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  بفصل طالب متھم بالغش" األردنیة"إلغاء قرار 

  
    

ً للجامعة االردنیة بفصل طالب في كلیة الھندسة التھامھ بتسریب اسئلة  الغت المحكمة االداریة قرارا
  .والغش في االمتحانات

  
فان الطالب یعود الى مقاعد دراستھ كما كان قبل صدور قرار بفصلھ من واستنادا لقرار المحكمة 

  .الجامعة مدة فصلین دراسیین
  

وكان الطالب محمود ذیب عقل والذي یدرس في كلیة الھندسة في السنة الرابعة نشر اسئلة مقترحة 
تضمنت نشر  الحدى المواد الدراسیة على موقع الكتروني خاص بھ كان اقامھ كخدمة لزمالئھ الطلبة

ً من اسئلتھ  ٤٧وبعد اجراء االمتحان تبین ان االمتحان تضمن ، سؤال مقترح حول المادة ٥٠٠ سؤاال
  .المقترحة

  
واعتبرت الجامعة ان قیام الطالب بنشر اسئلة مقترحة تسریب لالمتحان وبالنتیجة غش في االمتحان 

  .فقررت فصلھ مدة فصلین دراسیین
  

حكمة االداریة ضد عمید شؤون الطلبة الذي اصدر قرار فصلھ للطعن وقدم الطالب دعوى امام الم
  .بالقرار

  
والغت المحكمة في قرارھا الصادر برئاسة رئیس المحكمة القاضي جھاد العتیبي قرار فصلھ من 

  .الجامعة وقالت ان ما قام بھ الطالب ال یعتبر غشا في االمتحان

 أخبار الجامعة 

  عمون
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  »األردنیة«رویة لطبلة تواصل اعمال المرحلة الثالثة من الدورة التدریبیة الك

  
وى الثالث، والتي اقامھا اتحاد تتواصل اعمال المرحلة الثالثة من الدورة التدریبیة االسیویة للمست

الكرة بالتعاون مع االتحاد االسیوي لطالب كلیة التربیة الریاضیة بالجامعة االردنیة باشراف 
المحاضر االسیوي زیاد عكوبة ومساعده دیان صالح والمحاضر المساعد ولید فطافطة وتختتم 

  .الثالثاء المقبل في مقر كلیة التربیة الریاضیة
في اطار التعاون بین اتحاد الكرة وكلیة التربیة الریاضیة، وھي تقام للطالب  وتأتي الدورة

المتخصصین في مجال لعبة كرة القدم ضمن حرص  اتحاد الكرة على تطویر اللعبة واالھتمام 
بالجانب التدریبي، وقد حرصت الكلیة برئاسة الدكتور ولید الرحاحلة كل توفیر كل مستلزمات نجاح 

  .ھذه الدورة
حسب منسق الدورة سالم القرا خضع المشاركین لمحاضرات عن مواد المدخل الى مھنة المدرب و

وتطویر المھارات في كرة القدم، الى جانب االتصال الفعال بالمدرب وتنظیم العملیة والوحدة 
 التدریبیة والعناصر الرئیسیة لتدریب الفئات العمریة وطرق ومنھجیة التدریب عوامل االنجاز، كذلك

اقامة الفعالیات العملیة للدورة عن االحماء والدحرجة بالكرة و االحساس بالكرة والتمریر والمساندة 
  .والتسدید على المرمى على ملعب البولو 

ویشارك بالدورة كل من الدكتور غازي الكیالن، عمر رضوان، مالك الموارزة، محمد حماد، عالء 
تمیمي، عصام جابر، احمد ابو حویطي، محمد الشریف، برغل، رعد السحار، بالل العمري، محمد ال

ابراھیم الحروب، البراء صافي، عمران الجعفري، عالء الدین عبد الرحمن، جبر خطاب، عدي 
محمد عیسى، عبدهللا المنسي، محمد ابو شمسیة، رجب احمد رجب، عیسي الصوص،  احمد انور 

حمد خالد ابو زعنونة، عبد الرحمن عایش عبد، عماد الدین الحموري، محمد ایمن عبد الكریم، ا
السوالمة، محمد فتحي العكایلة، شامل صوقار، فادي الشناق، مصطفى ابو كوش، ایھاب المریدي، 

  .فادي ولید، امجد الشعیبي ومعن المھیرات
  

  الكترونيالدستور 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة ردنــالجـــــــامعــــة األ       
  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 

5 

  
  
  
  

  الیوم.. عید الجلوس الملكي
  
  

یحتفل األردنیون الیوم السبت بالعید الثالث عشر لجلوس جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسین على 
عرش المملكة مؤكدین العزم والتصمیم واإلرادة على استكمال مسیرة البناء والتطویر والتحدیث 

  .واإلصالح الشامل التي یقودھا جاللتھ
نھض بمسؤولیاتھ تجاه أمتھ العربیة  ١٩٩٩اسع من حزیران عام ومنذ اعتالء جاللتھ العرش في الت

واإلسالمیة وخدمة قضایاھا العادلة، من اجل رفعتھا ومنعتھا وتحقیق األفضل لشعوبھا في حیاة حرة 
كریمة مستندا إلى ارث ھاشمي نبیل ومحبة شعب أبي كریم وتقدیر عربي وعالمي لدور األردن 

  .الریادي في مختلف المیادین
عبر سنوات اإلنجاز، شكل اإلصالح أولویة قصوى لدى جاللتھ وفق رؤیة تستشرف المستقبل، و

فكانت عملیة اإلصالح بأبعادھا المختلفة عملیة جادة ومستمرة وتمثل أھمھا بإنجاز التعدیالت 
الدستوریة التي عززت نھج الدیمقراطیة والعدالة واحترام حقوق اإلنسان وحمایة الحقوق والحریات 

  .لمدنیةا
  .ویؤكد جاللتھ ان عملیة اإلصالح ال تراجع فیھا وان الجمیع شركاء في ھذه العملیة الوطنیة

وتتجلى رؤیة جاللة الملك عبد هللا الثاني لمستقبل األردن األنموذج المتقدم في صون كرامة اإلنسان 
ردنیون عن اعتزازھم وحریاتھ بلقاءات جاللتھ مع أبناء الوطن ضمن زیارات تواصلیة یعبر فیھا األ

  .بوطنھم وقائدھم

  بترا/١:صاالنباط 

 ومحلیة شؤون جامعیة
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  من األردنیین یرون األمور بـاالتجاه الصحیح% ٦٢
  
  
  

بالمئة ان االمور تسیر باالتجاه الصحیح في البالد بارتفاع مقداره نقطتین  ٦٢یرى غالبیة األردنیین 
بالمئة أن االمور  ٦٧رین األول الماضي، بینما یرى أكثر من ثلثي عینة قادة الرأي عن استطالع تش

  .في األردن تسیر باالتجاه الصحیح
جاء ذلك وفق نتائج استطالع الرأي العام الذي أجراه  مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة 

  .مدیره الدكتور موسى شتیوياألردنیة حول تشكیل حكومة الدكتور ھاني الملقي الیوم، وأعلنھ 
واحتلت مشكلة البطالة عند أفراد العینة الوطنیة المرتبة األولى على سلم المشكالت التي تواجھ 

