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 ضـــــوعالمـــــــــــو                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
كلمتي الیابانیة " تتألق في مسابقة الخطابة الیابانیة " األردنیة"

  "المفضلة
٣  

یشارك في مؤتمر علمي بجامعة لندن "  األردنیة"أكادیمي من 
  ویزور جامعة ابریستویث البریطانیة

٦  

 ٧  ریادة وسبق في تنفیذ امتحانات الكفایة اللغویة: الجامعة األردنیة
   شؤون جامعیة

 ٨  ١٢أسابیع وساعاتھ الى  ١٠إلى » الصیفي«دراسة لزیادة فترة 
نعیش : دون بجاللة الملك المعظم ھیئة االعتماد یستنج موظفو

  حالة من الیأس والشك وعدم الثقة والظلم
١٠ 

 ١٣  وزیر التعلیم العالي یلتقي رؤساء الجامعات الخاصة
ٍ عامة في الشامل بلغت   ١٥  %)٥٧٫٥١(بنسبةِ نجاح

تبدأ باستقبال طلبات االلتحاق في البرنامج الموازي " الھاشمیة"
  والدولي

٢٢ 

 ٢٣  "التكنولوجیا"وفد اعتماد التعلیم الطبي االمریكي یزور جامعة 
 ٢٤  معدل العتماد تخصص الطباطار 

   مقاالت
 ٢٥  مھند مبیضین. د/عن المرحومة رولى قواس

ذوقان /)٥ -  ١(آفاق واسعة لنھضة تربویة .. التعلیم النھضوي
  عبیدات

٢٦ 

 ٢٩  صالح جّرار. د/فّن القراءة

 ٣٠  وفیات
  ٣٣- ٣١  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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" كلمتي الیابانیة المفضلة" تتألق في مسابقة الخطابة الیابانیة " األردنیة " 

انطلقت امس في  –سناء الصمادي 

بمركز اللغات " وادي رم"مدرج 

ي الجامعة األردنیة فعالیات ف

مسابقة الخطابة باللغة الیابانیة 

العشرین للطلبة الدارسین لھا 

والمھتمین بتعلمھا من مختلف 

الجامعات والتخصصات بعنوان 

  ."كلمتي الیابانیة المفضلة"

وفاز بالمسابقة التي شارك فیھا ثمانیة متسابقین عن قسم األداء كل من الطالب فارس الرمحي 

  .ركز االول من الجامعة الھاشمیة، والطالبة مریم بیشھ بالمركز الثاني من الجامعة األردنیةبالم

فیما فازت الطالبة زھراء العنبكي من الجامعة األردنیة في مسابقة قسم الخطابة بالمركز األول، 

  .ا القسموطالبة المدرسة الثانویة النا مجاھد في المركز الثاني، بمشاركة اربعة متسابقین عن ھذ

وجاء فوز الطلبة األربعة بالمسابقة التي احتضنتھا الجامعة وعقدت بالتعاون مع السفارة الیابانیة بعد 

اقناع لجنة التحكیم المكونة من السفیر الیاباني في االردن سونیتشي ساكوراي، ومدیر مكتب جایكا 

لجمعیة االكادیمیة االردنیة في االردن كوبایاشي، ومدیر الجمعیة الیابانیة ایشیغورو، ورئیس ا

الیابانیة الدكتور محمد معتوق، ورئیسة قسم اللغات االسیویة في كلیة اللغات االجنبیة في الجامعة 

االردنیة الدكتورة باغداغول موسى، ومسؤولة التخطیط لدى مكتب جایكا میغومي شوتو، بالقدرة 

 أخبار الجامعة

  حمرین نیوز/الوقائع/أخبار األردنیة
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م، والتكوین القواعدي، باالضافة الى العالیة على اللفظ الصحیح وتركیب الجمل وطالقة في الكال

  .المحتوى وایصال الفكرة للحضور وكیفیة تركیب الجمل واالبداع

وعبر نائب رئیس الجامعة لشؤون الكلیات االنسانیة الدكتور أحمد مجدوبة خالل رعایتھ اطالق 

واستمرار ھذه  فعالیات المسابقة عن شكره للسفارة الیابانیة ومكتب جایكا وجمیع المشاركین في دعم

المسابقة التي تتیح للطلبة فرصة التالقي والحوار من خالل توفیر البیئة المناسبة الظھار ابداعتھم، 

  .وتوسیع افاقھم في تعلم اللغة الیابانیة واالبداع فیھا خارج الغرف الصفیة

ح لھم المجال وقال مجدوبة ان المسابقة تسھم في تعلم اللغة الیابانیة وتطور مھارات الطلبة وتتی

  .للتعبیر عن أفكارھم واھتماماتھم باللغة الیابانیة

بدوره أشاد السفیر الیاباني ساكوراي بطبیعة العالقات الممیزة التي تربط بین البلدین، مؤكدا أن 

المسابقة التي تحتضنھا الجامعة االردنیة تسھم في تعلم اللغة الیابانیة وتطور مھارات الطلبة وتشكل 

  .یا لتطویر العالقات وتمتینھاركنا أساس

وزاد ان المسابقة التي تقام سنویا تھدف إلى الترویج للثقافة الیابانیة وعرض أداء وكفاءة الطلبة 

  .األردنیین الذین یدرسون اللغة الیابانیة

وأكد ممثل وكالة جایكا كوبایاشي ان المسابقة تشكل فرصة مھمة لتطویر تعلیم اللغة الیابانیة وإتاحة 

لمجال أمام الطلبة المشاركین فیھا للتعبیر عن أفكارھم واھتماماتھم باللغة الیابانیة، متمنیا ان یزید ا

  .عدد االشخاص المھتمین بتعلم اللغة الیابانیة وبثقافتھا

وتخلل المسابقة التي حضرھا عمید كلیة اللغات االجنبیة الدكتور محمود الشرعة، ومیر مركز اللغات 

وقزة وعدد من اعضاء الھیئة التدریسیة وحشد من الطلبة معزوفات موسیقیة، وعرض الدكتور زیاد ق

  .لفیدیو عن حضارة الیابان
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وفي ختام المسابقة اعلن السفیر الیاباني ساكوراي عن حصول الطالب رائد السرطاوي من الجامعة 

ة األردنیة على الھاشمیة على جائزة السفیر الخاصة، وحصول الطالبة نوار العرموطي من الجامع

    .جائزة جمعیة الیابانیین

وسلم ساكوراي دروع المسابقة للطلبة الفائزین متمنیا لھم مزیدا من التقدم والنجاح في حیاتھم العلمیة 

  .والعملیة
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یشارك في مؤتمر علمي بجامعة لندن ویزور جامعة ابریستویث "  األردنیة"أكادیمي من 

  البریطانیة

عمید  شارك - سناء الصمادي

البحث العلمي وضمان 

الجودة في الجامعة األردنیة 

الدكتور شاھر المومني في 

المؤتمر العالمي عن النمذجة 

الریاضیة في البیئة والتطور 

 والذي أقیم في جامعة لندن

ً علمیا  وقدم المومني بحثا

ة، وعرض متمیزا عن التطبیقات الحدیثة لعلم التفاضل والتكامل الكسري في الریاضیات الحیوی

أھمیة ھذه النماذج الریاضیة في وصف وبشكل دقیق العدید من المسائل الحیویة وتفوقھا على النماذج 

  .العادیة

وزار المومني جامعة ایریستویث البریطانیة والتقى عدد من القیادات األكادیمیة والبحثیة في الجامعة 

 مني العالم البریطاني المعروف كن والترزلبحث إمكانیة التعاون العلمي بین الجامعتین، والتقى المو

(Ken Walters, PHD, DSC, FRS)  أحد كبار الباحثین في الجامعة والدكتور سیمون كوكس

رئیس قسم الریاضیات، لبحث سبل التعاون في مجاالت البحث العلمي، باالضافة إلى اإلشراف 

ض الدكتور المومني خالل واستعر،المشترك على رسائل الدكتوراه وخاصة في علم الریاضیات

  .اللقاء مسیرة الجامعة األردنیة وتطورھا وسعیھا الحثیث نحو التمیز والعالمیة

  /أخبار األردنیة
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ریادة وسبق في تنفیذ امتحانات الكفایة اللغویة: الجامعة األردنیة  

فترة قام مركز اللغات باإلعداد والتنفیذ لالمتحان المكافئ للغة اإلنجلیزیة لطلبة الدراسات العلیا خالل 

تعد قیاسیھ حیث تم اإلعداد لالمتحان وحوسبتھ وتنفیذه في فترة لم تتجاوز األسبوعین وقد تقدم 

  . لالمتحان المئات من الطلبة سواء من الجامعات الحكومیة أو الخاصة

ً على االمتحانات العالمیة المعّده  ھذا وقد راعت الجامعة األردنیة اإلعداد لالمتحان وتنفیذه قیاسا

االستماع والنحو والقراءة ( الكفایة اللغویة من ناحیة توزیعھ على المھارات األساسیة وھي  لقیاس

بھدف أن یكون ھذا االمتحان نواة المتحان یعادل االمتحانات العالمیة ویكون لھ قبول ) والمفردات

  .واعتراف على مستوى االقلیم

 ً ً توخیا ألعلى درجات الدقة واألمانة والموضعیة في  وحّرى بالذكر ھنا أّن االمتحان تم تنفیذه محوسبا

  .قیاس المستوى اللغوي للطالب المتقدم

وتعد الجامعة األردنیة ھي الجامعة األولى التي قامت باإلعداد لھذا االمتحان وتنفیذه بطریقة محوسبة 

ً في استقطاب العدید من ً جاذبا الطلبة من الجامعات الحكومیة والخاصة  دقیقة ما شكل عامال

  .ومؤسسات الدولة على حد سواء

وتتوخى الجامعة األردنیة أعلى درجات الدقة واألمانة في تنفیذ امتحانات الكفایة اللغویة التي تجریھا 

من خالل حوسبتھا ومراعاة المعاییر العالمیة لالمتحانات بھدف الوصول إلى عقد امتحانات ذات 

  .ي على مستوى اإلقلیم تتسق مع المعاییر العالمیةمستوى عال

  طلبة نیوز
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  ١٢أسابیع وساعاتھ الى  ١٠إلى » الصیفي«دراسة لزیادة فترة 

  
ما یھم الوزارة  أن یصلھا من قبل «عادل الطویسي إن . قال وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي د

