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  تشكیالت أكادیمیة في كلیة األمیر الحسین للدراسات الدولیة
  
  
  

قرر رئیس الجامعة  - ھبة الكاید 
األردنیة الدكتور عبد الكریم 
القضاة وبناًء على تنسیب عمید 
كلیة األمیر الحسین بن عبد هللا 
الثاني للدراسات الدولیة الدكتور 

عدد  محمد القطاطشة، تكلیف
من أعضاء ھیئة التدریس في 
الكلیة بالمھام التالیة للعام 

  :2020/2019الجامعي 
   
   

الدكتور حسن البراري مساعد 
  العمید للعالقات األكادیمیة الدولیة.

  الدكتور أیمن البراسنة مساعد العمید لشؤون الجودة.
  والدراسات اإلقلیمیة بالنیابة. الدكتور ولید أبو دلبوح رئیسا لقسم العالقات الدولیة والدبلوماسیة

  الدكتور عامر العبد القرالة رئیسا لقسم العلوم السیاسیة بالنیابة.

 أخبار الجامعة

  15/9/2019                                                    األحد                                              أخبار األردنیة 
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  كلیة علوم التأھیل تستقبل وفداً من الصلیب األحمر
  
  
  

التقى عمید  كلیة  -آیة العبادي
علوم التأھیل الدكتور زیاد 
حوامدة بوفد من الصلیب األحمر 

یس، ذلك ممثل  بمیغویل فرناند
لمناقشة تجدید االتفاقیة المبرمة 
مع قسم األطراف االصطناعیة، 
وحضر اللقاء الدكتورة عالیة 
الغویري ورئیس قسم األطراف 
االصطناعیة الدكتور محمد 

  صبح. 
  
  
  

وأكد الطرفان حرصھما على استمرار التعاون في سبیل تحقیق األھداف التي تسعى إلیھا الكلیة 
على االعتماد الدولي من المؤسسة العالمیة لألطراف االصطناعیة واألجھزة  والممثلة في الحصول

المساعدة من خالل العمل المشترك في تطویر الخطط الدراسیة والبرامج التي تقدمھا الكلیة للطلبة 
  وتنوع أماكن التدریب.

  
  
  

ات المقدمة من وبین الطرفان أھمیة توفیر دورات تدریبیة ألعضاء الھیئة التدریسیة ودعم الخدم
  مشغل األطراف االصطناعیة واألجھزة المساعدة.

  
  
  

وقام الوفد بزیارة میدانیة لقسم األطراف االصطناعیة واألجھزة المساعدة  للوقوف على احتیاجات 
  القسم وتقییم نتائج تطبیق االتفاقیة خالل الفترة السابقة.

  15/9/2019                                       أخبار األردنیة                                               األحد             
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  ردني یشارك بدراسات الفضاءأ
  
  

د الرحمن الصقور منحتھ التدریبیة انھى الطالب محمد عب
فرنسا حیث -في جامعة الفضاء الدولیة في ستراسبورغ

حصل على منحة تدریبیة في برنامج دراسات الفضاء 
وھي األولى من نوعھا حیث تم اختیاره لیكون اصغر 

   المشاركین سنا.
ووجھ المھندس الصقور جزیل الشكر الى صاحب السمو 

عبد هللا ولي العھد على دعمھ الملكي األمیر الحسین بن 
  المستمر للشباب األردني.

  
وكان الصقور  بھذا اإلنجاز اول اردني في ھذا البرنامج  

وھو برنامج مكثف یحتوي على مجموعة محاضرات 
وورشات عمل ویحتوي على مجموعة  تخصصات حیث 
انھى الصقور تخصص تطبیقات الفضاء كما ویحتوي 

روع لكل فریق حیث یحتوي البرنامج في نھایتھ على مش
  طالب من جمیع انحاء العالم. 127البرنامج على 

  
حیث یشرف على ھذا    NASA  , ESAوالبرنامج ھو شراكة وكاالت فضاء عالمیة أھمھا 
  البرنامج خبراء من مجاالت مختلفة مرتبطة بالفضاء.

  
مة فضائیة لدراسة التأثیرات وتمكن المھندس الصقور في نھایة ھذا البرنامج من انھاء بحث كامل لمھ

) تحت اشراف APISصفحات( 105الشمسیة على المجال المغناطیسي لألرض في ما یزید عن 
خبراء عالمیین من وكالة الفضاء االمریكیة ناسا وھو الدكتور جایكوب مسؤول قسم العلوم في ناسا 

یزه اثر كبیر في ) ومسؤول االبتكار الدكتور عمر حتاملھ  حیث كان لتمNASA Amesایمس (
  مساعدة الفریق في الجانب التقني والتصمیم. 

  
ومحمد الصقور ھو طالب في الجامعة األردنیة یدرس الھندسة الكھربائیة وكما یعمل مع مجموعة 
اساتذة الھندسة في الجامعة على أوراق علمیة وبراءات اختراع في الطاقة البدیلة والمدن الحدیثة 

  والمركبات الفضائیة.
  
) تحت اشراف خبراء یابانیین كما وقد قام 1Uقام المھندس الصقور ببناء قمر صناعي صغیر (و

ببناء روفر تحت اشراف خبیر یاباني كما وقد قام ببناء صاروخ علمي صغیر تحت اشراف الدكتور 
جون كولوني خبیر الصواریخ في ناسا وقد انھى مجموعة ورشات في تخصصھ لدراسة سطح القمر 

  لصور الجویة.وتحلیل ا
  

) في سویسرا والى مركز القیادة CERN LHCوقام بزیارة رسمیة الى مصادم الھایدرونات الكبیر (
ُ)ESA ESCO) في المانیا والى (SESفي لوكسمبورغ (  
  

  14/9/2019خبرني/الدستور الكتروني                                           السبت                                                    
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حیث استمع والتقى المھندس الصقور برواد فضاء من مختلف انحاء العالم (رائد الفضاء االیطالي 
الفضاء نیكولي ستوت ورائدة الفضاء الكوریة ین سو یون واخیرا رائد الفضاء بابلو نیسبولي ورائدة 

) وھو ثاني buzz Aldrinالفرنسي جیان فرانسوا كلیرفوي), كما والتقى برائد الفضاء األمریكي (
رجل على القمر حیث كان الدرین مع زمیلھ ارمسترونغ المعروف لدینا كما والتقى بالعالم الروسي 

  فو وغیرھم العدید حیث تبادل الخبرات مع ھذه القامات العلمیة المرموقة.میخائیل مار
  

ووجھ المھندس الصقور جزیل الشكر الى صاحب السمو الملكي األمیر الحسین بن عبد هللا الثاني 
ولي العھد المعظم على دعمھ الكبیر لھ والى الدكتور عمر حتاملھ على دعمھ المنقطع النظیر واكد 

