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أخبار الجامعة
أخبار األردنية/الرأي الكتروني

"األردنية" والسفارة "الصينية" تحتفالن بعيد الربيع الصيني

سناء الصمادي -شاركت الجامعة األردنية
السفارة الصينية في عمان احتفاالتها بعيد
الربيع الصيني.
وقال رئيس الجامعة الدكتور عبد الكريم
القضاة إن مشاركة الجامعة احتفاالت
السفارة بعيدها ما هو إال تاكيد للعالقات
التي تجمع بين البلدين في كافة المجاالت.
وأضاف القضاة أن الجامعة تولي اللغة الصينية اهتماما كبيرا من خالل تدريس اللغة الصينية في كلية
اللغات األجنبية ،وهي جسر تواصل على الصعيد الثقافي بين األردن والصين.
وبين السفير الصيني في عمان "بان وي فانغ" أن عيد الربيع الصيني يعد من أهم األعياد التقليدية
الصينية وأكبرها ،ويعتبر عيد الربيع الصيني من أهم األعياد التقليدية الصينية التي يحتفل بها
الصينيون بداية كل عام ،ويحمل معاني الحب والخير والسعادة واألمل.
وأعرب واي فانع عن سعادته لوجوده في الجامعة األردنية ،مثمنا دورها في االهتمام ودعم الطلبة
الصينيين الوافدين الذين يدرسون في الجامعة وإعدادهم ليكونوا متميزين.
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واشتملت فعاليات االحتفال الذي حضره المستشار الثقافي الصيني وعميد كلية اللغات االجنبية
الدكتور تركي بني خالد وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية في الجامعة وحشد من الطلبة
األردنيين والعرب الدارسين للغة الصينية على العديد من الفقرات الفنيّة والفلكلورية والموسيقية،
ورقصات تقليدية صينية ،وتوزيع جوائز على الحضور.
يشار إلى ّ
أن عيد الربيع ،هو أحد أشهر األعياد الرئيسية الذي ترعاه حكومة الصين على مستوى
العالم ،ويعود إلى  0555سنة ،وتجري خالله في ك ّل المقاطعات والمدن الصينية احتفاالت فلكلورية
تجسّد الرقص الصيني وأصالة الفن والغناء والفنون األخرى هناك ،إضافة إلى العروض السينمائيّة
واألوبرا والفعاليات التثقيفية والترفيهية ،ويعد عامال مهما للجذب السياحي في الصين.
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أخبار األردنية/الرأي الكتروني

األردنية " تعقد ورشة إقليمية للوقوف على "استراتيجية الطاقة لتوليد الكهرباء في األردن" "
الثالثاء المقبل
فادية العتيبي -تنطلق في منطقة البحر
الميت الثالثاء المقبل فعاليات ورشة
العمل اإلقليمية المتخصصة بالطاقة
التي يعقدها قسم الهندسة الميكانيكية في
كلية الهندسة في الجامعة األردنية
برعاية وزيرة الطاقة والثروة المعدنية
المهندسة هالة زواتي.
الورشة التي تعقد بالتعاون مع الوكالة األلمانية للتعاون الدولي ) ( GIZويشارك فيها علماء وباحثون
متخصصون في كافة مجاالت الطاقة والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المناطق الصحراوية في
القطاعين العام والخاص ،تكمن أهميتها في التركيز على استراتيجية الطاقة والتكنولوجيا المالئمة
لتوليد الكهرباء في األردن للخروج بتوصيات من شأنها تحديث الخطط االستراتيجية لقطاع الكهرباء.
الدكتور أحمد الساليمة ،المشرف على الورشة قال في تصريحات صحفية له إن الورشة التي التي
جاءت نتاج توصية خلص إليها المؤتمر العالمي السادس للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المناطق
الصحراوية الذي تم عقده تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير حمزة بن الحسين في شهر نيسان
الماضي ،تأتي امتدادا لسلسلة من ورش عمل عقدت خالل العامين السابقين ،لتسليط الضوء على
تقنيات توليد الكهرباء المختلفة واألهداف اإلنمائية المرتبطة بالطاقة مع األخذ بعين االعتبار العوامل
االقتصادية والبيئية واالجتماعية واألمنية أيضا.
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وأضاف أن الورشة تسعى في مناقشاتها على مدار يومين للتوصل إلى أهم السيناريوهات المحتملة
لمستقبل الكهرباء في األردن حتى عام  3535يتم وضعها تبعا للمعايير االقتصادية والفنية
واالجتماعية والبيئية ،ما ينعكس إيجابا على االستثمارات في األردن والمنطقة المجاورة ويسهم في
حل مشكلة الطاقة في األردن.
وأكد الساليمة أن موضوع تحديات الطاقة في قطاع المياه من المواضيع الرئيسية التي ستطرح في
أجندة أعمال الورشة ،خصوصا وأن األردن من الدول التي تعاني شحا في المياه ،ويحتاج إلى حلول
بديلة إلنتاج المياه قد تكون الطاقة من أبرزها ،مشيرا إلى أن الورشة ستشكل مساحة حرة لممثلي
قطاع الطاقة والكهرباء من داخل األردن وخارجه لتبادل اآلراء العلمية والمقترحات المالئمة لتحقيق
االستفادة المرجوة من هذا األمر.
كما سيتفرع من موضوع استخدام الطاقة في المياه وبحسب الساليمة ،عناوين بارزة ستظهر في
مناقشات جلسات الورشة ،حيث سيتناول المشاركون من (سويسرا ،وألمانيا والنمسا والمغرب
وتونس باإلضافة إلى األردن) ،استراتيجية الطاقة في األردن ومدى مالءمتها تبعا لما يطرأ من
تغيرات اقتصادية وبيئية واجتماعية وأمنية ،باإلضافة إلى عرض جملة من المشاريع المتعلقة بالطاقة
المتجددة في قطاع المياه ،وسبل تخزين الطاقة عن طريق ضخ المياه.
وأوضح الساليمة أنه سيتخلل أعمال الورشة حلقة مستديرة لمناقشة نتائج مشروع «مينا سيليكت»
(مسارات الكهرباء المستدامة) المعني في دراسة إسهامات تكنولوجيا توليد الكهرباء في الدعم
المجتمعي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،والنهوض في تقنيات الطاقة المتجددة ،ومدى
فاعلية تطبيق نتائجه المتعلقة  ،مشيرا إلى أن الورشة جاءت جزءا من هذا المشروع.
من الجدير ذكره ،أن الورشة التي تعقد بالشراكة مع معهد البحوث النمساوي ( ) IIASAوجامعة
فلينسبورغ األلمانية ومعهد وويبرتال األلماني ،وجامعات ومؤسسات بحثية في األردن ودول شمال
دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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أفريقيا مثل المغرب وتونس ،يشارك فيها من األردن أمين عام وزارة المياه والري ،وممثلون عن
شركة الكهرباء الوطنية ،وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ،وشركة توزيع الكهرباء.
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أخبار األردنية/الرأي الكتروني

في ختام فعاليات مؤتمر "منصات التواصل االجتماعي والسياسة"
مؤتمرون  :األجدر في وسائل التواصل االجتماعي أن تكون منبراً للحفاظ على هويتنا الثقافية
وقيمنا المجتمعية
هبة

