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 تشكیالت بین عمداء الجامعة األردنیة
  
 
  

قرر مجلس أمناء الجامعة األردنیة خالل الجلسة التي عقدھا مساء الیوم األربعاء  – محمد المبیضین
معة الدكتور اخلیف الطراونة برئاسة رئیس المجلس الدكتور عدنان بدران وحضور رئیس الجا

 :إجراء التشكیالت التالیة بین عمداء الكلیات وذلك بتنسیب من رئیس الجامعة، وھم
 .نعیین الدكتور عزام سلیط عمیدا لكلیة الملك عبدهللا الثاني لتكنولوجیا المعلومات -
 .تعیینن الدكتور إسالم مساد عمیدا لكلیة الطب -
 .ة عمیدا لكلیة علوم التأھیلتعیین الدكتور زیاد حوامد -
 .تعیین الدكتور كمال الحدیدي عمیدا لكلیة الدراسات العلیا -
 .تعیین الدكتور عدنان الصمادي قائما بأعمال عمید كلیة اللغات -
 .تعیین الدكتور أیمن تیسیر قائما بأعمال عمید كلیة الفنون والتصمیم -
ل عمید كلیة السیاحة والفندقة في الجامعة األردنیة فرع تعیین الدكتور رائد بني یاسین قائما بأعما -

  .العقبة

 مواقع /عمون/٨:الغد  ص/٧:الدستور ص/بترا/طلبة نیوز/الرأي /أخبار األردنیة

 أخبار الجامعة 
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 عاما على انشاء الجامعة األردنیة" ٥٣"
 

 
لصدور االرادة الملكیة السامیة بإنشاء ) ٥٣(صادفت الیوم االربعاء الذكرى ال  - محمد مبیضین

 .لعالي في االردن العزیزالجامعة االردنیة اول مدامیك الخیر والفالح في بناء مسیرة التعلیم ا
  

كان االردنیون على موعد مع صدور ارادة الملك الباني الحسین  ١٩٦٢وفي مثل ھذا الیوم من عام 
بن طالل طیب هللا ثراه بإنشاء ھذه الجامعة لتكون في جوھرھا احدى منابع الھدى والنور والقیم 

 .دة المتعطشین الى المعرفة االصلیة الواعیةاالنسانیة العلیا ومحجا للعلماء والباحثین واألجیال الصاع
  
  

وبارك رئیس الجامعة الدكتور اخلیف الطراونة لجاللة الملك عبد هللا الثاني واالردنیین وأھل الجامعة 
وخریجھا ھذه المناسبة الوطنیة الغالیة مؤكدا ان الجامعة تتطلع عبر رحلتھا المتواصلة الى تحقیق 

وأمل وذلك من خالل الحرص على محاور النوعیة والتمیز في التعلیم  الطموح برؤیة واعیة وبثقة
 .العالي

  
  

وأضاف الطراونة في تصریحات الیوم ان جاللة المغفور لھ الحسین بن طالل رحمھ هللا كان قد زف 
بشرى والدة االمیر عبد هللا بن الحسین وبشرى انشاء الجامعة االردنیة  ١٩٦٢لألردنیین في العام 

 .بة الركب العالمي في مجاالت الفكر واالنتاج واإلبداع والمعرفة االنسانیةلمواك
  
  

وأشار رئیس الجامعة الى التحدیات التي واجھت الجامعة في بدایات انشاؤھا الفتا الى انھا بدأت 
الف دینار ) ٥٠(الف دینار زیدت في العام نفسھ الى ) ٢٥(بثالث مباني صغیرة ومیزانیة بلغت 

 .طالبا وطالبة) ١٦٧(دود من االساتذه الوافدین وكلیة واحدة ھي كلیة االداب ووعدد مح
  
  

الف خریج فیما وصل عدد ) ٢٠٠(بلغ عدد خریجي الجامعة منذ تأسیسھا نحو  -للطراونة –ووفقا 
عضو ھیئة تدریس، واستكمال ) ١٦٠٠(الف طالب وطالبة و) ٤٥(طلبتھا العام الحالي الى حوالي 

 .مبنى داخل الحرم الجامعي) ١١٧(بناء 
  
  

ولفت الطراونة الى ان الجامعة ماضیة في تنفیذ برامجھا وخططھا ومشاریعھا االستراتیجیة حیث تم 
حدیثا انجاز مبنى كلیة الفنون والتصمیم ومبنى مركز الخالیا الجذعیة ومسطحات ومجمعات ریاضیة 

مختبرات العلمیة والفنیة واالستمرار في الى جانب تنفیذ مباني لكلیتي الشریعة طب االسنان وال
 .تحدیث البنى التحتیة التي تسھم في تطویر العملیة التعلیمیة والبحثیة في الجامعة

  
  

 ٤:الدیار ص/المدینة نیوز//االقتصاد الیمني/طلبة نیوز/السوسنة/خبرني/عمون/أخبار األردنیة
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وقال الطراونة ان الجامعة لدیھا خطة لتعزیز فكرة المنتج في الجامعة من خالل استحداث حاضنات 
الخاص مؤكدا في ھذا السیاق ان لدى الجامعة  اعمال لتسویق االفكار الریادیة بالتعاون مع القطاع

 .مشاریع منتجة ورائدة في مجاالت الھندسة والزراعة والطاقة والتبرید بالطاقة الشمسیة
  
  

وحث القطاع الخاص على التعاون مع الجامعة لتبادل المنفعة في ھذا المجال واالستثمار في ما تنتجھ 
 .االردن مستقبالالجامعة لتحقیق ھدف استراتیجي انتج في 

  
  

وفي موازاة ذلك تحدث الطراونة حول استعدادات الجامعة لقبول دفعة جدیدة من طلبة الجامعة مشیرا 
الى ان الجامعة وضعت خطة للتسھیل على الطلبة تسجیلھم للفصل الدراسي األول ودفع الرسوم 

 .الجامعیة
  
  

وضع مساقات للطلبة الجدد وخصصت مادة وقال انھ تم وضع خطة متقدمة لإلرشاد االكادیمي وتم 
اجباریة بعنوان اخالقیات الطالب الجامعي وتتناول معلومات حول واجبات وحقوق الطالب وتعریفھ 

 .بالنشاطات الالمنھجیة وخطورة قضایا ابرزھا مخاطر المخدرات والعنف المجتمعي
  
  

صا التعاون مع جامعات وتحدث الطراونة حول جوانب ومواضیع تتعلق بمسیرة الجامعة خصو
عالمیة وتنفیذ خططھا االستراتیجیة لتحقیق العالمیة واعتماد الجامعة كمركز متقدم لالختبارات 

ومشاركة الجامعة في اطالق شبكة جامعات طریق الحریر وتعدیل التقویم " اعرف حقك"وبرنامج 
 .٢٠١٥/٢٠١٦الجامعي للعام 

  
  

اعي اجراه سمیر مصاروة بث الیوم عبر برنامج وجاءت تصریحات الطراونة خالل لقاء اذ
  .الذي تبثھ اذاعة الجامعة االردنیة" صباحك یا وطن"
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 مستشفى الجامعة األردنیة یحصل على شھادة اعتماد المؤسسات الصحیة
  
  

والتي یعاد  ٢٠١٥حصل مستشفى الجامعة األردنیة على شھادة اعتماد المؤسسات الصحیة عن العام  
تشفى للمرة  الثالثة على التوالي، ویأتي حصول المستشفى على ھذه الشھادة بعد ان طبّق منحھا للمس

مجموعة من المعاییر الرئیسیة والفرعیة الدقیقة في مجاالت الخدمات المقدمة للمریض على المستوى 
ة في العالجي والتقني واالداري وبیئة العمل وسالمة المنشاة  وذلك ضمن سیاسة المستشفى الُمستمر