  سیكون خیر ممثل للشباب األردني الواعد.الصقور بانھ 
  

كما تقدم المھندس الصقور بجزیل الشكر لجامعتھ والى مركز الریادة واالبتكار ولكل  من وقف جنبھ 
  وسانده من شركات داعمة الى افراد في مختلف القطاعات.
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  استحداث برنامج القبول اإللكترونّي الذاتي باألردنیة

تسجیل ومركز تكنولوجیا المعلومات في الجامعة االردنیة، برنامج القبول استحدثت وحدة القبول وال

اإللكترونّي الذاتي الذي یعكس رؤیة الحداثة التي تسعى إلیھا الجامعة منذ البدء بإطالقھا خدماتھا 

  ..اإللكترونیة

ءات وقال محمد مصطفى نائب المسجل العام بأن البرنامج االلكتروني سیمثل نقلة نوعیة في اجرا

قبول الطلبة في الجامعة مما سیكون لھ االثر الكبیر في تسھیل اإلجراءات اإلداریّة واالكادیمیة في 

مختلف مفاصل الجامعة، إذ سیعمل البرنامج على اصدار االرقام الجامعیة والبرید االلكتروني وجمیع 

ً، وسیتم تسجیل جداول  ً ما یحتاجھ الطلبة المستجدین من معلومات إلكترونیا المحاضرات إلكترونیا

ً، وبعد ذلك سیقوم الطلبة المستجدین بدفع الرسوم الكترونیا من خالل شركة فواتیركم اما عن  أیضا

طریق البنك االلكتروني او من خالل اي بنك عامل في المملكة او عن طریق بطاقات االئتمان من 

  .خالل موقع فواتیركم االلكتروني

الجامعة االستاذ الدكتور محمد الشریدة المجھود الذي بُِذَل من قبل من جھتھ ثمن المسجل العام في 

طاقم القبول والتسجیل ومركز تكنولوجیا المعلومات وطریقة بناء البرنامج، حیث ان جمیع البرامج 

المستخدمة في الجامعة تم بناؤھا من خالل موظفي مركز تكنولوجیا المعلومات ولم تقم الجامعة 

  . كة من خارج الجامعةباالستعانة بأي شر

وبدوره اكد االستاذ الدكتور خیر الدین صبري مدیر مركز الحاسوب ان العمل تم انجازه بفترة قیاسیة 

  . من خالل متابعة مستمرة من قبل مركز تكنولوجیا المعلومات

  

  14/9/2019ت                                                    طلبة نیوز                                                            السب
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وأوضح عمید شؤون الطلبة الدكتور محمد الزیود في معرض حدیثھ ان برنامج القبول االلكتروني 

بقھ اطالق خدمة البطاقة الذكیة في الجامعة التي یصدرھا بنك القاھرة عمان حیث ان العمادة قامت س

بالربط مع دائرة االحوال المدنیة بحیث یتم طباعة البطاقة من خالل االعتماد على بیانات دائرة 

للعمادة اال االحوال المدنیة والتي من ضمنھا صورة الطالب الشخصیة دون الحاجة لمراجعة الطالب 

عند استالمھا، حیث أكد مدیر فرع بنك القاھرة في الجامعة السید فراس ابو فارس عن جاھزیة البنك 

للتعامل مع اعداد الطلبة الذین سیتم قبولھم لھذا العام، حیث ان االستعدادات لھذا العام استثنائیة من 

  . في قبول طلبة الجامعة المستجدین قبل البنك وان البرنامج االلكتروني الجدید سیحدث نقلة نوعیة

ھذا ویُنتظر من الجامعة االردنیة استكمال اجراءات قبول طلبتھا خالل االسبوع القادم من خالل ھذه 

  . الخدمة والتي ستسھل على الطلبة المقبولین معاناة الحضور واتمام االجراءات الخاصة بقبولھم

كریم القضاة قد اعلن سابقا عن اطالق مشروع الحرم یذكر ان رئیس الجامعة االستاذ الدكتور عبدال

  الجامعي الذكي والذي یتوقع االنتھاء من اجراءاتھ مع نھایة العام الحالي .
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  قائمة القبول الموحد.. الیوم
  

تعلن وحدة تنسیق القبول الموحد التابعة لمجلس التعلیم العالي قائمة القبول الموحد على موقعھا 
یوم وسط توقعات بارتفاع الحدود الدنیا لمعدالت القبول في التخصصات الطبیة االلكتروني ال

والھندسیة عن السنة الماضیة في ظل زیادة اعداد الطلبة ضمن فئة المعدالت المرتفعة في امتحان 
وتوقعت مصادر مطلعة ان یتراوح الحد االدنى للقبول في تخصص الطب  .الثانویة العامة لھذا العام

  ) .٩٨٪ -٥،٩٧م في الجامعات االردنیة الرسمیة بین (٪ھذا العا
 

(طلبا، بینما بلغ عدد الطلبة الذین عدلوا على الطلبات  54725وبلغ مجموع الطلبات المقدمة للوحدة (
وكان مجلس التعلیم  .( طلبا 20636المقدمة او قدموا طلبات بعد اعالن نتائج الدورة التكمیلیة ( 

(طالبا وطالبة على البرنامج العادي لدرجة البكالوریوس بالجامعات  58125(العالي وافق على قبول 
ویشمل ھذا العدد طلبة الثانویة العامة في الدورة  .2020/2019االردنیة الرسمیة للعام الجامعي 

(%المخصصة لحملة شھادة الثانویة العامة من  5باإلضافة إلى ( 2019العامة والدورة التكمیلیة لعام 
(%للمقاعد المخصصة  10المخصصة للطلبة األردنیین المغتربین، و( %)5ت السابقة، و(السنوا

ألبناء العشائر في مدارس البادیة والمدارس ذات الظروف الخاصة، وعدد من المقاعد المخصصة 
ألبناء األردنیات المتزوجات من غیر األردنیین الحاصلین على ثانویة عامة، وعدد من المقاعد لحملة 

ادات األجنبیة، وعدد من المقاعد للطلبة الناجحین في امتحان الشھادة الجامعیة المتوسطة الشھ
  .لحالي واألعوام السابقةا(االمتحان الشامل) في العام 

  
كما وافق المجلس على إجراء مناقالت الطلبة الذین سیتم قبولھم ضمن قوائم القبول الموحد  

 2019العامة األردنیة الدورة العامة والدورة التكمیلیة لعام الحاصلین على شھادة الدراسة الثانویة 
من تخصصات ذات معدل تنافسي أعلى إلى تخصصات مساویة أو أدنى في المعدل التنافسي في نفس 
الجامعة أو في أي جامعة أخرى وضمن الشواغر المتوفرة، وتكلیف وحدة تنسیق القبول الموحد 

رائھا بعد صدور نتائج القبول الموحد للدورة العامة والدورة التكمیلیة التابعة لمجلس التعلیم العالي بإج
  من خالل البرمجیة التي تم إعدادھا لھذه الغایة 2019لعام 

  

 شؤون جامعیة ومحلیة
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  %97.9األحد.. ومقعد الطب یصل لمعدل ” القبول الموحد“
  

ني غدا قائمة تعلن وحدة تنسیق القبول الموحد؛ التابعة لمجلس التعلیم العالي على موقعھا اإللكترو
القبول الموحد، وسط توقعات بان یتراوح الحد األدنى لمعدل القبول بتخصص الطب للمقبولین تنافسیا 

%، ویستبعد؛ بان  99%، بینما یتوقع باال یكون في الجامعة األردنیة دون  97.9% إلى  97.6بین 
  تعقد الوزارة مؤتمرا صحفیا إلعالن نتائج القبول الموحد.

