  في الجامعات
١٥ 

   مقاالت
  !عات االردنیةو مخاطره على الجام. السلوك االكادیمي السیىء

  الدكتور نضال یونس/
١٦ 

یتطلب عمال مؤسسیًا بعیًدا عــن العشوائیة » إصالح التعلیم« 
  نیفین عبد الھادي/والبناء على جذور تالفـة

١٨ 

 ٢٠  محمد الرصاعي.د/عدالة التعلیم
  ٢١  اعالنات

  ٢٢  وفیات

  ٢٥- ٢٣  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  فتح باب الدراسات العلیا في أردنیة العقبة
  
  

األردنیة أكد رئیس الجامعة  -ھبة الكاید 
فرع العقبة الدكتور موسى اللوزي أن 
فتح باب الدراسات العلیا لفرع العقبة 
جاء ضمن احتیاجات المجتمع المحلي 
للمدینة وضواحیھا، فضال عن أن ھذه 
الخطوة تشكل رافدا مادیا ذاتیا لتغطیة 

  .التكالیف التشغیلیة في الفرع
   
   

وقال اللوزي إن طلبات االلتحاق ببرامج 
سات العلیا في فرع العقبة للفصل الدرا

بدأت تتوافد منذ صباح الیوم إلى مكتب القبول  ٢٠١٦/٢٠١٧الدراسي األول للعام الجامعي 
والتسجیل في الفرع وستستمر حتى األول من ایلول القادم من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة 

  .الواحدة بعد الظھر
   
   

المتقدم للدراسة تشمل صورة مصدقة عن كشف الشھادة الثانویة وأضاف أن الوثائق المطلوبة للطالب 
/ البكالوریوس(أو ما یعادلھا، و صورة مصدقة عن المصدقة الجامعیة األولى ) التوجیھي(

، وصورة مصدقة عن المصدقة )ان وجدت(، وصورة مصدقة عن مصدقة الدبلوم )اللیسانس
و صورة مصدقة عن كشوف عالمات السنوات  لطلبة الدكتوراه،)/ الماجستیر(الجامعیة الثانیة 

الدراسیة في البكالوریوس والدبلوم والماجستیر، و نظام عالمات الجامعة لخریجي الجامعات غیر 
األردنیة، ومعادلة شھادة معتمدة من وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي للشھادات الصادرة عن 

  .الجامعات األجنبیة والعربیة الرسمیة
   
   

بع اللوزي أن المتقدم علیھ أن یُحضر اعتماد وثیقة امتحان اللغة االنجلیزیة أو ما یعادلھ في حال لم وتا
ً على االمتحان الوطني للغة االنجلیزیة من ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي، و ثالث  یكن حاصال

دقة عن ھویة صور شخصیة، وصورة مصدقة عن شھادة الوالدة وعلیھا الرقم الوطني، وصورة مص
األحوال المدنیة  مصدقة من دائرة األحوال المدنیة، و صورة عن دفتر خدمة العلم بالنسبة للطلبة 

فما فوق، وعدم ممانعة للدراسة للطلبة الذین یعملون في مؤسسات  ١٩٨٩الذكور من موالید عام 
سبقة للدراسة بما رسمیة أو حكومیة أو أیة جھات أخرى تشترط حصول منتسبیھا على الموافقة الم

في ذلك العاملین في الجامعة األردنیة ومستشفى الجامعة، إضافة إلى موافقة خطیة صادرة عن الجھة 
المخولة تفید بعدم ممانعة دراسة حاملھا، وذلك بالنسبة لمنتسبي القوات المسلحة األردنیة واألجھزة 

 أخبار األردنیة

  ٤:الرأي ص/طلبة نیوز/٤:الدیار ص/أخبار األردنیة
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ة محكمة للطلبة المتقدمین لبرامج األمنیة، و نسخة من بحث منشور أو مقبول للنشر في مجلة علمی
  .لغیر األردنیین) ١٠٥(دینار أردني لألردنیین و ) ٢٠(الدكتوراه إن وجد، و رسم تقدیم طلب 

   
   

إدارة األعمال، (إدارة شامل/ولفت اللوزي إلى أن البرامج المطروحة ھي ماجستیر إدارة أعمال
مخاطر، الصیدلة، التمویل، المصارف، الھندسة بكافة تخصصاتھا، التسویق، إدارة التأمین، ال

، وماجستیر إدارة )المحاسبة،  تكنولوجیا المعلومات، إدارة الفنادق، االقتصاد، العلوم االكتواریة 
التمویل، إدارة المصارف، المحاسبة، إدارة األعمال، االقتصاد، نظم (تمویل شامل /األعمال

إلدارة العامة، التسویق، العلوم االكتواریة، إدارة المعلومات اإلداریة، نظم المعلومات المحاسبیة، ا
محاسبة، نظم (المحاسبة شامل / ، ماجستیر إدارة األعمال )التامین والمخاطر، إدارة الفنادق، الصیدلة

معلومات محاسبیة، إدارة أعمال، تمویل ومصارف، تسویق، نظم معلومات إداریة، الفنادق، اقتصاد 
، وماجستیر علم الحاسوب )، الھندسة، الصیدلة، تكنولوجیا المعلوماتاألعمال، إدارة أعمال دولیة

علم الحاسوب،  شبكات الحاسوب، أنظمة المعلومات الحاسوبیة، ھندسة البرمجیات،  أنظمة (شامل
تكنولوجیا معلومات األعمال، ھندسة الحاسوب، وأي تخصص من ضمن / معلومات األعمال

ماجستیر المناھج والتدریس، وماجستیر في أي ( اھج وتدریس ، ودكتوراه من)تكنولوجیا المعلومات
  ).حقل من حقول المعرفة

   
  
وفي إشارة لھ إلى أن ھذه التخصصات ستخدم سوق العمل في القطاعین العام والخاص، نّوه   

اللوزي بضرورة االطالع على الخطط الدراسیة والشروط الخاصة لكل برنامج والرسوم الجامعیة 
ى موقع كلیة الدراسات العلیا االلكتروني، مبشرا بوجود طاقم تدریسي مؤھل للعملیة المعتمدة عل

  .التدریسیة في تلك البرامج
   
   

وعلى صعید ذي صلة أعلن اللوزي عن فتح الفرع مؤخرا لمراكز خدمیة وعلمیة یتم من خاللھا عقد 
  .دورات تدریبیة  لخدمة المجتمع المحلي ومجتمع الجامعة
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  ن مؤسسة المواصفات والمقاییس األردنیةبتنظیم م

  "حمدي منكو"یطلع على طبیعة العمل المخبري في " المقاییس األلماني"وفد من 
  

بحث وفد من معھد  –ھبة الكاید 
" بي.تي.بي"المقاییس األلماني 

یرافقھ وفد من مؤسسة المواصفات 
والمقاییس برئاسة مدیرة نظام 
االعتماد والتقییس المھندسة رلى 
مدانات لدى لقاء جمعھم الیوم بمدیرة 
مركز حمدي منكو للبحوث العلمیة 
في الجامعة األردنیة الدكتورة عبلة 
البصول إمكانیة تنفیذ أسس ضبط 

  .الجودة الداخلیة في العمل المخبري
   

وقدمت البصول نبذة حول المركز 
یة والتكنولوجیا المختلفة ودعم المعني بإجراء البحوث العلمیة في مجاالت العلوم األساسیة والتطبیق

وتنظیم تطویر إمكانات الجامعة األردنیة بشكل خاص واألردن بشكل عام في البحث العلمي، إضافة 
إلى مھامھ في تعزیز قدرات الباحثین بالتواصل مع نظرائھم أینما وجدوا، وتوفیر الدعم الالزم لھم 

المالي المناسب لمشاریعھم من مختلف جھات  إلجراء البحوث العلمیة ومساعدتھم في إیجاد التمویل
الدعم المحلیة والدولیة واإلقلیمیة، فضال عن حرصھ على تشجیع وتنسیق التعاون مع المؤسسات 
البحثیة محلیا وإقلیمیا ودولیا، والعمل على نقل التكنولوجیا وتوظیفھا في نواحي الحیاة المختلفة للحاق 

