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وفد طالبي من" كوفنتري" البريطانية وصندوق األمان يزور "األردنية"
زار الجامعة األردنية اليوم وفد طالبي
مشترك من جامعة كوفنتري
البريطانية ،وطلبة تابعين لصندوق
األمان لمستقبل األيتام ضمن فعاليات
برنامج "ماجد الساعدي لتغيير الحياة"،
بهدف تبادل الخبارت والمعارف،
والتعرف على واقع الحياة الجامعية
وبرامجها الدراسية ومرافقها.
وكان في استقبال الوفد عميد شؤون
الطلبة في الجامعة الدكتور نايل الشرعة
الذي بدوره رحب بالوفد الضيف الذي ضم ( )33طالبا وطالبة ،وقدم لهم خالل اللقاء ايجازا
حول مسيرة الجامعة منذ تأسيسها عام  ،1692وأبرز البرامج والخطط الدراسية التي
تطرحها على مستويي البكالوريوس والدراسات العليا  ،مشيرا الى ان الجامعة تضم زهاء
( )96جنسية عربية وأجنبية.
وناقش الوفد الضيف مع عدد من ممثلي اتحاد طلبة الجامعة ،رؤية االتحاد المتمثلة في بناء
طالب منتم وواع ،ورسالته وأهدافه التي يضطلع بها في خدمة الطلبة وتمثيلهم خير تمثيل ،
وأبرز األنشطة التي يقيمها فضال عن آلية انتخابهم.
والتقى الوفد خالل جولته في مرافق الجامعة وكلياتها برئيس قسم العلوم السياسية الدكتور
محمد خير عيادات الذي استعرض رؤية الكلية ورسالتها ودورها الفاعل في تطوير التعليم
األكاديمي في األردن وفي المنطقة ،وما تقدمه من نوعية متقدمة من التعليم للطلبة في
المجاالت السياسية واالقتصادية واألمنية والدبلوماسية الدولية.
واختتم الوفد جولته بزيارة إلى مكتبة الجامعة ومتحفي اآلثار والتراث الشعبي ،للتعرف على
طبيعة عمل تلك المرافق لما تشكله من واجهة علمية وحضارية تعكس تطور الجامعة
وعراقتها.
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يشار إلى أن زيارة الوفد تأتي ضمن فعاليات برنامج " الدكتور ماجد الساعدي" لتغيير
الحياة ،الذي تدعمه المجموعة الشرقية القابضة ،بهدف تبادل الخبرات والتعرف على نماذج
التعلم الريادية التي تقدمها الجامعة وإطالعهم على الحياة الطالبية فيها.
و"الشرقية القابضة" شركة بريطانية تأسست عام  1663بهدف تقديم أفضل الوسائل
االستثمارية في مخت لف القطاعات والصناعات ،ويرأس مجلس إدارتها الدكتور ماجد
الساعدي.
وساهمت الشركة في عدد من المبادرات اإلنسانية مثل مبادرة صندوق األمان ومبادرة
برنامج الدكتور ماجد الساعدي للمنح الدراسية في جامعة كوفنتري التي تستقطب طلبة من
مختلف أنحاء دول العالم الراغبين في اكمال دراستهم واالنتقال إلى مرحلة جديدة من حياتهم
العلمية والعملية.
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بحث عميد كلية العلوم البحرية بفرع الجامعة
االردنية في العقبة الدكتور طارق النجار مع
فريق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
( )UNDPأخر المستجدات على مشروع
حماية وإدارة البيئة الساحلية والبحرية.
وتدارس الجانبان التقرير الخاص بحالة البيئة
الساحلية ،وما تم انجازه من مراحل المشروع،
وآليات تطوير واستدامة التعاون المشترك من
خالل طرح االفكار ومقترحات المشاريع
ليصار الى دعمها من خالل البرنامج من قبل
الجهات المانحة.
وقال النجار في تصريح صحفي عقب االجتماع" :إن المشرع يأتي ضمن حزمة مشاريع إنمائية وخدمية
تأخذها الكلية على عاتقها ،ترجمة للدور الذي تؤديه الكلية بالتعاون مع رديفتها من الناحية العملية محطة
العلوم البحرية".
وأشار النجار الى أن الكلية تتبنى سلسلة من المبادرات الرامية الى الحفاظ على بيئة البحر األحمر وخليج
العقبة من التلوث الذي يهدد األمن البيئي والتنوع الحيوي في المنطقة ،رغم التحديات المالية التي تقف
عائقا دون تحقيق كافة الرؤى والمشاريع.
حضر االجتماع عدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ،ومسؤول برنامج البيئة في مكتب برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي /عمان محمد العتوم والمستشار الفني اإلقليمي للبرنامج /غرب آسيا يوهان
روبنسون ومدير المشروع الدكتور نظال العوران.
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عمداء األردنية" يمنح الدكتور خيري لقب "أستاذ شرف"
قرر مجلس عمداء الجامعة األردنية في جلسته
رقم (  )2313 /35تسمية أستاذ علم اآلثار
الدكتورنبيل إبراهيم خيري "أستاذ شرف" في
قسم علم اآلثار ،ليلتحق بذلك بركب الرواد
األوائل والعلماء ممن حملوا اسم ورسالة
الجامعة وساما على صدورهم.
وجاء منح الدكتور خيري اللقب نظير جهوده
المبذولة ،وتميزه في خدمة العملية التعليمية
والبحثية ،وايمانا من الجامعة بالقيمة المعرفية
التي يمتلكها وبعطائه الممتد على مدى ()22
عاما سخرها في خدمة العلم وطالبيه.
وشغل الدكتور خيري خالل عمله في الجامعة األردنية عدد من المناصب اإلدارية المتعددة لمدة 16
عاما ،وأشرف على  92رسالة دراسات عليا لطلبة الجامعة األردنية وجامعة اليرموك ،كما أشرف على
بعض رسائل الدكتوراة لطلبة يدرسون في جامعات بريطانية وألمانية وأسترالية.
كما عمل أستاذا زائراً في عدد من الجامعات العالمية مثل جامعة كاليفورنيا في لوس انجلوس ،وجامعة
تورينو في ايطاليا وجامعة مالطا ،وجامعة السييرا في كاليفورنيا  ،إضافة إلى جامعة غرب أستراليا في
مدينة "بيرث" .
وله في رتبة األستاذية وحدها  26عاماً ،وقد حصل على عضوية لجان محلية وعالمية متعددة حيث تم
اختياره لها بنا ًء على إنجازاته العلمية ،كما تقلد عدداً من األوسمة وشهادات التقدير المحلية واإلقليمية
والعالمية.
وللدكتور خيري عدداً كبيراً من األبحاث والمؤلفات العلمية التي نُشرت في مجالت ودور نشرعالمية
ُمحكمة ،وقد حصل خالل عمله في الجامعة األردنية على عدد من المنح العالمية مثل منحة الكساندر فون
هومبلت األلمانية لعام  ،1663 / 1696ومنحة الفلبرايت األمريكية للعام الجامعي ،1666/1666
ومنحة الداد ( )DAADاأللمانية عام 1662وغيرها من المنح.
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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االمير الحسن :البيئة الراعية لالرهاب الفكري طاردة للحوار
اك د سمو االمير الحسن بن طالل ان البيئة التي ترعى االرهاب الفكري هي بيئة طاردة للحوارالذي ندعو
اليه دوما بان يكون حوارا يركز على القواسم العالمية المشتركة.
واضاف سموه في محاضرة له في الجامعة الهاشمية بعنوان االرهاب الفكري « إننا نعيش في عصر
التح ّديات الكبرى وفي مقدمتها الفقر باشكاله المختلفة «فقر الغذاء والكساء واإليواء» اضافة الى فقر
المعلومة ،فهناك قاسم مشترك بيننا وهو غياب القاعدة المعرفية ،وأن األميّةَ بأنواعها والتط ّرفَ
واإلرهاب هي تحديات ماثلة أمامنا مؤكدا ان ال استشراف للمستقبل دون معرفة الماضي.
وقال ّ
غياب التعريف الصحيح لإلرهاب رافقَهُ تع ّد ُد صنوف اإلرهاب وأشكاله فهنالك «إرهاب الفرد»
إن
َ
المتسلط و»إرهاب الجماعة» المتسلطة و»اإلرهاب البيئي» و»اإلرهاب الثقافي» و»اإلرهاب الفكري
الخطاب الطائفي والتكفيري شكل من أشكال اإلرهاب الفكري الذي يرفض قبول الرأي
وغيرها ،مبينا أن
َ
اآلخر ،ويجنح إلى تكفير صاحبه ألنه يختلف معه فكريًّا أو مذهبيًّا أوعرقيًاّ.
واوضح أن «اإلرهاب الفكري» يتعارض مع مصفوفة المفاهيم والقيم التي تش ّكل عماد أي مجتمع مدني،
واساس الدولة الحديثة القابلة لإلستمرار وهي :
«المواطنة  ،والتمكين الديمقراطي ،معربا عن امله في قلب معادلة الرهاب والرعب الى معادلة الوقار
والرحمة واإلحسان بيننا جميعا.
وقال سموه «إنني اؤمن بلقاء يشترك فيه العقل والضمير في اطار من الحوار المفيد الذي يخدم الصالح
العام ،منوها الى ان المشروع النهضوي يبدا بمعرفة الظروف الوجودية والحياتية لكل مواطن ،وأن
الصوت االقليمي الجامع لن يتأتى اال بتكثيف اللقاءات والحوار مع اطراف العالقة التعاقدية الثالث :
السياسي ،واالقتصادي االجتماعي ،والمجتمع المدني لمعرفة ماذا نريد من المستقبل ،فالمسار الحقيقي
هو مسار كلي شامل يحدد االولويات.
واشار الى تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام  2312الذي جاء تحت عنوان «الشعب يريد ...التمكين»،
وهو مطلبٌ يستند إلى اشتراك المعنيّين كافة ،من مواطنين ومنظمات المجتمع المدني وواضعي
السياسات ،من أجل توحيد الجهود في سبيل تحقيق التنمية المنشودة.
ولفت الى ان استقاللية التعليم الجامعي بمعنى االكتفاء الذاتي والنظرة الى المستقبل تتطلب تفكيرا نوعيا،
داعيا الى ضرورة بناء التقويم الجامعي التقويم بمعنى الخيار السليم للتعليم على الصدق مع الذات ومع
االخر ،خاصة ونحن نؤمن بان االنسان هو راس المال الحقيقي وانه اغلى ما نملك.
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وقال بأنه ال بد من الحفاظ على االمانة االساسية وهي ان التعليم ال يتأتى بالتلقين بل من خالل احياء
الفكر االيجابي والذي يستطيع دحض االرهاب الفكري ،مشيرا إلى ان التقرير الوطني الثاني لألهداف
اإلنمائية لأللفية في األردن لعام  ، 2313أظهر انخفاض نسبة األمية بشكل جوهري بين الشباب في الفئة
العمرية  22-15سنة ،حيث بلغت  3،6بالمئة ،ما يشير إلى ارتفاع نسب االلتحاق بالمؤسسات التعليمية
في األردن ،وال ننسى ّ
أن نسبةَ األمية في الوطن العربي وفق المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
(ألكسو) ( ،)2312هي من أعلى النسب على المستوى العالمي.
وزاد ان األلكسو ذكرت بأنه ال يوجد تقد ٌم حقيقي بالنسبة لمحو األمية في الوطن العربي ،حيث تشير
اإلحصاءات إلى أن عدد األميين العرب في الفئة العمرية من  25-15سنة  ،يبلغ قرابة  99مليون أمي،
منهم  93بالمئة من اإلناث ،وهذه المؤشرات من أكبر األخطار التي تعترض التنميةَ البشرية واالقتصادية
واإلنسانية في الوطن العربي.
وختم سموه حديثه «باننا أصحابُ مسؤوليّة فكريّة إزا َء حكمة اإلشراق ،فاإلشراق قد سبق االستشراق،
والحد س.
مستشهدا ببحث شهاب الدين السهروردي عن الحكمة المبنيّة على الذو ق والكش ف
َ
واكد رئيس الجامعة األستاذ الدكتور كمال الدين بني هاني بأن طلبة الجامعة وأساتذتها وضيوفها
يستمعون هذا اليوم لسمو األمير صاحب الرؤية الفكرية العالمية اإلنسانية ،وأن الجامعة تعمل على توثيق
عالقتها بمنتدى الفكر العربي من خالل عقد محاضرات فكرية قيمة تتناول مضامين الميثاق االجتماعي
العربي ،وهي ماضية في خطة طموحة بتعليم طلبتها الحوار الراقي والتفكير النقدي والعقالني ،وتعزيز
مهارات البحث العلمي لديهم ليكونوا في الطليعة ويقوموا بدور نهضوي أردني وعربي وعالمي.
وأدارالحوار بين سموه والحضور عميد شؤون الطلبة الدكتور يوسف عليمات الذي أشار في تقديمه الى
أن الجامعة كانت غرسة الحسين العظيم ،وكانت ومازالت نضيدة الطلع في ظل الملك عبدهللا الثاني ابن
الحسين.
من جانب اخر زار سموه مركز تعليم وفحص المهارات السريرية «المستشفى االفتراضي» في كلية
الطب البشري  ،وجال في مختلف أقسامه وأشاد بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه .وقدم بني هاني شرحا
حول الهدف من إنشاء المركز الذي يهدف إلى تعليم المهارات السريرية «العملية» األساسية ،وكيفية
إجراء التشخيص السليم وإجراء المعالجة الطبية المتقنة ،ومهارات االتصال والتعامل مع المريض.
ويشتمل المركز وهو األول من نوعه في األردن والمنطقة على مجموعة كبيرة من المجسمات واألجهزة
المتطورة للمحاكاة والتشبيه واألداء التفاعلي مع المرضى ،ويتيح للطلبة التدرب عليها ،واستخدام برامج
حاسوبية تساعد على التعلم.
ويضم المركز عدة أقسام منها المختبر «ال ُدمية الرئيسة» المحوسبة بالكامل والتي تحاكي جسم اإلنسان
الطبيعي في غرف الطوارئ والتي تتميز بأنها تقوم بالعمليات الحيوية كاإلنسان الطبيعي تماما.
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 01مليون حصة كل جامعة من المنحة الخليجية
علمت طلبة نيوز بأن الحكومة بدأت العمل ومن خالل وزارة التخطيط وبالتعاون مع الجامعات الرسمية
وضع الخطوط العريضة لصرف  133مليون دينار من أموال المنحة الخليجية للجامعات بحيث يتم
إنفاقها على البنى التحتية .
وبحسب مصادر متطابقة فإن المبالغ المرصودة في موازنة التعليم العالي لدعم البنى التحتية في الجامعات
والبالغة  12مليون دينار لتصبح دعما حكوميا نقديا للجامعات يضاف الى الدعم الذي تقدمه الحكومة
سنويا للجامعات .
وقالت المصادر بأن الخطة األولية تشير الى التوجه لصرف  13مليون دينار لكل جامعة تستخدم في بناء
مجمعات تدريسية ومراكز بحثية ودعم مشاريع علمية في الطاقة والمياه حيث أن الجامعات الرسمية
وخاصة األردنية واليرموك ومؤته تعاني من هرم المباني والحاجة لبناء مجمعات ومختبرات تدريسة
حديثة بسبب قدم المباني وزيادة أعداد الطلبة وتوسع الجامعات بفتح تخصصات جديدة .
وفي حال تم تنفيذ تلك الخطة فإن هذا األموال ستوفرمبالغ مالية جيدة من العجز المالي الذي تعانيه
الجامعات حاليا ليتم صرفه على تحسين أوضاع البحث العلمي والعاملين والتي كانت تقف األوضاع
المالية دون قرارات برفع وزيادة رواتبهم .