، بینما بلغ عدد الطلبة الذین عدلوا على الطلبات 54725الطلبات المقدمة للوحدة  وبلغ مجموع
  طلبا. 20636المقدمة أو قدموا طلبات بعد إعالن نتائج الدورة التكمیلیة 

ً وطالبة على البرنامج  58125وكان مجلس التعلیم العالي؛ وافق االثنین الماضي على قبول  طالبا
  .2019/2020بالجامعات األردنیة الرسمیة للعام الجامعي  العادي لدرجة البكالوریوس

%  5، باإلضافة إلى 2019ویشمل ھذا العدد؛ طلبة الثانویة العامة في الدورتین العامة والتكمیلیة 
% المخصصة للطلبة األردنیین  5المخصصة لحملة شھادة الثانویة العامة من األعوام السابقة، و

  المغتربین،
لمخصصة ألبناء العشائر بمدارس البادیة والمدارس ذات الظروف لخاصة، % للمقاعد ا 10و

ومقاعد مخصصة ألبناء األردنیات المتزوجات من غیر األردنیین الحاصلین على ثانویة عامة، 
ومقاعد لحملة الشھادات األجنبیة، ومقاعد للطلبة الناجحین في امتحان الشھادة الجامعیة المتوسطة 

  في العام الحالي واألعوام السابقة.(االمتحان الشامل) 
ویتوقع مراقبون لجوء المجلس، لقبول أعداد من الطلبة في التخصصات الطبیة، تزید على الطاقة 
االستیعابیة للجامعات، لتخفیض الحدود الدنیا لمعدالت القبول في تخصص الطب ضمن قائمة القبول 

  الموحد دون
% فما فوق  95عدالت مرتفعة، إذ بلغ عدد الحاصلین على % بسبب األعداد الكبیرة ممن نالوا م 98

% فما فوق  90، في حین بلغ عدد الحاصلین على 5315في االمتحان العام والتكمیلي (علمي) وحده 
  .16232في الفرع نفسھ 

ألفا، إذ  49ونسبت ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا إلى المجلس، بقبول نحو 
دة أعداد المقبولین في التخصصات الطبیة، ضمن قائمة القبول الموحد على حساب أعداد ستكون زیا“

، بحسب مراقبین، ما سیؤثر سلبا على إیرادات الجامعات التي ”المقبولین ضمن البرنامج الموازي
  تضم تخصصات طبیة ورسوم الساعات الدراسیة فیھا ضمن البرنامج العادي منخفضة.

راء مناقالت الطلبة الذین سیتم قبولھم ضمن قوائم القبول الموحد الحاصلین ووافق المجلس على إج
من  2019على شھادة الدراسة الثانویة العامة األردنیة الدورة العامة والدورة التكمیلیة للعام 

تخصصات ذات معدل تنافسي أعلى إلى تخصصات مساویة أو أدنى في المعدل التنافسي في الجامعة 
أي جامعة أخرى وضمن الشواغر المتوافرة، وتكلیف الوحدة التابعة للمجلس بإجرائھا، نفسھا أو فـي 

  عبر البرمجیة التي اعدت لھذه الغایة. 2019بعد صدور نتائج القبول الموحد للدورتین 
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  سابلة الحسن تقیم یوم طبي مجاني في منطقة العین البیضاء في الطفیلة
  

ً عن وزیرة التنمیة االجتما عیة افتتح مدیر التنمیة االجتماعیة في الطفیلة  عبدهللا الصقور مندوبا
فعالیات الیوم الطبي المجاني الذي أقامتھ سابلة الحسن بالتعاون مع وزارة الصحة والجامعة 
األردنیة ممثلة بكلیة التمریض ومستشفى الجامعة االردنیة والخدمات الطبیة الملكیة ومدیریة 

مبادرة  –مدینة الملك عبدهللا الثاني للشباب –ن أمانة عمان الكبرى صحة الطفیلة ، ومتطوعین م
عین البیضاء في محافظة  -یال نتعاون على الخیر، والذي أقیم في مركز تنمیة المجتمع المحلي

  الطفیلة .
  

ً ومواطنة  500وبینت مدیرة جائزة الحسن للشباب سمر كلداني ان الیوم الطبي عالج  زھاء   مواطنا
مناطق العین البیضاء في الطفیلة ،  من قبل الفریق الطبي المرافق فضال عن صرف  من سكان

األدویة الالزمة لھم التي تم التبرع بھا من قبل شركات األردنیة السویدیة النتاج االدویة،و شركة دار 
یة، الحكمة للدواء، الشركة المتحدة للصناعات الدوائیة ، شركة ادویة الحیاة ، شركة دالص لالدو

  شركة التقدم للصناعات الدوائیة .
  
أسرة من محافظة الطفیلة والذین  250كما قام فریق سابلة الحسن بتوزیع المساعدات اإلنسانیة على  

  أعربوا عن شكرھم وتقدیرھم لھذه اللفتھ االنسانیة .
  

یة و وأضافت كلداني ان  الیوم الطبي تضمن توفیر  مجموعة من العیادات ضمت عیادات الباطن
العظام واألطفال والنسائیة والعیون والمسالك واألنف واألذن والحنجرة والجلدیة ، وعیادة التمریض 
فیما جرى تنفیذ اجراءات طبیة وارشادیة  بقیاس ضغط الدم والسكري والتثقیف الصحي للمواطنین 

تي للثدي ، من خالل محاضرات مقدمة من كلیة التمریض في الجامعة االردنیة حیال الفحص الذا
االنفلوزا الموسمیة، اسعافات أولیة أطفال وبالغین، حاالت الحروق والشردقة والدغات،القمل 
والتھاب الكبد الوبائي أ، ومسرحیة ألطفال المركز عن نظافة األسنان والتغذیة الصحیة ، فیما تم 

ً على توجیھات وزیرة التنمیة   اختیار منطقة عین البیضاء إلقامة الیوم الطبي المجاني بناءا
  االجتماعیة.