  .بركب الحضارة والتطور
   

صول عزم المركز على تنظیم إجراءات ومعاییر ضبط األجھزة المخبریة والطبیة لضمان وأكدت الب
جودة عملھا، األمر الذي سیسھل الحصول على االعتمادیة الدولیة التي من شأنھا تحسین جودة العمل 

  .المخبري
   

عض الدول بدورھا أشارت مدانات إلى أن الوفد یعمل ضمن مشروع لرفع البنیة التحتیة للجودة في ب
العربیة، ورفع مستوى المقاییس في ھذه الدول، منوھة بأن ھذه الزیارة جاءت إثر فعالیات اللجنة 
التوجیھیة للمشروع التي قررت تنظیم زیارات لمجموعة من مراكز البحث العلمي المتمیزة في 

  .األردن لالطالع على مدى تحقیقھا لخدمات البنیة التحتیة للجودة
   

على مرافق المركز المتمثلة بقسم لإلدارة، ومختبرات علمیة مجھزة بأحدث األجھزة وتعرف الوفد 
المخبریة، ومدرج علي حمدي منكو، ومكتب لنقل التكنولوجیا والملكیة الفكریة، كما یضم المركز 
باحثین من حملة شھادة الدكتوراه والماجستیر ومشرفي مختبرات من حملة شھادة الماجستیر 

وإداریین، مبدیا إعجابھ بالمستوى الذي حققتھ المختبرات على مستوى نظیراتھا من والبكالوریوس 
  .المراكز المماثلة

   
 ١٥٠٠األلماني ثاني أكبر مؤسسة من نوعھا في العالم، حیث یعمل لدیھ نحو " بي.تي.بي"ویعد معھد 

  .یون یورومل ١٤٠في برلین، ویبلغ حجم موازنة تشغیلھ السنویة  ٥٠٠موظف في براونشفایغ و

  /أخبار األردنیة
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  مختصون في القضاء الكنسي یصادقون على توصیات دراسة وطنیة
  

  
صادق مختصون في القضاء  

والقانون الكنسي، واكادیمیون وخبراء 
یمثلون منظمات مجتمع مدني على 
نتائج وتوصیات دراسة وطنیة حول 

واقع المرأة في تشریعات االحوال "
  ".الشخصیة للمسیحیین في االردن

   
   

ذلك في جلسة متخصصة عقدھا  جاء
مركز دراسات المرأة في الجامعة 
االردنیة، أمس الثالثاء، أشار خاللھا 
رئیس الجامعة الدكتور عزمي 

محافظة الى جھود مركز دراسات المرأة في ھذه الدراسة، معتبرا ان ذلك یجسد دور الجامعة 
  .كا اكادیمیاكمؤسسة اكادیمیة عریقة تتصدى للقضایا االجتماعیة وتقود حرا

   
   

وھدفت الدراسة الى التقصي والبحث في واقع اوضاع المرأة المسیحیة امام المحاكم الدینیة ومدى 
توافر ضمانات للمحاكمة العادلة فیھا مستھدفة الطائفتین االكبر عددا في االردن وھما الالتین 

  .الكاثولیك والروم االرثوذوكس
   
   

لتشریعات المنصفة بحق المرأة ومساواتھا مع الرجل كمواطنة وبین محافظة ان عدم تطبیق بعض ا
  .في الحقوق والواجبات یؤثر بشكل غیر مباشر على مشاركتھا في العمل العام

   
   

وقال، . من جانبھ، دعا الدكتور رؤوف ابو جابر الى التوقف عن اعتبار المرأة الضلع القاصر
، مستذكرا أنھ الحظ عند إعداد وثیقة الحوار "ةمجتمعنا یستحق ان یكون رائدا في معاملة المرأ"

  .انھ تم تفادي ذكر المرأة وحقوقھا في الوثیقة ٢٠٠٨والعیش الواحد االسالمي والمسیحي في العام 
   
   

وقال ان الجمعیة االرثوذوكسیة تفتح ابوابھا لتقدیم خدماتھا الى جانب مركز دراسات المرأة للمساھمة 
  .یة موحد لكافة المسیحیینفي ایجاد قانون احوال شخص

   
   

ووفقا لمدیرة مركز دراسات المرأة الدكتورة عبیر دبابنة، فإن الدراسة الحالیة خلصت الى ان المرأة 
تواجھ جملة من التحدیات في قوانین االحوال الشخصیة للمسیحیین منھا الوالیة "االردنیة عموما 

  ٩:الدستور ص/بترا/أخبار األردنیة
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ق، وكذلك في اجراءات التقاضي امام المحاكم والوصایة واإلرث والنفقة والحضانة والزواج والطال
  ".الدینیة وھو االمر الذي یمكن تطویره بإدماج النساء في مؤسسات القضاء الدیني بشكل عام

   
   

ومن ابرز توصیات الدراسة إنشاء مراكز متخصصة باإلرشاد االسري والقانوني، وتوفیر أماكن 
متفق علیھا من أجل المشاھدة، وتطویر اصول المحاكمات العادلة بما یتالءم ومنظومة حقوق االنسان 

ود من حیث آلیة التبلیغ ورسوم الدعاوى، وتوفیر المحامین، اضافة الى ضرورة مراجعة بعض البن
التي تشترك بھا كافة قضایا االحوال الشخصیة مثل النفقة والحضانة بحیث تكون موحدة لكافة 

  .الطوائف
   
   

كما دعت الدراسة الى ضرورة ان تستفید المرأة المسیحیة من صندوق تسلیف النفقة والمطالبة بإنشاء 
  .نھقانون مستقل یتیح للمرأة المسلمة والمسیحیة على حد سواء االستفادة م

   
   

واشار نزار الدیات الى انھ تم اخیرا اعداد نظام یتعلق بالقواعد االجرائیة لقانون االحوال الشخصیة 
للمسیحیین لتطبیقھا امام المحاكم الكنسیة للطوائف التي لیس لھا قوانین اجرائیة متوائمة مع ضمانات 

ان الممارسة حالیا تتجھ الى  المحاكمة العادلة وتخلو من اي تمییز بسبب الجنس أو غیره، مؤكدا
  .المیل نحو توسیع قاعدة المساواة وعدم التمییز

   
   

وعقبت على الدراسة الخبیرة في حقوق االنسان والمرأة أسمى خضر بتأكیدھا على تضافر الجھود 
مع جمیع االطراف لتحقیق العدالة واالنصاف للمرأة االردنیة عموما على اساس المساواة والمحبة 

  .لة والسالم، داعیة الى ایجاد قانون مدني والفصل بین السلطة الروحیة والدینیةوالعدا
   
   

وعرض كل من االب الدكتور شوقي بطریان ممثال عن طائفة الالتین والمحامي ھادي مشعل ممثال 
عن طائفة االرثوذوكس لبنود في القانون الكنسي من مجلة الحق القانوني والتي تؤكد بإطارھا العام 

ى المساواة بین الرجل والمرأة وحقھا في رفع اي قضیة، واالشكالیات التي تتعرض لھا المسیحیة، عل
وعدم وجود ضمانات كافیة لحفظ حقوقھا ال سیما في موضوع النفقة والفسخ الزوجي ومن خالل 
عرض قصص واقعیة كاعتناق دیانة اخرى للتخلص من الزواج والنفقة اضافة الى اشكالیات 

  .على االطفال عند وفاة االب وغیرھاالوصایة 
   
   

وتخلل الجلسة نقاشات معمقة خلصت الى ضرورة مواصلة ھذه الحوارات البناءة والتي اعتبرتھا 
نرمین مراد بأنھا تثلج الصدر العتبار ان ھناك اعترافا واضحا من الجمیع " تكامل"ممثلة مؤسسة 

  .نھ من مصلحة الجمیع معالجة اشكالیات االسرةبوجود اشكالیات وتحدیات امام المرأة االردنیة وا
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  ترحب بقبول المزید من الطلبة العراقیین" األردنیة"
  

