
 د. عواد : ينبغي ان تعمل املناهج الدراسية

 على اعداد مواطنني يتمتعون بالقدرة على اخللق واالبداع 

قال االستاذ الدكتور حممد أمني عواد مستشار الرئيس يف جامعة فيالدلفياا ان املنااهج الدراساية اا  ان تراعاي      
واالباداع وحال املشااكل والعمال بارور الفرياق       حاجات اجملتما  ماا القاول البشارية املدرباة القاادرة علاى اخللاق         

 والتواصل م  اآلخريا وتطوي  التكنولوجيا لتلبية حاجات اجملتم  االنية واملستقبلة يف خمتلف اجملاالت.

جاء ذلك يف ورقة علمية مقدمة اىل املؤمتر العربي الثالث ألحباث املوهبة والتفوق " املناهج يف عاا  تكنولاوجي   
ه املؤسسة الدولية للشباب والتنمية بالتعاون م  اجلامعة األردنية والشبكة العربياة للتعلاي    متغري"الذي نظمت

 املفتور والتعل  عا بعد برعاية كرمية ما صاحبة السمو امللكي االمرية عالية بنت احلسني.  

م التعليمااي  واضاااع عااواد قااائال:ان ايااهات املناااهج ملبنيااة علااى نتااائج تسااتهي   للكااثري اااا يعنااي   النظااا  
(Stakeholders)       ما الطلبة, وأولياء األمور واملدرساني, واسااتذة اجلامعاات, واالدارات اجلامعاة وهي اات

االعتماد ووزارات الرتبية والتعلي  , والتعلي  العالي والبحث العلمي, اا يعتقدون أن النظام التعليمي   يعد 
طاالبون ننااهج واساالي  تادريس وت امي  مطاورا واجاراءات        الطلبة ملتطلبات احلياة وسوق العمل وبالتاالي ي 

مساءلة موضوعية وفعالة، وتعترب النتاجات اه  بكثري ما املدخالت، وتؤكاد علاى ان املاواد التدريساية مرتبطاة      
بتحقيق النتاجات نا يعين املرونة يف اساتعمال امل اادر التعليمياة والهماان واملكاان. فاملدرساون مساؤولون عاا         

لنتاجات املتعلقة باملواد, أو الربامج وفق معايري تقيي  تؤكد على البعد الرتاكمي الناوعي للمعرفاة وعلاى    حتقيق ا
تنمية قدرات التفكري والتحليل وابداع احللول، إذ يقوم املدرسون بالت امي  والتططاي   والتادريس والتوضاي      

وماون بتسا يل عملياة التعلاي  ويعملاون ضاما       وفق النتاجات املطلوبة املعدة يف ضوء احتياجات اجملتم ، كماا يق 
 فرق تعليمية )برور الفريق(.

وال يقت ر التواصل بني املدرسني والطلبة علاى قاعاة التادريس ويركاه علاى أهمياة الوساائ  التكنولوجياة، بال          
ب اا يف   متكا اآلباء واولياء االمور والطلبة انفس   ما اختياار املادارو ووأو اجلامعاات الاغ ير باون بااللتحااق      

ضوء نوعية الربامج الغ تقدم ا، ومتكا الطلبة ما املتابعة الذاتية لعملية التعل  والتح يل يف ضوء النتاجات 
املتوقعة، وتعهز عملية التوظيف بعاد التطارا اذ تكاون اجل اة املساتطدمة علاى دراياة كاملاة بكفااءات املتقادم           

 للعمل.

ا النظام التعليمي تتمثال يف اعاداد القاول البشارية  املؤهلاة املفكارة       وبني عواد ان النتاجات الوطنية  املطلوبة م
املبدعة لإلس ام يف القادرات الوطنياة  يف خمتلاف  اجملااالت، وربا  السياساات والنتاجاات التعليمياة حباجاات          



لاق  اجملتم  الوطنية بشكل خاص واإلقليمية و العاملية بشكل عاام، واعاداد ماواطنني يتمتعاون بالقادرة علاى اخل      
واالبداع وحل املشكالت واحرتام االخر والعمل برور الفريق والر بة يف التعل  والتطور، واحداث  النقلة النوعية 
يف جمال العلوم والتكنولوجيا, ويف جماالت  احاداث التحاوالت االجتماعياة والثقافياة  والفكرياة واالقت اادية       

وكل ما يف شأنه رفعة  اجملتم  ورفاهه، واملشاركة الفعالة يف  والرعاية ال حية واملياا والطاقة املتهددة والبديلة
تشكيل حلقة م مة يف منظومة تقدم اجملتم  االنساني ما خالل رفدا  بااملفكريا واملبادعني والسياسايني ورجاال     

ما  خالل  االعداد والتدري  املناس ، باإلضافة إىل التواصل   Employabilityاالعمال، وتعهيه  التوظيف 
  مؤسسات الاتعل   والتعلاي  الدولياة ناا يعاهز نوعياة املاواد التعليمياة واالحبااث العلمياة وتساهيل باراءات             م

االخرتاع  واملنافسة على املستول الدولي م  االهتمام بتطوير القدرات اللغوية وخباصة لتلك اللغات الغ البد ما 
 جملاالت.اتقان ا للح ول على احدث املعلومات واملكتشفات يف شتى ا