الكايد

مشاركون

–
في

أجمع
مؤتمر
التواصل

"منصات

االجتماعي والسياسة" الذي
نظمه

مركز

الدراسات

االستراتيجية في الجامعة
األردنية

برعاية

الشؤون

وزير
السياسية

والبرلمانية المهندس موسى
المعايطة على أن األولى في وسائل التواصل االجتماعي أن تكون منبراً للحفاظ على هويتنا الثقافية
وقيمنا المجتمعية.
وطالبوا خالل النقاشات الموسعة التي كانت تدور عقب كل جلسة بضرورة تكثيف اللقاءات التي
تعطي الفرصة ألصحاب االختصاص في البحث عن أفضل السُبل التي من شأنها تفعيل دور وسائل
التواصل االجتماعي في رسم طريقة التفكير السياسي ،وتوسيع دائرة الوعي المجتمعي لدى المواطن
األردني ،وال سيّما لدى فئة الشباب؛ ليكون تأثيرهم إيجابيا ً في قضايا مجتمعهم ولتصبح هذه الوسائل
منبراً للحوار الهادف المعني بتعزيز قيم التسامح ونبذ العنف والكراهية.
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وأوصى المشاركون خالل المؤتمر الذي عقد بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتعاون اإلعالمي )(CFI
بدعم من االتحاد األوروبي بإتاحة الفرصة للحوار الدوري بين اإلعالميين النشطاء وطلبة اإلعالم
من مختلف الجامعات األردنية من جهة وبين السياسيين وذوي االختصاص من أكاديميين في
مؤسسات الدولة من جهة أخرى في رسم خارطة طريق واضحة لكل ما يتعلق بموضوعات التفاعل
السياسي والنشر عبر وسائل اإلعالم.
وشددوا على ضرورة التنبّه لخطورة استخدام هذه الشبكات كمؤشر مرجعي لقياس الرأي؛ موضحين
أن جهات ومؤسسات مختلفة وأفرادا أصبحوا يستخدمون هذه الشبكات كوسيلة لتوجيه الرأي العام،
وربما التشويش على صانع القرار بإظهار توجهات غير صحيحة ومن جهات منظمة لديها قدرة فائقة
على استخدام هذه التكنولوجيا؛ مما يصور األمر على أنه توجه جمعي وهو في الحقيقة ال يمثل إال فئة
محدودة ،وكذلك ال يعكس حقيقة توجهات المجتمع.
واتفق المؤتمرون على أن ميدان العالم االفتراضي في مواقع التواصل االجتماعي ال تختلف قوته
وتأثيره عنه في الميدان الواقعي ،معرجين على الحاجة الملحة لرفع وعي مستخدمي تلك المواقع
بأهميتها وضرورة تنظيم آلية التعبير عن الرأي فيها بعيدا عن تقنينها.
وفيما يتعلق بمحور االنتخابات توصل المؤتمرون إلى أن هناك استطالعات متعددة تظهر على مواقع
التواصل االجتماعي تحمل نتائج متناقضة في الحمالت االنتخابية يتم نشرها في نفس اليوم كما هو
ا لحال مع األخبار والمعلومات السياسية على حد تعقيبهم ،منوهين بأن نتائج تلك االستطالعات لها
تأثير كبير على االنتخابات؛ ففي حال اعتقد الناس أن أحد المرشحين أو األحزاب سيحصل على نتائج
متقدمة جدا في السباق االنتخابي فربما يرون أنه ال جدوى من التصويت لآلخر.
وأكد الباحثون في ست جلسات توزعت على مدار يومين أن وسائل التواصل االجتماعي كانت
محركا أساسيا للجماهير من الناحيتين السلبية واإليجابية ،وأصبحت عنصرا فاعال للحمالت كافة
دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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بشكل خاص والحمالت السياسية بشكل عام ،مشيرين إلى أن هذه الوسائل باتت تحتل مساحة كبيرة
من حياتنا اليومية العامة والخاصة نظرا لحجم استخدامنا الهائل لها في كافة المناسبات دون استثناء،
سيما وأنها ال تحتاج الكثير من الوقت كما هي الطرق التقليدية وال تحتاج للكثير من المال مقارنة
بالكوادر البشرية والتكاليف المادية التي كانت تستنزف سابقا.
وبلغة األرقام ،عقّب المشاركون على نتائج دراسة الباروميتر العربي التي أجراها مركز الدراسات
االستراتيجية في الجامعة نهاية شهر تشرين األول للعام  ،3545والتي أشارت بحسب مدير المركز
الدكتور موسى شتيوي إلى أن  %92من الذين أعمارهم  45سنة فأكثر يستخدمون االنترنت بدرجات
متفاوتة ومن هؤالء  %95يستخدمون فيس بوك ،و %5منهم يستخدمون تويتر ،و %35يستخدمون
االنستغرام و %55يستخدمون اليوتيوب ،األمر الذي ينذر بضرورة تسليط الضوء على خطورة ما
قد ينجم عن ارتفاع تلك النسب.
ولفتت األوراق البحثية في المؤتمر إلى أن وجود اإلعالم الحديث بمجمله يعد تطورا إيجابيا
بمساهمته في رفع مستوى حرية الرأي والتعبير ،وإعطائه مساحة للتعبير لكثير من أفراد المجتمع،
معرجة على مسألة تطوير النقاشات السياسية على منصات التواصل االجتماعي دون تعريض حرية
التعبير للخطر ،سيما بعد أن القى قانون الجرائم اإللكترونية بشكله األخير جدال واسعا في األردن
حول القيود التي يفرضها على التفاعل اإللكتروني.
وتناولت النقاشات أشكال التفاعل السياسي على منصات التواصل االجتماعي ،بالتركيز على أن
معالجة طرق استخدام السياسيين والمواطنين لهذه المنصات بشكل إيجابي يؤدي إلى تعزيز النقاش
حول القضايا السياسية ،وأن منصات التواصل االجتماعي هي أداة للحصول على المعلومات بسهولة
من جهة وللتوعية بالقضايا السياسية ولتحسين المشاركة في النقاش العام من جهة أخرى.

دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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وكانت قد شهدت جلسات المؤتمر تنوعا ً في الموضوعات المطروحة بهذا الشأن من خالل التركيز
على جملة من المحاور المهمة التي تناولت تأطير النقاش السياسي عبر منصات التواصل االجتماعي
والتفاعل السياسي على تلك المنصات ،ومشاركة الشباب من خالل هذه المنصات ودورها في
االنتخابات ،إضافة إلى محاور تتعلق بالتربية اإلعالمية واإلشاعة واألخبار الكاذبة ،وغيرها من
الموضوعات المنبثقة عن محاور مشابهة تصب في هذا القالب.
يشار الى أن المؤتمر الذي بدأت أعماله أمس األول بحضور نخبة متميزة من المختصين واإلعالميين
والنشطاء والمهتمين جاء انطالقا ً من حرص الجامعة على تناول القضايا الهامة على الصُعد كافة
(االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية واإلعالمية) من جهة ،وتأكيداً على سعيها من خالل
مركز الدراسات االستراتيجية نحو تعزيز أواصر التعاون العلمي والبحثي مع المؤسسات المحلية
والدولية والتشارك معها في القضايا ذات االهتمام المشترك من جهة مماثلة؛ للخروج بتوصيات مهمة
من شأنها تنظيم الكثير من األمور التي ترتقي باألردن وتعزز من أمنه واستقراره.

دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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أخبار األردنية/الرأي الكتروني

قدمها مدربون من شركة "بالو ألتو نت ووركس" العالمية
دورة في "األمن السيبراني" في الجامعة األردنية
هبة الكايد – ُعقد في فرع
أكاديمية أمن المعلومات
ال ُموطّن في مركز أثير في
الجامعة

األردنية

أول

دورة تدريبية في مجال
األمن السيبراني قدمها
مدربين متخصصين من
شركة "بالو ألتو نت
ووركس" العالمية.
وتهدف الدورة بحسب مدير مركز تكنولوجيا المعلومات في الجامعة الدكتور صالح الشرايعة إلى
تسليط الضوء على التحديات األمنية التي تواجهها األنظمة اإللكترونية في الجامعات والمؤسسات
األردنية وطرق حماية الثغرات ضد جرائم المعلوماتية ،إضافة إلى إيجاد جيل جديد من الباحثين في
أمن المعلومات لتطوير هذا المجال العلمي في األردن.
وقال الشرايعة إن عقد مثل هذه الدورات من شأنها أن تكسب المشاركين المهارات الالزمة لسوق
العمل في مجاالت أمن المعلومات على اختالف مضامينها ،وتكون بمثابة جسر لهم للعبور نحو
منحى أكثر أمانا مستقبال في حياتهم العملية ،فضال عن أن هذه الدورات فرصة لتقنين العمل بين عالم
الصناعة والجانب األكاديمي وكسر الفجوة بينهما.

دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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وشارك في الدورة التي ز ّودها مركز تكنولوجيا المعلومات بالتجهيزات الحاسوبية الالزمة عدد من
التقنيين واألكاديميين من مختلف الجامعات الحكومية.
يشار إلى أن انعقاد الدورة جاء الحقا لمذكرة التفاهم المشتركة بين وزارة االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات وجامعات أردنية وشركة "بالو التو نت ووركس" العالمية، ((Palo Alto Networks
التي تُعد األولى في مجال أمن المعلومات على مستوى العالم ،حيث أن هذه المذكرة انبثقت على
هامش منتدى االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات للشرق األوسط وشمال إفريقيا بهدف التعاون بين
جميع األطراف المعنية إلنشاء مراكز وأكاديميات أمن معلومات معتمدة في الجامعات األردنية.

دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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أخبار األردنية/الرأي ص:

"األردنية " تنظم دورة تطوير قدرات أعضاء الهيئة التدريسية
آيه العبادي – أنهى مركز االعتماد
وضمان الجودة في الجامعة االردنية
أعمال دورة تطوير قدرات أعضاء الهيئة
التدريسية الجدد بمشاركة ( )53عضو
هيئة تدريس.
وتهدف الدورة إلى تنمية خبرات أعضاء
هيئة التدريس في حقول التعلم والتعليم والتقييم لضمان الجودة األكاديمية؛ وإكسابهم المعلومات
والمهارات التي تساعدهم على تحسين أدائهم الجامعي.
وضم برنامج الدورة التي استمرت ثالثة أيام موضوعات عدة منها؛ التعرف على كيفية تصميم المادة
الدراسية والنهج ال ُمر ّكز على التعلم والمعرفة ،باإلضافة للتطرق لمفهوم نتاجات التعلم وكيفية
صياغتها وأهميتها على مستوى المادة الدراسية والبرنامج.
وتناول البرنامج الطُرق المختلفة لتقويم تعلم الطلبة وكيفية اإلعداد الصحيح لالختبارات؛ فضالً عن
أساليب التعلم والتعليم الحديثة والتعلم اإللكتروني واالطالع على قوانين وأنظمة وتعليمات الجامعة
إلى جانب المعايير األكاديمية الخاصة بالبرامج وممارسات ضمان الجودة.
يشار الى ّ
أن مركز االعتماد وضمان الجودة أُسس في رحاب الجامعة عام  3556ويسعى إلى
االرتقاء بمستوى األداء والكفاءة والقدرة التنافسية لمختلف مؤسسات الجامعة بهدف ضمان التواجد
ضمن قائمة الجامعات العالمية.

دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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صحيفة األيام

الذوادي والرشيد أول طالبين بحرينيين يحصالن
على ماجستير «هندسة المشاريع» في الجامعة األردنية بامتياز

المهندسان وليد الذوادي ومحمود الرشيد من مملكة البحرين الشقيقة ،طالبا علم التحقا بعد ابتعاثهما
من قوة الدفاع البحريني  -حيث يعمالن -في العام  3546للدراسة في الجامعة األردنية والحصول
على درجة الماجستير في برنامج (هندسة إدارة المشاريع) الذي تطرحه كلية الهندسة.
ورغم هيبة التأقلم مع الحياة الجديدة في األردن ،ومعاناة ألم الفراق عن الوطن والعائلة ،وصعوبة
الدراسة ،استطاعا أن يحققا أعلى المراتب والدرجات بعد أن قدما مواضيع جديدة والفتة خالل
مناقشتهما في جلسة علنية لرسالتي الماجستير تضمنتا نتائج ستخدم بشكل رئيسي بالدهما (البحرين)،
وتعالج كث يرا من المشاكل المتعلقة في البنية التحتية فيها ،لتقرر اللجنة منحهما درجة الماجستير
وبامتياز ،وليكونا بذلك أول طالبي علم في مملكة البحرين ويتخرجا من برنامج ماجستير (هندسة
إدارة المشاريع) ويحققا أعلى الدرجات.

دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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شؤون جامعية ومحلية
.

طلبة نيوز/عمون/الدستور ص0-4:

الوهادنة :البحث العلمي في األردن تراجع للمرتبة  29عالميا و 9عربيا
اعلن االمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي د  .عاهد الوهادنة ان وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي انتهت من اتمتة الوزارة بشكل كامل بكافة تفاصيل مواقعها ومديرياتها وصندوق
البحث العلمي واالبتكار  ،حيث ال حاجة الستخدام االوراق بالوزارة  ،بجهد جماعي يتيح المجال
االيجابي لموظفي الوزارة والمواطنين تسهيالت بالعمل وسرعة باالنجاز وبالشفافية والتدقيق.
واضاف الوهادنة في مؤتمر صحفي عقده في صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار في الوزارة ،
لالعالن عن اخر تفاصيل عمل الصندوق ،حيث قال ان االردن وفي سجالت البحث العلمي وصل
الى المرتبة  92عالميا فيما يتعلق ببند االبتكار والتاسع عربيا وهذا يعني وجود تراجع واضح
بمستوى البحث العلمي واالبتكار باالردن وسيعمل الصندوق بشكله واهدافه الجديدة على تغيير هذه
االرقام خالل السنوات القليلة القادمة والسعي الفعلي لتغيير ثقافة المجتمع تجاه االبتكار والريادة بشكل
جذري.
واعلن مدير صندوق البحث العلمي واالبتكار د  .محمد غيث عن بدء لجنة إدارة الصندوق في وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي باستقبال الطلبات األولية لمشروعات البحث العلمي ،والمشروعات
االبتكارية والريادية للدورة البحثية األولى لعام ( ،)3542وذلك اعتباراً من صباح يوم الثالثاء
الماضي  ،3542/4/43وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق  ،3542/3/40علما ً بأن عملية تقديم
الطلبات تكون عبر الرابط /http://app.srf.gov.jo/SRFpreApp:
وقال غيث انه يمكن االطالع على تعليمات دعم البحث العلمي واالبتكار لعام ( ،)3545كما يمكنه
االطالع على األولويات الوطنية للمشروعات البحثية لصندوق دعم البحث العلمي واالبتكار للدورة
البحثية األولى لعام (.)3542
واشار استمرارصندوق دعم البحث العلمي واالبتكار بتقديم الدعم للراغبين بتسجيل براءات االختراع
من أصحاب المشروعات والتي سبق دعمها من قبل الصندوق دون تحديد تاريخ معين لذلك.
وكشف د .غيث عن تراجع واضح لقضية البحث العلمي بالجامعات االردنية  ،حيث تراجع المستوى
بشكل واضح وهذا يعود الى اسباب اهمها غياب ثقافة البحث العلمي بالمجتمع بشكل عام وتوجيه
الجامعات جهدها الى الناحية االكاديمية اكثر من البحث العلمي  ،حيث ان الجامعات ال تصرف اال
ربع ما يرصد لها بقضية البحث العلمي  ،مؤكدا انه ال بد من جمع جهود البحث العلمي باالردن تحت
مظلة واحدة العادة االلق الى البحث العلمي االردني ،وسيتم خالل العام الحالي اطالق استراتيجية
للبحث العلمي باالردن لعشر سنوات قادمة .
واشار غيث الى ان اولويات البحث العلمي بحلته الجديدة ستحول االنظار الى ابحاث ذات بعد تطبيقي
ترتبط باالبتكار والريادة  ،مشيرا الى انه يدعم سنويا حوالي  35الى  65بحثا بتكلفة  3الى 3.3
مليون دينار ،وهذا االمربطبيعة الحال ال يغطي  43الف استاذ بالجامعات االردنية ،وحوالي 555
الف طالب .
واشار غيث الى ان الصندوق بشكله الحالي سيعمل على تغيير ثقافة المجتمع تجاه االبتكار والريادة
من خالل برامج وزيارات تعريفية للجامعات والمصانع وتطوير المنظومة التعليمية وتشجيع
دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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الجامعات لوضع مناهج جديدة لخلق فك ر ابتكاري والتوجه نحو البحث العلمي التطبيقي وتطوير
المنظومة التعليمية ووضع الخطط الدراسية والربط الفاعل بين قطاعي الصناعي والتعليم بما يتناسب
مع حاجات سوق العمل ،وتوجيه مشاريع التخرج لحل المشكالت الصناعية القائمة وتشجيع الصناعة
للتفاعل الحقيقي مع االفكار الريادية .
ً
ثم قدم الدكتور يزن عالوي رئيس قسم االبتكار والريادة في الصندوق ملخصا ألهم المهام التي يسعى
الصندوق لتنفيذها كتفعيل وتطوير ودعم البحث العلمي التطبيقي ،والنهوض بالمشاريع االبتكارية
والريادية ،والربط الفعال بين قطاعي الصناعة والتعليم ،إضافةً إلى إيجاد حلول ابتكارية وريادية لما
يستجد من مشكالت والمساهمة في إنتاج المعرفة ،وبناء أردن حيوي ومنافس على المستوى العالمي
معتمداً على الطاقات اإلبداعية لدى الباحثين والمخترعين والمبتكرين والريادين في كافة أنحاء الوطن
مشيراً إلى أهم ورش العمل واللقاءات التي قام بها الصندوق في الفترة الماضية مع عدد كبير من
المهتمين والمعنيين بمجال االبتكار والريادة في األردن .كما استعرض المهندس خليل مصطفى
مخطط سير عمليات دعم مشاريع البحث العلمي في الصندوق والتي تم حوسبتها بشكل كامل وبجهد
ذاتي من موظفي الوزارة .

دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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الرأي ص4:

) (24مليون دينار فائض مخصصات البحث العلمي بميزانية الجامعات منذ 7002
تراجع منحى االردن البحثي ليصل 7012الى 20عالم و 29باالبتكارو9عربيا
حاتم العبادي أعلن أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توجه الطالق منصة عالمية
تشاركية وتفاعلية خاصة بصندوق دعم البحث العلمي واالبتكار ،الذي بات جزءا من الوزارة في
ضوء قانون التعليم العالي لسنة . 3545وكشف خالل لقاء صحفي تعريفي بالصندوق عن توجه
لتغيير االولويات التي يدعمها الصندوق في مجالي البحث العلمي واالبتكار ،بحيث تكون أكثر دقة
في الموضوعات ،بما يخدم اولويات التنمية الوطنية .
وشدد على اهمية محور االبتكار ،لجهة ان يتمخض عنها منتج قادر على احداث تطور ،وتحقيق
مردود ،وتحديدا للجامعات ،التي تضم كفاءات قادرة على ذلك .وبدأ صندوق دعم البحث العلمي
واالبتكار التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منتصف الشهر الجاري باستقبال الطلبات
األولية لمشروعات البحثالعلمي،والمشروعات االبتكارية والريادية للدورةالبحثية األولى لعام
((،3542وتستمرحتى نهاية دوام الرابع عشر من الشهر المقبل ضمن رؤية جديدة تركز على
االبتكار والريادية .
ولفت الوهادنه ان قانون التعليم العالي الجديد حورالصندوق من دعم البحث العلمي الى دعم البحث
العلمي واالبتكار ،مشيرا الى ان الرياد ة واالبتكار ،بما يوصل الى إنشاء شركة ناشئة عن براءة
االختراع ،وان تتجسد الملكية الفكرية الرياد ةواالبتكار في سلع وخدمات تنعكس على االقتصاد
الوطني وتنشأ عنها شركات .
وأعتبر الوهادنه انه في حال "إذا لم يتمكن الصندوق من تحقيق ذلم فإنه ال "يعتبر انه انجز المطلوب
منه" ،الفتا الى وجود قسم مخصص للريادة واالبتكار ،لتحقيق مبدا العلم من أجل المجتمع ،من خالل
نشر ثقافة االبتكار والريادة لدى المجتمع .ولفت الى أن جميع اجراء الوزارة والصندوق باتت
محوسبة الكامل ،باستثناء بعض االجراءات الداخلية التي تخص العاملين داخل الوزارة ،وليس
الجمهور في مراحلها النهائية للحوسبة .واشار الوهادنه الى ان الصندوق يتعامل االن وفق قانون
ونظام وتعليمات جديدة جعله يحتاج الى ما ال يقل عن عام النجازالمشاريع القديمة ،التي بدات قبل
إقرار التشريعات الجديدة ،وبعد االنتهاء منها ال يوجد مبرر للتأخير في تطوير عمل الصندوق الى
االفضل  .وشدد على أهمية دور الجامعات في الريادة واالبتكار واالبداع  ،والذي سيكون له كل الدعم
من الصندوق .واشار الى ان حوالي (%( 95من ايرادات الجامعات تتأتى من خالل الرسوم ونحو
((% 43من الدعم الحكومي ويتبقى بذلك ما نسبته (%( 43على الجامعات تحقيقيه من خالل مليون
دينار فائض مخصصات البحث العلمي بميزانية الجامعات منذ  3555االبتكار.
من جانبه قال مدير الصندوق الدكتور محمد غيث أن دور الصندوق في مجال االبتكار محوري
ورئيسي ،حيث قدم عرضا عن الصندوق واليات عمله واستقباله ومتابعته لدعم طلبات المشروعات
االبتكارية والريادية .ويتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من ثالثة أقسام  :االبتكار والريادة،
المشاريع العلمية وامانة السر ،في حين ينبثق عن قسم االبتكار والريادة شعبتين :الملكية الفكرية
والمشاريع االبتكارية والريادية ،اما قسم المشاريع العلمية :شعبة المجالت والمؤتمرات العلمية
ومشاريع العلوم االنسانية واالقتصادية واالجتماعية ومشاريع العلوم االساسية والهندسية والزراعية
ومشاريع العلوم الطبية .ان فائض مخصصات البحث العلمي من نسبة % 3من ميزانية الجامعات
دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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والتي يفترض صرفهاعلى البحث العلمي وااليفاد قد وصل من منذ العام  3555الى ((43مليون
دينارمن الحامعات الرسمية و  2مليون دينارمن الجامعات الخاصة والتي يترتب تحصيلها لرفد
الصندوق كون هذه الجامعات لم تقم بصرفها على البحث العلمي ،خالل ثالث سنوات .ولفت الى ان
الصندوق يعمل على ان تكون جميع المجالت المحكمة للجامعات الكترونية ،مبينا ان (( 5مجالت
حصلت على تصنيفات عالمية
واستغرب غيث ان عدد الذين تقدموا بطلبات للحصول على الدعم االم الماضي لم يتجاوز (555
(متقدم ،في حين ان الجامعات يوجد فيها زهاء (( 45656عضو هيئة تدريس وزهاء (( 555الف
طالب وطالبة .واشار الى المنحى المتراجع لالردن الذي جاء عام  3545في المرتبة  95عالميا
بحثيا و  92في االبتكار والتسع عربيا من  435دولة وهذه مرتبة ال تتناسب مع االردن  .واكد ان
التركيز في الفترة المقبلة سيكون على الشباب في دعم المشروعات االبتكارية والريادية وال يشترط
ان يكون الحاصل على الدعم باحثا اكاديميا او عضو هيئة تدريس  .ودعم الصندوق منذ تأسيسه عام
 ( 556 ) 3545مشروعا بقيمة (( 433.33مليون دينار كان على رأسها قطاع العلوم والطبية
والصيدالنية ،تاله قطاع العلوم الزراعية والبيطرية ،العلوم االنسانية واالجتماعية ،العلوم االقتصادية
،علوم المياه والبيئة مليون دينار فائض مخصصات البحث العلمي بميزانية الجامعات منذ - 3555
،العلوم االساسية ،العلوم الهندسية والتكنولوجيا النانوية والحيوية  ،علوم الطاقة  ،واخيرا علوم
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  .وبلغ مجموع الدفعات المحولة لبرنامج دكتور لكل مصنع
باستثناء المخصص لمشروع الطاقة في جامعة مؤتة نحو  3.43مليون دينار  .وتم دعم  326من
الطلبة المتفوقين اكاديميا وبحثيا بكلفة (( 335.9مليون دينار منهم (( 64من طلبة الدكتوراه و (353
(من الماجستير
.وقدم الصندوق الدعم المالي ل  35مجلة علمية محكمة وموطنة في  2جامعات رسمية بلغت قيمته
خالل االعوام من  3546 – 3555نحو  9.3مليون دينار وتم تقديم دعم للمؤتمرات لمختلف
المؤسسات الرسمية والخاصة بقيمة  330.4مليون دينار  .رئيس قسم االبتكار والريادة الدكتور يزن
عالوي اشار الى انه اسقبال الطلبات الكترونيا وتتم دراسته من قبل اللجان المختصة الكترونيا كذلك
.وقال عالوي اطلقنا الدورة البحثية في الخامس عشر من الشهر الحالي والتي تنتهي في  40من
الشهر المقبل لم نتلق حتى االسبوع الماضي سوى  39طلبا  .واشار الى ان رؤية الصندوق تنطلق
من الورقة النقاشيةالسابعة لجاللةالملك والتي تؤكد على االبتكار  .وبين ان االبتكارمشروع يبدأ
ببراءة اختراع نفضل التي تتحول الى منتج او سلعة يجري تؤدي انشاء شركة ناشئة ،مشيرا الى ان
كل جامعة فيها مركز ريادة وحاضنة اعمال ،مؤكدا ان التركيز مستقبال سيكون على القطاعات
واالولويات الوطنية .
ويعمل الصندوق وفق عالوي على تفعيل وتطوير ودعم البحث العلمي التطبيقي النهوض في
المشاريع إالبتكارية والريادية وعلى تحفيز الفكر االبتكاري والريادي في ثقافة المجتمع والربط
الفعال بين قطاعي الصناعة والتعليم وإيجادحلول إبتكارية وريادية لما يستجد من مشكاالت
والمساهمة في إنتاج المعرفة .
من جانبه عرض المهندس خليل مصطفى مراحل اتمتت عمل الوزارة التي تمت بجهود من داخلها
فضال عن الخطوات االلكترونية لعملية تقديم الطلبات ودراستها  .مليون دينار فائض مخصصات
البحث العلمي بميزانية الجامعات منذ  3555ويهدف الى الحصول على مخرجات ذات أثر حقيقي
وتخدم الجوانب اإالقتصادية وإالجتماعية في االردن وبناء أردن حيوي ومنافس على المستوى
دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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العالمي معتمدا على الطاقات إالبداعية لدى الباحثين والمخترعين والمبتكرين والرياديين من كافة
أرجاءالوطن .ونظم الصندوق جلسات تشاركية مع خبراء للنهوض بالجانب االبتكاري والبحث
العلمي التطبيقي ،إذ أوصوا بضرورة تحفيز الفكر االبتكاري والريادي في ثقافة المجتمع والربط
الفعال بين قطاعي الصناعة والتجارة
الى جانب ايجاد الحلول االبتكارية والريادية لما يستجد من مشكالت والمساهمة في انتاج المعرفة
والحصول على مخرجات ذات اثر تطبيقي حقيقي وتخدم الجوانب االقتصادية واالجتماعية،
باالضافة الى بناء اردن حيوي ومنافس على المستوى العالمي معتمدا على الطاقة االباداعية لدى
الباحثين والمخترعين والمبتكرين والرياديين في كافة ارجاء الوطن .يشار الى ان مصادر تتمويل
الصندوق تتمثل في المخصصات الحكومية للوزارة باالضافة فائض نسب االيفاد والبحث العلمي
بالجامعات التي لم تصرف خالل ثالث سنوات من تخصيصها.

دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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طلبة نيوز