  .بالمئة من المستجیبین بذلك ٢٨األردن، حیث أفاد 
بالمئة، ومشكلة ارتفاع ) ١٩(وجاءت مشكلة الوضع االقتصادي بصفة عامة في المرتبة الثانیة بنسبة 

بالمئة، ومشكلة الفقر في المرتبة الرابعة بنسبة ) ١٥(عار وغالء المعیشة في المرتبة الثالثة بنسبة األس
ولوحظ أن المشاكل ذات الطابع االقتصادي شكلت أكثر من ثالثة أرباع مجموع . بالمئة) ١٤(

  .المشاكل التي تواجھ األردن الیوم
ألمر مختلفا، إذ احتلت مشكلة الوضع االقتصادي وأشار شتیوي إلى أنھ، ولدى عینة قادة الرأي كان ا

بالمئة، ثم مشكلة الفقر ) ١٢(بالمئة، تلتھا مشكلة البطالة ) ٥٦(بصفة عامة أولویة المشاكل بنسبة 
  .بالمئة) ١١(

ولوحظ أن مشكلة ارتفاع األسعار وغالء المعیشة لم تكونا من أولویات المشاكل التي تواجھ األردن 
  .قادة الرأي إذا ما قورنت بالعینة الوطنیةبالنسبة إلى عینة 

بالمئة بأن رئیس الحكومة سیكون قادرا على تحمل ) ٥٨(وتعتقد غالبیة مستجیبي العینة الوطنیة 
سیكون ) باستثناء الرئیس(بالمئة بأن الفریق الوزاري ) ٥٥(مسؤولیات المرحلة المقبلة، فیما یعتقد 

  .بلةقادرا على تحمل مسؤولیات المرحلة المق
بالمئة، بأن رئیس الحكومة سیكون قادرا على ) ٦٢.٠(وأفادت غالبیة مستجیبي عینة قادة الرأي 

) باستثناء الرئیس(بأن الفریق الوزاري ) بالمئة ٥٦.٦(تحمل مسؤولیات المرحلة المقبلة، فیما یعتقد 
  .سیكون قادرا على تحمل مسؤولیات المرحلة المقبلة

بالمئة من  ٧٤المقبل، یعتقد ) سبتمبر(ة المتوقع إجراؤھا نھایة أیلولوبخصوص االنتخابات النیابی
   ٤٠بالمئة، متوسطة  ١٩كبیرة (مستجیبي العینة الوطنیة وبدرجات متفاوتة 

 ٧٩، بأن االنتخابات النیابیة المقبلة ستكون حرة ونزیھة وشفافة، فیما یعتقد )بالمئة ١٥بالمئة، قلیلة 
بالمئة، قلیلة  ٤١بالمئة، متوسطة  ٢١كبیرة (بالمئة من مستجیبي عینة قادة الرأي وبدرجات متفاوتة 

  .، بأن االنتخابات النیابیة المقبلة ستكون حرة ونزیھة وشفافة)بالمئة ١٧
وحول كتاب التكلیف السامي للحكومة الجدیدة الذي شمل العدید من القضایا والموضوعات التي 

بالمئة من أفراد ) ٧٨(ینبغي على الحكومة العمل علیھا ومتابعتھا، أظھرت نتائج االستطالع، أن 
دعم  بالمئة من أفراد عینة قادة الرأي، یعتقدون أن الحكومة ستنجح في) ٩١(العینة الوطنیة، و

  .ورعایة القوات المسلحة واألجھزة األمنیة
بالمئة من أفراد عینة قادة الرأي، أن الحكومة ) ٧٢(بالمئة من أفراد العینة الوطنیة و) ٦٧(واعتقد 

  .ستقدم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطیني ودعمھم من أجل إقامة دولتھم الفلسطینیة
بالمئة من أفراد عینة قادة الرأي، أن الحكومة ) ٨٣(نیة وبالمئة من أفراد العینة الوط) ٦٦(كما یعتقد 

  .ستنجح في متابعة التزام األردن بالتعھدات اإلقلیمیة والدولیة في محاربة اإلرھاب

  بترا/٨:صالرأي 
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وجاء تقییم المستجیبین لنجاح الحكومة في تحسین الوضع االقتصادي للمواطن واتخاذ إجراءات 
الوطنیة وقادة : بالمئة لدى أفراد العینتین) ٥٠(من  ناجعة لمحاربة الفقر، وتوفیر فرص عمل، أقل

  .الرأي
ً الماضیة، أفاد  بالمئة من ١٤وعند تقییم الوضع االقتصادي لألردن مقارنة باالثني عشر شھرا

بالمئة من مستجیبي عینة قادة الرأي، بأنھ أفضل مما كان علیھ، فیما ) ١١(مستجیبي العینة الوطنیة و
بالمئة من مستجیبي عینة قادة الرأي، بأنھ بقي ) ٣٣(ستجیبي العینة الوطنیة وبالمئة من م) ٤١(أفاد 

ً "بالمئة بأنھ ) ٤٥(على ما ھو علیھ، ووصفة  أسوأ مما كان علیھ مقارنة باالثني عشر شھرا
  ".الماضیة

بالمئة من مستجیبي العینة ) ٣٥(أما بالنسبة للتوقعات المستقبلیة للوضع االقتصادي لألردن، أفاد 
بالمئة من مستجیبي عینة قادة الرأي، بأن ھذا الوضع سیكون أفضل مما ھو علیھ ) ٢٩(الوطنیة و

ً المقبلة، فیما قال  ) ٣٨(بالمئة من مستجیبي العینة الوطنیة و) ٣٥(اآلن خالل االثني عشر شھرا
جیبي العینة بالمئة من مست) ٢٧(بالمئة من قادة الرأي، بأنھ سیبقى كما ھو علیھ اآلن، في حین أفاد 

  ".أسوأ"بالمئة من قادة الرأي بأنھ سیكون ) ٣٠(الوطنیة و
بالمئة من مستجیبي عینة قادة الرأي، بدرجة ) ٤٩(بالمئة من مستجیبي العینة الوطنیة و) ٦٧(ویعتقد 

كبیرة ومتوسطة، أن قانون االنتخاب الجدید سیسھم في إنتاج مجلس نیابي یراعي مصالح المواطنین 
  .ولى، ویسعى إلى تحقیق حیاة أفضل لھمبالدرجة األ
بالمئة من مستجیبي عینة قادة الرأي ) ٥١(بالمئة من مستجیبي العینة الوطنیة و) ٦٥(كما یعتقد 

بدرجة كبیرة ومتوسطة، أن القانون الجدید یسھم في تشجیع المواطنین على المشاركة في االنتخابات 
بالمئة من مستجیبي عینة قادة ) ٣٩(العینة الوطنیة وبالمئة من مستجیبي ) ٦٣(المقبلة، فیما یرى 

الرأي، أن القانون یسھم بدرجة كبیرة ومتوسطة في انتخاب مجلس نیابي یتم من خاللھ تشكیل حكومة 
  .برلمانیة

ویسھم القانون بدرجة كبیرة ومتوسطة في تنمیة الحیاة الحزبیة وزیادة عدالة التمثیل من خالل القائمة 
بالمئة من قادة ) ٤٠(بالمئة من أفراد العینة الوطنیة و) ٦١(ستوى المحافظة، لدى النسبیة على م