6

طلبة نيوز

الثالثاء

2313/6/22

غدا األربعاء هيئة اإلعتماد تقعد أهم جلساتها  :هل ستحصل الجامعة الملكية للعلوم الطبية
على اإلعتماد العام ؟
يعقد مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
جلسة غدا األربعاء برئاسة الدكتور بشير
الزعبي رئيس الهيئة حيث من المتوقع أن
يناقش المجلس تقريرا للجنة التي كانت مكلفة
بإعداد تقرير يتعلق بمنح الجامعة الملكي للعلوم
الطبية اإلعتماد العام كخطوة تسبق تقد الجامعة
لمجلس التعليم العالي بإعتماد تخصصاتها
والبدء بالدراسة مطلع شهر تشرين أول القادم .
وبحسب مصادر مطلعة فإن اللجنة انتهت من
وضع تقريها نهاية األسبوع الماضي بعد ان
استكملت الجامعة النواقص التي طلبتها اللجنة
في جولتها األولى.
وتقول المصادر بأن تقرير اللجنة تضمن عددا من النقاط التي ترك لمجلس الهيئة اتخاذ القرار بشأنها
وتلك النقاطتتعلق بعدم بدء الجامعة ببناء المستشفى التعليمي علما بأن قرار مجلس التعليم العالي بمنح
الجامعة الترخيص النهائي منح الجامعة مهلة  5سنوات لبناء المستشفى اعتبارا من بدء العملية التدريسية
في الجامعة وبما أن العملية التدريسية لم تبدأ فإن الجامعة ليست مطالبة بإنهاء بناء المستشفى وذلك وفقا
لقرار مجلس التعليم العالي .
ويتحدث التقرير وفقا لمصادر أكاديمية عدم وجود أنظمة معتمدة من قبل الجامعة علما بأن الجامعة تقول
بأنها أرسلت ل مجلس التعليم العالي إعتماد األنظمة المعمول بها في الجامعة األردنية لحين اعداد انظمة
خاصة بها وتبنيها حسب األصول .
وبينت المصادر بأن هناك لغطا حول قائمة اسماء أعضاء الهيئة التدريسية حيث أن اللجنة لديها عالمات
استفهام على بعض تلك األسماء واتخصصاتهم ومالئمتها لبدء التدريس في الجامعه بيد أن الجامعه تؤكد
أن تلك القئمة أولية لغايات الطاقة اإلستيعابية الكلية إال أنه ستوفر أي اعضاءهيئة تدريس في حال تقدمت
بطلب اإلعتماد الخاص وأناي عضو هيئة تدريس ال تقتنع الهيئة به سيتم استبداله أو تعيين آخر لسد
النقص في حال طلب من الجامعه ذلك من قبل لجان اإلعتماد الخاص .
وعن ابنى التحتية فإن تقرير اللجنة لم يتضمن أي نواقص تذكر في الغرف الصفية أو المختبرات بإستثناء
عدم وجودمحطة تنقية األمر الذي تقول ادارة الجامعة أنه سيكون جاهزا خالل فترة وجيزة وأن تكلفة
المحطة ال تزيد عن ربع مليون دينار في الوقت الذي تم انافق أكثر من  35مليون دينار على البناء
والتجهيزات حتى اآلن ما عدا ثمن األرض الذي وصل الى  23مليون دينار .
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ويبقى القرار النهائي لمجلس هيئة اإلعتماد الذي تتجه اليه األنظار يوم غد الذي في حال قرر منح
الجامعة اإلعتماد العام فإن ذلك سيوفر ألبناء المملكة فرص الحصول على مقاعد طب وطب أسنان
وتمريض وصيدلة ودكتور صيدلة في الوقت الذي زيادة الطلب على هذه التخصصات ومحدودية المقاعد
في الجامعات الرسمية .
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المشاقبة :المملكة حققت نقلة نوعية في التعليم العالي
حسين الشرعة  -اكد رئيس جامعة آل البيت الدكتور فارس المشاقبة أن األردن وبجهود جاللة الملك
عبدهللا الثاني استطاع تحقيق نقلة نوعية في مسيرة التعليم العالي والذي كان انطالقة حقيقية نحو المزيد
من البناء والعطاء والتميز.
وأضاف الدكتور المشاقبة خالل لقائه امس الطلبة الجدد في مدرج الحسين بن علي في الجامعة أننا
معنيون جمعيا بالعمل ضمن رؤية واضحة إلنجاح الدور الذي تقوم به الجامعات األردنية في تخريج
الكوادر التعليمية المؤهلة والتي نفاخر بها محليا وعالميا ،موضحا ان الجامعات االردنية غدت مركزا
لالرتقاء والتواصل لخدمة الوطن بقيادته الهاشمية التي ما توانت يوما عن دعم الشباب والمبدعين
ومسيرة التعليم .
وحث المشاقبة الطلبة الجدد على تطبيق شعار» جامعتي « الذي كان عنوان مؤتمر نظمته الجامعة ضم
الجامعات األردنية للحد من ظاهرة العنف الجامعي والتركيز على التحصيل العلمي والمعرفي ،وتعزيز
اواصر التحاور وقبول الرأ ي والرأي االخر بين الطلبة الى جانب ترسيخ مبدأ التحاور والنقاش ،االمر
الذي حث جامعة الى البيت الى اطالق مبادرة تتضمن توزيع االساتذه على الطلبة لألشراف والتواصل
فيما بينهم .
وأعلن المشاقبة عن توجه الجامعة لتنظيم مؤتمر البحث واإلبداع للطلبة في العام المقبل وبمشاركة جميع
الجامعات األردنية ،والذي سيكون فرصة للطلبة في تقديم إبداعاتهم واختراعاتهم المختلفة والعمل لتكريم
المبدعين منهم وحفزهم لمواصلة تحقيق المزيد من االنجازات لخدمة جامعاتهم ووطنهم .واستعرض
عميد شؤون الطلبة الدكتور خالد الشرع النشاطات والبرامج الالمنهجية التي تقدمها العمادة للطلبة
وحفزهم نحو تبني اإلبداعات المختلفة التي يمتلكها الطلبة في مختلف المجاالت .
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هل ينجح رؤساء اليرموك والتكنولوجيا بتعيين نواب رئيس من اختيارهم ؟
علم المحرر المتجول بأنالنية تتجه لدى رئيس جامعة العلوم
والتكنولوجيا الدكتور عبدهللا الملكاوي تأجيل تعيين نواب رئيس
نهاية الشهر الحالب بعد أن كان مخططا تعيين نواب رئيس خلفا
لكل من الدكتور عمر الجراح والدكتور عاهد الوهادنه والذين
انتهت مددتعينهم على فترات خالل العام الجامعي الماضي .
وبحسب مصادر فإن توجهات الدكتور الملكاوي بتعيين أحد
األكاديميين اصدمت بعدم التوافق على ذلك التعيين ألسباب
متعددة علما بأن الملكاوي مازال يحاول إجراءذلك التعيين .
وفي السياق ذاته فإن رئيس جامعة اليرموك عبدهللا الموسى يدرس تعيين نائب رئيس ثالث من الكليات
اإلنسانية بعد أن واجه عدم توافق على شخصية بعينها تم طرحها ألسباب تتعلق بتاريخ تلك الشخصية
األكاديمي .
وقالت مصادر مقربة بأن الموسى مازال مصرا على تلك الشخصية فيما أنه وتحت ضغوط قد يتماقناعه
بتعيين شخصية أكاديمية شبق لها العمل نائب رئيس في جامعة حكومية أخرى وفي موقع حكومي من
الدرجة العليا .
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الموسى :ال رفع للرسوم في اليرموك
اجرى الحوار  -اشرف الغزاوي  -أكد رئيس
جامعة اليرموك الدكتور عبد هللا الموسى ،ان
الجامعة تمضي قدما وبخطى سليمة تجاه
تحقيق برامجها االكاديمية ومشروعاتها
بالتوازي مع مواصلة خطتها لتخفيض
مديونيتها بالرغم من االعباء المالية المترتبة
على موازنتها.
وقال الموسى ،في حوار موسع مع
«الرأي» ،ان جامعة اليرموك تبدأ عامها
الدراسي الحالي بزهو وانجاز له انعكاساته
االيجابية مستقبال على مواردها المالية وتلبية
الطلب على التعليم تمثل في احداث كلية للطب
واخرى للصيدلة الى جانب استحداث برامج
للهندسة الصناعية والعمارة.
واضاف ان المبنى الجديد لكليتي الطب والصيدلة سيطرح عطائهما خالل شهر تشرين الثاني القادم،
فيما سيتم العمل على بناء مستشفى جامعي تعليمي في الحرم الجامعي سيكون جاهزا بعد اربع سنوات.
وكشف رئيس الجامعة ،ان مقدار الدعم الحكومي للجامعة في تناقص مستمر وصل للعام الحالي 2،45
مليون دينار وهو االمر الذي يحد من جهود الجامعة في سبيل تخفيض مديونيتها المتوقع ان تصل مع
نهاية العام الجاري من  01الى  04مليون دينار ،مشيرا الى موازنة الجامعة العام الحالي بلغت 59
مليون دينار بعجز يقدر بنحو  7ماليين دينار.
وتاليا نص الحوار :
أعلنت اليرموك عن استقبالها للفوج األول من طلبة كليتي الطب والعلوم الصيدالنية وهي خطوة يشار
اليها في تاريخ اليرموك وتقدمها ماذا بعد الطب والصيدلة ،وماذا ستضيف هاتين الكليتين لليرموك وما
مدى اختالفهما عن الكليات المناظرة في الجامعات األردنية االخرى؟
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لقد جاء انشاء هاتين الكليتين اللتين سيطرح عطاء ابنيتها الجديدة خالل شهر تشرين الثاني القادم،
باالضافة الى تخصصي الهندسة الصناعية وهندسة العمارة في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية
مؤخرا انسجاما مع خطط اليرموك ورؤاها المستقبلية بتحقيق مفهوم الشمولية بتخصصاتها األكاديمية
الستكمال باقة كلياتها بما يرفد مسيرة الجامعة العلمية ويخدم المجتمع المحلي ،حيث أن اليرموك تعتبر
البيئة األمثل إلنشاء هذه التخصصات لتميزها في مجال التكنولوجيا التطبيقية وتوفر الطاقات العلمية
باإلضافة إلى وجود التخصصات العلمية الرافدة والمساندة لها.
كما أن إنشاء كلية الطب في اليرموك والتي استقبلت فوجها االول وعدده  233طالب وطالبة يأتي تجسيدا
لفلسفة الجامعة في خدمة المجتمع المحلي في ظل تزايد رغبة الطلبة المتميزين في دراسة الطب السيما
مع ارتفاع معدالت طلبة الثانوية العامة لهذا العام ،واستقطاب الطلبة من دول اإلقليم نظرا للسمعة
المرموقة التي يتمتع بها األردن في هذا المجال.
هناك حديث عن توجه الجامعة لشراء مستشفى جاهز من القطاع الخاص في محافظة اربد الستغالله
كمستشفى تعليمي لطلبة كلية الطب ،فما هو توجه الجامعة اللية احداث ذلك المستشفى خصوصا وانه
من الشروط الواجب توافرها لطلبة الطب الحاليين بعد اربع سنوات؟
ال تعتزم الجامعة شراء مستشفى من القطاع الخاص لتلك الغاية ،وهو امر مستبعد تماما حاليا ،لكن يوجد
اتجاهان لدى الجامعة حاليا اللية بناء المستشفى يتمثل االول بوجود اتصاالت مع االتراك من خالل
جامعة الفاتح في اسطنبول التي من الممكن ان تعمل على بناء المستشفى وتتسلم ادارته لغايات استغالله
كمسشفى جامعي للطلبة وخدمة المجتمع المحلي مقابل شراكة يتم االتفاق عليها مع جامعة اليرموك.
اما االتجاه الثاني فيتمثل في بناء المستشفى من خالل صندوق االستثمار الجامعي وهو االمر الذي وافق
عليه الصندوق حيث سيكون المستشفى جاهزاً على جميع االحوال بعد اربع سنوات.
أن إنشاء مستشفى جامعي تعليمي في محافظة اربد سيساهم في سد العجز في عدد أسرة المستشفيات في
المحافظة وتوفير الوقت والجهد على أبناء المجتمع نظرا لموقعها المتوسط في المحافظة وسيسهم بالتالي
في إحداث نقلة نوعية في الخدمات الطبية المقدمة للمرضى السيما وأن الجامعة أبرمت مؤخرا اتفاقية
تعاون طبي أكاديمي مع مديرية الخدمات الطبية الملكية يتم بموجبها توفير المديرية لالختصاصيين من
األطباء والكوادر الطبية األخرى التي يحتاجها طلبة كلية الطب ألغراض التعليم والبحث العلمي
وتدريبهم في المستشفيات والمراكز والعيادات التخصصية والمعاهد والكليات التابعة للخدمات الطبية الى
جانب االتفاقيات الموقعة مع وزارة الصحه الستغالل مسشفيات اليرموك وايمان لهذا الغرض بما يحقق
الفائدة لطلبة اليرموك وتدريبهم على يد اختصاصيين أكفاء ليكونوا أطباء المستقبل وليسهموا في رفع
المستوى الطبي في المملكة والذي يحظى بسمعة علمية متقدمة على المستويين العربي والدولي.
وماذا عن كلية العلوم الصيدالنية ،والتي تطرح برامج فريدة للدراسة على مستوى الجامعات االردنية؟
ان كلية العلوم الصيدالنية بتخصصيها الصيدلة الصناعية والصيدلة اإلدارية تهدف إلى تأهيل الخريجين
في مجال صناعة األدوية وإجراء البحوث المتعلقة بها بما يكمل ويساند التخصصات الصيدالنية في
الجامعات األردنية ويواكب تطور القطاع الصناعي العالمي.
حيث أن طلبة الكلية سيدرسون ضمن الخطة الدراسية ( )195ساعة معتمدة على مدار خمس سنوات
تؤهلهم للحصول على ترخيص لمزاولة مهنة الصيدلة في االردن واالنتساب الى نقابة الصيادلة ،وما
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يميزها المواد اإلختيارية في السنة الدراسية األخيرة بما يعادل ( )22ساعة معتمدة ففي تخصص الصيدلة
االدارية ستزيد من معرفة الطالب في مواد التسويق واالقتصاد واالدارة الصيدالنية لتؤهله كمختص
ومتدرب جاهز للعمل في تسويق االدوية وترويجها.
أما في تخصص الصيدلة الصناعية فإنها ستمكن الطالب من التعمق وبشكل تطبيقي باالضافة الى النظري
لمعرفة كافة مراحل تصنيع وانتاج االدوية ابتداء من استيراد المواد الخام وحتى الوصول الى المنتج
الدوائي بشكله النهائي المتداول وذلك من خالل التدريب في مصنع مصغر سيتم انشاؤه في الكلية بالتعاون
مع شركة أدوية دار الحكمة األردنية ،كما سيتم تعريف الطالب بالطرق الجديدة لتصنيع األدوية من خالل
التدريب العملي في مختبرات البحث والتطوير ،وهذا ما يمنح طلبتنا فرصة تنافسية أكبر في سوق العمل
المحلي واإلقليمي وذلك في ظل حاجة السوق لصيدالنيين مؤهلين إداريا وهذا ما سيميز طلبة اليرموك
عن نظرائهم الصيدالنيين.
اننا نسعى مستقبالً النشاء كلية للعلوم الطبية المساندة بتخصصات التمريض والمختبرات والعالج
الطبيعي ،وهي من التخصصات المطلوبة في سوق العمل المحلي والخارجي.
وكذلك كانت فكرة إنشاء برنامجي البكالوريوس في هندسة العمارة والهندسة الصناعية في كلية الحجاوي
حيث أن الهندسة الصناعية تحتل مكانة وسيطة بين جانبي التصنيع واإلدارة ،وقد تزايد طلب سوق العمل
العالمي وسوق منطقة الخليج العربي لخريجي هذا التخصص ،حيث يمكن للخريج العمل في مجاالت
الصناعة مثل شركات تصنيع المركبات ،وتصنيع األجهزة الكهربائية ،واالستشارات اإلدارية،
والصناعات الكيميائية ،وصناعات األدوية ،وصناعات المواد الغذائية ،والمعاهد التعليمية ،باإلضافة إلى
صناعة النفط.
بخصوص موازنة الجامعة الحالية ومديونيتها كم تبلغ موازنة الجامعة وما مقدار الدعم الحكومي للجامعة
والى اين وصل؟
تبلغ موازنة الجامعة العامة للعام الحالي  56مليون دينار ،مقارنة بـ  59مليون دينار لعام ،2312بعجز
يقدر بـ  9ماليين دينار مقارنة بـ  6ماليين دينار للعام الماضي ،وبلغت مديونية الجامعة بداية العام
الحالي ( )19مليون دينار من المرجح تخفيضها لتصل مع نهاية العام الجاري من  13الى  12مليون
دينار ،حيث تقوم الجامعة بإتخاذ اإلجراءات الالزمة لضبط عملية اإلنفاق وتقليل الصرف غير المبرر،
بمساعدة العاملين في الجامعة وإحساسهم بالمسؤولية تجاه الجامعة ،كما أن استحداث تخصصات جديدة
تلبي احتياجات السوق المحلي والعربي ،يساهم وبشكل فاعل في التقليل من مديونية الجامعة ورفد
موازنتها بمصادر دخل إضافية تعزز مسيرة التطوير التعليمية والبحثية.
وفيما يخص الدعم الحكومي للجامعة بلغ عام  )9( 2311ماليين دينار ،وفي عام  2312بلغ ()5،9
مليون دينار فيما تلقت الجامعة هذا العام ( )2225مليون دينار ،وهو االمر الذي يتطلب قرارا بزيادة هذا
الدعم بما يوازي متطلبات الجامعة المالية حيث ان تناقص الدعم الحكومي مع ما يقابله من زيادة في
رواتب العاملين يقف عائقا ً دون الوصول الى المستوى المطلوب تجاه خفض مديونية الجامعة.
الرأي :اتبعت الجامعة سابقا خطط لتخفيض المديونية اهمها وقف التعيينات االدارية ،فهل من خطوات
جديدة؟
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التزمت الجامعة بسياسة ضبط النفقات الزائدة وغير الضرورية ،في الوقت الذي حرصت فيه على ان ال
تؤثر تلك السياسة على الحياة االكاديمية او البيئة الجامعية.
ان ابرز العوامل التي اتبعتها الجامعة لخفض مديونيتها ،تمثلت في الحصافة بالتعامل مع البنوك المحلية
عبر الحصول على تسهيالت مالية لتغطية نفقات مشروعاتها الضرورية بفوائد اقل من تلك التي تحصل
عليها الحكومة ،الى جانب اعادة النظر بالعقود مع الجهات والمراكز التدريبية واالستثمارية الموجودة في
الجامعة بما حقق المصلحة المالية للموازنة ،عبر رفع نسبة دفع تلك الجهات لبدل االستخدامات المختلفة
للمرافق الجامعية وغيرها من الخدمات.
وعملت الجامعة على تحصيل اموال لصالحها من مستثمرين وتبعات ابتعاث لطلبة كانت غير محصلة،
الى جانب سياسة استقطاب التبرعات ،عالوة على تخفيض مخصصات الضيافة والسفريات بنسبة كبيرة.
وما زالت الجامعة ملتزمة بوقف التعيينات االدارية ،مع االلتزام بتعيين اعضاء هيئة التدريس وبعض
المهن الفنية الضرورية ،حيث ان عدد اعضاء هيئة التدريس في تزايد ليصل حاليا الى  619عضو هيئة
تدريس ،مقابل نحو  1991اداريا وفنيا عامال وهو رقم معقول مقارنة بالجامعات الرسمية االخرى.