أين الشفافية ضمن ملف (المنح والقروض) في وزارة التعليم العالي...وهل سيتغير النهج القائم في
اإلعالن عنها لهذا العام؟!
غاب عن أذهان المسؤولين طيلة الفترة الماضية أمر بالغ األهمية ضمن ملف صندوق دعم الطالب!
فقبل أيّام أعلنت وزارة التعليم العالي عن القائمة المبدئية (للمنح والقروض) من حساب صندوق دعم
الطالب .وبعد ذلك تم اإلعالن عن فتح باب االعتراض أمام الطلبة الذين تقدموا لالستفادة من المنح
والقروض.
اال أنه ال ب ّد من توضيح أمر هام للطلبة ولذويهم ولفت نظر المسؤولين في الوزارة لبعض المتاهات
التي تتنافى عن مبادئ العدالة والشفافية بشكل واضح ويبعث على التشكك بمصداقية العمل!
حيث أنه ضمن "المرحلة المبدئية" باستطاعة الطالب أن يطلع على نتيجته إن كان قد حصل على
منحة أو قرض ،كما يستطيع أيضا أن يعرف نتيجة أقرانه في اللواء او المحافظة التي يتبع لها هذا
الطالب من خالل اطالعه على مجموع النقاط التي حصل عليها كل طالب.
إال انه وضمن "المرحلة النهائية" التي تتم بعد فرز طلبات االعتراض ،ال يتم اإلعالن عن نتائج
المستفيدين ضمن لوائح شفافة بأسماء الطلبة المستفيدين أمام الجميع حسب اللواء/المحافظة وتجميع
النقاط!!! حيث ال تتيح الوزارة لكل طالب سوى معرفة نتيجته "فقط" عن طريق إدخال رقمه الوطني
على المنصة االلكترونية المخصصة لذلك ،أما نتيجة غيره ممن هم في محافظته او لوائه فال يستطيع
معرفتها أبداً!!
وهذا يثير مخاوف وشكوك كثيرة تجاه هذه اآللية التي انتهجتها الوزارة مؤخراً باقتصار اإلعالن عن
النتائج النهائية لكل طالب على حدى! وهذا ما يقودنا للتساؤل بشكل تلقائي :لماذا تقوم الوزرة بنشر
أسماء من حصلوا على منح وقروض ضمن النتائج األولية أمام الجميع وال تكرر ذلك عند اعالن
النتائج النهائية؟!!!!
ومما يعزز هذه الشكوك هو ّ
أن هذه اآللية تنسحب أيضا ً في اإلعالن عن قوائم المستفيدين من المنح
المخصصة تحت بند "الحاالت اإلنسانية"! كما أنه ليس من المطمئن أبداً ما تقوم به الوزارة بإرسال
األسماء اإلضافية لمنح الحاالت االنسانية (التي يتم اختيارها بعد فترة االعتراضات) عن طريق
البريد االلكتروني لمكاتب المستشارين الثقافيين في الجامعات الرسمية بدون أن يتم اإلعالن عنها! فال
يتمكن أحد بهذه الطريقة من معرفة اسماء الطلبة الحاصلين على منح الحاالت اإلنسانية ،بحيث يتم
إعالم كل طالب على حدى وبشكل شخصي ليقوم بمراجعة المكاتب الثقافية في الجامعات الرسمية
الستكمال إجراءات الحصول على منح الحاالت اإلنسانية .وليس من الواضح أبداً ما هي األسس التي
تم َم ْنح هؤالء الطلبة في ضوئها ِمنَح حاالت انسانية!
مع التذكير بأنه وبنفس الطريقة يتم أيضا ً االعالن عن المنح الخارجية!!! والمنح المخصصة تحت بند
المصلحة الوطنية العليا!!
فإن كانت هذه هي سنّة الوزارة التي تنتهجها ضمن هذه الملفات الطالبية ،فانه لن يكون غريبا ً ان
يسود اإلحساس بالظلم والضغينة من قبل طلبتنا وذويهم .ومن الطبيعي أن تتزايد االصوات الشعبية
والنيابية ضمن المرحلة المقبلة التي تتطالب بأن يتم اعادة النظر في معايير الشفافية والعدالة ضمن
جميع الملفات التي تخص الطلبة بشكل مباشر!
وبحسب تصريحات المسؤولين فإنه سيتم اإلعالن عن النتائج النهائية للمنح والقرض خالل األيّام
القليلة المقبلة ،لذا فإنننا ننتظر أن يتم نشر أسماء جميع الطلبة المستفيدين لكل محافظة/لواء وكذلك
اسماء منح الحاالت اإلنسانية وحسب األسس المعتمدة لتجميع النقاط أمام الجميع ،طالما أنّه ليس
هنالك مصلحة شخصية أو فردية أو فئوية او مناطقية تمنع المسؤولين في وزارة التعليم العالي من
الشروع بذلك!!!
دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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وسنترقب إن كان سيتغير النهج القائم وكسر هذا النمط غير مبرر في إخفاء النتائج النهائية وحجبها
أمام الجميع بشكل يتنافى مع توجيهات الحكومة وما تنادي به لتعزيز الثقة ما بين الحكومة
والمواطنين وازالة جميع الشكوك ودحض الشائعات واالجابة على التساؤالت في هذه المقام بكل
شفافية....وسيكون للحديث ضمن هذه الملفات الطالبية بقيّة.

دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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الدستور ص45:

مهند مبيضين يشهر كتابه «شيخ الكار :السلطة والسوق والناس في دمشق العثمانية»
يقام حفل إشهار كتاب «شيخ الكار :السلطة والسوق والناس في دمشق العثمانية» للدكتور مهند
مبيضين الصادر عن دار جامعة حمد بن خليفة للنشر ،ويقدم قراءاة نقدية في الحفل كل من  :الدكتور
سالم ساري ،والدكتورغالب عربيات ،وتقدمهم وتدير الحوار مع الجمهور مديرة مركز دراسات
المرأة في الجامعة األردنية الدكتورة عبير دبابنة وذلك في منتدى عبد الحميد شومان الثقافي ،في
السادسة والنصف من مساء يوم االثنين المقبل.
ويعتبر هذا الكتاب توثيقا ألهم األحداث التاريخية التي دارت في أروقة مدينة دمشق وما شهدته خالل
حقبة الحكم العثماني في سردية مفعمة بدقائق الحياة العامة آنذاك يصور فيها معظم إنماط السلوك
البشري المعاش في تمازج بين اإلجتماعي والظروف االقتصادية المعاشة بأنواعها وأبرز الشؤون
السياسية التي سادت تلك الفترة بأسلوبه الفكري وعمقه الثري لتفاصيل التاريخ مستندا إلى أمهات
الكتب للمؤرخين والعلماء ،في رمزية «شيخ الكار» المستمد من واقعية حواري الشام وتجارها
وكيفية المعاملة بين التجار آنذاك وآثارها على المجتمع وكشاهد على العصر.
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الرأي ص3:

”الهاشمية“ تسعی لتوفير فرص عمل لخريجي کلية التمريض الجدد في ألمانيا
تسعى الجامعة الهاشمية الى توفير فرص عمل لخريجي كلية التمريض الجدد في ألمانيا التي تحتاج
مرض .والتقى التقى نائب رئيس الجامعة الدكتور علي الكرمي بحضور عميد
إلى ( ُ ( 455ألف َم ِ
كلية التمريض الدكتور A A Aالزرقاء محافظات تنبيهات Alghad -الهاشمية" تسعى لتوفير
فرص عمل لخريجي كلية التمريض الجدد في ألمانيا" ،
والتقى التقى نائب رئيس الجامعة الدكتور علي الكرمي بحضور عميد كلية التمريض الدكتور
شاهر الحمايدة ،وفدا من شركة دانا  DANAاأللمانية لرعاية كبار السن ،ومسؤولي منح رخصة
مزاولة مهنة التمريض في ألمانيا ،لتوفير فرصة عمل لخريجي كلية التمريض للعمل في ألمانيا .
وضم الوفد الدكتور يزيد شموط مدير عام شركة دانا ،وندى حماد المديرية اإلقليمية للشركة في
األردن ولبنان ،وجوهان فايغرت مدير الجودة في الشركة ،ومالتاس شامبر ودانياال من المؤسسة
األلمانية لمنح رخصة مزاولة مهنة التمريض .وأكد الكرمي على سعي الجامعة لتوفير فرص عمل
لخريجها الذين يتمتعون بكفاءة عالية في أسواق العمل المحلية والعالمية ،مشيرا إلى حرص إدارة
الجامعة على نوعية الخريجين وأهمية تزويدهم بالمهارات التي يحتاجها سوق العمل العالمي .
م ن جانبه قال الدكتور يزيد شموط أن هناك نقص شديد في األيدي العاملة في ألمانيا في مهن
التمريض إذ يحتاج السوق األلماني إلى أكثر من (( 455ألف وظيفة حالية في هذا المجال ،وقال أن
الشركة حريصة على استقطاب الكفاءات المتميزة خاصة خريجي الجامعة الهاشمية إذ وقعت الشركة
عقود عمل (%( 05منها مع خريجي الجامعة الهاشمية في تخصص التمريض .وأضاف أنه تم
اختيار الجامعة ألنها تضم برنامج تمريض متميز ويتوافق ومعايير متطلبات المهن األلمانية .
وتم بحث إمكانية توفير المتطلبات الالزمة لتوظيف خريجي الجامعة الهاشمية الجدد في تخصص
التمريض في ألمانيا والتعريف بظروف العمل هناك واإلقامة والسفر ومعايير المهنة ،وتم التنسيق
بين الشركة وكلية التمريض لالستمرار عقد ورش العمل للتعريف بمتطلبات العمل في ألمانيا .
وشارك في اللقاء من الجامعة الدكتورة سكينة الزيود عميدة التواصل الدولي ،والدكتور سليم الرجوب
مساعد عميد كلية التمريض ،والدكتور علي الشريفين والدكتورة لينا مريان من كلية التمريض.
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الرأي ص3:

(االدارية) تلغي قرارا لجامعة الحسين بانهاء بعثة دكتوراة
ألغت المحكمة االدارية قرارا لجامعة الحسين يتعلق بإنهاء بعثة دكتوراة لطالب لعدم حصوله على
قبول إلكمال درجة الدكتوراة وفق القرار الصادر عن رئيس جامعة الحسين بن طالل وبناء على
قرار رئيس مجلس العمداء.
وبين القرار أنه ومن خالل التدقيق في األوراق والبينات حيث تم ايفاد الطالب للحصول على درجة
الماجستير في التسويق على نفقة الجامعة سنتين منذ عام  3543وحصل على تقدير جيد جدا و قرر
ذات المجلس إيفاده للحصول على منحة لدرجة الدكتوراة بعد موافقة وزارة التعليم العالي في حال
تحقيقه لشروط المنحة المشار اليها في كتاب وزارة التعليم العالي وهي ان يكون التقدير جيد جدا في
الماجستير والحصول على قبول في احدى الجامعات المعتمدة لاليفاد وتقديم كفالة مالية خالل 03
يوما في حال أخفق الموفد في دراسته أو جزء منها يتكفل بدفع ما يترتب عليه من التزامات وعدم
تحمل الجامعة ألي رسوم دراسية للغة.
وأضاف القرار أن الطالب حصل على كافة الشروط ومنها القبول غير المشروط من جامعة
( (Exeterالبريطانية وتم مخاطبة وزير التعليم العالي من قبل رئيس الجامعة بموجب كتابه رقم
 5934تاريخ  43/43/3546يعلمه بان المستدعي قد حصل على ذلك القبول ويطلب من وزير
التعليم العالي تزويد الجامعة باآللية المقترحة للمنحة ،اال ان المستدعي ضده مجلس العمداء بادر إلى
إصدار قرار رقم  53/3549بإنهاء بعثة المستدعي لعدم حصوله على قبول إلكمال درجة الدكتوراة.
وبالرد على على اسباب الطعن ،وجدت المحكمة ان نظام البعثات يطبق على من توفدهم الجامعة
ويتم االيفاد للحصول على الماجستير والدكتوراة وتحديد التخصص المطلوب والمؤسسة التي يوفد
اليها المبعوث ومدة االيفاد والدرجة العلمية واي شروط أخرى يقررها الرئيس حيث تبين للمحكمة ان
مجلس العمداء أفصح عن سبب قراره الطعين بالقول «انها قررت انهاء بعثة الموفد لعدم حصوله
على قبول الكمال درجة الدكتوراة المشار اليه في القرار».
وقالت للمحكمة إن هذا القرار وبعد خضوعه لرقابة المحكمة فقد تبين ان المستدعي قد لبى شروط
بعثة الدكتوراة وفق الشروط والبينات وتم مخاطبة التعليم العالي وقد حصل على الموافقة لدرجة
الدكتوراة وتم مخاطبة التعليم العالي من قبل رئيس الجامعة وتزويده بااللية المقترحة للمنحة مما يؤكد
للمحكمة ان الجامعة التي حصل منها المستدعي القبول هي مقبولة للجامعة واال لما خاطب رئيس
الجامعة التعليم العالي وان الجامعة قد حددت ما يتطلبه قرار االيفاد وحقق المستدعي كافة شروط
االيفاد وان انهاء البعثة قد ذهب بخالف ما توصلت اليه المحكمة مما يستوجب الغاء القرار الطعين
لمجلس العمداءويعتبر القرار قابل للطعن لدى المحكمة االدارية العليا.
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The Jordan times