  
ولفتت كلداني الى أن جائزة الحسن للشباب تحرص على المساھمة في تنمیة المجتمعات المحلیة من 
ً في  خالل تقدیم الخدمات التطوعیة المتنوعة وتوزیع المعونات في المناطق التي تعتبر األشد فقرا

  المملكة.
  

ر حول خدمة المجتمع وتنمیتھ وإعالء قیمة العمل وأضافت إن أھداف جائزة الحسن للشباب تتمحو
  التطوعي وتشجیعھ بین صفوف الشباب .

  
كما ثمنت كلداني جھود مركز تنمیة المحتمع المحلي الستضافتھم الیوم الطبي والجھات الداعمة و 

و فریق كلیة التمریض في الجامعة االردنیة ومستشفى رئیسة اللجنة الصحیة  تغرید الشواشي 
عة االردنیة وفریق اطباء الخدمات الطبیة الملكیة ومدیریة صحة الطفیلة والمتطوعین من الجام

مبادرة یال نتعاون على الخیر للدور الذي  –مدینة الملك عبدهللا الثاني للشباب –أمانة عمان الكبرى 
  قاموا بھ للتنظیم لھذا الیوم وإنجاحھ .
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ولى أردنیا والبلقاء بالمرتبة الثانیة واالردنیة بالمرتبة تصنیف الجامعات .. العلوم والتكنولوجیا اال

  الثالثة
  
حصلت جامعة العلوم والتكنولوجیا على المركز االول محلیا والخامس عربیا بین الجامعات وفقا  

  .2020-2019لتصنیف تایمز العالمي لعام 
  

  عالمیا. 400 -  351بین جامعات قارة آسیا، و 51وبحسب التصنیف حصلت الجامعة على ترتیب 
  

وكانت جامعة البلقاء التطبیقیة في المرتبة الثانیة بین جامعات المملكة بعد العلوم والتكنولوجیا، 
  عالمیا. 1000 -  801على قارة آسیا، فیما حصلت على ترتیب  200عربیا و 22وبتصنیف 

  
لى قارة آسیا، فیما ع 238عربیا، و 28وفي المركز الثالث محلیا حلت الجامعة األردنیة وبترتیب 

  عالمیا. 1000- 801حصلت على ترتیب 
  

 41وبحسب التصنیف العالمي حلت الجامعة الھاشمیة في الترتیب الرابع بین الجامعات األردنیة، و
  .1000بین جامعات آسیا، اما عالمیا حصلت على ترتیب + 364عربیا و

  
على مستوى جامعات  521عربیا، و 61وفي المركز الخامس محلیا حلت جامعة الیرموك وبترتیب 

  عالمیا. 1000قارة آسیا، فیما حصلت على ترتیب +
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  الدعــم اإلماراتــي یسھــم فــي تطویــر قطاع التعلیــم األردنــي
  

ساھمت دولة اإلمارات في تطویر قطاعات التربیة والتعلیم والتعلیم العالي في األردن من خالل 
ملیارات دوالر على مدار خمس سنوات،  5دول مجلس التعاون بمقدار  المنحة الخلیجیة التي قدمتھا

حیث قامت الجھات المعنیة باالستفادة من ھذه المنحة في إنشاء العدید من المدارس الجدیدة وصیانة 
وتحسین ظروف بعض المدارس القائمة لرفع مستوى البیئة التعلیمیة، إضافة إلى تطویر البنى التحتیة 

تعزیز مخرجات التعلیم العالي وإحداث نقلة نوعیة في مجال البحث العلمي، كما في الجامعات ل
ساعدت المنحة في إنشاء مستشفیات داخلیة تعلیمیة في بعض الجامعات استفاد منھا الطلبة 

  والمواطنون
  مساعدات 
أن دولة مدیرة إدارة التخطیط والبحث التربوي في وزارة التربیة والتعلیم، د. نجوى قبیالت أكدت  

اإلمارات العربیة الشقیقة ال تتوانى عن تقدیم المساعدة لألردن الذي یواجھ أزمة اقتصادیة معقدة 
بسبب اللجوء السوري والعراقي وغیره، وھذا بدوره ضاعف أعداد الطلبة في عمر الدراسة، فأصبح 

ً ال 60ھنالك ضرورة على وزارة التربیة والتعلیم أن تقوم بإنشاء  ستقبال ھذه األعداد مدرسة سنویا
  والتخلص من المدارس المستأجرة ذات الفترتین عالوة على مواجھة النمو السكاني المتزاید.

وأضافت: المنح اإلماراتیة ساھمت في تقدیم الدعم للوزارة لتنفیذ ھذا الكم من المدارس الذي سیخفف  
كثافة سكانیة مثل عمان والزرقاء  من مشكلة االكتظاظ التي تعاني منھا المدارس في المدن التي تشھد

وإربد ، إضافة إلى أن ھذا الدعم سینعكس بدوره بشكل إیجابي على تحسین نوعیة التعلیم المقدمة 
للطلبة من خالل توفیر بیئة مدرسیة جیدة وآمنة ومحفزة على التعلم، فالمدارس المستأجرة تفتقر 

لتنفیذ األنشطة إضافة إلى المساحات داخل  للمرافق التعلیمیة مثل المختبرات والساحات الكافیة
  الغرف الصفیة الكافیة للطالب.

  تحسین الخدمات 
ملیار دوالر، ویدیر تنفیذھا  1.25وتبلغ قیمة المنحة اإلماراتیة المقدمة في إطار المنحة الخلیجیة   

ن الخدمات صندوق أبوظبي للتنمیة وكان لھا دور كبیر في تمكین الحكومة األردنیة وتوفیر وتحسی
المقدمة لالجئین ومن بینھا التعلیم، في ظل ظروف اقتصادیة ومالیة صعبة تمر بھا األردن جراء عدم 

  االستقرار السیاسي واألمني في المنطقة، وبالذات استقبال عدد كبیر من الالجئین السوریین.
ً من الحكومتین األردنیة واإلماراتیة ألھمیة التعلیم ودوره في عم  لیة تمكین الشعوب ودعم وإدراكا

  عملیة النمو االقتصادي واالجتماعي، كان لقطاع التعلیم والتعلیم العالي أھمیة كبیرة.
مدیر العالقات العربیة واإلسالمیة في وزارة التخطیط، مالك بریزات قال: تعتبر دولة اإلمارات  

ً في دعم جھود التنمویة األردنیة في  ً أساسیا مختلف الظروف االقتصادیة العربیة المتحدة شریكا
والسیاسیة؛ إذ كان لمساھمة دولة اإلمارات العربیة الشقیقة في المنحة الخلیجیة المقدمة لألردن في 

