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أخبار الجامعة

الدستور ص+١ :الغد ص+١ :السبيل ص+١ :العرب اليوم ص+٧ :بترا +جميع المواقع اإللكترونية
٢٠١٣/٢/٢١
الخميس

استطالع جديد لمركز الدراسات االستراتيجية بالجامعة االردنية
اظھرت نتائج استطالع للرأي العام "لما بعد االنتخابات وبعض القضايا الراھنة" اجراه مركز
الدراسات االستراتيجية في الجامعة االردنية أن أكثر من نصف افراد العينة الوطنية وعينة قادة
الرأي )٥١بالمئة من أفراد العينة الوطنية و٥٤بالمئة من أفراد عينة قادة الرأي( يعتقدون بأن األمور
تسير في االتجاه الصحيح في المملكة  ،في ما يعتقد  ٤٠بالمئة من أفراد العينة الوطنية و٣٩بالمئة من
أفراد عينة قادة الرأي بأن األمور تسير في االتجاه الخاطئ.
وشملت عينة االستطالع  ١٨٠٠شخص كعينة وطنية ممن أعمارھم  ١٨سنة فأكثر ،وبنسبة ٥٠
بالمئة ذكوراً و ٥٠بالمئة إناثا ً تم اختيارھم بشكل عشوائي من  ١٨٠موقعا ً تغطي مناطق المملكة كافة
 ،فيما شملت عينة قادة الرأي  ٧٠٠شخص من سبع فئات بواقع  ١٠٠شخص من كل فئة ،بنسبة
استجابة ٩٨بالمئة وتم تنفيذه في الفترة الواقعة بين الثالث والعاشر من الشھر الحالي  ،وشارك في
عملية التنفيذ  ٦٨باحثا ً ميدانيا ً و ١٧مشرفاً ،و  ١٥باحثة مكتبية لالتصاالت الھاتفية .
وتحدث مدير المركز الدكتور موسى شتيوي في مؤتمر صحفي عقده اليوم االربعاء عن السبب
الرئيس العتقاد مستجيبي العينة الوطنية بسير االمور في االتجاه الخاطئ )من الـ  ٤٠بالمئة ( ،وعزا
 ٢٧بالمئة منھم إلى وجود الفساد المالي واإلداري والواسطة والمحسوبية ،فيما عزا ٢٥بالمئة السبب
إلى ارتفاع األسعار وغالء المعيشة ،و١٧بالمئة إلى الوضع االقتصادي السيء بصفة عامة ،وان
١٠بالمئة اشارت الى ان السبب يعود لوجود البطالة.
وقال شتيوي ان ما نسبته ٦٨بالمئة من المستجيبين رأوا ان الحكومة تفعل كل ما بوسعھا لتزويد
المواطنين بجميع الخدمات ،مقارنة بـِ ٧٢بالمئة في استطالع كانون األول  ، ٢٠١٢في ما ال يوافق،
وال يوافق على اإلطالق ،ما نسبته ٢٩بالمئة من المستجيبين على عبارة "أن الحكومة تفعل كل ما
بوسعھا لتزويد المواطنين بجميع الخدمات" مقارنة بـِ ٢٦بالمئة في استطالع كانون األول .٢٠١٢
وفيما يتعلق باالنتخابات النيابية  ،اشار الى اعتقاد ٥٣بالمئة من أفراد العينة الوطنية و ٥٢بالمئة من
أفراد عينة قادة الرأي بأن الھيئة المستقلة لالنتخاب كانت قادرة على إجراء انتخابات حرة ونزيھة
وشفافة ،في ما يعتقد ٤٧بالمئة من أفراد العينة الوطنية و٤٨بالمئة من أفراد عينة قادة الرأي بأن
الھيئة لم تكن قادرة على إجراء انتخابات حرة ونزيھة وشفافة.
وبحسب االستطالع فقد أفاد ٦٩بالمئة من أفراد العينة الوطنية و٩٣بالمئة من أفراد عينة قادة الرأي
بأنھم سمعوا بعملية شراء أصوات خالل االنتخابات البرلمانية التي جرت مؤخراً  ،كما أفاد ١٦بالمئة
من أفراد العينة الوطنية بأنھم شاھدوا بأنفسھم قيام أشخاص بعملية شراء أصوات  ،فيما يعتقد
٦٥بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية و٧٦بالمئة من عينة قادة الرأي بأن بيع وشراء األصوات أثر
على نتائج االنتخابات ،ويعتقد ٤٢بالمئة من أفراد العينة الوطنية و٢٨بالمئة من أفراد عينة قادة الرأي
بأن اإلجراءات الحكومية كانت كافية في مواجھة بيع وشراء األصوات ،في ما يعتقد ٤٨بالمئة من
أفراد العينة الوطنية و٦٩بالمئة من أفراد عينة قادة الرأي بأن اإلجراءات الحكومية كانت غير كافية .
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وفيما يتعلق باللذين لم يقوموا باالنتخاب ،أفاد ان ١٩بالمئة منھم بأن السبب الرئيسي في عدم
المشاركة في االنتخابات األخيرة ،ھو عدم الثقة بالمرشحين والقوائم الوطنية  ،في ما أفاد ١٣بالمئة
بعدم جدوى االنتخابات و١٢بالمئة بعدم توافر الوقت  ،اما يتعلق بمن قاموا باالقتراع يوم االنتخابات،
أفاد ٣٤بالمئة بأنھم قاموا بإعطاء صوتھم للقائمة الوطنية على أساس أن رئيس ھذه القائمة أو أحد
أعضائھا ممن يقدم خدمات ألھل الدائرة ،وأفاد ٢٥بالمئة بأنھم انتخبوا القائمة على أساس أن رئيس
ھذه القائمة أو أحد أعضائھا يمت لھم بصلة قرابة ،وان ١٤بالمئة انتخبوا قائمة على أساس أن رئيس
القائمة أو أحد أعضائھا شخص مشھور في البلد.
واشار شتيوي الى ان ٦٧بالمئة من المستجيبين الذين شاركوا باالنتخابات افادوا بأن القناعة
بالمشاركة ھي أكثر شىء شجعھم على المشاركة في االنتخابات ،فيما أفاد ١٢بالمئة بأن وجود القوائم
ھو الذي شجعھم على المشاركة  ،كما أفاد ٩٦بالمئة من المستجيبين بأن اإلجراءات يوم االقتراع
كانت سھلة وميسرة إلى درجة كبيرة ومتوسطة .
وحول المجلس النيابي المنتخب  ،بينت النتائج اعتقاد ٢٨بالمئة من المستجيبين بأن المجلس النيابي
الجديد )الحالي( سيكون أفضل من المجلس النيابي السابق ،حيث عزا ھؤالء األسباب الى وجود
بعض النواب الجدد من ذوي الكفاءة  ،وعزا ١٨بالمئة السبب الى تفاؤلھم وأملھم بالمجلس الجديد نحو
االصالح والتغيير ،فيما عزا ١٦بالمئة السبب الى نزاھة االنتخابات واالجراءات االنتخابية ،وعزا
١٤بالمئة السبب الى نوعية النواب وكفاءتھم لخدمة مصالح البلد.
وفيما يتعلق بالحكومة البرلمانية أظھرت النتائج رفضا ً واضحا ً من قبل عينة قادة الرأي لفكره أن
يكون النائب وزيراً ،حيث ال يؤيد أن يكون النائب وزيراً ما نسبته ٨١بالمئة من أفراد العينة ،مقابل
١٧بالمئة فقط يؤيدون ان يكون النائب وزيراً  ،فيما أظھرت النتائج أن ٦٠بالمئة من أفراد العينة
الوطنية ال يؤيدون أن يكون النائب وزيرا ،مقابل ٢٩بالمئة يؤيدون ذلك.
وبحسب االستطالع فيما يتعلق باألحزاب والحراكات التي تطالب بالمزيد من االصالحات السياسية،
يعتقد ٧٥بالمئة من المستجيبين بأن على ھذه األحزاب والحراكات التي تطالب بالمزيد من
اإلصالحات السياسية ،الحصول على ھذه المطالب من خالل العمل مع مجلس النواب المنتخب ،في
ما يعتقد ١٦بالمئة بأن على ھذه األحزاب والحراكات االستمرار في التظاھر في الشارع لتحقيق
مطالبھا.
وحول الوضع االقتصادي للمستجيبين واألردن  ،وصف ١٤بالمئة من المستجيبين بأن وضع أسرھم
االقتصادي اليوم أفضل مما ھو عليه مقارنة باالثني عشر شھراً الماضية ،في ما وصف  ٣٧بالمئة
وضع أسرھم االقتصادي بأنه لم يتغير عليه شيء ،ووصف ٤٨بالمئة بأن وضع أسرھم االقتصادي
أسوأ مما ھو عليه مقارنة بـِاالثني عشر شھراً الماضية.
وحول الموضوعات المتعلقة بالفساد  ،يعتقد ٦١بالمئة من أفراد العينة الوطنية و٦٦بالمئة من أفراد
عينة قادة الرأي بأن الفساد المالي اإلداري منتشر إلى درجة كبيرة في األردن ،ويعتقد ٢٨بالمئة من
أفراد العينتين بأنه منتشر إلى حد ما ،فيما يعتقد ٦٨بالمئة من المستجيبين بأن الحكومة جادة إلى
درجة كبيرة ودرجة متوسطة في مكافحة الفساد المالي واإلداري  ،و١٢بالمئة غير جادة على
االطالق في مكافحة الفساد المالي واإلداري.
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الدستور ص٦ :