هل هناك نية لدى الجامعة لرفع الرسوم الجامعية على الطلبة؟
ال نية ابداً لرفع الرسوم الجامعية على طلبة الجامعة بالرغم من اعتبارها االقل وسط الجامعات الرسمية،
فالجامعة ستبقى تحمل ميزة االقل رسوما بين الجامعات الحكومية فيما يبقى التعويل في تحسين ايرادات
الجامعة من خالل برامجها االكاديمية المطروحة والمستجدة ،واالعتماد على التمويل الذاتي من خالل
المشروعات االستثمارية المختلفة.
الى اين وصلت «اليرموك» في تحقيق مؤشرات العالمية التي تسعى اليها؟
ان الجامعة تسعى للوصول الى العالمية وتبذل كل جهودها في سبيل ذلك ،حيث ان هناك مؤشرات
للعالمية من حيث تواجد طلبة اجانب في الجامعة تجاوزت نسبتهم  %11من مجموع عدد الطلبة وهي
نسبة عالية بكل المقاييس ،الى جانب وجود اكثر من  33عضو هيئة تدريس من االجانب ،مع مالحظة
منح الجامعة درجات علمية بالتعاون مع اربع جهات دولية ،اضافة الى استقطاب ما اليقل عن  153طالبا
سنويا من الجامعات االوروبية واالميركية واالسيوية ضمن برامج تعلم اللغة العربية.
كما ان االبحاث والتعاون الدولي تعد من المؤشرات المتحققة اذ ان الجامعة وقعت نحو  196اتفاقية مع
جامعات خارجية اخرها اتفاقيات مع جامعات في السويد وكندا وتايلند تختص بتبادل الخبرات في كلية
الطب ،وهنالك برامج تقوم جامعة اليرموك باالشراف عليها خارج االردن حيث تشرف الجامعة على
برامج كلية ُعمان لالدارة والتكنولوجيا ،وايضا تشرف الجامعة على بعض برامج االكاديمية البحرينية،
فيما المباحثات جارية لعمل برامج مشتركة مع احدى الجامعات في المملكة العربية السعودية ،وبرامج
اخرى مع كلية الجراحين الملكية في ايرلندا.
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ومن مؤشرات العالمية ايضا هو مدى استقطاب الجامعة لتمويل االبحاث اذ استطاعت الجامعة استقطاب
دعم خارجي منها االتحاد االوروبي لمشروعات بحثية في مجاالت مختلفة تقدر قيمتها بـ  13ماليين
دوالر كدعم مالي إلجراء االبحاث داخل اليرموك من قبل اعضاء هيئة التدريس ،وهذا يدلل على ان
الجامعة تسير بخطى واثقة نحو الوصول للعالمية ال سيما انها تحقق جزءا كبيرا من مؤشرات العالمية
المتعارف عليها دوليا.
ما هي خطط الجامعة الحالية لرفد مختلف األقسام والكليات بالكفاءات من الكوادر التعليمية وخصوصا
عن طريق االبتعاث؟
للجامعة حاليا ( )133مبتعثين في مختلف الجامعات الدولية المرموقة سيلتحقون بكادرها األكاديمي فور
إكمالهم متطلبات الحصول على درجتي الماجستير أو الدكتوراه أو كلتاهما ،وتؤمن اليرموك بأن أسرتها
األكاديمية يقع على عاتقها جزء كبير في رسم الصورة المشرقة للعملية التعليمية بالجامعة ،التي تحرص
على الحفاظ على السمعة العلمية واألكاديمية المتميزة التي تحظى بها عربيا ودوليا ،والجامعة اآلن بصدد
تعيين واستقطاب عدد من الكفاءات المتميزة من أعضاء هيئة تدريس لكليتي الطب والعلوم الصيدالنية.
ت عطل نظام تسجيل طلبة اليرموك سيناريو يتكرر مع بداية كل فصل دراسي وخصوصا هذا العام حيث
تكرر تعطل النظام ،ما هي توجهاتكم لحل هذه المشكلة والتي تؤرق الطلبة السيما وأن طلبة اليرموك
في ازدياد مستمر مع انشاء كلياتها الجديدة؟
تعطل نظام التسجيل في الجامعة للفصول السابقة والفصل الحالي ليس بسبب عطل فني في خادم النظام
وإنما بسبب إتباع الطريقة التراكمية في تسجيل الطلبة بحيث كان باستطاعة جميع طلبة الجامعة الدخول
إلى النظام في الوقت نفسه وهذا من شأنه إضعاف النظام ناهيك عن أن الطلبة أنفسهم يقومون ببعض
السلوكيات التي تعيق التسجيل عليهم وعلى زمالئهم بحيث أن بعض الطلبة يسجلون دخولهم إلى النظام
في الوقت ذاته عبر أكثر من جهاز واحد بلغ في بعض المشاهدات أن دخل احد الطلبة إلى حسابه عبر
 19جهازا في نفس الوقت ،كما يقوم بعض الطلبة بحجز المواد وقت تسجيلهم من التخصصات األخرى
ألصدقائهم وهذا يتسبب في إغالق الشعب مما يربك الطلبة.
ومن ناحية أخرى يقوم بعض الطلبة باستخدام برامج للتسجيل التلقائي تؤدي إلى حدوث هجمات حجب
خدمة التسجيل او بطئها الشديد لدرجة االنقطاع ،وفي الفصول السابقة تم استخدامها وقام مركز الحاسب
والمعلومات بالجامعة بمعالجة هذا الخلل من خالل رمز التحقق إال ان الطلبة قاموا بكسر هذا الرمز
وتطوير برامج التسجيل الذاتي  2مرات وفي كل مرة قام مركز الحاسب بإصدار نسخة أكثر صعوبة من
سابقتها ،أما مع بداية الفصل الدراسي الحالي فقد استخدم بعض الطلبة برنامجا تم تنصيبه على متصفح
االنترنت يعمل على مدار الثانية لمعرفة الشعب المفتوحة وهذا ما أدى إلى بطئ عملية التسجيل حتى
انقطاعها ولكن مركز الحاسب أوقف خدمة الشعب المفتوحة وبذلك أبطلوا عمل هذا البرنامج.
وفي الفصول القادمة ستعمل الجامعة باستخدام جدول زمني وبرنامج التسجيل الحصري لكل شريحة
تسجيل على حدا أثناء فترة تسجيل المواد والسحب واإلضافة ،باإلضافة إلى دراسة الجدول الدراسي
المطروح للطلبة بما يلبي حاجات الطلبة ويراعي ازدياد أعدادهم.
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مؤخرا تم تعيين نائبين لرئيس الجامعة للشؤون االكاديمية واالدارية ،تبعها جدل بين اعضاء هيئة
تدريس في الجامعة حول احقيات واولويات التعيين ،فما هي االسس التي تم االعتماد عليها في اختيار
نواب الرئيس وما مدى حاجة الجامعة لتعيين نائب رئيس ثالث يختص بالشؤون الخارجية لغاية
استقطاب الدعم المالي للجامعة؟
بداية فإن اي عضو هيئة تدريس في الجامعة هو مرشح ليكون نائبا للرئيس او رئيسا للجامعة ،لكن نؤكد
ان اختيار نائبين للرئيس جاء بنظرة موضوعية وفق اسس اهمها العمل بروح الفريق والكفاءة.
ونظن ان تقليص عدد نواب الرئيس الى اثنين يعد كافيا ً في العمل الجامعي ،اال انه في نفس الوقت من
غير المستبعد تعيين نائب رئيس ثالث مستقبالً اذا تطلبت مصلحة وحاجة الجامعة ذلك.
تحقيق التوازن متطلب أساسي لنجاح أي مؤسسة على اختالف مجاالتها ما هي الخطط الجادة لديكم
لتطوير الكادر اإلداري والفني في جامعة اليرموك السيما مع التطور الكبير في تكنولوجيا إدارة
المؤسسات بما يضمن التوازن في التطوير بين الجانبين األكاديمي واإلداري؟
اليرموك ال تألو جهدا في تأهيل كوادرها اإلدارية والفنية من خالل عقد الدورات المتخصصة في مختلف
المجاالت وبشكل مستمر بما يسهم في تطوير قدراتهم ومهاراتهم اإلدارية واطالعهم على أسس اإلدارة
الحديثة وكل ما من شأنه رفع كفاءة الموظف بما يخدم سير العملية التعليمية في الجامعة.
هناك مشكالت فنية ،حالت دون نقل استوديوهات كلية االعالم الى مبناها الجديد ،هل من جديد في تلك
القضية؟
نقر بحدوث أخطاء بالغة في التجهيزات الهندسية والفنية والتصميمية الخاصة باالستوديوهات الجديدة
الموجودة في مبنى كليتي االقتصاد واإلعالم الجديدة ما حال دون نقل وترحيل معدات وأجهزة
االستوديوهات وإذاعة يرموك  fmالى المبنى الذي رحل اليه منذ قرابة عامين فيما كانت لجنة من
التلفزيون االردني قامت بالكشف على استديوهات االذاعة والتلفزيون الجديدة وتبين ان االستديوهات
الجديدة غير مؤهلة من الناحية الفنية اضافة الى ان اذاعة اليرموك ايضا غير مؤهلة وتبين استخدام
خشب كنظام للعزل فيها وهذا امر ال يجوز.
لقد اوقفت الجامعة عطاء لنقل االستديوهات القديمة الى مبنى االستديوهات الجديدة حيث ان قيمة العطاء
للنقل  13آالف دينار خصوصا وان تقرير المختصين يؤكد انه حال اجراء النقل فإن االجهزة ستتعرض
للتلف وان الجامعة تداركت االمر حتى ال تكون الخسارة اضافية وكيال تخسر كلفة عطاء النقل وحتى ال
تخسر االجهزة المراد نقلها من االستديوهات القديمة لذ ارتأت الجامعة ابقاء االستديوهات القديمة في
مكانها حفاظا عليها ،فيما ستحاول الجامعة تصويب االخطاء الحاصلة قدر الممكن في االستديوهات
الجديدة بما يلبي حاجة الطلبة.
تساؤالت تطرح دوما حول عدم مبادرة الجامعة لالستغالل التجاري لمحيط حرمها خصوصا الحرم
الجنوبي الجديد ،لماذا؟
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هناك تردد لغاية االن من قبل صندوق االستثمار الجامعي في االستثمار بالمجال العقاري ،بسبب كلفته
العالية اال ان نية استثمار الحرم لخلق مردود مالي جديد للجامعة ستبقى موجودة لحين توافر الظروف
المالئمة.
يطالب ذوو الطلبة في مدرسة اليرموك النموذجية بزيادة عدد الحافالت في المدرسة التي تشهد ضغطا
متزايدا نتيجة زيادة عدد الطلبة ،هل هناك نية لذلك؟
الجامعة لن تقدم في ظل ظروفها المالية الحالية على شراء حافالت جديدة خصوصا وان عددها وصل
الى سبع حافالت ،في ظل عجز موازنة المدرسة الكثر من  633الف دينار ،لكن من المحتمل ان تبادر
الجامعة لتوقيع اتفاقية مع شركة للنقل لغاية استغالل مزيد من الحافالت في نقل الطلبة.
كما تفكر ادارة الجامعة في زيادة الرسوم الطالبية في المدرسة النموذجية خصوصا على ابناء غير
العاملين في الجامعة من المجتمع المحلي وجامعة العلوم والتكنولوجيا التي يستفيد العاملين فيها من ذات
الخصومات المقرة للعاملين في جامعة اليرموك.
نظام الرواتب الموحد الذي اقر لجامعة اليرموك شابه ثغرات في اسقاط عالوة النقل لالكاديميين الى
جانب حرمان المهندسين العاملين من الجمع بين عالوتين ،الى اين وصلت مطالبات الجامعة بتصحيح
تلك الثغرات؟
لقد تمت مخاطبة وزير التعليم العالي انذاك بشأن تصحيح الثغرات الواردة في النظام والذي تم اعالمنا انه
موجود حاليا في ديوان التشريع برئاسة الوزراء لغاية تصحيح تلك االخطاء فيما يخص عالوة النقل
لالكاديميين والسماح للمهندسين العاملين قبل اقرار النظام بالجمع بين العالوتين المهنية واالضافية.
لكن يبقى نظام الرواتب والعالوات الجديد محققا ً لبعض المزايا وهي المحافظة على جزء مما يتقاضاه
الموظف من حوافز الموازي ونقلها إلى الراتب األساسي االمر الذي سينعكس ايجابا على مكافاة نهاية
الخدمة واالدخار للعاملين.
هل من حصة تمويلية لليرموك من المنحة الخليجية الخاصة بالمملكة؟
لقد تقدمت الجامعة للحكومة بمشروع للحصول على دعم من المنحة الخليجية يختص بمشروع للطاقة
الشمسية من شأنه في حال احداثه توفير مبالغ مالية كبيرة على الجامعة نظير فاتورة الكهرباء الشهرية
المستحقة عليها ،وهو المشروع المؤمل الموافقة على تمويله النعكاساته االيجابية على الجامعة عموما.
اوقعت الجامعة مؤخرا عقوبات تأديبية بحق طلبة مشتركين في مشاجرات طالبية وصلت الى حد
الفصل النهائي لطالبين ،رأيكم بالمشهد المتكرر لما يطال الجامعات من عنف طالبي؟
جامعة اليرموك تؤكد قوالً وفعالً ان ال تهاون مع المتورطين من الطلبة في اعمال العنف الجامعي الذي
يؤثر سل با على السمعة العلمية للجامعات االردنية ،بالتوازي مع مبادرات للجامعة من شأنها الحد من تلك
الظاهرة حيث تم طرح مساق «ادبيات الحياة الجامعية» لغاية تثقيف الطلبة بأساليب الحوار واالستماع مع
التعاون مع اتحاد الطلبة في النشاطات الالمنهجية.
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لكن تبقى الحاجة ملحة لتوفير الحماية االجتماعية والقانونية والعدلية لألمن الجامعي الذي لم يعد بمقدوره
فرض قوانين الجامعات وأنظمتها من خالل منح األمن الجامعي صفة الضابطة العدلية ،الى جانب اعادة
النظر بسياسات القبول الجامعي واالرتقاء بالعملية التعليمية في الجامعات االردنية وايجاد برامج ال
منهجية من شأنها إشغال أوقات الفراغ لدى الطلبة.
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الثالثاء

2313/6/22

استحداث تخصص اإلدارة السياحية في كلية عجلون
استحدثت جامعة البلقاء التطبيقية تخصصا جديدا في كلية عجلون الجامعية ،وهو تخصص اإلدارة
السياحية ضمن برامج والتخصصات الجامعية .وأشار عميد الكلية الدكتور علي القضاة إلى أن الكلية
أصبحت تضم  11تخصصا جامعيا مع التخصص الجديد ،مثمنا لرئيس الجامعة اهتمامه بالكلية
وتطويرها من خالل االهتمام بالبيئة التعليمية من حيث أعمال الصيانة واإلنشاءات وفتح التخصصات،
بما يلبي ويتالءم مع سوق العمل.
ولفت إلى أنه تم قبول الدفعة االولى في التخصص الجديد من خالل القبول المباشر ،حيث قام الطلبة
بتقديم الطلبات إلى إدارة الكلية حيث باشروا الدراسة بعد أن تم قبولهم حسب المعدالت.
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الثالثاء