وزارة التربیة والتعلیم معدل واحد للطالب لیتم التعامل معھ وفق عمل وحدة تنسیق القبول الموحد، 
الجدیدة، حیث ان  بعد اقرار تعلیمات الثانویة العامة ٢٠١٩- ٢٠١٨وذلك بدایة العام الجامعي المقبل 

العام الجامعي المقبل سیتم وفقا لذات االسس وال تغییر لطلبة الثانویة العامة الحالیة على تفاصیل 
 ١٢الى  ٩القبول الموحد، مطالبا باعادة دراسة فكرة  الفصلین الصیفیین لیرتفع عدد الساعات من 

طویسي خالل لقائھ امس االول واضاف ال. »  ساعة وعدد االسابیع من ثمانیة الى عشرة اسابیع
بشیر الزعبي،  أن . رؤساء الجامعات الخاصة بحضور رئیس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي د

التعلیم التقني حاجة وطنیة والتنسیق متواصل ومستمر ما بین وزارات التعلیم العالي والعمل والتربیة 
حدد البرامج والشھادات المتعلقة بذلك وفق ما والتعلیم على أعلى المستویات للخروج برؤیة واضحة ت

ورد باالستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة مما یتیح للجامعات الرسمیة والخاصة طرح مثل 
ھذه البرامج التي من شأنھا تعزیز االقتصاد الوطني مبتعدین عن التخصصات الراكدة والمشبعة التي 

ج المحلي السیما إذا ما تم دراسة سوق العمل،وعالقتھ بالتحویالت تعزز البطالة وتسھم بانخفاض النات
المالیة المتعلقة بالعمالة الوافدة التي یجب أن تحل مكانھا العمالة األردنیة ذات التخصصات التقنیة 

  .والفنیة
وتحدث رؤساء الجامعات الخاصة حول الصعوبات التي تواجھ تطبیق أنظمة الھیئة التدریسیة في 

م، وكذلك ما یتعلق بتطبیق معاییراالعتماد الخاص على الجامعات األردنیة الرسمیة جامعاتھ
وقدم الرؤساء  تساؤالت تتعلق . والخاصة ودور الجامعات الخاصة في التعلیم التقني والتكنولوجي

بإعطاء امتحان الكفاءة باللغتین العربیة واالنجلیزیة ولیس فقط باللغة العربیة لكافة الموضوعات 
لعامة والخاصة باإلضافة إلى السماح للجامعات الخاصة بأن یكون أحد نواب الرئیس غیر أردني ا

  .الجنسیة وذلك من أجل تحقیق شروط ھیئات دولیة لالعتماد
وعاد الطویسي خالل حدیثھ لیؤكد  أنھ حان الوقت لتقییم فكرة الفصلین الصیفیین بعد أن وردت 

ات السلبیة من أعضاء الھیئة التدریسیة والطلبة على ھذه الفكرة لمجلس التعلیم العالي بعض المالحظ
ً وحسب ما یرد من الجامعات  ً بضرورة دراسة وتطویر ھذا البرنامج وفق آلیة یتفق علیھا الحقا مطالبا
ً من ثمانیة وزیادة  الرسمیة والخاصة بما في ذلك دراسة تحویل الفصل الصیفي إلى عشرة أسابیع بدال

، مشیرا  الى ضرورة االھتمام )١٢(إلى ) ٩(لتي یمكن للطالب التسجیل علیھا من عدد الساعات ا
بالبرامج المتعددة والمزدوجة في التخصصات المتعددة الجوانب مع األخذ بعین االعتبار أن ال یكون 
ً مع الخطة  ھناك استنزاف لتخصص على آخر وأن یكون أحد التخصصین تقني أو فني تماشیا

واضاف الطویسي أن نظرة مجلس التعلیم العالي والوزارة إلى .  الموارد البشریة الوطنیة لتنمیة
وأن التعلیمات ، الجامعات األردنیة نظرة متساویة وھي مؤسسات وطنیة تستحق كل الدعم والتوجیھ

  . واالنظمة مطبقة على الجمیع وبدون تمییز، طالما التزمت برسالتھا وبمعاییر االعتماد العام والخاص
ً حول آلیات امتحان الثانویة العامة وتطبیقاتھ في المرحلة المقبلة وفق ك ما قدم الدكتور الطویسي شرحا

 ً   ما تم تقدیمھ في مجلس التعلیم العالي في الجلسة التي حضرھا وزیر التربیة والتعلیم مؤكدا

 محلیةشؤون جامعیة و

  ٤:الغد ص/٨-١:صالدستور 
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حھ مجلس ضرورة البت بجمیع قضایا الطلبة من خالل مجالس العمداء بموجب التفویض الذي من 
التعلیم العالي للجامعات منذ تسعة شھور والتي علیھا ممارسة ھذه الصالحیات للحفاظ على وقت 

  .وجھد الطلبة وذویھم
ً بحیث تحتوي على نافذة الخدمة  وقال ان مدیریة شؤون الطلبة الوافدین ستبدأ عملھا في الوزارة قریبا

لجامعات المشاركة في معرض عمان الدولي الموحدة للطالب الوافد،كما طلب الوزیر من مكتبات ا
  .تشرین أول المقبل ) ١٤-٥(للكتاب الذي سیعقد خالل الفترة 

من جانبھ دعا الدكتور بشیر الزعبي رئیس ھیئة االعتماد الى  ضرورة التأكد من جمیع البیانات 
ة فصل التدریب المرسلة إلى الھیئة وتدقیقھا وااللتزام بالوقت المحدد للقبول باإلضافة إلى ضرور

العملي عن الفصول األخرى وفق الساعات المعتمدة المحددة لذلك مع األخذ بعین االعتبار وضع 
أشخاص مناسبین لمكاتب ضمان الجودة التي من شأنھا المساھمة في تطبیق معاییر االعتماد العام 

  .والخاص في الجامعات
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نعیش حالة من الیأس والشك وعدم الثقة : ھیئة االعتماد یستنجدون بجاللة الملك المعظم  موظفو

  والظلم
  

وصل طلبة وثیقة موقعة من أكثر من عشرین موظف من ھیئة إعتماد مؤسسات التعلیم العالي 
یناشدون فیھا جاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسین حفظھ هللا بالتوجیھ للجھات المعنیة لتصویب 

عمل في الھیئة وطلبة نیوز تنشر الوثیقة كما األوضاع اإلداریة الصعبة و المزریة التي تعیشھا بیئة ال
وردت دون أي تغییر و تعنذر عن عدم نشر اسماء الموقعین وذلك حتى ال یتعرض الموقعین علیھا 

  .الجراءات انتقامیة 
  

  وتحتفظ طلبة نیوز بنسخة عن الوثیقة الستخدامھا في حال تم طلبھا منزلي جھة كانت
  

  وفیما یلي نص الوثیقة
  

  -:الجاللة الھاشمیة المعظم  سیدي صاحب
  

لقد قمنا نحن موظفوا ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا بتقدیم شكوى رسمیة لھیئة 
النزاھة ومكافحة الفساد ولدولة رئیس الوزراء كون الھیئة تتبع لرئاسة الوزراء كمرجعیة لھا بموجب 

مظلمتنا حیث قمنا بطلب رسمي في في شكوانا  القانون ولرئیس مجلس النواب، والذي عرضنا فیھا
لحمایتنا من اي قرار تعسفي یؤخذ بحقنا عند علم رئیس الھیئة الدكتور بشیر الزعبي بالشكوى والتي 

ونحن ) ٢٠١٢عام (توضح جمیع ما نعانیھ منذ تولي رئیس الھیئة الدكتور بشیر الزعبي رئاستھ 
جھد طالبین انصافنا بموجب القانون ، فنحن في دولة  كموظفین دولة نخدم الوطن بكل ما اوتینا من

  .مؤسسات وقانون وھذا امر كفلھ الدستور، وأن الجمیع تحت القانون رئیس ومرؤوس
  

ففي ضوء استمرار انتھاج سیاسة التضییق على موظفي ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان 
ً على ھذه جودتھا التي تھدف إلى النیل من حقوقھم التي قررھ ا نظام الخدمة المدنیة واحتجاجا

اإلجراءات مستعرضین بعض ما یتعرضون لھ في ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان 
، والتي سبق أن تضمنتھا مناشدة  ٢٠١٢جودتھا ومنذ تولي الدكتور بشیر الزعبي لرئاسة الھیئة عام 

  .لجاللتكم من خالل الصحافة اإللكترونیة
  

اللتكم بعض اإلجراءات التي ال تلیق بموظفین الدولة والتي یمارسھا رئیس الھیئة الدكتور ونلخص ج
  - :بشیر الزعبي داخل الھیئة

  
إن عمل الھیئة یتطلب تشكیل لجان العتماد تخصصات في جامعات المملكة الحكومیة والخاصة ، 

ً للمركزیة الشدیدة فإن رئیس الھیئة یتدخل بشكل مباشر في تشك ُقدم ونظرا یل ھذه اللجان بحیث یـ
ً رأي مساعدیھ ورأینا كموظفي اعتماد ، وھذا یؤثر على  المعارف على أصحاب الخبرة ، متجاھال

  .نتیجة عملنا
یجري احتكار صالحیات المسؤولین وتركیزھا بید رئیس الھیئة بشكل تام ویُھمش أصحاب 

. اوز والتسلط على حقوق الموظفین الصالحیات المنصوص علیھا بنظام الخدمة بشكل یؤدي إلى التج
ُمنع من االعتراض أو المناقشة وكأننا عبید ، ولطالما ووجھنا  ُؤمـر بتنفیذھا ون وتصدر القرارت ون

، وھذا أدى إلى خلق جو عمل غیر مریح بعد أن بتـنا مھددین ) اللي مش عاجبھ یستقیل(بعبارة 

  نیوزطلبة 
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ش معاناة نفسیة جعلت البعض منا یُؤثر الھروب برزقنا أو بالنقل الذي طال بعض زمالئنا وجعلنا نعی
  .إلى الخارج او تقدیم االستقالة او تقدیم اجازات بدون راتب

إستئثار بعض أبناء منطقة رئیس الھیئة الجغرافیة بامتیازات دون غیرھم ، أثرت على العالقات بین 
  .السیئ مع زمالئھم بالعمل الموظفین لشعورھم بالظلم بسبب ھذا التمییز حیث یستغلوا ذلك بالتعامل 

