
   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan 
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

1 

 
  
 
 
  
  
  
  
  

  الجامعـــــة األردنیــــة
  

  
  

  وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  17/2/2014 :التاریخ                                       اإلثنین :الیوم   



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan 
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

2 

  
  

  
  المـــــــــــوضـــــوع

  
  الصفحة

  أخبار الجامعة
  ٤  بدائل عن رفع رسوم الموازي والدراسات العلیا» ةاألردنی«مشاریع استثماریة في 

  ٦  مرتبة في تصنیف ویبومیتركس العالمي) ٢٤٥(تتقدم » االردنیة«

  ٧  العموش استقال من  االمناء والغرایبة استقطبناه: الطراونة .د
  ٨  "األردنیة"مؤتمر یناقش إصالح التعلیم في العالم اإلسالمي للطلبة المالیزیین في 

  ٩  ھیثم سّكریة یبـتـكـــر مقــامــا موســیقــیا عــربیـــا. سترو األردني دالمای
  شؤوون جامعیة 

  ١٠  ألف طالب یدرسون في الجامعات األردنیة ٣٣٠
  ١١  لقاء رؤساء جامعات ووزیر التعلیم العالي یؤسـس إلیجاد حلـول للھمـوم والتحدیات

  ١٢  جامعات تنفي نیتھا رفع الرسوم الدراسیة
  ١٣  »التعلیم العالي« تشكیالت إداریة في

  ١٤  »للطفیلة التقنیة«منح دراسیة 
إن تعزیز الوالء واالنتماء وترسیخ مفھوم المواطنة الحقة للقیادة یكون بتعزیز نھج : بني ھاني

  القائد
١٥  

  ١٧  بدء تقدیم طلبات االلتحاق بالجامعات األربعاء

Application to universities to begin on Wednesday  ١٩  

  ٢٠  األكثر مشاركة في المشاجرات الجامعیة'' السنافر''

  ٢١  ورقة سیاسات تدعو إلى تطویر أسالیب التعلیم واالھتمام بالكادر التعلیمي

  ٢٢  ٢٠١٣-٢٠١٠آالف طالب بین  ٤مشاجرة جامعیة شارك فیھا  ٢٩٦

  ٢٤  بحث مساھمة شركات االتصاالت في دعم برنامج تشغیل الخریجین

  ٢٥  التعلیم العالي بین فكي النسور و لجنھ تربویة كالھما ولد من رحم القطاع الخاص

الوسط األكادیمي یستنكر محاوالت تمریر قانوني التعلیم العالي والجامعات من البرلمان بطریقھ 
  یكتنفھا الغموض

٢٦  

  ٢٧  طالب كویتیین شكلوا اتحادا طالبیا ٨االمارات تفصل 

    مقاالت

  ٢٨  باسم الطویسي/  سوم واستقاللیة الجامعاتالر

  ٣٠  ماجد توبة/  !إنجاز وحید للجامعات

  ٣١  خالد أبو الخیر/  بین الوزیر الذنیبات وجورج قرداحي.. »التوجیھي«غول 

  ٣٢  مروان سوداح/  العنف الجامعي واألزمة العامة

  ٣٣  اسامة الرنتیسي / العاصمة بال متفوقین

  ٣٤  احمد القطامین.د/  لماذا تعتبر ضرورة وطنیة ؟.. معاتنقابة اساتذة الجا

في محتویات التقریر الصح

 الیومي
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  بدائل عن رفع رسوم الموازي والدراسات العلیا» األردنیة« مشاریع استثماریة في
  

ات  -حاتم العبادي  ن سیناریوھات وتوجھ ة ع ف الطراون دكتور اخلی كشف رئیس الجامعة االردنیة ال
  .بدیلة لقرار رفع الرسوم الجامعیة في البرامج الموازیة والدولیة والدراسات العلیا

ى  رأي«وأكد الطراونة  في تصریح ال ار  »ال و الخی ع الرسوم ھ ار رف ر«ان خی ك »االخی ، إذ ان ھنال
  .توجھات بدات الجامعة بإجراءات تنفیذھا لسد عجز موازنة الجامعة

ت   ث اوص ز، حی ف العج ي تخفی اعد ف ة، سیس ع للجامع ومي المتوق دعم الحك م ال ب أن حج ى جان ال
الي والبحث یم الع ة وزارة التعل ة بمخاطب ا الجامع ا بإعادة  دراسة متخصصة اجرتھ العلمي ومطالبتھ

  .تحویل حصة الجامعة من الدعم الحكومي المخصص للجامعات الرسمیة
ذ  دء بتنفی ال الب ي ح ال ف وم، إذ ق ع الرس رار رف اء ق ى الغ ار ال ة ان یص دكتور الطراون تبعد ال م یس ول

م  ى دع ة عل ول الجامع اریع وحص ول«المش ن » معق ات م ات الجامع من مخصص ة ض ن الحكوم م
  .»بحكم الملغي«، سیكون قرار رفع الرسوم الموازنة

وشدد الطراونة على ان قرار رفع الرسوم، الذي لم ینفذ حتى االن وكان مفترض تطبیقھ العام المقبل، 
من طلبة الجامعة، وھو %) ٧٠(ال یشمل الطلبة المقبولین في البرامج العادیة، والذین یشكلون حوالي 

  .البحث العلمي الدكتور أمین محمودما أكد علیھ وزیر التعلیم العالي و
ام الحالي » الرأي«وعلمت  من مصادر مطلعة ان حجم الدعم الحكومي المتوقع ان یقدم للجامعات للع

  . ملیون دینار ، سیتم توزیع وفق اسس والیات یتفق علیھا مجلس التعلیم العالي) ٥٧(یقدر بـ
ة تنفذھا الجامع ن مشاریع استثماریة س ة ع ن الطراون ز وأعل د عج د یس الي، ق ا مردود م ، سیكون لھ

ة  ن فئ دق م ى فن ة، باالضافة ال ة طبی موازنة الجامعة تشمل انشاء مستشفى خاص كجزء مكمل لمدین
  .خمس نجوم ومول تجاري ومكاتب للشركات وقریة استشاریة

ة  ین امان ود وأم ین محم دكتور أم الي والبحث العلمي ال یم الع ر التعل م وزی اع سیض ن اجتم وكشف ع
دء االجراءات  ة سیعقد منتصف الشھر الحالي لمناقشة ب یس الجامع اجي ورئ عمان الكبرى  عقل بلت

  .التنفیذیة لبعض المشاریع
  .ولفت الى أن الجامعة اعدت جمیع الدراسات االولیة ودراسات الجدوى المتعلقة بتنفیذ تلك المشاریع

ر وحددت الجامعة ضمن دراساتھا تنفیذ المشاریع االستثماریة  ة، وھي غی ود للجامع ى اراضي تع عل
  .مستغلة حتى االن، مع مراعاة عدم التأثیر على االراضي الخضراء

  
  مستشفى خاص

  
وحول التفاصیل االولیة عن المشاریع، فإن الجامعة تقترح إنشاء مستشفى خاص في المنطقة الجنوبیة 

ا والمراكز  ائم حالی ث یتكون من الجامعة بالقرب من المستشفى التعلیمي الق ة المتخصصة، بحی الطبی
ـ) ٢٥٠٠(من ستة طوابق بمساحة  درة استیعابیة ب ع للطابق وبق ر مب ى ) ٢٠٠(مت سریر باالضافة ال

  .»القریة الطبیة«موقف سیارات لخدمة 
  

  فندق خمس نجوم
  

ة التدریسیة   وبحسب السیناریو المخطط لھ، سیكون الفندق مع قاعة مؤتمرات ومساكن للطالب والھیئ
ى ن  عل القرب م وبي، ب م الجن ي القس راء، ف ي الخض ى االراض أثیر عل تغلة دون الت ر مس ي غی اراض

 أخبار الجامعة 

  ١٧/٢/٢٠١٤                              اإلثنین                                                                ٥: الرأي ص
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ة  القریة الطبیة، بحیث یكون ھنالك تكامل في االداء والعمل بحیث تخدم القریة السیاحیة المنطقة الطبی
  .بشكل خاص والجامعة بشكل عام

  
  مول تجاري

  
ي  اري ف ول التج اء الم ة إنش ة منطق دد الجامع ع وح ن التجم تفادة م ة لالس ن الجامع مالي م زء الش الج

یارات  ف للس وفیر مواق ى ت ب تسویقیة ومعارض باالضافة ال السكاني ، وتشمل مركز تسوق ومكات
درة استیعابیة  ى ق رق مسنوب االرض لتصل ال ن ف تفادة م ة واالس ة المروری  ٢٥٠٠(للحد من االزم

  ).سیارة
  

  قریة استشاریة
  

ث تكون تقترح الجامعة إنشاء م ا، بحی ة عالمی ربط الجامع راكز تعلم وتدریب الكتروني لتكون معنیة ب
د  ت وعق ر االنترن ار عب ة االختب ة خدم ة واتاح ات االجنبی ة واللغ دورات االلكترونی ي ال ة ف متخصص
ن  دا ع ي بعی دریجي للتسجیل االلكترون ن التحول الت ة المستجدین م ین الطلب االختبارات الدولیة وتمك

  .القبول والتسجیل إزدحام مبنى
  

  كلف الدراسة والرسوم 
  

ا  ر، فإنھ ار االخی ة، سیكون الخی دكتور الطراون وحول سیناریو رفع الرسوم الجامعیة، الذي بحسب ال
غ  ادي، تبل امج الع ي البرن الوریس ف ب البك ة دراسة طال ى دراسة، اوضحت ان كلف ) ٢٢٧٢(بناء عل

غ ) ١١٢٨(دینارا سنویا، یدفع الطالب منھا كرسوم  ة مبل ا تتحمل الجامع ارا، فیم ارا ) ١١٤٤(دین دین
  .سنویا

ة  ات الجامع ن كلی ة م ل كلی ة ك ن طلب لة م ة المحص وم الجامعی ة ان الرس رت الدراس ین أظھ ي ح ف
ة  ة لطلب ة الفعلی ي الكلف الوریس ال تغط ة البك ولین لدرج ات ) ١١(المقب اقي الكلی وم ب ة، إال ان رس كلی

ن ) ٩١(ر الثماني یغطي الفارق بحیث یوف دینارا سنویا عن كل طالب، لیصل مجموع اجمالي الوفر م
وازي  ى ) ٢(الم افة ال نویا باالض ار س ون دین ل ) ١٠.١(ملی ة مقاب رامج الدولی ن الب ار م ون دین ملی

ة ) ٢٠.٥( ة لدرج رامج العادی ة الب ة طلب ة دراس ة كلف ة لتغطی ا الجامع ف تتحملھ ار كل ون دین ملی
  .البكالوریس

ب اما في الدراسا دفعھا الطال ي ی وراه(ت العلیا، فإن  متوسط الرسوم الجامعیة الت ي ) ماجستیر ودكت ف
دنانیر ) ٧٠٦(دینارا سنویا، فیما تتحمل الجامعة باقي الكلفة المقدرة بـ) ١٥٦٦(البرامج العادیة تقدر بـ

  .ملیون دینار) ١.٩(للطالب سنویا، بإجمالي یقدر بـ
ة ست عشرة  وبینت الدراسة ان الرسوم الجامعیة ة لطلب لطلبة الدراسات العلیا ال تغطي الكلفة الحقیقی

  .كلیة، إذ ال توجد دراسات علیا في كلیة علوم التأھیل) ١٩(كلیة  من اصل 
ة  ا الدولی رامج الدراسات العلی ن ب ق  م ذي یتحق وفر السنوي ال ون ) ٤.١(بالمقابل، یبلغ مجموع ال ملی

  .دینار
غ وخلصت الدراسة الى أن اجمالي  ن عجز سنوي صافي یبل ة م ار ) ٦(ما تتحمل الجامع ین دین مالی

ي  ع مجموع الرسوم الت ة م ة، مقارن درجات العلمی رامج وال ع الب ى جمی من جمیع الطلبة المقبولین عل
  .یدفعھا الطالب سنویا والكلفة الفعلیة التي تتحملھا الجامعة لغایات التدریس
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  ف ویبومیتركس العالميمرتبة في تصنی) ٢٤٥(تتقدم » االردنیة«

  
یم  ات ومؤسسات التعل المي لتصنیف الجامع ومیتركس الع ع ویب ات موق كشف التحدیث األخیر لمعلوم

عالمیا من بین أكثر من عشرین ) ١٦٣٣(العالي تقدم تصنیف الجامعة األردنیة عالمیا لتحل بالترتیب 
  .جامعة) ٢٤٥(متقدمة عن تصنیفھا السابق بتجاوزھا ، ألف جامعة

  
ى  ي تصنیف شھر شباط الحالي عل ة ف دم الجامع ى تق وأشارت معلومات موقع ویبومیتركس أیضا ال

ا  یا بتخطیھ ارة آس توى ق ب ) ١٠١(مس ل بالترتی ة لتح ى ) ٤٩٢(جامع د عل ا یزی ین م ن ب ) ٧٥٠٠(م
ة. جامعة اسیویة ات األردنی ین الجامع ا األول ب ى مركزھ ة عل ب ، وحافظت الجامع ت بالترتی ا حل فیم

  .عربیا من بین قرابة األلف جامعة ومؤسسة تعلیم عالي عربیة) ١٤(
  

ا  ة لعرض منجزھ ھ الجامع ذي تولی د ال ام المتزای ة لالھتم د نتیج ي التصنیف الجدی دم ف ذا التق وجاء ھ
ن  ة م الت نوعی ذي شھد مؤخرا نق ي ال ا االلكترون ى موقعھ االكادیمي والعلمي والبحثي والطالبي عل

كل والخ وى والش ث المحت دمھاحی ي یق ة . دمات الت ف الطراون دكتور اخلی ة ال ة األردنی یس الجامع رئ
ى  ة ال تراتیجیتھا الرامی ا االس ة وخطتھ ات الجامع ى أن سیاس را عل ز مؤش ذا التمی ق ھ ر تحقی اعتب

  .وأن الجامعة تسیر في خطى مدروسة وفي االتجاه الصحیح، الوصول الى العالمیة بدأت تؤتي أكلھا
ة ) QS(صول الجامعة مؤخرا على تصنیف متقدم في تصنیف مؤسسة وأشار الطراونة الى ح العالمی

ى مستویاتھ، وھو أعلى تصنیف لجودة التعلیم العالي ي اعل ، حیث حصلت على تصنیف ثالثة نجوم ف
دافھا ق أھ ي تحقی ة ف ة الجامع د جدی ذي یؤك ر ال ة«.االم دم » االردنی نیف ) ٢٤٥(تتق ي تص ة  ف مرتب

  ویبومیتركس العالمي
  

ا رأي -نعم ات -ال نیف الجامع المي لتص ومیتركس الع ع ویب ات موق ر لمعلوم دیث األخی ف التح كش
ا لتحل بالترتیب  ة عالمی ة األردنی دم تصنیف الجامع ن ) ١٦٣٣(ومؤسسات التعلیم العالي تق ا م عالمی

  .جامعة) ٢٤٥(متقدمة عن تصنیفھا السابق بتجاوزھا ، بین أكثر من عشرین ألف جامعة
  

ى وأشارت معلوما ي تصنیف شھر شباط الحالي عل ة ف دم الجامع ى تق ت موقع ویبومیتركس أیضا ال
ا  یا بتخطیھ ارة آس توى ق ب ) ١٠١(مس ل بالترتی ة لتح ى ) ٤٩٢(جامع د عل ا یزی ین م ن ب ) ٧٥٠٠(م