  
رحب رئیس الجامعة  - سناء الصمادي

األردنیة الدكتور عزمي محافظة لدى لقائھ 
الیوم سفیرة دولة العراق صفیة السھیل؛ 
بقبول مزید من الطلبة العراقیین للدراسة 

  .معة العلمیة واالنسانیةفي كلیات الجا
  

وتناول الجانبان خالل اللقاء الذي حضره 
الملحق الثقافي العراقي الدكتور فالح 
حسن عبد، والدكتورة تھاني االلوسي من 
الملحقیة، ومدیر دائرة االعالم والعالقات 
العامة الدكتور سلیمان الفرجات في 

ت كافة وخاصة في المجاالت العلمیة والثقافیة الجامعة سبل توثیق عرى التعاون المشترك في المجاال
  .والبحثیة بما یحقق أھداف ورؤیة الطرفین

  
وأشاد محافظة بصالبة ومتانة العالقات التاریخیة القائمة بین األردن العراق خصوصا التعلیمیة منھا، 

حصیل العلمي الفتا إلى أن الطلبة العراقیین  أثبتوا خالل مراحل دراستھم جدارتھم واھتمامھم بالت
  . المتقدم، ما یجعل الجامعة تتطلع لیكون ھؤالء الطلبة سفراء لھا في بلدھم مستقبال

وبین محافظة ان لدى عمادة شؤون الطلبة في الجامعة مكتب شؤون الطلبة الوافدین الذي یھدف الى 
  .رعایة الطلبة الدارسین في الجامعة من خارج االردن ویلبي احتیاجاتھم

  
ت السھیل عن شكرھا للجامعة وادارتھا لرعایتھا واھتمامھا بالطلبة العراقیین الدراسین بدورھا عبر

فیھا، مشیدة  بمستوى خریجي الجامعة األردنیة وخاصة في الكلیات العلمیة، والذین تبوأوا منھم 
  .مناصب ومواقع قیادیة متقدمة

دراستھم في الجامعة األردنیة نظرا واكدت السھیل اإلقبال المتزاید من الطلبة العراقیین الستكمال 
  .لسمعتھا العلمیة وتمیز برامجھا األكادیمیة 

  ٤:الرأي ص/طلبة نیوز/المدینة نیوز/أخبار األردنیة
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  حاویات نفایات معدنیة وبالستیكیة" األردنیة" أمانة عمان تھدي 

  
  

تسلمت  -محمد مبیضین
الجامعة األردنیة الیوم من أمانة 

حاویة ) ٣٥(عمان الكبرى 
  .نفایات معدنیة وبالستیكیة

   
وثمن رئیس الجامعة الدكتور 
عزمي محافظة خالل تسلم 
دائرة الخدمات المساندة في 
الجامعة ھذه الھدیة معربا عن 
تقدیر الجامعة وامتنانھا ألمانة 
عمان الكبرى على ھذه الھدیة 
التي ستسھم في تحسین خدمات 

  .النظافة في الحرم الجامعي
   
   

الجامعة واألمانة التي تبذل جھودا في دعم مشاریع الجامعة وأشاد محافظة بالتعاون الوثیق القائم بین 
للمحافظة على بیئتھا والتي تعكس المظھر الحضاري لھا أمام طلبتھا وزوارھا من داخل األردن 

  .وخارجھ
   
   

المحافظة، أكد ضرورة وضع ھذه الحاویات في أماكن مناسبة لجمع النفایات وتخزینھا بشكل یلیق 
  .ي یتمیز ببیئة نموذجیة نظیفة ضمن معاییر ومستویات عالیةبالحرم الجامعي الذ

   
   

من جھتھ أشار مدیر دائرة الخدمات المساندة الدكتور زیاد الغنمیین إلى متانة الحاویات وجودتھا 
  .الفتا إلى أنھا تتمیز بسھولة حركتھا وتفریغھا باآللیات المخصصة التي تنقلھا للمحطات التحویلیة

   
   

یین فإنھ سیتم المباشرة بتوزیع ھذه الحاویات في شوارع وساحات الحرم الجامعي بشكل ووفقا للغنم
  .مناسب وحضاري

   
   

یشار إلى أن أمانة عمان الكبرى قد قامت قبل أسابیع مشكورة بتزفیت وصیانة بعض شوارع 
م وخدمة وساحات الحرم الجامعي دعما منھا ألم الجامعات التي تؤدي رسالة عظیمة في نھضة التعلی

  .المجتمع األردني

  السوسنة/أخبار األردنیة
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  أمناء البلقاء التطبیقیة یوافق على المساواة بین أبناء اإلداریین واألكادیمیین في القبوالت الجامعیة
  
  
  

وافق مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبیقیة على تنسیب رئیس الجامعة الدكتور عبدهللا سرور الزعبي 
على ابناء العاملین في الجامعة  ٢٣/٢/١٩٩٨تاریخ ) ١٥٢٢(بتطبیق قرار مجلس التعلیم العالي رقم 

  .لتدریسیة والملتحقین في الجامعة على البرنامج الموازيومساواة ابناء العاملین بأبناء اعضاء الھیئة ا
وبموجب ھذه الموافقة سیتم مساواة أبناء العاملین في الجامعة من اكادیمیین واداریین في الرسوم 

  .الجامعیة المدفوعة على البرنامج الموازي

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ١:الدستور ص/نیوزطلبة 
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  ٩١والصیدلة  ٩٣واالسنان  ٩٤الحد االدنى للطب : قراءات في المعدالت 
  

وطب  كشفت احصائیة أن عدد المقاعد المخصصة للقبول في تخصصات الطب -حاتم العبادي
مقعدا في مختلف الجامعات ) ١١٧٠(االسنان والصیدلة ودكتور الصیدلة للعام الجامعي المقبل بلغ 

  .التي تطرح ھذه التخصصات
  

ع  ة ) ٨٠(وتوزعت مقاعد تخصص الطب على الجامعات، بحسب االحصائیة، بواق ي االردنی دا ف مقع
وك و) ٧٥(و ي الیرم دا ف ة و) ١٠٠(مقع ي مؤت د ف ا و) ٦٥(مقع وم والتكتولوجی ي العل دا ف ) ٦٥(مقع

  .مقعدا بالھاشمیة ومثلھا في البلقاء التطبیقیة
  

  .نیة ومثلھا في العلوم والتكنولوجیامقعدا في االرد) ٦٥: (في حین كانت لطب االسنان
  

ة و) ٦٥: (اما الصیدلة ي االردنی دا ف ي الیرموك و) ١٠٠(مقع دا ف ة و) ٨٠(مقع ي مؤت دا ف ) ٦٥(مقع
  .مقعدا في الھاشمیة) ١٥٠(مقعدا في العلوم والتكنولوجیا و

  
  .لوجیامقعدا في االردنیة ومثلھا في العلوم والتكنو) ٦٥(اما دكتور الصیدلة، فكانت بواقع 

  
  ماذا تعني ھذه االرقام؟

  
دالت  ات مع ي ضوء فئ ك التخصصات، ف ي تل تؤشر االرقام الى إمكانیة التوقع بالحد االدنى للقبول ف
ا  ت جمیعھ د لیس ك المقاع ى أن تل ارة ال ع االش ة، م ة العام ان الثانوی ي امتح ي ف رع العلم ة الف طلب

املین  اء الع ات البن ك مخصص ا ھنال افس، انم ة للتن ة مخصص زة االمنی لحة واالجھ وات المس ي الق ف
اطق  ي من اء العشائر ف والبناء المعلمین وابناء المخیمات وكذلك المدراس ذات الظروف الخاصة وابن
ة،  ھادات االردنی ة الش ذلك حمل یة وك نوات الماض ي الس د لخریج یص مقاع ب تخص ى جان ة، ال البادی

  .باالضافة الى اوائل المحافظات
  

ھ  نص علی ا ت ب م ص وبحس ھ یخص س فإن وات %) ٢٠(اس اء الق ة البن ة الملكی د للمكرم ن المقاع م
ین و%) ٥(المسلحة و اء المعلم ة البن ث یشترط %) ٥(للمكرمة الملكی لخریجي السنوات السابقة، حی