البھدلة والتقلیل من جھود الموظفین (ال یفوت رئیس الھیئة أي فرصة تجمعھ بموظفي الھیئة لیمارس 
ً عن التھدید الدائم بـ ) واالنتقاص منھا بطریقة مشینة  وھذا ما یشھد ) اللي مو عاجبھ یستقیل(، فضال

  .بھ الجمیع
وظفین غیر عادلة وغیر نزیھھ ومنح عقوبات التنبیھ واإلنذار ان تشكیل لجان التحقیق التي تتم للم

دون التدرج في العقوبة ودون اتباع اإلجراءات الصحیحة والتتم بوجھ حق حیث یقوم رئیس الھیئة 
الدكتور بشیر الزعبي بتشكیل لجان لبعض الموظفین وأما من منطقتھ الجغرافیھ التتم تشكیل لجان 

  .ء بحقھملھم وال یتم اتخاذ اي اجرا
احتكر رئیس الھیئة واستأثر بصالحیات منح اإلجازات والمغادرات بل وحتى التوقیع على المعاینات 

ال اجتھاد مع "الطبیة لیحكم قبضتھ على الموظفین ویتسلط علیھم ، وخالف القاعدة القانونیة التي تقول 
ً ـ صالحیات منح اإل" وجود نص جازات والمغادرات حیث أن نظام الخدمة المدنیة حصر ـ نصا

والمعاینات الطبیة بمدراء المدیریات ونائب الرئیس ، وفي ھذا طعٌن بتقدیر ھؤالء ووزنھم لألمور، 
ً أن الحیاة لیست مقصورة على  حیث او مساعدیھ حسب االصول وحسب نظام الخدمة المدنیة، متغافال

تشدید والرفض السائد في منح ھذه العمل فقط ، وأن على كٍل منا واجبات تجاه أسرتھ وأوالده وأن ال
اإلجازات والمغادرات تمنع الموظف من أداء واجبات وتحرمھ من مراجعة دوائر رسمیة وإنجاز 

ً لتعارض أوقات دوامھا مع دوامھ   .أموٍر ضروریة قد تمنعھ ظروف عملھ من قضائھا نظرا
إلجازة المرضیة ، بل إن الموظف عرضة بشكل دائم للتشكیك والتكذیب في حال مرضھ واحتیاجھ ل

ویصل األمر إلى التشكیك باللجان الطبیة المختصة التي تمنح ھذه اإلجازات باالستناد إلى تقاریر 
ویصل برئیس الھیئة الدكتور بشیر الزعبي االتصال مع . طبیة من مستشفیات مراكز صحیة مختصة

الصحي والمرض خوفا من الموظفین لیقطع اجازتھ المرضیھ ویذھب الى الدوام بالرغم من وضعھ 
  .قرارتھ التعسفیھ التي الیحاسبھ احد علیھا

تفاجأ موظفوا ھیئة االعتماد بتقییم جدید حیث تم تغییر سجالت االداء لدى الموظفین بعد ان وقعوا 
علیھا بعد تقییم المدراء من قبل رئیس الھیئة الدكتور بشیر الزعبي وذلك بحسب اھوائھ الشخصیة مع 

ً حسب نظام الخدمة المدنیة وعندما رفض الموظفون الموضوع فما العلم بأنھ ال یحق لھ تقییمھم بتاتا
كان من رئیس الھیئة إال أنھ ثارو أمر رئیسة قسم الموارد البشریة بإبالغ الموظفین بالتوقیع على ھذه 

األمر  ، وسانده في ھذا) یقدموا استقاالتھم ویروحوا ینصرفوا(، وإال فلـ ) غصب عنھم(التعدیالت
نائب الرئیس الدكتور محمد عثمان الذي شرح على اعتراضات خطیة للبعض بأن ھذه التقییمات 

  .خالل األشھر الستة القادمة" وأن الفرصة متاحة لمن أراد أن یحسن من أدائھ"طبیعیة 
یتبنى نائب رئیس الھیئة الدكتور محمد عثمان نفس توجیھات رئیس الھیئة إلى حد یجعلھ یردد 

، مصلحة ھیئة االعتماد اھم من المصلحة الوطنیة ،،، انتوا ،،،،، انتوا بالھیئة ملیشیات (عبارات 
ً عبید في الھیئة الزم تكونوا توجیھات  وكلما راجعوه موظفوا الھیئة بأیة موضوع یقول ھذه). أصال
  .رئیس الھیئة الدكتور بشیر الزعبي

  
  -:سیدنا وموالنا صاحب الجاللة الھاشمیة المعظم 

لقد ضقنا بما نحن فیھ، حیث اننا نعیش حالة من الیأس والشك وعدم الثقة في جمیع المعامالت الن كل 
اھدتنا للظلم لباقي ھذ االمور أثرت على العالقات بیننا، والفتنھ التي زادت بھیئة اإلعتماد بسبب مش

الموظفین والتعامل الممیز لالخرین، وعدم وجود عدالھ من خالل التقییم والمعاملة وفقط لمن من 
  .منطقتھ الجغرافیة
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ھذا حالنا بھیئة االعتماد وهللا على ما نقول شھید وكاننا نعمل في مزرعتھ الخاصة حیث انھ دائما 

رزقنا ، فكیف سنعمل بھكذا مكان مع العلم باننا نحب  وھذا مكان) اللي مو عاجبھ یستقیل ( یھدد 
  .عملنا كثیرا ونخلص جمیعا بالعمل اال ان االمور زادت عن حدھا

إن الجمیع یدرك أن العالقة بین الرئیس والمرؤوس ال تبنى إال على االحترام المتبادل ومعرفة حقوق 
ً ھواة مناكفة وال ت عطیل ، وإلیماننا أنكم یاسیدي ال تقبلون وواجبات الطرفین ، وألننا لم نكن یوما

بالظلم وألننا نشعر أن الحال لم یعد یُطاق فإننا نعرض مظلمتنا امام جاللتكم آملین اجراء ماترونھ 
 ً ً لتصویب الوضع وإحقاق العدل كما عودتمونا دائما   .مناسبا
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  وزیر التعلیم العالي یلتقي رؤساء الجامعات الخاصة

  
ً ومتابعة للتنسیق المستمر ما بین وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي والجامعات األردنیة  استكماال

مي بحضور رئیس ھیئة التقى الیوم األستاذ الدكتور عادل الطویسي وزیر التعلیم العالي والبحث العل
االعتماد وضمان جودتھا الدكتور بشیر الزعبي برؤساء الجامعات الخاصة حیث أكد الدكتور 
الطویسي أن نظرة مجلس التعلیم العالي والوزارة إلى الجامعات األردنیة نظرة متساویة وھي 

لجمیع وبدون وأن التعلیمات واالنظمة مطبقة على ا، مؤسسات وطنیة تستحق كل الدعم والتوجیھ
تمییز، طالما التزمت برسالتھا وبمعاییر االعتماد العام والخاص وأكد الدكتور الطویسي أنھ حان 
الوقت لتقییم فكرة الفصلین الصیفیین بعد أن وردت لمجلس التعلیم العالي بعض المالحظات السلبیة 

ً ضرورة در اسة وتطویر ھذا البرنامج من أعضاء الھیئة التدریسیة والطلبة على ھذه الفكرة مطالبا
ً وحسب ما یردنا من الجامعات الرسمیة والخاصة بما في ذلك دراسة  وفق آلیة یتفق علیھا الحقا
ً من ثمانیة وزیادة عدد الساعات التي یمكن للطالب  تحویل الفصل الصیفي إلى عشرة أسابیع بدال

ً على ضرورة االھتمام با)١٢(إلى ) ٩(التسجیل علیھا من  لبرامج المتعددة والمزدوجة في ، وأكدا
التخصصات المتعددة الجوانب مع األخذ بعین االعتبار أن ال یكون ھناك استنزاف لتخصص على 

ً مع الخطة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة   .آخر وأن یكون أحد التخصصین تقني أو فني تماشیا
ومستمر ما بین وزارة التعلیم العالي  وبین الطویسي أن التعلیم التقني حاجة وطنیة والتنسیق متواصل

والعمل والتربیة والتعلیم على أعلى المستویات للخروج برؤیة واضحة تحدد البرامج والشھادات 
المتعلقة بذلك وفق ما ورد باالستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة مما یتیح للجامعات الرسمیة 

نھا تعزیز االقتصاد الوطني مبتعدین عن التخصصات والخاصة طرح مثل ھذه البرامج التي من شأ
الراكدة والمشبعة التي تعزز البطالة وتسھم بانخفاض الناتج المحلي السیما إذا ما تم دراسة سوق 
العمل وعالقتھ بالتحویالت المالیة المتعلقة بالعمالة الوافدة التي یجب أن تحل مكانھا العمالة األردنیة 

  .والفنیةذات التخصصات التقنیة 
ً حول آلیات امتحان الثانویة العامة وتطبیقاتھ في المرحلة المقبلة وفق  كما قدم الدكتور الطویسي شرحا
ً على أن  ما تم تقدیمھ في مجلس التعلیم العالي في الجلسة التي حضرھا وزیر التربیة والتعلیم مؤكدا

التعامل معھ وفق عمل وحدة تنسیق  ما یھم وزارة التعلیم العالي أن یصلھا معدل واحد للطالب لیتم
  .القبول الموحد

وأكد الطویسي على ضرورة البت بجمیع قضایا الطلبة من خالل مجالس العمداء بموجب التفویض 
الذي منحھ مجلس التعلیم العالي للجامعات منذ تسعة شھور والتي علیھا ممارسة ھذه الصالحیات 

  .للحفاظ على وقت وجھد الطلبة وذویھم
ً بحیث تحتوي كما أ كد الطویسي على أن مدیریة شؤون الطلبة الوافدین ستبدأ عملھا في الوزارة قریا

  .على نافذة الخدمة الموحدة للطالب الوافد
كما طلب الوزیر من مكتبات الجامعات المشاركة في معرض عمان الدولي للكتاب الذي سیعقد خالل 

  .تشرین أول القادم) ١٤- ٥(الفترة 
ى الدكتور بشیر الزعبي رئیس ھیئة االعتماد وضمان جودتھا على الجامعات الخاصة من جانبھ تمن

ضرورة التأكد من جمیع البیانات المرسلة إلى الھیئة وتدقیقھا وااللتزام بالوقت المحدد للقبول 
باإلضافة إلى ضرورة فصل التدریب العملي عن الفصول األخرى وفق الساعات المعتمدة المحددة 