مواكبة الجودة ومعاییر االعتمادیة الوطنیة في مجاالت الرعایة الصحیة واالستمراریة في التطویر 
 .والتحسین في تقدیم األداء والخدمة النوعیّة للمرضى في بیئة صحیّة آمنة

وبھذه الُمناسبة ھنأ مدیر عام مستشفى الجامعة األردنیة الدكتور عبدالعزیز زیادات طاقم المستشفى 
ً بأن جھود الفریق الجماعیة كان لھا  والكوادر العاملة فیھ على مختلف مستویاتھا بھذا االنجاز مؤكدا
االسھام االكبر في تحقیق ھذا الُمنجز الذي یُضاف الى مجموعة من االنجازات والشھادات العالمیة 

لعالجیة أو والوطنیة في مجال الجودة في خدمة المریض على جمیع المستویات والُصعد سواء ا
 . االداریة التي تختص ببیئة العمل والملف الطبي والعالجات ومتابعة المریض

وذكر الدكتور زیادات بان مستشفى الجامعة االردنیة یحرص على المشاركة الدوریّة والدائمة في  
المشاریع التي تسعى الى ترسیخ الجودة المؤسسیة ثقافة وممارسة على ارض الواقع سواء على 

ستوى الوطني أو العالمي وما ھذه المشاركة والتي تّوجت باعتماد المستشفى كأحد المؤسسات الم
الصحیة االردنیة الرائدة والمتمیزة اال دلیل واضح على المساعي الحثیثة التي ینتھجھا المستشفى 

ً مع السیاسات الوطنیة الھادفة الى االرتقا ء بالقطاع لتحسین وتطویر الخدمة المقدمة للمریض تماشیا
 .الصحي الوطني ومؤسساتھ

فیما یخوض المستشفى في ھذه الفترة  ٢٠١٧تجدر اإلشارة إلى أن ھذه الشھادة ساریة حتى العام 
غمار جائزة الملك عبُدهللا الثاني لتمیُّز األداء الحكومي والشفافیة   والتي یسعى من خاللھا الى تفعیل 

مات العالجیة والفنیة واالجرائیة المتعلقة برضا المرضى عدد كبیر من جوانب واوجھ التمیز في الخد
واالتصال وتطویر القوى البشریة واالرتقاء بتطبیقات البحث العلمي والتدریب والتطویر للموارد 

.البشریة

 طلبة نیوز/الرأي 
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 الیوم.. قائمة المقبولین بالجامعات
  
  

الجامعات الرسمیة، باستثناء تعلن وحدة تنسیق القبول الموحد صباح الیوم قائمة المرشحین للقبول ب
ً  - الجامعة االلمانیة  .االردنیة، التي یكون القبول فیھا مباشرا

ویتمكن الطلبة من الحصول على نتائج القبول من خالل موقع الوحدة االلكتروني 
www.admhec.gov.jo  إذ بإمكانھم االستعالم عن نتیجتھم من خالل الرقم الوطني او رقم ،

 .لثانویة العامةالجلوس المتحان ا
ویعقد وزیر التعلیم العالي، رئیس مجلس التعلیم العالي الدكتور لبیب الخضرا في الساعة الحادیة 
عشر من صباح الیوم مؤتمرا صحفیا العالن تفاصیل القبول، في حین یعقد مجلس التعلیم العالي 

لھا قائمة الطلبة الذین اساءوا جلسة عند الساعة الثالثة لمناقشة نتائج القبول، إذ یتوقع ان یحدد خال
 .االختیار

وتشیر التوقعات الى انخفاض معدالت القبول في التخصصات المطلوبة وتحدیدا الطب مقارنة مع 
العام الماضي، وذلك انعكاسا لنتائج الثانویة العامة للدورة الصیفیة من حیث انخفاض عدد الطلبة في 

 .فئات المعدالت المرتفعة
مقعدا ) ٢٨٢٧٥(طالب بطلب التحاق للجامعات، في حین اقر المجلس القبول في ) ٣٤٠٥٥(وتقدم 

وكان عدد خریجي الدورة الصیفیة للتوجیھي . متاح في الجامعات التسعة، اتي تخضع للقبول الموحد
فما فوق، وھو الحد االدنى الذي یسمح لھ التقدم %) ٦٥(العام الحالي الذین حصلوا على معدل 

 .طالبا ٢٨٥٧٣نحو  بطلبات للقبول،
وعلى صعید متصل، اناط مجلس التعلیم العالي مھمة إجراء المناقالت بین التخصصات والجامعات 
للطلبة الذین رشحوا للقبول الى وحدة تنسیق القبول الموحد، بدال من تفویض رؤساء الجامعات بھا، 

 .كما في السابق
قدم بطلبات المناقالت، التي لم یحدد، فیما إذا وتحدد الوحدة في وقت الحق مواعید والیات وشروط الت

  .ستكون الكترونیة او من خالل التقدم بطلب مباشر

 شؤون جامعیة

 ١:الرأي ص
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 "الموازي"تتھم الجامعات الرسمیة بتجاوز تعلیمات القبول بـ" ذبحتونا"
  
  

استمرار الجامعات الرسمیة بفتح القبول في " ذبحتونا"انتقدت الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة 
تخالف تعلیمات أسس القبول الجامعي، التي تنص على أال "برنامج الموازي، مشیرة إلى أنھا بذلك ال

 ".في كل تخصص%  ٣٠تتجاوز النسبة للموازي والدولي 
في عدد من " الموازي"النتائج األولیة للقبول على "وأشارت، في بیان صحفي أمس، إلى أن 
طالبا وطالبة  ٣٧٤معة الھاشمیة، تم اإلعالن عن قبول الجامعات تظھر حجم ھذا التمادي، ففي الجا

ً أنھا ستقبل  ً وطالبة  ٥٠في تخصص الطب على البرنامجین الموازي والدولي فیما أعلنت سابقا طالبا
 )".التنافس والمكرمات(على البرنامج العادي 

والذي تم أن الجامعة األردنیة، أعلنت عن أسماء مقبولین في تخصص ھندسة العمارة، "وبینت 
حذفھ من قائمة القبول الموحد، حیث یتم قبول الطلبة فیھ من خالل امتحان یقدمھ الطالب في 

، أي أن "الموازي"على  ٦٦مقابل " العادي"على  ٤٢الجامعة، حیث وأظھرت النتائج قبول 
 %". ٦٠نسبة طلبة الموازي في ھذا التخصص تجاوزت الـ

عن أربع دفعات من قبوالت الموازي والدولي ومن المنتظر  تم في جامعة مؤتة اإلعالن"وقالت إنھ 
مقعدا لكلیة الطب  ١٧٠أن یتم اإلعالن عن خامسة وسادسة، فیما یظھر كشف المقبولین تخصیص 

التنافس (للبرنامج العادي  ٧٠للبرنامج الموازي والدولي، بینما أعلنت الجامعة عن تخصیص 
 %". ٧٠الموزاي والدولي تتعدى ، أي أن نسبة المقبولین على )والمكرمات

وطالبت الحملة، مجلس التعلیم العالي بممارسة الرقابة المباشرة على أعداد المقبولین في الجامعات 
الرسمیة، ومدى تطبیق تلك الجامعات لتعلیمات المجلس في ما یخص الحد األعلى ألعداد المقبولین 

 .على البرنامجین
بعد نتائج القبول الموحد، ما یتیح للذین لم " الموازي" ئج القبول لـكما طالبت أن یتم اإلعالن عن نتا

، باالضافة الى إعادة النظر في القبول المباشر في "الموازي"یحالفھم الحظ في القبول الموحد التقدم لـ
ثبوت فشل آلیة امتحان القبول المباشر من ناحیة عدم جاھزیة الجامعات "تخصصات معینة، عقب 