ة %) ٥(ان یحقق الطالب الحد االدنى لمعدل القبول التنافسي و ى ثانوی ین الحاصلین عل للطلبة االردنی
ارج المم ن خ ة م ة عام ربین(لك ص ). المغت ین یخص ي ح اء ) ٣٥٠(ف ة البن ة الملكی دا للمكرم مقع

  .المخیمات
  

یدلة  نان والص ب االس ب وط ات الط ي تخصص ات ف ل المحافظ د الوائ یص مقاع ب تخص ى جان ال
ن  د ع ا ال یزی ب م ى جان ة %) ٢(والھندسة ال ر اعضاء ھیئ ن غی ات م ي الجامع املین ف اء الع ن ابن م

  .التدریس
  

القبول ضمن تلك التخصیصات على اسس خاصة تنافسیة، ما ینتج عنھا ان قبول یكون  وتعتمد عملیة
  ).خارج تلك الفئات(معدلھ اعلى من الحد االدنى للقبول تنافسیا 

  

  ٤- ١:صالرأي 
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ان  ي امتح دالتھم ف ب مع ة حس ات الطلب ة بفئ یم المتعلق ة والتعل ائیة وزارة التربی ب ان احص ى جان ال
ع موق ورة عل ة والمنش ة العام ي  الثانوی ط بخریج ورة فق ت محص د ، كان ول الموح یق القب دة تنس وح

تفادة " التوجیھي" ا تشمل المرشحین لالس ة ، إذ انھ ع الطلب للدورة الصیفیة للعام الحالي، وتشمل جمی
ات  اء المخیم ین وابن من التخصیصات بما فیھ ابناء العاملین في القوات المسلحة االردنیة وابناء المعلم

  .ظات وابناء العاملین في الجامعات من غیر اعضاء ھیئة التدریسوكذلك اوائل المحاف
  

  .خریجي الثانویة العامة للسنوات السابقة، وكذلك الطلبة المغتربین: في حین ال تشمل 
  

وتحكم عملیة القراءة في الحدود الدنیا لمعدالت القبول التنافسیة المتوقعة بعدة عوامل منھا عدد الطلبة 
س تنافسیة المتقدمین لكل تخص ي تخضع الس افس، الت ة التن ب فئ ى جان د ال دد المقاع ص باالضافة ع

  .خاصة لكل منھا، الى جانب ترتیب خیارات الطلبة
  

ام  وجھھم الع ن ت ب م ة قری ھ الطلب ون توج ات، وان یك ود تخصیص دم وج یناریو ع إفتراض س وب
لل  ي بتس رع العلم ة الف ارات طلب ون خی ي، وان تك اني:الماض ب والث ث  االول ط نان والثال ب اس ط

دود ال ، %)٩٤(دكتور صیدلة والرابع صیدلة، فإن الحد االدنى للقبول في تخصص الطب سیكون بح
طالبا من الفرع العلمي، بالمقابل ھنالك ) ٤٢٣(بحكم ان عدد الطلبة الحاصلین على ھذا المعل واعلى 

دالت، تقتضي ان یحصل عل) ٤٥٠( ك حاوالت تساوي مع ي مقعد طب، حیث ھنال ار ف س الخی ى نف
  .حال التساوي في المعدل وترتیب الخیار

  
ـ ةا ال ع الطلب إفتراض ان جمی نان، وب ب االس ص ط ي تخص ا ف ى ) ٤٥٠(بینم ى اعل لین عل الحاص

ص طب االسنان  ع لتخص ى المتوق د االدن المعدالت كان خیارھم االول تخصص الطب، فسیكون الح
ین ، إ ذ ان فئة الم%)٩٤(ةاقل من %) ٩٣(أعلى من  ین %) ٩٤-%٩٣(عدالت ما ب ددھا ب راوح ع ت

ال ) ٤٢٣-٦١١( و طب االسنان، والح ة ھ ذه الفئ ن ھ اني م ة الث ار الطلب ا، شریطة ان یكون خی طالب
  .مقعدا، كما ھو الحال بطب االسنان) ١٣٠(كذلك لدكتور الصیدلة، إذ ان عدد المقاعد 

  
ن  ى م ول، اعل ى للقب د االدن یكون الح یدلة، فس ا الص ن %) ٩١(ام ل م دد %)٩٢(واق م ان ع ، بحك

دل ) ٤٦٠(المقاعد المخصصة في مختلف الجامعات  ى مع ا %) ٩١(مقعدا، وان فئة الحاصلین عل فم
  ).٨٦٢(فما فوق %) ٩٢(، والحاصلین على معدل )١١٦٤(فوق 

  
ول التناف ار القب ى أن معی ك تجدر االشارة ال ھ لتل ة وترتیب ارات الطلب د وخی دد المقاع ى ع د عل سي یعت

  .الخیارات ومعدل الثانویة العامة
  

د  وا الح ابقة ان یحقق ة السنوات الس ربین وطلب ة المغت ول الطلب ترط للقب إن یش ول ف س القب وبحسب اس
ن االدنى لمعدل القبول التنافسي في التخصص للعام الحالي، ما یشیر الى ان احتمالیة حصول ط ة م لب

ة  ین ان الطلب ي ح ة، ف ون قلیل ة تك ات الطبی ي التخصص د ف ى مقاع ابقة عل نوات الس ي الس خریج
ة  ھادات ثانوی املي ش ة ح یلي للطلب ان تحص ترطت امتح یم اش ة والتعل إن وزارة التربی ربین، ف المغت

  .مدرسیة، ما سیحد من فئات المعدالت العلیا التي كانت تظھر في السنوات الماضیة
  

ھ الى جان م ان ذلك التخصیصات بحك افس وك ة التن د ضمن فئ ى مقاع ب ان احتمالیة حصول طالب عل
ع ضمن  ة یق ان معدل ین وك اء المعلم مستفید من المكرمة الملكیة البناء الجیش وكذلك المخصصة البن
ض  القبول التنافسي الحر واردة، ما یجعل یقلل ھوامش الخطأ التوقعات بالحدود الدنیا للقبول بسبب بع
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ة  د المخصصة للمكرم ك المقاع ات او تل التخصیصات مثل تلك المخصصة البناء العاملین في الجامع
  .الملكیة البناء المخیمات

  
ن  ف ع د تختل ات ق ارات الطالب إن خی ابقة ف نوات الس ب الس ة، فبحس ارات الطلب ب خی بة لترتی وبالنس

ب، ا ى االغل ك التخصصات عل ارات بالنسبة لتل د الطلبة في ترتیب الخی ان السكن، إذ ق ب مك ى جان ل
ص اب التخص ى حس ة عل رب الجامع رتبط بق ب م ار للطال ون الخی .یك
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  التعلیم حق انساني:عویس 

  
  .قال وزیر التعلیم العالي الدكتور وجیھ عویس ان الموازي غیر دستوري

  
  .وكشف عویس ان الوزارة تبحث توقیف الموازي، بعد ایجاد دخل بدیل للجامعات الحكومیة

  
   
  

واضاف عویس خالل استضافتھ على شاشة التلفزیون االردني مع الزمیلة سھى كراجة، ان الوزارة 
  .تدرس طلب الجامعة االردنیة في العقبة بفتح كلیة للطب

  
   
  

وتابع ان التعلیم مطلب انساني، مشیرا الى ان الحكومات اخفقت في ایجاد بدیل عن التعلیم لمن لم 
  .مة تسعى الى اصالح التعلیم التقني والتدریبيیستطع، منوھا الى ان الحكو

  
   
  

وعن المشاكل التي تواجھ قطاع التعلیم التقني لفت الى ان ابرزھا نقص المدربین وعدم وجود منھاج 
  .وضعف البنى التحتیة واالدارة وعدم مساعدة القطاع الخاص

  
   
  