٢٠١٣/٢/٢١

الخميس

»الممرضين« تطالب النواب بدعم مطالب منتسبيھا في »الصحة« ومستشفى »األردنية«
طالبت نقابة الممرضين أعضاء مجلس النواب بدعم مطالب الممرضين العاملين في وزارة الصحة
ومستشفى الجامعة االردنية.
جاء ذلك في خطابات وجھھا نقيب الممرضين محمد حتاملة الى أعضاء مجلس النواب أشار فيھا الى
أن الممرضين والقابالت العاملين في وزارة الصحة ومستشفى الجامعة قرروا التوقف المفتوح عن
العمل اعتباراً من يوم االثنين المقبل إلى حين إقرار مجلس الوزراء لحقوق الممرضين والقابالت
التي تتمثل بإعادة العالوة الفنية إلى  %١٢٠ومنح عالوة بدل التفرغ بنسبة  ،%٣٥وإنصاف
ممرضي مستشفى الجامعة في الحوافز والعالوات.
وقال حتاملة في مخاطبته للنواب إن النقابة بالرغم من حالة الغضب الواسع لدى الممرضين الذي
قابلته الحكومة باإلھمال وعدم االھتمام ،كانت قد حذرت عدة مرات من أنھا ستلجأ إلى التوقف عن
العمل ،وحددت مواعيد سيتم بعدھا اللجوء إلى التوقف عن العمل ،ثم حددت النقابة الرابع من الشھر
الجاري موعداً للتوقف عن العمل ثم قامت بتأجيله إلى  ٢٥الجاري على أمل أن تنصف الحكومة
الممرضين ولكن دون أي جدوى.
وأشار الى أن وزارة الصحة نسبت إلى رئيس الوزراء د .عبدﷲ النسور بھذه المطالب عدة مرات
دون أية جدوى.
وبين أن النقابة تقدمت خالل فترة طويلة من الحوار والمخاطبات واللقاءات الرسمية ببرامج عدة
تسھم بتوفير فرص العمل للممرضين دون أي أعباء مالية إضافية على الحكومة ،وكذلك طالبت بمنح
العالوات العادلة للممرضين الذين حرموا منھا بشكل خاص عن باقي زمالئھم في المھن األخرى،
وان عالوات الممرضين ھي األقل دوما ً رغم معاناتھم وأعمالھم الكبيرة وشقائھم الزائد.
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الدستور ص٧:

الخميس

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

٢٠١٣/٢/٢١
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شؤون جامعية
الرأي ص١ :

٢٠١٣/٢/٢١

الخميس

 ٦٣٠٠طالب تقدموا لاللتحاق بالجامعات بداية الفصل الثاني
حاتم العبادي  -ارتفع عدد الطلبة الذين تقدموا بطلبات التحاق للجامعات بداية الفصل الثاني من
خريجي امتحان الثانوية العامة للدورة الشتوية الى ) (٦٣٠٠طالب وطالبة ،مع نھاية الفترة المحددة،
عند الساعة ) (١٢مساء امس االول.
في حين كان عددھم قبل ساعات من انتھاء الفترة ) (٥٩٠٠طالب وطالبة ،حيث بعثت وحدة تنسيق
القبول الموحد برسائل عبر الھواتف النقالة الى حوالي ) (٨٠٠طالب وطالبة تقدموا بطلبات ،ولكن لم
يتم تخزينھا ،تنبھھم بأن طلباتھم لم يتم تخزينھا.،
وتعكف الوحدة ،بحسب مديرھا الدكتور غالب الحوراني ،على تدقيق ومطابقة البيانات التي تقدم بھا
الطالب ،عبر النافذة االلكترونية للوحدة ،مع البيانات الموجودة لديھا على النافذة االلكترونية
الستخراج النتائج .وفي ظل تلك البيانات ،فإن ) (٦٣٠٠طالب وطالبة يتنافسون للقبول في
) (١٠٦٢٥مقعدا جامعيا ،ضمن اشتراطات مجلس التعليم العالي ،والتي توجب حصول الطالب على
الحد االدنى لمعدل القبول التنافسي على الفصل االول للتخصص الذي يرغب الطالب التقدم له.
وتحتاج عملية استخراج نتائج القبول النھائية من يومين الى ثالثة ايام ليصار الى إعالنھا المتوقع
الجمعة ،وفي موعد اقصاه ال يتجاوز االحد المقبل.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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الغـــد ص٦ :

الخميس

٢٠١٣/٢/٢١

الملكة رانيا  :تحسين التعليم عملية مستمرة ال تنتھي وعندما نتوقف نتأخر ونخسر
شاركت جاللة الملكة رانيا العبدﷲ أمس االربعاء في جانب من مناقشات جلسة تشاورية حول التعليم
في االردن وربطه بسوق العمل ،وذلك ضمن سلسلة المشاورات التي تعقدھا منظمات االمم المتحدة
للعديد من القطاعات وبمشاركة المعنين من راسمي السياسات والمنفذين والمستخدمين والمستفيدين
لتحديد اولويات خطة التنمية لما بعد عام.٢٠١٥
وخالل الجلسة التي نظمتھا منظمة االمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو( وشارك فيھا
طلبة جامعات واولياء امور وممثلون عن مؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات حكومية جرى تحديد
نحو ٢٤اولوية في قطاع التعليم ،وتصويت الحضور على اھم تلك االولويات.
وجاءت مشاركة جاللتھا أمس بصفتھا أحد أعضاء اللجنة رفيعة المستوى التي اختارھا االمين العام
لالمم المتحدة بان كي مون لرسم أجندة التنمية العالمية لما بعد عام.٢٠١٥
وقال المدير العام لمؤسسة الكادر العربي لتطوير التعليم وتحديثه الذي ادار النقاشات الدكتور محي
الدين توق ،ان ھذا الجھد جاء للمساھمة في اجندة تربوية اردنية لما بعد عام ،٢٠١٥وتم تحديد خمس
اولويات وھي مراعاة ميول الطلبة ومواھبھم والفروق الفردية بينھم ،وتأھيل المعلمين قبل التحاقھم
بمھنة التعليم ،وضرورة وجود معلم مؤھل تربويا ومرن ومنفتح ،واھمية اعادة النظر بالمناھج بما
يفسح المجال امام المعلم لربط التعليم بالحياة والواقع ،وتفعيل نظام المساءلة والحوافز.
وبعد استماع جاللتھا الى مداخالت العديد من المشاركين ،اعربت عن اھمية ما دار من نقاش ھادف
يركز على التحسين واالرتقاء بالتعليم الذي ھو االساس.
وقالت جاللتھا ان عملية تحسين التعليم عملية مستمرة ال تنتھي فعندما نتوقف نتأخر ونخسر ،مؤكدة
ضرورة ان يواكب نظامنا التعليمي طموح شبابنا ومتطلبات السوق.
واكدت جاللتھا ضرورة ان نبقى على قدر طموح شبابنا ونعمل على تمكينھم للمنافسة في سوق
العمل على مستوى المنطقة والعالم.
واعربت جاللتھا عن فخرھا بالشباب الذين يبدعون رغم محدودية الموارد وھذا ما يميز االردن
ويجب المحافظة عليه.
من جھتھا ،اشادت ممثلة اليونسكو في عمان الدكتورة آنا باوليني بالمستوى التعليمي في االردن
واالنجازات التي حققھا ،معربة عن ارتياحھا لمجريات النقاش ومخرجاته.
وقالت ان ھذه الجلسة فرصة للمساھمة في أجندة التنمية العالمية لما بعد ٢٠١٥وكانت مساھمات
الجلسة شمولية وطموحة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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وشھدت الجلسة العديد من المداخالت للمشاركين التي عبرت عن الفخر بما وصل اليه التعليم في
االردن من حيث البرامج التعليمية واثرھا على الطلبة والمجتمع ،وشمول التعليم لمختلف الفئات بما
فيھم ذوي االحتياجات الخاصة وايضا تكافؤ الفرص التعليمية بين الذكور واالناث.
وفيما يتعلق بالطموحات التي قدمھا المشاركون فقد تركزت على ضرورة تعزيز مھارات التعليم
والريادة بين الخريجين وجعل الريادة واالبداع جزءا من المنھاج ،واعادة التوازن بين أنواع التعليم
مثل التعليم المھني وقلب معادلة التقييم بالتركيز على الفھم وليس على العالمة.
وطرح المشاركون العديد من الشعارات التي يرغبون الوصول اليھا معتمدين ما قالته جاللتھا
»عندما نتوقف نتأخر ونخسر« شعارا لھذه الجلسة ،حيث تنوعت الشعارات بين »معلم ذو ھمة يبني
أمة« و«الطالب ليس وعاء ليمأل ولكنه مصباح ليضاء«» ،احلم اتعلم واعمل في بلدي«» ،تعليم من
اجل عالمنا لعام» ،«٢٠٣٠اقتصاد منافس من خالل تعليم نوعي للجميع«.
وفي نھاية الجلسة قال الدكتور توق ان مخرجات ھذا النقاش سيتم تضمينھا في التقرير النھائي الذي
سيرفع من أجل رسم أجندة التنمية العالمية لما بعد عام .٢٠١٥وانھا تتسق مع التوجھات العالمية فيما
يتعلق بالتعليم النوعي وتحاكي المستقبل والمھارات المطلوبة له.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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السبيل ص١ :