ة. جامعة اسیویة ات األردنی ین الجامع ا األول ب ى مركزھ ة عل ب ، وحافظت الجامع ت بالترتی ا حل فیم
  .قرابة األلف جامعة ومؤسسة تعلیم عالي عربیةعربیا من بین ) ١٤(
  

ا  ة لعرض منجزھ ھ الجامع ذي تولی د ال ام المتزای ة لالھتم د نتیج ي التصنیف الجدی دم ف ذا التق وجاء ھ
ن  ة م الت نوعی ذي شھد مؤخرا نق ي ال ا االلكترون ى موقعھ االكادیمي والعلمي والبحثي والطالبي عل

د ي یق دمات الت كل والخ وى والش ث المحت ة . مھاحی ف الطراون دكتور اخلی ة ال ة األردنی یس الجامع رئ
ى  ة ال تراتیجیتھا الرامی ا االس ة وخطتھ ات الجامع ى أن سیاس را عل ز مؤش ذا التمی ق ھ ر تحقی اعتب

  .وأن الجامعة تسیر في خطى مدروسة وفي االتجاه الصحیح، الوصول الى العالمیة بدأت تؤتي أكلھا
ة ) QS(ؤخرا على تصنیف متقدم في تصنیف مؤسسة وأشار الطراونة الى حصول الجامعة م العالمی
ى مستویاتھ، وھو أعلى تصنیف لجودة التعلیم العالي ي اعل ، حیث حصلت على تصنیف ثالثة نجوم ف

  .االمر الذي یؤكد جدیة الجامعة في تحقیق أھدافھا

  ١٧/٢/٢٠١٤اإلثنین                                                                                              ١٦: الرأي ص
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  ١٧/٢/٢٠١٤عمون                                                                اإلثنین                                                
 



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
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  "األردنیة"في مؤتمر یناقش إصالح التعلیم في العالم اإلسالمي للطلبة المالیزیین 
  

ؤتمر  س األول الم ة أم ة األردنی ي الجامع د ف عق
ي  ین ف الیزیین الدارس ة الم نوي للطلب الس
ة  اد الطلب ھ اتح ذي نظم ة ال ات االردنی الجامع
ت  ة تح ي الجامع ریعة ف ة الش الیزیین وكلی الم

  ".التعلیم، التنمیة، والتحول االجتماعي" عنوان
  

یس الجام ور رئ اء بحض ذي ج ؤتمر ال ة والم ع
ا  ة مالیزی فیر مملك ة وس ف الطراون دكتور اخلی ال
د  ز وعمی د العزی في عمان داتو عبد الملك بن عب
ة  ب وطلب د الخطی دكتور محم ریعة ال ة الش كلی

ي تواجھ  دیات الت رز التح ى أب لیط الضوء عل ى تس دف إل ة، ھ ات األردنی مالیزیین في مختلف الجامع
  .ناجعة إلصالحھالتعلیم في العالم اإلسالمي وإیجاد السبل ال

  
ل  ي حق ین ف ادیمیین والمتخصص ن األك ة م ومین نخب ھ ی تمرت فعالیات ذي اس ؤتمر ال ي الم ارك ف وش
ن  ة كل م ة األردنی ن الجامع ى األردن، حیث شارك م التعلیم من دول مالیزیا وسنغافورة باإلضافة إل

  .الدكتور محمد ریان والدكتور ناصر الخوالدة والدكتور تیسیر أبو عودة
  

ا وخ ة لم ة األردنی ة للجامع دیر السفارة المالیزی ن شكر وتق الیزي ع الل حفل االفتتاح عبر السفیر الم
ات  ؤتمر، مشیدا بالعالق ذا الم بذلتھ في سبیل توفیر األجواء األكادیمیة والتسھیالت الفنیة إلقامة مثل ھ

  .األردنیة المالیزیة التي تربط بین الشعبین الصدیقین
  

ي  ؤتمر ف اقش الم الم ون ي الع یم ف الح التعل االت إص ة بمج ل المتعلق ن اوراق العم ددا م اتھ ع جلس
ي فلسفة  دي ف نھج النق ا، والم ي مالیزی یم ف ھ، والتعل ھ وطرائق ي آلیات اإلسالمي، وأھمیة إعادة النظر ف

  .وغیرھا من القضایا ذات الصلةالتعلیم اإلسالمي 
  

ھ خالل الجلسة ال ي ورقت ان ف د الری دكتور محم م وعرض ال و عودة أھ دكتور تیسیر أب ي ترأسھا ال ت
ي  دة ف دكتور ناصر الخوال ز ال ي حین رك یم اإلسالمي، وخصائصھ، ف معالم المنھج القرآني في التعل
ة  ر العملی م عناص المي وأھ ي واإلس الم العرب ي الع یم ف اع التعل ھ قط ي تواج ات الت ى العقب ھ عل حدیث

  .ف مستویاتھاالتعلیمیة وسبل تطویرھا واالرتقاء بھا في مختل
  

  ١٧/٢/٢٠١٤أخبار الجامعة األردنیة                                               اإلثنین                                                
 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  ھیثم سّكریة یبـتـكـــر مقــامــا موســیقــیا عــربیـــا. المایسترو األردني د
  

ن المساھات .ُعرف المایسترو د د م ن خالل العدی ي م ھیثم سكریة بإبداعاتھ في المشھد الثقافي األردن
ة التي أثرت الساحة الثقافیة والفنیة األردنیة والعربیة بمؤلفات أوركس ة وموسیقات نوعی ترالیة وعربی

  .باإلضافة إلى عشرات األغاني الوطنیة واالجتماعیة
  

م  ن أھ ة والتكریم م ة والعربی ن الجوائز المحلی وحصل سكریة من خالل تلك اإلبداعات على العدید م
  .األوركسترات اإلقلمیة والعالمیة

  
ى اكتشاف وھا ھو اآلن وبعد توجھھ إلى الحقل األكادیمي، یقوم بالبحث ا وده إل ذي یق ي ال لعلمي والفن

ین  احثین األردنی ام الب اب أم تح الب ة، لیف ي  الموسیقى العربی مقام موسیقي عربي جدید غیر مستخدم ف
  .والعرب، ویؤكد أن نظریات الفنون تحتمل المزید من الدراسات للبحث عن جدید

  
ون  ة الفن ي كلی یقیة ف ون الموس م الفن یس قس ة، إن ویقول سكریة، وھو رئ ة األردنی والتصمیم بالجامع

ن  ة م اس مكون ة ألجن ب مختلف الموسیقى العربیة تتمیز بتنوع مقاماتھا الموسیقیة التي تتكون من تراكی
ة  ٥أربع نغمات، أو عقد مكون من  ات العربی ن المقام ر م دد كبی ب ع ذه التراكی ن ھ تج ع نغمات، وین

تخ د اس یقي، ولق لم الموس ة للس درجات المختلف ى ال ي عل وطن العرب الد ال ي ب رب ف دم الموسیقیون الع
ة  ب المختلف ن التراكی ة م ات المكون ك المقام ع تل ھ، جمی مالھ وجنوب ھ وش رقھ وغرب ي ش ر ف الكبی

، كما قام العدید منھم باستخدام تلك األجناس على درجات مختلفة من السلم الموسیقي بعیدا "األجناس"
ٍ من االبتكار، ما أثرى ا ة، عن المألوف كنوع ات العربی ى المقام رة عل ات كثی ة بتنویع لموسیقى العربی

  .ولكن استخدامھا كان من خالل لحن عابر ال یشكل مقاما موسیقیا متكامال
  

ة  ارا بحثی ي، وأفك دع العرب ر مستھلكة للمب دة غی ة جدی ا نغمی تح افاق ار یف ذا االبتك ویتابع سكریة أن ھ
یقى ا ات الموس ال، فنظری ذا المج ي ھ احثین ف ات للب ع الجامع ي جمی ب ف ھا الطال ي یدرس ة الت لعربی

ال  ن األجی ا ع ي ورثناھ ة الت ات العربی دریس المقام وم بت ي تق وطن العرب ي ال والمعاھد المتخصصة ف
السابقة بأسمائھا الفارسیة والتركیة، وھي متطابقة إلى حد بعید في جمیع الكتب والمراجع، ولم یخطر 

ة لل ات قابل ك النظری د أن تل ال أح ن بب ات م ك النظری ّد تل ث تع د، حی اف الجدی ار واكتش ث واالبتك بح
ا : "المسلمات، مشیرا في سیاق متصل ى أنھ ات عل ك المقام ن المتخصصین لتل د م بل ویتعصب العدی

خطوط حمر تحمل الھویة العربیة وال یمكن العبث بھا، بالرغم من أن جمیع المقامات ال تحمل أسماًء 
  ".اذا التعصبعربیة، فأین ھي الھویة؟ ولم

  ١٧/٢/٢٠١٤             اإلثنین                                                                                 ١٢: العرب الیوم ص
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  ألف طالب یدرسون في الجامعات األردنیة ٣٣٠
  

الف طالب  ٣٣٠قال أمین عام وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور مصطفى العدوان ان 
  .تخصص دراسي ٦٠٠جامعة أردنیة موزعین على نحو  ٣٣یدرسون في 

  
میة العالمیة وفدا تركیا اكادیمیا برئاسة وكیل وأضاف لدى لقائھ أمس االحد في جامعة العلوم االسال

المجلس االعلى للجامعات والتعلیم العالي في تركیا الدكتور ابراھیم أوغلو حرص الوزارة على تقدیم 
التسھیالت الممكنة لتوثیق العالقات التي تجمع الجامعة ونظیراتھا في الدول المختلفة ضمن اتفاقیات 

  .تعاون
  

اء الوفد الضیف بمستوى جامعة العلوم اإلسالمیة العالمیة، وسمعتھا الطیبة وھو من جھتھم أشاد أعض
  األمر الذي دفعھم لتعزیز التعاون معھا

   

 شؤون جامعیة 

  ١٧/٢/٢٠١٤اإلثنین                                                                                                       ١٠:  الدستور ص
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  لقاء رؤساء جامعات ووزیر التعلیم العالي یؤسـس إلیجاد حلـول للھمـوم والتحدیات
  
ھ كان الحدیث منصبّا على قضیة موازنات الجامعات و  - مان السائحأ اني من ذي تع ادي ال الضعف الم

اطي  رز ایضا ان التع كافة الجامعات الرسمیة بتفاوت اوضاعھا لكنھا تصب بخانة العجز؟؟ وكان االب
ن  مع درء اخطار المیزانیة لن یكون على حساب الطالب وان رفع الرسوم الجامعیة خط احمر ال یمك

  !!.تجاوزه
  

ر ا م ظھ اء جمعھ ي لق ات ف ع وتداعى رؤساء الجامع ھ م وم مثل الي وسیشھد الی یم الع وزیر التعل س ب م
یتبعھ . رؤساء الجامعات الخاصة، الى قضایا جوھریة ورئیسیة یعاني منھا القطاع ا س س وم اء االم لق

رئیس  ل ب بت المقب ة الس میة والخاص ات الرس اء الجامع یجمع رؤس ع س اء واس د للق و تمھی وم ھ الی
اییر وواضحا ل المع ا بك ان توافقی وزراء، ك ف  ال ة جادة اساسھا الحوار والعص ة تعلیمی س لمرحل اس

ین  ا لتحس ع ایجابی ھ الواق ؤول الی ن ان ی ا یمك ة لم ى صورة تقریبی ادل االراء والوصول ال ذھني وتب ال
ة . امور الجامعات والنھوض بھا ان تأسیسا لمرحل ا وك ان ایجابی اء ك روا ان اللق ات اعتب رؤساء جامع

اء الج ین رؤس وار ب ن الح ة م ادل ایجابی اھم وتب ن التف ور م د جس ي م الي ف یم الع ر التعل ات ووزی امع
  .االحداث والخبرات

  
ة د اء التطبیقی یس البلق ي . رئ ور الت م االم ان اھ ریحا وك ا وص ان عادی اء ك ال ان اللق واقفة ق ل الش نبی

ات، ا الجامع اني منھ ي تع ة الت  طرحت قضیة التمویل الجامعي وكیفیھ الخروج بحل لتلك االزمة المالی
ة قضیة  دة لمواجھ ى ح ة عل ى وضع خطط واستراتیجیات كل جامع ان منصبا عل دیث ك كما ان الح

واطن ة الحسین . ضعف الموازنات وااللیات لحلھا بعیدا عن ارھاق الم یس جامع ر رئ ھ اعتب ن جھت م
ات  ع الجامع ا لواق دى تفھم وزیر اب ا وان ال ا وھام اء ایجابی ادي اللق یس العب بن طالل  الدكتور طھ خم
ار واالراء،  ادل االفك وشعر بالھم الجامعي كجمیع رؤساء الجامعات وكان ایجابیا بالحدیث والتفھم وتب
انون  ات وق اء الجامع ین رؤس ول وتعی س القب ات واس دیونیات للجامع ن الم رز ع دیث االب ان الح وك

  .التعلیم العالي
  

ي وصفھا  اما رئیس جامعة الطفیلة التقنیة الدكتور شتیوي العبدهللا فقد اشاد اء ونتائجھ الت بمحتوي اللق
ات الرسمیة،  وزارة والجامع ین ال بالعصف الذھني واالیجابیة المثمرة التي تؤثر ایجابا على التفاعل ب
وكان الحدیث منصبا على كیفیة استثمار الجامعات كأرضیة لالستثمار االیجابي لصالح تحسین وضع 

  .الجامعات المالي
  

  ث لم ینحصر فقط بمدیونیة الجامعات الن حصرھا بالمدیونیة غیر منصفواعتبر العبد ان الحدی
  

  ١٧/٢/٢٠١٤اإلثنین                                                                                                              ٨: الدستور ص
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  جامعات تنفي نیتھا رفع الرسوم الدراسیة
   
  

دكتور رضا شبلي  ة ال نفت العدید من الجامعات نیتھا رفع الرسوم الجامعیة فقد أكد رئیس جامعة مؤت
اء الخوالدة، ان جامعة مؤتة لن ترفع الرسوم الدراسیة على طلبتھ ً منھا بضرورة تخفیف األعب ا، إیمانا

  .على الطالب خالل مسیرتھ الدراسیة في الجامعة
  

ة  ى الطلب لبا عل وبین أن الوضع المالي للجامعة لیس مبررا التخاذ ھذا القرار الذي ستنعكس نتائجھ س
  الذین یمثلون محور العملیة التعلیمیة 

  
ا االر وم والتكنولوجی ة العل یس جامع ن رئ ا اعل ادة كم ة لزی اوي، ان ال نی دهللا الملك دكتور عب ة ال دنی

  .الرسوم الجامعیة على الطلبة في البرنامجین العادي والموازي
  

ى  ریح ال ي تص اوي ف ال الملك رأي«وق روف » ال اة الظ ة ومراع ة والعلمی ؤولیة االكادیمی ان المس
ى ادة الرسوم عل رار باتجاه زی ة  المعیشیة للمواطنین تطلبت عدم اتخاذ اي ق اء المالی ن االعب رغم م ال

  .التي تتكبدھا الجامعة وموازنتھا
ة  ة لطلب وأكد الدكتور نبیل شواقفة رئیس جامعة البلقاء التطبیقیة، عدم وجود نیة لرفع الرسوم الجامعی

  .البكالوریوس والدراسات العلیا والبرنامج الموازي في الجامعة والكلیات التابعة لھا
  

اني كما بین رئیس الجامعة ا ي ھ دین بن ال ال دكتور كم ادة «لھاشمیة  ال ة الھاشمیة زی ة الجامع دم نی ع
  . »أو برامج الدراسات العلیا) الموازي(الرسوم الجامعیة سواء في البرنامج العادي، أو الدولي 