وفیما یتعلق بالطلبة الذین یدرسون على النظام االجنبي في االردني، اكد انھ سیتم تغییر سیایة القبول 
  %.٥وسیتم زیادة نسبتھم في الجامعات بعد ان كانت 

  
   
  

الى ٢واشار الى انھ سینقص عدد الطلبة المقبولین في الجامعات خالل االعوام العشرة القادمة من 
  .لبة التعلیم التقني، فیما سیزید عدد ط%٤

  نیوزطلبة 
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  بیة والصحیة في الجامعاتلجان لتقییم تخصصات تكنولوجیا المعلومات والط

  
وافق مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا على تشكیل لجنة لتقییم تخصصات 

عادة النظر في معاییر االعتماد الخاص الكلیات الطبیة والصحیة في الجامعات العاملة في المملكة وا
لھذه التخصصات لتتماشى مع المعاییر الدولیة، باالضافة الى تشكیل لجنة لتقییم تخصصات كلیات 
تكنولوجیا المعلومات في الجامعات العاملة في المملكة واعادة النظر في معاییر االعتماد الخاص لھذه 

  .التخصصات لتتماشى مع المعاییر الدولیة
أقر المجلس في جلستھ المنعقدة امس األربعاء برئاسة رئیس المجلس  الدكتور بشیر الزعبي و

،  ١٥/٦/٢٠١٧مجموعة من القرارات، تضمنت منح جامعة العلوم والتكنولوجیا االردنیة مھلة لغایة 
برنامج / طب االسنان(الستكمال النواقص المتعلقة بمعاییر االعتماد الخاص لتخصص 

، لتعیین العدد  ١٥/١٢/٢٠١٦، وكذلك منح جامعة الحسین بن طالل مھلة نھائیة لغایة )البكالوریوس
برنامج /االرشاد السیاحي/االدارة السیاحیة(الالزم من اعضاء ھیئة التدریس في تخصص 

  .وبخالف ذلك سیتم ایقاف قبول طلبة جدد في التخصص) البكالوریس
برنامج /االقتصاد المالي (عتماد الخاص لتخصص كما وقرر المجلس تأجیل البت في استمرار اال

في الجامعة الھاشمیة لحین استكمال الجامعة لنواقص معاییر االعتماد الخاص ) البكالوریوس
برنامج / ھندسة البرمجیات (للتخصص، والموافقة على استمراریة االعتماد الخاص لتخصص 

  .یر غازي لتكنولوجیا المعلومات كلیة االم/ في جامعة البلقاء التطبیقیة ) البكالوریوس
في ) برنامج الماجستیر/ ادارة االعمال (وقرر المجلس الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص 

) برنامج الماجستیر / الملكیة الفكریة (جامعة االسراء وتأجیل البت في االعتماد الخاص لتخصص 
  .صولفي جامعة الزرقاء لحین قیام الجامعة بتعیین العدد االالزم من اعضاء ھیئة التدریس حسب اال

برنامج / الصیدلة (وكذلك الموافقة على رفع وتثبیت الطاقة االستیعابیة الخاصة لتخصص 
الھندسة ( في جامعة عمان االھلیة والموافقة على االعتماد الخاص لتخصص ) البكالوریوس 

ابیة في جامعة الزیتونة األردنیة، وتأجیل البت في رفع الطاقة االستیع) القوى والتحكم/ الكھربائیة 
في جامعة جدارا لحین قیام الجامعة ) برنامج البكالوریوس/ الھندسة المدنیة (الخاصة لتخصص 

بتعیین العدد الالزم من اعضاء ھیئة التدریس لتغطیة كافة المجاالت المعرفیة لمعاییر االعتماد 
  .الخاص للتخصص 

في جامعة العلوم ) وریوسبرنامج البكال/ القانون (ووافق المجلس على االعتماد الخاص لتخصص 
برنامج / القضاء الشرعي(االسالمیة العالمیة وتأجیل البت في استمراریة االعتماد الخاص لتخصص 

في جامعة العلوم االسالمیة العالمیة لحین قیام الجامعة بتطبیق تعلیمات ومعاییر االعتماد ) الدكتوراه
( قة على االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص العام لبرامج الدراسات العلیا، باالضافة الى المواف

  .في جامعة العلوم االسالمیة العالمیة) برنامج الدكتوراة/ االرشاد النفسي والتربوي

  طلبة نیوز/بترا/٧:صالدستور 
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  !و مخاطره على الجامعات االردنیة. السلوك االكادیمي السیىء

   
  

  الدكتور نضال یونس
تختلف االجتھادات واآلراء فى القضایا االكادیمیة تبعا لطبیعة الموضوع، فالحدیث عن وجود 
اعالنات لبیع شھادات جامعیة اردنیة مزورة غیر الكتابة عن موضوع اخالقي كالسرقات العلمیة 

ج، او عن مشروعیة اسماء بعض رؤساء االقسام والعمداء او رؤساء جامعات والفبركة وتزویرالنتائ
توضع على االوراق واالبحاث العلمیة حین تمارس وكأنھا طبیعیة وال غبار علیھا ، وما حدث قبل 
فترة من ضجة حول سحب شھادة الدكتوراة من احد أعضاء ھیئة التدریس في احدى الجامعات 

تل رسالتھ التي حصل بموجبھا على درجة الدكتوراة من رسالة دكتوراه االردنیة بعد ثبوت انھ أس
سابقة، او الحدیث عن اقتباسات متعددة من محرك البحث جوحل فى بعض المنشورات العلمیة او 
رسائل الماجستیر، الى شبھة تدخل رئیس جامعة رسمیة في رفع عالمات ابنتھ في الجامعة، وھي 

  ".لغ السیل الزبىب"القصة التى تقول لصاحبھا 
  

سبق ذلك قضیة التشكیك برسائل الدكتوراة التى تمنحھا بعض الجامعات العربیة وحتى االجنبیة، 
والمشكل ھنا أن مثل ھذه اآلراء تطرح فى وسائل االعالم، وال یتم مناقشتھا فى جامعاتنا لتصبح 

دیمیة معمقة لضیط مثل ھذه یفترض االلتزام بھا، وفي ھذه الحال نحتاج إلى حوارات اكا" تشریعات"
“ Academic misconduct”الممارسات التى تندرج تحت ما بات یُعرف بسوء السلوك االكادیمي 

، ولعل مسؤولیة الجامعات اذا ما سكتت علیھا ولم تبادر لضبطھا، تصبح وكانھا ممارسات عادیة 
  ..ومقبولھ وھي فى حقیقتھا تجاوز صارخ لالعراف والتقالید االكادیمیة

  
خالل العام ” Fake degrees”شھادة مزورة  ١١سمعنا مؤخرا ان وزارة التعلیم العالي اكتشفت 

الحالي، واحالت حاملیھا الى الجھات القضائیة، وقبلھا عن التحقیق الذى اجرتھ مكافحة الفساد في 
حد عالمات ابنتھ في الجامعة من خالل الضغط على أ" رفع"شبھة تدخل رئیس جامعة رسمیة في 

أحد االكادیمیین في " ترقیة"أعضاء ھیئة التدریس، وقبلھا عن قیام الجھات الرقابیة بدراسة ملف 
احدى الجامعات، حیث ان ھناك معلومات تفید بأن رئیس الجامعة آنذاك سلمھ أوراق تقییمھ وإرسالھا 

  !!بالید إلى المحكمین
  

  ھھ االكادیمیةان صحت ھذه االخبار فان فى ذلك تجاوز صارخ لمبدا النزا
”Academic integrity “ التى تقوم على العدالة والموضوعیة والنزاھة والشفافیة والحیاد فى

العمل االكادیمي الذى یھدف باالساس الى تنشئة اجیال من الطلبة على مبادىء االستقامة واإلخالص 
  .والعدالة واحترام الرأي والرأي اآلخر 

  
ف والنشر، ومن یجوز لھ ان یضیف اسمھ على االوراق العلمیة، وتنامي أما االلتزام باخالقیات التالی