٢٠١٣/٢/٢١

الخميس

توقع اإلعالن عن قبوالت الجامعات مطلع األسبوع المقبل
ھديل الدسوقي  -تقدم نحو  ٦٣٠٠طالب وطالبة من خريجي شتوية التوجيھي بطلبات االلتحاق
بالجامعات عبر الموقع االلكتروني لوحدة القبول الموحد في آخر أيامه مساء اول امس الثالثاء،
بحسب ماقال لـ"السبيل"مديرھا الدكتور غالب الحوراني.
وتبلغ بذلك نسبة االلتحاق  %٥٠من مجمل أعداد الناجحين ممن يحق لھم تقديم طلبات االلتحاق
والبالغ عددھم ١٢ألفا و٩٨١طالبا.
وتوقع الحوراني إعالن نتائج القبول في الجامعات مطلع األسبوع القادم ،الفتا إلى أن سرعة االفصاح
عن النتائج في الدورة الشتوية يعود إلى االعتماد في تقديم الطلبات على فئة واحدة من القبول
التنافسي بعيدا عن مكرمات الطلبة األوائل والمعلمين والمحافظات ،التي عادة ما كان انتظار تنسيب
أسمائھا من الجھات المختصة يؤخر إعالن النتائج في الدورات الشتوية.
ويشار إلى أن نسبة تقديم طلبات االلتحاق في الجامعات العام الماضي للدورة الشتوية لم يتجاوز
ال% ٥٠ممن انطبقت عليھم شروط االلتحاق ،إذ تقدم  ٤٢٠٠طالب ،من أصل  ٩٨٠٠ممن يحق لھم
تقديم التسجيل للقبول في الجامعات.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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الرأي ص٣ :

٢٠١٣/٢/٢١

الخميس

الخمسة األوائل من التعليم المھني يحق لھم االلتحاق بالجامعات
خالد الخواجا  -كشف مدير ادارة التعليم المھني واالنتاج في وزارة التربية والتعليم المھندس احمد
شديد عن توجه إلقتصار ارسال الخمسة االوائل فقط من التخصصات المھنية للجامعات وارسال
الباقي لكليات المجتمع او لسوق العمل مباشرة.
وقال شديد في تصريح الى » الراى« ان ھذا التوجه سيحصر عدد الطلبة في الجامعات التي يعاني
خريجوھا من البطالة  ،بينما سيتم التشديد على التوجه للتخصصات التقنية والتي لھا سوق رائج
يمكنه التخفيف من نسب البطالة .
وحول انخفاض نسب المعدالت في التخصصات والمسارات المھنية بين شديد ان النسب الحالية
منخفضة ولكنھا اعلى من السنوات الماضية فغالبية الذين اخفقوا في اجتياز المواد ھم من اختاروا
المواد العلمية االضافية التي تمكنھم في حال اجتيازھا من دخول الجامعات.
من جانبه بين شديد ان طلبة التعليم المھني حصلوا على معدل اكثر من  %٩٢في الجانب العملي
مشيرا الى ان ھناك خطة موسعة ستعلنھا الوزارة عن توجھھا فيما يتعلق بالتعليم المھني وجعله
مسارا يھتم به الطلبة واولياء امورھم بما يتناسب مع سوق العمل.
ويتم اختيار الطلبة نحو التعليم المھني بعد انتھاء الصف العاشر حيث يرفض العديد من الطلبة التوجه
لھذا التخصص ويلجئون الساليب التوائية وتقارير طبية من اجل الھروب للمسارات االكاديمية.وكان
عدد طلبة التعليم المھني الذين تقدموا المتحان الدورة الشتوية الحالية قد بلغ  ١٣الفا و ٥٩٣طالبا
وطالبة حيث لم تتجاوز نسبة النجاح فيھا ال . %٤٥

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
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الغـــد ص /١ :حياتنا

الخميس

٢٠١٣/٢/٢١

الرواحنة طالبة جامعية تعيد "التوجيھي" وترفع معدلھا إلى % ٩٩
منى أبو صبح -انتظرت فرح مالك الرواحنة نتيجتھا في الثانوية العامة ،مرّتين ،على أحر من الجمر.
ففي المرة األولى كانت تواقة ألن تحجز لنفسھا مقعدا في كلية الطب ،وقد حصلت على معدل عال
 ،% ٩٦٫٨ودرست الطب في الجامعة الھاشمية على برنامج الموازي ،وفي الوقت ذاته عزمت على
إعادة بعض المواد في الثانوية العامة ،لغاية رفع معدلھا في الدورة السابقة.
حلم الرواحنة تحقق واكتملت الفرحة عقب إعالن نتائج شتوية التوجيھي ،بعد أن علمت أن معدلھا
ارتفع إلى  ،% ٩٩فجاء ترتيبھا األولى على المملكة في الفرع العلمي.
تقول فرح في حديثھا لـ"الغد"" :بعد معرفتي بالمعدل الذي حصلت عليه غمرتني السعادة ،ولم أصدق
نفسي عندما بدأ المعارف واألحبة ينھالون عل ّي باتصاالتھم ،لتھنئتي بحصولي على المرتبة األولى
على مستوى المملكة .وقد بدأت الزغاريد تعلو في أرجاء المنزل ،وع ّم الفرح الجميع".
اإلرادة والعزيمة عنوان النجاح؛ ھذا ھو المبدأ الذي تحلت به فرح عندما قررت التوفيق بين دراسة
الطب في الجامعة الھاشمية ودراسة مادة الرياضيات المتحان الثانوية العامة .فمن أجل ھذا الھدف،
ظلت فرح تكرس ساعات يومية لدراسة مادة الرياضيات ،إلى جانب متابعتھا للمواد الجامعية
المطلوبة.
وعن التوجيھي ،تقول فرح "شعرت بأن قدراتي أكبر من النتيجة التي حصلت عليھا مسبقا ،وبأنني
أستحق الحصول على معدل أعلى ،وقد قامت عائلتي بتشجيعي على ذلك ،ولم تكن النتيجة إال حصاد
الجھد والسھر الطويل".
كانت فرح دوما تفضل الدراسة التي أساسھا التمعن والفھم والتركيز .وإذا كانت فرح قد واجھت
صعابا فإن تنظيم الوقت والمتابعة اليومية للمنھاج ،من دون الوقوع في مشكلة تراكم المواد المفترض
دراستھا ،ھو السبيل األنجع للوصول إلى النجاح ،وھذا ما حققته فرح في السابق ،وحققته الحقا في
سباقھا نحو المرحلة الجامعية.
وترى فرح أن قصة نجاحھا حققت طموحھا في إيصال رسالة لطلبة التوجيھي ،مفادھا "أن الطالب
المتفوق بإمكانه أن يحقق أمنياته في الحصول على أعلى المعدالت العالية ،من دون أن يضطر إلى
االنطواء والعزلة واالنعزال عن محيطه .وإذا لم يحالفه الحظ ،سواء في الفصل األول أو في النتيجة
النھاية ،فال يعني ذلك نھاية الكون ،وبإمكانه أن يحقق النجاح الذي يطمح إليه ،والحصول على
المعدل الذي يرضيه ويحفزه على مواصلة الطريق نحو النجاح ونحو األفضل".
فرحة العائلة بنجاح ابنتھا فرح لحظة إعالن النتيجة ،كانت الدافع األول الذي جعل فرح تقرر المثابرة
والتفوق .وكانت ھذه الفرحة ھي المحرك األساسي في تحقيق نجاح فرح ،التي أشارت إلى أن العائلة
كانت ھي الدرع التي ظلت تقيھا من القلق والخوف اللذين واجھتھما أثناء دراستھا؛ إذ ما انفكت
العائلة تحفزھا وترفع معنوياتھا وتقويھا.
وتفصح الرواحنة أن أصعب ما واجھھا ھو التوفيق بين الدراستين الجامعية والثانوية ،لبعد المسافة
بين جامعتھا ومكان سكنھا في عمان .فقد تطلب ھذا منھا إنھاء يومھا الجامعي في وقت متأخر ،ثم
العودة إلى المنزل ،ومتابعة المواد الدراسية الثانوية والجامعية ،فكانت عملية مرھقة حقا ،لكن
الطموح كان الشاحن األكبر في التغلب على تلك الصعاب.
تھدي فرح نجاحھا لوالديھا ،وتشيد بدورھما في االھتمام بھا ،وفي توفير األجواء الھادئة في المنزل،
إلى جانب حرية التصرف التي منحاھا إياھا ،وثقتھما العالية بقدراتھا وتطلعاتھا وسعيھا للحصول
على معدل عال يؤھلھا لمتابعة دراسة الطب ،من دون اللجوء إلى نظام الموازي.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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تقول والدة فرح ،المتقاعدة من مؤسسة اإلقراض الزراعي ،خالدة المغربي "ال يمكنني وصف
سعادتي وسعادة والدھا لحظة سماعنا النتيجة ،وحصول فرح على المركز األول على المملكة ،فكانت
مفاجأة كبيرة بالنسبة إلينا ،رغم يقيننا بقدرات وعزيمة ابنتنا الغالية".
وتضيف "عائلتنا مكونة من ستة أفراد ،وأبنائي محط اھتمامي وزوجي ،وبفضل ﷲ اجتھدت ابنتي
وثابرت ،وھي تعي ما تريد ،وتقبل على ما تسعى إليه بھمة عالية ،ولذا كانت تنظم أوقات الدراسة
بالشكل الصحيح ،وال تنشغل عن دراستھا مھما كانت األسباب".
دعوات التوفيق التي كانت ترددھا الوالدة أمام ابنتھا ال تغفل فرح عن ذكرھا ،مضيفة "نجاحي كان
بدعم من عائلتي ،ورضا والد ّ
ي" .وتستذكر األم اللحظات التي كانت تقرأ فيھا آيات من القرآن
الكريم ،بعد مغادرة فرح المنزل ،أثناء فترة أداء االمتحانات.
وتحرص والدة فرح على تذكير أبنائھا األربعة دائما ،بأھمية العلم ،وفائدة الشھادة ،كسالح للمرء في
ھذه الحياة ،وتقول "فرح بداية الطريق ،وأتمنى أن يسير أبنائي اآلخرون على الدرب نفسه ،فمن
المعلوم أن التوجيھي يحتاج لدراسة وتنظيم وقت ،لكن الطالب الذي ال يمتلك أساسيات المراحل
الدراسية السابقة لن يتمكن من اجتياز الثانوية العامة بتفوق وامتياز".
وتضيف األم "ففي تلك الفترة ،كانت فرح "تشد الحزام" ،وتضع برنامجا دقيقا تخصص فيه ساعات
معدودة توزعھا بين المواد الدراسية والمواد الجامعية ،من دون أن تُعرض نفسھا للضغط النفسي.
كما كانت تحرص على أن تأخذ الوقت الكافي من النوم قبل تأدية االمتحان حتى تواجه االمتحان بكل
ثقة".
وتنصح فرح طلبة التوجيھي ،قائلة "إن اجتياز مرحلة التوجيھي يتطلب من الطالب الثقة بالنفس،
وااللتزام بدراسة ما جاء في المنھاج ،من دون إغفال أي معلومة فيه ،وعدم االستماع ألي نصائح ال
طائل من ورائھا ،أو أقاويل تؤثر على دراسته أو تشتتھا ،مع مراعاة أھمية الشعور بالرضا عن
النفس في الدراسة ،ألنه مفتاح النجاح والتفوق".
أحبت فرح تجربة الثانوية العامة ،رغم صعابھا ،ليس ألنھا حصلت على المركز األول ،كما تقول،
بل ألنھا أولى تجارب حياتھا في تح ّمل المسؤولية في الحصول على مقعد جامعي في التخصص الذي
تريد.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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العرب اليوم ص٨ :