ألخذ بعین االعتبار وضع أشخاص مناسبین لمكاتب ضمان الجودة التي من شأنھا المساھمة لذلك مع ا
  .في تطبیق معاییر االعتماد العام والخاص في الجامعات

  نیوزطلبة 
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من جھتھم قدم رؤساء الجامعات الخاصة استفسارات متعلقة بالصعوبات التي تواجھ تطبیق أنظمة 
الھیئة التدریسیة في جامعاتھم، وكذلك ما یتعلق بتطبیق معاییر االعتماد الخاص على الجامعات 

  .األردنیة الرسمیة والخاصة ودور الجامعات الخاصة في التعلیم التقني والتكنولوجي
ساء الجامعات الخاصة تساؤالت تتعلق في إعطاء امتحان الكفاءة باللغتین العربیة وقدم رؤ

واالنجلیزیة ولیس فقط باللغة العربیة لكافة الموضوعات العامة والخاصة باإلضافة إلى السماح 
للجامعات الخاصة بأن یكون أحد نواب الرئیس غیر أردني الجنسیة وذلك من أجل تحقیق شروط 

  .لالعتمادھیئات دولیة 
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ٍ عامة في الشامل بلغت    %)٥٧٫٥١(بنسبِة نجاح
  
  

اعلن الدكتور عبدهللا سرور الزعبي رئیس جامعة البلقاء التطبیقیة رئیس اللجنة العلیا المتحان 
خالل مؤتمر صحفي عقد في  ٢٠١٧في دورتھ الصیفیة لعام ) الشامل(الشھادة الجامعیة المتوسطة 

  . ٢٦/٧/٢٠١٧الجامعة صباح ھذا الیوم االربعاء 
ي الذي حضره نواب رئیس الجامعة واعضاء اللجنة وقال الدكتور الزعبي خالل المؤتمر الصحف

العلیا المتحان الشھادة الجامعیة المتوسطة ومندوبي وسائل االعالم المرئیة والمسموعة والمقروءة ان 
  % .٥٧٫٥١نسبة النجاح العامة في ھذه الدورة الصیفیة بلغت 

  :وتالیا نص البیان الصحفي الذي تاله االستاذ الدكتور رئیس الجامعة 
  بسم هللا الرحمن الرحیم

  والصالة والسالم على اشرف الخلق والمرسلین سیدنا محمد وعلى الھ وصحبھ اجمعین
  .السادة أعضاء اللجنة العلیا المتحان الشھادة الجامعیة المتوسطة 

  اإلخوة واألخوات ممثلي وسائل اإلعالم المحلیة المقروءة والمسموعة والمرئیة المحترمین
  ام،،،الزمالء الكر

فإنھ لیسرني أن التقي بكم جمیعا في ھذا الصباح الطیب لنعلن لكم نتائج امتحان الشھادة الجامعیة 
بعد أن أنھت وحدة التقییم واالمتحانات كافة اإلجراءات  ٢٠١٧الدورة الصیفیة ) الشامل ( المتوسطة 

متحان بتاریخ المتعلقة باستخالص النتائج بكل دقة وبوقت قیاسي؛ حیث عقدت آخر جلسة لال
  .أي قبل ثالثة أیام فقط ٢٢/٧/٢٠١٧

  السیدات والسادة ،،،،،
لقد تمكنت الجامعة خالل السنوات الماضیة من تحقیق انجازات عدیدة، كان أھمھا إعداد خطتھا 

، والمبنیة على الخطة االستراتیجیة لتنمیة الموارد البشریة، ٢٠٢١-٢٠١٧االستراتیجیة ألعوام 
المحور األكادیمي ومحور البحث العلمي والمحور الطالبي : اور رئیسة أھمھاوتضمنت الخطة مح

والبیئة الجامعیة ومحور التعلیم التقني ومحور خدمة المجتمع ومحور استخدام وتوظیف تكنولوجیا 
  .وضبط النفقات والمحور اإلداري) االستثمار(المعلومات في التعلیم واإلدارة ومحور التمویل الذاتي 

لت إدارة الجامعة على تفعیل مجالس الحاكمیة من مجالس األمناء والجامعة والعمداء ولجان كما عم
كما صدر . التعیین والترقیة ومجالس الكلیات واألقسام التي صدر عنھا ما یزید عن أربعة آالف قرار

  .تشریعا جدیدا) ١٧(عن المجالس 
ة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضبط أما في المجال األكادیمي فقد تم الحصول على اعتماد ھیئ

برنامجا ) ١٨(برنامجا على مستوى الدراسات العلیا، وتم اعتماد ) ١٣(جودتھا، فقد تم اعتماد 
ً على ) ١٥(، و)٧٣(أكادیمیا على مستوى درجة البكالوریوس لیصبح عدد البرامج المعتمدة  برنامجا

  .اعتماد بقیة البرامج غیر المعتمدة مستوى الدرجة الجامعیة المتوسطة ویجري العمل على
  

برامج دراسات علیا جدیدة في ) ٨(برامج جدیدة على مستوى البكالوریوس، و) ٣(كما تم استحداث 
كما تم تشكیل فریق إلعادة النظر في . كلیات الجامعة، وثالثة برامج على مستوى الدبلوم العالي

  .الخطة الدراسیة المطروحة في الجامعة
عضو ھیئة تدریس لتلبیة احتیاجات ) ١٠٥(عضاء الھیئة التدریسیة فقد تم التعاقد مع وبما یخص أ

  .الجامعة وتلبیة شروط االعتماد الخاص للتخصصات األكادیمیة
) ٤٣(إلى رتبة أستاذ مشارك وتم منح ) ٤١(عضو ھیئة تدریس إلى رتبة أستاذ و ) ١٥(و ترقیة 

  .عضو ھیئة تدریس رتبة أستاذ مساعد

  ٩:الغد ص/٣:الدیار ص/٣:السبیل ص/٥-١:لدستور صا/نیوزطلبة 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               ة یــــــــالجـــــــامعــــة 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 

QF-DMPR-02.01 
16 

استحداث أقسام العلوم الطبیة األساسیة في كلیة الطب وقسم العلوم األساسیة العلمیة في كلیة  وقد تم
العلوم وقسم العلوم األساسیة اإلنسانیة في كلیة السلط للعلوم اإلنسانیة وقسم التقنیات الحیویة والھندسة 

  .الوراثیة في كلیة العلوم
م نظام التعلیم اإللكتروني، وتم ایضا تجھیز بعض وتم حوسبة عدد من المساقات التدریبیة الستخدا

القاعات الدراسیة بالوسائل التعلیمیة اإللكترونیة الالزمة، وتم استحداث االمتحانات المحوسبة بشكل 
  .مكثف

مبعوثا من حملة ) ٢٦(اما في مجال البعثات العلمیة فقد اتخذت لجنة البعثات قرارا بابتعاث 
جامعة على التصنیفات  ٢٥٠توراه إلى جامعات تقع ضمن أول الماجستیر للحصول على الدك

  .العالمیة
. بحثا علمیا داخل وخارجھا الجامعة) ٦٠(وفي مجال البحث العلمي دعمت الجامعة ما مجموعة 

أعضاء ھیئة تدریسیة للقیام ) ١٠(وتم دعم ما مجموعھ . مؤتمرا علمیا دولیا) ١٩(ومشاركة في 
كما . ة إلجراء بحوث عالمیة في جامعات أوروبیة وأمریكیة مختلفةبزیارات بحثیة ودورات علمی

  .مشاریع بحوث علمیة) ٧(حصلت الجامعة على دعم خارجي لما مجموعھ 
أما في مجال تصنیف الجامعات فقد تقدم موقع الجامعة في التصنیفات المختلفة، فعلى سبیل المثال في 

ما بین الجامعات الوطنیة حیث حصلت على ، حققت الجامعة موقعا متقدGreen Metrixتصنیف 
  .عالمیا، وقد حققت الجامعة موقعا متقدما ٢٣٦المرتبة الرابعة أردنیا والثامنة عربیا ومرتبة 

وفي امتحان الكفاءة الجامعیة حصلت الجامعة من خالل كلیة الھندسة التكنولوجیة على المرتبة 
  .الرابعة بین المؤسسات التعلیمیة األردنیة

عملت الجامعة على تطویر الخدمات الطالبیة وتخفیض العجز المالي من خالل ھیكلة التأمین كما 
  الصحي والرسوم الدراسیة المختلفة، والحد من العمل اإلضافي وتنفیذ الكثیر من

  
األعمال واإلنشاءات من خالل دائرة الصیانة ودائرة الھندسة في الجامعة، اضافة الى تفعیل آلیة 

  .لغ المترتبة للجامعةتحصیل المبا
كما وسعت الجامعة الى تطویر البنیة التحتیة والتكنولوجیة والخدماتیة من طرح العطاءات المختلفة، 

كما تم إنشاء صندوق االستثمار وصندوق اإلسكان في . وقامت الجامعة بدورھا في خدمة المجتمع
تحویل المخصصات المالیة  الجامعة ویجري العمل على إنشاء صندوق التكافل االجتماعي، وتم

  .المترتبة للصنادیق
وفي مجال االتفاقیات والتعاون الدولي فقد حصلت الجامعة على تبرعات تزید عن ملیون دینار وتم 

مذكرة تفاھم مع مؤسسات وشركات وطنیة وعالمیة وعملت الجامعة على بناء شبكة من  ٢٥توقیع 
  .العالمیة والمؤسسات المانحة العالقات الدولیة مع الجامعات ومراكز البحوث

  ٠السیدات والسادة الكرام
لقد حرصنا في جامعة البلقاء التطبیقیة على نقل ھذا االمتحان نقلة نوعیة وكبیرة من حیث حوسبة 
كافة أوراق االمتحان وإنشاء بنك أسئلة لھذه الغایة، وفیما یخص االمتحان العملي فقد تم اعتماد مركز 

في المملكة  تصحیح محوسب لتصحیح إجابات الطلبة من قبل لجان فنیة متخصصة من كافة الكلیات
مما ساھم في رفع سویة االمتحان العملي وبالتالي انعكس ھذا األمر على جودة االمتحان بشكل كامل 

  .وتحقیق العدالة والمساواة في عملیة التقییم
كما ساھمت عملیة الحوسبة بالحد من حاالت الغش في االمتحان، حیث انخفضت أعداد الطلبة 

ذه الدورة بشكل كبیر وذلك بسبب تنوع النماذج واستخدام المضبوطین في حاالت الغش خالل ھ
  .الوسائل التكنولوجیة في المراقبات وفي ضبط حاالت الغش