ظاھرة كتابة اسماء االساتذة والمسئولین الذین یحشرون انفسھم فى كل مقالھ علمیة أو ادبیة 
بھدایا النشر " Authorship gifts"ویوشحون كل ما ینتج فى مؤسساتھم باسمائھم وھو ما یعرف 

 مقاالت

  نیوزطلبة 
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لبحثي المزعوم العدید من العلماء الباحثین الذین یواصلون اللیل والنھار العلمي، حتى فاق منتجھم ا
الذین یكتبون رسائل “ Ghostwriter" فى اجراء البحوث العلمیة، وھناك مشكلة الكتاب االشباح

  ..الماجستیر والدكتوراه باثمان زھیدة لطلبة الدراسات العلیا فى الجامعات االردنیة
  

" تشریعات"ج الى نقاشات عمیقة ومطولة للخروج بتوصیات ووضع ھذه قضایا حساسة، وتحتا
رادعھ تحد من تكرارھا، لما لھا من اضرار على سمعة الجامعات االردنیة، واساءة العضاء ھیئة 
التدریس وتجاوز صارخ لمبادىء العدالة وتكافؤ الفرص فى العمل االكادیمي، وھي فرصة لمن 

لقضایا إلثارة الراي العام ، وعندھا قد تخلق االخطاء البسیطة یحقدون على الجامعات بتوظیف ھذه ا
  .فوضى كبیرة نحن فى غنى عنھا

  
جامعاتنا ال بد ان تتحمل مسئولیاتھا في التاكد من سالمة المنتج العلمي، وخلوه من السرقة العلمیة 

میة اصیلة والتزویر والفبركة، ومسئولیة التأكد من ان تكون ابحاث اعضاء ھیئة التدریس العل
 High impact”ورصینھ، لیصار الى نشرھا فى مجالت علمیة مفھرسة ذات معامل تاثیر كبیر 

factor “ینعكس على سمعة وتصنیف الجامعات االردنیة..  



  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 

18 

  
ًا بعیًدا عــ» إصالح التعلیم«    ن العشوائیة والبناء على جذور تالفـةیتطلب عمال مؤسسی

  
  نیفین عبد الھادي

  
، كما دعت لذلك جاللة الملكة رانیا العبد هللا، مسألة تتطلب »التعلیم أولویة وطنیة«أن نجعل من  

لة تعلیمیة دون األخرى، بمعنى البدء من مرحلة ما قبل المدرسة عمال تراكمیا ولیس االكتفاء بمرح
مرورا بالصفوف المدرسیة كافة، وصوال لمرحلة التوجیھي، ومن ثم للمقعد الجامعي أو لمرحلة ما 

  .بعد التوجیھي وفق ما یختاره الطالب
األحوال لتطویر  األخذ بمرحلة والتركیز علیھا لالعتقاد بأنھا أساس اإلصالح لن یقود بأي حال من 

أي قطاع، فسیاسة الجزر المعزولة تقود لنتائج مفتتة وعشوائیة في التنفیذ، وبطبیعة الحال بالمحصلة 
الفشل في المنتج كون األساسات تالفة وغیر مؤھلة، وھذا ما یحدث حالیا في واقع التعلیم محلیا بشقیھ 

بناء تالف الجذور من الدور العاشر، دون المدرسي والجامعي، إذ یتم البناء بغالبیة السیاسات على 
  .البدء من األساس انطالقا لألدوار التي تلیھ

بناء منظومة تعلیمیة خالیة من أي تشوھات یحتاج الى عدد من المراحل واألساسیات والمتطلبات،  
ر على أن یتم األخذ بجمیع مراحلھا بحجم كبیر من اإلھتمام والتطویر ال أن تكتفي سیاسات التطوی

على سبیل المثال دون غیرھا من المراحل المدرسیة، فاختصار أعوام » التوجیھي«على مرحلة 
المدرسة بمرحلة واحدة ، مسألة لن تقود بالمطلق ألي اصالحات تعلیمیة، بل على العكس ستزید من 

  .  تشوھات السطح والقاع من المشھد برمتھ 
م تشكیلھا تنفیذا لتوجیھات جاللة الملك عبدهللا الثاني اللجنة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة التي ت

لتقوم بإعداد استراتیجیة وطنیة شاملة ینبثق عنھا خطة تنفیذیة لألعوام العشرة القادمة لتشكل نقلة 
نوعیة في قطاع التنمیة البشریة، وضعت خریطة طریق لتطویر التعلیم بمراحلھ كافة بدءا من مرحلة 

للجامعة وما بعدھا في الجانب الخاص بسوق العمل واحتیاجاتھ، آخذة  الطفولة المبكرة وصوال
باالعتبار تدریب وتأھیل المعلمین وتطویر المناھج ولم تغفل مرحلة التوجیھي، والتعلیم التقني 
وغیرھا من التفاصیل التي بحثتھا اللجنة من خالل لجان فرعیة شكلت لھذه الغایة وصوال إلعداد 

  .الموارد البشریة ووضع مجموعة من السیاسات اإلصالحیة استراتیجیات لتنمیة
والیوم، ونحن نقرأ واقع المنظومة التعلیمیة نرى أنھا تعاني من فرض واقع الجزر المعزولة، واتخاذ  

لعالج واقع سلبي واحد بحلول سریعة، وإّما ألسباب یراد بھا جانب » الفزعة«قرارات إّما تأخذ طابع 
ویبرز ھذا !!  مدرسة أو الجامعة، لكنھا لألسف جاءت لتكّحل العین فأدت لعماھااصالحي إما لنتاج ال

الواقع ببعض القرارات التي اتخذت مؤخرا من قبل وزارتي التربیة والتعلیم والتعلیم العالي والبحث 
  .العلمي األداتین التنفیذیتین للتعلیم

ى في األمور وضوحا تغیب بھ الضبابیة وفي قراءة لتوجیھات جاللة الملكة في الشأن التعلیمي نر  
بالمطلق، فجاللتھا تؤكد على ضرورة جعل التعلیم أولویة وطنیة ومطلبیة شعبیة مستمرة، باعتباره 

أن المجتمع «االساس الذي یبنى علیھ تعزیز االمن واالقتصاد والھویة الوطنیة، كما تؤكد جاللتھا 
، معتبرة ان الوقت الحالي مناسب للحدیث عن شریك أساسي في صنع التغییر والتطویر المطلوب

، ھي »ضرورة تطویر منظومة التعلیم، خصوصا مع بدایة العام الدراسي، وفترة االنتخابات النیابیة
وصفة عملیة لواقع التعلیم الذي یجب أن یشارك الجمیع بتطویره فما بالك إذا تحدثنا عن وزارتین 

  .یجب أن تكّمل قراراتھما بعضھا البعض
مؤخرا، ونتیجة إلرتفاع عدد غیر  الناجحین في الثانویة العامة خالل السنوات األخیرة، ارتأت  

وزارة التعلیم العالي عالج واقع ھؤالء الشباب وحمایتھم من سوء الشارع وأي سلبیات قد تلحق بھم 
لدراسي بفتح المجال لھم بالدراسة في كلیات المجتمع وحصولھم على دبلوم فني بدءا من العام ا

  ٨:صالدستور 
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، والسؤال ھنا إذا ما كان الھدف من القرار إصالح واقع سلبي بكثرة عدد ٢٠١٧ – ٢٠١٦الحالي، 
  .غیر الناجحین في الثانویة العامة، ھل من شأنھ عملیا عالجھ أم أنھ سیزید األمر سوءا؟ 

ونات عملیة جاللة الملكة لفتت مؤخرا الى أھمیة تعزیز التعلیم التقني والمھني، الذي یعتبر من مك
التي أنشئت » الملكیة لفنون الطھي«التنمیة والتطویر، مشیرة بھذا الصدد الى فكرة األكادیمیة 

والقت عند انطالقتھا استھجانا لجھة من سیلتحق بھا وماذا «..  بتوجیھات ملكیة، وقالت جاللتھا 
ذلك » ص عمل جیدةستخرج، لتصبح اآلن ذات اقبال من الشباب، في ظل ما وفرتھ لخریجیھا من فر