  ".قة الطالب بصدقیة نتائج ھذه االمتحانات، وغیاب الشفافیة عنھالھا، وعدم ث
  

  
  
  

  
    

 نیوز طلبة/٦:الغد ص
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تعیین نائب رئیس ثالث واإلبقاء على من لم ...أمناء الیرموك یجتمع الیوم إلقرار تشكیالت أكادیمیة 
 تنتھي مدد تعیینھم

 
 
  
  

م غد الخمیس وذلك علم المحرر المتجول بأن مجلس أمناء جامعة الیرموك سیعقد جلسة بعد ظھر یو
وبحسب مصادر . إلقرار تشكیالت أكادیمیة نسب بھا رئیس الجامعة الدكتور رفعت الفاعوري 

عمداء جدد في كلیات اإلقتصاد والدراسات العلیا  ٧و  ٥مطلعة فإن التشكیالت قد تشمل تعیین بین 
بأن الفاعوري قد استقر و تشیر المعلومات .وشؤون الطلبة والشریعة والحجاوي للھندسة التكنولوجیة 

على عدم تغییر أي عمید لم تنتھي مدة تعیینھ الرسمیة وأنھ سیبقى على العمداء الذین ما زالوا في 
فیما انھ بات في حكم المؤكد استمرار نواب الرئیس الحالیین مع ترجیح تعیین .منتصف مدة تعینھم 

  .نائب رئیس ثالث لم تحسم ھویتھ حتى اآلن 
  

 طلبة نیوز
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  دء دوام الفصل الدراسي األول في الیرموكتعدیل ب
  
  
  
  

قرر مجلس العمداء في جامعة الیرموك  تعدیل موعد بدء الدراسة للفصل األول من العام الجامعي 
  .إلى یوم األحد في السابع والعشرین من أیلول الجاري ٢٠١٥/٢٠١٦

 یوزطلبة ن



   قافیةوحدة اإلعالم والعالقات العامة والث                                               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 

11 

  
 رؤساء جامعات ضعفاء: عویدات لـ عمون

 
ة المفرق وعاش فیھا طفولتھ، وفي شبابھ حصل على الشھادة الجامعیة ولد في قریة المدور في محافظ

إلى أن امتھن أم المھن مھنة المعلم في لواء " بغداد"األولى في اللغة العربیة من عاصمة العباسیین 
الرمثا ثم اصبح مدیرا إلحدى مدارس المفرق وتدرج في الدرجات العلمیة إلى أن حصل على 

من الوالیات المتحدة واصبح استاذا جامعیا ومن ثم صار وزیرا ألول " ربیةفلسفة ت"الدكتوراه في 
 .عاما ٣٦مرة وعمره لم یتجاوز الـ

 
عاش العین الدكتور عبد هللا عویدات رئیس لجنة التربیة في مجلس األعیان شابا وما زال بالرغم من 

م الجامعي ألنھ یعتقد أنھ سنوات العمر التي مرت وما زال ال یفارق المھنة التي احب وھي التعلی
 ..یزود طلبتھ بخبرات الحیاة وعلمھا ویستمد طاقة الشباب منھم

 
 
 ال نملك ترف االنتظار• 
 

أن األردن ال یملك ترف االنتظار إلصالح التعلیم ومطلوب أن " عمون"یؤكد عویدات في حواره مع 
من تراجع معظم ثقافة الطلبة یصلحھ فورا، خاصة أن التربیة والتعلیم عانت على مدار عقود خلت 

وقدراتھم العلمیة، اضافة إلى تراجع تدریب المعلمین إلى أن اضطر الوزیر الحالي الدكتور محمد 
 .الف طالب ال یجیدون القراءة والكتابة ١٠٠ذنیبات أن یصرح بوجود 

 
یم والثانیة في ویعتبر عویدات أن األردن ثروتھ البشریة تنقسم إلى قسمین األولى في التربیة والتعل

القوات المسلحة یتولى رعایتھا جاللة الملك عبد هللا الثاني، والجیش متقدم :"القوات المسلحة ویقول 
 ".في السلم والحرب وھو یتمتع بحرفیة عالیة

 
ویضیف أن الثروة البشریة المتعلقة بالتربیة والتعلیم لیس من السھل تعویضھا وال یجوز غض النظر 

 .من ثروة األردن البشریة% ٥٠، ألن خسارة ھذه الثروة ھي خسارة لـعنھا لحظة واحدة
 

ویشیر إلى ان لجنة التربیة التي یترأسھا في األعیان تواصلت مع وزیر التربیة والتعلیم الدكتور 
توصیة بخصوص قطاع التعلیم وتم األخذ بمعظمھا، كما انھ یوجد تناغم في  ١٥ذنیبات وتسلم منھا 

 .صلحة الوطنیة العلیاالعمل من اجل الم
 

ویجد أن نوعیة المعلمین وتدریبھم تراجعا على مدار أكثر من عقدین، لدرجة أن التربیة تنظر إلى 
كلیات التربیة في الجامعات على انھا مدرب للمعلمین وھذه الكلیات تنظر للتربیة على انھا تدرب 

 .مینوتعلم المعلمین الجدد حتى ضاع الھدف االساس من اعداد المعل
 

وال یعتبر عویدات كل من یتخرج من الجامعة یصلح ألن یصبح معلما، ألن الكثیر من الدول تجد انھ 
 .دورة في مختلف النواحي ٢٣مطلوب اخضاع المعلم لـ

 

 عمون
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ً، ودخل  ویعتقد أنھ ال یجوز إدخال غرفة الصف أي خریج كمعلم إال من كان عمیق المعرفة ومتفوقا
المحامین ثم تقیم شخصیتھ اذا كانت مالئمة للمھنة ام ال ثم یخضع المتحان سنة تدریبیة مثل االطباء و

 .المھنة الجتیاز امتحانھا وینتسب للنقابة
 

سنوات یرافقھ  ٥ویضیف أن المعلم بعد أن یمر في كل ھذه المراحل مطلوب أن یرتقي في المھنة كل 
 .ارتقاء مالي، ما یعطي ثقة للمعلم ویؤھلھ

 
 لمدرسیة تطویر المناھج ا• 
 

یقول عویدات إن المناھج كما ھو معروف تلقینیة منذ سنوات طویلة وتلغي العقل الناقد والحوار 
 .وتعطي المعلم السلطة المعرفیة في غرفة الصف

 
ویشیر إلى ان التكنولوجیا الحدیثة ومواقع التواصل االجتماعي والتي اصبحت متاحة للطلبة ستجعل 

ً ایجاب ً الطالب شریكا وعامال ً ولیس سلبیا  .یا
 

ً إلى ان نصل إلى الطالب  ً ومحاورا ویؤكد أن اعطاء الدور االیجابي للمناھج یجعل الطالب ناقدا
 .المبدع

 
 االمتحانات التحصیلیة• 
 

یؤید عویدات على اجراء االمتحانات التحصیلیة للطلبة في كل مرحلة من المراحل كالتي اجرتھا 
 .اسع والسادسوزارة التربیة والتعلیم لصفي الت

 
 .ویضیف أنھ ال یجوز ان یجتاز على سبیل المثال طالب الصف السادس وھو ال یجید القراءة والكتابة

 
 التوجیھي• 
 

 ".مع أن یبقى امتحان التوجیھي لكن ال یأخذ نفس الوزن وان یكون امتحان قبول"عویدات 
 

 .للدخول لھا والدراسة فیھاویدعو إلى الضغط على كلیات الجامعات إلعداد امتحانات القبول 
 