أما من حیث ضمان سیر االمتحان وعدم حدوث أي انقطاعات مفاجئة، فقد تم التحسب لذلك من خالل 
ھذا وتسعى الجامعة إلى . تجھیز نماذج ورقیة لكل ورقة امتحان تم توزیعھا على مراكز االمتحان
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تعزیز البنیة التحتیة في كافة مراكز االمتحان من حیث تزویدھا بمولدات طاقة ومعدات اتصاالت 
ھذا وقد تم احالة . وأجھزة حاسوب لرفع سویتھا وجاھزیتھا لمحاكاة أحدث مراكز االمتحانات العالمیة

دات كھربائیة في الجامعة ومول UPSالعطاء الخاص بتورید وتركیب وتشغیل وصیانة أجھزة 
ً ) ٢٩٤٧٩٠(المركز والكلیات التابعة لھا، بقیمة إجمالیة مقدارھا  مائتان وأربعة وتسعون ألفا

 ً   .وسبعمائة وتسعون دینارا
تم إحالة العطاء الخاص بتورید وتركیب وتشغیل وصیانة كامیرات مراقبة في الجامعة المركز 

سبعة آالف وأربعمائة ) ٧٤٩٠(بقیمة إجمالیة مقدارھا  والكلیات التابعة لھا، الذي تمت إحالتھ
 ً   .وتسعون دینارا

  
والكلیات المستفیدة من العطاءات السابقة ھي كلیة اربد الجامعیة، كلیة الحصن الجامعیة، كلیة عجلون 

قاء الجامعیة، كلیة السلط الجامعیة، كلیة األمیرة عالیة الجامعیة، كلیة الھندسة التكنولوجیة، كلیة الزر
  .الجامعیة، كلیة الكرك الجامعیة، كلیة العقبة الجامعیة

أما من حیث األسئلة، فقد تم ضبط نوعیة األسئلة ومستویاتھا مما أثمر في رفع جودة االمتحان، حیث 
منھا في الورقة  ٤اعتراضات،  ١٠بلغ مجموع ما تم قبولھ من اعتراضات على أسئلة ھذه الدورة 

سؤال، أما  ٢١٤٢٦اعتراضات في الورقة الثالثة من أصل  ٦ل، و سؤا ٦٨٤٢الثانیة من أصل 
ً بأن عدد أسئلتھا   ١٩ھذا مقارنة مع . سؤال ٨٢٠الورقة األولى لم یسجل بھا أي اعتراض علما

ً تم قبولھ في الدورة  ١٢٩، و ٢٠١٧اعتراض تم قبولھ في الدورة السابقة، الشتویة لعام  اعتراضا
  .٢٠١٦الصیفیة لعام 

ا تم اتخاذه في ھذه الدورة من اجراءات أدى إلى خفض التكالیف المادیة المتعلقة بإدارة إن كل م
ً مقداره  ً مالیا دینار مقارنة بالدورات السابقة وذلك ) ٣٦٢٥٠(االمتحان، حیث حققت ھذه الدورة وفرا

االجراءات  كنتیجة لحسن تطبیق التكنولوجیا وتقلیل أعداد المكلفین والمستلزمات المادیة وغیرھا من
  .االداریة

ولتحقیق مبدأ الشراكة بین القطاعین العام والخاص وإیمانا منا في الجامعة بالدور الذي تقوم بھ 
كلیة : الكلیات الخاصة في سبیل إنجاح ھذا االمتحان فقد اعتمدت كل من الكلیات الخاصة التالیة

  .ن في ھذه الدورةالخوارزمي، وكلیة المجتمع العربي، وكلیة القدس كمراكز امتحا
  السیدات والسادة الكرام،،،

لقد عملنا ومنذ تولینا ألمانة المسؤولیة في جامعة البلقاء التطبیقیة إلى عمل دراسة شاملة لكافة 
الكلیات والتخصصات التي تدرسھا ، وبدأنا منذ ذلك الحین بالرجوع إلى روح رسالة الجامعة في 

ل التركیز على التخصصات التقنیة والتطبیقیة ووقف اإلشراف على الكلیات وتطویرھا من خال
القبول تدریجیا في التخصصات اإلنسانیة حتى أصبحت التخصصات التقنیة والتطبیقیة تشكل ما 

مما تطرحھ الكلیات من تخصصات ، وألجل ھذه الغایة قمنا بتزوید الكلیات بأحدث %) ٩٢(نسبتھ 
دوات التي تناسب ھذه التخصصات، رغم الكلفة العالیة المختبرات والمشاغل والبرمجیات والعدد واأل

التي تتحملھا الجامعة في دعم التعلیم التقني في األردن ، وآخر ھذه الخطوات الكبیرة إنشاء كلیة 
السلط التقنیة في مركز الجامعة والعمل جار على تجھیز األبنیة الخاصة بھذه الكلیة ونسعى أن تكون 

  .األردن نموذجا للتعلیم التقني في
  

  السیدات والسادة الكرام،،،
إن من آخر االنجازات التي قامت بھا الجامعة لخدمة المركز والكلیات والوحدات والدوائر وخدمة 
االمتحان الشامل كذلك كان إطالق سحابة جامعة البلقاء الحاسوبیة الخاصة بخبرات ومقدرات وبنى 

بشبكة بیانات خاصة بھا  ١٣ة لربط المركز والكلیات الـ تحتیة مملوكة بالكامل لجامعة البلقاء التطبیقی
من خالل مركزین رئیسیین في مركز الجامعة وكلیة الھندسة التكنولوجیة ، بدال من إنشاء مركز 
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حاسوب لكل كلیة، وتعتبر الحوسبة السحابیة ھي األولى من نوعھا في الشرق األوسط على المستوى 
  .األكادیمي

  
ُ ا   لكرام،،،السیداُت والسادة

 ٢٠١٧لقد بلَغ عدُد الطلبِة المشتركین في امتحان الشھادة الجامعیة المتوسطة في دورتھ الصیفیة لعام 
ً، توزعوا على ) ٦٢٨٤(طالب وطالبة، تقدم منھم ) ٦٥٦٠( ً وطالبة ً، ) ٤٧(طالبا كلیِة جامعیة

ُ ) ١١٢(وحكومیة، وخاصة، وعسكریة، في  ً ) ٣٦١٤(تخصص دراسي، نجَح منھم ما مجموعة طالبا
ٍ عامة بلغت    %).٥٧٫٥١(وطالبة، بنسبِة نجاح

  
ً لصفة االشتراك فقد كانت كاآلتي   :أما بالنسبة ألعداد الطلبة وفقا

  الرقم
  صفة التقدم

  عدد الطالب
  المتقدمون
  الناجحون

  نسبة النجاح
١  

  منتظم
٤٣٩٥  
٤٢٦٧  
٢٩٠٦  

٦٨٫١٠%  
٢  

  معید
١٦١٣  
١٥٣٠  

٤٨٤  
٣١٫٦٣%  

٣  
  مستنفد حقھ

٣٧٧  
٣١٣  
١٠١  

٣٢٫٢٧%  
٤  

  ناجح لرفع المعدل
١٧٥  
١٧٤  
١٢٣  

٧٠٫٦٩%  
  اإلجمالي
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٦٥٦٠  
٦٢٨٤  
٣٦١٤  

٥٧٫٥١%  
  

ً لألوراق ونسب النجاح في كل ورقة على النحو التالي   :وقد كانت أعداد الطلبة الناجحین وفقا
  الورقة

  عدد الطلبة
  المتقدمون
  الناجحون

  نسبة النجاح
  األولى
٥٢١٤  
٥١١٦  
٤٥٠٩  

٨٨٫١٤%  
  الثانیة

٥٨٤٨  
٥٦٩٦  
٤٢٧٩  

٧٥٫١٢%  
  الثالثة

٥٦١٥  
٥٤٩٥  
٤٠٦٩  

٧٤٫٠٥%  
  )العملیة(الرابعة 
٤٤٧٨  
٤٣٧٩  
٤٢٢٤  

٩٦٫٤٦%  
  

وقبل أن أختم ال بد لي ان أھنئ أبنائي الطلبة ممن أحرزوا المراتب األولى في البرامج الدراسیة على 
  :مستوى المملكة وھم

  البرنامج
  إسم الطالب

  الكلیة
  التخصص

  المعدل
  الھندسي

  مھند امین عبد الكریم القیسي
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  الھندسة التكنولوجیة
  تكنولوجیا الحاسوب

٩٢٫٧  
  المھن الطبیة المساندة

  رغد ایمن محمد موسى
  تدریب عمان

  المختبرات الطبیة
٩٢٫٨  

  الفنون التطبیقیة
  ساجده اسامھ ابراھیم المناصره

  الخوارزمي
  التصمیم الجرافیكي

٨٣٫٤  
  االداري والمالي

  احمد فرح ابراھیم رسمي
  تدریب عمان

  السكرتاریا واعمال المكاتب
٩١٫٨  

  الزراعي
  محمد احمد عبد الحمید حمیده

  السلط للعلوم االنسانیة
  اإلنتاج النباتي

٧٩٫٣  
  التربوي

  عبد الھادي سالم خلیفھ الحتاملھ
  االمیرة رحمة الجامعیة

  اإلصالح والتأھیل
٩٣  

  إدارة المعلومات والمكتبات
  نبیھة حسام خلف احمیدان

  تدریب عمان
  نظم المعلومات الحاسوبیة

٨٦  
  الفندقي والسیاحي

  عبدهللا زاید عرسان الكوفحي
  العقبة الجامعیة

  فنون الطھي
٨٠٫١  

  علوم الشریعة
  نسرین خالد محمد الروابده

  تولیدو
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  علوم الشریعة
٨٤٫٣  
  اللغات

  یاسمین محمد طھ دردس
  المجتمع االسالمي

  یزیةاللغة اإلنجل
٨٧٫٦  

  الفسیفساء
  رابعة عبد الرحمن الزعیرات
  مادبا/معھد فن الفسیفساء والترمیم 

  فن انتاج وترمیم الفسیفساء
٩٦  

  الدولي
  عبد هللا عبدالحلیم سالم المھیرات

  القدس
  البرنامج الدولي/ الوسائط المتعددة 

٩٢٫٩  
  

وفي الختام أتقدم البنائي وبناتي الطلبة الناجحین في ھذا االمتحان بالتھنئة والتبریك وأتمنى لھم مزیدا 
من التقدم في حیاتھم المھنیة المقبلة ، أما الذین لم یحالفھم الحظ في ھذه الدورة فأدعوھم إلى بذل مزید 