الخميس

٢٠١٣/٢/٢١

استحداث كلية للطب في" اليرموك" ..وبدء استقبال الطلبة العام الدراسي المقبل
وقّع وزير الصحة د.عبد اللطيف وريكات ورئيس جامعة اليرموك أ.د .عبدﷲ الموسى امس اتفاقية
تعاون في مجال التعليم الطبي المستمر وتقديم الخدمات الطبية والصحية .
وتأتي االتفاقية بعد قرار جامعة اليرموك استحداث كلية للطب ستبدأ باستقبال الطلبة خالل الفصل
الدراسي االول للعام الدارسي المقبل.
واكد الجانبان في تصريح صحفي مشترك عقب توقيع االتفاقية انھا تھدف الى التعاون والتنسيق لرفع
مستوى الخدمات الطبية المقدمة في مستشفى االيمان بعجلون ومستشفى اليرموك في لواء بني كنانة
والمراكز الصحية في محافظتي اربد وعجلون .
واشارا الى ان االتفاقية توفر فرص التعليم والتدريب لطلبة كلية الطب والمھن الصحية في الجامعة
فضال عن التدريب لكوادر المستشفيات والمراكز الصحية المشمولة باالتفاقية في المحافظتين ودعم
البحوث الطبية السريرية وتشجيع االبحاث المشتركة وتنمية االمكانات المتوفرة لدى الجانبين.
واكدا ان من شأن توقيع اتفاقية التعاون حشد امكاناتھما وتوحيد جھدھما في خدمة افضل للمجتمعات
المحلية واطالق الطاقات الفنية الميدانية والعلمية االكاديمية لتحقيق مزيد من االنجاز الطبي واحراز
التقدم على ھذا الصعيد الحيوي.
وقال الموسى في تصريحات صحافية على ھامش توقيع االتفاقية ان طلبة الطب سيتلقون علوم
العامين االولين في مرافق كلية العلوم الى حين انشاء مبنى خاص بالكلية يوفر كافة متطلبات الدراسة
.
وقال ان الجامعة تسعى حاليا الى استقطاب الكوادر االكاديمية المختصة من اجل تخريج اطباء مھرة
سيتلقون التدريب في المستشفيات الحكومية في الشمال.
وحسب االتفاقية يكلف اعضاء ھيئة التدريس باالدارة الطبية ورئاسة االقسام السريرية اضافة الى
العمل الميداني في المستشفيات المشمولة باالتفاقية .
وبموجب االتفاقية يتم اجراء الفحوص المخبرية غير المتوفرة بالمستشفيات المشمولة بھا في
مختبرات الجامعة في حال توفرھا .
وخصصت الجامعة بموجب االتفاقية تسعة مقاعد سنويا في كلية الطب لغايات القبول ثمانية منھا
البناء العاملين في وزارة الصحة ومقعد البناء اطباء الوزارة المشاركين في تدريب وتعليم طلبة كلية
الطب بالجامعة .
وتشكل لجنة عليا لتحقيق اھداف االتفاقية برئاسة وزير الصحة ويكون رئيس الجامعة نائبا للرئيس
كما تشكل لجنة فنية برئاسة امين عام الوزارة ويكون عميد كلية الطب في الجامعة نائبا للرئيس.
وتتضمن مھام اللجنة العليا متابعة تنفيذ بنود االتفاقية واقرار التعليمات االدارية الالزمة لذلك ومناقشة
تنسيبات اللجنة الفنية تمھيدا القرارھا وتقييم االتفاقية دوريا واصدار القرارات الالزمة لتطوير
الخدمات الطبية والصحية والتعليم الطبي في المستشفيات التي تشملھا االتفاقية .
وتتولى اللجنة الفنية بموجب االتفاقية تحديد مھام وواجبات اختصاصيي الجامعة في المستشفيات
التابعة للوزارة ودراسة احتياجات االقسام السريرية وتوفيرھا ووضع االسس الفنية واالدارية
الخاصة بتنفيذ بنود االتفاقية والتأكد من تنفيذ البرامج الالزمة لغايات متطلبات المجلس الطبي
االردني والعربي وتبادل عقد اللقاءات العلمية والمؤتمرات الطبية وتطوير اساليب البحث العلمي
والتدريب ووضع خطط التعليم الطبي المستمر.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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مقاالت
زاد االردن االخباري