 
 التعلیم العالي بحاجة لجراحة قاسیة • 
 

المشكلة الكبرى كانت في فترة من الفترات بما یخص التعلیم العالي التسابق في كیفیة حشد :"یقول 
اكبر كم من الطالب لقبولھم في الجامعات، إلى أن اصبح جزء منھا واعطي على شكل امتیازات 

ً  ١٥٠إلى  ٣٠لفرص التعلیمیة وارتفع عدد الطلبة في الغرفة الصفیة من جاءت باسم تكافؤ ا  ".طالبا
 

ویستذكر عویدات عندما كان طالب دكتوراه في الوالیات المتحدة كیف بینت دراسة قیمت الجامعات 
 .في الوطن العربي حینھا أن الجامعة األردنیة كانت افضل جامعة وطنیة في الوطن العربي كلھ
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ان التعلیم العالي وصل إلى ما وصل الیھ بعد اغراق الجامعات بالطلبة وتراجع اھتمام  ویشیر إلى
 .عمادات شؤون الطلبة بالطلبة

 
وینوه إلى أن الكثیر من اعضاء الھیئات التدریسیة تراكضوا على العمل اإلضافي بدل التركیز على 

لجیل الجدید وضخ الدماء في تطویر شخصیة الطالب، حتى احتكرت االقسام العمل على جیل دون ا
 .الجامعات إلى أن اصبح االھتمام بالطالب في الحد االدنى

 
ویرى أن االنشطة الالمنھجیة ال تستطیع استیعاب إال فئة قلیلة من الطلبة لذلك تأثرت شخصیة 
الطالب سلبا، حتى أن النشاط الدیني خفف في فترة من الفترات وحل محلھ النشاط العشائري فصار 

 .مجتمع ھو الذي یقود الجامعة بدل أن تقوده إلى الحضارة والتطورال
 

ویعتقد أن سبب رعب الحكومات المتعاقبة من تقدیم االصالح الكامل في التعلیم العالي، اضافة لكثرة 
 .االمتیازات التي حصل علیھا، وراء بقاء مشاكل ھذا القطاع

 
 المعادلة مقلوبة في األردن • 
 

یمكن أن یحصل أي تقدم في التنمیة اذا بقیت المعادلة والنسبة معكوسة بالنسبة  ال:"یقول عویدات 
للتعلیم المھني واالكادیمي، والحاجة الفعلیة لألردن ھي للتعلیم المھني والتقني، وبالرغم من وجود 

 ".الحماسة إال انھ ینقصھ التطبیق
 
 
 مجلس التعلیم العالي واختیار رؤساء الجامعات• 
 
 

یدات أن رئیس الجامعة أھم من أي منصب وزاري، لھذا مطلوب أن یكون قیادیا ولیس یعتبر عو
 .موظفا

 
ویعزو سبب تراجع الجامعات إلى آلیة تعیین رؤساء الجامعات التي تخضع ألسس جھویة أو مزاجیة 

 .١٩٩٠وھذا ما قالھ في مقال لھ في 
 

عاما، وھي  ٢٥- ١٨في االعمار من  ویشیر إلى أن الشباب الذین یدخلون الجامعات یدخلونھا وھم
 .اعلى طاقة لالنسان عقلیا وجسدیا، لھذا فھم بحاجة إلى قادة یتعاملون معھم

 
ویؤكد ان الجامعات تسلمھا رؤساء ضعفاء واشخاص ال یستحقون أن یكونوا رؤساء، لھذا یبحثون 

 .ة الجامعیةعن عمداء ورؤساء اقسام ضعفاء إلى أن وصل الوضع إلى حاالت سیئة من االدار
 

ویلفت النظر إلى اآللیة التي یتم فیھا اختیار رؤساء الجامعات في الدول المتقدمة من خالل اعالنات 
 .لملء الشواغر وال یصل إلى رئاسة الجامعة إال ما كان فعال قائدا

 
 الشباب في عین وزیر الشباب• 
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الم الریاضة مثیر ولھا عائد ان الریاضة أخذت حصة الشباب والسبب أن ع:"یقول العین عویدات 
 ".مالي كبیر ومحفز كبیر للطاقة والقوة وعالمیا تجذب األضواء

 
كما أن الشباب یتفاعلون حالیا مع فضاء خارج اطار المجتمع وخارج رقابة المجتمع واالسرة 
والمدرسة من خالل آلیات التواصل الجدیدة التي ادخلت الشباب إلى عالم یرفض الرقابة 

 .اتوالممنوع
 

ویشیر إلى أن جیل الشباب عندما دخل الفضاء االلكتروني ومواقع التواصل االجتماعي اصبح لھم 
 .رموز جدیدة وطرق جدیدة للحوار والنقاش

 
 !وتساءل ھل من یستطیع أن یلتقي مع ھؤالء الشباب في منتصف الطریق من المؤسسات التعلیمیة؟

 
الثاني منذ تولیھ سلطاتھ الدستوریة اعطى الشباب اھتماما ویلفت النظر إلى أن جاللة الملك عبد هللا 

بالغا، حتى انھ وجھ بتأسیس ھیئة شباب كلنا األردن التي شكلت شخصیات الشباب بشكل جید، لھذا 
 .استمد الشباب قوتھم من دعم جاللتھ لھم

 
لھذا فھو بحاجة  ویستھجن عویدات أن أداء المجلس االعلى للشباب ما یزال یدار بالطریقة التقلیدیة،

 .إلى طاقة فكریة وجادة لترعى الشباب، علما بأن البنیة التحتیة متوافرة
 

عند تسلمت الوزارة  ١٩٩٣لي الشرف أنني بدات منذ عام :"وحول المركز الشبایبة النموذجیة یقول 
 ".للشباب في تأسیس المراكز الشبابیة النموذجیة

 
ال یفھم الشباب إال الشباب :"عبدهللا مع الشباب یقول  وحول دور سمو ولي العھد االمیر حسین بن

 ".وھم یعرفون كیف یفكرون
 

ویشیر إلى ان ولي العھد قدم نموذجا مناسبا ومتمیزا للشباب األردني والعربي في توجیھھ إلى رسالة 
 .إلى الشباب في مؤتمر الشباب العالمي الذي عقد في األردن

 
 

لعھد لدعم الشباب األردني لیتجاوز المحلیة إلى الدولیة في السنوات ویثمن الدور الذي یقوم بھ ولي ا
 .المقبلة من خالل الحوارات والتفكیر المتجدد

 
 
 العاصمة فاضت • 
 

ویحّمل عویدات الحكومات المتعاقبة مسؤولیة ما جرى من ضعف للتنمیة في المحافظات ومراكمة 
 .ل نحو العاصمة طلبا للخدمة والوظیفةللتنمیة في العاصمة، ما دفع المواطنین إلى الرحی

 
ویتوقع أن یؤدي تحسین الخدمات وتعزیز التنمیة التي ینادي بھا جاللة الملك في المحافظات إلى 

 .العمل على إحداث ھجرة عكسیة من العاصمة للمحافظات
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ویشیر إلى ان العاصمة اصبحت ملیئة بالصخب، اضافة إلى غالء المعیشة نتیجة الضوضاء 
 .ضغط السكانيوال
 

ویدعو الحكومات إلى جذب االستثمار إلى المحافظات إلستثمار طاقات الشباب األردني لتنمیة 
 .محافظاتھم

 
 المفرق في قلب عویدات• 

اسع في محافظة المفرق الغالیة اتصور اني كلما وضعت قدماي في ھذا الفضاء الو:"یقول عویدات 
 ".في مجموعة من األقطار العربیة، فھي فضائي للعراق وسوریا والسعودیة وھي تتسع للجمیع