  .من الجھد لیكون النجاح حلیفھم في الدورات القادمة إن شاء هللا
وأتقدم بالشكر الكبیر لكل من ساھم في إنجاح فعالیات ھذا االمتحان من موظفي الجامعة بشكل عام 
وموظفي وحدة التقییم واالمتحانات ومركز الحاسوب بشكل خاص وكافة كلیات المجتمع العامة 

عات والخاصة ومرتبات األمن العام والدفاع المدني وشركة الكھرباء الوطنیة وشركة شبكة الجام
  .األردنیة 

كما اخص بالشكر كافة العاملین بالقطاع اإلعالمي من تلفزة وفضائیات وصحافة مقروءة ومرئیة لما 
  .بذلوه من جھد في تغطیة فعالیات االمتحان في كافة مراحلھ

  
  والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ
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  تبدأ باستقبال طلبات االلتحاق في البرنامج الموازي والدولي" الھاشمیة"
  

بدأت الجامعة الھاشمیـة الیوم االربعاء استقبال طلبات االلتحاق للفصل الدراسـي األول 
للطلبة األردنیین وللطلبة ابناء (لدرجة البكالوریوس في البرنامج الموازي  ٢٠١٧/٢٠١٨

األردنیة أو ما یعادلھا  ، والبرنامج الدولي للطلبة الحاصلین على شھادة الثانویة العامة)األردنیات
  .وذلك في التخصصات المطروحة في الجامعة

  
انھ على الطلبة " بترا"وقال مساعد رئیس الجامعة الدكتور مصلح النجار لوكالة االنباء االردنیة 

ً، وعلى الرابط التالي ( الراغبین بالتقـدم بطلبات االلتحاق ضرورة تعبئة الطلب الكترونیا
https://apl.hu.edu.jo  ( شریطة تحقیقھم ألسس وشروط القبول الصادرة عن مجلس التعلیم

  .٢٠١٧/٢٠١٨العالي والنافذة في الجامعة للعام الجامعي 
  

واكد أھمیة األخذ بعین االعتبار معادلة شھادات الطلبة الحاصلین على شھادة الثانویة العامة غیر 
التعلیم األردنیة، مشیرا الى ان الجامعة فما بعد من وزارة التربیة و ٢٠١٥/٢٠١٦األردنیة للعام 

  .كلیة وأكادیمیة) ١٥(تخصصا في مرحلة البكالوریوس من خالل ) ٥٢(تطرح 

  ١٠:صر الدستو
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  "التكنولوجیا"وفد اعتماد التعلیم الطبي االمریكي یزور جامعة 
  
  
  

أكد رئیس جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة الدكتور عمر الجراح خالل لقائھ مع وفد المجلس 
 ً ً ومحلیا االمریكي العتماد التعلیم الطبي العالي، ان الجامعة تحرص على تطبیق معاییر الجودة عالمیا

توى المنطقة االمر الذي یؤھلھا للوصول إلى مستوى عال من الجودة في التعلیم العالي على مس
  .والعالم

وقال عمید كلیة الطب الدكتور وائل ھیاجنة ان الجامعة تقدمت بطلب للمجلس العتماد برامج االقامة 
التعلیمیة السبعة عشرة انطالقا ً من إیمان الجامعة باالستمرار برفع كفاءة ھذه البرامج التعلیمیة 

  .لفعال والمتطور ضمن بیئة آمنة ومریحةوتحدیث برامجھا وإتاحة المجال أمام المقیمین للتعلم ا
وقام الوفد بزیارة كلیة الطب ومستشفى الملك المؤسس عبد هللا الجامعي التقى خاللھا المسؤولین عن 
التعلیم الطبي ورؤساء االقسام السریریة ومنسقي البرامج وعدد كبیر من المقیمین كما قاموا بجولة 

  .معنیین ببرامج االقامة التعلیمیة السریریةمیدانیة شملت مرافق المستشفى ولقاء ال
وابدى الوفد الضیف اعجابھ بجامعة العلوم والتكنولوجیا االردنیة والسمعة الطیبة التي تتمتع بھا 

  .الجامعة والكفاءة العالیة التي یتمتع بھا خریج الجامعة
كتور وائل ھیاجنة ومدیر وحضر اللقاء نائب رئیس الجامعة الدكتور خالد السالم وعمید كلیة الطب الد

عام مستشفى الملك المؤسس عبد هللا الجامعي الدكتور إسماعیل مطالقة الممثل الرسمي للجامعة 
  .لشؤون اعتماد االقامات السریریة ومقرري لجان الجودة والتعلیم الطبي العالي

  ١٠:صاالنباط 
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  ٤:صالرأي 
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  عن المرحومة رولى قواس

  
  مھند مبیضین. د

  
الیات المتحدة، كانت من أفضل االساتذة الزمیلة رولى قواس رحمھا هللا التي توفیت قبل یومین في الو

ً ما یتذكرونھم، .في الجامعة األردنیة، بالنسبة للطالب ً ما یمدُح الطلبة اساتذتھم، وقلیل جدا وقلیل جدا
  .وأقلُّ ما یحدث، أن یُشید الطلبة في اسلوب اساتذتھم في التدریس

نت تثیر األسئلة، وتجھد كي تجعل لطالما عبرت رحمھا هللا عن نزعة تحریریة نقدیة في التعلیم، كا
  .الطلبة یفكرون وینتقدون المسكوت عنھ وغیر المباح

ً إلثارة خصومھا واتھامھا بالتحرریة الزائدة واالنفالت وتشجیع البنات على   كان ھذا النھج كافیا
الجامعة النقد، ولم یجد خصومھا زاویة لنقدھا إال من ھذا الباب، الذي ال ینتمي لفكرة سمو التعلیم و
  .واتساعھا لتشمل كل األفكار وتمثل بیت الجدل الحقیقي لمجتمع الحریة والدیمقراطیة والعدالة

كانت رولى تمثل صورة الساتذة الجامعات من بنات األردن ممن درسن في الغرب، وتأثرن بنھج 
ین السائد وعملن بروح نقدیة، ال یجدن لھن ال ّ یوم مكانة مرحبا التعلیم الجامعي الحر، ھؤالء ممن تخط

بھا وسط جمع من اساتذة الجامعات، ممن ینتظرون الصباح، ال لمناقشة أفكار التعلیم واالبداع، بل 
لمجرد النمیمة والقیل والقال والسعي إلرضاء الرئیس، فمن یطل على نھار ھؤالء المتكبرین 

  .المختبئین وراء كلمة دكتور سخیفة یدرك سبب انحطاط التعلیم
ن سمة لدى رولى قواس، كانت الممثل الحقیقي لما یمكن اعتباره المدرسة الغربیة في التواضع كا

دراسة االدب وقضایا المرأة والنظریة النسویة، وحین فتحت عقول الطلبة على نقد ظاھرة التحرش 
في الجامعات، ومھما كانت الصورة التي أثارتھا بھا، كان ذلك مثار نقد خصومھا ممن رموھا بتھم 

ً لھا إال في عقولھم المثقلة بالتخلف والرجعیة والبغيعقیم والذین یریدون أن ندرس . ة ال تجد مكانا
ً لشروطھم وحسب غائیاتھم   .وفقا

ً، ستظل في ذاكرة طالبھا، وزمالئھا، ومن عرف مناھج العلم  لكن رولى قواس التي غادرتنا مبكرا
  .الحقیقة، ال تلك المبنیة على الزوابع والعطایا والھبات وحدود رضى المسؤول وحسب

لقد أثارت رولى قواس أدمغة الطلبة ألجل التفكیر والتدبر والتعلیم، وأفادت من مناھج الغرب، بعكس 
كثیرین ذھبوا ھناك وعادوا إلینا محملین بعقد الغربیین الموھومة التي لو عرف الغرب أن طالبھ 

  .سیحملونھا إلینا لقذفھم في محارق المستشفیات
  ً ً ملیئا ً، وھناك من عاد مأزوما ً مؤثرا   نعم ھناك من تعلم بالغرب وعاد مبدعا
ً للتواضع   واالنحیاز الكامل للمعرفة الحقیقیة، مستندة بالنقص والعقد، لكن رولى قواص كانت نموذجا

إلى روح نقیة وسریرة جمیلة وحب كبیر للناس، وفھم لمعاني الزمالة العلمیة المبنیة على النقد 
  .والجدل واألریحیة في تقبل كل اآلراء

  ٣٢:صالدستور 

 مقاالت
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  )٥ -  ١(آفاق واسعة لنھضة تربویة .. التعلیم النھضوي

  عبیداتذوقان 
  

یسرني أن أقّدم سلسلة من خمسة مقاالت تتحدث عن فلسفة التعلیم النھضوي والتي تعنى بنقل التعلیم 
  .وما النھضة إال نقلة نوعیة من حال إلى حال. من حالة راكدة الى وضع جدید متحرك

ً ألي   ً بأي بُعد سیاسي او عقائدي، ولیس معادیا ً لیس مرتبطا ً نھضویا ً تربویا تتضمن ھذه السلسلة فكرا
ً وطنیا بتطویر التعلیم من خالل إحداث نھضة تربویة. بعد آخر   .إنھ فكر موضوعي یعكس طموحا

ً یركز على تبدأ السلسلة بمقالة عن التعلیم النھضوي وخصائصھ وأدواتھ وأھدافھ باعتباره تعلی ما
كیف نعرف، وكیف نعمل، وكیف نعیش، وكیف نكون، وھي أھداف عالمیة ": كیف"مھارات 
  .كعنوان للتعلیم في القرن الحادي والعشرین" الیونسكو"أشھرتھا 

وتتناول المقالة الثانیة موضوع المتعلم النھضوي، والكفایات الالزمة لھ مثل كفایات بناء الذات، 
العقلیة والكفایات االبداعیة واالجتماعیة، والتي في محصلتھا تبني الھویة ونموذج  والكفایات المعرفیة

  .المواطن المنشود
ً، یعمل في مجتمع متعلم، ینتج  ِما ً ُمتعل ِما اما المقالة الثالثة، فتتحدث عن المعلم النھضوي باعتباره ُمعل

  .التربویة وغایة لھا معرفة، ویسعى ألن یكون صاحب مھنة، یضع المتعلم في محور العملیة
وتتحدث المقالة الرابعة عن المناھج النھضویة باعتبارھا مناھج معارف وخبرات ال معلومات  