أن األكادیمیة أنشئت على أسس علمیة مدروسة وتجھیزات على مستوى عالمي فنیا بالتالي نجحت 
  .وأصبحت تزاحم مؤسسات التعلیم العالي الكبرى

أن تقرر للطالب غیر الناجح مصیرا تعلیمیا یساویھ بالكثیر من الشباب الناجحین في التوجیھي   
رتفعة أیضا لكن لظروف مالیة صعبة درس في كلیة مجتمع، أن ومنھم من حصل على معدالت م

تضعھم في سلة واحدة مسألة تحمل أبعادا حساسة یجب األخذ بھا بعین اإلھتمام في ظل أن مثل ھذه 
الخطوة ستعمل حتما على زیادة عدد غیر الناجحین في التوجیھي، في ظل وجود مؤسسة تعلیم عال 

وھذا بطبیعة الحال سیزید من المشكلة األم ولن یعمل على  ستحتضنھ حتى في حال عدم نجاحھ،
عالجھا، فال بد من وجود صیغة للتعامل مع ھذا الملف في سیاقھ ھذا، فكثیر من الشباب لن یھتم 
بالدراسة والتحصیل العلمي وھذا سیكون لھ بعد خطیر على جیل یقف لھ كثیر من المترصدین للنیل 

نسبة الرسوب بالتوجیھي یأتي من خالل عالج األسباب التي تؤدي  من فكره وأخالقھ، وعالج زیادة
  .لذلك ولیس بایجاد حلول ھّشة لمن لم ینجح

لجنة الموارد البشریة وضعت أرقاما موسعة بھذا الشأن ركزت على مراحل التعلیم كافة ولیس فقط  
مرحلة التوجیھي، فكانت أرقامھا تؤّشر بشكل واضح على أن الخلل بالنتائج یأتي ألسباب تراكمیة، 

  .بالتالي فإن الحلول یجب أن تكون مبنیة على سنوات ولیس على سنة ومرحلة واحدة
وضوع التخصصات التي حددتھا وزارة التعلیم العالي للدبلوم التقني، یجب التوقف أمامھا وفي م

مطوال، فھي تخصصات لیست سھلة ویرى مختصون أن من رسب في التوجیھي ال یمكنھ دراستھا، 
تمدیدات كھربائیة، (یتم من خالل تدریس تخصصات » الھندسي«فقد حددت برنامج دراسي بعنوان 

، المیكاترنكس، األجھزة الدقیقة والتحكم بالعملیات، الصیانة الكھرومیكانیكیة العامة، األتوترونیكس
تكنولوجیا السیارات الھجینة، میكانیك مركبات، نظم تكییف، تكنولوجیا اإلنتاج والتصنیع بالحاسوب، 
ھندسة مدنیة وعمرانیة، تكنولوجیا الطاقة المتجددة، وتخصصات ھندسیة أخرى تتطلب بالوضع 

اضافة لبرامج الزارعي، الفندقة، الفسیفساء، %)) ٨٠(الطبیعي معّدالت بالتوجیھي بحدھا الدنى 
مختبرات أسنان، مساعد (فنون الطھي ، الفنون التطبیقیة،  تقنیات الصوت، المھن الطبیة المساعدة 

  ).طبیب أسنان
جیھي بنجاح أن ینجح أمام ھذه التخصصات یفرض سؤال منطقي نفسھ، ھل یمكن لمن لم یتجاوز التو

بھذه التخصصات الدقیقة والصعبة، أم انھا حلول لسلبیات المدرسة بمزید من السلبیات لما بعد 
  المدرسة

وال تقف اإلشكالیة عند حد صعوبة التخصصات إنما مدى جاھزیة كلیات المجتمع لھا، فھل تملك  
لتعلیمیة من جانب والمختبرات؟ كافة ھذه الكلیات القدرة على تدریسھا من خالل توفر الكوادر ا

ولیس عددا منھا او بعضھا، ) كلیات المجتمع كافة( ولنضع عشرات الخطوط الحمراء تحت جملة 
  .حتى تكون الخیارات مفتوحة أمام الراغبین بھذا النوع من التعلیم

محاوالت واجتھادات، یجب أن یؤسس لھا بشكل عملي حتى نضمن نجاحھا، ال أن تزید من عیوب 
لواقع وتشوھاتھ، لنصل إلصالح تعلیمي حقیقي مؤسسي للیوم وللغد ولسنوات قادمة مھما اختلفت ا

  .الظروف 
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  عدالة التعلیم

  محمد الرصاعي.د
  

عبر التاریخ كان التعلیم أحد الحقوق التي یتباین لدى المجتمعات مقدار الحرص على إتاحة الفرص 
لجمیع المواطنین في الحصول على ھذا الحق، وغدت نسبة االلتحاق بالتعلیم أحد أھم المؤشرات 

  .الحضاریة والتنمویة للدولة
  

قناعة الحكومات ومؤسسات المجتمع التعھد التاریخي بحق التعلیم للجمیع یتنامى بسبب إدراك و
المدني انعكاس سیادة التعلیم على التنمیة والرفاه والسلم االجتماعي، مما ادى إلى ظھور مفاھیم في 
ھذا اإلطار كإلزامیة ومجانیة التعلیم، وتنوعت مسارات التعلیم بین االكادیمي والمھني والتطبیقي، 

  .لتتاح فرصة التعلیم ألكبر عدد من األفراد
  

في كثیر من دول العالم تم تجاوز مرحلة اتاحة فرص التعلیم للجمیع وأصبح المطلب الیوم فیما یخص 
عدالة التعلیم ھو توفیر متطلبات التعلیم النوعي في جمیع محاور العملیة التعلیمیة وفي مقدمتھا 

ة التعلیم في ھذا تتحقق عدال) مشاعر –جسد –عقل (المتعلم، وعلى اعتبار أن األنسان تكوین متكامل 
المحور عندما یحاكي الموقف التعلیمي تطویر قدرة المتعلم في جمیع تكویناتھ الثالث، وبشكل 
متوازن، لذلك یھتم الموقف التعلیمي المنسجم مع ھذه النظرة الكلیة لإلنسان بتدریب المتعلم على 

ھداف التعلیم، وفیما یخص أل) المجال العقلي(اكتساب المعرفة من خالل تطویر قدراتھ العقلیة أو 
المجال (المكون الثاني یوفر الموقف التعلیمي مھمات للمتعلم لبناء مھاراتھ النفس حركیة أو الجسدیة 

، في حین أنَّ المجال الثالث في أھداف التعلیم المتوازن ھو ما یعتبره منظرو التربیة أولویة )المھاري
  ).المجال العاطفي(شاعر المتعلم وقیمھ تعلیمیة تركز على صیاغة وتشكیل انفعاالت وم

  
توازن الموقف التعلیمي بین العقل والجسد ومشاعر المتعلم یحقق مفھوم عدالة التعلیم فیما یخص 
 ً الكیفیة التي یحصل بھا التعلم، ونوعیة المنتج التعلیمي الھدف األساسي للتعلیم، إن تحقیق منتجا

ً بقوة للنجاح  ً ومؤھال ً متوازنا في مواقف الحیاة المتعددة، أصبح الغایة األساسیة ألنظمة التعلیم تعلیمیا
  .المتمیزة

  
أما محور البیئة التعلیمیة فقد یتباین مستوى االھتمام بتھیئة األسباب المادیة لنجاح العملیة التعلیمیة 

ى أھمیة البیئة المتمثلة في البیئة أو الوسط الذي تتحقق فیھ عملیة التعلم، وفي ھذا السیاق وفي تأكید عل
وھو ما یتطلب تنفیذ » التربیة ھي الحیاة«) جون دیوي(التعلیمیة یقول التربوي األمریكي المعروف 

أنشطة تعلیمیة تحاكي مواقف الحیاة؛ الشيء الذي یفرض أن یتوفر في المدرسة مرافق لألنشطة 
صاالت المتعددة األغراض التعلیمة كالمختبرات المتعددة، والمشاغل والمصلى والمسرح والمكتبة وال