 .ویستذكر أن كل من سكن المفرق وعمل بھا یقول انھا امتع ایام حیاتھ
 
 
 العمل األكادیمي • 
 

 ً وحین یدخل غرفة الدرس في الجامعة ینقل كل  یؤكد عویدات أنھ كلما ازداد خبرة ازداد غنى معرفیا
التدریس الجامعي مھنتي التي ال اتخلى عنھا ومن القالئل :"خبراتھ في المیدان ألبنائھ الطلبة ویقول 
 ".الذین یجمعون بین التدریس والعمل العام

 
 
 عائلة عویدات• 
 

تلفة، فمنھم المحامي أن ابناءه احمد، النا ومي درسوا تخصصات مخ" ابو احمد"یقول عویدات 
 .واالستاذ الجامعي والموظف

 
درست مع زوجتي ام احمد الدكتوراه في الوالیات المتحدة وھي استاذة :"یقول " أم احمد"وعن 

 ".جامعیة في الجامعة األردنیة وكانت دائما نعم الرفیق والعون والزوجة
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 غدا.. مؤمنون بال حدود تعقد مؤتمرھا السنوي الثالث في عّمان

  
تعقد مؤسسة مؤمنون بال حدود للبحوث والدراسات مؤتمرھا السنوي الثالث، الذي سیعقد ھذا العام 

في  فندق الندمارك بعّمان، بالتعاون مع مركز الدراسات » الدین والشرعیة والعنف«تحت عنوان 
لیّة الدین إشكا«االستراتیجیة بالجامعة االردنیة، یومّي الجمعة والسبت المقبلین، تحت عنوان 

، إذ سیناقشھا من أربعة جوانب، ھي، المنظور الفكري، والمنظور الفلسفي، »والشرعیّة والعنف
ً من  والمنظور السیاسي االجتماعي، والمنظور الدیني الفقھي، یشارك فیھ أكثر من عشرین باحثا

 .بلدان عربیة وأجنبیة مختلفة
محمد العاني، المدیر : كلمات افتتاحیة لكل من فعالیات الیوم األول تتضمن جلسة االفتتاح، وتشمل

العام لمؤسسة مؤمنون بال حدود، وموسى شتیوي مدیر مركز الدراسات االستراتیجیة، وعبد هللا ولد 
وثالث . خلیف الطراونة رئیس الجامعة األردنیةاعضو مجلس أمناء مؤمنون بال حدود، واباه 

، نادر »الدین والشرعیة والعنف«): المغرب(وي سعید بن سعید العل: جلسات، یشارك في األولى
وجھة «): األردن(، وإبراھیم غرایبة »تمثل التاریخ الدیني والتشریع للعنف«): تونس(حمامي 

 .»الخطاب اإلسالمي في سیاق الصراع على الشرعیة السیاسیة
اإلسالم  شرعنة العنف في خطاب: القمع والمقدس«: وتقدم في الجلسة الثانیة األوراق اآلتیة

الدین وحقوق »، و)األردن(یونس قندیل : »الدین في خانة الفتك»، و)مصر(حسن حماد : »السیاسي
فصل الرابط بین مدونة األحوال الشخصیة والعنف »، و)مصر(أشرف منصور : »السیادة السیاسیة

 ).لبنان(حسن عبود : »األسري المشروع
، )تونس(حمادي بن جاب هللا : »ین تشریعا للحریةالد«: وتتضمن الجلسة الثالثة المشاركات اآلتیة

األصول «، )مصر(شرف شناف : »مأسسة القراءة الدینیة بین عنف المنھج ودوغما الشریعة«
نظریة الدخول في السلم كافة وتفكیك مؤسسات «، )المغرب(عادل حدجامي : »الثقافیة للعنف

 ).الجزائر(الحاج دواق : »العنف
ما أنا بباسط یدي إلیك «: بل جلستین، تتضمن األولى المشاركات اآلتیةویتضمن یوم السبت المق

طارق أوبرو : »العنف بین الطبیعة اإلنسانیة والنصوص الدینیة«، )تونس(محمد محجوب : »ألقتلك
الجذور »، و)السعودیة(أبو بكر باقادر : »لماذا تستخدم الرموز الدینیة لالنتحار السیاسي؟«، )فرنسا(

في حیت تتضمن ). األردن(علي محافظة . د: »كات الجھاد اإلسالمي للسلفیة المعاصرةالفكریة لحر
، )لبنان(وجیھ قانصوه : »النص الدیني ورھانات المعنى السیاسي«: الجلسة الثانیة المشاركات اآلتیة

جدلیة «، )تونس(صالح الدین الجورشي : »العنف في الخطاب الدیني والبحث عن األسئلة الحارقة«
إضافة إلى جلسة ). المغرب(محمد بن صالح : »شرع والشرعیة في تاریخ المجتمعات اإلسالمیةال

) مصر(عبد الجواد یاسین ) لبنان(رضوان السید ) تونس(احمیدة النیفر : حوار مع المفكرین العرب
 )المغرب(ادریس بن سعید ) تونس(عبد المجید الشرفي 

، وتعنى بـ تنشیط ٢٠١٣راسات وأبحاث تأسست العام یشار إلى أن  مؤمنون بال حدود ، مؤسسة د
 ً ً، والدینیة خصوصا  .البحث المعرفي الرصین في الحقول الثقافیة والمعرفیة عموما

 

  الدستور 
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  یستھدف خریجي الجامعات الشباب ٢٠١٦اطالق مشروع تأھیل اعالمیین ریاضیین للعام  
  
  

كأس العالم للناشئات مع صندوق الملك وقع مركز داعم لالعالم مشروع تأھیل اعالمیین ریاضیین ل
  .عبدهللا الثاني للتنمیة 

ویھدف المشروع الى تأھیل مجموعة من االعالمیین الریاضیین المتخصصین لتغطیة االحداث 
الریاضیة العالمیة وضمان تغطیة مثالیة لكأس العالم للناشئات والتي ستقام للمرة االولى في االردن 

  . ٢٠١٦خالل عام 
التنفیذي لمركز داعم االستاذ عبد الفتاح الكاید قال ان المشروع یستھدف الخریجین الشباب الرئیس 

من الجامعات األردنیة وأضاف ان الجیل الجدید ینقصھ المھارات االعالمیة في المجال الریاضي 
 مبینا أن تأھیل االعالمیین ریاضیا یخلق فرص عمل جدیدة للشباب االردني ویزید من خبراتھم في

  .ھذا المجال
ویركزالمشروع على نشاطات مختلفة اھمھا دورة في أساسیات العمل الصحفي ،والتعریف بكرة 
القدم وقوانینھا ،ودورة في اللغة االنجلیزیة المتخصصة في المجال الریاضي واصول تحلیل 

.المباریات وتقییمھا ، وتدریب المشاركین على التعامل مع وسائل التواصل االجتماعي 

 الغد  



   قافیةوحدة اإلعالم والعالقات العامة والث                                               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 

  
  

  
  

 
 اإلرھاب الجامعي األكادیمي

  
 طالل محمد الخطاطبھ

 
  

ً بفیدیو آخر عن ذلك الطالب الذي بصق والذي صفع لكنھ  ال أدري إن كان اإلعالم سیخرج علینا قریبا
ً لعضو ھیئة تدریس آخر في جامعتھ التي درس فیھا أم أنھ سیكتفي بما ظھر  .  ھذه المرة راكال

  
لشجب التي تعودنا علینا منذ بدایة السقوط العربي في القرن الماضي ندین وبكل عبارات اإلدانة وا

ً مع روح العصر نعرب عن قلقنا  ) على طریقة بان كي مون(مثل ھذه التصرفات؛ ال بل أننا وتمشیا
ِط فیھا عضو ھیئة . حیال القادم من الفیدوات ھذه تصرفات غیر مقبولة ویجب أن ال تنتھي بجاھة یُسق