٢٠١٣/٢/٢١

الخميس

الھيئة العامة لنادي الجامعة األردنية تلتئم بدون اكتمال النصاب )(٣
ابراھيم ارشيد النوايسة
جرت العادة قبل التئام الھيئة اإلدارية لنادي موظفي الجامعة األردنية التي لم يحضره إال ما يقارب
بشكل فعلي ،أن يوزع على األعضاء المنتسبين للنادي
الثالثين شخصا ً بسبب عدم التعميم عنھا
ٍ
التقرير المالي قبل أسبوع على األقل لمناقشته في االجتماع الذي عقد في مدرج الكندي بتاريخ ) (
قبل موعد انتخابات موظفي الجامعة األردنية المرشحين لعضوية ورئاسة النادي .
إال أنه وألسباب يجھلھا الكثير من العاملين و أنا كاتب ھذه السطور ،لم يوزع التقرير المالي قبل
االجتماع بل تمت تالوته أثناء انعقاد االجتماع على عجل ولم يكن ھنالك متسع لمناقشة التفصيالت
من قبل الھيئة!
أعتقد بأنه من العسير والصعب على األفراد العاملين في الجامعة األردنية تحليل أو تفسير أو مناقشة
تقرير مالي لمدة دورة كاملة في ساعة أو ساعتين  ،بل لو وجد في االجتماع مجموعة من جھابذة
الفكر المالي واالقتصادي لما استطاعوا الخروج بخالصة حقيقية ،لمعرفة أرباح النادي كم؟ وأين
تذھب ھذه األرباح  ......بسبب التفصيالت غير الواضحة والمنحنيات التشتيتية .
وھنالك أسئلة كثيرة تدور في ُخلد العامين بدون أجوبة منطقية ؟؟؟
*لماذا تستنزف الموارد المالية من اشتراكات العاملين والمرابحة وغيرھا من األمور التي ال حصر
لھا للوجبات السريعة من المطاعم العريقة المحيطة بالحرم الجامعي الجتماعات األعضاء الدائمين
في النادي وغيرھا من األمور التي قد يطول سردھا.
* لماذا ال يتم دعم الرحاالت الداخلية للمشتركين دعما ً حقيقيا ً بحيث يكون أرخص من المكاتب
السياحية في المملكة أو بما يوازيھا ،بحيث يتوافق مع رواتب )البر وتولين( في الجامعة األردنية
لشعورھم بأن ھنالك من يھتم بھم.
*لماذا ال يلتزم نادي الجامعة األردنية باحترام العقود والمواثيق مع العاملين وخاصة فيما يتعلق
بشركة أورنج لالتصاالت ؟
*لماذا لم تقبل شركة أمنية لالتصاالت برغم أن العروض التي قدمتھا كانت منافسة لشركات االتصال
المتعاقدة مع نادي الجامعة األردنية وھذا يُسھم في عملية المزيد من المنافسة لصالح العاملين في
التنافس بين الشركات .
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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إن الشعارات التي طرحت في الدورات السابقة لم ينفذ منھا إلى اليسير ،واليسير نُفذ ولكن لم يستمر
فإن ھذه السياسات التي تنتھجھا الھيئة اإلدارية للنادي باتت مكشوفة وواضحة لدى جُل العاملين
وأسلوب )األسد أو ال أحد( بات مكشوف أيضا ً ! وقد بينت ذلك من خالل البيانين ) ١و .(٢
إن الشيفرة الوراثية للخالدين ھي ليست اصطياد الفرص في المياه العكرة ،وليست في المناصب
والكراسي العاجية إنما ھي لمن نذر نفسه لخدمة الوطن والمؤسسة ،وكان ھمه الوحيد تقديم مصالح
ق مشروع صندوق التكافل االجتماعي الذي كان من
اآلخرين على المصالح الشخصية ،وطب َ
الشعارات المطروحة في الدورات السابقة ولم ينفذ وأعتقد بأنه لن ينفذ .
خالصة القول يقول رب العزة )إِ ﱠن ﱠ
ﷲَ ال يُ َغيﱢ ُر َما بِقَوْ ٍم َحتﱠى يُ َغيﱢرُوا َما ِبأ َ ْنفُ ِس ِھ ْم( إن تغير وجه
الحضارة يبدأ أوالً من النفس ،فال بد من جھادھا وتأنيبھا في كل يوم ،حيث قال معلم البشرية وسيد
الخلق الحبيب المصطفى صلوات ﷲ عليه وسلم )الكيس من دان نفسه ،وعمل لما بعد الموت،
والعاجز من أتبع نفسه ھواھا ،وتمنى على ﷲ ( رواه البيھقي والترمذي وابن ماجه.
فمن ھذه المنطلقات والثوابت والفكر الروحي ،كان ال بد لنا من تطبيقھا في حياتنا اليومية والعملية،
لنيل الدرجات العال في الحياة الدنيا واآلخرة وذلك في االبتعاد عن النفس وتقديم مصالح األفراد على
المصالح الشخصية الضيقة .

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الدستور ص٤٠ :