ملیون دوالر، أثر كبیر في دعم االقتصاد األردني، وتمكین الحكومة  1.250، وبقیمة 2012العام 
لتحدیات االقتصادیة والمالیة التي واجھھا األردنیة من تقدیم الخدمات المناسبة للمواطنین في ظل ا

األردن وما زال نتیجة حالة عدم االستقرار السیاسي واألمني في المنطقة، واستقبال عدد كبیر من 
في المئة من السكان األردنیین، وعملوا على زیادة  20الالجئین السوریین الذین شكلوا حوالي 

ى الخدمات األساسیة، حیث مولت منحة دولة اإلمارات الضغط على البنیة التحتیة، وزیادة الطلب عل
ً من المشاریع التنمویة ذات األھمیة االستراتیجیة وفي عدد من القطاعات ذات األولویة  عددا

صادیة واالجتماعیة وتمثلت في قطاعات (الطاقة، التعلیم والتعلیم العالي، الصحة، البنیة التحتیة االقت
  والطرق، والمیاه)، ویدیر ھذه المنحة صندوق أبوظبي للتنمیة.

  عالقات 
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. وساھم 1974تتمتع الحكومة األردنیة بعالقات ثنائیة مع صندوق أبوظبي للتنمیة تعود إلى عام  
نفیذ العدید من المشاریع الحیویة التي تنعكس بشكل مباشر وفّعال على توفیر سبل الصندوق في ت

العیش الكریم للمواطن األردني، وتسھم في تحقیق أھداف ورؤیة الحكومة األردنیة، وتدعم تطلعاتھا 
ً ومن خالل القروض المیسرة  وخططھا وبرامجھا التنمویة في ھذا المجال. كما ساھم الصندوق أیضا

ً بقیمة إجمالیة تصل إلى بتمو مالیین درھم إماراتي ما یعادل  507یل حوالي أحد عشر مشروعا
ملیون دوالر في قطاعات مختلفة، ویسھم الصندوق في تحفیز النشاط االقتصادي  135حوالي 

وتحقیق التنمیة المستدامة في األردن من خالل الدور الذي یقوم بھ في تمویل العدید من المشاریع 
  یة ذات األولویة لدى الحكومة األردنیة.التنمو
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  عندما یتحول الفساد لیكون قیمة
  

  امان السائح
  
  

ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد قصة نسجت عالقات تصالحیة مع مؤسسات المجتمع المدني، واقول ھنا 
، ویقفون على بالتحدید الجامعات االردنیة، من خالل طلبتھا وشبابھا وھم الفئة الكبرى من المجتمع

مسافة واحدة من ھیئة الشفافیة ومكافحة الفساد، فتلك قصة نجاح عمیقة ترسمھا مؤسسة بھذا القدر 
من االھمیة والحساسیة واالمنیة، لتأتي وتكسر قالب الرعب من تلك المؤسسات وتجعلھا حاضرة بین 

  ایدھم ال بل لیكونوا شركاء ایضا بصنع القرار والكشف عن الفساد .
النزاھة ومكافحة الفساد استطاعت وعبر اشھر طویلة ماضیة تعدت السنتین ربما ان تضیف الى  ھیئة

منھج الدولة االردنیة، حالة من االختالف خرجت بھا من صندوق االمن البعید عن التعاطي، 
وخرجت عن ھیكلیة الرعب بالحدیث عن تلك المؤسسة الغامضة، وفتحت ذراعیھا ومكاتبھا وقنواتھا 

اصل مع ھذا الجیل الحاضر الملیئ بالتساؤالت، والباحث دوما عن معلومات عبر وسائل للتو
التواصل االجتماعي وقنواتھ المتعددة، لتسأل ما ترید وتستفسر عما ترغب، وتقدم نصحا وقیمة 

  مضافة ألي سؤال كان ..
لھا قبل عدة اشھر، الھیئة كانت مبدعة ومبادرة عندما التقى طلبة احدى الجامعات الرسمیة مع مسؤو

لیكون ھنالك باب للحوار اتسم بغیر العادي، ال بل وعرج على قضایا ھامة وحساسة ومتعددة جدا، 
فتحت كل الدفاتر المغلقة، وكشفت الستار عن كل غموض، لیكون الطالب حاضرا بكل عالمات 

من تلك االسئلة، االستفھام والتعجب والدھشة، ولیكون مسؤول الھیئة اكثر حضورا بالرد على اي 
  حتى وان فتحت وتجاوزت الخطوط الحمر .

الھیئة ابدعت وبالتواصل مع مؤسسات التعلیم العالي، بأن تقدم مقترحا من خالل مجلس التعلیم 
العالي، لیكون جزءا من مادة التربیة الوطنیة یفرد لھا ملف خاص عن مكافحة الفساد وسبل التقاطھ 

نھ عبر القنوات المشروعة، وفعلت جامعة الیرموك ھذا االجراء والكشف عنھ، واالھم التبلیغ ع
وستبدأ بدایة العام الجامعي الحالي بتدریسھ لتضیف قیمة ومعلومة وثقافة لفئة الشباب، وھم االكثر 

  لھفة والتقاطا لمعلومة، یعتقدون ان الكشف عنھا غنیمة وارضاء لفضولھم الساكن .
را مرنا لتساؤالتھم، واخترقت صفوف الجامعات بأناقة وود الھیئة ابت اال ان تكون سندا ومصد

معا لكسر ظھر الفساد « ومنھجیة وعلمیة، من خالل محاضرات توعویة، وورشات عمل تقول لھم 
وتلك اشارة واضحة بانشاء تشاركیة منطقیة، واعطاء ھذا الجیل دورا ومزیدا من تحمل « 

، وترسیخ قواعد العشق الممنوع، لكل ما ھو ملف المسؤولیة، لبناء الوطن وبناء االردن االفضل
احمر مغلق امامھم منذ سنوات، وارادت الھیئة ان تكسر ظھر الفساد معھم ووسطھم وباقالمھم 

  وافكارھم .
الھیئة اختارت كسر لیس ظھر الفساد فقط، بل الرعب من الحدیث عنھ، واالشارة الى مرتكبیھ 

اعطاء العالمة دون حق فساد، والترویج لسلوك خارج عن ومنفذیھ، فالواسطة بالجامعات فساد، و
القانون فساد، وعدم تساوي الفرص فساد، واالجبار على الخطأ فساد، وعدم العدالة بالحقوق بین 

  الطلبة فساد، وكل ذلك ثقافة ترید الھیئة ان تزرعھا بجیل طلبة الجامعات .

 مقاالت
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ان الفساد فكر اسود ینمو وال یتوقف اال الھیئة بدأت وال زالت تعمل لتأسسیس جیل حقیقي یؤمن 
  بكسر ظھره ومصدره وقلبھ.