ھ؛ وبنفس الوقت ال تبلغ عقوبتھا درجة الشطط بالمطالبة بسحب شھادة الطالب الجامعیة التدریس حق
ً كما أعلم؛ فاألمران غیر مقبولین  بالتأكید  .  الستحالة ذلك قانونیا

  
كذلك أؤكد أنني مع ھیبة عضو ھیئة التدریس أینما كان في الجامعة أو المدرسة، ومع ھیبة المحامي، 

الخ من مسلسل الھیبات؛ ولكني بالمقابل .... ة الشرطي وھیبة عامل الوطن وھیبة الدكتور وھیب
أطالب أصحاب كل المھن السابقة بأن یعینوا اآلخرین على إعطائھم مثل ھذه الھیبة؛ و ال یكونوا 
ً ألصحاب الحقوق المشروعة بالقفز عن الھیبة والقانون والتصرف بطیش ال یراعي ھیبة وال  عونا

ً وأعضائھ ألستذكر بعض المواقف التي یعرفھا وسأركز . مھیوب على موضوع التعلیم العالي عموما
ً في  ً أو عضو ھیئة تدریس بصفتي عشت التجربتین طالبا كل من انخرط في ھذه المضمار طالبا

ً وعضو ھیئة تدریس في مناطق مختلفة في مؤسسات التعلیم العالي  .الجامعة األردنیة والیرموك الحقا
  

ً ما كان یشغل بالنا كیفیة الدراسة في لنبدأ من  بدایات التفكیر في الجامعة كطالب في الثانویة، إذ كثیرا
ً منھا ضرب من  الجامعة وننصت باھتمام لحدیث من سبقنا من الطالب لقصص اكتشفنا أن بعضا

إلى ذلك الخیال حول صعوبة المواد وھیبة الدكتور الذي ال یقبل أن یناقشھ أحد، وبُرِجھ العاجي وما 
. مثل أن أسھل شيء على الدكتور أن یُرِسب الطالب لمجرد أنھ یرى ذلك أو ألنھ ال یصحح األوراق

وسمعت القصة نفسھا عن ( وكانت تعجبنا قصٌص مثل تلك القصة عن دكتور في جامعة دمشق 
ة أن ھذا الدكتور كان في رحلة مع العائل) دكتور مغربي، مما یعني أن القصتین غیر صحیحتین

ً من نھر أو بحر حسب المكان فسقط منھ الكثیر من األوراق في الماء فھب أحد أصدقائھ  وقریبا
اتركھم ؛ خلص كلھم راسبین أو ( للنزول للماء إلرجاع األوراق فما كان من الدكتور إال أن قال 

ً ) ساقطین ً ل.  ھكذا ببساطة شدیدة جدا فشلنا أو ولطبیعة شخصیتنا كنا نمرر مثل ھذه القصص تبریرا
ً وأصبحنا أساتذة في  ً في الخنوع للقوي أو ربما لرغبتنا في تقمصھا إن سنحت لنا الظروف الحقا حبا
الجامعات؛ ولكن في الحقیقة ما شھدت مثل ھذه الواقعات سواء بمرحلة الدراسة أو التدریس رغم أن 

 . ھناك من كان یصحح بشكل سریع لكنھ ال یھمل األوراق  فھي وثیقة للمراجعة
  

 مقاالت

 السوسنة
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فھناك الكثیر من التصرفات التسلطیة ) كلھم راسبین(لكن لیست كل القصص مثال مستحیلة كقصة 
المرفوضة من قبل أعضاء ھیئة التدریس وخاصة في الجامعات التي تقول عن نفسھا بأنھا جامعات 

كم فمھما كان علم األستاذ فال یجب أن تصل فیھ إلى مرحلة التح.  النخبة وتخرج أفضل الطالب
بمصیر طالب ألنھ األستاذ الوحید الذي یدرس ھذه المادة وھي  إجباریة  فیقول لھ لتصرف ما لم 

فعبارة اسحب المادة أحسن لك سمعنا بھا ومعناھا أن ) اسحب المادة احسن لك( یعجبھ من الطالب 
 ً فیسحب  ربما كان الطالب یقبل بذلك بمرحلة أن تكون رسوم المادة مدفوعة.  الطالب راسب سلفا

ً حتى یرضى الدكتور، ولكن ماذا سیفعل الطالب إن كان على الموازي على نفقة  المادة ویعیدھا الحقا
ً؟  أال یخشى المدرس دعوة  والده وعائلتھ؛ ففي الموازي یكون الطالب على نفقة األسرة جمیعا

 !. المظلوم
  
االستاذ بھیبة الطالب فال یجوز  التحكم  لھذا وجنبا إلى جنب مع المطالبة بھیبة األستاذ  فعلینا مطالبة 

ً . بھ بھذه الطریقة أو إحراجھ وعند الحدیث عن االحراج ال أقصد أن ال یسأل المعلم الطالب سؤاال
ً من إحراجھ أمام الطالب أو تمریر إھمالھ المتكرر  للمادة مثال لكن لیس بدرجة تعنیف الطالب  خوفا

 . ھناك القانون الذي یجب أن یطبق على الجمیعف.  أو طرده من  القاعة لسبب أكادیمي
  

تناقشت مع دكتور فاضل وھو عطوفة الدكتور مفید حوامدة أستاذ األدب اإلنجلیزي في جامعة 
ً وأستاذ األدب اإلنجلیزي في جامعة  ً سابقا ً وأمین عام وزارة التربیة والتعلیم أیضا الیرموك سابقا

ل الطلبة ً حول لماذا یُفضِّ األساتذة األجانب على األساتذة العرب في الجامعات والكلیات  ظفار حالیا
أي األساتذة (متعددة الجنسیات؛ فأسھب عطوفتھ بالشرح وتناقشنا وخلصنا إلى زبدة الحدیث وھي أننا 

وطبعا كأساتذة عرب حاولنا إیجاد .  أكثر من اللزوم) محبكینھا(شادین على حالنا كثیر و) العرب
ً بھذا التبریر) كالنا(ولو أننا العذر لھذا التحبیك  لھذا ما یمكن أن یُدرك بالتحبیك .  لم نكن مقتنعین كلیا

ً من كل طالب درستھ بأي مرحلة وشعر .  یمكن أن یدرك باللین وھنا أجدھا مناسبة ألعتذر شخصیا
 . إن حجتنا كانت بأننا نرید طلبتنا عباقرة زمانھم. بأنھ تأذى نتیجة تحبیكي لبعض األمور

  
الخالصة أنني ال أجد التبریر لھذا السلوك الشائن من الطالب الذي ظھر بالشریط األول والثاني أو 
آخرین قد یستھویھم المنظر فیكرروه ولكني بنفس الوقت أطالب الطرف اآلخر بأن یقف وقفة 
مراجعة مع النفس لیعود عن سیاسة الغطرسة التي یمارسھا تجاه المستضعفین من الطالب وال 

ً ما، سیقف الدكتور وقفة مراجعة مع . الطالب -تغل ما أعطاه هللا من سلطان لیتحكم بخلق هللا یس یوما
ً شریط الذكریات  . النفس عندما سیتقاعد ویجلس مستعرضا

ً ما كان یصیح بالطالب . وأختم بنھفة جامعیة على زماننا ً بالجامعة كثیرا ھات ھویتك (تذكرت أستاذا
وكنا نضحك ألنھ لم یحدث أن أعطاه أحد ھویتھ ولم یحدث أن ) الجامعةواعتبر حالك مفصول من 

ُصل أحد من الجامعة بسببھ؛ هللا یذكره بالخیر  .  ف
  

  .وتبقى الحیاة الجامعیة أحلى مرحلة
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ّم اللغة األم ّم اللغات األجنبیّة مدخل إلى تعل  تعل