2313/6/22

دعوة الغالق التخصصات الجامعية التي ال يتوفر لها فرص عمل
دعت سيدات يمثلن صاحبات عمل وعامالت إلى إغالق التخصصات الجامعية التي ال يتوفر لها فرص
عمل واستبدالها بتخصصات مهنية ،كما دعون إلى ضرورة تدريب النساء في مراكز التدريب المهني
بشكل أكبر إلكسابهن المهارات الضرورية لتطوير أنفسهن وأعمالهن .جاء ذلك خالل حلقة نقاشية
بعنوان' :تعزيز الجهود الوطنية الرامية لزيادة المشاركة االقتصادية للمرأة األردنية' نظمها مركز الفينيق
للدراسات االقتصادية والمعلوماتية في محافظة الكرك يوم أول أمس السبت ،بالتعاون مع اتحاد المرأة
األردنية فرع الكرك ونادي الكرك الثقافي ،وذلك في إطار جهود المركز لتعزيز المشاركة االقتصادية
للمرأة األردنية.
وأكدت المشاركات على ضرورة اإلعالن بشكل دوري عن فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص،
وعلى دعم المشاريع الصغيرة وتخفيف القيود على القروض الخاصة بهذه المشاريع وزيادة حجم األموال
المخصصة لهذه المشاريع ،كما طالبن بأن تكون هناك متابعة مستمرة لسير المشروع ،وإلغاء كافة
الضرائب المفروضة على هذه المشاريع ،كما طالبت المشاركات بضرورة زيادة فرق التفتيش التي تقوم
بها وزارة العمل على مؤسسات القطاع الخاص.
وتناولت المشاركات في الحلقة النقاشية مواضيع متعلقة بعمل المرأة منها' :واقع سوق العمل في المحافظة
وفرص الحصول على وظيفة بعد التخرج ومجاالت العمل المتاحة' ،و'شروط العمل الالئق وأسباب تدني
نسبة المشاركة االقتصادية للمرأة وأهم الصعوبات التي تواجه الفتيات لالنخراط في سوق العمل وسبل
التغلب عليها'.
يذكر أن هذه الحلقة النقاشية هي الثالثة التي يعقدها المركز في إطار جهوده لتعزيز المشاركة االقتصادية
للمرأة األردنية ،حيث عقدت في وقت سابق ورشتي عمل في كل من محافظتي المفرق وعمان.
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الغد ص 13

2313/6/22

طلبة في "اليرموك" يعتصمون احتجاجا على ارتباك عملية التسجيل

أحمد التميمي -اعتصم العشرات من طلبة
جامعة اليرموك أمس ،أمام دوار الجامعة،
احتجاجا ً على عدم فتح شعب جديدة وسوء
عملية التسجيل ،إضافة إلى تغيير اسم األستاذ
الذي تم تسجيل المادة الدراسية عنده.
وطالب الطلبة بفتح شعب جديدة كي يتسنى
لهم التسجيل واستكمال جداولهم الدراسية،
واصفين عملية التسجيل لهذا الفصل بـ
"السيئة جداً" ،بعد أن توقف الموقع
اإللكتروني للجامعة أكثر من مرة.
وأشاروا إلى أن هذا العطل يتكرر في كل فصل وتحديدا عند فترة التسجيل ،مطالبين الجامعة بضرورة
إيجاد حلول سريعة للحد من هذه المشاكل ،نظرا لما تسببه من إرباك لهم.
واستغربوا وجود بعض الشعب على الجدول الدراسي وهي باألصل غير مفعلة لعملية التسجيل أو أنها
تكون محجوزة للطلبة الجدد الذي سيسجلون مع بداية الفصل ،مطالبين بضرورة إزالتها أو تحديد الشعب
المخصصة للطالب الجدد ووضع مالحظات تدل على ذلك.
وأوضحوا أن العديد من مشاكل الطلبة خالل فترة التسجيل ال يمكن حلها ،كعدم وجود شعب كافية للمساق
وعدم فتح شعب للمساقات وعمليات التعارض بين المواد ،حيث أن العديد من الطلبة يتأخرون عن
التخريج لفصل آخر من أجل مادة واحدة ،مشيرين إلى أن هناك بعض األخطاء في خطة الطلبة الموجودة
على نظام الطلبة.
بدوره ،قال مدير العالقات العامة والناطق اإلعالمي باسم الجامعة يوسف طبيشات إن احتجاج الطلبة
غير منطقي بعد أن تم تمديد فترة التسجيل حتى يوم أمس ،مشيرا إلى أن عدد الطلبة المحتجين هو 33
طالبا من أصل  23ألف طالب يدرس في الجامعة.
وأضاف أن التعبير عن الرأي حق كفله الدستور ،إال أن الطلبة المحتجين يطالبون بمطالب غير مشروعة
والمتمثلة بتخصيص أساتذة باالسم ،إضافة إلى أوقات معنية ،مؤكدا أن الدراسة في الجامعة انتظمت بعد
أن تم تسجيل جميع الطلبة.
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وكانت جامعة اليرموك مددت عملية السحب واإلضافة لتسجيل مواد الطلبة إلى يوم أمس ،ردا على
احتجاجات طلبة اليرموك وأولياء أمورهم حول عدم تمكنهم من إتمام عملية تسجيلهم للمواد المتخصصة
لهم بسبب إغالقها وهي مواد متطلبات الجامعة والكلية عدا العلوم العسكرية والمواد الحرة.
وراجع طبيشات سبب اإلرباك الذي حصل ،إلى إصرار الطلبة على تسجيل المواد في ساعات محددة من
اليوم.
وقال إن الجامعة أعادت أول من أمس ،هيكلة وطرح شعب جديدة في ضوء إمكانياتها وتوفر هيئة
التدريس.
وبدأت في جامعة اليرموك الدراسة في الكليات واألقسام األكاديمية لمختلف الدرجات العلمية للفصل
الدراسي األول من العام الجامعي  2312/2313والبالغ عددهم حوالي ( )23ألف طالب وطالبة.
وذكر مدير دائرة القبول والتسجيل السيد حاتم الشريدة أن الجامعة أنهت تسجيل طلبتها المستجدين للعام
الجامعي الحالي والبالغ عددهم حوالي ( )9953طالبا وطالبة والذين تم قبلوهم ضمن قوائم القبول الموحد
والمدارس األقل حظا ً وأبناء العشائر والتجسير .وأشار إلى أن الجامعة قد عملت على تسجيل الطلبة
ضمن قوائم القبول الموحد وإتمام إجراءات القبول للمستجدين وامتحانات المستوى لمساقات اللغة العربية
واالنجليزية والحاسوب ضمن برنامج أعد لتلك الغاية.
وأكد أن البرنامج الذي تم إعداده لتسجيل الطلبة المستجدين قد تم العمل به بنجاح حرصا من إدارة
الجامعة على بدء الدراسة الفعلية في الوقت المحدد لبدء العام الدراسي الجامعي الجديد ،موضحا ان عملية
التسجيل تمت بالتعاون والتنسيق المشترك ما بين دائرة القبول والتسجيل وعمادة شؤون الطلبة واتحاد
طلبة الجامعة.
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مشاركة أردنية بمؤتمـر «شباب السالم» في البحـرين
يشارك وفد اردني في مؤتمر الشباب الدولي الذي يعقد في البحرين حاليا تحت شعار «شباب السالم»
بمشاركة  533شاب ومختص ومهتم ومتحدث من  39دولة عربية واجنبية .وقال عثمان العبادي
وسوسن الطراونة م ن صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمية ان مشاركة االردن في هذا المؤتمر تأتي لتأكيد
دور الشباب في تعزيز السالم في دول العالم والحفاظ على السلم المجتمعي.
وقاال لمراسل (بترا) في البحرين ان االردن مجتمع فتي اذ تبلغ نسبة الشباب فيه حوالي  93بالمئة،
مشيرين الى اهتمام الدولة بقطاع الشباب لتضمن شراكتهم في صناعة القرار الذي يؤسس لمستقبل مشرق
وان يكون الجميع شركاء في صناعة القرار وترجمة توجيهات جاللة الملك بهذا الشأن .واشارا الى
رسالة عمان التي تعزز نهج الوسطية واالعتدال ومحاربة االرهاب والتطرف من خالل قبول االخر
واالنفتاح والموضوعية في ظل المتغيرات المتسارعة في المنطقة .وقدم العبادي والطراونة شكرهما
للبحرين على دعوة االردن لمثل هذا المؤتمر حيث تعتبر هذه الدعوة لمثل هذه الفعاليات ترجمة للعالقة
الوطيدة بين البلدين الشقيقين.
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2313/6/22