مناھج عابرة للمواد الدراسیة تھدف جمیعھا لتحقیق نفس األھداف، مناھج مفاھیم تستخدم . وحقائق
  .وإبداع المادة وسیلة لبناء المتعلم ولیست غایة بذاتھا، مناھج تعلیم تفكیر

اما المقالة الخامسة فتتناول المدرسة النھضویة باعتبارھا مؤسسة اجتماعیة تعمل مع المجتمع، ال تقیم 
ً، اشبھ بمختبر للتدریب والتجریب ً وخططا ً تعزلھا عنھ مدرسة متعلمة تنتج افكارا   .اسوارا
م قوي یسعى والھدف النھائي لھذه المقاالت ھو نشر الفكر التربوي النھضوي وحشد رأي عا

  .للمشاركة والتأثیر على القرار
ومجتمع النھضة التربویة نشأ منذ أیام، بتوقعات عالیة وبحماسة ترافق أي عمل، تجاوز ھذا المجتمع 
بعض مشكالت التأسیس والتنازع على االدوار، وتجاوز اختالفات الرؤى حول الحدود واالمكانات، 

ً من القیم المشتركة - : ویھمني ان ابرز في ھذا الشأن ما یأتي إنھ مجتمع بمعنى یمتلك رصیدا
 ً إنھ  -. والتفاعالت واالھداف، فھو لیس فریق عمل، ولیس جماعة او مجموعة ولیس لجنة او مجلسا

  .وضع فلسفتھ في تطویر التعلیم، وشكل أدواتھ وبدأ خطواتھ األولى: موجھ نحو العمل
إنھ  - . وط على االنضمام غیر الحماسة والقدرةمجتمع مفتوح لكل راغب وقادر، فال شر - : كما أنھ

ً لكل عضو فیھ إنھ مجتمع یھدف الى انتاج مواد تطویریة، وتقدیم نماذج تربویة  -. مجتمع یحدد دورا
إنھ مجتمع صدیق لكل المؤسسات الرسمیة وغیر الرسمیة العاملة في مجال  -. سلیمة الى المسؤولین

  . مع جمیع المؤسسات المدنیة ذات االھتمام بالتعلیمإنھ مجتمع یسعى للتشبیك  -. التعلیم
  
  ذوقان عبیدات. د

  رئیس وحدة االستشارات والخبرة
  "مجتمع النھضة التربویة"في 

تعرف النھضة بأنھا نقلة شاملة من حالة واقعیة غیر مرغوبة الى حالة منشودة، ومن حالة سكون الى 
  .حالة جدلیة دینامیة، ومن تشتت جھود الى جھود منظمة ھادفة

والنھضة التربویة ھي كذلك، نفض التراكمات التي اعترت التعلیم آالف السنین، كان التعلیم فیھا 
ً، بمعن ً جامدا ى بنایة بطوابق متعددة ولكنھا متشابھة، فلم یقطع التعلیم عبر األلفي سنة السابقة تراكمیا

  :مسافات مھمة وبقیت خصائصھ كما یأتي

  ٦:صالغد 
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  .تعلیم ساكن محدد االتجاه، مدرسة تؤوي الطلبة، معلمون ینقلون حقائق، وطالب ھادئون -  ١
األب والجد، ویطبق حلولھم  تعلیم یعید انتاج مواطن تقلیدي، أشبھ بجّده، یمتلك معلومات - ٢

  .للمشكالت
ً غیر مسكون بأي ھّم، لدیھ اجابات موحدة عن جمیع االسئلة، وحتى یمكن  -  ٣ تعلیم یخلق مواطنا

  .القول انھ ال یمتلك اسئلة، ألن جمیع االجابات جاھزة
ثابتة، تعلیم اعتمد عبر تاریخھ على نفس األسلوب التلقیني، معلم یتحدث، ومنھج یقدم حقائق  -  ٤

نفس المعلومات، نفس األداء، نفس االمتحانات، وھذا ما سّمي بالتعلیم البنكي، معلم یغطي رصید 
  .الطلبة ثم یسحبھ في نھایة العام

  "النھضة التعلیمیة"
. نقالت من تعلیم تكراري الى تعلیم متجدد -: إن النقالت التي یفترض بالنھضة التعلیمیة إحداثھا ھي

نقالت من اإلجابات الجاھزة الى االسئلة التي  -. ت جزئیة الى اصالحات شاملةنقالت من اصالحا -
أي من المالبس الجاھزة . نقالت من تعلیم اجباري موّحد الى تعلیم مفّرد - . تبحث عن اجابات مستمرة

ة على اجسام مختلفة ّ ً الى مالبس مفصل   .مسبقا
ً كا ً یونانیا ً لیبحث عن ضیف او وسأروي ھنا قصة ذات داللة، في ان كریما ن یخرج من منزلھ لیال

 ً وكان لدى الكریم الیوناني سریر حدیدي واحد، فإذا . سائح ال بیت لھ، فیدعوه ویكرمھ، ویوفر لھ نوما
نام الضیف وكان طولھ اكثر من السریر، یقص من طول رجلي الضیف لیكون على قدر السریر 

 ً ً، فكان الكریم. تماما یمّدد مفاصل الضیف ویفككھا لیصبح على قدر  اما اذا كان الضیف قصیرا
 ً   .السریر تماما

ً، یمكن : وبعد أن ارتكب الكریم عشرات الجرائم، تأمل وفكر وقال ً مرنا كان علّي ان اجھز سریرا
  !!تكبیره وتصغیره حسب طول الضیف

 ً ً (ونحن في التعلیم، كلنا ذلك الكریم، نمتلك سریرا ً نجبر الطلب) منھجا ً ثابتا ة علیھ، فإذا فاق حدیدیا
منا الطالب لیعود بحجم السریر وإذا نقص الطالب عن السریر، فّككنا مفاصل  ّ الطالب السریر، قل

ً لینمو وفق سریر: الطلبة ً وتھدیدا فالنقلة األولى في النھضة التعلیمیة ھي من سریر حدیدي . ضربا
  !! الى سریر مرن

  التباین والنھضة التعلیمیة
فھناك . حقق العدالة والكرامة، وتلغي الفروق والتباینات واالختالالت الموجودةوالنھضة التعلیمیة ت

تباین في األبنیة المدرسیة، فمدارس تتمتع بأبنیة مدرسیة جیدة، واخرى تعاني من بناءات سیئة 
وھناك تباین بین مدارس خاصة ومدارس حكومیة، وتباین بین مدارس المدینة . معظمھا مستأجر 

  .، وتباین بین مدارس مكتظة ومدارس مخلخلة ال طلبة یمألون غرفھاومدارس الریف
إذن لدینا تباینات عدیدة، ولعل اھمھا تباینات في مستویات التعلیم بین مدارس المدن ومدارس نائیة، 

فالنھضة التعلیمیة الشاملة تتطلب اعادة ھندسة المدارس . أو بین مدارس خاصة ومدارس حكومیة
طیط التربوي بوسائل متعددة، ولعل مشاركة المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني واعادة ھندسة التخ

ً في ھذا الشأن، فكل مدرسة خاصة راقیة یمكن ان تسھم في تحمل مسؤولیة مدرسة ضعیفة  مھمة جدا
مدرسة ینھض " یتبنى"وكل جمعیة مدنیة او حزب او ناٍد قادر یمكن ان . بجوارھا او خارج جوارھا

  .بھا
التباین وبقاءه ال یعكس أي جھد حقیقي في نھضة التعلیم، ولعل القضاء او تقلیل التباین ھو ان وجود 

  .الخطوة المھمة في نھضة تعلیمیة
  النھضة والثقافة التعلیمیة

 - . مستقبل سوف یأتي -: تتمیز الثقافة النھضویة بأنھا ثقافة مستقبلیة تمكن الطلبة من التمییز بین
  .ومستقبل قد ال یأتي - . ستقبل نرغب في أن یأتيوم - . ومستقبل قد یأتي
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ولكل شكل من اشكال المستقبل أدواتھ واجراءاتھ، وتتفق جمیع اشكال المستقبل على انھا تنقل الطالب 
فالمستقبل لم یعد في علم الغیب، ألن من المھم أن نعرف . من التفكیر بالماضي الى التفكیر بالمستقبل

ً، وان ما نفعلھ الیوم ھو ما یحدد لنا مستقبالً ان المستقبل بدأ منذ فترة    .وما یزال مستمرا
فالتعلیم النھضوي یعد الطلبة ال لتجاوز الحاضر على حساب المستقبل  وال للرجوع بالحاضر 

فنحن نأخذ من الماضي ما یطور الحاضر ونأخذ من المستقبل ما یطور الحاضر . لحساب الماضي
  .والمستقبل

إذن ھي ثقافة تخطیط وثقافة تدّخل لتشكیل حاضر نریده ومستقبل نأملھ، ھذه الثقافة فالثقافة النھضویة 
تتطلب ادوات مثل التفكیر والتأمل والبحث والتجریب، وتتطلب مھارات مثل التوقع والتنبؤ واإلسقاط 

فالمطلوب تعلیم نھضوي یتدخل في تشكیل . والتقدیر واالحتمال، وتتطلب ابتعادا عن اصدار أحكام
  .لمستقبل واستدعاء المستقبل الذي نرید، واحباط المستقبل غیر المطلوب او المرحب بھا

  النھضة واألیدیولوجیا والسیاسة
ً عن  ان اي نھضة یجب ان تبنى على قواعد عامة یتفق علیھا من قبل مختلف فئات المجتمع بعیدا

النھضة بأفكار وتحیزات معینة، فاالیدیولوجیا تربط مشروع  . االیدیولوجیا والتسییس: مشكلتین ھما
وتطمح ألن تكون متغلغلة في كل مفاصل التعلیم، وترید ان تضع معاییر دقیقة ومبادئ ضیقة تنحدر 

  .والنھضة شمول واتساع.. بالنھضة من مشروع وطني الى مشروع حزبي
وظفھا اما التسییس، فھو إدماج قوى وقیم خفیة داخل مشروع النھضة بما یحرفھا عن أغراضھا وی

  .لصالح فئة معینة
ھویة وطنیة جامعة ومنفتحة على الھویة  -: فالمطلوب نھضة تعلیمیة تعتمد المشتركات اآلتیة

مواطنة ترسخ قواعد  - . ذات أو شخصیة مفكرة نافدة، تثیر اسئلة، وذات نضج عاطفي -. االنسانیة
حقوق انسان بما في ذلك كرامة  -. والمساواة وعدم التمییز على أي أساس. العدالة والكرامة االنسانیة