  
 صالح جّرار. د

  
م لغة أجنبیّة  ّ ً لغیرھا من  یعتقد كثیر من الناس أن تعل م اللغة األم وتفضیال ّ ً عن تعل أو أكثر یعد انحرافا

اللغات علیھا وأن ذلك قد یضر بمدى تمكن الشخص من لغتھ األصلیة، ولذلك نجد بعضھم ینتقد من 
م . یجیدون اللغات األخرى ویصفھم بخصوم العربیّة وأعدائھا ّ وھذا في نظري غیر صحیح، ألن تعل

ً لألفراد والمجتمعات على حد سواء اللغات األجنبیة كان وما ً . زال ضروریا فاللغة الجدیدة تشرع بابا
ً الكتساب المعرفة وتحصیلھا من منابعھا األصلیة دون الحاجة إلى مترجم أو غیره، كما أنھا  جدیدا

ً ومعر ً وفكریا ً ثقافیا ً على ثقافات اآلخرین وعاداتھم وتقالیدھم ومعتقداتھم، وتوفر متنفسا ً تفتح بابا فیا
ً عما تتیحھ اللغة الجدیدة من فرص للتفاعل الفكري والتواصل  ً لمن یجید تلك اللغات، فضال جدیدا

 .اإلنساني بین أصحاب اللغة األصلیین ومتعلمي ھذه اللغة
م لغة أجنبیة أو أكثر على اللغة األم سیكون لھ آثار إیجابیة واضحة  ّ أّما من الناحیة اللغویة فإن أثر تعل

م الشخص مفردة جدیدة من لغة على انتما ّ م للغتھ األصلیة وتعمیق معرفتھ بھا؛ فعندما یتعل ّ ء المتعل
أجنبیة فإنھ سوف یبحث بصورة تلقائیة عن المفردة التي تقابلھا بلغتھ األم، فیستذكر بذلك جمیع ما 

یكتسب  وعندما. یحتاج إلیھ من مفردات لغتھ األصلیة وربما یكتشف مفردات لم یكن یعرفھا من قبل
ً وعبارات واستخدامات ومصطلحات جدیدة فإنھ ال یستطیع توطینھا في  م للغة األجنبیة جمال ّ المتعل
ذاكرتھ وعلى لسانھ ما لم یربطھا بما یقابلھا في لغتھ األم، ولذلك نجده یسعى إلى معرفة الجمل 

رفھ وربما مما لم یكن واالستخدامات والعبارات والمصطلحات المقابلة لھا في لغتھ األم مّما كان یع
وحتى یوائم بین اللغة الجدیدة ولغتھ األم . یعرفھ من قبل، فتتوسع بذلك دائرة معرفتھ بلغتھ األصلیة

فإنھ یحتاج إلى أن یبحث في لغتھ عن العبارات واالستخدامات الدقیقة التي تقابل دقة المفردات 
 .والمصطلحات واالستخدامات في اللغة الجدیدة التي یتعلمھا

ً بما یقابل ھذه  م دائما ّ ومن جھة ثانیة فإن اللغة الجدیدة بما تحملھ من دالالت ثقافیة تذكر المتعل
المحموالت الثقافیة في مجتمعھ األصلّي، ولعل األمثال أوضح شاھد على ذلك؛ إذ توجد في اللغات 

م على العالمیة أمثال مشتركة بین سائر الشعوب تمثل خالصات لتجارب إنسانیة، فمتى و ّ قف المتعل
ً، المثل الذي یشبھھ أو یقابلھ في لغتھ األم،  أّي من ھذه األمثال فإنھ یتذكر في الحال، وبحماسة أیضا

 .فتتسع دائرة معرفتھ بلغتھ األصلیة ومحموالتھا الثقافیة بصورة تلقائیة
م لغة أجنبیة أو أكثر، وال سیما في ھذا الزمن الذي أخذت المعرفة فیھ تتد ّ فق من كل صوب، إن تعل

ً لألفراد والشعوب، ففي معرفة اللغات متنفس للعقل والفكر والثقافة والروح، وفیھا  ً الزما أصبح أمرا
م للمقارنة بین اللغة أو  ّ خدمة للغة األم وتعزیز لالنتماء لھا، بما تخلقھ من دافعیة تلقائیة لدى المتعل

  .اللغات الجدیدة ولغتھ األم

 ١٥:الرأي ص
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 یمأخالقیات مھنة التعل

 فایز الربیع. د
  

كان من المتوقع أن یكون مقالي لھذا األسبوع حول قانون االنتخابات كحدث فرض نفسھ على اإلعالم 
وھي األساس الذي سیحكم ، ولكنني آثرت أن أكتب عن األخالقیات ، وأحادیث الناس والمھتمین 

 .غیره القانون ویبني المجتمع وحتى یصحح االعوجاج أینما كان في القانون أو
والتي دخل فیھا أبناؤنا والتي یدخل فیھا الیوم أحفادنا ، تذكرت األیام األولى التي دخلنا فیھا المدرسة 

وتذكرت القامات التي ، ثم مسؤولین ، ثم موجھین ، ثم تذكرت بدایة التحاقنا بمھنة التعلیم كمعلمین ، 
ر مدارس المملكة التي كانت قلیلة العدد درستنا والتي ال زالت أسماؤھا محفورة في ذاكرة األجیال عب

 .وفیرة اإلنتاج والتوجیھ، 
، والفالسفة كانوا یسمون معلمین ، وأعرج بالقول أن التعلیم مھنة األنبیاء والرسل علیھم السالم 

ّى بأن لكل مھنة أخالقیات وقسم  والمعلمون في تاریخ الدولة اإلسالمیة كانوا یسمون المؤدبین وأثن
، فالتعلیم في األصل مھنة ورسالة ولیس وظیفة ، بھذه األخالقیات وھذا القسم ، ملون فیھا یلتزم العا

 .ولكن الحیاة لھا متطلباتھا
ّدم رواتب المعلمین على رواتب جمیع موظفي الدولة ؛ ألن المعلم ھو الذي  في كثیر من الدول تق

، یاة بما فیھا المھن التطبیقیة یخرج الطبیب والمھندس والصیدلي والواعظ والتربوي وكل مھن الح
 ً ً أو سلبا  .وكما تكون المدخالت تكون المخرجات إیجابا

ومسؤولیة األخالق مسؤولیة مجتمعیة یشترك فیھا المعلم والمدرسة بكل مكوناتھا واإلعالم واألسرة 
وك وتبقى التربیة من أساسیات التغییر في المجتمع ھي التي تعدل السل، والمجتمع بشكل متكامل 

 .ھي األصل ولیست الصدى إذا توفرت لھا عوامل النجاح، ھي التي تقود وال تقاد ، واألخالق 
من جانب المعلم التعلیم انتماء والتزام وثقة واحترام متبادل ومواطنة وتعزیز عالقتھ مع طالبھ رحمة 

حریة والحوار ینمي فیھم ال، یحترم خصوصیاتھم یعدل في سلوكھم ، واحترام وقبول مع اختالفاتھم 
لھ عالقة مع أولیاء األمور یزودھم بحصیلة ، ویعظم قیمة العقل وبالتالي ھم بشر یخطئون ویصیبون 

یتجنب ، یغرس فیھم القیم واألخالق والعادات الحمیدة ، ما یعرف ویتعاون معھم في تعدیل ما یمكن 
ة قدوة صالحة لھم یراعي وھو في المحصلة النھائی، ھم أبناء وأخوة ، العنف ویمیل إلى الحزم 

ّمھم البحث واالستقصاء ، الفروق بینھم ویحافظ على أسرارھم  ویطور من ، یطور من مھاراتھم ، یعل
 .مھاراتھ