، فعلاى  ويف ورقته القيمة قدم الدكتور عاواد مؤشارات درجاة حتقياق النتاجاات املتوقعاة ماا النظاام التعليماي         
 تشري النتائج ادناا اىل ان النتاجات   تتحقق: املستول الوطين

 األكادميي الشامل الثانوي املسار: 
 

 
 الفرع

 3102 ال يفية الدورة 3102 ال يفية الدورة

 النهار نسبة الناجحون املتقدمون النهار نسبة الناجحون املتقدمون

 %91,2 03690 30211 %96,9 06291 31802 علمي

 %06,6 0202 8610 %23,8 1022 30816 أدبي

 

 امل ين الشامل الثانوي املسار: 
 

 
 الفرع

 3102 ال يفية الدورة 3102 ال يفية الدورة

 النهار نسبة الناجحون املتقدمون النهار نسبة الناجحون املتقدمون

 %28,2 110 0833 %28,2 2109 9892 صناعي

 صناعي
 جديد

   3936 0096 22,2% 

 

 



 

 

 خاصة دراسةو  األكادميي الشامل الثانوي املسار: 

 

 
 الفرع

 3102 ال يفية الدورة 3102 ال يفية الدورة

 النهار نسبة الناجحون املتقدمون النهار نسبة الناجحون املتقدمون

 %21,9 0232 2126 %21,1 3161 2028 علمي

 %08,2 190 2031 %22,8 2011 6286 أدبي

 

 خاصة دراسةو  امل ين الشامل الثانوي املسار: 
 

 
 الفرع

 3102 ال يفية الدورة 3102 ال يفية الدورة

 النهار نسبة الناجحون املتقدمون النهار نسبة الناجحون املتقدمون

 صناعي
  قدي 

2381 0280 23,1% 0229 238 28,6% 

 صناعي
 جديد

   218 91 02,1% 

 

 على للعمل وماسة حقيقية حاجة هناك ان  اىل  PISA لربنامج ادناا النتائج تشري: العاملي املستول على -
 العلوم و والرياضيات القراءة جماالت يف وخباصة التعلي  وتطوير حتسني

Assessment:Program for International Student  –Performance  

 

Jordan’s rank out of 65 countries Jordan OECD Average  

55 405 493 Reading 

56 387 496 Mathematics 

51 415 501 Science 

Source: OECD Program for International Student Assessment,2009 

 
 



 

 املسار اجلامعي 

 :(0جدول  رق  )
 US Patent and Trademark Office Report,2011    وفق 3100براءات االخرتاع حتى  

 اجملموع البلد

 2.433.535 الواليات املتحدة األمريكية

 823138 اليابان

 368922 املانيا

 002032 تايوان

 68116 كوريا اجلنوبية

 33138 اسرائيل

 01990 فنلندا

 0181 العا  العربي

 
 :(3رق  )جدول  

 Shanghai Academic Ranking of  WU 2012    ترتي  اجلامعات وفق

 
 البلد

 عدد اجلامعات ضما اول      
 جامعة 011

 عدد اجلامعات ضما اول      
 جامعة 211

 020 22 الواليات املتحدة األمريكية

 28 6 بريطانيا

 30 2 اليابان

 1 2 سويسرا

 30 2 فرنسا

 29 2 املانيا

 9 2 اسرائيل

 33 2 كندا

 9 0 فنلندا

 2 صفر العا  العربي

 

         



قد يكون ما املفيد االطاالع علاى االح اائيات التالياة فيماا يتعلاق باملط  اات املالياة للتعلاي  يف دول منظماة           
 OECDالتعاون والتطوير االقت ادي 

 (:0جدول رق  )

 التعل  خم  ات البلد
In Billions of US 

dollars 

GDP (ppp) 
In Billions of US 

dollars  

 امل وية النسبة

 %2,8 09,166,6 816,9 املتحدة الواليات

 %2,2 2,968,8 091,2 اليابان

 %2 2,323,9 036,8 املانيا

 %2,0 326,02 033,9 بريطانيا

 %2,2 3318 030 فرنسا

 %2,1 3232,2 002 الربازيل

 %2,2 3229,3 89,6 روسيا

 %2 0823,9 12,6 املكسيك

 %2,3 0239,0 92,2 كندا

 %2,9 0999,8 90,9 اجلنوبية كوريا

 %2,3 290,2 20,8 اسرتاليا

 %2,0 062,3 01 فلندا

 

 (:3) رق  جدول

 كلفة الطال  يف التعلي  االساسي والثانوي

 األمريكي بالدوالر الكلفة البلد

 3,131 تركيا

 3,292 املكسيك

 3,622 التشيلي

 06,121 لكسمبورغ

 00,839 املتحدة الواليات

 OECD 8210 دول معدل



 (:2) رق  جدول

 كلفة الطال  يف التعلي  بعد الثانوي

 األمريكي بالدوالر الكلفة البلد

 9,210 استونيا

 9,892 املكسيك

 9,612 سلوفاكيا

 32,219 املتحدة الواليات

 OECD 02,300 دول معدل

 
 

 