  .الرأي
بالمئة من قادة الرأي وبدرجات متفاوتة ) ٧٩(بالمئة من مستجیبي العینة الوطنیة و) ٧٤(ویرى 

بالمئة ) ٥٤(، أن االنتخابات المقبلة ستكون حرة ونزیھة وشفافة، فیما یعتقد )كبیرة، متوسطة، قلیلة(
بالمئة من قادة الرأي بأن الھیئة المستقلة لالنتخابات قادرة على ) ٦٢(من مستجیبي العینة الوطنیة و

  .إجراء انتخابات حرة ونزیھة وشفافة
  ".االتجاه الخاطئ"بالمئة من مستجیبي العینة الوطنیة بأن األمور تسیر في ) ٣٦(وأفاد 

ألمور تسیر في االتجاه الصحیح، أعلى في إقلیم الشمال وتظھر النتائج أن نسبة الذین أفادوا بأن ا
بالمئة، أما في إقلیم الجنوب فجاءت النسبة مساویة للمعدل ) ٦١(بالمئة، وأدنى في إقلیم الوسط ) ٦٤(

  .بالمئة) ٦٢(الوطني 
بالمئة من مستجیبي عینة قادة الرأي یعتقدون بأن األمور تسیر في االتجاه  ٦٧وبینت النتائج، أن 

ً مقارنة باستطالع نیسان ا ِ ٢٠١٥لصحیح، مسجلة ثباتا بالمئة في استطالع كانون  ٦١، ومقارنة بـ
تسیر في "بالمئة من مستجیبي عینة قادة الرأي بأن األمور في األردن  ٢٨، بینما أجاب ٢٠١٤األول 

  ".االتجاه الخاطئ
ار رجال وسیدات األعمال بالمئة، وكب) ٨٢(وأظھرت النتائج أن فئتي كبار رجال وسیدات الدولة 

) ٥١(بالمئة، ھما األكثر إیجابیة حول كیفیة سیر األمور، في ما كانت فئتا القیادات الحزبیة ) ٧٤(
  .بالمئة، ھي األقل إیجابیة حول ھذا األمر) ٦٢(بالمئة، والنقابات المھنیة 

) ٢٨(األردن الیوم  ، أن مشكلة البطالة ھي أھم مشكلة تواجھ)العینة الوطنیة(ویعتقد األردنیون 
بالمئة، ومن ثم مشكلة ارتفاع األسعار ) ١٩(بالمئة، تلیھا مشكلة الوضع االقتصادي بصفة عامة 
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وفي المجمل، فإن الغالبیة الكبرى . بالمئة) ١٤(بالمئة، وبعدھا الفقر ) ١٥(وغالء المعیشة بنسبة 
الفقر، البطالة، : (ھي اقتصادیة الطابعبالمئة تعتقد بأن أھم المشكالت التي تواجھ األردن الیوم ) ٧٦(

  .، تلیھا مشكلة الالجئین وأعدادھم الكبیرة)غالء األسعار، الوضع االقتصادي العام
أما أھم مشكلة تواجھ البالد، من وجھة نظر عینة قادة الرأي، فتتمثل بالوضع االقتصادي بصفة 

  .بالمئة) ١١(ة، ثم مشكلة الفقر بالمئ) ١٢(بالمئة، تلیھا مشكلة البطالة ) ٥٦(عامة، وبنسبة 
واتضح أن مشكلة غالء األسعار ال تعتبر من المشاكل ذات األولویة لدى عینة قادة الرأي مقارنة 

  .بالعینة الوطنیة
بالمئة من عینة قادة الرأي یعتقدون أن أھم المشكالت التي تواجھ ) ٨٢(وكما في العینة الوطنیة، فإن 
، )الوضع االقتصادي السیئ، الفقر، البطالة، ارتفاع األسعار: (لطابعاألردن الیوم ھي اقتصادیة ا

ً ألھمیة المشكالت االقتصادیة على حساب المشكالت المرتبطة  ً ملحوظا وھذا یشكل ارتفاعا
  .باإلصالح السیاسي

، حیث )شمال، وسط، جنوب(وأظھرت النتائج تفاوت تقییم المستجیبین ألداء الحكومة حسب اإلقلیم 
  .ي إقلیم الشمال بإیجابیة أكبر من إقلیمي الوسط والجنوباتسم ف

وبینت النتائج ان أساتذة الجامعات، ھي الفئات األكثر تفاؤال بأداء الحكومة من الفئات األخرى، فیما 
  .كانت فئات القیادات الحزبیة والنقابات المھنیة ھي األقل تفاؤالً 

میع الموضوعات التي كلفت بھا الحكومة، أفاد مستجیبو وفي تقییم عینة قادة الرأي والعینة الوطنیة لج
ً من أصل  ١٢عینة قادة الرأي والعینة الوطنیة، أن الحكومة ستنجح في إتمام    .كلفت بھا ١٥موضوعا

بدرجة (بالمئة من مستجیبي عینة قادة الرأي  ٤٩بالمئة من مستجیبي العینة الوطنیة و ٦٧ویعتقد 
تخاب الجدید سیسھم في إنتاج مجلس نیابي یراعي مصالح المواطنین أن قانون االن) كبیرة ومتوسطة

  .بالدرجة األولى، ویسعى لتحقیق حیاه أفضل لھم
بالمئة من مستجیبي عینة قادة الرأي  ٥١بالمئة من مستجیبي العینة الوطنیة و ٦٥وفي المقابل، یعتقد 

لى المشاركة في االنتخابات ان القانون یساھم في تشجیع المواطنین ع) بدرجة كبیرة ومتوسطة(
  .المقبلة

بدرجة (بالمئة من مستجیبي عینة قادة الرأي  ٣٩بالمئة من مستجیبي العینة الوطنیة و ٦٣ویعتقد 
، أن القانون یساھم في انتخاب مجلس نیابي یتم من خاللھ تشكیل حكومة برلمانیة، )كبیرة ومتوسطة

بدرجة (بالمئة من مستجیبي عینة قادة الرأي  ٤٠یة، وبالمئة من مستجیبي العینة الوطن ٦١فیما یعتقد 
، أن ھذا القانون یساھم في تنمیة الحیاة الحزبیة وزیادة عدالة التمثیل من خالل )كبیرة ومتوسطة

  .القائمة النسبیة على مستوى المحافظة
 ٤٠ بالمئة، متوسطة ١٩كبیرة (بالمئة من مستجیبي العینة الوطنیة وبدرجات متفاوتة  ٧٤ویرى 

 ٧٩بالمئة بأن االنتخابات النیابیة المقبلة سوف تكون حرة ونزیھة وشفافة، فیما یعتقد  ١٥بالمئة، قلیلة 
بالمئة، قلیلة  ٤١بالمئة، متوسطة  ٢١كبیرة (بالمئة من مستجیبي عینة قادة الرأي وبدرجات متفاوتة 

  .ذلك) بالمئة ١٧
بالمئة من مستجیبي عینة قادة الرأي بأن الھیئة  ٦٢بالمئة من مستجیبي العینة الوطنیة و ٥٤ویعتقد 