٢٠١٣/٢/٢١

الخميس

إصالح القبول في كليات الطب
د .مھند مبيضين
اإلصالح السياسي إذا لم يكن مرافقا له إصالح التعليم والمدرسة ال يمكن أن يُحدث التقدم .المدارس
في تراجع مستمر ،والحديث عن التطوير والتجديد إذا لم يحدث االرتقاء في شكل التعليم فإنه يظل
مجردا من الدسم ،وكل مقوالت اإلصالح التربوي والتعليمي والحديث عن استقالل الجامعات وخدمة
المجتمع والتطوير المؤسسي ما زال ينتظرھا الكثير.
السيناريوھات المطروحة اليوم كثيرة ،ت ّم التجريب كثيرا ،وما ھو على أرض الواقع مجحف بحق
ابنائنا في االطراف والمخيمات ،وأفضل تعليم يتلقاه أبناء العاصمة والقاطنون في مراكز المدن ،في
حين أبناء المناطق النائية عرضة للتجريب ،واالختبار وعلى حسابھم تبنى القدرات للمعلمين الجدد.
كل ما يجري يجعلنا نسأل لماذا نتقدم في اإلنفاق وفي تكنولوجيا المعلومات وفي التحديث السياسي
ونتراجع في التعليم ،لماذا يحتاج طلبة مدارس مثل فيفا والجفر والمغير إلى معجزة ليبلغوا معدالت
متقدمة في الثانوية العامة ،والسؤال األكبر :ما ضرر إصالح القبول في كليات الطب وغيرھا كما
يتردد -وال أقول مؤكد -عن وزير التعليم العالي على ھؤالء الناس مثال ،وھل فعال يمكن تحقيق
العدالة بمساواة من ال يدخل عليه المدرسون إال بعد شھرين من بدء الدراسة ،بمن يجري اعدادھم قبل
بدء الدارسة بشھر عبر دورات وبرامج تقوية في مدارس خاصة.
الجواب عن سؤال العدالة يتمثل بانعدام حظ المناطق الفقيرة من امكانية بلوغ ابنائھا كليات الطب،
وحصر االستمرار في كليات الطب بخريجي المدارس األجنبية والراقية من فئة النجوم الخمس؛ ألن
الطالب المتفوق الذي يُقبل في كليات الطب على أساس أنه من أوائل المحافظات عادة في السنة
األولى والثانية يكون تحصيله ضعيفا غالبا ً ثم يبدأ بالتحسن في السنوات التالية كما يقول الدكتور وليد
المعاني استاذ الطب ووزير التعليم العالي األسبق.
وھنا نسأل معالي وزير التعليم العالي الحالي :كيف نضمن ألھالي القطرانة والحسينية والكورة
والمفرق أن يدرس احد ابنائھم في كليات الطب؟ وما السبيل إلى ذلك لوال الفرص المتاحة عبر مقاعد
أوائل المحافظات واأللوية؟ صحيح أن تطبيق العدالة الكاملة لن يكون متاحا ً أو يسيراً ،لكن من حق
عال الوصول لمبادئ العدالة في عمل وزارته ،في حال كانت فرص التعليم التي
ليم
ٍ
أي وزير تع ٍ
تلقاھا أبناء الناس متساوية.
المھم في حال طبقت معايير الدارسة والقبول في كليات الطب بالشكل الجديد ،فاالستمرار لن يكون
متاحا ً لكل من كان بامكانه أن يستمر في شكل نظام القبول السابق ،الذي ال يخلو من عيوب أيضا.
ننتظر من وزير التعليم العالي ،نظرة أعمق وأكثر مراعاة لظروف القادمين في الريف والبادية دونما
تمييزھم سلبياً ،ألن البابا ال يملك بنكاً ،بل كان خفيرا في ثكنته أو متصرفا يقضي طوال نھاره يصلح
بين الناس ،ويدبر أمر منطقته أو معلما بسيطا ً.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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التعليم بين الدولة والمجتمع والسوق
إبراھيم غرايبة
في العام  ،١٩٤٠كان عدد خريجي الثانوية  ٦٠طالبا .ولم يزد العدد على ذلك حتى نھاية
األربعينيات .ويتذكر د .عبدالكريم الغرايبة أنه في السنة التي أنھى فيھا الثانوية العامة في أوائل
األربعينيات ،علق الكتاب الصحفيون بالقول :نحن أمام كارثة وتح ّد كبير ..كيف ندبر وظائف لھذا
العدد الكبير من خريجي الثانوية؟ وأين سيذھب ھؤالء؟
كان التعليم األساسي  ٤سنوات فقط ،وكانت الفلسفة األساسية للتعليم المتمثلة في أن يتعلم الطفل في
مرحلة النشأة القراءة والكتابة والحساب والدين ،ويأخذ قسطا من اآلداب والعلوم والمھارات المعرفية.
ثم يمضي في الحياة العملية في الزراعة غالبا وما حولھا ،أو في الحرف والتجارة حسب السوق
طبعا.
ثم تعقدت السياسة التعليمية في العقود التالية تعقيدا كبيرا؛ األعداد الھائلة من الطلبة ،والخلل بين
المدارس والجامعات وبين اتجاھات السوق والدولة ،واتجاھات العلم والمعرفة أيضا.
نحتاج اليوم أن نعيد النظر في المنظومات والسياسات التعليمية على نحو جذري؛ فالتعليم في مرحلة
اقتصاد المعرفة يجب أن يُربط باإلبداع ،ما يقتضي بالضرورة بيئة محيطة ،اجتماعية وتعليمية
وسياسية ،قائمة على العدالة وتكافؤ الفرص ،وتقدير المواھب والمھارات ..وثقافة جمالية راسخة
ومؤثرة .وھكذا ،تتشكل القيادات الفكرية والعلمية واالجتماعية والسياسية واإلدارية .أما الحاالت
الفردية من اإلبداع والتفوق ،فھي نادرة ،والنادر ال حكم له.
ھذه البيئة اإلبداعية ،إن صحت العبارة ،التي نبحث عنھا أو ندعو إليھا ،يجب أن تشجع المتفوقين
واألذكياء على دراسة العلوم اإلنسانية واالجتماعية والفنون واآلداب ،وليس فقط الطب والھندسة.
ففي حالتنا القائمة على ذھاب األذكياء الى الطب والھندسة ،فيما يدرس األقل ذكاء العلوم االجتماعية
واإلنسانية ،ننتج قادة ووزراء ونوابا ومديرين وأساتذة ومھنيين غير مبدعين .وفي معظم دول العالم
تبتعث الدولة األوائل والمتفوقين لدراسة العلوم السياسية والعلوم البحتة ،مثل الفيزياء والرياضيات
واآلداب والفنون ..وھي بذلك تسلم قيادة الدولة والمجتمع والعلم والبحث العلمي إلى أذكى مواطنيھا.
للتأكيد ،فإنني ال أطالب ،وال أحب أيضا أن يذھب الشباب المتفوقون الى العلوم االنسانية والبحتة بدال
من الطب والھندسة ھكذا مغامرة على عاتقھم أو استجابة ذاتية ،بل يجب أن تھيئ الدولة واألسواق
والمجتمعات فرصا مجزية للمتفوقين والمبدعين في المجاالت اإلنسانية واالجتماعية والعلوم البحتة،
ال تقل في مستواھا المادي واألدبي عن الطب والھندسة؛ وھكذا يأتي المتفوقون إلى ھذه المجاالت.
برنامج قضاة المستقبل ،على سبيل المثال ،نجح في استقطاب الحاصلين على أعلى المعدالت في
الثانوية العامة ،ويضمن ذلك أو يعطي فرصة كبيرة لجيل من القضاة األذكياء والمبدعين.
وھناك أيضا سياسات االبتعاث المتبعة ،وذلك مفتاح اإلصالح /الفساد .فحين ال يحظى المتفوقون
بالمنح الدراسية لمتابعة تحصيلھم وتأھيلھم ،ويغدق على الفاشلين ،تدخل الدولة والمجتمع في حالة من
التدمير الذاتي .وبالنظر الى حال االبتعاث والمنح في بلدنا ،فإنه يمكن القول ببساطة إنه يجري إنفاق
الموارد العامة واألموال التي يقدمھا دافعو الضرائب من قوت عيالھم ،على الفشل والتدمير.
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التعليم أوالً وعاشراً
عصام قضماني
عملية تحسين التعليم عملية مستمرة ال تنتھي فعندما نتوقف نتأخر ونخسر ،والنظام التعليمي يجب أن
يواكب طموح الشباب ومتطلبات السوق.
ھذه مداخلة ساھمت بھا جاللة الملكة رانيا خالل مناقشات جلسة تشاورية حول التعليم في االردن
وربطه بسوق العمل ،ضمن سلسلة المشاورات التي تعقدھا منظمات االمم المتحدة .
للحقيقة كنا سجلنا بداية قوية في تطوير التعليم قبل أكثر من عشر سنوات عندما تم إدخال الحاسوب
واللغة اإلنجليزية كمتطلب أساسي  ،وكنا في الصدارة ،حتى في ظل تبدل االولويات أو إختالطھا،
وال زلنا رغم ما أصاب نظامنا التعليمي من تشوھات مھنية أو سلوكية ربما وضعت نقاطا سوداء في
صفحة سوادھا أبيض .
بينما نشاھد المبادرات الملكية في تطوير التعليم وقد أصبحت نماذج تمشي على األرض  ،نتفائل
بتحقق مباديء تكافؤ الفرص  ،لكننا نتذكر  ..قبل أكثر من عشر سنوات عندما ووجھت خطوة الملك
في إدخال مادتي الحاسوب واللغة اإلنجليزية كمتطلب أساسي اعتبارا من الصفوف األولى بالمدارس
الحكومية ،بأداء متباينة بذات الحجج التي نراھا تتكرر اليوم وھي األولويات  ،ھل من أولوية غير
التعليم ؟ .نقف اليوم بعد سنوات لنالحظ الفرق ونالحظ أننا بحاجة الى المزيد ونالحظ أيضا كم ھي
الفرص الضائعة التي كان باإلمكان تحقيقھا لوأننا بدأ قبل ذلك بعشرين عاما .
يعود الملك مجددا وقد الحظ ما أصاب نظامنا التعليمي من صدع ليتخذ خطوة غاية في األھمية ،
وھي اعادة النظر بالمكرمة  ،وغايته منحنا درسا في أليات تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلبة،
وحصولھم على فرص تعليمية متساوية  ،لكنھا في ذات الوقت خطوة مھمة على طريق تحقيق ما
يصبو اليه كل األردنيين وھو العدالة اإلجتماعية والسياسية واإلقتصادية  ،وال تحتمل أي تفسير دون
ذلك ألن نحو  % ٧٣من قبوالت الجامعات ھي استثناءات وما تبقى من مقاعد ال تتجاوز % ٢٧
كانت متروكة ليتنافس عليھا أكثر من نصف الخريجين بينما يغطي التعليم الموازي كلف التعليم
الجامعي التي ال تغطي الطالب ضمن القبول العادي سوى  % ٢٧منه فقط.
لو أن إستفتاء موضوعيا تم  ،لحل إصالح التعليم أوال وثانيا وثالثا وحتى عاشرا  ،ألن  %٧٠من
األردنيين تقل أعمارھم عن  ٣٠عاما ،فيما يبلغ المتوسط العمري للسكان  ٢٠عاما والحصول على
تعليم جيد يتصدر أولوياتھم ويمكن تصور حجم الوضع الذي يصيب كثيرا من االھالي اذ يحارون في
مواجھة معادلة مقلوبة .
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مشكلة البطالة والتفكير خارج الصندوق
د .موسى شتيوي
تعد مشكلة البطالة من أقسى المشاكل التي يعاني منھا الشباب األردني .وھي لم تبدأ اليوم ،بل تفاقمت
على مدى العشرين عاما ً المنصرمة ،نتيجة للتحوالت االقتصادية التي شھدھا األردن.
لقد فشلت السياسات الموجھة في الحد من البطالة في السنين الماضية ،ألنھا ركزت على ما يسمى
سياسات التدخل في سوق العمل ،من مثل التدريب ،والمشاريع الصغيرة ،وغيرھا من البرامج
قصيرة األمد .فبالرغم من أھمية التدريب والمشاريع الصغيرة في مجابھة مشكلة البطالة ،إال أن
تأثيرھا محدود في ضوء حجم وخصائص سوق العمل والبطالة في األردن .باإلضافة إلى ذلك ،فقد
دأبت الحكومات المتعاقبة على محاولة امتصاص مشكلة البطالة بأشكال مختلفة من التوظيف في
القطاع العام ،والتي كانت في أغلب األحيان إجراءات ترضية لم تؤثر بشكل مباشر في التخفيف من
مشكلة البطالة.
ً
لكن الحكومة الحالية ،ممثلة بوزير العمل ورئيس الوزراء خصوصا ،تجرأت على التفكير "خارج
الصندوق" ،وقدمت برنامجا ً وطنيا ً من المؤمل أن يش ّغل أكثر من عشرين ألف شاب وشابة أردنيين.
وتقوم استراتيجية الوزارة في ھذا المشروع أو المبادرة على فكرة أساسية ،مفادھا أن الوظائف
والمھن في القطاع العام والحكومي محدودة ،وال يمكن من خاللھا وحدھا حل مشكلة البطالة ،وأن
القطاع الخاص ھو المولّد األكبر للمھن والوظائف .وعليه ،فإن سياسات التشغيل ال بد أن ترتكز على
الشراكة مع القطاع الخاص في ھذا الموضوع.
الفكرة الثانية التي ترتكز عليھا ھذه السياسة ،ھي أن القطاع الخاص وحده ال يستطيع أن يقدم حلوالً
لھذه المشكلة ،مھما كانت توجھاته إيجابية نحو تشغيل األردنيين .ومن ھنا جاءت ھذه المبادرة لتمثل
شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ ھذه االستراتيجية.
وأخيراً ،فإن ما يميز ھذا المشروع الوطني ھو أنه وضع آليات محددة للتشغيل والمتابعة أيضا ً.
والالفت للنظر كذلك ،وبما يستحق اإلشارة إليه ،ھو االستجابة الكبيرة والسريعة من جانب القطاع
الخاص ،ليس فقط بتوفير فرص العمل للمتعطلين ،بل توفير ھذه الفرص بشروط مالئمة؛ مثل
الراتب الجيد ،والتأمين الصحي ،والضمان االجتماعي .ذلك أن غياب ھذه المواصفات والحقوق سابقا ً
في ظروف العمل لدى القطاع الخاص ،مثلت السبب الرئيس الذي كان يؤدي إلى إحجام األردنيين
عن العمل في أنواع عديدة من المھن ،وليس ثقافة العيب؛ والدليل على ذلك أن اآلالف بادروا إلى
تقديم طلبات التسجيل للعمل في الوظائف التي تم االتفاق عليھا سابقا ً بين الحكومة والقطاع الخاص
الذي أبدى حسا ً وطنيا ً عالياً ،واستعداداً للمشاركة في حل ھذه المشكلة الوطنية بامتياز.
الشيء الجديد في سياسة الحكومة ھذه ،ليس اھتمامھا بالبطالة ،بل بالخروج عن المألوف ،وأنھا لم
تقم باجترار األفكار القديمة عن الحكومات المتعاقبة .والتفكير خارج الصندوق ھو ما نحتاجه لمعالجة
العديد من المشاكل والتحديات التي تواجه األردن اليوم ،وبخاصة االقتصادية منھا.
والسؤال الذي يثار ھو :لماذا ال نفكر بالطريقة نفسھا في معالجة قضايا أخرى ،مثل الفقر ،وغياب
التنمية في بعض المناطق ،وبخاصة في الجنوب؟ وھل يمكن أن نشھد في المرحلة المقبلة مبادرة
جريئة لمعالجة مشكلة التنمية في الجنوب ،كخطة "مارشال" مصغرة؟ ھذا ممكن بالطبع ،إذا تم
التفكير "خارج الصندوق" في االستفادة من "صندوق تنمية المحافظات".
ً
إن نجاح مبادرة التشغيل الوطني الحالية يجب أن يجعلھا برنامجا ً مستداما وليس لمرة واحدة ،ويجب
أن تستمر لتشكل نھجا ً للحكومة المقبلة.
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القبول الموحد
عصام أحمد الشرع
وھكذا وبعد صدور نتائج امتحان شھادة الدراسة الثانويّة العا ّمة ومارافق امتحانات ھذا العام من
احتجاجات نتيجة ت ّوجه الحكومة لتطبيق القوانين واألنظمة في حالة غريبة رب ّما نمتاز فيھا عن العالم
أجمع وھي االستياء من تطبيق القانون والذي جاء نتيجة تراخي الحكومات المتعاقبة في ھذا الشأن ،
وبعد أن قام الطالب والطالبات ممن نجحوا في اجتياز االمتحان بتعبئة النموذج المع ّد لتبيان خياراتھم
في الدراسة الجامعيّة في )أعقاب شرائھم لھذا الطلب من مكاتب اليريد !!(  ،ستقوم الھيئة المكلّفة
بتنسيق القبول الجامع ّي بتحديد الدراسة التي سيلتحق بھا ھؤالء الطلبة  ،والتي تأتي في الغالب
مخالفة" لرغبتھم  ،وتحديد الجامعة التي سيلتحقون بھا دون النظر الختياراتھم أو أماكن سكناھم في
العديد من الحاالت .
ورغم مناشدات أولياء أمور الطلبة الذين أرھقتھم سنة التوجيھي كما نسميھا بالدروس الخصوصيّة أو
رسوم المدارس الخاصّة ومعاناتھم النفسيّة التي يسببھا ھذاغ االمتحان باعتباره جواز سفر للولوج
الى الحياة الجامعيّة بأن تؤخذ رغبات أبنائھم بعين االعتبار  ،وأن يراعى مكان سكناھم لتحديد
الجامعة األقرب لھم توفيرا" لنفقات المواصالت أو ايجار سكن جامع ّي داخل الجامعة أو خارجھا
ألبنائھم وخصوصا" االناث منھم  ،اال أن ھذه المناشدات على ما يبدو لم تجد أذنا" صاغيّة وكأن ھذا
النظام الموضوع للقبول الجامع ّي بأسسه الظالمة غير قابل للتعديل أو اعادة النظر فيه .
وح ّل ھذه المشكلة المستعصيّة بالتصميم على االبقاء عليھا يكمن في تغييرات بسيطة التؤثر مطلقا"
على دراستھم أو تحصيلھم العلم ّي ومنھا على سبيل المثال ال الحصر/
 (١السماح للطالب الذي اجتاز االمتحان بمع ّدل يؤھله لاللتحاق باحدى الجامعات على أساس التنافس
) وھو مايعنينا ( باختيار التخصصات التي يود الدراسة فيھا تبعا" لرغبته واجراء امتحان تنافس ّي
بين الطالّب والطالبات يمكن أن يسمى بامتحان الكفاءة  ،وأخذ العدد الذي تستطيع الكليّة استيعابه
ومن ثم االنتقال الى التخصصات التالية وحسب معدالت القبول فيھا والذي يرتبط بعدد المتقدمين اليھا
 ،وبذلك نجعل االختيار من قبل الطالب دون أن يكون مفروضا" عليه  ،وننھي مشكلة انتقال الطالّب
بعد نھاية الفصل الدراس ّي الجامع ّي بين الكليّات.
 (٢النظر بعين االعتبار الى مكان سكن الطالب وتحديد الجامعة األقرب اليه بعد توحيد مع ّدالت
القبول في التخصص نفسه في مختلف الجامعات تحقيقا" للعدل بين الطالّب  ،وبه يمكن توفير نفقات
المواصالت وااليجارات بعد أن أصبح المواطن األردن ّي عاجزا" عن دفع نفقات اضافيّة المبرر لھا.
 (٣وفي حال التصميم على ابقاء ھذا النظام المزعج للجميع فان على الجامعات انشاء مساكن للطالّب
والطالبات بأسعار مناسبة ويمكن تحملّھا  ،وتخصيص بعض الحافالت التي تمأل ساحات الجامعات
لنقلھم الٮت أماكن سكنھم نھاية ك ّل أسبوع وبأسعار رمزيّة تكفي مؤونة الحافالت دون النظر ألي
أرباح يمكن تحقيقھا من ھذه الخدمة.
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إعالنات
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موقع طقس األردن