ة«وأضاف أن الجامعة الھاشمیة  ادة الرسوم الجامعی ي زی ة» لم ولن تفكر ف ا الطلب ى أبنائھ دا . عل مؤك
ل م ر إدارة أن ك ي تفكی ا ف ر وارد اطالق میة غی ة الھاش ي الجامع وم ف ع الرس وص رف اع بخص ا یش

  .الجامعة الھاشمیة بالرغم من أن الجامعة لم تتلق أي دعم حكومي منذ ست سنوات
  
ة ألي   وم الجامعی ع الرس ة لرف ھ ال نی دهللا بأن تیوي العب دكتور ش ة ال ة التقنی ة الطفیل یس جامع د رئ واك

وازي أو الدراسات  برنامج تدریسي امج الم ادي أو البرن امج التنافسي الع ي البرن ة سواء ف في الجامع
  .العلیا

   
  .وقال في تصریح صحفي انھ  ال  نیة لرفع الرسوم الجامعیة في المستقبل المنظور

  ١٧/٢/٢٠١٤اإلثنین                                                                                                             ٥: الرأي ص
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  »التعلیم العالي« تشكیالت إداریة في
  

  .والبحث العلمي عن تشكیالت إداریة كشفت مصادر مطلعة في وزارة التعلیم العالي -حاتم العبادي 
ة  ة االردنی ي الجامع ا ف ارا ثقافی ات مستش یر العفیش دكتور تیس ین ال رر تعی كیالت، تق ب التش وبحس
ي  ا ف ارا ثقافی نة مستش ام المحاس ت وابتس ة ال البی ي جامع ا ف ارا ثقافی ون مستش د الزب دكتور محم وال

  .جامعة عمان االھلیة
  

دیر تعیین شادي مساعد: الى جانب ال م ا باعم وزارة وھشام شقیرات قائم ین عام ال ة مدیرا لمكتب ام
دیر  ال م ا باعم دوان قائم د ع ات ورائ ا المعلوم دیر تكنولوجی ال م الرقابة وعبدالفتاح محمد قائما باعم
اوي  ري وسھى قلع الشؤون المالیة ویحیى الدعوم رئیسا لوحدة مكاتب الخدمات الجامعیة ودعاء جری

  .في مكتب الوزیر
  

م شؤون الموظفین وحسام السكسك رئیسا : كما شملت التشكیالت ا لقس تعیین نانسي الصمادي رئیس
ا موسى  دمات وھی م الخ ا لقس در رئیس یم ب وازم وحك م الل ا لقس راھیم العموش رئیس لوحدة الدیوان واب

م الرقا ا لقس وش رئیس یس البط بة وم م المحاس ا لقس ي رئیس د البطنیج بكات وماج م الش ا لقس ة رئیس ب
  .المالیة

  ١٧/٢/٢٠١٤اإلثنین                                                                                                         ٨: الرأي ص
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  »للطفیلة التقنیة«منح دراسیة 
  

ة  -أنس العمریین  س، حصول الجامع دهللا أم دكتور شتیوي العب ة ال ة التقنی ة الطفیل یس جامع أعلن رئ
دوس«على منح دراسیة متعددة من برنامج  اون » إیراسموس مون ي للتع ن االتحاد األوروب الممول م

  .في مجال التعلیم العالي
دكتوراه واوضح العبد د ال ا بع نح م الث م وراه ومنحة ماجستیر وث ین دكت نح تتضمن منحت هللا، أن الم

ي  نح الت وزیارتین علمیتین ومنحة تبادل لطالب بكالوریوس، الفتا إلى أن الكلفة االجمالیة لمجموع الم
قاربت الملیون  ٢٠٠٧عام » ایراسموس مندوس«حصلت علیھا الجامعة منذ بدء شراكتھا مع برنامج 

  .ونصف یورو
ة  وت، أن الجامع دكتور صالح الجف وأوضح ضابط ارتباط البرنامج في الجامعة عمید كلیة الھندسة ال

ى » ایراسموس مندوس«وخالل فترة تعاونھا مع برنامج  وراه و) ١٢(حصلت عل نح ) ٧(منحة دكت م
ى منح تبادل للبكالو) ٦(زیارة بحثیة و) ١١(منح ما بعد الدكتوراه و) ١٠(ماجستیر و ریوس، منوھا إل

  .أن الطفیلة التقنیة حظیت بأكبر عدد من المنح مقارنة مع الجامعات األردنیة األخرى
اریع  ى أن مش وت، إل ار الجف دوس«وأش موس من ة » ایراس ددھا ثمانی ة وع ا الجامع اركت فیھ ي ش الت

  .التقنیة مشاریع كان خمسة منھا بإدارة جامعة لوند السویدیة وثالثة منھا بإدارة جامعة برلین

  ١٧/٢/٢٠١٤      اإلثنین                                                                                                        ١٦: الرأي ص
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إن تعزیز الوالء واالنتماء وترسیخ مفھوم المواطنة الحقة للقیادة یكون بتعزیز نھج : بني ھاني
  القائد

  
بمناسبة العید الثاني والخمسین لمیالد جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسین المعظم حفظھ هللا ورعاه، 

ذه المن را بھ اال كبی میة احتف ة الھاش ت الجامع ة أقام ین برعای ع األردنی وب جمی ى قل زة عل بة العزی اس
ة  األستاذ الدكتور كمال الدین بني ھاني رئیس الجامعة، وحضر الحفل الذي نظمتھ عمادة شؤون الطلب

  .عدد من الشخصیات الرسمیة والشعبیة واألكادیمیة في محافظة الزرقاء
ن خالل مسیرة كبی ة وأعضاء وبدأت االحتفاالت، التي تستمر ثالثة أیام، م ة الجامع رة بمشاركة طلب

م  ة ساریة العل ة لغای ة والبیئ وارد الطبیعی الھیئتین األكادیمیة واإلداریة، انطلقت من أمام مبنى كلیة الم
  .في منتصف الحرم الجامعي بمشاركة موسیقات القوات المسلحة األردنیة، وفرسان األمن العام

ایلي نصھاثم ألقى األستاذ الدكتور كمال الدین بني ھان ة، فیم باسمي : "ي رئیس الجامعة الھاشمیة كلم
ات  م أسمى آی وأسرة الجامعة أتشرف بأن أرفع إلى مقام جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسین المعظ
ور  ھ موف ي عمره وأن یھب دَّ ف ھ ویم ظ جاللت دیر أن یحف ي الق التھنئة والتبریك مقرونة بالدعاء إلى العل

  ".الصحة والعافیة
رامأ ز : یھا األخوة الك ادة یكون بتعزی ة للقی ة الحق وم المواطن اء وترسیخ مفھ والء واالنتم ز ال إن تعزی

ة  ة دول ین إلقام ي عزم ال یل ة الشباب ف رأي، وھم ي صواب ال ِرنا سماحة القیادة ف نھج القائد، وقد َخب
 ً دءا ا مب ة باعتبارھ ات الدول ة مؤسس ي كاف روعیة ف ل المش اتھ وتفعی انون ومؤسس ة  الق یا للحاكمی أساس

  .الرشیدة بما یضمن حقوق الوطن والمواطن خاصة
ك  ة المل ى جالل دهللا األول إل ك عب ة المل ن جالل اة فم ة أسسھا الھاشمیون األب ي دول ا اإلخوة ف ا أیھ إنن
اء  و بن مى وھ دف األس ق الھ دؤوب لتحقی تمر وال عي المس اء والس اء والعط ل البن اني تمث دهللا الث عب

ً  المواطن الواعي ً مزدھرا ة لیظل األردن مزھرا ى حمل الرسالة وصون األمان والمنتمي والقادر عل
ة  ھ بثق ى مواطنی ً إلى مستقبل مشرق لوطن لم تغب عنھ حكمة القائد الشاب وحرصھ عل ً متطلعا وواثقا

  .متبادلة بین الفرد ودولتھ
ى ولقد كانت لرؤى جاللتھ ومبادراتھ واحترام العالم لشخصھ ومحبة األردنیی وطن إل ن لھ من شمال ال

ة  ة اقتصادیة وسیاسیة وثقافی ق تنمی وطن وتحقی ي استقرار ال الغ ف ر ب ھ أث جنوبھ ومن شرقھ إلى غرب
ین  ب األردنی ا جن ھ مم ا ظروف األردن وتحدیات ة لھ ي دول وفر ف در أن یت وغیرھا الكثیر بمؤشرات ن

ة  ق طمأنین دماء وحق ل وتشرید وسفك لل ن قت ا م ا فرضتھ ویالت ما یجري حولن واطن م وطن والم ال
ادف  وار الھ لوب الح اج أس ان وانتھ وق اإلنس رام حق ن احت جاع م ك الش جاعة للمل ة الش اإلرادة الملكی
ق  ً وأطل ا ین جمیع ین األردنی دة ب ة الوطی ُّحم ى الل ذي بن نھج ال و ال ة وھ لحة العام اء لتغلیب المص والبن

  .إبداعاتھم
ر ل الك ا الحف میة أیھ ة الھاش ي الجامع ن ف داد ونح ي إع اني ف دهللا الث ك عب ة المل ى جالل ل خط یم نتمث

ة  ة ریادی تقبلھ حیث سعت وستظل تسعى لتكون جامع وطن ومس ة ال ة لخدم ة الكریم ال األردنی األجی
مل  تراتیجیة تش ط اس ق خط ا وف ي أطروحاتھ زة ف ي متمی ث العلم ة البح ززة لثقاف المنجز مع ة ب حافل

وطن تطویر علوم أساتذتھا وطلبتھا وابتعاثھم إ ى أساس حاجة مستقبل ال الم عل ات الع ى جامع ى أرق ل
ق االنجاز ى . وفق فلسفة تنویریة تنمویة تخلق الفرص للشباب وتحقی ھ فجامعتكم تعمل اآلن عل وعلی

ھ  بقت فی ذي س یة ال ة الشمس روع الطاق ت بعضھا كمش د حقق ة وق تراتیجیة مھم روعات اس ق مش تحقی
ب للقاعة ) ٦٥٠(اء مجمعین للقاعات الصفیة بسعة الھاشمیة كل الجامعات األخرى، ومشروع بن طال

ة  ة تقنی دوات، واستحداث كلی ؤتمرات والن ة للم دة، وإنشاء قاع ك(الواح ریج ) البولتكنی ى تخ دف إل تھ
ى  ة عل اث الجامعی د لألبح اء معھ ة، وإنش یة والتطبیقی ة والھندس ن التقنی ي المھ ین ف ة متخصص طلب

  ١٧/٢/٢٠١٤                                             المدینة نیوز                                                              اإلثنین   
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ً ن ا ة ، ومشروع سكن مستوى الوطن واإلقلیم یكون مرجع اج البحوث والدراسات العملی ي إنت ً ف ا وعی
  .الطالب ببنى تحتیة تخدم دراستھم وتحقق ظروف مثلى لھم

ي : أیھا الحفل الكریم إن الشجرة الطیبة تطرح الثمر الطیب، وقد كان لنا في الھاشمیین أسوة حسنة وف
فكل عام وحضرة صاحب . فت عیونناملیكنا اعتزازنا وفخرنا، وسنظُل كذلك ما خفق فینا الفؤاد وطر

  ".الجاللة الملك المفّدى بخیر والوطن بخیر وحمى هللا األردن
ب  ا الطال ة ألقاھ ة الطلب ات، وكلم دكتور یوسف علیم ة ال كما تضمن االحتفال كلمة عمید شؤون الطلب

ي األستاذ صابر الھزای افي والفن رة النشاط الثق دیر دائ ادري، وقصیدة شعریة لم وان محمد الق ة بعن م
ي خالل "سلمت یداك" ع المحل ا للمجتم ا وعطاءھ ة وتمیزھ ق إنجازات الجامع ً یوث ا ، وتم عرض فیلم

امي  اني ٢٠١٢/٢٠١٣ع ن األغ ددا م عبي ع ور الش ة الفلكل ة وفرق ورال الجامع ة ك دمت فرق ا ق ، كم
رض ة، ومع ة الجامع ور لطلب رض الص اح مع رحیا، وافتت ا مس عبیة، وعرض دبكات الش ة وال  الوطنی

  .إعادة التدویر البیئي
ة المتنوعة خاصة  ي النشاطات الالمنھجی زین ف ة المتمی كما قام رئیس الجامعة في نھایة بتكریم الطلب

  .في المجاالت الثقافیة والفنیة والریاضیة واإلبداعیة والمبادرات التطوعیة
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  بدء تقدیم طلبات االلتحاق بالجامعات األربعاء
  

ادي  اتم العب دأ  -ح دورة تب ي ال ات لخریج اق بالجامع ات االلتح دیم طلب ة تق ادم عملی اء الق وم االربع ی
ول  الشتویة الكترونیا، وتستمر حتى منتصف لیل یوم السبت المقبل، من خالل موقع لوحدة تنسیق القب

  ).www.admhec.gov.jo( الموحد 
  

تتا ث س ة، حی ة ووزعت الوحدة عشرة االف قسیمة مالیة على المكاتب البریدی ب شراؤھا بقیم ح للطال
  .الذي تتضمنھ القسیمة، التقدم بطلب التحاق بالجامعات» الكود«دینارا لیتمكن من خالل ) ١٥(

ول  ي اتاحت القب وتأھل أقل من سبعة االف طالب وطالبة للتقدم بطلب التحاق بالجامعات الرسمیة، الت
  .مقعد في تخصصات مختلفة) ١٣٩٠٠(بـ

ذین ورغم ان عدد المتأھلین لل دد ال ى أن ع تقدم بطلبات اقل من عدد المقاعد، إال ان التوقعات تشیر ال
ول  دل القب ى لمع د االدن ق الح ة بتحقی ول  المتمثل تراطات القب ل بسبب اش ول سیكون اق سیرشحوا للقب
د  دد المقاع اض ع ة،  وانخف ن جھ التنافسي على الفصل االول في التخصصات المتاحة القبول فیھا، م

  .كل تخصص مقارنة مع عددھا عند عملیة القبول على الفصل االولالمتاحة في 
ف » الرأي«وتنشر  ة مختل ات الرسمیة لطلب ي الجامع ة الشتویة، ف ول لطلب دالت القب الحدود الدنیا لمع
  .الفروع

روع العلمي والصناعي والزراعي )المركز( ففي الجامعة االردنیة  ة  الف ول لطلب ى للقب ، الحد االدن
ادي المنزلي %)٨.٨٧(والصحي   رع االقتص اني وف ، ولالدبي والمعلوماتیة في مساریھ االول والث

)٨٤.(%  
اما في فرع الجامعة االردنیة بالعقبة، فالحد االدنى لمعدل القبول في فروع العلمي واالدبي والصحي 

رعین الص%)   ٦٥.١(والمعلوماتیة في مساریھ االول والثاني واالقتصادي المنزلي  ناعي وفي الف
  %).٦٥.٨(والزراعي 

ة المسار  اما في جامعة الیرموك فالحد االدنى لمعدل القبول لطلبة فروع العلمي والصحي والمعلوماتی
اني  ي %)٦٥.٨(الث رع االدب ي ف ي %) ٧٣.٥(، وف ناعي والزراع ي %) ٧٦.٧(وللص ة فرع ولطلب

  %).٧٥.٣(المعلوماتیة المسار االول واالقتصاد المنزلي 
ة وفي الجامعة  روع العلمي والصحي والمعلوماتی ة ف ول لطلب دل القب ى لمع د االدن غ الح الھاشمیة، فبل

اني  ي %)٦٥.٢(المسار الث ي والصناعي واالقتصاد المنزل ار %) ٧٦.٨(، ولالدب ة المس وللمعلوماتی
  %).٧٠.٩(وللزراعي %) ٧١.٦(االول 