بالمئة من  ٣٨المستقلة لالنتخاب قادرة على إجراء انتخابات حرة ونزیھة وشفافة، فیما یعتقد 
بالمئة من مستجیبي عینة قادة الرأي، بعدم قدرة الھیئة على إجراء  ٣٤مستجیبي العینة الوطنیة و

  .انتخابات حرة ونزیھة وشفافة
ستطالع، بحسب رئیس وحدة االستطالعات في المركز الدكتور ولید الخطیب إلى معرفة وھدف اال

توجھات المواطنین األردنیین وتوقعاتھم لقدرة حكومة الدكتور ھاني الملقي، على تحمل مسؤولیات 
 المرحلة المقبلة، والى قیاس توقعات المستجیبین بنجاح الحكومة الجدیدة في العمل على إنجاز ما ورد

  .في كتاب التكلیف السامي
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وتم التعرف وفق الخطیب، على اتجاھات الرأي العام وعینة قادة الرأي لكیفیة سیر اتجاه األمور في 
األردن، وألھم المشكالت التي تواجھھ، كما ھدف للتعرف على مواقف وآراء المواطنین حول بعض 

خاب الوضع االقتصادي، ومدى المعرفة واالطالع، ومساھمة قانون االنت: القضایا الراھنة مثل
  .الحالي في بعض القضایا التي تھم المواطنین

ً ممن أعمارھم  ١٨٠٠وبلغ حجم العینة الوطنیة  ً  ٥٠عاما فأكثر، وبنسبة  ١٨شخصا بالمئة ذكورا
ً تم اختیارھم بشكل عشوائي من  ٥٠و ً تغطي مناطق المملكة األردنیة الھاشمیة  ١٥٠بالمئة إناثا موقعا

  .كافة
شخص من كل فئة، بنسبة  ١٠٠شخص من سبع فئات بواقع  ٧٠٠وبلغ حجم عینة قادة الرأي 

  .بالمئة ٩٢.٧استجابة 
 ٦٤وتم تنفیذ االستطالع في الفترة الواقعة بین األول والخامس من الشھر الحالي، وشارك بتنفیذه 

ً و ً میدانیا ً، و ١٦باحثا ة فتاة للعمل على عینة قادة الرأي، وكانت نسبة ھامش الخطأ في العین ١٥مشرفا
  ).بالمئة ٩٥.٠(عند مستوى ثقة ) ٢.٥( الوطنیة 
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  الحكومة قادرة على تحمل مسؤولیات المرحلة: استطالع

  
أظھرت نتائج استطالع نفذه مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة االردنیة حول  -حاتم العبادي 

ي عند التشكیل وبعض القضایا الراھنة، أن غالبیة االردنیین یرون بان حكومة الدكتور ھاني الملق
من قادة الرأي، %) ٦٧(من العینة الوطنیة و%) ٦٢(، إذ یرى »االمور تسیر في االتجاه الصحیح«

  .ذلك
  

وبینت النتائج التي، أعلن نتائجھا امس مدیر المركز الدكتور موسى شتیوي ومدیر وحدة 
من قادة %) ٢٩(من العینة الوطنیة و%) ٣٥(الدكتور ولید الخطیب، أن االستطالعات بالمركز 

 ً الرأي أن الوضع االقتصادي لألردن سوف یكون أفضل مما كان علیھ خالل االثني عشر شھرا
  .الماضیة

من قادة الرأي بأنھ سوف یبقى كما ھو علیھ اآلن، %) ٣٨(من العینة الوطنیة و%) ٣٥(فیما أفاد 
  .من قادة الرأي بأنھ سوف یكون أسوأ مما ھو علیھ اآلن%) ٣٠(لعینة الوطنیة ومن ا%) ٢٧(بینما 

من العینة الوطنیة أن رئیس الحكومة سوف یكون قادرا على تحمل مسؤولیات %) ٥٨(ویعتقد 
یعتقدون أن الحكومة الجدیدة سوف تكون قادرة على تحمل مسؤولیات %) ٥٦(المرحلة المقبلة، بینما 

سوف یكون قادرا على ) باستثناء الرئیس(یرون أن الفریق الوزاري %) ٥٥(، والمرحلة المقبلة
  .تحمل مسؤولیات المرحلة المقبلة

من قادة الرأي أن رئیس الحكومة سیكون قادرا على تحمل مسؤولیات %) ٦٢(في حین یرى 
باستثناء (للفریق الوزاري %) ٥٦.٦(للحكومة الجدیدة و%) ٥٧.٧(المرحلة المقبلة، بینما كان رأي 

  ).الرئیس
واحتلت مشكلة البطالة عند العینة الوطنیة المرتبة األولى على سلم المشكالت التي تواجھ األردن، 

من المستجیبین بذلك، فیما كانت مشكلة الوضع االقتصادي بصفة عامة في %) ٢٨(حیث أفاد 
%) ١٥(المرتبة الثالثة بنسبة ، ومشكلة ارتفاع األسعار وغالء المعیشة ب%)١٩(المرتبة الثانیة بنسبة 

، ما یشیر الى أن المشاكل ذات الطابع االقتصادي %)١٤(ومشكلة الفقر في المرتبة الرابعة بنسبة 
  .شكلت أكثر من ثالثة أرباع مجموع المشاكل التي تواجھ األردن الیوم

لمشاكل بنسبة أما لدى عینة قادة الرأي، فقد احتلت مشكلة الوضع االقتصادي بصفة عامة اولویة ا
، ما یشیر أن مشكلة ارتفاع %)١١(، ومن ثم مشكلة الفقر %)١٢(، ثم تلتھا مشكلة البطالة %)٥٦(

األسعار وغالء المعیشة لم تكن من أولویات المشاكل التي تواجھ األردن بالنسبة إلى عینة قادة الرأي 
  .اذا ما قورنت بالعینة الوطنیة

ومة في تحسین الوضع االقتصادي للمواطن واتخاذ اجراءات وجاء تقییم المستجیبین لنجاح الحك
  .الوطنیة وقادة الرأي: لدى أفراد العینتین%) ٥٠(ناجعة لمحاربة الفقر وتوفیر فرص عمل أقل من 

ً الماضیة، أفاد  من %) ١٤(وعند تقییم الوضع االقتصادي لألردن مقارنة باالثني عشر شھرا
في ما . مستجیبي عینة قادة الرأي بأنھ أفضل مما كان علیھمن %) ١١(مستجیبي العینة الوطنیة و

من مستجیبي عینة قادة الرأي بأنھ بقي على ما %) ٣٣(من مستجیبي العینة الوطنیة و%) ٤١(أفاد 
ً الماضیة%) ٤٥(ھو علیھ، ووصفة    .بأنھ أسوأ مما كان علیھ مقارنة باالثني عشر شھرا

من قادة الرأي بدرجة كبیرة ومتوسطة أن قانون %) ٤٩(من العینة الوطنیة و%) ٦٧(ویعتقد 
االنتخاب الجدید سیساھم في انتاج مجلس نیابي یراعي مصالح المواطنین بالدرجة األولى ویسعى 

من قادة الرأي بدرجة كبیرة %) ٥١(من العینة الوطنیة و%) ٦٥(الى تحقیق حیاة أفضل لھم، ویعتقد 
  .ومتوسطة أن القانون الجدید سیساھم في تشجیع المواطنین على المشاركة في االنتخابات المقبلة