٢٠١٣/٢/٢١

الخميس
الوضع العام للطقس

* الخميس :أجواء لطيفة في أغلب المناطق ودافئة في األغوار والبحر الميت والعقبة
* الجمعة :ارتفاع آخر على الحرارة وأجواء دافئة و ُمغبرة على فترات وفرصة لزخات محلية من المطر عصراً
ومسا ًء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الخميس  ٢١شباط ٢٠١٣
نھاراً:
يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من ُمعدالتھا بحوالي  ٦-٣درجات مئوية.
ويكون الطقس لطيفا ً و ُمشمسا ً في أغلب المناطق ،و ُمعتدالً في األغوار والبحر الميت والعقبة .وتظھر عصراً كميات
من السُحب المتوسطة والعالية.
وتكون الرياح جنوبية شرقية ،خفيفة السرعة .تنشط تدريجيا ً خالل ساعات العصر والمساء.
ليالً:
تكون درجات الحرارة أدفأ من ال ُمعتاد في العديد من المناطق ،كما وتغطي السماء كميات من السحب المتوسطة
والعالية.
وتكون الرياح جنوبية شرقيةُ ،معتدلة الى نشطة السرعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجمعة  ٢٢شباط ٢٠١٣
نھاراً:
يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من ُمعدالتھا بحوالي  ٩-٦درجات مئوية.
ويكون الطقس دافئا ً و ُمغبراً على فترات في جميع المناطق ،ويميل الى الحرارة بشكل واضح في األغوار والبحر
الميت وخليج العقبة.

وتغطي السماء كميات من السُحب المتوسطة والعالية ،ويُحتمل عصراً ھطول زخات محلية من المطر في مناطق
ُمتفرقة.
وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مع ھبات قوية أحياناًُ ،مثيرة للغبار في العديد من المناطق ،تتحول عصراً
الى جنوبية غربية نشطة السرعة ُمثيرة للغبار في مناطق واسعة من المملكة.
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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ويتوقع ھبوب رياح جنوبية الى جنوبية غربية نشطة السرعة في خليج العقبة مع ساعات الظھر والعصر ،تعمل على
اضطراب البحر.
ليالً:
يكون الطقس ُمغبراً ودافئا ً أكثر من ال ُمعتاد في جميع المناطق.
وتكون الرياح جنوبية غربيةُ ،معتدلة الى نشطة السرعة.
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زوايا الصحف
عين الرأي

21/2/2013

• رئيس كتلة التجمع الديمقراطي النائب يوسف القرنه ونيابة عن اعضائھا يطلب اليوم
رسميا من رئيس مجلس النواب وقف زيادة راتب النائب التي تقدر بـ« » ٥٠٠
دينار التي كانت اقرت قبل حل المجلس السابق بفترة وجيزة مراعاة للظروف
االقتصادية التي تمر بھا المملكة ودعما لموازنة الدولة .
• النائب مريم اللوزي قالت الى »عين الرأي« أن عددا من األشخاص يطرقون أبواب
النواب لجمع تواقيع لترشيحھم لحقائب وزارية  ..اللوزي أشارت الى ان ھؤالء
أشخاص عاديون وليس من المعروفين ويقولون ان تواقيع عشرة نواب تكفي
لترشيحھم للوزارة.
• النائبان الشقيقان خليل وخميس عطية أول المشھرين لذمتيھما المالية في مجلس
النواب السابع عشر .قانون إشھار الذمة المالية يوجب على أعضاء مجلس النواب
تقديم إقرارات الذمة المالية خالل شھرين .
• صحيفة »الغد« نشرت أمس إعالنا كانت »الرأي« نشرته قبل أيام بخصوص
صفحة على موقع التواصل االجتماعي » الفيسبوك » عن الحقائق الغائبة في قضية
الفوسفات  ..الزميلة كانت انتقدت نشر اإلعالن بقولھا :ان صحيفة يومية نشرت
إعالنا تضمن معلومات عن صفحة على الفيسبوك لم يعرف من أسسھا أو يتبناھا
وخصصت للدفاع عن رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات السابق وليد الكردي.
• رئيس لجنة أمانة عمان المھندس عبد الحليم الكيالني أقام االثنين الماضي عشاء
لنواب محافظة العاصمة في مركز الحسين الثقافي  ..العشاء حضره كبار المسؤولين
في األمانة وتخلله نقاشات ساخنة حول األوضاع المالية والتعيينات في المؤسسة.
• مدراء ورؤساء أقسام في أمانة عمان طالبوا رئيس اللجنة ومجلس األمانة تصويب
أوضاعھم بإرجاع أوقات العمل اإلضافي والعالوات وأمھلوھم حتى السبت المقبل
لتنفيذ ھذه المطالب .
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صنارة الدستور