ة ول لطلب دالت القب دنیا لمع دود ال ي واالقتصاد  اما جامعة ال البیت، فكانت الح روع العلمي واالدب الف
ة  ي والمعلوماتی اني( المنزل حي ) االول والث ي %) ٧١.٥(والص اد المنزل %). ٧١.٨(ولالقتص

  %).٧١.٨(وللصناعي %) ٧٤.٣(والزراعي 
في حین كانت حدود %). ٦٥(وفي جامعة مؤتة، فكان الحد االدنى لمعدل القبول  لجمیع طلبة الفروع 

روع العلمي والصناعي والزراعي والصحي المعدالت الدنیا للل ة ف قبول في العلوم والتكنولوجیا لطلب
ة )٨٦.٧(ولطلبة المعلوماتیة المسار الثاني %) ٧٤.٤( ا طلب ل فیھ د تخصصات یقب ي حین ال یوج ، ف

  .الفروع االدبي والمعلوماتیة المسار االول واالقتصاد المنزلي
، وكذلك الحال %)٦٥(الدنى للقبول لجمیع طلبة الفروع اما في جامعة الحسین بن طالل، فكان الحد ا

  .بالنسبة لجامعة الطفیلة التقنیة

  ١٧/٢/٢٠١٤اإلثنین                                                                                               ١/٨: الرأي ص 
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ز  ي مرك ول ف ى للقب د االدن غ الح د بل ات، فق ز والكلی ي المرك ة ف اء التطبیقی ة البلق عید جامع ى ص وعل
حي  ي والص ناعي والزراع ي والص روع العلم ة الف لط لطلب ة بالس ي %) ٧٥.٩(الجامع ولالدب

  ).٧٩.٤(وللمعلوماتیة المسار االول %) ٧٨.٧(تیة المسار االول واالقتصاد المنزلي والمعلوما
روع  ع الف ة جمی غ لطلب ة بل وم المالی ان للعل ة عم ي كلی ات، فف ة %) ٨.٨٥(وعلى صعید الكلی ي كلی وف

اني واالقتص -االمیر عالیة اد اناث، لطلبة الفروع العلمي واالدبي والمعلوماتیة في مساریھ االول والث
  %).٧٨.٣(،اما الزراعي وصناعي %)٧٧.٥(المنزلي والصحي 

ي  ناعي والزراع ي والص روع العلم ة الف ول لطلب دل القب ى لمع د االدن غ الح د بل ن فق ة الحص ي كلی وف
  ).٨٠.٦٥(ولالدبي وللمعلوماتیة في مساریھ االول والثاني  واالقتصاد المنزلي  ) ٧٩.٢(والصحي 

د اال غ الح ي وفي كلیة الكرك، بل ة ف ي والصحي والمعلوماتی روع العلمي واالدب ة الف ول لطلب ى للقب دن
  %).٧١.٧(ولطلبة الصناعي والزراعي %) ٦٦.٥(مساریھ االول والثاني واالقتصاد المنزلي 

روع  ع الف ى %) ٦٦.٣(وفي كلیة الشوبك الحد االدنى للقبول في جمی د االدن إن الح ان ف ة مع ي كلی وف
ا %) ٦٥(فروع لمعدل القبول لطلبة جمیع ال ول لطلبتھ باستنثاء طلبة الصناعي والزراعي فال یوجد قب

  .في الكلیة
روع العلمي والصحي  ة الف ول لطلب ى للقب د االدن اني، فالح دهللا الث ن عب ر حسین ب وفي اكادیمیة االمی

ي  اني واالدب اریھ االول والث ي مس ة ف ناعي ) ٧٨.٣٥(والمعلوماتی ول %) ٨٧.٨(وللص د قب وال یوج
لطلبة جمیع الفروع باستثناء %) ٦٥(الفرع الزراعي، وفي كلیة العقبة، فإن الحد االدنى للقبول لطلبة 

  .الصناعي والزراعي ال یوجد قبول فیھا لخریجي ھذین الفرعین
ناعي  ي  والص رع العلم ة الف ول لطلب ى للقب د االدن إن الح ة ف ة التكنولوجی ة الھندس %) ٩١.٢(ولكلی

ان ار الث ة المس حي %)  ٩٢(ي وللمعلوماتی ي والص ي والزراع روع االدب ة ف ول لطلب د قب ا ال یوج بینم
  .والمعلوماتیة المسار االول

اني ) ٧٦.٧(وفي الزرقاء فالحد االدنى للقبول  لجمیع الفروع باستثناء  االدبي  والمعلوماتیة المسار الث
روع ك الف ة تل ول لطلب د قب ي ال یوج د.واالقتصاد المنزل ة ارب ي كلی اث  -، وف دل  ان ى لمع د االدن فالح

ي  اد المنزل حي واالقتص ي والص ي  واالدب روع العلم ول للف ي %)٧٢(القب ناعي والزراع ، وللص
  ).٧٤.٢٥(والمعلوماتیة في المسارین االول والثاني 
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Application to universities to begin on Wednesday 

 

General Secondary Certificate Examination (Tawjihi) students in 
Jordan will be able to apply online to all the Kingdom’s public 
universities starting Wednesday morning and until Saturday midnight, 
a Ministry of Higher Education official said on Sunday. 

Ghaleb Hourani, director of the Unified Admissions Committee, said 
students who scored 65 per cent and above in the Tawjihi winter 
session can apply to universities using the unified admission website 
www.admhec.gov.jo. 

Hourani said the committee will be working 12 hours a day after 
receiving the applications so that the unified admission list can be 
announced as soon as possible. 

He told The Jordan Times that the winter semester in all of the 
Kingdom’s public universities has already started, and “we do not 
want students who will be accepted this semester to miss many 
classes.” 

Last week, the Higher Education Council decided to accept 13,902 of 
the students who pass the Tawjihi winter session in the Kingdom’s 
public universities. 

Tawjihi results were announced Sunday, but Education Minister 
Mohammad Thneibat did not elaborate on the number of students 
who passed the exams with rates above than 65 per cent to qualify 
them to enrol at public universities. 

Students’ Tawjihi grades decide their future in higher education. It is 
the main criterion to determine the specialty in which they can major, 
the public university they can enrol at and whether they are qualified 
to go to university. 

  

  ١٧/٢/٢٠١٤           اإلثنین                                                                             ٢: الجوردان تایمز ص
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  األكثر مشاركة في المشاجرات الجامعیة'' السنافر''
  

ران ل حم م  - نبی ات ھ ل الجامع اجرات داخ ي المش اركین ف ف المش و نص ة أن نح ة علمی ت دراس قال
  .طالب في السنة األولى من دراستھم

ة  ٤٩وبحسب دراسة أعدھا الباحث محمود الجندي فإن  في المئة من المشاركین بالمشاجرات الجامعی
ون(ب في السنة األولى ھم طال ة  ٢٨و) أو السنافر كما یلقب ي السنة الثانی م طالب ف نھم ھ ة م ي المئ ف

ة و ١٦بینما  ي المئ ى  ٧ف ة عل ة والرابع ي السنة الدراسة الثالث م طالب ف ن المشاركین ھ ة م ي المئ ف
  .الترتیب

ات  ي الجامع البیتھم ا ٣٩٩٩وقدرت الدراسة عدد المشاركین في المشاجرات ف ن شخصا غ لعظمى م
  .في المئة حسب الدراسة ١الطالب الذكور إذ لم تتجاوز نسبة مشاركة الطالبات في المشاجرات عن 

ن " الجامعات االردنیة تدخل التصنیف العالمي من بوابة العنف"وأظھرت نتائج المعنونة بـ ر م أن أكث
  في المئة من المتشاجرین یدرسون في الكلیات اإلنسانیة ٨٩

ع عام  ٢٩٦وقوع ورصدت الدراسة  ة عام  ٢٠١٠مشاجرة داخل أسوار الجامعات منذ مطل ى نھای إل
رة و ٣١نتج عنھا وفاة سبعة أشخاص وإصابة  ٢٠١٣ شخص بإصابات  ٥٧شخص بإصابات خطی

  .بإصابات طفیفة ١٥٥متوسطة و
ة مرة خالل فترة الدراس ٥٨وأشارت الدراسة أن األسلحة الناریة استخدمت في المشاجرات الجامعیة 

ات  ض المشاجرات داخل الجامع ن  ٤٣بینما تدخلت قوات األمن العام والدرك لف ب م ك بطل مرة وذل
  .إدارات الجامعات الرسمیة والخاصة

ي  ا ف ارك طلبتھ م یش اجرات ول ا مش ع فیھ م تق ة ل میة وخاص ات رس ع جامع ة أّن أرب وأشارت الدراس
ي رى وھ ات األخ ي الجامع اجرات ف ة: مش میة، األردنی رة س ا،  األمی وم والتكنولوجی ة، العل األلمانی

  .نیویورك للتكنولوجیا
اجرین  اجرات والمتش دد المش ة بع ات الخاص ن الجامع ى م رش النسبة األعل ة ج ت جامع ل كان بالمقاب

ي المشاجرات ب دد المشاركین ف ى بع ة الھاشمیة األعل ت الجامع ا كان الي  ٧٢٩بینم ن إجم مشارك م
  .٣٩٩٩عدد المشاركین الكلي والمقدر ب

ي  ٥٥فیما جاءت جامعة مؤتة األعلى بعدد المشاجرات بـ  دد المشاجرات الكل الي ع ن إجم مشاجرة م
دد الحاالت  ٤فیما كانت جامعة الحسین بن طالل األعلى بعدد حاالت الوفاة ب  الي ع حاالت من إجم

  الكلي
ي المشاجرة مس ٥٧وأظھرت الدراسة أن  د في المئة من المتشاجرین كان سبب مشاركتھم ف اعدة اح

  .في المئة منھم لمساعدة احد أصدقاءھم ٣٥افراد عشیرتھم و
وقالت الدراسة أن الطلبة من مستویات تحصیلیة مختلفة شاركوا في المشاجرات لمنھا سجلت أفضلیة 

  .في المئة  ٦٠نسبیة للطلبة الذین یقل معدلھم الفصلي عن 
د  وم واح ة لی ق الدراس ى تعلی اجرات إل رة و ٤١وأدت المش بوع م ن أس ل م ن  ٨ألق ر م رات وألكث م

ب  ٩٠٦طالبا فصال نھائیا و ١٩طالبا إلى القضاء وفصل  ٤٧مرات في وقت تم تحویل  ٥أسبوع  طال
  .طالبا إنذارا نھائیا  ٥٤٢فصال مؤقتا فیما تم إنذار 

  ١٧/٢/٢٠١٤          اإلثنین                                                                                                ٣: السبیل ص
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  ورقة سیاسات تدعو إلى تطویر أسالیب التعلیم واالھتمام بالكادر التعلیمي

  
ا في الجودة، وتراجًعا في الترتیب باالختبارات یشھ - نجاة شناعة ً د التعلیم األساسي في المملكة ضعف

الدولیة، وفق ما یصرح بھ خبراء تربویون دعوا إلى إدخال تغییرات جذریة، تتناول كافة محاور 
العملیة التعلیمیة، لتشمل المعلم وأسلوب التدریس المتبع والمنھاج الدراسي واإلدارة المدرسیة 

  . دارة التربویة والبیئة المدرسیة ومیزانیة التعلیمواإل
، بنسبة بلغت %٩٨.١عاًما نحو  ١٥- ٦باألرقام؛ بلغت نسبة التحاق الطلبة بالتعلیم األساسي من عمر 

معلم  ٧٥٤٠١مدرسة حكومیة في المملكة، وبواقع  ٣٥٤٥لإلناث، مقابل % ٩٩.١و% ٩٦.٩للذكور 
  .ومعلمة في القطاع الحكومي

، فإن "تحسین جودة التعلیم األساسي الحكومي في األردن"ا ورد في ورقة سیاسات، تناولت ووفق م
من األسباب المسؤولة عن التراجع، االعتماد في تعیین المعلمین والمعلمات على الشھادة أو المؤھل 

دم التربوي، دون اللجوء إلى المقابلة الشخصیة؛ للتعرف على قدراتھم في التدریس، إضافة إلى ع
االھتمام بالكادر التعلیمي وظروفھ الحیاتیة بشكل عام، وعدم تطویر أدوات وأسالیب التعلیم، 

  .وتوظیف أدوات التكنولوجیا الحدیثة في التدریس
" السبیل"التي حصلت –وتشیر الورقة التي أعدھا مركز الفینیق للدراسات االقتصادیة والمعلوماتیة 

دراسیة الحالیة ال تتناسب مع التطور العلمي والتكنولوجي إلى أن المناھج ال - على نسخة منھا
الموجود في العالم، وتعتمد على الحفظ واالستذكار ولیس االستنتاج، إلى جانب أن المباني المدرسیة 
ال تتواءم والعملیة التعلیمیة والتربویة، خاصة تلك التي تتبع نظام الفترتین، وتعاني من االكتظاظ في 

  .الغرف الصفیة
ووفق ما أجمع علیھ الخبراء، فإن غیاب مشاركة العائلة في متابعة التحصیل العلمي لألبناء، وحل 
المشكالت التي تواجھھم، یعد واحًدا من أسباب تراجع العملیة التعلیمیة في المرحلة األساسیة، فضًال 

التعلیمیة والتربویة عن ضعف اإلشراف التربوي والمتابعة والمراقبة والتقویم، وسرعة تغییر اإلدارة 
  .العلیا؛ ما یؤدي إلى عدم تنفیذ الخطط والبرامج التي یتم تطویرھا

وفیما یتعلق ببدائل التغلب على اإلشكالیات التي تواجھ التعلیم في المرحلة األساسیة، أشارت الورقة 
ویر إلى تعدیل قانون التربیة والتعلیم من خالل النص على تعریف معلم المدارس، وضرورة تط

قدرات المعلمین بشكل مستمر على الوسائل العلمیة الحدیثة في التدریس، وإخضاعھم لدورات 
سنویة؛ بھدف تطویر مھاراتھم، وتطویر آلیة تألیف المناھج وإعدادھا، فضًال عن وضع المناھج 
 الدراسیة من قبل متخصصین في المادة الدراسیة، ممن یمتلكون خبرات واسعة في أسالیب التدریس

  .والمناھج، ومعلمین ذوي خبرة عالیة في التدریس
وطرحت الورقة وضع سقف زمني إللغاء نظام الفترتین المعمول بھ حالیًا في العدید من مدارس 
المملكة لالنتھاء منھ، واإلسراع في االنتھاء من المدارس المستأجرة، وخاصة المدارس الموجودة 

  .رافق للطلبةبعمارات سكنیة؛ كونھا ال توجد فیھا أي م
واقترحت إدماج األھل بالعملیة التعلیمیة، مشددة على ضرورة وضع خطة تربویة شاملة للنھوض 
بالتعلیم في كافة مراحلھ، وعلى كافة المستویات التي تراعي البعدین الكمي والنوعي والتقدم العلمي 

  .والتكنولوجي، والتغییرات الحاصلة في العالم
ادة  ى ضرورة زی ى وأشارت إل ل إل ة، لتص ة التعلیمی ى العملی ومي عل اق الحك اتج % ١٥اإلنف ن الن م

ادة أو  دریس الم اء بت ة لالرتق ة مھنی د بإنشاء جمعی المحلي االجمالي، والسماح لمعلمي المبحث الواح
  .المبحث

  ١٧/٢/٢٠١٤اإلثنین                                                                                                              ٤: السبیل ص
  



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan 
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

22 

  
  
  

  ٢٠١٣- ٢٠١٠آالف طالب بین  ٤مشاجرة جامعیة شارك فیھا  ٢٩٦
  
وان أظھرت دراسة متخصصة  -حاتم العبادي   ف الجامعي، تحت عن ة (حول العن ات االردنی الجامع