  ٨:صالرأي 
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من قادة الرأي أن القانون سیساھم بدرجة كبیرة %) ٣٩(من العینة الوطنیة و%) ٦٣(وأفاد 
وسیساھم القانون بدرجة . ومتوسطة في انتخاب مجلس نیابي یتم من خاللة تشكیل حكومة برلمانیة

بیرة ومتوسطة في تنمیة الحیاة الحزبیة وزیادة عدالة التمثیل من خالل القائمة النسبیة على مستوى ك
  .من افراد قادة الرأي%) ٤٠(من أفراد العینة الوطنیة و%) ٦١(المحافظة لدى 

كبیرة، متوسطة، (من قادة الرأي وبدرجات متفاوتة %) ٧٩(من العینة الوطنیة و%) ٧٤(ویعتقد 
من العینة الوطنیة %) ٥٤(االنتخابات المقبلة سوف تكون حرة ونزیھة وشفافة، بینما یعتقد  أن) قلیلة

من قادة الرأي بأن الھیئة المستقلة لالنتخابات قادرة على اجراء انتخابات حرة ونزیھة %) ٦٢(و
  .وشفافة

  :وتالیا نص النتائج
  

  كیفیة سیر األمور في المملكة 
  العینة الوطنیة –بشكل عام

  
من مستجیبي العینة الوطنیة یعتقدون أن األمور في األردن %) ٦٢(ظھرت نتائج االستطالع أن أ

 ِ ً % ٦٠بشكل عام تسیر في االتجاه الصحیح مقارنة بـ في استطالع تشرین األول،مسجلة ارتفاعا
من مستجیبي العینة الوطنیة بأن االمور تسیر %) ٣٦(مقداره نقطتین عن آخر استطالع، فیما أفاد 

  .في االتجاه الخاطئ
  

وتظھر النتائج أن نسبة الذین أفادوا بأن األمور تسیر في االتجاه الصحیح أعلى في إقلیم الشمال 
،أما في إقلیم الجنوب جاءت النسبة مساویة للمعدل الوطني %)٦١(وأدنى في إقلیم الوسط %) ٦٤(
)٦٢.(%  
  

  كیفیة سیر األمور في المملكة
  أيعینة قادة الر –بشكل عام 

من مستجیبي عینة قادة الرأي یعتقدون بأن االمور تسیر في % ٦٧أظھرت نتائج االستطالع أن 
ً مقارنة في استطالع نیسان  ِ ٢٠١٥االتجاه الصحیح، مسجلة ثباتا في استطالع % ٦١، ومقارنة بـ

 من مستجیبي عینة قادة الرأي بأن األمور في األردن تسیر%٢٨بینما أجاب . ٢٠١٤كانون األول 
  . في االتجاه الخاطئ

، وكبار رجال وسیدات االعمال %)٨٢(وأظھرت النتائج أن فئتي كبار رجال وسیدات الدولة 
، %)٥١(ھما األكثر إیجابیة حول كیفیة سیر األمور، فیما كانت فئتي القیادات الحزبیة %) ٧٤(

  . ردن، ھي األقل إیجابیة حول كیفیة سیر األمور في األ%)٦٢(والنقابات المھنیة 
  
  )العینة الوطنیة وعینة قادة الرأي(المشكالت التي تواجھ األردن الیوم  

تلیھا %) ٢٨(أن مشكلة البطالة ھي أھم مشكلة تواجھ األردن الیوم ) العینة الوطنیة(یعتقد األردنیون 
، ومن ثم مشكلة ارتفاع األسعار وغالء المعیشة %)١٩(مشكلة الوضع االقتصادي بصفة عامة 

تعتقد أن أھم % ٧٦وباإلجمال، فإن الغالبیة الكبرى %). ١٤(، وبعدھا الفقر %)١٥(بنسبة 
الفقر، البطالة، غالء األسعار، الوضع : (المشكالت التي تواجھ األردن الیوم ھي اقتصادیة الطابع

  .تلیھا مشكلة الالجئین واعدادھم الكبیرة) االقتصادي العام
نظر عینة قادة الرأي، فھي الوضع االقتصادي بصفة عامة  أما أھم مشكلة تواجھ البالد، من وجھة

ومن الواضح ان مشكلة %). ١١(ومن ثم مشكلة الفقر%) ١٢(، تلیھا مشكلة البطالة %)٥٦(بنسبة 
ومن .غالء األسعار ال تعتبر من المشاكل ذات األولویة لدى عینة قادة الرأي مقارنة بالعینة الوطنیة
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ي على الوضع االقتصادي بشكل عام وإعطاء أھمیة أكبر لتفشي الواضح تركیز عینة قادة الرأ
من عینة قادة الرأي یعتقدون %) ٨٢(وكما في العینة الوطنیة، فإن ). ١(انظر الجدول رقم .(الفساد

الوضع االقتصادي السیئ، الفقر، : (أن أھم المشكالت التي تواجھ األردن الیوم ھي اقتصادیة الطابع
ً ألھمیة المشكالت االقتصادیة على حساب ). عارالبطالة، ارتفاع األس ً ملحوظا وھذا یشكل ارتفاعا

  .المشكالت المرتبطة باإلصالح السیاسي
  العینة الوطنیة  -على تحمل مسؤولیات ) الحكومـة، الرئیس والفـریق الــوزاري(قدرة 

الجدیدة ستكون  من أفراد العینة الوطنیة یعتقدون بأن الحكومة% ٥٦أظھرت نتائج االستطالع أن 
الوسط الحسابي لإلجابات كنسبة (قادرة على تحمل مسؤولیات المرحلة المقبلة بدرجات متفاوتة، 

ً على تحمل مسؤولیات المرحلة المقبلة، %) ٥٨(بینما أفاد ). مئویة بأن رئیس الحكومة سیكون قادرا
ً على ) باستثناء الرئیس(بأن الفریق الوزاري)% ٥٥(وأفاد  تحمل مسؤولیات المرحلة سیكون قادرا
  . المقبلة

، حیث أن )شمال، وسط، جنوب(تظھر النتائج تفاوت تقییم المستجیبین ألداء الحكومة حسب اإلقلیم 
الرئیس، والحكومة، والفریق الوزاري اتسم بإیجابیة : تقییم المستجیبین في إقلیم الشمال ألداء كل من
، فیما جاء تقییم مستجیبي إقلیم الجنوب األدنى مقارنة أكبرمن تقییم مستجیبي إقلیمي الشمال والجنوب

  . بإقلیم الشمال والوسط
  

  قادة الرأي - على تحمل  مسؤولیات ) الحكومة، الرئیس  والفریق الوزاري(قدرة 
من المستجیبین یتوقعون بأن الحكومة % ٥٧على مستوى قادة الرأي، أظھرت نتائج االستطالع أن 

بأن رئیس الحكومة سیكون % ٦٢فیما أفاد . ؤولیات المرحلة المقبلةستكون قادرة على تحمل مس
ً على تحمل مسؤولیات المرحلة المقبلة، مقابل  باستثناء (اعتقدوا بأن الفریق الوزاري % ٥٨قادرا