الھیئة مع كل عملھا المتواصل وجدت طریقا لترویج قصتھا الحقیقیة بدرء الفساد، واختارت عبر 
ترویجھا  لعملھا الممنھج من خالل ناطقھا االعالمي  میسون الخطیب  التي تحفظ العمل لیس نطقا 

وعلمیة، ان تترك بصمة الھیئة بقدرات ترفع لھا القبعات، لتصنع من الھیئة فقط بل فكرا ومنھجیة 
قصة نجاح وعمل یؤسس ان لكل الحكایات بالمؤسسات اصل واختارت الھیئة ان تكون اصل 

  الحكایة.
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  في تصنیف الجامعات .. 
  

  د. شتیوي العبدهللا 
  

ً تصنیف تایمز للتعلیم العالي، البریطاني الذي ن ُشر حدیثا . حیث أدرج التصنیف 2004شأ عام ن
  جامعة، وھي الجامعات األولى في العالم. 1400

  
  للمقارنة، ھذه خالصة لتصنیف الجامعات األلف األولى في الدول التي تھمنا:

  
  الدولة عدد الجامعات ضمن األلف األولى

  
  171الوالیات المتحدة 

  
  12تركیا 

  
  94بریطانیا 

  
  10مصر 

  
  63الصین 

  
  6إسرائیل 

  
  51الیابان 

  
  5السعودیة 

  
  46ألمانیا 

  
  4اإلمارات العربیة 

  
  17روسیا 

  
  3األردن 

  
  
   

  13إیران 
  

  3المغرب 
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  وجامعة واحدة في كل من: الكویت ولبنان والعراق وعمان وتونس
  

  من المناسب في البدایة أن یكون لدینا فكرة عن األمور التي تؤخذ بعین االعتبار في تصنیف تایمز.
  

ً في  13ھذا التصنیف  یستخدم ً ُمرتبة   مجموعات ھي: 5معیارا
  

ً على مسوحات الشھرة بوزن 30التعلیم، ووزنھ الكلي •  % ونسبة الطالب 15% ویعتمد أیضا
%، ونسبة درجات الدكتوراة 2.25%، ونسبة طلبة الدكتوراة إلى طلبة البكالوریوس 4.5للمدرسین 

  %.2.25ة %، ودخل الجامع6الممنوحة إلى عدد المدرسین
  
ً على مسوحات الشھرة بوزن 30البحث العلمي، ووزنھ الكلي •  %، وعلى الدخل 18% ویعتمد أیضا

  %.6%، ومعدل األبحاث المنشورة لكل مدرس 6المتأتي من البحث العلمي 
  
ً 30استشھادات البحوث، ووزنھ •  % ویعتمد على عدد االستشھادات ببحوث مدرسي الجامعة ُمَعایرة

  ل التخصص.بتلك في حق
  

% ویعتمد على نسبة الطلبة األجانب إلى الطلبة 7.5المنظور العالمي للجامعة، ووزنھ الكلي • 
ً، والتعاون الدولي في مجال البحوث 2.5% والمدرسین األجانب إلى المحلیین 2.5المحلیین  % أیضا

  %.2.5بما في ذلك وجود باحث أجنبي واحٍد على األقل على البحث المشترك 
  

ً إلى عدد 2.5لدخل من الصناعة، ووزنھ ا•  % وھو یقیس الدخل المتأتي من الصناعة منسوبا
ً للقوة الشرائیة.   المدرسین المستخدمین ومعدال

  
) 400- 351في األردن دخلت جامعات: العلوم والتكنولوجیا (المركز األول في األردن، وترتیبھا 

). وفي الوقت الذي نھنئ فیھ 1000- 801قعھما واألردنیة والبلقاء التطبیقیة بالمركز الثاني (مو
الجامعات الثالث على إنجازاتھا، یجب اإلشارة إلى أن تصنیف تایمز لدیھ بعض جوانب القصور. فقد 
ً بأنھ یحابي الجامعات الناطقة باللغة اإلنجلیزیة (األمریكیة والبریطانیة  تم انتقاد تصنیف تایمز عالمیا

جامعة موزعة لیس فقط في ھذه الدول بل في  200ردت تایمز بأن أفضل  والكندیة واألسترالیة) بینما
  دولة، فرد منتقدوھا إنما ھي الدول الناطقة باإلنجلیزیة ومستعمراتھا السابقة. 28

  
  
   

ً من الجامعات التي تنشر  وأن مجرد االعتماد على توثیق البحوث المستشھد بھا سیحرم كثیرا
  والصینیة والعربیة وغیرھا من اللغات من أن تدخل حیز التصنیفات. بالفرنسیة واأللمانیة والروسیة

  
ھذا األمر یؤكده االطالع على النتائج التفصیلیة للجامعات األردنیة؛ فبینما تفوقت األردنیة على 
نظیرتیھا في البحوث، وفي التعلیم، وفي المنظور العالمي من طالب وأساتذة، وتساوت معھما تقریبا 

ً في استشھادات البحوث أو التوثیق بفارق في الدخل الم تأتي من الصناعة، لكنھا تأخرت عنھما كثیرا
مذھل، ألن حوالي نصف أساتذة الجامعة (أساتذة الكلیات العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة) ینشرون 
بحوثھم باللغة العربیة وبالتالي ال تنال نصیبھا من التوثیق بشكل یجعل المراكز التي ترصد ھذا 
التوثیق تصل إلى ھذه البحوث وتوثق االستشھاد بھا. الحظ، عزیزي القارئ أن بند استشھادات 
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% أي حوالي ثلث العالمة الكلیة. لھذا فإنھ مالم یطرأ تغییر على سیاسة مجلة تایمز 30البحوث لھ 
إلجالء في التي تقوم بھذا التصنیف، أو یطرأ تغییر على الطریقة (اللغة) التي ینشر بھا أساتذتنا ا

ً فوق ما أحرزناه حتى اآلن. ً كبیرا   العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة بحوثھم، فإننا ال نتوقع أن نحرز تقدما
  

على شركة استشارات تربویة ومھنیة  2004بقي أن نشیر إلى أن تایمز كانت قد اعتمدت عام 
بالبیانات  ) لتزویدھاQuacquarelli-Symonds (QSسیموندز  -بریطانیة ھي كویكوریلي

. لكن الشراكة بین الشریكین  THE-QSالضروریة من أجل تصنیف الجامعات فظھر ما سمي آنذاك
وعقدت اتفاقیة جدیدة مع شركة  2009عام  QSعن  THEلم تكن لتستمر، فقد انفصلت مجلة

. ھذا االنفصال جاء ألن التصنیف بھ  Thomson Reutersالمعلومات المشھورة ثومسون رویترز
ُحابي العلوم ضد التخصصات اإلنسانیة" على حد قول "نقا ط ضعف خطیرة، حیث أن طرائق بحثنا ت

  محررة المجلة.
  