غ ) الرسمیة والخاصة(أن عدد المشاجرات في الجامعات ) تدخل التصنیف العالمي من بوابة العنف بل
رة  ٢٩٦ ام ) ٢٠١٣-٢٠١٠(مشاجرة خالل الفت ان الع ـ ٢٠١١وك دد المشاجرات ب ر بع  ٨٨ھو األكث

  .مشاجرة
دي، ان وبینت الدراسة، التي اجراھا عضو  ل الجن ود جمی وم السیاسیة محم ة للعل ة االردنی في الجمعی
  ).٣٩٩٩(عدد المشاركین في المشاجرات بلغ 

 ١٥٥بإصابات متوسطة و ٥٧بإصابات خطیرة و ٣١ورصدت الدراسة وفاة سبعة أشخاص وإصابة  
  .بإصابات طفیفة وخسائر كبیرة في الممتلكات الجامعیة

ى ادرھا ال ي مص ة ف تندت الدراس ع  واس ة ومواق اء االردنی ة األنب ام ووكال ن الع ة األم ات مدیری بیان
وارات  رات وح ة ونش بعض الطلب یة ل ھ الشخص ث ومقابالت االت الباح ة واتص ات االلكترونی الجامع

  ).ذبحتونا(الحملة الوطنیة من اجل حقوق الطلبة 
ا ك دین وأوضحت أن جمیع حاالت الوفاة واإلصابات الخطیرة كانت لطلبة أردنیین فیم ة الواف ان للطلب

  .إصابة لإلناث وجمیعھا إصابات طفیفة ١٧إصابة للذكور و ٢٣
وكشفت عدم وجود فروق ذات دالالت إحصائیة بالنسبة للمشاركین في المشاجرات على أسس القبول 
ب  اجرات بنس ي المش تثناءات ف افس واالس ام التن ى نظ ون عل ة المقبول ارك الطلب ث ش امعي حی الج

  .متقاربة
ى أساس الى ج  ي المشاجرات عل روق ذات دالالت إحصائیة بالنسبة للمشاركین ف انب عدم وجود ف

ھ سجل أفضلیة نسبیة  ي المشاجرات إال ان ة ف المعدل الفصلي حیث شارك الطلبة من مستویات مختلف
ن  لي ع دلھم الفص ل مع ذین ق ة ال ى %.  ٦٠للطلب رت عل اجرات اقتص ي المش اركة ف ت أن المش وبین

  .فقط% ١ر ولم تتجاوز نسبة الطالبات في المشاركة عن الطالب الذكو
م  دیق ث ا مساعدة الص ي المشاجرات، تلتھ ى لسبب المشاركة ف ة النسبة األعل وشكلت النزعة الجھوی

  .أسباب أخرى، بحسب الدراسة
  .٢٠١٣-٢٠١٠مرة خالل فترة الدراسة  ٥٨وبینت أنھ خالل المشاجرات تم استعمال األسلحة الناریة 

كل ا اجرین وش دد المتش اجرات وع دد المش ي ع ى ف بة األعل انیة النس ات اإلنس بون للكلی ة المنتس لطلب
اوزت  ة تج بة مئوی م % .  ٨٩وبنس ة ل میة وخاص ات رس ع جامع ة أن أرب ائج الدراس رت نت ا أظھ كم

ات  ي الجامع ي مشاجرات ف ا ف م یشارك طلبتھ ذلك ل رة الدراسة وك تحصل فیھا أي مشاجرة خالل فت
  .األخرى

ة السنة وشك م طلب ي المشاجرات ث دد المشاركین ف ى بع ى النسبة األعل ل طالب السنة الدراسیة األول
  .الثانیة

رز«وبینت ان تكرار المشاجرات  ت السمة األب ة المشكلة » كان ا تراوحت طبیع ي المتشاجرین فیم ف
  .مابین أول مرة ومرتبطة بمشاجرات سابقة داخل وخارج الجامعة

دوبینت الدراسة انھ ت  وم واح ق الدراسة لی ن أسبوع  ٤١» م تعلی ل م ن  ٨مرة وألق ر م مرات وألكث
ا و ١٩طالبا إلى القضاء وفصل  ٤٧، فیما تم تحویل »مرات ٥أسبوع  ا فصال نھائی طالب  ٩٠٦طالب

ذار  م إن ا ت ا فیم ا ٥٤٢فصال مؤقت ذارا نھائی ا إن ة . طالب ین الطلب ى تشجیع الحوار ب ودعت الدراسة إل
ا  باألسلوب الحسن وعالج القضایا الطالبیة عن طریق وسائل اإلعالم بصورة جدیة و تقلیص الھوة م

  .بین المدرس والطالب بحیث تكون العالقة قائمة على أساس العالم والمتعلم

  ١٧/٢/٢٠١٤اإلثنین                                                                                                ١/٨: الرأي ص
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ادة   ة وزی ات الكامن واوصت بزیادة األنشطة الطالبیة ودعمھا لملء أوقات الفراغ والتنفیس عن الطاق
  .الكلیات اإلنسانیة لملء الفراغ عندھم وإبعادھم عن أجواء التوتر البحث العلمي لدى لطلبة

ف   ة و تكثی ة الطالبی ة واألندی الس الطلب مام لمج اركة واالنض ى المش ة عل جیع الطلب ى تش ت ال ودع
ً بأول لمعالجتھا   .التواصل مع الطلبة لالطالع على ما یستجد من مشكالت أوال

تم بال  یة تھ ادة رئیس ب إیجاد م ى جان م ال اري و دع ة إجب ب جامع ة كمتطل قضایا السلوكیة والمجتمعی
ي وجھ  ً ف ا وف صفا منیع ى الوق د عل ع التأكی ائالت م الجوانب اإلیجابیة في حب االنتماء للعشائر والع

ن العصبیة تج ع یس . الجوانب السلبیة التي تن ف ول ن العن اتج ع ة السلوك الن دت ضرورة محارب وأك
  .محاربة الطالب بشخصھ

رام   ى االحت ة عل ة قائم ب والطالب ین الطال ة ب ون العالق اد لتك ھ واإلرش رورة التوجی ت بض واوص
ة  ي بدای والشعور بالمسؤولیة، دونما إلحاق أي أذى بسمعة الطرف اآلخر وأن یوجھ المدرس الطلبة ف

  .محاضرتھ على تأكید رفعة األخالق الحمیدة
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  ج تشغیل الخریجینبحث مساھمة شركات االتصاالت في دعم برنام
  

ع  -الرأي -عمان  ة الشراكة م لیط أھمی دكتور عزام س أكد وزیر االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات ال
أھیلھم  ات، وضرورة ت ا المعلوم دریب وتشغیل خریجي االتصاالت وتكنولوجی ي ت القطاع الخاص ف

ي شركات االتصاالت المح. للعمل في السوق االقلیمي ھ ممثل ال خالل لقائ د وق امج یجس ة إن البرن لی
ا  مبدأ الشراكة بین القطاعین العام والخاص في التصدي لظاھرة البطالة وخصوصا بین الشباب، داعی
رص  ة ف ن خالل إتاح درات الخریجي م ذي سیدعم ق امج ال ى البرن االت االنضمام ال شركات االتص

  .تدریب فني متخصص لملتحقي البرنامج
  
للمحافظة على وضع المملكة كبوابة للمنطقة في مجال االتصاالت واضاف بأننا نبذل كل جھد ممكن  

ة بمساعدتھم  ارات الضروریة الكفیل وتكنولوجیا المعلومات وان البرنامج یزود الخریجین الجدد بالمھ
ا  ة قطاع االتصاالت وتكنولوجی ة وتنمی ي خدم ة المطاف ف ي نھای ا یصب ف اتھم م ى تطویر إمكان عل

ة ومساھمتھا  واكد. المعلومات األردني ن مشاریع الحكوم دد م تعاون شركات االتصاالت في تنفیذ ع
ة،  ي المملك ة ف ة الریادی م البیئ ي دع ھم ف ا یس وزارة بم ا ال ي تطلقھ ادرات الت ن المب د م م العدی ي دع ف

  .واالرتقاء بمھارات تكنولوجیا المعلومات للخریجین الجدد
  
ین مت  ى تجسیر الفجوة ب ات سوق العمل وخریجي قطاع االتصاالت وبین أن البرنامج یھدف إل طلب

ع  ً م ة، وانسجاما ة الالزم رات العملی ارات والخب وتكنولوجیا المعلومات الجدد من خالل إكسابھم المھ
ي قطاع االتصاالت  ً ف ا ً عالمی ا ً والعب ا ً إقلیمی زا ي جعل األردن مرك رؤیة جاللة الملك عبدهللا الثاني ف

ي الشركات الخاصة وبین ان ا. وتكنولوجیا المعلومات دد ف دریب الخریجین الج ى ت لبرنامج یعمل عل
الي بنسبة  ن  ٥٠لمدة عام وبدعم م ل ع ذي ال یق درب وال ب المت ة لرات ن الحكوم ة م ار  ٣٠٠بالمئ دین

ً كما یقدم البرنامج  ى ان  ٥٠أردني شھریا ً إضافیا، بدل مواصالت لسكان المحافظات، مشیرا ال دینارا
ُظھر  ٥٠٠والي البرنامج یدعم تدریب ح ام الرسمیة ت ا ان األرق ً، مبین خریج في القطاع الخاص سنویا

ین  راوح ب ة یت ات الرسمیة األردنی ن الجامع ص م ذا التخص ى  ٤أن عدد خریجي ھ آالف خریج  ٥إل
وزارة . سنویا واكد سلیط ان شركات االتصاالت سبق وان ساھمت في مراحل البرنامج السابقة وان ال

یع نط ى توس ل عل ن تعم ر م دد اكب تیعاب ع ادة اس ركات؛ لزی ع الش اون م امج بالتع ل البرن اق عم
  .المتدربین نظرا للعدد الكبیر من الخریجین 

  
ل  وفیر فرص عم ل الخریجین، وت ي تأھی من جھتھم اكد ممثلوا الشركات أھمیة البرنامج الذي سھم ف

ي داخل وخارج ات ف دوا استعداد  لعدد كبیر من خریجي االتصاالت وتكنولوجیا المعلوم االردن، واب
ل  ي انشاء واعادة تاھی ن الخریجین، والمساھمة ف دد م ر ع م اكب ي دع اون ف ن التع شركاتھم لمزید م

  .محطات المعرفة في المحافظات والمناطق النائیة

  ١٧/٢/٢٠١٤اإلثنین                                                                                              ٦: صدى الشعب ص
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  التعلیم العالي بین فكي النسور و لجنھ تربویة كالھما ولد من رحم القطاع الخاص

   
انوني  حدألقش مجلس النواب مساء اكان من المفترض ان ینا ق بق ا یتعل ة فیم ھ التربوی توصیات اللجن

ھ  ردنیةألالتعلیم العالي والجامعات ا ن اللجن والذي انتھت نقاشات مجلس النواب بإقرارھما كما وردا م
ون ا ا عی ر فیھ عیدة یق ة س ینتھي نھای الي س یم الع ى التعل آمر عل إن الت رجح ف و الم رئیسوھ دكتور  ل ال

ي  عضاءألالنسور وكل النواب ا عبدهللا اء ف س امن ھ اعضاء مجل ت ذات ي الوق ة وف ھ التربوی ي اللجن ف
  .العدید من الجامعات الخاصة مثل رئیس اللجنھ الحالي 

  
ر العمل  إن دهللا النسور ووزی رئیس عب التعدیالت المقترحھ انما ھي مسیرة طویلھ من كفاح سنوات لل

ل الضغ ذین مارسا ك ك نضال القطامین الل ر تل ابقھ لتمری ات الس وزراء والحكوم ى ال ھ عل وط الممكن
ن الم د م ات الخاصة بمزی ینالتعدیالت التي تستھدف شیئا واحدا وھو ملئ جیوب اصحاب الجامع  الی

  .على حساب الوطن وموارده البشریھ 
  
القطاع یعرف قطاع التعلیم العالي فترة اكثر ضیقا من ھذه الفترة فھي شھور عجاف لم یعرف فیھا  لم

ا  إال سعي الجمیع لنھش جسد مؤسسات الوطن كما ولو ان ھذا القطاع ضحیة تعددت سكاكین جزاریھ
ل  ات الرسمیة قب م  ٢٠فالنسور بطل دمار مالیة الجامع ى باس ي تجب دما حول كل الرسوم الت سنھ عن

واتیر ذ دقع ف ھ ل ة قادم ك الخطأ الجامعات الى الخزینھ فأصبحت الجامعات الیوم تستجدي كل حكوم ل
  .والخطیئة 

  
ن اجل  ومنذ ان كان النسور والقطامین في المجلس النیابي السابق بذال كل ما اوتیا من نفوذ وسلطھ م

ن  ر م ك اكث ات الخاصة المقدسة خاصة وان القطامین یمل ون  ٢ان یقوما بمھمة اصحاب الجامع ملی
ي اسھم في اكثر من جامعھ خاصھ فتم وأد مشروع التعلیم التقني والذ ى  ردنألي ال یختلف اثنین ف عل

ھ وتخریج آالف  مثلألوطریقھا ا كادیميألانھ مستقبل البالد ا ن البطال دا ع لتنمیة مواردھا البشریة بعی
  .العاطلین عن العمل من الجامعات 

مورست كل الضغوطات على الحكومات لتمریر تعدیالت تخفض مساھمة الجامعات الخاصة  وبعدھا
ات التشغیلیة  بحاثألغییر حسبة نسبة المخصص من خالل ت بتعاثإلفي ا ة النفق العلمي لتكون من قیم

  .بدال من الموازنھ العامھ للجامعھ
اءألما ھو اكبر فھي مھزلة تعیین رئیس الجامعھ التي عدلت مھام مجالس ا اما ي  من ة الت لتصبح الجھ

ن  س م ف لمجل در ١٥تنسب بذلك التعیین والسؤال كی ة ت بھم اعضاء ھیئ ي جامعات عضو اغل یس ف
واب مستفیدون  ھ ن ن اجل دیل یضغط م ذا التع اخرى ان یقوم بالنظر بتعیین رئیس جامعھ رسمیة إن ھ

ذوا  عم ي ینف ھ وك ال الرقاب ي مج ة ف ى اي حكوم ھ عل ییع الفرص ى تض عون ال ات یس اء جامع رؤس
  .بقرارتھم ومشاریعھم التي ال تأتي إال بالخراب والفساد

ط  ردنيألا كأدیمیاألقطاع ا ان ة فق وانین وانظم رت ق ا غی یتمیز بان الفساد یقوم على تشریع ، ولطالم
  .لیستفید منھا اشخاص بعینھم 

ذي  ردنیةألالتعدیالت المقترحة على قانوني التعلیم العالي والجامعات ا ان في حال اقرارھما بالشكل ال
ي اوصت بھ اللجنھ التربویة الموجھھ برغبات اعضائھا والذین یقتاتون على الق طاع الخاص ومع تالق
  .ھذه الرغبات بمآرب رئیس الحكومھ الذي ال یتوانى عن دعم اصدقاء االمس

  ١٧/٢/٢٠١٤طلبة نیوز                                                            اإلثنین                                                
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الوسط األكادیمي یستنكر محاوالت تمریر قانوني التعلیم العالي والجامعات من البرلمان بطریقھ 
  یكتنفھا الغموض

  
ة إعتبر أكادیمیون بأن محاوالت أطراف نیابیة وتالقیھا مع رغبات  ة مدعوم ادات األكادیمی بعض القی