ً على تحمل مسؤولیات المرحلة المقبلة) الرئیس ویالحظ أن نسب من توقعوا نجاح .سیكون قادرا
لكل الرؤساء، أعلى من نسب الذین توقعوا نجاح الحكومة بمجملھا أو الرئیس، ھي بشكل عام، و

  ).باستثناء الرئیس(نجاح الفریق الوزاري 
) باستثناء الرئیس(وعند مقارنة تقییم توقعات المستجیبین ألداء الحكومة والرئیس، والفریق الوزاري 

ت االعمال، وكبار رجال حسب فئات عینة قادة الرأي، تبین النتائج أن فئات كبار رجال وسیدا
  .وسیدات الدولة، وأساتذة الجامعات، ھي الفئات األكثر تفاؤال ألداء الحكومة من الفئات األخرى

إذ أن نسبة المستجیبین الذین أفادوا بأن الحكومة ستنجح في كل من ھذه الفئات كانت أعلى او تساوي 
ة عامة، فیما كانت فئات القیادات الحزبیة الذین أفادوا بأن الحكومة ستنجح في عینة قادة الرأي بصف

ً لقدرة الحكومة، والرئیس، والفریق الوزاري في النجاح في القیام  والنقابات المھنیة ھي األقل تفاؤال
  . بمھامھم

    
  قدرة الحكومة على إنجاز القضایا التي وردت في كتاب التكلیف السامي

أما في ما یتعلق بتوقعات الرأي العام بنجاح الحكومة الجدیدة في العمل على إنجاز القضایا التي 
ً في تقییم العینة الوطنیة وعینة قادة  وردت في كتاب التكلیف السامي،فتظھر النتائج أن ھناك تباینا

كثر تفاؤال في نجاح الرأي في ما یتعلق ببعض البنود التي وردت في كتاب التكلیف السامي، إذ كانت أ
دعم ورعایة القوات المسلحة واألجھزة األمنیة، كما :الحكومة في بعض الموضوعات من غیرھا مثل

من مستجیبي عینة قادة الرأي، تقدیم كافة %)٩١(من مستجیبي العینة وطنیة، و%) ٧٨(أفاد بذلك 
من %) ٦٧(ما أفاد بذلك اشكال الدعم للشعب الفلسطیني ودعمھم من أجل اقامة دولتھم المستقلة ك

ً في . من مستجیبي عینة قادة الرأي%)٧٢(مستجیبي العینة الوطنیة و بینما كانت العینتان أقل تفاؤال
العینة الوطنیة و % ٤٧(تحسین الوضع االقتصادي : بعض الموضوعات التي كلفت بھا الحكومة مثل
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وعینة قادة % ٤٤العینة الوطنیة ( ، و اتخاذ إجراءات ناجعة لمحاربة الفقر)عینة قادة الرأي% ٣٩
  % .٣٥وعینة قادة الرأي % ٤٢العینة الوطنیة (، وتوفیر فرص عمل %٣٧الرأي 

في تقییم عینة قادة الرأي والعینة الوطنیة لجمیع الموضوعات التي كلفت بھا الحكومة، أفاد مستجیبو 
ً من أصل م ١٢عینة قادة الرأي والعینة الوطنیة أن الحكومة ستنجح في إتمام  ً  ١٥وضوعا موضوعا

  .كلفت بھا
  

  توقعات المستجیبین 
  للوضع االقتصادي 

 ً حول وصف المستجیبین العینة الوطنیة للوضع االقتصادي في األردن مقارنة باالثني عشر شھرا
أفادوا بأنھ بقي نفس الشيء، في حین أفاد % ٤١بأنھ أفضل مما كان علیھ، و % ١٤الماضیة، ، أفاد 

ً الماضیةبأن ال% ٤٥   . وضع االقتصادي الیوم أسوأ مما كان علیھ في االثني عشر شھرا
من مستجیبي عینة قادة الرأي وضع األردن االقتصادي بأنھ أفضل مما كان علیھ % ١١وصف 

ً الماضیة، في ما وصفھ  بأنھ % ٥٦بأنھ بقي كما ھو علیھ، ووصفھ % ٣٣مقارنة باالثني عشر شھرا
ً الماضیةأسوأ الیوم مقارنة بما ك   . ان علیھ في االثني عشر شھرا

من مستجیبي العینة الوطنیة أن الوضع االقتصادي في األردن سوف یكون أفضل مما ھو % ٣٥أفاد 
بانھ سوف یبقى على ما ھو علیھ اآلن، فیما % ٣٥علیھ االن خالل االثني عشر شھرا المقبلة، وأفاد 

ً المقبلة مما ھو علیھ االنبأنھ سوف یكون أسواء خالل االثني عش% ٢٧أفاد    . ر شھرا
ً من العینة الوطنیة، فیما یتعلق بالوضع االقتصادي  أظھرت النتائج أن عینة قادة الرأي أقل تفاؤال

ً المقبلة، فقد افاد  بأن الوضع االقتصادي لألردن سوف یكون أفضل % ٢٩خالل االثني عشر شھرا
أفادوا بأنھ سوف یكون % ٣٠كم ھو علیھ الیوم، وأفادوا بأنھ سوف یبقى % ٣٨مما ھو علیھ اآلن، و

  . أسوأ مما ھو علیھ االن
  

  قانون االنتخاب الجدید
تم سؤال المستجیبین حول قانون االنتخاب الجدید لتقییم آرائھم ومدى مساھمة القانون في أمور عدة 

  .متعلقة بأداء المجلس وتمثیلیتھ للمواطنین
بدرجة كبیرة (من مستجیبي عینة قادة الرأي % ٤٩یة و من مستجیبي العینة الوطن% ٦٧یعتقد 

أن قانون االنتخاب الجدید سیساھم في إنتاج مجلس نیابي یراعي مصالح المواطنین ) ومتوسطة
من مستجیبي العینة الوطنیة و % ٦٥بالدرجة األولى ویسعى لتحقیق حیاه أفضل لھم، في ما یعتقد 

ان القانون سیساھم في تشجیع ) كبیرة ومتوسطة بدرجة(من مستجیبي عینة قادة الرأي % ٥١
% ٣٩من مستجیبي العینة الوطنیة و % ٦٣المواطنین على المشاركة في االنتخابات المقبلة، ویعتقد 

ان القانون سیساھم في انتخاب مجلس نیابي ) بدرجة كبیرة ومتوسطة(من مستجیبي عینة قادة الرأي 
من % ٤٠من مستجیبي العینة الوطنیة و% ٦١ي ما یعتقد یتم من خاللھ تشكیل حكومة برلمانیة، ف

ان ھذا القانون سیساھم في تنمیة الحیاة الحزبیة ) بدرجة كبیرة ومتوسطة(مستجیبي عینة قادة الرأي 
  . وزیادة عدالة التمثیل من خالل القائمة النسبیة على مستوى المحافظة

  
  لالنتخاب» الھیئة المستقلة«
  واالنتخابات المقبلة 

، قلیلة %٤٠، متوسطة %١٩كبیرة (من مستجیبي العینة الوطنیة وبدرجات متفاوتة % ٧٤یعتقد 
من % ٧٩بأن االنتخابات النیابیة القادمة سوف تكون حرة ونزیھة وشفافة، فیما یعتقد %)% ١٥