‘Inadequate curricula, weak English skills hampering ICT students’
employment’

Around 5,000 ICT students graduate from Jordanian universities annually, but less than 40 per cent of
them are able to find jobs in their field, the ICT Association of Jordan (int@j) said on Thursday.
Int@j Chairman Bashar Hawamdeh said that in addition to the lack of opportunities, a major reason
behind unemployment is that “insufficient skills” are taught in academic institutions that do not reflect
the labour market’s needs.
He added that a majority of graduates do not have the necessary English language skills, which is an
obstacle for people trying to join an ICT sector where most companies work with foreign or global
partners.
Areej Azzam, a 30-year-old who holds a BA in Management Information Systems from a private
university, said that she worked in her field for only one year, and then had no choice but to switch to
secretarial and administrative jobs.
“There was a huge gap between what we learnt and the tasks we were assigned. I tried taking courses
after graduation but they did not pay off,” she told The Jordan Times. “All of our [academic] books
were in English, but the lectures were in Arabic. That’s why our communication skills are still weak
even if we know the field’s terminology.”
Raghad Ibrahim, a computer science student at the University of Jordan, said that “our field is
continuously changing and updating, so I think the university is only responsible for teaching the
basics and we should continue learning after graduation based on job demands.”
Nijad Nijdawi, the dean of the Prince Abdullah Bin Ghazi College for IT at Al Balqa Applied
University said that they have already recognised the issue and are working in unison with Royal
Directives to enhance the potential of human resources and develop an academic curriculum to meet
the labour market’s needs.
“All tracks are taught in English and students are offered free English courses to build their skills,” the
professor told The Jordan Times, adding that “students are always encouraged and motivated to
participate in local and international programmes and game design competitions. They [the students]
end up seizing advanced places and trophies, which reflects the kind of education they receive”.
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Al Balqa Applied University, which has more than 1,300 IT students at its main campus, has
established a new college for artificial intelligence and information security to help ensure graduates
are prepared to serve in the fields of cybersecurity, artificial intelligence and advanced technologies,
according to Nijdawi.
In its statement, int@j called on academic institutions and experts to ensure that the courses and
teaching mechanisms used are more practical than theoretical, in order to keep up with the future
market’s labour needs.
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مقاالت
الدستور الكتروني

خطوة مشهودة على طريق تطوير التعليم
ابراهيم عبدالمجيد القيسي
اليوم؛ وبرعاية ملكية سامية ،يتم افتتاح المبنى الجديد ألكاديمية الملكة رانيا لتدريب وتأهيل المعلمين،
والذي يقع في حدود الجامعة األردنية ،وهي مناسبة لنتحدث عن االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد
البشرية ،التي تم اطالقها قبل أكثر من عامين ،وقامت الدولة األردنية ومن خالل عدة مؤسسات ذات
عالقة ،بتوجيه األجندة الوطنية الى اعتماد وتطبيق هذه االستراتيجية ،وجرى بشأنها استحداث قوانين
وتعليمات ،ومؤسسات ،لتعزيز هذه الفكرة لرؤيتها كحقائق على أرض الواقع..
أكاديمية الملكة رانيا لتدريب وتأهيل المعلمين؛ واحدة من هذه الجهات التي تقدم ترجمة عملية سريعة
ألهم محور في هذه االستراتيجية ،وهي اآلن يد واحدة تعمل لتطوير أداء أهم محور في عملية
التعليم ،وهو المعلم ،حيث ال تعليم دون معلم ،وال تطوير دون عمل مؤثر.
في العامين الماضيين؛ قامت األكاديمية بتدريب وتأهيل آالف المعلمين ،من بينهم من هو موظف فعال
في وزارة التربية والتعليم وغيرها ،والغالبية الكبيرة التي تقوم األكاديمية بتدريبهم هم من المعلمين
والمعلمات الذين ينتظرون التعيين في المدارس ،حيث يعتبر دبلوم التأهيل الذي يحوزونه من
األكاديمية ،شهادة أخرى تضمن لهم اولوية ضمن قوائم التعيينات في وزارة التربية والتعليم ،والتي
تصدر عن ديوان الخدمة المدنية ،وبناء على التوسعة والمقر الجديد لألكاديمية فإننا نتوقع أن تتوسع
في برامج التدريب ،لتشكل نواة حقيقية ومرجعية وبيت خبرة لتأهيل المعلم في مدارسنا في المستقبل
القريب ،األمر الذي سينعكس بسرعة على مخرجات التعليم المدرسي ال سيما في القطاع العام.
لم نلمس بعد األثر المطلوب من اعتماد وتطبيق االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية،
فالعملية تبدأ بشكل رئيسي من التعليم األساسي والمدرسي بشكل عام ،وضمن الرؤية التي تم الحديث
عنها حول تطبيق هذه االستراتيجية ،تم تحديد  43 -44عام للتنفيذ االستراتيجية ،وهي المدة التي
تلزمنا للتعامل مع طالب من الصف األول األساسي حتى ينهي تعليمه المدرسي ،علما أن تطوير
التعليم يحتاج الى معلم مؤهل ومدرسة مؤهلة ومجهزة وتعتمد اسلوب تعليم حديثا ،وتحتاج الى
عنصر ثالث وهو المناهج العلمية المناسبة ،ولعل أكاديمية الملكة رانيا قطعت شوطا إيجابيا في
موضوع تأهيل المعلم ،وال بد سنشهد في المستقبل القريب شيئا يوازي تأهيل المعلم بتوفير العنصرين
اآلخرين لتكتمل البنية التحتية من أجل تطوير التعليم .التعليم العالي ما زال لم يقدم ترجمة واضحة
حول االستراتيجية المذكورة ،وثمة سجاالت تدور كلما تم طرح سؤال متعلق بتنفيذها في التعليم
العالي.
أكاديمية الملكة رانيا لتأهيل وتدريب المعلمين تقدم نموذجا خالقا وعمليا لترجمة االستراتيجية
الوطنية ،وهو نموذج يجب أن نراه في توجهات وأداء وزارة التربية والتعليم ،حيث نعلم أن الوضع
االقتصادي العام ال يسمح للحكومات أن تتبنى مشاريع كبيرة بسبب نقص التمويل ،لكن يجب استغالل
تجربة األكاديمية لتوسيع قاعدة التدريب والتأهيل واعتماد اسلوب جديد في التعليم ،وصوال الى
تطويره في مرحلتيه المدرسية والجامعية ،على وقع الحاجة الفعلية للدولة األردنية ومتطلباتها
المستقبلية وواجبها الكبير تجاه مواطنيها ،بتوفير تعليم نموذجي يلبي متطلباتها ويضمن حياة أفضل
لكل الناس.
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سواليف