الي  یم الع انوني التعل ي ق رات ف إجراء تغیی دهللا النسور ب دكتور عب ة ال بطومحات دفینة لرئیس الحكوم
ر  والجامعات األردنیة تنھي رقابة الدولة على الجامعات الرسمیة وتمنح القطاع الخاص تسھیالت غی

  .المترنح أصال مسبوقة أمر سیؤدي الى توجیھ ضربة قاسیة للقطاع 
  

ن أجل  وتنظر األوساط األكادیمیة الى التسارع غیر المبرر والمغلف بالعمل خلف األنظار وبسریة م
ن  دا ع ا الغموض وبعی ة یكتنفھ ة بطریق ات األردنی تمریر تعدیالت على قانوني التعلیم العالي والجامع

ة وبع ث الحكوم ل مثل ن قب ھ م ؤامرة مبیت ھ م ى أن ادیمي عل م األك ة الجس ادات أكادیمی واب وقی ض الن
  .حكومیة وفي القطاع الخاص 

  
ة  ات الحكومی حیث أن التعدیالت المقترحة على القوانین تلغي بشكل كامل رقابة الحكومة على الجامع
الي  یم الع أو تجعل تلك الرقابة صوریة وذلك أن إخراج تعیین رئیس الجامعة الرسمیة من مجلس التعل

ن ھو محاولة العودة بالجام تج م ا ن ا م تج عنھ ة ون ل سنوات قلیل اترات شھدھا القطاع قب ى مھ ات ال ع
ا  ن نتائجھ اني م ات تع ت الجامع رارات مازال اذھم ق ات واتخ ض الجامع اء بع تقواء رؤس فوضى واس

  .الكارثیة 
  

ط  و فق ا فھ ر مكانھ ي غی ا ھي تسھیالت ف ن التسھیالت إنم دا م ات الخاصة مزی نح الجامع كما وأن م
ة لزیادة األرب ات التشغیلیة ھو محاول ن النفق اح الجیدة أصال حیث أن احتساب نسبة البحث العلمي م

  .لوقف القطاع الخاص في تنمیة الموارد البشریة واإلبتعاث 

  ١٧/٢/٢٠١٤اإلثنین                                                     طلبة نیوز                                                     
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  طالب كویتیین شكلوا اتحادا طالبیا ٨االمارات تفصل 
       

ي  ي اال  -دب ان ف ارقة وعجم امعتي الش ن ج ویتیین م الب ك ة ط ل ثمانی م فص امھم ت بب قی ارات بس م
ة  ادت وكال بما اف روع، بحس ر مش كل غی ات بش د اجتماع ات وعق ع تبرع ي وبجم اد طالب كیل اتح بتش

  .وفصل طالب من دولة خلیجیة اخرى یعد نادرا في االمارات. االنباء االماراتیة
  

ع تنظیم ا تھم م تباه بعالق الخوان وذكرت صحیفة الراي الكویتیة ان فصل الطالب قد یكون سببھ االش
  .المسلمین المحظور في االمارات

  
ھ  ھ ان الي قول یم الع ي وزارة التعل در مسؤول ف ن مص ارات ع اء االم رر فصل «ونقلت وكالة انب  ٨تق

ة للجامعتین  ة الداخلی وانین واالنظم الفتھم الق ك لمخ ان وذل طالب كویتیین من جامعتي الشارقة وعجم
ي الج ر وتشكیل اتحاد طالبي دون تصریح من ادارت ات غی د تجمع ع تبرعات وعق ذلك جم امعتین وك

  .»مشروعة في السكن الجامعي وھو ما یشكل مخالفة لقوانین دولة االمارات
  

ة«واكد المصدر ان  ات الدول ي جامع .. دولة االمارات ترحب باالشقاء من الطلبة الكویتیین للدراسة ف
ي ج ٦٧٠وقال ان ھناك اكثر من  ان وحوالي طالبا وطالبة كویتیین یدرسون ف ة عجم ا  ٧٥٠امع طالب

ارقة ة الش ي جامع ة ف ة . »وطالب الب الثمانی ي ان الط ا االلكترون ى موقعھ راي عل حیفة ال رت ص وذك
ى اساس  ارات عل ائھم لالخوان المسلمین » فرضیة«ابلغوا بانھم باتوا غیر مرغوب بھم في االم انتم

  .او لتنظیمات مشابھة
  

ى وكانت محكمة امن الدولة االماراتیة  آمر عل حكمت بالسجن على العشرات من االسالمیین بتھمة الت
  .نظام الحكم في االمارات، وتشكیل خالیا تابعة لالخوان المسلمین

  
ق  ویتیین یتمتعون بح واطنین الك ارات، اذ ان الم ادرة االم ویتیین مغ ى الك ین عل ا اذا تع ح م م یتض ول

  لس التعاون الخلیجياالقامة بشكل غیر محدود في االمارات بموجب انظمة مج
  

  ١٧/٢/٢٠١٤اإلثنین                                                                                                        ٣٢: الدستور ص
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  الرسوم واستقاللیة الجامعات

 باسم الطویسي
 

ذه  ن أن ھ ال أحد یطالب بالمساس بالرسوم الجامعیة، وتحدیدا للمرحلة الجامعیة األولى، على الرغم م
اة  ف الحی ھ كل ذي تضاعفت فی ت ال ي الوق د، ف د ونصف العق ارب العق الرسوم لم یتم تعدیلھا منذ ما یق

ى، . مرات ة األول ة الجامعی ع الرسوم للمرحل با لرف وعلى كل األحوال، قد ال یكون اآلن التوقیت مناس
في الوقت نفسھ، فإن . بل نحن بحاجة إلى خطة، ربما على مدى خمس سنوات، للتعامل مع ھذا الملف

ھ خیار تعدیل رسوم الدراسات العلیا الذي طرحتھ الجامعة األردنیة كأحد خیاراتھا، یجب أن  ینظر إلی
  .على أساس أنھ في االتجاه الصحیح

 
ي كل  اء ف س األمن ة لمجل للتذكیر، فإن القوانین األردنیة تمنح صالحیة تحدید وتعدیل الرسوم الجامعی

ة وم الجامعی ة الرس ع سیاس ي تض ي الت ة ھ ل جامع ة؛ أي إن ك خم . جامع م التض ذكر حج ا ت ا علین كم
ر صحي والطلب على الدراسات العلیا الذي تشھده  بالد خالل آخر عشر سنوات، وھو تضخم غی ال

و األداة . بكل المقاییس؛ أضعف من مستوى ھذه البرامج، وأدى إلى تراجع جودتھا یم ھ ان التعل إذا ك ف
إن الدراسات  د، ف ي أي بل األساسیة للتنمیة وقیادة التغییر االجتماعي والثقافي، وبالتالي االقتصادي، ف

یلة العلیا لدینا تحولت إلى مو ا وس ر، كم اعي ال أكث لم االجتم ي الس اء ف یلة لالرتق ة، ووس ضة اجتماعی
ي . للجامعات للتقلیل من حدة أزماتھا المالیة ما أدى إلى ضعف مخرجات ھذه البرامج بشكل مخجل ف

  .الكثیر من الحاالت
 

دفع، و ى ال ادر عل یم للق وفر التعل ي أن ن ا یعن ات العلی وم الدراس دیل رس ل إن تع یقول قائ ان س حرم
دفع ذا صحیح. المتفوقین الذین ال یستطیعون ال ن اإلصالحات، ال . وھ ة م ة متكامل ب منظوم ا یتطل م

رامج  ذه الب دخالت ھ ى ضمان جودة م ا إل ل تتجاوزھ رامج، ب ذه الب ي ھ تكتفي بتحصیل كلفة التعلیم ف
ع الر ى دف ادرین عل ر الق راء غی ة الفق ة للطلب ذة تمویلی وفیر ناف ا، وت اءة إدارتھ وموكف ة . س ي عملی وھ

  .ممكنة بالمقارنة بتمویل الفقراء في برامج الدرجة الجامعیة األولى
 

ات ل الجامع ى نظام مستدام لتموی ب الجامعي نحو . ھناك حاجة إل یم الطال ة تعل دل كلف إذ یتجاوز مع
ا نحو  ٢٥٠٠ ب منھ ا یتحمل الطال دل م ط ١٢٠٠دینار، فیما مع ار فق ي . دین ة ف داد الطلب ا أن أع علم

ى %  ٣٥وھناك نحو . ألف طالب وطالبة ٢٣٨لجامعات الیوم وصل إلى ا ادرین عل ر ق من الطلبة غی
ط ٦دفع أي رسوم، وال یخصص لصندوق دعم الطالب إال نحو  ار فق ین دین اك فجوة . مالی أي إن ھن

كل ذا الش ات بھ وارد الجامع تمرت م ا اس د إذا م ن أن تس ة، الیمك وارد ھیكلی  .م
ة و ط للتنمی ا نخط ن حینم دة م ى واح ت إل ب أن نلتف ھ یج یم، فإن افي والتعل اعي والثق ر االجتم التغیی

 مقاالت

  ١٧/٢/٢٠١٤اإلثنین                                                                                                    ٢٠: الغــد ص 
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ین  ل وب اس بالفع ھ الن ا یحتاج ین م رق ب ي أن نف یط؛ وھ ن التخط وع م ذا الن ال ھ ي مج دیات ف األبج
ي . یریدونھ ول ف ع للقب ام الجمی ُشرع األبواب من دون حساب أو ضبط أم فھناك كثیرون یریدون أن ت

ى الشھاداتالدراسات العلیا،  ي الحصول عل ة ف یم، وبموجب الرغب ي التعل رر الحق ف ن . تحت مب لك
ة،  ودة عالی ا بج اجون تعلیم م یحت ل؛ أنھ اس بالفع ھ الن ا یحتاج ة لم ة ثانی ن زاوی ر م ب النظ ك یتطل ذل

ات ة إشباع الرغب ة تحت رحم ال القادم إذ تشكل . ومخرجات ذات كفاءة، وأن ال نترك مستقبل األجی
ة األخرىالدراسات العل نظم التعلیمی ة أنساق ال ع كاف ة م ة الحرجة المتداخل ا الكتل وھي . یا وخریجوھ

اعي  ر االجتم ة والتغی اء التنمی دم وبن ات التق ي حلق ة المفصلیة ف لیست مجرد ترف مجتمعي، بل الحلق
  .والثقافي



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan 
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

30 

  
  !إنجاز وحید للجامعات

  ماجد توبة
  

واحد فقط من األحداث المأساویة التي شھدتھا، ، دخلُت جامعة الیرموك؛ بعد عام ١٩٨٧في العام 
واقتحام قوات األمن للحرم الجامعي لوأد حركة احتجاج طالبیة واسعة على رفع رسوم بعض 

كانت دماء الطلبة الضحایا والجرحى ما تزال ساخنة، وذكریات األحداث مخیمة في . التخصصات
  .أجواء الجامعة

نتلمس طریقنا في الحیاة، وندخل مرحلة علمیة جدیدة، كما نقتحم سنة أولى، بلغة الطلبة؛ " سنافر"كنا 
تجاذبتنا، من جھة، التیارات واألطر السیاسیة . مرحلة تشكل الوعي الثقافي والسیاسي الناضج

عن مواصلة  ٨٦، والتي لم تردعھا أحداث الـ"الجمیلة"العدیدة، والقویة في تلك المرحلة العرفیة 
فیما بھرتنا، من جھة أخرى، الجامعة، بمستواھا العلمي واألكادیمي، . اقاستقطاب المناصرین والرف

  .وسجلھا الحافل باألساتذة والعلماء والخریجین
أساتذة وأكادیمیین كبارا؛ أجانب وعربا وأردنیین، كانت تزخر بھم " الیرموك"أدركنا في دراستنا في 

د ترك الجامعة وعاد لبالده، أو لكن عددا مھما آخر منھم كان ق. مختلف الكلیات والتخصصات
استقطبتھ أبرز الجامعات العالمیة في أمیركا والغرب، لكنھم تركوا سیرتھم وبصماتھم في المستوى 

  .في تلك الفترة" الیرموك"العلمي الرفیع الذي طبع الدراسة في 
لعلوم، أو كان الطلبة والمدرسون یفتخرون وھم یحدثونك عن ذلك البروفسور الباكستاني في كلیة ا

ذلك العالم األمیركي أو المصري أو العراقي أو الفلسطیني الذي دّرس في ھذا القسم أو ذاك، فیما 
یقفون بإجالل وھم یتحدثون عن عصامیة وتشدد وتفاني األساتذة األردنیین في تعلیم الطلبة، وخلق 

  . جیل متسلح بالعلم واإلنجاز
لكن ذلك لم یكن یشكل أساسا ألي تجمع طالبي، وال . نالم نكن منبتین عن أصولنا وعشائرنا ومناطق

باتوا أرقاما صعبة في " یرموكیین"ھاجسا ألحد، فیما كنا نفاخر ونحن نتحدث عن قصص طلبة 
األلیمة، وتواصل عملیات  ٨٦حتى ذكرى الـ. الحیاة العملیة، أو أساتذة مرموقین في جامعات أجنبیة

سیة، لم تكن إال مجاال للتباھي واالفتخار بدور الجامعة الفصل ألساتذة وطلبة على خلفیات سیا
  .وأسرتھا على المستوى الوطني والسیاسي في تلك المرحلة العرفیة

، كانت المؤشرات والمقدمات واضحة لدینا، بأن جامعة الیرموك ١٩٩١قبل أن نغادرھا في العام 
بعد أن لجأت السلطة، أواخر ، إلى مرحلة جدیدة، "األردنیة"ذاھبة، كما ھي شقیقتھا األكبر 

، بإثارة النعرات وتشجیع "األردنیة"و" الیرموك"الثمانینیات وبدایة التسعینیات، إلى ترویض طلبة 
االنقسامات، ودعم تشكل أطر طالبیة وفقا ألبعاد عصبیة وعنصریة، بإدارة أمنیة وحكومیة، في 

ة، واحتواء العنفوان السیاسي أبشع توظیف لتناقضات غرائزیة وعنصریة لتحقیق أھداف سیاسی
  . والوطني للطلبة

تشكل، أو باألحرى شّكل االنقسام في الجامعات في البدایة، لیقتصر على المكونین الرئیسیین 
لكن االنقسام والتفتیت إذا ما انطلقا، فسیشكالن عملیة دینامیكیة، ال قاع لھا، إلى أن وصلنا . اجتماعیا

ھذا فیما لم یعد أحد مھتما ! طالت حتى أبناء وطلبة العشیرة الواحدةالیوم إلى انقسامات سرطانیة، 
باستقطاب مدرس أو أكادیمي المع، وتحولت الجامعات إلى بیئة طاردة للعلماء والباحثین، إال من 

  . رحم ربي، وفتح باب التعیین واالبتعاث األكادیمي على أسس استرضائیة وجھویة وسیاسیة
نستغرب ما أعلنھ الباحث محمود جمیل الجندي أمس، في دراسة علمیة بعد كل ذلك، ھل یمكن أن 

في العنف " إنجازاتھا"من بوابة " ویبوماتریكس"لھ، بأن الجامعات األردنیة دخلت التصنیف العالمي 
مشاجرة جامعیة، أي بمعدل  ٧٧٦، نحو ٢٠١٠إذ سجلت خالل عشر سنوات، وحتى العام ! الطالبي؟

  !قا، شر البلیة ما یضحكح   ! مشاجرة سنویا ٦٤

  ١٧/٢/٢٠١٤اإلثنین                                                                                                           ٢٠: الغد ص
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  بین الوزیر الذنیبات وجورج قرداحي.. »التوجیھي«غول 
  

  خالد أبو الخیر
   

ي » غول«دھم بیوت األردنیین  ة، ف ً منھك ا رین، وبیوت رك ضحایا كثی أعلى مستویاتھ، وت وجیھي ب الت
اب  ق ألع م تطل ة، ول ي الشوارع سوى قل ل ف ى حین أن الفرحة غادرت األفئدة، ولم یحتف ة أو حت ناری