بأن %) ١٧، قلیلة %٤١، متوسطة %٢١كبیرة (مستجیبي عینة قادة الرأي وبدرجات متفاوتة 
  . النیابیة القادمة سوف تكون حرة ونزیھة وشفافةاالنتخابات 
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من مستجیبي عینة قادة الرأي بان الھیئة المستقلة % ٦٢من مستجیبي العینة الوطنیة و% ٥٤ویعتقد 
من مستجیبي العینة % ٣٨في ما یعتقد . لالنتخاب قادرة على اجراء انتخابات حرة ونزیھة وشفافة

الرأي بعدم قدرة الھیئة على اجراء انتخابات حرة ونزیھة  من مستجیبي عینة قادة% ٣٤الوطنیة و 
  .وشفافة
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  !إصالح التعلیم العالي بانتظار ثورة بیضاء
  
  

  .مفضي المومني. د
  

وزیر یأتي ووزیر یغادر، لجان ولجان شكلت ووضعت تصورات إلصالح التعلیم العالي في بلدنا، 
الكل یشكو حال التعلیم العالي في بلدنا، لیس جلدا للذات لكنھا طبیعة النظم الحیة إن لم تتجدد وتتطور 

سیر باالتجاه الصحیح وغیرتنا على بلدنا واألجیال ستتراجع وتندثر، حرصنا على أن نعود للمقدمة ون
القادمة ھي محركنا فقط لنطرح ھذا الموضوع متأملین أن نبدأ الخطوة األولى في اإلصالح والتي 
ازعم أنھا لم تبدأ بعد، عملیة اإلصالح لم ولن تكون نزھة لوزیر أو إلدارات التعلیم العالي في األردن 

شعبة ووفیھا مطبات ومحبطات ومعوقات كثیرة، ولكن إن امتلكت إدارات القضیة لھا أبعاد كثیرة ومت
  .التعلیم العالي العزم والرؤیا والرغبة في التغییر فسیكون

وجیھ عویس وھو رئیس اللجنة الوطنیة لتنمیة . ما ھو مطلوب من وزیر التعلیم العالي المخضرم د
الموارد البشریة ، كثیر وكبیر، ولكن عمل اللجنة ولجانھا الفرعیة قد أسس ووضع االستراتیجیات 

تعلیمیة والتصورات إلعادة صیاغة وتفعیل منظومة القوى البشریة من خالل المزودین من األنظمة ال
ً بالتعلیم العام والمھني، والتقني والھندسي، والجامعي المتوسط والجامعي، لتشكیل منظومة  بدأ
الموارد البشریة التي ستقود وتخدم وتعمل على تفعیل ورفع المستویات االجتماعیة واالقتصادیة للبلد، 

یقود الوزارة أآلن فان أمر وھي الوحیدة القادرة على صنع المستقبل الذي نرید، وألن معالیھ ھو من 
الخوف على بقاء توصیات اللجنة الوطنیة خارج التطبیق كسابقاتھا قد انتفى، فالرجل مسلح بالتكلیف 
الملكي، وتولیھ شؤون التعلیم العالي كوزیر أیضا، من ھنا نعتقد أن ملف التعلیم العالي على المحك، 

كل والتعلیم العالي أصبحت بانتظار الخطوة األولى وان الخطوات التنفیذیة إلصالح النظام التعلیمي ك
كما لم تكن من قبل، وأملنا كبیر بذلك فالعطاء سمة األردنیین ولكن في الغالب مشكلتنا سابقا ھي 
مشكلة إدارات، وھنا ال بد من التنویھ لبعض النقاط التي یجب أن تأخذ بعین االعتبار في قضیة 

  :اإلصالح
بخطوات تنفیذیة متكاملة لعملیة اإلصالح بحیث یكون اإلصالح نظامي  وضع إستراتیجیة فاعلھ -١

  .مؤسسي ال یتأثر بتغییر اإلدارات
التخلص من التركة الثقیلة للوزارات السابقة التي اختزلت عملیة إصالح التعلیم العالي بعملیة  -٢

ارب والعودة إلى التعیین تثبیت أو تغییر وتعیین رؤساء الجامعات، ولتكن جامعة البلقاء آخر ھذه التج
المباشر من خالل آلیة معینة، تحفظ ماء الوجھ لرؤساء الجامعات واألساتذة الجامعیین، وبنفس الوقت 

  .یكون لدیھا مصداقیة وشفافیة لتكون الكفاءة المعیار األول الختیار رؤساء الجامعات
ة على مبدأ الكفاءة فقط ومتابعتھا وضع قوانین وأنظمة تنتج آلیة فعالة الختیار اإلدارات الجامعی -٣

ً من رئیس القسم ونواب العمید، والعمید، ونواب الرئیس والرئیس، الن واحدة من  ومحاسبتھا، بدأ
معضالت التعلیم العالي في بلدنا ال بل أھمھا اإلدارات غیر الكفؤة، والتي تشكل إحباطا وقتال لكل 

اإلدارات المتخلفة یؤدي بالكفاءات إلى االنسحاب  المبادرات واإلبداعات عند الزمالء، ووجود ھذه
  .وعدم المشاركة الن األجواء غیر مناسبة ومحبطة تقتل الدافعیة وتحجب الطاقات

 مقاالت

 نیوزطلبة 
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إعادة صیاغة القوانین واألنظمة التي تحكم التعلیم العام و التعلیم العالي، وتطویرھا بما یتناسب  -٤
  .مع عملیة اإلصالح وأھدافھا التي ننشد جمیعا

دراسة واقع الجامعات ومدیونیاتھا، ووضع حلول للخروج من المأزق، وتوحید الرسوم وإلغاء  -٥
  .الموازي

دراسة ھجرة أساتذة الجامعات وتقنینھا، الن جامعاتنا خسرت الكثیر من الخبرات التي ھاجرت  -٦
لتدریسیة وتحسینھا مؤقتا لتحسین أحوالھا المعیشیة، من خالل إعادة النظر برواتب أعضاء الھیئات ا

  .للحد من ھجرتھم
إعادة النظر بالتخصصات والخطط والبرامج الدراسیة المطروحة على مستوى التعلیم الجامعي  -٧

والجامعي المتوسط ، لتتناسب مع متطلبات سوق العمل وعملیة العرض والطلب محلیا وإقلیمیا 
  وعالمیا،

  .التعلیم العاليإصالح التعلیم العام ألن مخرجاتھ ھي مدخالت  -٨
إصالح التعلیم المھني وضبط تعدد الحاكمیات لھ، وتشكیل ھیئة وطنیة تضع استراتیجیاتھ وتتابعھ  -٩

  .على غرار مجلس التعلیم العالي
إعادة النظر بمنظومة التعلیم التقني وتابعیتھ لجامعة البلقاء التطبیقیة من خالل االقتراحات التي  - ١٠

  .النوع الھام من التعلیمطرحت وتطرح إلصالح ھذا 
  إصالح سیاسات القبول في الجامعات، باتجاه زیادة أعداد المقبولین في التعلیم التقني - ١١
تشكیل ھیئة وطنیة للموارد البشریة تنظم وتنسق وتشرف على النظم والمستویات التعلیمیة  - ١٢