والساحات والمالعب الریاضیة وكذلك الحدیقة المدرسیة، ھذه المرافق التعلیمیة ھي الشرط لتحقیق 
تعلیم متمیز، كما أنھا أساس للكشف عن مواھب وإبداعات الطلبة وتنمیتھا، غیر أن الواقع فیما یخص 

یة والمعلمین فیما یخص دور وأھمیة البیئة في البیئة التعلیمیة إلى جانب رؤیة وتأھیل القیادات التربو
  .نجاح التعلیم یظھر تباین وغیاب لعدالة التعلیم

  ١٤:صالرأي 
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  حین وصول الجثمان - سلمان عبدالكریم العباسي  -

 وفیات

  الرأي 
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  في » الرأي«إدارة شركة میناء الحاویات رفضت التعلیق لمندوب صحیفة
جیعي التي كانت تمنحھ لشركات الخصم التش» الغاء«العقبة حول عزمھا 

إدارة شركة ...المالحة في الوقت الذي رفضت فیھ نقابة وكالء المالحة ھذا 
في العقبة حول » الرأي«میناء الحاویات رفضت التعلیق لمندوب صحیفة 

الخصم التشجیعي التي كانت تمنحھ لشركات المالحة في الوقت » الغاء«عزمھا 
لمالحة ھذا الخصم الذي یعد حقا مكتسبا لتلك الذي رفضت فیھ نقابة وكالء ا

  . ...الشركات منذ نشأة المیناء
  

  دینار متحققة علیھا لخزینة الدولة ) ٧٩٠٠(في ذمتھا » معروفة«شركة البان
تلقت تحذیرا حكومیا من اتخاذ االجراءات القانونیة بحقھا في حال عدم دفع 

دینار متحققة ) ٧٩٠٠(في ذمتھا » معروفة«البان شركة . المبلغ في مدة محددة
علیھا لخزینة الدولة تلقت تحذیرا حكومیا من اتخاذ االجراءات القانونیة بحقھا 

  .في حال عدم دفع المبلغ في مدة محددة
  

  دینار ) ١٠٠٠٠(وزارة المالیة طالبت شركة النقل البري االردني العراقي بدفع
الوزارة حذرت الشركة في حال تخلفھا عن الدفع من .. اب االماناتمتحققة لحس

وزارة المالیة طالبت شركة النقل البري . انھا ستتخذ االجراءات القانونیة بحقھا
الوزارة .. دینار متحققة لحساب االمانات) ١٠٠٠٠(االردني العراقي بدفع 

اءات القانونیة حذرت الشركة في حال تخلفھا عن الدفع من انھا ستتخذ االجر
  .بحقھا

 زوایا الصحف 

 عین الرأي
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  تعلیقا على فیدیو نشرتھ جاللة الملكة رانیا العبدهللا على حسابھا اإلنستجرام خالل زیارة جاللتھا
عاما، كتبت جاللتھا باللغتین العربیة ) ١٧(للمنتخب الوطني أمس األول للسیدات تحت سن 

اما استعدادا للمباریات ع ١٧تدریبات المنتخب الوطني لكرة القدم للسیدات تحت (واإلنجلیزیة 
 .، الفیدیو تضمن مقاطع للقاء جاللتھا بالالعبات وحدیثھا معھن)في األردن

  مخالفة انتخابیة لم تلتزم) ٤٤(أنھا ضبطت » الدستور«أكدت الھیئة المستقلة لالنتخاب لصنارة   
، ٢٠١٦ة القوائم بالشروط والتعلیمات الخاصة بتنظیم الحمالت الدعائیة لالنتخابات النیابی

وشكلت المخالفات استخدام صور ویافطات مخالفة، ووضع لوحات دعائیة في أماكن غیر 
مسموح بھا، كما تم مخالفة مؤسسات إعالمیة تعنى بالترویج اإلعالني والدعایة االنتخابیة، 
والتي استخدمت شعار الھیئة الستقطاب المرشحین، إلى جانب استخدام بعض المرشحین لشعار 

 .ي صفحاتھم اإللكترونیة عبر شبكات التواصل االجتماعيالھیئة ف
  تنفذ وزارة العمل حملة واسعة على مؤسسات التعلیم العالي من جامعات وكلیات مجتمع للتأكد

من جعل كوادرھا بالكامل من المواطنین، فیما تسمح باستثناءات قلیلة باحالل العمالة الوافدة في 
 .فر من یشغلھا من المواطنینالھیئات التدریسیة في حال عدم تو

  تستعد وزارة السیاحة واآلثار إلطالق مشروع ضخم آللیة احتساب أعداد السیاح والزائرین
للمملكة بآلیات متطورة، ستمكنھا من الوصول ألرقام دقیقة بھذا الشأن یمكن التأسیس علیھا 

 .سیاحیا واستثماریا
 عاما على قرار ) ١٤(م امس صادف مرور أكد الوزیر األسبق الدكتور ولید المعاني أنھ یو

بمنع استیراد القرنیات ببنك العیون في  ٢٠٠٣اتخذه عند حملھ حقیبة وزارة الصحة العام 
مستشفى الجامعة، الفتا إلى أنھ قبل ھذا التاریخ كانت القرنیات تستورد عن طریق أي طبیب 

إلى أنھ الیوم یستورد الصالح وتباع كیفما شاء وبأي سعر، حتى أن بعضھا كانت تالفة، مشیرا 
 .وتباع بسعر التكلفة وتوزع بشفافیة على الجمیع

  ذكر مصدر أمني أن السیاسات المروریة المتبعة بوسط البلد أفضت الى التخلص من الفوضى
المروریة ، مشیرا الى أن عدد المخالفات الصادرة بحق المركبات المخالفة یتناقص شھریا مع 

 .السیر المعمول بھا  للمواطنین وااللتزامھم بثقافة  يالوعي المرور  تنامي

 

 

  

 صنارة الدستور
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 "ظمھا نقابة عنوان ندوة تن" الرؤیة المستقبلیة للمسجد األقصى في ظل التھدیدات الصھیونیة
المھندسین مساء السبت المقبل في مجمع النقابات، یتحدث فیھا رئیس الوزراء االسبق طاھر 

  .المصري، وعبدهللا العبادي وعریب الرنتاوي
  

  ة في تركیا، إلى االعتصام بمنطق" التوجیھي"لجأ طلبة كانوا انھوا دراسة الثانویة العامة
الدوار الرابع صباح أمس، للمطالبة بمعادلة شھاداتھم بالتوجیھي األردني، فیما تشترط 

  .وزارة التعلیم العالي على ھؤالء الطالب التقدم بامتحان تقییمي لمعادلة شھاداتھم
  

 مقره بعمان عن قوائمھ حزب الوسط اإلسالمي یعلن ظھر السبت المقبل في مؤتمر صحفي ب
  .االنتخابیة وبرنامجھ االنتخابي

  
  یطلق معھد بصر لدراسات المجتمع المدني سلسلة من الندوات الحواریة القانونیة في أقالیم

رك، ، حیث یعقد أول لقاءاتھ األحد القادم في الك"الجدید في قانون االنتخاب"المملكة، حول 
یدیر الحوار بھذه . یلیھ الثاني الثالثاء المقبل في إربد، ثم الثالث الخمیس الذي یلیھ في الزرقاء

اللقاءات الخبیر اإلقلیمي بمجال النظم االنتخابیة الدكتور طالب عوض، فیما یعرض معھد 
لى بصر نتائج استطالع آراء المواطنین حول قانون االنتخاب، الذي أجراه الشھر الحالي ع

  .مواطن ٥٠٠عینة من 
  

  اإلسالم السیاسي والفكر العلماني الجدید"المنتدى العربي ینتدي مساء الثالثاء المقبل حول" ،
یتحدث بالندوة بمقر . وذلك عبر قراءة في كتاب المرحوم الدكتور حازم طالب مشتاق

  .ظة وأیوب أبو دیّةالمنتدى استاذا التاریخ علي محاف
  
  

  سناء الصمادي:اعداد
 

 الغدزواریب 
  