اعتصام لطلبة «الطفيلة التقنية» اليوم
يعاود طلبة جامعة الطفيلة التقنية اليوم الثالثاء تنفيذ اعتصامهم المفتوح امام رئاسة الجامعة بعد ان تم
تعليقه سابقا ً.
وأكد عدد من الطلبة وذويهم ان هذا االعتصام جاء اثر عدم تلبية ادارة الجامعة لمطلب الطلبة وأهاليهم
والمتمثلة بتخصيص ميزانية لإلبداع العلمي وتغيير االدارة الحالية للجامعة ،باالضافة الى تحسين مستوى
الخدمات لمرافق الجامعة .ايضا ً تخصيص جزء من المنح التي تمنح البناء المحافظات االخرى واعطاء
محافظ الطفيلة الحصة االكبر .
واكد الطلبة ان اعتصامهم سيستمر لحين اسقاط إدارة الجامعة بعد تجاهلها لمطالبهم .
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اعتصام لطالبات السكنات الداخلية في جامعة الحسين
نفذت طالبات السكنات الداخلية في جامعة
الحسين بن طالل اعتصاما امس امام مبنى
الرئاسة احتجاجا على ارتفاع رسوم
السكنات التي تتقاضاها الجامعة منهن رغم
افتقارها ألبسط مقومات البنية التحتية
والراحة النفسية والتي تضم أالف الطالبات
وتبعد عن مدينة معان ما يقارب 6
كيلومترات .
واشتكت الطالبات من ارتفاع اجور
السكنات الداخلية بالجامعة والتي جاءت
بمكرمة ملكية سامية لتكون حافزا لجذب
مزيد من الطالبات للجامعة من مختلف
مناطق الوطن .
وقالت الطالبات ان السكنات تفتقر الى ابسط مقومات الراحة من حيث افتقارها الى الثالجات والكفتيريا
والمكتبة والدراي الكلين وبعض المتطلبات التي يجب ان تتوافر بالسكنات .
وبينت الطالبات ان هناك خلال فنيا في البناء من حيث تسريب المياه في بعض الغرف والخلل الذي يحدث
باألبواب الداخلية بالغرف متسائالت عن الجهات التي استلمت السكن الذي بلغت تكلفته ماليين الدنانير
واصبح في حال يرثى لها رغم انه لم يمض على انشائه اكثر من عام ونيف .
بدوره قال رئيس اتحاد الطلبة الطالب محمد وليد القرامسه ان الجامعة يجب ان توفر كل متطلبات
الراحة النفسية للطالبات في السكنات الداخلية خاصة من تم نقلهن من السكنات المستأجرة داخل مدينة
معان الى مجمع السكنات الذي قامت ببنائه شركة تطوير معان بمبالغ طائلة والذي شهد اعطاال فنية في
خطوط المياه وغيرها من االمور االخرى وهذا يؤكد عدم وجود لجان فنية متخصصة كان يجب ان تقوم
باستالم السكنات لتالشي االخطاء التي جاءت بالتصميم والتنفيذ .
وأضاف ان رسوم السكنات التي تفرضها الجامعة على الطالبات مرتفعة جدا وال تراعي الظروف
االقتصادية الصعبة التي تعيشها االسرة االردنية  ..مؤكدا على ضرورة توفير متطلبات الطالبات
القاطنات في السكنات من حيث توفير الكفتيريا والمكتبة ودراي كلين وسوبر ماركت وغيرها .
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وناشد القرامسة هيئة تنظيم قطاع النقل البري بفرض مزيد من الرقابة وإلزام وسائل النقل التي تعمل على
نقل الطلبة من والى الجامعة بمسار خط الجامعة ـ مدينه معان باألجرة المقررة حسب تعرفة الهيئة
والمدعومة لطلبة الجامعة والبالغة () 253فلسا للطالب .
وتحدث القرامسه عن ارتفاع اسعار الوجبات المقدمة بالكفتيريا والسوبر ماركت داخل الحرم الجامعي
والتي تفوق اسعارها اسعار المحالت في االسواق المحلية في معان والتي من المفروض ان تكون
اسعارها رمزية .
وطالب القرامسه شركة تطوير معان بضرورة تنفيذ التوجيهات الملكية التي خرج من رحمها مشروع
السكنات الداخلية للطالبات بتخفيض اجرة السكنات من  253دينارا الى  153دينارا حتى ال يكون هناك
اعباء مالية على أسر الطالبات الدارسات في الجامعة  .واشتكت احدى الطالبات من مزاجية سائقي
الباصات العاملة على خط الجامعة – معان مؤكدة ان معظمهم ال يلتزمون باالجرة المقررة والبالغة 253
فلسا للطالب حيث يدفع جشع الكثير منهم الى التحكم بالطلبة وفرض اسعار مغايرة للتسعيرة المتعارف
عليها  ،مشيرة الى ان معاناة الطلبة تزداد سوءا نهاية كل اسبوع نتيجة لنقص الحافالت .
بدوره اكد نائب رئيس الجامعة للشؤون االكاديمية الدكتور محمد النوافلة ان الجامعة وحسب االتفاقية
المبرمة مع شركة تطوير معان المالكة للسكن  ،تم تحديد اجرة السكنات للطلبات الدارسات في الجامعة
من خارج المحافظة لصالح الشركة ..مشيرا الى ان الجامعة ستعمل على حل بعض المشاكل التي تعاني
منها الطالبات في السكنات من خالل التنسيق مع شركة تطوير معان خاصة فيما يتعلق باألمور الفنية
التي بدأت تظهر في بعض الغرف وتوفير المرافق التي تحتاجها الطالبات داخل حرم السكنات وضمن
االمكان يات المتوفرة لديها وخاصة تلك المتعلقة بالكفتيريا والسوبر الماركت ايمانا منها بأهمية توفير
الظروف الدراسية والنفسية المالئمة للطالبات القاطنات بالسكنات  .وبين الدكتور النوافلة ان الجامعة
ستعمل بالتعاون مع محافظ معان وهيئة تنظيم قطاع النقل على بحث كافة المشاكل الي تتعلق بقطاع النقل
من مدينة معان الى الجامعة وتعزيز الحافالت والتشديد على االلتزام باألسعار المقررة حسب التعرفة
الرسمية .
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نقص في تخصصات هندسة المناجم والتعدين
قال رئيس شعبة هندسة المناجم والتعدين في نقابة
المهندسين م.سمير الشيخ إن هناك نقصا ً في بعض
التخصصات الهندسية في الشعبة التي ال تدرس في
الجامعات االردنية ،مثل هندسة الحفر وهندسة
البترول والهندسة الجيوفيزيائية وهندسة ميكانيك
آليات التعدين.
وأضاف في تصريح صحفي أن عدد طلبة هندسة
المناجم والتعدين الموجودين على مقاعد الدراسة
يبلغ حاليا نحو  333طالب ،وان هذا العدد يشكل
تحديا ً إليجاد فرص عمل لهم ،وتفعيل القوانين
المتعلقة بالمناجم والمقالع وممارسة المهنة إليجاد فرص عمل لهم.
وأكد الشيخ ضرورة أن يكون هناك مهندس تعدين في كل مقلع ومنجم ،وعلى ضرورة أن ال تقل نسبة
المهندسين العاملين في شركات التعدين االجنبية العاملة في المملكة عن  25في المئة ،وان تنص
االتفاقيات المبرمة معها على تشغيل مهندسين اردنيين وفقا لقانون العمل وعقود المقاولة.
واشار الى ان عدد مهندسي المناجم والتعدين خالل  25عام الماضية ال يتعدى  233مهندس ،فيما يبلغ
عدد اعضاء الشعبة  663مهندسا ومهندسة ،وال تتعدى نسبة االناث  5في المئة ،وأنه يالحظ أن هناك
حاليا ً طالبات على مقاعد الدراسة في تخصص الهندسة الجيولوجية وهندسة المناجم والتعدين.
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غ ّرد بالخير ..مبادرة بسواعد شبابية
رويدا السعايدة « -غرد بالخير» ..مبادرة
تطوعيّة عمادها مجموعة شبابية يهدفون إلى
ترسيخ فكرة العمل التطوعي لدى أقرانهم
الشباب بهدف تحقيق مصلحة عامة تشعر
اإلنسان بأنه قادر على إحداث تغيير ايجابي في
المجتمع.
وتسعى المبادرة ،بحسب مسؤولة اللجنة
اإلعالمية للمبادرة رغداء الزعبي ،إلى غرس
روح المبادرة اإليجابية بين أفراد المجتمع،
وتوحيد جهود الشباب في عمل الخير لخدمة
الوطن ،من خالل عمل حمالت توعوية
وتدريبية ،تخدم فئات عمرية مختلفة من
المجتمع ،إضافة إلى ترجمة األفكار البناءة إلى واقع عملي ملموس يخدم الوطن.
وجاءت فكرة المبادرة من رغبة شبابية بالتغيير اإليجابي في مجتمعنا ،والبدء بالعمل قدر المستطاع لترك
تغريدة خير في كل مكان يمكننا تركها فيه.
ولفتت إلى أن أن عدد المتطوعين وقت اطالق المبادرة وصل الى  11متطوعا ً مؤسساً ،منهم طالب
جامعيون ،وموظفون ،وطالب مدرسة ،أما اآلن فتجاوز عدد المتطوعين  53شخصا.
وحول الوسيلة اإلعالمية التي تم إشهار المبادرة من خاللها قالت الزعبي :في البداية عمدنا إلى مواقع
التواصل االجتماعي ،فأنشأنا حسابا ً خاصا ً باسم المبادرة وصفحة ومجموعة ،وبدأنا نتواصل مع
المتطوعين وندعوهم إلى اجتماعاتنا لتتطور عالقتنا التطوعية معهم ،باإلضافة إلى العمل على توزيع
الكتيبات والمنشورات الخاصة بالمبادرة في األماكن العامة ،وخصوصا ً أماكن التجمع الشبابي.
رسم بسمة
وتابعت :نشاطاتنا غير محصورة في مجال تطوعي معين فهي نشاطات خيرية وتنمية مجتمع ،لكن
كمجمل تركز على الفئات التي تحتاج لرسم بسمة على محياها ،مثل األيتام ،الفقراء ،الالجئين ،المسنين.
وكذلك تركز على تنمية طالب مجتمعنا بكافة أعمارهم وفئاتهم عن طريق التوجه لعقد دورات وندوات
وورش عمل بمواضيع مفيدة مختلفة على أيدي متطوعين مختصين.
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وحول الفعاليات التطوعية التي تقوم بها المبادرة قالت :بصفتنا مبادرة ناشئة ،وما زلنا نخطو أولى
خطواتنا في تغريدات الخير ،لدينا جدول زمني لكثير من الفعاليات خالل الفترة المقبلة ..أولها وأبرزها
(حملة اعطني نصيحة) التي نفذناها في الثامن من أيلول الحالي والتي تستهدف طالب التوجيهي.
وقالت إن حملة اعطني نصيحة تسعى لرسم ابتسامة تفاؤل على وجه قادة المستقبل وبناة الغد طالب
الثانوية العامة؛ إذ سيقوم أفراد المبادرة بمرافقة مجموعة من طلبة التوجيهي المتفوقين من العام الماضي
( ،)2313/2312ومجموعة من الطلبة الجامعيين ،ومجموعة من المتطوعين المختصين بحملة خاصة
لطلبة التوجيهي للعام الحالي ( )2312/2313بالحملة األكبر من نوعها ،ندمج ما بين طالب العام
الماضي وطالب العام الحالي يحدثونهم عن تجربتهم ،ويسمعون منهم آمالهم وطموحاتهم ،وصدى
االستفادة من نصائحهم.
وتهدف الحملة إلى تغيير فكرة الطالب عن أن عام التوجيهي عام مرعب ،واستبدالها ببعض األفكار
اإليجابية التي ستؤثر بإيجابية ملحوظة على اندفاعهم نحو الدراسة بشكل فعال ،وعلى تحصيلهم الدراسي
بشكل مميز ،إضافة إلى دمج طالب التوجيهي مع من عاشوا تجربتهم من ذي قبل ،لتبادل األفكار فيما
بينهم واالستفادة من خبراتهم.
كما تهدف إلى استقبال طالب التوجيهي (العام الحالي والعام الماضي) لعامهم الدراسي الجديد بطريقة
غير تقليدية ،وإكساب الطالب مهارة تحديد هدفه وكيفية تحقيقه ،إضافة إلى تعليم طالب التوجيهي أكثر
طرق وأوقات وأساليب الدراسة فعالية حسب الخبراء والمختصين.
وتسعى الحملة إلى تسخير طاقات الشباب التطوعية لخدمة تلك الفئة التي ستنخرط مستقبالً بسوق العمل
وتساهم ببناء الوطن ،وتعزيز تبادل الخبرات بين الشباب من كافة األعمار (طالب توجيهي ،مقبلين على
الدراسة الجامعية ،طالب جامعيين ،طالب أنهوا مسيرتهم الجامعية وانخرطوا بسوق العمل ومشاريعهم
الخاصة) والتشبيك بين هؤالء الشباب والمؤسسة التعليمية األهم (المدرسة) ،وكذلك تعزيز التشبيك بين
المدارس المختلفة في المشاريع الريادية التي تعود على الطالب بالفائدة.
المستودع الخيري
وقالت الزعبي :سنباشر العمل بمشروع (المستودع الخيري) الذي يقوم على جمع الحاجيات الزائدة من
البيوت واستصالحها ومن ثم إعادة توزيعها على من هم بحاجة إليها من العائالت العفيفة.
خير األعمال
وأعادت الزعبي تأكيد أهمية العمل التطوعي ،معتبريته «لذة تفوق الخيال» ،وقالت« :بكل صراحة هو
أمر لم أكتشفه اال قبل ما يقارب العامين ،وتعلقت به حد الجنون ،وهو أضاف لشخصيتي الكثير من
األشياء التي أستشعر روعتها بيني وبين نفسي ،وبيني وبين من حولي ،بت أكثر ثقة بمجتمعي ككل،
المست من خالله معاناة الكثير فأصبحت أكثر استشعارا لنعم هللا عز وجل من حولي».
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إرادة قوية
وقالت :ما دامت إرادتنا قوية ال يوجد مستحيل في الحياة ،فلنبادر بكل ما لدينا من طاقة شبابية للعمل،
ولنقنع أنفسنا بأن التغيير االيجابي يبدأ من داخلنا نحن ،فلو اقتنع كل منا بهذه الفكرة لتبدل كثير من
سلبيات مجتمعنا إلى إيجابيات ..فلما ال نبادر اذاً؟
وتابعت :فكر قليالُ ،نظم وقتك ،رتب أولياتك ،وراجع بشكل سريع نمطك في الحياة وأسلوبك فيها ،ومن
ثم انطلق كن إيجابيا ً في بيتك ،في قريتك ،في مدينتك ،في بالدك ،ي عالمك ..واترك بصمتك المميزة من