مجمع اللغة العربية األردني ريادةٌ في النجاح
أ.د .خليل الرفوع
ُ
البحث في سير المفكرين تأم ٌل في حركية الفكر والفعل والمنجز  ،فأينما يكن األستاذ الدكتور خالد
ُ
الوطن يكن الفكر فعال والفعل واقعا ،والكلمة فعل حرك ٌّي
الكركي يكن النجاح واأللق  ،وأينما يوجهه
حينما يكون ثمة صد ٌ
ق وانتماء  ،وهذا هو مقصود اإلحسان في المعتقد اإلسالمي .
ً
إن االنتماء للوطن واألمة رسيس يمو ُر حياة في مسيرة الكركي منذ أن ُولِ َد في ِمحْ نَة (العدنانية حديثا
 ،قرية في الكرك ) إلى أن أصبح رئيسا لمجمع اللغة العربية األردني  ،فأنتج نجاحات في مساراته
األكاديمية والثقافية والسياسية واإلدارية ؛ ولعل تلك النجاحات تواترت وتضافرت في أُخرة من
الزمن ليكون جديرا بقيادة المجمع  ،وهو مؤسسة علمية لغوية ثقافية أسس لخدمة اللغة العربية منذ
صدور قانون إنشائه في شهر تشرين األول عام 4296م ،وعني في البدء بترجمة كتب العلوم
الجامعية  ،وكان للعالم الوقور األستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة فضل الريادة في اإلنشاء ،
ت موسميةً ومؤتمرات
والسيرورة ؛ فكان للمجمع دور في الحركة العلمية تحقيقا وتعريبا ونشرا وندوا ٍ
ُ
علمية ناجحة  ،كان عمله طوال أربعة عقود ونيف عمال دقيقا هادئا  .وستبقى العربية على الرغم من
التنافر السياسي أقوى عامل لتوحيد األمة وبقائها حية  ،وجاء الكركي ليكون خير خلف لخير سلف.
ولقد أصبح المجمع في عهد الكركي ينهض بما ال تنهض به الجامعات مجتمعة من حيث الحراك
العلمي اللغوي  ،والحديث هنا ليس عن نشاطات صورية ؛ بل أتحدث عن منجزات واقعية أخذت
طريقها عمال مشهودا  ،فقطف المجمع في احتفال مهيب جائزة الملك فيصل الدولية  ،وهي جائزة
عالمية فكانت تكريما للمجمع واألردن ولكل من عمل ويعمل فيه من العلماء والموظفين  ،وأضحى
المجمع في عهد الكركي الذي جاءه على قدر يمور بالندوات والمحاضرات الدورية وغير الدورية
والمسابقات  ،وأخص هنا مسابقات األطفال في الخط والقصة والشعر وإنشاده والتكنولوجيا
ومسابقات المقاالت الصحفية وغيرها  ،ولعل اشتراك مجلة مجمع اللغة العلمية المحكمة في التصنيف
الدولي ( )Scopusوهي قاعدة بيانات تعنى بالمجالت العلمية المحكمة  ،يعد منجزا مهما وشهادة
دولية ولم يكن ذلك إال بجهد إدارة المجمع وشبابه العاملين .
إن تفعيل قانون اللغة العربية سبق علمي  ،ورؤية فائقة رائدة فقد نص على أنه “ال يعين معلم في
التعليم العام أو عضو هيئة تدريس في التعليم العالي أو مذيع أو مع ّد أو محرر في أي مؤسسة إعالمية
إال إذا اجتاز امتحان الكفاية في اللغة العربية ،ويستثنى من اجتياز هذا االمتحان المعلمون من غير
الناطقين باللغة العربية ،أو الذين يدرسون بلغة أجنبية وتستقدمهم أي مؤسسة تعليمية بموافقة وزارة
التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،حسب مقتضى الحال” وكما علمنا فإنه
اختبار في أبجديات التذوق األدبي اللغوي  ،فأن يخضع أي عضو هيئة تدريس قبل تعيينه في
الجامعات األردنية والمدارس الختبار كفاية في اللغة العربية ألمر أعاد للعربية بهاءها في هذا الزمن
الذي أبعدت فيه العربية عن مراكز القيادة  ،وبخاصة في الجامعات ومسالك التعليم العالي  ،إذ جعلوا
إتقان اإلنجليزية وليس العربية قنطرةَ العبور للمناصب اإلدارية العليا  ،فكان استالبا ثقافيا كشف عن
تيه مبين وأما ما سيُلمسُ واقعا فهو البدء في تعريب أسماء المحال التجارية واإلعالنية وغيرها  ،فلن
يكون ثمة الفتة أو اسم محل بالعامية أو باإلنجليزية ؛ فبث العربية في جميع مناحي الحياة رسالة
تنبثق من رؤية سياسية في الدستور األردني تنص على أن العربية هي اللغة الرسمية أي أنها هوية
وحياة.
ومن منجزات المجمع الفوز بجائزة محمد بن راشد للغة العربية في محور السياسة اللغوية والتخطيط
والتعريب عن فئة أفضل مبادرة في السياسة اللغوية والتخطيط المتمثلة في قانون حماية اللغة العربية
 ،ومنها كذلك إنشاء إذاعة تبث برامجها بلغة عربية سليمة فصيحة  ،ليدرك الجميع أن العربية بآدابها
وعلومها ذوق وفكر وخطاب جمالي راق  ،وقد فازت إذاعة مجمع اللغة العربية األردني بالجائزة
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الذهبية ألفضل عمل درامي إذاعي في مونديال القاهرة لألعمال الفنية واإلعالم في دورته السابعة
المنعقدة في الفترة من  3545 / 44 /2 _ 6عن برنامج “لغتنا العربية” .حقا إن نشاطات المجمع
المعاينة تنبئ عن وضوح في الرؤية وصدق في الخطاب والتخطيط إلعزاز العربية وتمكينها من
مكانتها الحقيقية  ،فهي إذن في روح المجمع وعقله عقيدةٌ وفعل حضاري للوطن واألمة  ،والمأمول
أن يضيف إلى منجزاته:
كتابة معجم عن األلفاظ الشعبية األردنية وردها إلى أصولها الفصيحة .
.4
إنشاء مجموعات من مريدي العربية من جميع الفئات العمرية  ،يكون عملهم على منصات
.3
التواصل االجتماعي لتصحيح األخطاء اللغوية واإلمالئية على بصيرة من فن القول العربي .
ْ
ولتكن ابتدا ًء في الجامعات أو
ترحيل الندوات العلمية والمسابقات إلى المحافظات األخرى
.5
المراكز الثقافية.
إنشاء أكاديمية أدبية تعنى باألطفال ذوي الميول األدبية  ،بحيث يكون لها فروع في أطراف
.0
الدولة ومناطقها البعيدة تعاونًا مع األدباء فيها.
إنشاء منتدى األدب ( صالون أدبي ) في المجمع يختلف إليه األدباء في جلسات شهرية
.3
سادن األدب  ،بعيدا عن المواقف السياسية والحزبية.
برياسة رئيس المجمع
ِ
ْ
ً
مخاطبة مجلس األمة وكل مؤسسات الدولة كي يُلـتَزَ َم بالعربية خطابا وكتابة  ،تزامنًا مع
.6
تفعيل الحراك اإلعالمي داخليا وخارجيا.
.9
التجديد في العضوية ألعضائه العاملين والمؤازرين ولجانه الدائمة  ،فهناك أعضاء ُم َع َّمرُونَ
ُ
الموت ؛ فتجدي ُد الرأس ال يكفي وحدَه للبعث والحياة .
لم يتغيروا منذ إنشائه فيؤبَّ ُدونَ فيه حتى يتوفاهم
وبع ُد  ،فا لمجمع من مفاخر األمة  ،وهو معلم تنويري  ،يمور بحركة علمية دائبة تستحق التأمل
والشكر  ،فقد باح مناجيا المأل من حوله  :نعم أنا لغتي وهويتي األولى  ،أسير على قلق كأن الريح
تحتي .
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الرأي ص43:

قروض الطلبة وقانون العفو العام
صادق عبد الكريم االمام
تلبية لنداء جاللة الملك أطال اهللا عمره عندما قال «من يستطيع أن يعمل لخدمة الوطن والمواطن
فليشمر عن ساعديه ويعمل »وتلبية لنداء القائد ابدأ وأقول :لماذا ترانا نعد للعشرة في موضوع
قروض الطلبة هل سيشملهم قرار العفو العام أم ال؟ من المنطق وعين العقل أن نفكر جيداً قبل اتخاذ
أي قرار لمعرفة إيجابياته أو سلبياته .فإذا كان هناك إيجابيات فنتخذ القرار دون تردد وإذا كان هناك
سلبيات فنأخذ بأقل الضررين .بخصوص قروض الطلبة لنأخذ الموضوع من جميع جوانبه ثم نقرر
من هم هؤالء الطلبة؟ إنهم أبناؤنا اجتهدوا حتى وصلوا إلى الجامعات ساروا في الخط الذي يعود
بالنفع عليهم وعلى مستقبلهم وعلى خدمة مجتمعهم ووطنهم قاعدتهم القول «من طلب العال سهر
الليالي
وكذلك يقول الشاعر :العلم يرفع بيوتا ً ال عماد لها والجهل يهدم بيوت العز والكرم إنهم أبناؤنا اشتغلوا
بأنفسهم وكتبهم ودراستهم وجامعاتهم ولم يشتغلوا بالناس وإزعاج رجال األمن والدولة والمحاكم
والسجون .أصحاب القروض تخرجوا من جامعاتهم وعمر الطالب منهم ال يقل عن خمسة وعشرين
عاما ً ال يفوتنا أن نسأل أيضا ً بالمناسبة من هم أباهم أو معيلوهم؟ إنهم أبناؤهم هذا الوطن أعانهم اهللا
تحملوا الكثير حتى وصل أبناؤهم للتخرج وهذا العمر
صندوق دعم الطلبة :ما هو هذا الصندوق؟ انه صندوق أمر بإنشائه الحسين رحمه اهللا وطيب اهللا
ثراه ونسأل اهللا سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان حسناته إن هذا الصندوق حمل على سرجه آالف
الطلبة من أبناء هذا الوطن للمعالي ولواله لما استطاع اآلالف من الطلبة من إكمال تعليمهم ويطلب
الصندوق من الطلبة الراغبين بالحصول على المساعدة للتقدم بطلب فيتقدم اآلالف من الطلبة وبحسب
ميزانيته فإنه يخضع هؤالء الطلبة للدخول في تنافس بنقاط حسب ميزانيته ،ال يكلف اهللا نفسا ً إال
وسعها .فالطالب المجتهد صاحب المعدل العالي يحصل على نقاط واليتيم أو ال معيل له أو ممن له
معيل لكن دخل معيله ال يستطيع تعليمه ويحصل على نقاط ،وممن له أخوة وأكثر من طالب يدرسون
في الجامعات أعانهم اهللا وأعان أهلهم يأخذ نقاطا وبعُد السكن عن الجامعة وتكاليف المواصالت قليل
أم كثير يأخذ نقاطا وهنا حسب النقاط يحصل الطالب على القرض .
من هنا نرى أن أصحاب القروض مجتهدون أيتاما ً وفقراء وحمل معيلهم ثقيل أي باألصل هم غير
مقتدرين
إذن أصحاب القروض :أصبح الواحد منهم في سن الخمسة وعشرين عاما ً على األقل مجتهدون
اشتغلوا بكتبهم ودراستهم وجامعاتهم خدمة لهم ولوطنهم .التخرج ومرحلة ما بعد التخرج :تخرج
الطالب تنفّس الصعداء أنجب في تلقي الدروس فرحا ً مسروراً النتهاء مرحلة من حياته .وعليه اآلن
أن يتلقى الحياة أصبح اآلن عاطالً عن العمل .قروض الطلبة وقانون العفو العام
يسعى للحصول على وظيفة يستيقظ كل صباح متنقالً في السوق للحصول على وظيفة وربما مقابالت
متحمالً مصاريف التنقل وفنجانا ً من القهوة وساندويش فالفل وزجاجة ماء ليبل ريقه حتما ً الذي
سيجف لو لفترة قصيرة .ولكونه ال يملك الخبرة بعد فإنه قد يجد صعوبة في إيجاد الوظيفة وإذا وجدها
ربما يعمل كمتدرب براتب قد ال يسد تنقالته وبعض مصروفه ،أي لفترة لم يدعم أسرته بشيء حتى
اآلن والتي تنتظر بكل لهفة ثمرة كفاحهم وصبرهم .لنفترض انه حصل على وظيفة وثبّت فيها براتب
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معقول فان أمامه اآلن تغطية مصاريفه وحاجاته وااللتفات ألسرته ومعيله الذي تحمل معه الكثير
حيث انه تحمل مصروفه الشخصي من تنقالت وغيرها طوال فترة دراسته وتحمل خدمات الجامعة
عن كل فصل رغم وجود القروض فالخدمات ال تدخل ضمن القرض وكذلك عدد من الساعات
المعتمدة حيث أن القرض يغطي  53ساعة معتمدة وربما يحصل الطالب على قرضين فهناك ساعات
أيضا تتحملها أسرة الطالب أو معيله أعانهم اهللا.
ماذا بعد انه سيفكر في سداد القرض إذن مهما كان راتبه سيفكر في مصاريفه وتحسين وضع أسرته
هنا يصبح عمره ربما ثالثين عاماً ،ماذا بعد ذلك سيفكر في بناء نفسه وربما يبدأ في التفكير في
الزواج  .هنا ال أريد أن أكمل حاله بعد التخرج لكن ليضع كل منا نفسه محله بعد التخرج إن أمامه
نفسه ومصاريفه وتحسين معيشة أهله والزواج وسيارة وأجرة بيت وأسرة وسداد القرض .انه
سيواجه حياة صعبة حتما ً ليجد نفسه أمام الديون فهل نساعده وندعمه فقط في إعفاءه من القرض الذي
حتما ً ربما يساعده في عدم دخول دائرة المحاكم والقضاء والتنفيذ القضائي واالختباء والسجون الذي
إن حصل سيكلف الدولة عن كل شهر ال سمح اهللا سجن أربعمائة وخمسين دينارا شهريا ً كما صرح
به أحد المسؤولين إن السجين يكلف  035ديناراً شهريا ً
لنساعده في تحسين معيشته لنساعده لعدم العزوف عن الزواج لنساعده في أن يعوض ما عاناه في
بداية عمره من سهر واجتهاد وليعمل لخدمة الوطن والحفاظ على األمن االجتماعي .إن شمول
القروض بالعفو العام يلبي رغبة جاللة الملك عبد اهللا الثاني أطال اهللا عمره في التخفيف عن
المواطن وتحسين معيشته وخصوصا ً في هذه الظروف الصعبة قروض وحالة المقترضين كما
ذكرت وصلوا فوق الثالثين وهم لم يبدأوا في تلقي الحياة بعد .
ب في تلقي الدروس تلقى الحياة فلم يُنجب »أرجو أن ال ينطبق عليهم هذا
يقول الشاعر «وكم ُمنج ٍ
القول فلقد تلقوا الدروس واجتهدوا ونجحوا وتخرجوا وهاهم يتلقون الحياة فلنعمل ولنساعدهم للحفاظ
على نجاحهم وتألقهم وتقدمهم ليخدموا أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم ووطنهم وقائدهم .إنني على يقين إن
قانون العفو العام إذا شمل أصحاب القروض فإن الجميع سيقولون لقد نجح االستثمار وربح البيع
ونجحنا في تنفيذ رغبات وتطلعات جاللة الملك أطال اهللا عمره في التخفيف عن المواطن وتامين
الحياة الكريمة له .حينها سنرى إننا لو خسرنا الماليين فال تعادل الفرحة التي ستعم بيوت األردنيين
وتخفيف نسبة الشباب العازفين عن الزواج وتقليص عدد الفتيات غير المتزوجات وكذلك تقليص
نسب الطالق والتفكك األسري وزيادة األمن االجتماعي والوطني وتخفيف ميزانية السجون مستقبالً .
فيما يروى أن جنازة مرت أمام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فبكى فقالوا له ما أبكاك على هذا
الرجل يا رسول اهللا؟ قال لقد فلت مني .فإنني أخشى أن يتعثر البعض منهم وحتما سيحصل هذا
ويدخلوا في دائرة القضاء والمحاكم والنشر في الصحف واالختباء ومالحقة التنفيذ القضائي لهم
والسجون والتفكك األسري والطالق وتأثر أمننا االجتماعي والوطني فنقف ونبكي عليهم وعندما
نُسأل ما أبكاكم عليهم فنقول لقد فلتوا منّا .
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وفيات
.

الرأي

 حفيظة سليمان مفلح ابو عويضة المشاقبة – المفرق ابراهيم حنا سعيد جوينات – عنجره سهير صدقي عطاري – وادي عبدون رزق مروان حداد – اربد سمير ابراهيم القسوس – الوسية عطا عبدالوهاب – الرابية سليمان فهيم سليمان مطر – ماركا الشمالية -نوشة نهار عيد الرقاد – ديوان عشيرة الرقاد

«رحمهم هللا»
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زوايا الصحف

عين الرأي

شكلت لجنة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات برئاسة مدير العام حسام ابو علي لتعبئة شواغر في
الضريبة بعد وجبة االحاالت الى التقاعد في صفوف الموظفين ..اللجنة وضعت معايير واسسا
الختيار الموظفين التي من ابرزها "الكفاءة.".
مواطنو ن انتظروا في مقبرة شمال عمان مدة تزيد عن النصف ساعة عصر الخميس الماضي لحين
تجهيز ثالثة قبور من قبل المتعهد ..المواطنون الذين تصادف وجودهم لتشييع جثامين الثالثة انتقدوا
عدم وجود قبور جاهزة للحيلولة دون االنتظار غير المبرر
علمت " عين الرأي "ان بنك تنمية المدن والقرى احال كفالة بنكية مشتبها بتزويرها تعود الحد
المقاولين الى النائب العام ..القرار جاء بناء على تقرير اللجنة التي تم تشكيلها لحصر الكفاالت
ومطابقتها مع البنوك المحلية
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زواريب الغد

ذكرت الصحافة اإلسرائيلية أمس أن الجيش العربي األردني منع أمس مئات المتنزهين اإلسرائيليين
من دخول الباقورة التي كان أعلن األردن إنهاء تأجيرها إلسرائيل قبل نحو ثالثة أشهر .تلك
الصحافة نقلت عن مصادر إسرائيلية أن منع اإلسرائيليين من دخول الباقورة "جاء رغم وجود تنسيق
مسبق والحصول على جميع الموافقات المطلوبة".
منظمة الشفافية الدولية تعلن بعد غد الثالثاء في العاصمة األلمانية برلين نتائج "مؤشر مدركات
الفساد للعام  ،"3545والذي يتضمن جزءا خاصا باألردن .منظمة "رشيد" المحلية ذكرت انها
ستعلن بعد ذلك عن نتائج المؤتمر محليا.

تنظم الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" صباح غد اإلثنين اعتصاما طالبيا أمام وزارة
التعليم العالي ،رفضا لتطبيق تعليمات السنة التحضيرية للكليات الطبية بجامعتي األردنية والعلوم
والتكنولوجيا.
لجنة المرأة بمجلس النواب تنظم صباح اليوم بمبنى المجلس ورشة عمل بالتعاون مع المعهد
الديمقراطي الوطني (األميركي) حول الممارسات الفضلى لتعليمات انظمة العمل المرن.
ينظر مجلس األعيان بجلسة عادية له اليوم بمشروع قانون العفو العام الوارد له من مجلس النواب.
"األعيان" يناقش اليوم التعديالت التي ادخلتها اللجنة القانونية للمجلس على المشروع ،والتي خالفت
في بعضها ما اقره النواب .وإذا ما أقر المجلس اليوم تعديالت لجنته القانونية على المشروع فسيعود
إلى مجلس النواب للنظر بتعديالت "األعيان" ،وهو أمر متوقع أن يتم غدا االثنين عبر جلسة متوقعة
لـ"النواب".
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