ً ألحد ً الى احد ولیس مكمال تعلم مستمر  - ! المرأة ومكانتھا وصورتھا كإنسان مستقل لیس مضافا
  .الحب والخیر والجمال ھذه مشتركات وقواعد النھضة: القیم االخالقیة االنسانیة - . وتعلم ذاتي

  التعلیم النھضوي تعلیم تنموي
 -قیمیة -ثقافیة  -اجتماعیة  - وھي نھضة اقتصادیة : ة بالنھضة الوطنیة الشاملةترتبط النھضة التعلیمی

ففي بالد مثل سنغافورة یعرف الطالب أنھ . ترتبط مباشرة بخطط التنمیة وبرؤى الدولة والمجتمع
وحینھا تزول . ھذا الربط یجعل التعلیم كلھ متوجھا نحو الھدف! یتعلم كي یسھم في بناء اقتصاد البلد

.. ولماذا حذفتم كذا؟ او أضیفوا كذا! او غیر ضروریة! ھذه المادة ضروریة: یر من األوھام مثلكث
ھذه أوھام في الثقافة التعلیمیة، فالنھضة تتطلب رؤیة لدى النظام التعلیمي، یدركھا كل من مؤلفي 

ً ل. الكتب والمعلمین واألھالي والطالب ً للعمل ومعیارا وحین . لتقییمحیث تكون ھذه الرؤیة معیارا
  .ترتبط النھضة التعلیمیة بالتنمیة، فإن جمیع االھتمامات سترتبط بالتخطیط والتنبؤ والمستقبل
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  فّن القراءة
  

  صالح جّرار. د
  

لیست القراءة أن تمیّز الكلمة وحروفھا وتعرف ضبطھا بالحركات وتعرف معناھا فقط، فما تلك إّال 
ٌ أولى نحو إجادة فّن القراءة، ألّن فھم الكلمة الواحدة ال یغني  ٌ من صور محو األمیّة، وخطوة صورة

ً، ألّن للكلمة الواحدة أ ً معاني كثیرة، وال یمكن تحدید المعنى المقصود من النّص من األمر شیئا حیانا
ّ من خالل معرفة السیاق الذي ترد فیھ الكلمة، فكلمة  على سبیل المثال لھا معاٍن كثیرة، وال ) الَعْین(إال

 ً یمكن تحدید أّي من ھذه المعاني إذا وردت الكلمة منفردة، غیر أّن بعض الناس عندما یقرأون نّصا
ّما  . یقرأون كلماٍت معزولة بعضھا عن بعض، ویحكمون على النّص من خالل ھذه القراءة التفكیكیةإن

وربّما فھم ھذا النوع من القّراء معنى الكلمة من خالل سیاقھا في الجملة، لكّن ذلك یبقى غیر كاٍف 
ار أحكامھ من لتصّدیھ للحكم على النّص من خالل فھم معنى كّل جملة على حدة، إذ ال بّد لھ قبل إصد

إدراك المعاني الكلیّة للنّص، ویتحقق ذلك من خالل إدراك العالقات بین الجمل بعد أن یكون أدرك 
معاني المفردات من خالل سیاقاتھا في جملھا، وبعد أن یكون استطاع بدایة قراءة الكلمات وتمییز 

  .حروفھا وضبط حركاتھا
  

إلى كثیر من المھارات، منھا استقصاء خلفیات النّص غیر أّن إدراك المعاني الكلیّة للنّص یحتاج 
والباعث على كتابتھ، ومنھا فھم إشاراتھ ورموزه، وربّما احتاج األمر إلى تقّصي خلفیات كاتبھ 

إّن على القارئ أن یحكم على النّص من خالل رؤیة الكاتب . ومعرفة آرائھ ومواقفھ وخبراتھ وثقافتھ
  .قطال من خالل رؤیة القارئ نفسھ ف

  
ً، یحتاج إلى مراعاة أصولھ وقواعده قبل  ً أم فكریّا ً أم أدبیّا إّن فّن قراءة النّص، سواء أكان علمیّا

  .إصدار أي حكٍم علیھ أو على كاتبھ
  

ً من المقاالت والقصص القصیرة والروایات والقصائد والنصوص المسرحیة  ومن المعروف أّن كثیرا
ّ بعد االنتھاء من قراءتھا والوقوف دقائق صمت  ال یستطیع القارئ إدراك بعض مقاصدھا وأبعادھا إال

  .في تأّملھا والتفكیر فیھا

  ١٥:صالرأي 
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  الصویفیة –خلیل ابراھیم أبو العظام  -
  
  الزرقاء -فضیھ سعد فرح عماري  -
  
  الصویفیة –جمیلة منور سلیمان عویس  -
  
  شارع الیرموك –حلیمة سالم یوسف صالح  -
  
  العبدلي –رلى بطرس عودة قواس  -
  
  جبل عمان –بدیعة عالوي الكباریتي  -
  
  الصویفیة –بشار كامل توما الحمارنة  -
  
  الزرقاء –رئیفة جمیل یاسین  -
  
  شفابدران –زھریة الشریف  -
  
  یاجوز –صبحا عبدالقادر عیسى وحش  -
  
  اربد –أدم مؤنس قاسم عبیدات  -

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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رئیس الوزراء طالب الوزارات والدوائر الرسمیة والمؤسسات والھیئات العامة التعمیم على موظفیھا 
الرئیس حذر من .. المراسالت والتعامالت الحكومیةالستخدام البرید االلكتروني الحكومي في 

نظرا لما یحملھ ھذا االمر )  Gmail - Yahoo – Hotmail( المراسالت عبر البرید االلكتروني 
المعلومات المتداولة وعدم توافقھ مع معاییر وامن وحمایة المعلومات » سریة«من خطر على 

  .وسیاسة االستخدام االمن للبرید االلكتروني
  

لى اتفاقیة تدریبیة مع في عمان قام بالتوقیع ع» الالمركزیة«مرشح النتخابات مجالس المحافظات 
المرشح حصل على میاومات مجزیة في ذلك الوقت .. خالل عملھ السابق كنقابي» معھد اسرائیلي«

  .على ھذه االتفاقیة
  

دائرة االحوال المدنیة والجوازات ستفتح قریبا مكتبا لھا في مطار الملكة علیاء للتسھیل على 
  .مكتب المطار سیقدم خدمات اخرى مثل اصدار البطاقة الذكیة وتجدید جوازات السفر.. المواطنین

  
ات نشرت على صفحاتھا على مواقع التواصل االجتماعي ارشادات حول دائرة ضربیة الدخل والمبیع

الضربیة دعت المواطنین الى التدقیق بالفاتورة .. سلوك طلب الفاتورة في حال شراء سلعة او خدمة 
وطالبت في حال االمتناع عن تقدیم الفاتورة باالتصال بـالرقم . وعدم تركھا في محالت الشراء

٤٦٣٦٢٢٢.  
  

مرشح متحالف مع االخوان المسلمین لعضویة امانة عمان لمنطقة ماركا اعلن انسحابھ لصالح مرشح 
  .وارع الرئیسیةاخر من عائلتھ من خالل یافطة علقت في الش

  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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رة نشرھا على حسابھ االنستجرام خالل تدریبات عسكریة كتب ولي العھد سمو في تعلیقھ على صو
بعد آخر تمرین أخوضھ في ساندھیرست، مرتدیا شعار جیشنا العربي كما (األمیر الحسین بن عبد هللا 

  ).أتمنى لھم التوفیق. یرتدي كل زمالئي شعاره العسكري
  

طلب وزیر الخارجیة وشؤون المغتربین أیمن الصفدي من اسرائیل احترام القانون الدولي والتعاون 
الة في حدث السفارة االسرائیلیة بعّمان، وفق تغریدة لھ على حسابھ تویتر مقتطعا جزءا لتحقیق العد

  .CNNمن مقابلتھ مع محطة 
  

من اجمالي العاملین في المملكة، %) ٨(ردن ما یقارب بلغت نسبة العاملین لحسابھم الخاص في األ
  .وفق دراسة للبنك الدولي

  
عد الستقبال طلبات اعتماد الصحفیین نھایة تموز الجاري، أكدت الھیئة المستقلة لالنتخاب أن آخر مو

  .ولن یكون تمدید الستقبال الطلبات بأي حال من األحوال
  

العلمیة المتخصصة في جراحة االنف واألذن والحنجرة في تسلم الدكتور مھند القضاه رئاسة اللجنة 
  .المجلس الطبي االردني

  
قام باعة الصبر باحتالل مقاعد للمشاة مقابل مركز امن المدینة وسط البلد ونصب بضاعتھم فوقھا بعد 
ان تحول المكان الى مكرھة صحیة حقیقیة جراء مخلفات الصبر واكتظاظ الذباب والحشرات في 

  والسیاح العرب واالجانب المنطقة التي تشھد تدفقا من الزوار
  

: ان أربع اتفاقیات، ضمن برنامج المنح والدعم المقدم من المؤسسة، معتوقع مؤسسة عبدالحمید شوم
الھیئة الملكیة لألفالم، جمعیة مؤسسة رنین، شركة فوق السادة، المخرج قیس الیاس، وذلك الساعة 

  .من صباح یوم األحد المقبل ١١
  
  

 صنارة الدستور
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یرعى وزیر التعلیم العالي عادل الطویسي في األول من الشھر القادم المؤتمر السادس ألبحاث 
 ٢و ١وینظم المؤتمر یومي ". إبداع ومھارات: "الموھبة والتفوق في الوطن العربي، تحت عنوان

  .المقبل من قبل المؤسسة الدولیة للشباب والبیئة والتنمیة بالتعاون مع الجامعة األردنیة
  

مستشفى األمیر الحسین بن عبدهللا الثاني ینظم الیوم المؤتمر الطبي الخامس للمستشفى برعایة وزیر 
بیئة "ویقام المؤتمر الخامس تحت عنوان . الصحة في فندق ریجنسي باالس، وعلى مدى ثالثة أیام

  .من األطباء من القطاعین العام والخاص ویشارك فیھ عدد كبیر" طبیة متطورة وآمنة
  

تنظم وزارة الزراعة ونقابة المھندسین الزراعیین ندوة علمیة حول قطاع الزیتون تجوب عددا من 
 .محافظات المملكة، بحضور معنیین بقطاع الزیتون

 زواریب الغد
  