  .رصاص اعتدنا علیھ في السابق، بسبب نسب النجاح المتدنیة
  

یمكن القول طبعا أن الوزارة نجحت في تنظیم امتحان شتویة التوجیھي لھذا العام، بكل مقاییس الجدة، 
ا ھي، دون أي  ائج كم والشدة وأعلى درجات األمن، التي ال یتسلل شيء من بین جنباتھا، وأعلنت النت

ادة ي .. زی ى ف ً، حت ویال ذنیبات ط د ال وزیر محم یذكرون ال ذین س الب ال ر والط دمة لألس كل ص لتش
إن متوسط النجاح . أحالمھم غیر الوردیة وبحسبة الزمیل نبیل حمران المتخصص في اإلحصاءات ف

  .في المئة من البیوت تئن اآلن ٧٢في المئة، أي أن  ٢٨في كل الفروع لن یتجاوز 
  

التي كانت تساعد الطالب » أسئلة ضع دائرة«یر من المواد، وتعقیدھا، وحذف صعوبة األسئلة في كث
ن  الم، فم ات الع في زیادة عالماتھم، بدعوى أنھا تستخدم في الغش، علما بأنھا موجودة في كل امتحان
ش مسؤولیة  ا أن ضبط الغ ذكره، كم ھ أن یت ة الصحیحة یمكن ً أو ھیئ لھ شيء مغایر لإلجاب نسي شیئا

وزارة،  البال رب الط ئلة وض لوب األس ر أس اب تغیی ى حس ون عل ب أن یك ك. ال یج ل ذل اد .. ك أع
ك  -عن جدارة-التوجیھي  ى أن طالب تل وزارة إل ھ ال تینیات دون أن تنتب ینیات والس ة الخمس ى أزمن إل

  .األیام غیر طالب ھذه األیام
  

قصى درجات الضبط، من حق الوزارة أن تفخر أنھا أجرت امتحانات نموذجیة، ومررت التوجیھي بأ
  .بال رأفة.. ومنعت الغش، وصّعبت األسئلة وخنقت الطالب

  
ع  ئلة ض ق أس ن طری ي، ع ورج قرداح د ج ون عن یربح الملی ن س امج م ي برن ازوا ف ذین ف ى ان ال یبق

ذنیبات  وزیر ال امج ال ي برن م شاركوا ف و أنھ رة، ل وجیھي«دائ ن سیربح الت انوا »م ئلة، لك ذه األس ، بھ
  .یبكون اآلن

  ١٧/٢/٢٠١٤اإلثنین                                                                                                            ١٦: السبیل ص
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  العنف الجامعي واألزمة العامة

  
  مروان سوداح

  
یة،  وم السیاس ة للعل ة االردنی ن الجمعی س م لتني أم ي وص رة الت مون والخطی ة المض ة الغنی الدراس
ى  دف إل دي، تھ ل الجن ود جمی ھ محم دكتور الناب داد ال ن إع ف الجامعي، وھي م اول ظاھرة العن وتتن

ا، تسلیط األضواء على إحدى الظواھر المقلقة والت ة برمتھ ة التعلیمی ى العملی ً عل ت تشكل خطرا ي بات
ان . وھي ظاھرة العنف الطالبي في الجامعات األردنیة الرسمیة والخاصة ت الدراسة بی د حاول لذا، فق

  .أسباب ھذه الظاھرة، من خالل تقدیمھا لبیانات كمیة عن حجمھا ومواقع حدوثھا
  

ذه الظاھرة كما حاولت الدراسة اإلجابة على مجموعة من األ    ة وراء ھ سئلة المتعلقة بالدوافع الكامن
ا ف منھ ا أو التخفی اء علیھ بل للقض ل الُس ة، وأفض ة، . االجتماعی ي الدراس واردة ف ام ال ملت األرق وش

ام  ٢٠١٠جمیع الجامعات الرسمیة والخاصة، خالل الفترة الزمنیة الممتدة من عام ة الع ، ٢٠١٣ولغای
ائج  دمت توصیات وتوصلت إلى مجموعة من النت م ق ة الدراسة، ث ي نھای ذییلھا ف م ت ي ت رة، الت الخطی

ى  رة عل ئ بأخطار كثی ً، والتي تنب یمكن أن تسھم في القضاء أو الحد من ھذه الظاھرة المقلقة اجتماعیا
ى مخاطر استالم َمن ال  ھ، أضف ال مستقبل االردن، وعمیلة الثقافة والتعلیم والتربیة وإدارة البالد فی

  .لھم على قیادة الدولة، مناصب مفتاحیة فیھا قدرة وخبرة
  

ة     ات االردنی ى ان الجامع ً منھا، ربما ھو األھم، بین یدي القارئ، ال ُشیر الدراسة، التي أضع بعضا ت
ة " webometrics"دخلت تصنیف ویبوماتریكس  ن بواب ھ م ن دخول ً م العالمي، من باب العنف، بدال

اھرة العن ھدت ظ ث ش ي، حی ث العلم ة، البح ات األردنی ي الجامع ي ف ة"ف الطالب میة وخاص " رس
دمة للنظامین  ً، ویشّكل ص ا ة مع ع والدول ان المجتم ات یھز أرك ر مسبوق، ب ً غی ا ً وكیفی ا ً كمی تصاعدا
حایا  بعة ض قوط س ا بس ى ذروتھ ي إل ف الطالب ات العن لت موج ً، إذ وص ا اعي أیض ي واالجتم التعلیم

  .خالل السنوات األربع الماضیة
  

ا وصفت  توصل    ي طالم الدكتور الجندي، الى أن ظاھرة العنف الطالبي في الجامعات األردنیة، الت
ة  ات اجتماعی رتبط بأسباب وخلفی ي، ت الم العرب ي الع الي ف یم الع م التعل ُظ ً من أفضل ن بأنھا تقدم واحدا

، "ولة األردنیةاألزمة العامة التي تعاني منھا الد"وسیاسیة واقتصادیة تراكمیة، تدور حول ما یصفھ بـ
نعكس  ي ت ة"والت اة العام واحي الحی ف ن ي مختل یة "، و"ف والت السیاس اد التح ائج وحص ي نت ل ف تتمث

ً أخرى ً، وغیر المكتملة أو الُمفّرغة من مضامینھا أحیانا   ".واالقتصادیة المتعثرة أحیانا
  

ً وع    ً ومتواصال ً مضنیا دا ذل جھ ذي ب ام صاحب الدراسة، ال م الظاھرة، ویرى الباحث الھّم ً لفھ ا لمی
عھا  ة ووض ات المحلی ھ والجامع ع برمت ى المجتم ائج عل حاب النت ا، وانس ا، ونتائجھ بابھا ودوافعھ وأس
ي  ة ف اریخ الساحات الطالبی اتھم، أن ت العلمي ومستقبلھا، والطلبة وانماط تفكیرھم وسلوكیاتھم، وعقلی

زى  ُع ادة ت ي ع اجرات الت ن المش و م م یخل ة ل ات األردنی اد الجامع ائریة، وافتق ة وعش باب جھوی ألس
یة  رة الماض الل الفت اه خ ت االنتب ذت تلف اجرات أخ یة، إال أن المش اة األساس ارات الحی ة لمھ الطلب

ى "ظاھرة واضحة وُمقلقة"وصارت تشكل  ً لتصل إل لبیة"، وتفاقمت سریعا د أشكال "ظاھرة س ، وأح
اعدھا لت تص م واص دة، ث ّ ة الُمعق ات العام ن األزم ر ع كل  التعبی ادم"بش ع " ص نوات األرب الل الس خ

  .األخیرة، وعّمت معظم الجامعات الحكومیة والخاصة وفي معظم أقالیم البالد

  ١٧/٢/٢٠١٤اإلثنین                                                                                                             ٤: الدیار ص
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  العاصمة بال متفوقین

  اسامة الرنتیسي 
  

ة  ى امتحان الثانوی یال ال ة قل ي اعادة الھیب اذا كان وزیر التربیة والتعلیم الدكتور محمد الذنیبات نجح ف
ة  وجیھ"العام ي ادارة " يالت ل ف ھ فش ابقة، فان نوات الس ن الس ل م ب اق ش بنس ات الغ ن عملی د م بالح

  .االعالن عن النتائج، التي ظھرت وكأن موعدھا ھو بمثابة اعالن حرب
  

اقي  د، وتبلغت ب س االح ائج سوف تكون صباح ام ن أن النت ة اعل بتسریب خبر صغیر لصحیفة یومی
ت  حافي بوق ؤتمر الص ل الم الم قب ائل االع ائج وس ن نت الن ع توى االع ن بمس ال نح ل فع ل، فھ قلی

  .التوجیھي او االعالن عن موعد حرب
  

ع بضرورة  ل الجمی لكن بعیدا عن القضایا الشكلیة في قضیة التوجیھي فان ھناك ارتیاحا واسعا من قب
ات ومستوى النجاح  ة العالم ضبط امتحانات التوجیھي اكثر من ذلك، اضافة الى االرتیاح من معقولی

دل و اع مع اح وارتف ة للنج ر طبیعی ا غی مع ارقام نوات نس نا س د ان عش ل، بع ة االوائ ة للطلب خاص
ي   ٩٥الحاصلین على عالمات تزید على  ول ف ر معق اع غی ى ارتف ا ادى ال عن خمسة االف طالب، م

دل  ى مع ل عل ذي یحص ب ال بح الطال ث اص امعي بحی ول الج ات القب ة   ٩٥عالم ن دراس تمكن م ال ی
  .في الجامعة االردنیة تخصص محاسبة

  
ة  ى دراس ال ال اج فع ام، وتحت ذا الع روع ھ ف الف ي مختل ل ف ماء االوائ ي اس ر ف ة للنظ اھرة الالفت الظ
ن  ة، وتمك ل الطلب ن اوائ ة والخاصة ع علمیة، ھي غیاب محافظة العاصمة عمان، بمدارسھا الحكومی

س االول ب الخم ى المرات ل، الطلبة في المحافظات االخرى من الحصول عل ى االق رع عل ي كل ف ى ف
ن  وھذه تفتح التساؤل الواسع عن مستوى التعلیم في مدارس العاصمة بشكل عام، وھل ھي افضل م
دارس  زة الم ى می ا عل ي یحصل معظمھ رون، الت ذلك كثی روج ل ا ی مدارس المحافظالت االخرى، كم

  .االقل حظا عند القبول الجامعي
  

ي المحافظات كما تفتح التساؤل عن ان التشدید في الر ھ ف ر من قابة ومنع الغش في العاصمة عمان اكث
  .االخرى، مثلما یقول طلبة في مدارس عمان

  
تحتاج قضیة امتحان التوجیھي الى وقفة علمیة من قبل وزارة التربیة والتعلیم وخبراء التربیة والتعلیم 

ق االمتحان، ومستو ي عم رة ف ق في البالد، النھ ومنذ سنوات وقعت مشكالت كثی ا راف ة، وم ى الطلب
ي شكل  وزارة ف دثتھا ال ي اح رات الت الج التغیی ذلك من تداعیات على آلیة االمتحان بشكل عام، ال تع
اج  ة، ویحت ذا معالجات بالقطع االمتحان وتقسیماتھ وتفرعاتھ نقلة نوعیة في مستوى الطلبة، الن كل ھ

دي المختصین، الیجاد وسائل تعزز االمر الى مؤتمر وطني تربوي توضع فیھ القضیة برمتھا بین ای
نة  ى ألِس ن مرة عل ر م ا سمعنا اكث ا، مثلم قیمة االمتحان، او البحث عن وسائل اخرى بدیلة عنھا تمام

  .وزراء تربیة وتعلیم

  ١٧/٢/٢٠١٤اإلثنین                                                                                                             ٤: الدیار ص
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  لماذا تعتبر ضرورة وطنیة ؟.. نقابة اساتذة الجامعات

  
  احمد القطامین.د

  
ض  ي بع ات التدریسیة ف ك موضوع انشاء بادر عدد من اعضاء الھیئ ي تحری ة الت ات االردنی الجامع

نقابة تتولى تنظیم عمل اساتذة الجامعات وتحمي حقوقھم في االردن وتؤطر طبیعة االدوار التي یجب 
  .ممارستھا خدمة لألھداف الوطنیة

  
بابھ  دعوة ولكل اس ذه ال ن ھ ة م ن النخب االردنی بعض االخر م بعض وتخوف ال س ال ادة، تحم وكالع

ھ ول.. ودوافع ن : ولھؤالء المتخوفین اق ود م ن التنظیم لجھ د م ن مزی وطن یتخوف م ل ان ال ھل یعق
ھ د ووجدان ع الفكر ..یشكلون عقل البل ا وطالئ ن التنظیم لعلمائھ د م ن مزی ة تتحسب م ن ام ؟؟ وھل م

  والتنویر فیھا ؟
  

ا لمجتمعھم ا وفكری ا علمی ة .. ان اساتذة الجامعات في اي بلد یشكلون عنوان یم ألن وظیف مؤسسة التعل
العالي ان تقود الجھود الوطنیة باتجاه المزید من القدرة على تفعیل ادوات التنمیة والتقدم والمضي الى 

اعدة ائر متص زمن بوت ع ال د م ى یتزای ام بمنحن یق .. ام ق السیاسي الض ا ان االف درك دائم ویجب ان ن
ع الذي حكم سلوك الدولة االردنیة تجاه ھذه المؤسسة یجب ان یتوق ا لواق ف وذلك خدمة للوطن وتحقیق

ع وتیسیر  ة المجتم ى خدم یجب ان یتبلور ألن الھدف لكل ما تقوم بھ الدولة یفترض دائما ان یسعى ال
ار  یم واختی ي دراسة وتقی سبل التقدم فیھ واتاحة الفرص على اتساعھا لمساھمات ابناء ھذه المؤسسة ف

  .سكة الصحیحة باتجاه المستقبلالسبل الكفیلة في وضع السفینة الوطنیة على ال
  

ي  ة ف ة مجتمعی ة لفئ ي االردن، فنقاب ات ف یخطئ البعض في تصوراتھم حول عمل نقابة اساتذة الجامع
ان  ا كی ة، انھ وق المطلبی ض الحق ى بع ى الحصول عل ا تسعى ال ھذا المستوى العلمي ال تعني فقط انھ

ة.. اكبر من ذلك بكثیر ي دراسة  فقد یكون من اھم واجباتھا الوطنی انشاء مراكز ابحاث متخصصة ف
ا ا وضع . مشاكل المجتمع واقتراح حلول علمیة مناسبة لھ ات عملھ ى رأس اولوی د یكون ایضا عل وق

ون  ة یقوم ات مختلف ن جامع ین م اء اردنی احثین وعلم ا لب اثرة حالی ود المتن د الجھ بة لتوحی ات مناس آلی
ة بشكل منفرد بإجراء بحوث علمیة في سیاق التنمیة ا ت سیاسیة ام اقتصادیة ام ثقافی لوطنیة سواء كان

..  
  