بعدك .فكل ما نراه اآلن من تطور ونمو ليس اال طرف خيط لما ستبنيه أنت .تماما ً كما وسيأتي يوم
وتصبح به إنجازاتك طرف خيط ألبنائك وأحفادك ،فال تشتتهم بالبحث عن ذلك الخيط كثيراً ،دعه بارزاً
للعيان يستفيد منه الجميع ،فتصبح فعالً شخصا ُ فعاالً في مجتمعك ،صنع ما هو فعال لالرتقاء بأمتة نحو
القمم.
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"مهارات للتوظيف" يطلق مادة مهارات في الكرك والطفيلة
قام برنامج مهارات التدريب للتوظيف وبدعم من السفارة البريطانية (صندوق الشراكة العربية
البريطانية) والمدار من قبل مركز تطوير األعمال ،بإطالق مادة مهارات في كل من محافظتي الكرك
والطفيلة في جامعتي مؤتة والطفيلة التقنية خالل الفصل الدراسي الثاني من العام  ،2313/2312والتي
تستهدف الشباب في الجامعات األردنية ،كما يستهدف البرنامج في مرحلته األولية حديثي التخرج من
الشباب في كلتا المحافظتين من خالل برنامج تدريب مكثف لمدة خمسة أسابيع.
وتأتي هذه المبادرة تماشيا ً مع الرؤية الملكية السامية حول ضرورة تمكين الشباب األردني وتعزيز دوره
في بناء المجتمع والمساهمة في خلق فرص عمل لهم في جميع محافظات المملكة.
ومن خالل برنامج مهارات ،يتم إكساب الشباب المهارات الشخصية والمهنية لبناء مسار وظيفي مميز
والعثور على فرص عمل في سوق العمل؛ إذ يتم تمكين الشباب من التغلب على عائق عدم امتالكهم
الخبرة العملية كأحد الشروط األساسية للتوظيف.
وأعربت المدربة سيرين العدوان؛ وهي من مدربي برنامج مهارات المتميزين ،قائلة "كمدربة متخصصة
قمت بتدريب العديد من الطالب في العديد من المحافظات األردنية مع برنامج مهارات للتدريب
والتوظيف ،لكن طالب جامعتي مؤتة والطفيلة التقنية كانوا قد أخذوا الكثير من اهتمامي .فهم استطاعوا
التعامل مع التمارين العامة ودراسات الحاالت العملية بشكل سريع .ومن األمور التي حازت انتباهي،
روح الحماس وااللتزام لدى الطالب بغض النظر عن التزاماتهم .التزامهم وإخالصهم للورشة التدريبية
أدهشني ،وقد ساعد أيضا ً على تطوير روح الصداقة بيننا .وقد كان استمتاع الطالب المشاركين في
الدورة صورة مثيرة لالهتمام ،مما دعا الى زيادة الطاقة اإليجابية لدي .هذه الورش كان لها معنى خاص
لي".
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االتحاد الرياضي للكليات الجامعية يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم
يعقد رئيس االتحاد الرياضي للكليات الجامعية والجامعية المتوسطة في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور
ابراهيم العدوان عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الثالثاء في عمادة شؤون الطلبة في الجامعة
مؤتمرا صحفيا ،وذلك للحديث عن آخر التحضيرات النطالقة المنافسات الرياضية لالتحاد ،وبرمجة
االنشطة الرياضية للطالب والطالبات للفصل الدراسي االول واماكن اقامتها وتحديد مواعيدها.
ويتحدث رئيس االتحاد في المؤتمر عن خطة االتحاد الرامية لزيادة دورات التدريب للعاملين في النشاط
الرياضي بالجامعة.
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التعليم ليس في خطر فحسب بل مخطر أيضا
حسني عايش
كلما تشتت انتباهنا عن حال التعليم في األردن ،أعادنا األستاذ الدكتور عاهد
الوهادنة إليه ،فقد كان مقاله األخير عن تراجع مستوى التعليم العالي في
األردن (الرأي في  )2313/6/23مدويا ً عند من يفكرون في هذا التعليم.
والحقيقة أن هذا المقال وإن كان مقصوراً على تراجع مستوى التعليم العالي
في األردن إال أنه يؤكد – ضمنا ً – تراجع مستوى التعليم العام أو المدرسي
الذي يشكل مدخله األول .
وبالتمعن في المقال نعثر على بصمات التعليم العام القوية في التعليم العالي.
ومن ذلك – مثالً – أن اعتماد التعليم العالي أسلوب التلقين السريع أو الواجبات السريعة المفتقرة للبحث
واالستقصاء والتفكير هو انعكاس لنمط هذا التعليم في المدرسة .وبدالً من أن تتحول الجامعة الى مد قوي
يرفع جميع السفن أو الطلبة الذين يلتحقون به فيغير هذا النمط نجده يهبط الى مستواه ألن المد ــ إن وجد ــ
ال يستطيع رفع القوارب المثقوبة.
وهكذا يهبط مستوى التعليم العالي الى مستوى التعليم المدرسي ،وبخاصة أن كثيراً من خريجي الجامعة
يعملون في هذا التعليم فيما بعد ،وهكذا يتحول خريجو المدرسة والجامعة بمرور الوقت الى أميين
يحملون شهادة التوجيهي او البكالوريوس وربما الماجستير أو الدكتوراه ويعلّمون في الجامعات أيضا ً.
ولما كانت المدرسة والجامعة في الماضي المكانين األنظفين واألرقيين في المجتمع ،فقد كان االلتحاق
بهما جذابا ً للتالميذ والطلبة .أما اليوم فقط أصبحتا األقل جاذبية لهما مقارنة بالسينما والمول واإلنترنت...
وبذلك تحول كل من المدرسة والجامعة إلى مركز اعتقال نهاري للتالميذ والطلبة ،واإل لو ترك الخيار
لهم او لم يكونوا مضطرين إليهما ما التحق بهما أحد .وهو ما يعبر عنه األستاذ الوهادنة «بتراجع الرغبة
واالندفاع للدراسة مع ازدياد مغريات العصر».
إن هذا يعني أن على المدرسة والجامعة التفوق على العالم الخارجي في إغراء التالميذ والطلبة بالدراسة
والبحث واالستقصاء والتفكير والقدوة ،وليس تابعة له والهثة ورائه .ولعل اعتماد منهج التعلّم والتعليم
بالبحث واالستقصاء خير أسلوب ووسيلة لخلق هذا اإلغراء ،لما في االكتشاف واالختراع الذين ينجمان
عنهما من بهجة أو نشوة وشعور باإلنجاز.
ويتحدث األستاذ الوهادنة عن التغير في شخصية طلبة اليوم عن طلبة األمس ،وهو تغير طبيعي ناجم عن
تغير العصر ،وبالذات عن تغير التكنولوجيا التي هي أساس كل تغيير ومصدره في جميع العصور ،ولكن
العيب في المدرسة والجامعة التي لم تأخذ هذا التغيير بعين االعتبار وتستوعبه وتستفيد منه.
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أما لماذا ال يتقبل طلبة الجامعة إال أسلوبا واحدا للدراسة وهو قراءة الملخصات والمالحظات السريعة،
وتحديد أرقام صفحات معينة في الكتاب مطلوبة أو محذوفة ،فهو ما تكونّوا عليه في المدرسة حيث حلت
الملخصات الجاهزة (الدوسيهات) وأرقام الصفحات محل الكتاب والمختبر والمشغل والملعب .لقد تكون
تالميذ المدرسة على هذا األساس حتى لقد صار جزءاً ال يتجزأ من بنية تمدرسهم .ولألسف ال تأخذ
المدرسة متطلبات التعليم العالي باالعتبار وهي تعلّم؟
والغريب أن ال وزارة التربية والتعليم وال إدارات المدارس والمعلمين والمعلمات يرفضون الملخصات
(الدوسيهات وأرقام الصفحات) أو يعلمون التالميذ مهارة التلخيص أوالً بأول لصنعها بأنفسهم ،بل
بالعكس تراهم يفرضونها على التالميذ ألن الملخصات والدروس الخصوصية أصبحتا بزنسا ً واسعا ً وال
ضريبة دخل عليه كما هو الحال في مصر.
وبناء عليه يجد األساتذة والمدرسون في الجامعة أنفسهم مضطرين للسباحة مع هذا التيار المدرسي
ومواصلة هذا الشكل المدمر من التعلّم والتعليم فال يقاومونه بعد أن أصبح الطلبة متمردين ،وكل رئيس أو
أستاذ أو مدرس يريد أن ينجو ويمر بسالم من بين نقط المطر كي ال يتبلل أو يغرق وليكن بعد ذلك ما
يكون.
وتأتي أسس القبول التي توزع المقاعد على طلبة المدارس األكثر غشا ً أو األسوأ إدارة لتعميق كل
السلبيات في المدارس والجامعات الحكومية ،بل وللقضاء على نوعية التعليم العالي في األردن وتدميره
موضوعا ً.
هذا بعض من فيض المقالة التي يصلح كل بند فيها لشرحه وتفسيره في كتاب ،فالتعليم ليس في خطر
فحسب ،بل مخطر أيضا ً وقد يموت ويتحول الى جثة هامدة ،ولكن ما ال تندهي ما في حدا.
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ملف يثير القلق!
د.محمد أبو رمان
في جلسة مهمة ومثيرة ،في مركز الدراسات االستراتيجية بالجامعة
األردنية ،تناول المسؤولون المعنيون (في وزارتي العمل والصحة،
واألجهزة األمنية ،والقضاء ،ونقابة أصحاب مكاتب االستقدام ،والمركز
الوطني لحقوق اإلنسان) ملف عامالت المنازل ،وما يطرحه من إشكاليات
وتعقيدات متعددة.التركيز خالل الورشة وما خرجت به من توصيات -
تعهد أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة ،بوضعها موضع التنفيذ
الفوري -كان على مشكالت أساسية ،أبرزها قضية هروب العامالت من
المنازل.
وإذ ال توجد إحصاءات وأرقام دقيقة بشأن هؤالء العامالت ،تذهب تقديرات األجهزة المختصة إلى ّ
أن
عدد "الملتزمات بتصريح العمل" هو قرابة  23ألفا ،في ّما يبلغ عدد اللواتي "يعملن بصورة غير
مر ّخصة" حوالي  29ألف عاملة؛ أي ّ
إن لدينا في األردن حوالي  93ألف عاملة منازل .هذا فيما تشير
أن العدد قد يصل إلى  63ألف عاملة ،أي ّ
تقديرات أخرى ،في الورشة ،إلى ّ
أن هنالك قرابة  53ألف
عاملة ال يحملن تصريحاً ،ويعملن بصورة غير قانونية.المشكلة األكثر خطورة تكمن في ّ
أن نسبة من
"العامالت غير المر ّخصات" يصبحن جزءاً من "التجارة بالبشر"؛ إذ يقوم بعض السماسرة بتشغيلهن
وابتزازهن واستغاللهن بصورة غير قانونية وال إنسانية ،في ظل قصور القانون المطبّق ،بسبب عدم
وجود عقوبات رادعة فيه لمواجهة السماسرة والخارجين على القانون ،ما يجعل قطاعا ً عريضا ً وواسعا ً
وحسّاسا ً من أوالء العامالت خارج نطاق الرقابة القانونية واإلدارية.من الجوانب المقلقة أيضاً ،ما صرّح
به الدكتور خالد أبو رمان ،المسؤول في وزارة الصحة عن هذا الملف.
إذ أشار إلى ّ
أن معظم العامالت يحضرن من مناطق فقيرة ومه ّمشة ،تنتشر فيها األمراض .وقد رصدت
ً
ً
الوزارة في اآلونة األخيرة تزايدا ملحوظا في أعداد المصابات بااليدز واألمراض السارية األخرى ،بما
يفوق كثيراً نسبة اإلصابة بهذه األمراض في األردن ،وذلك بعد أن تكون دول عربية أخرى رفضت
استقبالهن ،فيحاول أصحاب المكاتب الخارجية إيجاد بديل لهن في األردن!وأشار إلى ّ
أن أغلب
الفحوصات الطبية التي تجرى للعامالت في بلدانهن ،غير دقيقة وال مصداقية لها ،ما يجعل المشكلة أعقد
عندما تصل العامالت إلى األردن ،إلى حين إجراء الفحوصات الطبية لهن .وإذا تبيّن ّ
أن إحداهن مصابة
بأمراض معديةّ ،
فإن المسألة تدخل في تعقيدات قانونية وإنسانية ومالية خالل عملية الترحيل.
جوانب متعددة من المشكالت طُرحت ،وتوصيات وأفكار مهمة قُ ّدمت للتعامل مع هذا الملف ،أهمها -في
ظني -الجانب الثقافي المجتمعي؛ أي مقدار وعينا ،نحن األردنيين الذين نستقطب العامالت ،باألبعاد
المختلفة لهذا الملف؛ قانونيا ً وثقافيا ً وإنسانيا ً .وهو ما يوجب على الجهات المعنية التشدد أكثر ،والتدقيق
على مكاتب استقدام العامالت ،وتعزيز الخطوات المسبقة قبل وصول العاملة إلى األردن ،بشأن مدى
مطابقة القادمات للمواصفات المطلوبة.كما طُرحت توصيات أخرى ،مثل تشديد العقوبة على المخالفات
والمخالفين ،وإيجاد آليات أكثر فعالية في الرقابة على وضع عامالت المنازل في األردن ،وتشديد
اإلجراءات القانونية واإلدارية.
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الجانب الثقافي-المجتمعي األهم الذي أتحدث عنه -إذا تجاوزنا المشكالت المتعددة التي تنشأ من
االختالفات الثقافية ،ووجود العامالت في المنازل ،وهي كثيرة بالمناسبة -هذا الجانب هو :هل يُع ّد أمرا
صحّيا فعالً أن تكون دولة مثل األردن ،تعد من الدول الفقيرة التي تعاني أزمات الفقر والبطالة والعجز
الكبير في الموازنات والمديونية ،فيها هذا العدد الكبير من "عامالت المنازل" ،وهو ما ال يتوافر في
الواليات المتحدة وأوروبا؟! أال يفترض أن نقفز من التفكير في ح ّل مشكلة العامالت ،إلى القضية نفسها؟!
هل يمكن استبدالهن بجليسات أطفال وعامالت محليات ،بعد تأهيلهن وتوفير الضمانات القانونية
والمجتمعية لهن؟
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حالة الطقس
طقس األردن