ً بین تایمز وثومسون رویترز، إذ انتقلت تایمز لالعتماد على قاعدة  2014وفي عام  تم الطالق مجددا
  ، بسبب اكتشاف أخطاء في التصنیف.Elsevier Scopusبیانات إلسیفیر سكوبس 

  
الصة القول، إن تصنیف الجامعات یعطینا فكرة البأس بھا عن الجامعات الجیدة، لكن یجب أن خ

  ندرك أنھ یجب أن ال یكون الھدف األسمى.
  

الھدف األسمى ھو التعلیم والبحث العلمي ، وتقدیم أقصى ما یمكن تقدیمھ للمجتمع، وفي ھذه الحالة 
ً. أكرر تھنئتي للجامعات األردنیة فإن تصنیف الجامعة في نظر المجتمع وفي نظر ال عالم سیكون عالیا

   التي أدرجت في التصنیف ونتمنى أن نرى المزید من جامعاتنا في تصنیفات مستقبلیة.
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  مشكلة التعلیم في األردن.. یا وزارة ویا نقابة قابال دافع الضرائب!

  
  جواد جالل عباسي

  
ي في مدارس الحكومة مقابل المدارس الخاصة والتي لنبدأ بالحقیقة الصادمة وھي نسبة نجاح التوجیھ

% لطالب مدارس الحكومة. لألسف  41% لطالب المدارس الخاصة بینما لم تتجاوز  91بلغت 
_وضمن نھج التعتیم على الفشل الحكومي_ ھذا الرقم ال یعلن بصراحة سنویا بل یحتاج المحلل إلى 

واحد في وزارة التربیة والثاني في دائرة الموازنة  استنتاجھ من ارقام موجودة في تقریرین مختلفین
نجد ان عدد طالب  2019المنشور في  2018/2017العامة: في التقریر اإلحصائي للعام الدراسي 

 28% من مجمل الطالب بینما شكل طالب المدارس الخاصة ما نسبتھ  72مدارس الحكومة قد شكل 
.%  

لیم المنشورة على موقع دائرة الموازنة العامة نجد ان نسبة لوزارة التربیة والتع 2019وفي میزانیة 
%. وعلیھ تكون نسبة نجاح  41كانت  2017نجاح طالب مدارس الحكومة في التوجیھي للعام 

% لتكون  91% من طالب التوجیھي)  28طالب المدارس الخاصة (على فرض انھم أیضا یشكلون 
  نسبة النجاح العامة لجمیع الطالب

  ما أعلنت الوزارة. % بحسب 55
ھو أمر جلي وواضح ان وضع التعلیم في مدارس الحكومة في األردن یحتاج معالجات وحلول 
جذریة تتطلب تعاون النقابة مع الحكومة وادخال طرف ثالث ھو دافع الضرائب األردني. فقد بلغت 

ربیة والتعلیم تأخذ من . أي أن وزارة الت2019ملیون دینار في  980میزانیة وزارة التربیة والتعلیم 
  دینارا سنویا عن كل طالب یدرس في مدارسھا. 680دافع الضرائب األردني حوالي 

% ال یتجاوز عدد الطالب  16مدرسة. منھا  3835ووصل العدد اإلجمالي للمدارس الحكومیة إلى 
  طالب 100فیھم 

% من مجمل مدارس  38طالب. وھذا یعني ان  200الى  101% منھم عدد الطالب فیھم من  22و
طالبا. المفارقة الغریبة أن ربع طالب  120أو  110الحكومة معدل الطالب فیھا _تقدیرا_ اقل من 

% من مدارس الوزارة یزید  5مدارس الحكومة یدرسون في مدارس الفترتین بسبب االكتظاظ (
طالبا. وھو  120% من مدارسھا ال یتجاوز معدل الطالب فیھا  38طالبھا عن ألف طالب) بینما 

مؤشر على قلة المدارس الحكومیة في المدن الكبیرة وعددھا الفائض في القرى والتجمعات السكانیة 
  البعیدة.

% من مجمل مدارس الحكومة. وتقدیرا فإن كلفة  21من مدارسھا تشكل  806كذلك تستأجر الوزارة 
ملیون دینار  43ى أكثر من استئجار ھذه المدارس یزید على عشرة مالیین دینار سنویا. تضاف إل

ملیون دینار  53تصرفھا الوزارة سنویا نفقات ادامة وتشغیل لمجمل مدارسھا. بمجموع یتجاوز 
  سنویا. فوصلنا الى الوضع التالي:

بالمائة من الطالب مقابل نظام تعلیم في المدارس الخاصة  60نظام تعلیمي حكومي یفشل فیھ  –
  لكلفة مع نسب نجاح تتجاوز التسعین بالمائة.یكلف غالبیة األھل تقریبا نفس ا

اكتظاظ كبیر في مدارس یرغم الطالب فیھا على نظام الفترتین مقابل أكثریة من المدارس شبھ  –
  الخاویة وغیر الحاصلة على كامل احتیاجاتھا من معلمین وإداریین وموارد.

دد المثالي للمدارس وبذات الوقت ھدر كبیر في الموارد بسبب توزیعھا على عدد أكبر بكثیر من الع –
  ضعف االنفاق على كل مدرسة.

ھذه المشاكل المتراكمة الھائلة یتحمل وزرھا أساسا كل وزیر تربیة وتعلیم تعاقب على الوزارة منذ 
عشرین سنة على األقل متكافال ومتضامنا في تحمل المسؤولیة مع كل مجلس وزراء مر على األردن 

  15/9/2019األحد                                                                                            1الغد/مال وأعمال ص:
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جب ان تكون جذریة. واغفالھا مسؤولیة كل من تبوأ منصب وزارة التربیة بذات الفترة. والحلول ی
والتعلیم وكل حكومة مرت ورحلت المشاكل. بدال من تحمیل وزر الوضع البائس الحالي للمعلمین 

  حصرا.
  لربما قد یشمل الحل الجذري إجراءات جراحیة منھا التالي:

طالبا مثال) ونتائجھا التعلیمیة سیئة مع  150 اغالق كل مدرسة مستأجرة وقلیلة الطالب (اقل من –
نھایة العام الدراسي الحالي. ونقل معلمیھا إلى مدارس حكومیة أخرى في نفس اللواء. وبذات الوقت 
إعطاء األھل مبلغا نقدیا سنویا عن كل طالب لیكون بدل مواصالت للمدارس االبعد واألحسن أو حتى 

دینارا شھریا عن كل طالب بدل مواصالت للمدارس  50 إلدخال أبنائھم في مدارس خاصة. مثال
دینارا كل سنة دراسیة لكل طالب. والتوفیر في النفقات التشغیلیة من  450االبعد واألفضل بأجمالي 

  اغالق المدرسة لربما قد یكفي ویزید عن بدل المواصالت لكل طالب فیھا.
مملوكة للوزارة وقلیلة الطالب ونتائجھا  في المرحلة الثانیة إغالق كل مدرسة غیر مستأجرة بل –

سیئة بنفس اإلجراءات أعاله من نقل المعلمین لمدارس أخرى وإعطاء األھل مبلغا نقدیا سنویا عن 
  كل طالب لیكون بدل مواصالت للمدارس االبعد واألحسن.