لم  ى رأس س ة متخصصة تكون عل ات بحثی وقد یكون من المساھمات المتوقعة لھذه النقابة تكوین حلق
ى مستویات  ھ ال اولویاتھا دراسة واقع التعلیم العالي في بالدنا ووضع حلول وآلیات مناسبة للنھوض ب

ي اعلى تخدم الوطن والسیاسات ال ات الت م التوجیھ علیا بالتطویر والتحدیث والتي دائما ما تكون من اھ
ن  ات م ذه الحكوم ن ھ تمكن اي م م ت ف ل ي لألس ة والت وزارات المتالحق ف لل ب التكلی منھا كت تتض

  .انجازھا في مجال التعلیم العالي بالشكل المناسب
  

ة وختاما ال بد من التأكید على ان انشاء نقابة الساتذة الجامعات ف ة ھام ي االردن سیكون اضافة نوعی
للجھود الساعیة لوضع االھداف الوطنیة في المسار المناسب باتجاه االنجاز الواعي المبني على اسس 
ع القضایا واالنشطة  ي التعامل م ات ف نابعة من المنھج العلمي الصحیح الذي ھو منھج اساتذة الجامع

  .التي یمارسونھا
  .بقا واعید نشرھا اآلن نظرا لعودة الحدیث عن موضوعھا مجدداھذه المقالة نشرت سا: مالحظة

  ١٧/٢/٢٠١٤اإلثنین                                                                                عمون                              
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  توجیھي دوت كوم
       

  جمال العلوي 
  !.ماذا یجري في بلدنا؟

  
  .الثلجة تجعلنا ندخل في معركة صوتیة وإعالمیة وخدماتیة وحتى على أبواب األفران

  
ي القاع دأ ف ال، تب ا ت یس لھ ا اول ول ة لھ ى معرك ول ال وجیھي یتح فالت ي الكثی ار األمن !! ات واالنتش

  .وتصریحات ناریة لوزیر التربیة وكوادر الوزارة وحرب على تكنولوجیا الغش العصریة
  

ت اراثون نحو البحر المی ى م وجیھي تتحول ال اج!! مرحلة التصحیح في الت ن خارج المنھ ئلة م .. اس
أ ة الخط ي مرحل ت ف ئلة دخل ئلة، اس ي االس ألوف ف نمط الم ن ال اد ع ي االبتع رى ف ئلة اخ اء اس ، الغ

ت  ى وق اج ال اء تحت ئلة فیزی ا واخطاء ملحوظة وأس الریاضیات یقر بعض المختصین ان فیھا غموًض
  .أطول من المعتاد

  
ي » التشویق«مرحلة النتائج الیوم وغدا، ومرحلة التدقیق أو وزیر  ل وسائل اإلعالم اإللكترون كما تنق

  .عن طلبة الثانویة العامة
  

م تس ائج ل ة النت د جھ اص وال توج احبة االختص ي ص دقیق وھ ة الت ي مرحل ت ف وزارة دخل تكمل ال
  .مسؤولة عن إعالن النتائج

  
دم  ى ع جھات ومصادر من الوزارة تؤكد ان النتائج كانت جاھزة منذ اربعة ایام لكن الوزیر یصر عل

  .إعالنھا
  

ؤتمر الصحفي  ائج جاھزة والم ت أصبحت النت دمات وبھجوم مباغ ال مق ده فجأة ب جرى إعالن موع
  .والنتائج في طریقھا للمدارس

  
  .وتحب أْن تكون ھي صاحبة تحدید التوقیت» المفاجعات«یبدو ان الوزارة تحب المفاجآت أو 

  
ر  ال فواصل تم یبدو أّن فیلم االكشن ھذه المرة لن یعرض مساء بل سیعرض صباحا وبال إعالنات وب

ت الضائع » ھندیة«أو دراما » كیةتر«انھا دراما .. »فاصل ونواصل«فیھا مقولة  ي الوق ا لعب ف لكنھ
  !!.ولعب في أعصاب الناس والقادم أعظم في المقلب القادم في الصیفیة المقبلة

  
ا  م جمیع دا ھ ي خل رق وف ي الكرك والمف ن الغاضبین ف بالمناسبة لیس عندي ابن توجیھي ھذا العام لك

  ..أبنائي
  تم بخیروشكًرا یا وزارة التربیة وكل امتحان وأن

  ١٧/٢/٢٠١٤ثنین                                                  اإل                                                    ٩: الدستور ص
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 إعالنات 
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  ١٧/٢/٢٠١٤االثنین 
  

یطرأ ارتفاع طفیف على درجات الحرارة ویكون الجو مشمسا بشكل عام وباردا نسبیا فوق 
المرتفعات الجبلیة ومعتدال في المناطق المنخفضة واألغوار والبحر المیت وخلیج العقبة، وتظھر 

  معتدلة السرعةبعض السحب المنخفضة، وتكون الریاح شمالیة غربیة 
  

  ١٨/٢/٢٠١٤الثالثاء 
  

یطرأ ارتفاع قلیل على درجات الحرارة ویكون الجو باردا نسبیا ومشمسا فوق المرتفعات الجبلیة 
  ودافئا في باقي مناطق المملكة، وتكون الریاح غربیة معتدلة السرعة

  
  ١٩/٢/٢٠١٤األربعاء 

  
ومعتدال فوق المرتفعات الجبلیة، ولطیفا  یطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ویكون الجو مشمسا

  في باقي مناطق المملكة، وتكون الریاح جنوبیة شرقیة خفیفة السرعة
  

  ٢٠/٢/٢٠١٤الخمیس 
  

یطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ویكون الجو لطیفا ومشمسا فوق المرتفعات الجبلیة ودافئا في 
  السرعة باقي المناطق، وتكون الریاح جنوبیة شرقیة معتدلة

  
  ٢١/٢/٢٠١٤الجمعة 

  
توالي درجات الحرارة ارتفاعھا لیكون الجو مشمسا ولطیفا فوق المرتفعات الجبلیة ودافئا في باقي 

  المناطق، وتظھر بعض السحب المتفرقة، وتكون الریاح جنوبیة شرقیة معتدلة السرعة

 حالة الطقس 

  ١٧/٢/٢٠١٤                                      الدستور                                                               اإلثنین          
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  الحصن - الشیخ فیصل متعب العرسان المالك الصقور 
 ضاحیة الرشید –م ابراھیم عبدالحق عبدالسال  
  دیر غبار –زكیة یوسف الھنداوي  
  جبل الجوفة –منیر علي محي الدین السعدي  
  السلط - خالد عبدهللا الحاج عبد حیاصات  
  بلدة كفرراكب –الحاجة سعده أحمد عبدالقادر الربابعھ  
  اربد -جمعیة الفیحاء  –مصطفى راضي بدیر  
  الصویفیة - سكینة جرجیس سموعي مقدسي  
  شارع الملك حسین –الحاجة آمنة داوود عمر ابوسیر  
  عین الباشا –رائد سمیح الخطیب  
  المدینة الریاضیة –اسعاف فارس سلیم الوزني  
  شارع االردن –الحاج عبدالھادي احمد السالمات  
  خلدا -الدكتور ابراھیم خلیل ابراھیم قاقیش  
 الصریح - ب نسیبة ابنة الشیخ علي محمد عبدالحفیظ الرجو  
  بلدة جدیتا –خالد محمد حسن الربابعة  
  الزرقاء -الحاجة حوریة عبدالحلیم  

  ١٧/٢/٢٠١٤                   الرأي                                                               اإلثنین                             
  

 الوفیات 
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  وزیر الداخلیة حسین ھزاع المجالي في خطوة لضبط االنفاق والترشید في وزارتھ وزع
لضمان ) األرقام الخماسیة(على المحافظین سیارات الھجینة من نوع تویوتا بریوس بـ

  .یوان المحاسبةمراقبتھا من قبل د
  

  وزیر الصناعة والتجارة حاتم الحلواني عمم على مدیریات الوزارة كافة ضرورة مراقبة
  .التزام المطاعم الشعبیة بقائمة األسعار التي اعتمدت بدایة الشھر الحالي

  
  مركز تكنولوجیا المعلومات الوطنیة واجھ أمس ضغطا ھائال نتیجة إعالن نتائج الثانویة

  .ق الموقع االكتروني لدعم النقديالعامة وإطال
  

  ان عدد المتقدمین للحصول على الدعم النقدي الكترونیا بلغ حتى » عین الرأي«علمت
  .ألف متقدم) ١١(السابعة من مساء أمس 

  
  مؤسسة الضمان االجتماعي أعلنت عن زیادة نسبة االشتراكات االختیاریة لألردنیین بمقدار

المؤسسة أشارت الى ان االشتراكات .. دایة العام الحاليبالمائة اعتبارا من ب) ٠.٧٥(
  .بالمائة) ١٤.٥٠(بالمائة من األجر الخاضع لالقتطاع بدال من ) ١٥.٢٥(أصبحت بنسبة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 زوایا الصحف 

  ١٧/٢/٢٠١٤عین الرأي                                                            اإلثنین                                                
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  یحاضر رئیس مجلس األعیان السابق طاھر المصري  الساعة السادسة والنصف من مساء
وذلك في مقر الجمعیة )حول القضایا الراھنة  حوار مفتوح(الیوم االثنین تحت عنوان

  .األردنیة للعلوم والثقافة، ویدیر الندوة الدكتور عادل الشریدة
  

  ُنظم مبادرة حوار غدا الثالثاء الساعة السادسة مساء بمقر نقابة الصحفیین لقاء حواریا ت
ث فیھ أمین عام ویركز اللقاء الذي یتحد.. »رؤیة المعارضة لقانون انتخابي توافقي» بعنوان

حزب جبھة العمل اإلسالمي حمزة منصور على أھمیة تعدیل قانون االنتخابات البرلمانیة 
  .الحالي لینعكس بدوره على زیادة حجم المشاركة الشعبیة في االنتخابات

  
  من المنتظر ان یتم عقد ملتقى مشترك بین وزارة الشؤون البلدیة االردنیة ونظیرتھا السعودیة

ر المقبل في عمان بھدف التباحث حول سبل التعاون في مجاالت العمل البلدي، خالل الشھ
  .وتفعیل آلیات وسبل المشاركة بین البلدین في مجال الشؤون البلدیة إلى أفضل مستویاتھا

  
  یعقد منتدى تطویر السیاسات االقتصادیة جلسة نقاشیة مع أمین عمان عقل بلتاجي حول »

، وذلك في تمام الساعة الخامسة من »٢٠١٤خدمة مدینة عمان رؤیة أمانة عمان الكبرى ل
مساء الیوم االثنین الموافق السابع عشر من الشھر الجاري في مقر ملتقى طالل أبوغزالة 

  .المعرفي
  

  لجنة فلسطین النقابیة في مجمع النقابات المھنیة دعت لحضور الندوه الحواریة بعنوان
والتي ستقام السادسة من مساء الیوم «یري والمستجدات زیارة ك-فلسطین قضیتنا المركزیة «

  .االثنین في قاعة الرشید
  

  باشر محافظ إربد حسن عساف عملھ صباح أمس خلفا لمحافظھا السابق خالد عوض هللا أبو
  .زید الذي باشر عملھ محافظا للعاصمة عمان

  
  لمتحدة تبرعت بتمویل ان منظمة األغذیة والزراعة التابعة لألمم ا» الدستور«علمت صنارة

الذي یقوم صندوق المعونة على » سد فجوة الفقر للعاملین الفقراء«تكلفة أتمتة مشروع 
  .اعداده حالیا

  
  نھائیة إلغالق المحاجر  - مدتھا اسبوعان-قرر متصرف لواء ناعور امس اعطاء مھلة

رة تصویب المتواجدة في المناطق الشفا غوریة في اللواء والعاملة بدون تراخیص بضرو
الفتا الى االضرار الصحیة والبیئیة التي تسببھا ألبناء المناطق .. اوضاعھا القانونیة

 .الموجودة فیھا واالعتداءات على اراضي الدولة
  

  ١٧/٢/٢٠١٤صنارة الدستور                                                    اإلثنین                                                
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  یعقد مجلس النواب صباح غد الثالثاء جلسة عادیة، یواصل فیھا مناقشة وإقرار عدة مشاریع

لنواب خصصوا جلستھم أمس لتناول االنتھاكات ا. لقوانین، تم ترحیلھا من جلسة أمس
، الذي یسعى "نزع الوصایة األردنیة عن القدس"اإلسرائیلیة للقدس واألقصى، ومشروع 

  .متطرفون صھاینة لتقدیمھ للكنیست اإلسرائیلي
  

  ،عقدت لجنة النزاھة والشفافیة النیابیة أمس جلسة استماع، لعدد من موظفي دیوان المظالم
م بأعمال رئیس الدیوان، لدراسة موقفھ الرافض لعملیة الدمج، في إطار بحضور القائ

المفارقة أن عددا من الموظفین الحاضرین ھم منتدبون من . الھیكلة، مع ھیئة مكافحة الفساد
  .مؤسسات أخرى

  
  یلقي رئیس مجلس األعیان السابق طاھر المصري في السادسة والنصف من مساء الیوم

، وذلك في مقر الجمعیة األردنیة "وار مفتوح حول القضایا الراھنةح"محاضرة تحت عنوان 
  .للعلوم والثقافة، ویدیرھا الدكتور عادل الشریدة

  
  بالتعاون مع نادي الرواد الثقافي في مخیم حطین، "حصاد"ینظم حزب اإلصالح والتجدید ،

في لجنة خدمات وذلك ". الجئ برسم العودة"مساء الجمعة المقبل، مھرجانا خطابیا بعنوان 
  .حطین

  
  تلقت وزیرة التنمیة االجتماعیة ریم أبو حسان أمس رسالة، عبر ھاتفھا الخلوي، من أحد

خریجي دور رعایة األیتام، قال فیھا إنھ یرید مشاركتھا فرحتھ، بنجاحھ بالثانویة العامة، 
  وتشجیعھیعود للوزیرة، بتحفیزه ودعمھ، من خالل تواصلھا معھ، " الفضل"مؤكدا لھا أن 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٧/٢/٢٠١٤اإلثنین                                                زواریب الغد                                                           
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 الحكومة توافق على نقل ملكیة أراض ٍ في دابوق للقوات المسلحة  
 األردن حقق إنجازات مبھرة : رئیس الوزراء  
 الدعوة لمناقشة الوصایة الھاشمیة على األقصى خطیرة : النسور  
  بدء تقدیم طلبات االلتحاق بالجامعات األربعاء  
 ١٠٠یقیة عالمات التوجیھي حق: الذنیبات %  
  في الفصل الدراسي الثاني% ٦٠تراجع اإلنفاق على القرطاسیة  

  
  
  
  

  تتصاعـد والدینار في وضع قـوي» المركزي«احتیاطیات : النسـور  
  إنھاء الوصایة الھاشمیة على المقدسات في القدس» الكنیست«غضب نیابي لمحاوالت  
 إعادة أراضي في دابوق لملكیة القوات المسلحة  
 الـداخلـیـة«ت اداریـة وتعـیینـات فـي تـشكـیال«  
 واحـتجـاجـات فـي عـدة منـاطــق» التوجیھي«انخفاض نسب النجاح بـ  
  ملیار دینار سنویا٢استخالص الیورانیوم محلیا سـیوفـر : طوقان  
  المناطق التنمویة«ألفا في  ٥٥سیارات بال عطاءات بنصف ملیون دینار وھواتف بـ«  
 الدعم النقدي«وني لتقدیم طلبات الحصول على اطالق الموقع االلكتر«  

  
  
  
  
  

 العام الماضي كان صعبا على األردنیین: النسور  
 "الفار سلك قنوات الصرف الصحي" نزیل الجویدة  
 "اسطوانة غاز أسبوعیا في السوق ٧٥٠٠اتفاق لطرح ": المصفاة  
 حاالت انتحار لطالبات ثانویة بعد إخفاقھن في مادبا ٤  
 "نتائج التوجیھي تستحوذ على صفحات الفیسبوكیین": يإوعدینا تطلع  
 نتائج الناجحین في الثانویة العامة تنعش قطاعات تجاریة  
 توجھ إلعادة فتح باب االستثمار في قطاع اإلسكان أمام األجانب  

  
  

برز عناوین الصحف أ
  الیومیة