ً ، كثیر ما نقارن بین جیل المعلمین ومن سبقھم  عندما ، وجیل الطلبة ومن سبقھم ولكني أقول أیضا
أضعتي من رأسي أربعین ، قال لھا ، من البیت دخلت الجاریة على الشافعي وقالت لھ خلص الدقیق 

 .مسألة
حصلت مقاومة مجتمعیة وھي تدخل في باب ، عندما تصّدت وزارة التربیة والتعلیم لظاھرة الغش 

ووضع الید ، نحن نرى أن مسیرة الوزارة اآلن تمیل إلى كشف المستور ، األخالقیات التي فقدناھا 
، الظواھر السلبیة التي تفشت في أوساط العملیة التعلیمیة  وتتصدى لكثیر من، على مكامن الخطر 

وتنامي مؤشر الربح ، ولعلنا ال نغادر المقال دون أن نشیر إلى المدارس الخاصة وما جرى فیھا 
، والمناھج ، نحن أمام عملیة تطویریة في األداء واإلدارة ، بطرق مختلفة ، السریع على التعلیم الجید 

لعل العام الدراسي الحالي یكون ، یئتھا وكلھا تحتاج إلى وقت وصبر وجھد ونوعیة المدارس وب
ولعّل الجامعات تنعم بنوعیة جدیدة من الطلبة تقل فیھم الظواھر السلبیة وتتنامى ، أفضل مما سبق 

یكون سالحنا فیھا ما أقسم هللا فیھ وھو القلم ولیس غیره ؛ ألن ذلك ینعكس على كل ، اإلیجابیات 
.وتخریج للمتعلمین من كل التخصصات والمستویات، ت التي یكون فیھا تقییم لألداء القطاعا

 ١٥:الرأي ص
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 بلدة شیحان -فخریة أحمد المجالي الجبور  -
 بیادر وادي السیر - ابراھیم عبدالفتاح حسین الحریبات  -
 الصویفیة - الفرد جورج عیسى الحلتة  -
 جبل الحسین -علي بدوي سمحان الشمالوي  -
 الصویفیة - ھیل جمیل اندراوس عكاوي س -
 جمعیة البلقاء -امینة منور ابو الغنم  -
 عبدون -یوسف ابراھیم احمد الماني  -
 ام اذینة -فؤاد رفیق عبدالرحیم عصفور  -
 العبدلي -ادوارد جریس رزق سالمة  -
 الفحیص - یوسف عیسى خلیل حتر  -
 اربد -جواھر محمود علي ابو ناصر  -
 ضاحیة الحسین - الرؤوف محمد عوده محمود عبد -
 ضاحیة الرشید -عطا ابراھیم عبدالرازق  -
 الصویفیة - نایف نخلة جریس القبطي  -
 حي نزال -عبدالحلیم مصباح عبدالھادي غیث  -
  كفرجایز –نعمھ محمد مفضي بني ھاني  -

 الوفیات 

 الرأي 
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 دروسة منھا خسارة نقابة مھنیة كبیرة تعاني من ضائقة مالیة بسبب االستثمارات غیر الم

ملیون دینار في مجمع ) ٤٫٥(بقیمة ملیون دینار في شركة لأللبسة واستثمار خاسر بـ
 .النقابة تخشى من تسریب ھذه المعلومات ألعضائھا.. تجاري

  
  دیوان المحاسبة طالب مدیر دائرة في إحدى الوزارات بإعادة مبالغ مالیة صرفت لھ دون

ً لمشرو .. ع المدخالت والمخرجات في دائرة اإلحصاءات العامةوجھ حق عندما كان مدیرا
  .المدیر إیاه یتھرب من دفع المبلغ المطلوب رغم مراسالت دیوان المحاسبة

  
  تقریر أخباري تنشره الیوم صحیفة الجوردان تایمز یبین ان اإلعفاءات الحكومیة على رسوم

.. مقارنة مع باقي اشھر العام٪ ٧٠التسجیل للشقق السكنیة رفعت مبیعات األخیرة بما یقارب 
  .مترا مربعا ١٨٠مترا من الشقق التي تقل مساحتھا عن  ١٥٠اإلعفاءات شملت أول 

 زوایا الصحف 

 عین الرأي
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  التغیر المناخي( یرعى سمو األمیر الحسن بن طالل فعالیات الحلقة النقاشیة حول ( ،
 - سة من الساعة الخام  وذلك والتي ستقام یوم االحد القادم السادس من الشھر الجاري

طالل ابو غزالة المعرفي، جامعة طالل ابوغزالة في منطقة   في ملتقى   السابعة مساء،
   .الشمیساني

 

    انتقد عدد من المواطنین في مادبا سوء استخدام السیارات الحكومیة خارج أوقات
اللیل والعطل الرسمیة ألغراض خاصة، حیث یقوم أبناء بعض   الدوام الرسمي واثناء

  وائر بقیادة السیارات الحكومیة المخصصة آلبائھم وأحیانا القیام بسلوكیاتمدراء الد
 . وسط الشارع العام وفي سیارة حكومیة) التشحیط والتفحیط(
   

قام موظف االمن والحمایة في مستشفى الیرموك الحكومي حمزه ملكاوي بتسلیم مبلغ  
في ساحة المستشفى دینار إلدارة المستشفى بعد أن عثر علیھ « ٥٠٠»مالي قدره

 . وقامت ادارة المستشفى بتسلیم المبلغ لصاحبھ.

  

 صنارة الدستور
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  من المتوقع أن یعقد مجلس الوزراء الیوم جلسة غیر عادیة لھ، یبحث خاللھا في بعض
متعلقات مسودة قانون االنتخاب الجدید، ومن ضمنھا، تعزیزه بنصوص تحدد حجم التمویل 

 .ا من قضایاالمسموح للحمالت االنتخابیة، وغیرھ
 
  تنظم منظمة أطباء بال حدود صباح الثالثاء المقبل عدة فعالیات في عمان، بمناسبة افتتاح

المستشفى أقیم في مبنى . مستشفاھا الجدید، المتخصص بالجراحة التقویمیة، لضحایا الحرب
علي .مستشفى المواساة في ماركا الشمالیة، فیما یرعى الفعالیات وزیر الصحة د

 .تالحیاصا
 
  یرعى سمو األمیر الحسن بن طالل الیوم حلقة نقاشیة حول التغیر المناخي، تلتئم مساء

الورشة، التي . األحد المقبل في ملتقى طالل أبو غزالة المعرفي في جامعة طالل أبو غزالة
تحضرھا أیضا سمو األمیرة سمیة بنت الحسن، تنظم بالتعاون بین مجموعة طالل أبوغزالة 

 .فرنسیةوالسفارة ال
 
 ویعد مساد . تسلم الدكتور إسالم مساد موقع عمید كلیة الطب في الجامعة األردنیة یوم أمس

 .من أصغر األطباء سنا ممن تسلموا ھذا الموقع
 
 "موضوع محاضرة للكاتب والمحلل السیاسي التركي محمد زاھد، " تركیا وأزمات المنطقة

 .مساء االثنین المقبل تقام في منتدى مؤسسة عبدالحمید شومان الثقافي
 
 عون الخصاونة، رئیس النادي الدبلوماسي األردني دعا إلى ندوة .رئیس الوزراء األسبق د

أفق السیاسة األردنیة ومحدداتھا في ضوء المتغیرات "حواریة مساء الثالثاء المقبل، بعنوان 
ومدیر مركز  معروف البخیت،.، ویشارك فیھا رئیس الوزراء األسبق د"اإلقلیمیة والدولیة

الدراسات االستراتیجیة في القوات المسلحة اللواء محمد فرغل ومدیر مركز دراسات 
  .الشرق األوسط جواد الحمد

  
  

  ص.س

 زواریب الغد 
  