الثالثاء

2313/6/22

الثالثاء -42أيلول4102-
تتأثر المملكة ب ُكتلة هوائية باردة نسبيا ً تعمل على حدوث أحوال جوية غير ُمستقرة
نهارا:
يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من ُمعدالتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي
 6-9درجات مئوية .و يتحول الطقس ليُصبح أبرد من ال ُمعتاد ،و ُمتقلبا ً ما بين غائم جزئي و غائم في
العديد من المناطق .و تتهيأ الفرصة تدريجيا ً لهطول زخات ُمتفرقة من المطر بمشيئة هللا أثناء النهار و
ذلك في أجزاء ُمختلفة من شمال المملكة  ،رُبما تترافق مع حدوث الرعد أحياناً ،كما ال يُستبعد أن تمتد
بعض الزخات المطرية نحو أجزاء من المناطق الوسطى .وتكون الرياح غربية نشطة السرعة على
فترات ،وتكون ُمثيرة للغبار واألتربة في المناطق والطرق الصحراوية.
وفي خليج العقبة ،تكون الرياح شمالية ُمعتدلة إلى نشطة السرعة ،وتكون ُمثيرة للغبار واألتربة على
فترات .ويبقى البحر هادئا ً.
يُ ّ
حذر من:
 -1خطر تدني مدى الرؤية األفقية في المناطق والطرق الصحراوية خاصة مع ساعات العصر نتيجة
الغبار واألتربة ال ُمثارة بفعل الرياح النشطة.
 -2خطر اإلنزالق على الطرقات عند بداية هطول األمطار.
ليال:
يكون الطقس بارداً نسبيا ً و غالبا ً غائم في ُمختلف المناطق و ال سيّما فوق ال ُمرتفعات الجبلية العالية .و
تبقى الفرصة ُمهيأة لهطول زخات متفرقة من المطر بمشيئة هللا في الساعات األولى من الليل وذلك في
أجزاء ُمختلفة من شمال المملكة  ،رُبما تترافق مع حدوث الرعد أحيانا ً  ،كما وال يُستبعد أن تمتد بعض
الزخات المطرية نحو أجزاء من المناطق الوسطى .وتكون الرياح غربية ُمعتدلة السرعة ،تنشط أحيانا ً.
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األربعاء -45أيلول4102-
نهارا:
ترتفع قليالً درجات الحرارة مع بقائها أقل من ُمعدالتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي  9-2درجات
مئوية .و يبقى الطقس أبرد من ال ُمعتاد فوق ال ُمرتفعات الجبلية و خاصة العالية منها ،في حين يعود
الطقس ليُصبح خريفيا ً لطيفا ً في بقية المناطق .و تظهر كميات من السُحب ال ُمنخفضة .و يُحتمل هطول
زخات محلية من المطر بمشيئة هللا في مناطق محدودة و خاصة في شمال البالد .وتكون الرياح شمالية
غربية ُمعتدلة السرعة ،تنشط أحيانا ً.
وفي خليج العقبة ،تكون الرياح شمالية ُمعتدلة إلى نشطة السرعة ،وتكون ُمثيرة للغبار واألتربة على
فترات .ويبقى البحر هادئا ً.
ليال:
يكون الطقس مائالً للبرودة في ُمختلف المناطق ،و يتحول ليُصبح بارداً نسبيا ً فوق ِجبال الشراه و مناطق
السهول الشرقية .و تظهر بعض السُحب ال ُمنخفضة في بعض المناطق .وتكون الرياح شمالية غربية
ُمعتدلة السرعة.

الخميس -46أيلول4102-
نهارا:
يطرأ إرتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من ُمعدالتها لمثل هذه الفترة من العام بقليل .و يعود
الطقس ليُصبح خريفيا ً ُمعتدالً و ُمشمسا ً في أغلب المناطق .وتكون الرياح ُمتقلبة اإلتجاهات ،تتحول
عصراً إلى شمالية غربية ُمعتدلة السرعة.
وفي خليج العقبة ،تكون الرياح شمالية ُمعتدلة إلى نشطة السرعة ،وتكون ُمثيرة للغبار واألتربة على
فترات .ويبقى البحر هادئا ً.
ليال:
ترتفع درجات الحرارة بصورة ملموسة ُمقارنة بالليالي الماضية ،و يكون الطقس لطيفا ً في كافة المناطق،
رُبما يميل إلى البرودة بعد ُمنتصف الليل في السهول الشرقية و ِجبال الشراه .وتكون الرياح شمالية
شرقية ،خفيفة إلى ُمعتدلة السرعة.
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زوايا الصحف
عين الرأي

الثالثاء

2313/6/22

 لجنة عطاءات األشغال العسكرية أعلنت عن طرح عطاء وتحديث وتأهيل مستشفى الملكة علياء
العسكري الممول من المنحة السعودية لدعم مشاريع التنمية في المملكة .اللجنة دعت المقاولين
من الجنسية السعودية واألردنية للمشاركة في تقديم عروض هذا المشروع .
 مصدر مسؤول في دائرة األحوال المدنية والجوازات العامة قال الى «عين الرأي» أن عدد
المواطنين األردنيين المسجلين مدنيا الذين يحملون أرقاما وطنية والمقيمين داخل المملكة
وخارجها بلغ ( ) 9،39،619مواطنا منهم  325512166ذكرا فيما بلغ عدد اإلناث
 322692926وقامت الدائرة بتسجيل 1132169واقعة والدة حتى نهاية شهر تموز الحالي.
 المفوضية السامية العليا لشؤون الالجئين تنوي فتح مكتب لها في محافظة معان لخدمة الالجئين
السوريين ..مشروع الخدمات الميدانية لالجئين العراقيين والسوريين في األردن الذي يعمل تحت
مظلة المفوضية طرح مناقصة العمال انشاء المكتب في معان.
 حزب العدالة واإلصالح نشر إعالنا تنويهيا في الصحف اليومية يفيد ان تسمية الدكتور إبراهيم
الجزازي أمينا عاما للحزب سقط سهوا وان نظير العربيات ما زال يشغل منصب األمين العام
بالوكالة والجزازي سمي نائبا لالمين.
 مؤسسة الضمان االجتماعي أطلقت حملة إرشادية لسائقي التاكسي والعامالت في مجال
السكرتاريا ..المؤسسة اتاحت لسائق التاكسي األردني الذي يعمل لحسابه الخاص االشتراك
االختياري في الضمان فيما نبهت كل من تعمل سكرتيرة في عيادات طبية أو مكاتب هندسية
ومحاماة وتجارية ومختبرات طبية انه من حقها االشتراك في الضمان.
 النائب خالد بزبز الحياري قاد مبادرة لإلصالح بين نخب ثقافية من السلط على خلفية الشرخ
الذي حصل بينهما بعد انتخابات منتدى السلط الثقافي ..الحياري جمع أطراف الخالف في منزله
بحضور عدد من شباب المدينة وحل الوفاق مكان الخصام.
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صنارة الدستور

الثالثاء

2313/6/22

 ابناء الجالية المصرية في عمان قاموا بوضع صورة كبيرة لجاللة الملك عبدهللا الثاني فوق احد
االبنية في شارع فيصل بوسط البلد تقديرا من ابناء الجالية لمواقف جاللته الداعمة للشعب
المصري.
 قالت صحيفة االقتصادية السعودية إن األردن كان مقصداً للعديد من السعوديين لقضاء إجازة
العيد الوطني لبالدهم والتي انتهت امس اإلثنين.
 اعلنت وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا) ان عدد الالجئين
الفلسطينيين الذي فروا من سوريا والمتواجدين على األراضي األردنية وصل الى ()6633
الجئا بحسب األحصائيات األخيرة للوكالة نشرتها على موقعها األلكتروني.
 تقيم نقابة المهندسين في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الثالثاء في مجمع النقابات ندوة
حول مجابهة التطبيع بمشاركة العديد من الفعاليات.
 تعرضت سيارة النائب شادي العدوان لالحتراق فجر أمس في منطقة الكفرين في لواء الشونة
الجنوبية ما أدى إللحاق إضرار مادية بها ..وقامت كوادر الدفاع المدني بإطفاء الحريق وفتحت
األجهزة األمنية تحقيقا في الحادث.
 ابلغ مدير االعالم في وزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين «صنارة الدستور» ان عدد الماعز
التي نفقت في الطفيلة امس لم يتجاوز الـ( )9في مزرعة واحدة ..مشيراً الى انه تم على الفور
تكليف فريق بيطري خاص ألخذ عينات من الدم والغذاء والماء إلرسالها إلى المختبر في عمان
للوقوف على حقيقة المرض.
 قام أحد المواطنين باالعتداء بوحشية على زوجته بمنطقة وسط البلد بالقرب من امانة عمان
الكبرى في رأس العين صباح امس االثنين االمر الذي ادى الى تجمهر المارة في محاولة إلبعاد
الزوج الذي انتابته حالة هستيرية حيث اصيبت المرأة بانهيار عصبي ادى الى نقلها الى
المستشفى.
 يعقد مركز حماية وحرية الصحفيين حلقة نقاشية ظهر اليوم الثالثاء تجمع اعالميين وقضاة
ورؤساء محاكم ونيابة عامة ورؤساء وحدات ادارية لمناقشة سبل تعزيز العالقة بين الصحافة
والسلطة القضائية بما يعزز حرية االعالم ويرسخ قيم العدالة ودولة القانون.
 نفذ سائقوا سرفيس النزهة إضرابا ً عن العمل احتجاجا ً على ما وصفوه بتر ّدي طريق خط سير
السرفيس مطالبين بإصالح وتعبيد الطريق بعد أن قامت أمانة ع ّمان بتخشينها قبل أسابيع.
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زواريب الغد

الثالثاء

2313/6/22

 مدير األمن العام الفريق الركن توفيق الطوالبة بادر قبل أيام للتوجه لدائرة السير ودفع قيمة
مخالفة مرورية كانت حررت بحق سيارته الخاصة .للعلم المخالفة بحق سيارة مدير األمن العام
كانت مخالفة وقوف مزدوج أمام أحد مطاعم عمان .الطوالبة أكد أمام ضباط وكوادر السير وقف
شطب أية مخالفات سير.
 يقضي وزير المالية أمية طوقان اجازة خاصة في الواليات المتحدة االميركية.
 عقدت محكمة أمن الدولة أمس جلسة جديدة للنظر بقضية محاولة تفجير مبنى المخابرات التي
يحاكم فيها المتهم عزمي الجيوسي وآخرون منذ نحو عشرة اعوام .هذه القضية كانت حركت منذ
العام  2332واعيدت من قبل محكمة التمييز إلى أمن الدولة لثالث مرات الجراء المقتضى
القانوني.
 النائبان السابقان وصفي السرحان ومحمود النعيمات مازحا زميلهما النائب الحالي عدنان
السواعير بعد ان التقياه في محكمة أمن الدولة صباح أمس بقولهما "اطمن ..وتعال ..نحن ال
نحمل سالحا"  ،في اشارة الى حادثة اطالق النار في مجلس النواب قبل اسبوعين والتي اثارت
الرأي العام األردني.
 بدأ مجلس نقابة أطباء األسنان مؤخرا بتنفيذ خطته االستثمارية ،من خالل التفاوض على شراء
قطع اراض في العاصمة وباقي المحافظات ،وذلك حتى يتسنى له تقديم خدمة االسكان العضاء
النقابة ،وبما يمكن من رفد صندوق التقاعد بااليرادات ،بعد توقف االستثمار الموال النقابة منذ
فترة طويلة.
 السفير الصيني في عمان يقيم االثنين المقبل حفل استقبال في مقر السفارة بمناسبة الذكرى
الرابعة والستين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية ،دعا له شخصيات رسمية وسياسية
ودبلوماسية وإعالمية.
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أبرز عناوين الصحف
اليومية

 الملك  :األردن معني بالوصول الى سالم عادل وشامل الملك :ندعم حالً سياسيا ً ينهي الصراع في سوريا نائب الملك يبحث مع وفد الناتو مستجدات المنطقة األمير الحسن :البيئة التي ترعى اإلرهاب الفكري طاردة للحوارالنسور :األزمة السورية زادت األعباء المفروضة على المملكة 9سنوات المدة الخاضعة للتقاعد للوزراء وأعضاء مجلس األمة
 بلتاجي :مسلخ جديد بكلفة  133مليون دينارالمجالي  :األردن يتحمل  %93من كلفة استضافة الالجئين-انخفاض الصادرات الوطنية  %326العام الماضي

 الملك يلتقي عددا من القيادات الفكرية والسياسية واإلعالمية واألكاديمية في نيويورك الملك يؤكد ضرورة التحرك إلنهاء معاناة الشعب السوري في الداخل والخارج الفعاليات الوطنية :مقال الملك يؤكد مضي األردن بخطوات عملية وجادة بمسيرة اإلصالح النسور :الملك كان سبّاقا بالدعوة لإلصالح االمير الحسن :البيئة الراعية لالرهاب الفكري طاردة للحوار مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية ألول مرة في قبة الصخرة حظـر جماعـة «اإلخوان» في مصـر المجالي :دعم األردن للتعامل مع تداعيات األزمة السورية ال يرقى لمستوى -ال تغيير على التوقيت العام الحالي
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 الملك يدعو إلى توافق لحل أزمة سورية سياسيا السوريون أدخلوا أكثر من مليار دوالر لالقتصاد األردني "مياهنا" تتوقع تشغيل محطة زي خالل أيام األردنيون يح ّملون  29مليون صورة على فيسبوك بشهر فض احتجاج بالغاز عند مدخل زوار البتراء (فيديو) بوادر "انتفاضة ثالثة" في الضفة ترجيح تأجيل الدورة العادية لمنتصف تشرين الثاني المقبل ُكتلة هوائية باردة نسبيا وفرصة لألمطار اليوم -مؤشر البورصة ينخفض بنسبة % 3293
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