•

•

•

•

•

•

•

٢٠١٣/٢/٢١ -

محكمة العدل العليا قررت رد القضية التي رفعھا أمين عام وزارة
التنمية االجتماعية السابق محمد العبدالالت على رئيس الوزراء د .عبد
ﷲ النسور شكال مستندة إلى أن مجلس الوزراء ھو صاحب الحق
بإنھاء خدمات أي موظف من الدرجة العليا وليس شخص رئيس الوزراء.
علمت »صنارة الدستور« أن نائب مراقب جماعة االخوان المسلمين
في مصر خيرت الشاطر التقى في تركيا مؤخرا المراقب العام لجماعة
اإلخوان المسلمين في األردن د .ھمام سعيد والمراقب العام السابق
للجماعة سالم الفالحات حيث تم بحث الخالفات داخل الجماعة في
االردن.
تبدأ مديرية األمن العام بالرحيل من موقعھا الحالي الكائن في منطقة
العبدلي الى موقعھا الجديد بالقرب من قيادة قوات البادية الملكية،
وذلك في الخامس من الشھر القادم .وعلمت »صنارة الدستور« أنه
سيتم استخدام المبنى الحالي للمديرية لقيادة أمن إقليم العاصمة
وقيادة أمن إقليم الوسط إضافة الى مديريات أخرى تستأجر مديرية
األمن مبانيھا استئجارا.
تتوقف ھيئة تنظيم النقل البري اليوم الخميس عن استقبال أي دعوة
حول تقديم خدمات نقل الركاب على خطوط النقل العام لطلبة الجامعة
الھاشمية من  ٧محافظات .وكانت الھيئة قامت بتمديد طرح دعوة
االستثمار كوحدة استثمارية واحدة لخطوط الجامعة لعدم اكتمال
الشروط المطلوبة والمنصوص عليھا في دعوة االستثمار من قبل
الشركات المتقدمة.
بلغ عدد التصاريح الممنوحة لمقاولين عاملين مع المؤسسات الخدمية
المختلفة خالل شھر كانون الثاني الماضي حوالي  ٢٩٨تصريحا ،وقد
توزعت على خطوط الصرف الصحي والمياه وكوابل الكھرباء واالتصاالت.
توقع مصدر مطلع أن تشھد تسعيرة المشتقات النفظية نھاية الشھر
الحالي ارتفاعا ملحوظا ،بخاصة مع ارتفاع أسعار النفظ العالمية حيث
اقترب سعر برميل النفط من  ١٢٠دوالرا مقارنة بـ  ١١٠دوالرات نھاية
الشھر الماضي.
تعد بعض الفعاليات المحلية المجاورة للجامعة األلمانية األردنية لتنفيذ
اعتصام أمام الجامعة للمطالبة بتوفير فرص عمل ألبناء المنطقة.
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زواريب الغد
•

•

•

•

•

٢٠١٣/٢/٢١ -

تعقد محكمة جنايات عمان اليوم جلسة برئاسة القاضي سعد اللوزي وعضوية القاضي نصار
الحاللمة ،الستكمال سماع شھادات النيابة في قضية رئيس مجلس إدارة الفوسفات السابق
وليد الكردي ،المتھم باستثمار الوظيفة ،حيث يتوقع أن يدلي الملحق في ھيئة مكافحة الفساد
الرائد رامي جودت مشحة بشھادته.
تنظم الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" والنقابات المھنية الطبية )األطباء،
أطباء األسنان ،الصيادلة( ،السبت المقبل مؤتمرا صحفيا ،في مجمع النقابات ،تحت شعار
"الجامعات للفقراء أيضا ً" ،وذلك رفضا ً لقرار وزارة التعليم العالي باعتماد القبول المباشر
للكليات الطبية اعتباراً من العام المقبل ،بدالً من القبول الموحد ،وقبول الطلبة في سنة
تحضيرية قبل توزيعھم على الكليات الطبية في الجامعات ،فضال عن شمول القرار رفع
رسوم تلك الكليات بنسب "قد تتجاوز  "% ١٥٠بحسب ذبحتونا.
ينظم حزب الوحدة الشعبية عند الخامسة من مساء اليوم اعتصاما أمام مقر الصليب االحمر
في عمان ،تضامنا مع األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل الصھيوني ،الذين أكد
الحزب أنھم "يواجھون االحتالل بصدورھم العارية ،ويسطرون بأمعائھم الخاوية أكبر
مالحم البطولة في مواجھة الجالد".
تعقد لجنة التعليم الصيدالني المستمر وتطوير المھنة في نقابة الصيادلة بعد غد ورشة عمل
حول "المدونة العربية الموحدة لدراسات التكافؤ الحيوي على األدوية الجنيسة" ،بالتعاون مع
المؤسسة العامة للغذاء والدواء واالتحاد العربي لمنتجي األدوية ومركز أكديما للتكافؤ
الحيوي والدراسات الصيدالنية ،للوصول الى توصيات يتم رفعھا الى اجتماع مجلس وزراء
الصحة العرب الذي سيعقد في آذار )مارس( المقبل.
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أبرز عناوين الصحف
اليومية

-

الطراونة :اإلصالح بقيادة الملك مستمر بمفھومه الشمولي
الملك يؤكد أھمية نشر قيم التسامح والتعاون بين أتباع الديانات السماوية
استطالع :مجلس النواب نفس مستوى السابق
مساعدات أميركية إضافية لدول جوار سوريا
العدوان لـ )الرأي( :الخالفات السياسية بين النقابات يعطل دورھا المھني
 ٦٣٠٠طالب تقدموا لاللتحاق بالجامعات بداية الفصل الثاني
البطاينة  :مفاوضات إلنشاء مشروعين للطاقة المتجددة بكلفة  ٣١٢مليون دوالر
»العمل« تكثف الحمالت التفتيشية على العمالة الوافدة
وزير الخارجية البلجيكي في عمان األسبوع المقبل
الحمود :عدد السوريين تجاوز الـ  ٣٩٢ألفا ً
»استئناف عمان« تتسلم تقرير لجنة مطابقة نتائج الفرز للدائرة األولى
إحباط محاولة سطو في إربد والقبض على محتال و ٥لصوص

-

الملك يؤكد أھمية نشر قيم التسامح والتعاون بين أتباع الديانات السماوية
الطراونة  :اإلصالح بمفھومه الشمولي مستمر بقيادة الملك
ثيوفيلوس الثالث يشيد بجھود الملك في مساعـدة الالجئيـن السورييـن
استطالع للرأي %٧٤ :من العينة الوطنية و %٧٠من قادة الرأي  :االنتخابات كانت
حرة ونزيھة وشفافة
موافقة حكومية على أول مشروعين استثماريين للطاقة المتجددة
وقف العمل بالحواالت البنكية كإثبات لشراء السيارات التي يزيد عمرھا على ٥
سنوات
فتح تنتقد حماس بشأن محادثات غير مباشرة مع تل ابيب
»الجيش الحر« يھدد حزب ﷲ بنقل المعركة إلى لبنان

•

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan
E-mail: pcrd@ju.edu.jo

28

-

الملك :األردن أنموذج في ترسيخ قيم التسامح والتعاون والحوار بين أتباع الديانات
السماوية
"مشاورات بسمان" ...المستقبل النيابية تطلب حكومة من رحم "النواب" رئيسا
وأعضاء
"التنمية االجتماعية" تطلب من ذوي  ١١مسنا التعرف عليھم
القطامين :التفتيش على العمالة الوافدة مستمر وتسفير المخالفين قائم
استطالع % ٧٦ :من الناخبين يؤكدون أن االنتخابات النيابية كانت حرة ونزيھة
وشفافة
تطابق نتائج "أولى عمان" مع كشوفات "مستقلة االنتخاب"
المعنفات :مصير مجھول بعد مغادرة دار الحماية
برشلونة يتذوق مرارة الواقعية االيطالية وشالكه يعود من اسطنبول بتعادل ثمين

-

-

حيرة نيابية بين "الفرصة التاريخية" ومھمة "واقي الصدمات"
ضبط  ١١طن حليب وأغذية أطفال منتھية الصالحية
احتياطات المملكة من العمالت األجنبية تتجاوز  ٨مليارات دوالر
"المركزي" ينجح بإصدار سندات دوالرية بقيمة  ٥٠٠مليون
صادراتنا من الخضار والفواكه تتلف في طريقھا إلى األسواق األوروبية
تقرير اللجنة القضائية :ال أخطاء في نتائج انتخابات عمان األولى

-

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

ھاتف  (٩٦٢-٦) ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠فاكس (٩٦٢-٦) ٥٣٠٠٤٢٦ :عمأن  ١١٩٤٢األردن
Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan
E-mail: pcrd@ju.edu.jo

29