س ابعد إن إعطاء األھل بدل مواصالت سنوي مجز سیكون حافزا لھم لقبول ارتیاد أبنائھم مدار –
لكنھا أفضل من الناحیة التعلیمیة ألبنائھم. كذلك فان بدل المواصالت قد یخلق فرصا عمل جدیدة 
ألصحاب وسائل النقل بحیث یقومون بنقل الطالب یومیا. ونقل المعلمین إلى مدارس أخرى في ذات 

  اللواء یضمن عدم تأثرھم سلبا.
فقات استئجار وادامة المدارس المغلقة وتحویلھا من إیجابیات ھذا الحل الجذري والجراحي توفیر ن –

  وتركیزھا على باقي المدارس وبالتالي تحسین نوعیة التعلیم فیھا.
وفي حاالت اخالء مدارس مملوكة للوزارة یمكن تأجیر ھذه العقارات لمؤسسات حكومیة أخرى  –

جیر في رفد میزانیة تحتاج ھذه المباني او حتى تأجیرھا للقطاع الخاص. بحیث یساھم عائد التأ
الوزارة بموارد تساعدھا في تحسین رواتب المعلمین وبناء المدارس للوصول الى وضع تكون فیھ 

  كل المدارس بنظام الفترة الواحدة وأیضا كلھا مملوكة للوزارة.
طالب  400او  350تخیلوا ان نصل مرحلة تكون فیھا أصغر مدرسة حكومیة فیھا ما ال یقل على 

  ا طاقم تعلیمي وإداري كامل وموارد تعلیمیة وافرة. كم سیتغیر حال التعلیم وقتھا؟ومتوفر فیھ
طبعا تقلیل عدد المدارس سیعني الحاجة لطواقم تعلیمیة اقل وھذا یتم بدون االستغناء عن أي معلم بل 

جیدة بعدم استبدال من یصل سن التقاعد حتى نصل إلى عدد مثالي ومیزانیة تعلیم مثالیة تدفع رواتب 
  للمعلمین وتضمن بیئة تعلیمیة ناجعة لكل الطالب.

أخیرا وفیما یخص التعاطف الشعبي الكبیر مع مطالب المعلمین لرفع رواتبھم المتدنیة. فإن مصداقیة 
الحكومات المتدنیة جدا ھي سبب مھم في الدعم الشعبي للمطالب. فال یستوي الحدیث عن التقشف 

 یقدر على زیادات المعلمین مع نفقات غیر منطقیة في المیزانیة والوضع الصعب للمیزانیة الذي ال
ملیون دینار سنویا. ونفقات جاریة تشمل تأمینا صحیا لكل نائب  50تشمل تلفزیونین رسمیین یكلفان 

وعین ووزیر عامل ومتقاعد وفروعھم في المستشفیات الخاصة _وخارج األردن للبعض_ حیث 
عدم االفصاح عن الكلفة السنویة والتراكمیة لھذا التأمین واخفاءه  یستمر نھج الضبابیة الرسمي في

  ببراعة في بنود المیزانیة المختلفة. ناھیك عن كلف تقاعداتھم والمنح التعلیمیة وغیرھا من المنافع.
آن أوان الحدیث الجدي الصریح بین كل األطراف: الحكومة ونقابة المعلمین ودافع الضرائب. ألن 

قد یمل من وضع ال یصان فیھ مالھ ویختار التقاعد خارج األردن حامال ضرائبھ معھ! دافع الضرائب
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افتتحت دائرة األحوال المدنیة والجوازات لھا نافذة في المحكمة الشرعیة بالقدس لغایات إصدار 
جوازات سفر للمقدسیین، وذلك بقصد توفیر الوقت والجھد والمال علیھم، وكان فریق من "األحوال 

لھا بالبرید إلى والجوازات" سافر إلى القدس لتدریب الموظفین على كیفیة إتمام المعامالت، وإرسا
األحوال المدنیة بعمان. یشار إلى أن وزارة الداخلیة اتخذت حزمة إجراءات للتسھیل على المقدسیین 
من بینھا إصدار جوازات سفرھم عبر البرید دون الحضور الى عمان بقرار صادر عن وزیرھا 

  سالمة حماد.
  

مؤسسة الوحدة للتجارة (ھونداي)  تطلق شركة الھاالت المتطورة إلدارة المشاریع، وبالتعاون مع
الیوم األحد، خدمات النقل المدرسي التي سیتم تطبیقھا اعتبارا من العام الحالي، وذلك تحت رعایة 
وزیر النقل أنمار الخصاونة. المصادر قالت لـ "زواریب" إن االحتفال الذي سیقام في مقر "الوحدة" 

  اذا سیعود بالنفع على طالب المدارس وذویھم.سیتم فیھ مناقشة المشروع ومبررات إیجاده، وبم
  

واجھ نادي البقعة المنتمي لدوري المناصیر مخاطر جدیدة بسبب العقوبات التي فرضھا علیھ االتحاد 
ألف دوالر بسبب شكوى قدمھا العبون  90الدولي لكرة القدم "الفیفا"، والتي تصل إلى نحو 

نظر "الفیفا" الشھر المقبل بثالث قضایا جدیدة ضد محترفون بفریق كرة القدم، ومن المتوقع أن ی
ألف  160"البقعة" قدمھا ثالثة العبین آخرین، ما من شأنھ أن یرفع سقف العقوبة المالیة ضده إلى 

دوالر، وفي حال عدم تمكن النادي من تسدید الغرامات التي فرضت وستفرض علیھا فإنھ سیتعرض 
  ندیة الدرجة الثانیة.لعقوبة ثالثة، وھي تھبیطھ إلى مصاف أ

  
رئیسا مجلسي محافظتي (جرش وعجلون) ما یزاالن بانتظار إضافتھما على جروب الواتس اآلب 
المخصص لرؤساء مجالس المحافظات في المملكة، كي یتمكنا من التواصل مع زمالئھم رؤساء 

إن الجروب في المحافظات األخرى. مصادر قالت لـ "زواریب"،  10المجالس المنتخبین وعددھم 
محصور بین رؤساء المجالس وال یسمح االنضمام إلیھ ألي أحد غیرھم، وھو لتبادل المعلومات 

 ولتوحید الجھود والتنسیق فیما بینھم في القضایا العامة.

 زواریب الغد
  

 زوایا الصحف 