ور وطني یعنى بمتطلبات التنمیة المختلفة التي تعنى بتأھیل وتعلیم وتدریب الكوادر البشریة، من منظ
  .وسوق العمل من ناحیة الكم والنوع

  .تفعیل دور القطاع الخاص كشریك ال كمستقبل فقط لمخرجات النظم التعلیمیة المختلفة - ١٣
االنفتاح على نظم التعلیم العالمیة وقصص النجاح التي یمكن االستفادة منھا في عملیة اإلصالح  - ١٤
  .لدینا
یم سوق العمل، وتفعیل عملیة خلق فرص العمل والتشغیل للخریجین، والعمل على ضبط وتنظ - ١٥

تفعیل عملیة اإلغالق لمجموعة من المھن واقتصارھا على األردنیین فقط، للحد من المنافسة غیر 
  .المتكافئة بین العامل األردني والوافد

راكة بین مؤسسات التعلیم تشجیع اإلستثمار للوصول إلى قاعدة صناعیة واقتصادیة تكون ش - ١٦
  .العالي وسوق العمل

ھذه بعض من النقاط التي أرى أنھا مھمة لوضع إصالح التعلیم العالي على الطریق الصحیح، 
منتظرین الخطوة األولى لعملیة اإلصالح المتكامل التي سیقودھا وزیر التعلیم العالي مع جمیع 

مجة زمنیا ومالیا وقانونیا للوصول إلى تعلیم عالي الجھات ذات العالقة ، من خالل خطط تنفیذیة مبر
یواكب متطلبات العصر، ربما تكون ثورة بیضاء، عنوانھا اإلنسان أساس التنمیة، وبناء اإلنسان ال 

  . حمى هللا األردن. ...یتم إال من خالل نظام تعلیمي محكم، نتأمل وننتظر
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  في إحیاء التراث األندلسي ونشره جھود الباحثین اإلسبان

  
  

  صالح جّرار. د
  

كشف  األستاذ الدكتور خوسیھ میغل بویرتا فلتشیز أستاذ  اللغة العربیة  وتاریخ  الفنون  اإلسالمیة 
في جامعة  غرناطة  اإلسبانیة،  في محاضرتھ التي  قدمھا في  منتدى الفكر العربي في عمان یوم  

الدارسون  اإلسبان في الثالثاء الحادي  والثالثین من أیار الماضي،  عن  حجم  الجھود التي  یبذلھا 
إحیاء التراث العربي في  األندلس ودراستھ  ونشره  ، وھي  جھود  تستحق  الثناء  والتقدیر 

ومع  أنني  بحكم  تخصصي قد اطلعت على كثیر من  .  واالستفادة منھا  إلى أقصى  درجة  ممكنة
ل  عالقتي  بعدد غیر  قلیل  ھذه  الجھود  والدراسات  ، من خالل  مؤلفات ھؤالء  الدارسین ومن خال

منھم  ، إال  أنني  أود  أن  أقف  مع  الدكتور  بویرتا  فیلشز على  جانب  مھم من  تلك  الجھود 
یستحق  التنویھ بھ وتسلیط  بعض  الضوء  علیھ  ، وھو ما  قامت بھ  مؤسسة  ابن  طفیل  للدراسات 

للتراث العربي في  األندلس  وأطلقوا  علیھا   العربیة في مدینة  المریة من إعداد  موسوعة  ضخمة
عنوان  موسوعة  األندلس  ، وھي  موسوعة  توثق ألعالم  األندلس  ومؤلفاتھم وتقع في  تسعة  
مجلدات في كل  مجلد  نحو سبعمائة صفحة،  وقد  شارك في  إعداد  ھذه  الموسوعة  نحو  مائة  

بان  ، وتجدر اإلشارة إلى  أن من بین  األعالم وخمسین  باحثا  غالبیتھم  العظمى من  اإلس
األندلسیین الذین  عرفت  بھم  ھذه  الموسوعة  سبعا وأربعین  امرأة،  وأسعدني  كثیرا ما  أشار إلیھ  
الدكتور  بویرتا  فلتشیز أن  معدي  الموسوعة  قد أفادوا من  بعض  مؤلفاتي في أثناء  إعداد  بعض  

  . مواد  الموسوعة
مؤسسة ابن  طفیل  للدراسات  العربیة  في مدینة  المریة فلھا قصة  تدل على  مدى  االھتمام  أما  

اإلسباني  بالتراث  األندلسي  ؛ ذلك  أن الشاعر  والمسرحي  الشھیر  فدریكو  غارسیا لوركا 
یرة  حي بن الغرناطي كان  مھتما  جدا  بابن  طفیل  وإنتاجھ  الفكري  واألدبي وال سیما  قصتھ  الشھ

یقظان التي  ترجمت  إلى عدة  لغات  عالمیة  ، فقرر  إنشاء  زاویة لھ  في إحدى  قرى  غرناطة  ، 
قبل  أن  یحقق  حلمھ  ، وقد  أنشئت  ھذه  المؤسسة  الحقا تكریما  البن   ١٩٣٦لكنھ  اغتیل  سنة 

شرق  إسبانیا على  ساحل البحر  طفیل  وغارسیا  لوركا  معا  في  مدینة  المریة الواقعة في  جنوب  
  .  األبیض المتوسط

ولكن  ال بد من اإلشارة إلى أن موسوعة  األندلس  أعدت  وصدرت  باللغة  اإلسبانیة،  وال یستطیع  
االنتفاع  بھا  ، على أھمیتھا  البالغة  ، سوى  الذین  یعرفون  اللغة  اإلسبانیة،  ولذلك  تبقى  

  .ارسین العرب  محدودة  ، ما لم تترجم  إلى  اللغة العربیة  االستفادة منھا  عند الد
وھذا یدعونا  إلى  طرح  سؤال  كبیر في ھذا المجال ، وھو أن  التراث العربي األندلسي ھو تراث  
عربي  مثلما  ھو  تراث  إسباني  وإنساني  ، أو  لیس من  واجب  العرب أن یشدوا  على أیدي  

ان  أوال ویشكروا  لھم  جھودھم المخلصة  والمتواصلة والجادة في خدمة  ھذا ھؤالء  الباحثین  اإلسب
التراث؟  ثم ألیس من  واجبنا أن  ال نتأخر  لحظة  واحدة عن ترجمة  ھذه  األعمال  والدراسات  

  اإلسبانیة إلى  اللغة العربیة ما دامت  تخص  تراثنا وتاریخنا  وحضارتنا  المشرقة  ؟ 
رجمة  موسوعة  األندلس إلى  العربیة ھي  مسؤولیة  الباحثین  العرب المتخصصین إن  مسؤولیة  ت

في  الدراسات  األندلسیة  ، ولكن  مثل  ھذا  العمل  ال یستطیع  أن  ینھض بھ باحث  واحد  بل  ال بد  
مین  لھ من  فریق عمل  كبیر من  خالل  مؤسسة  عربیة تتولى  توفیر  الباحثین والمدققین  والمترج

ومدخلي  البیانات وتخصیص  النفقات وسائر  مستلزمات ھذا  المشروع  القومي  النوعي،  
  . وبالتنسیق  مع الجھات  اإلسبانیة  والعربیة  المعنیة

 نیوزطلبة 
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  الكرك - حمد علي سالمة باشا المعایطة  -
  الشمیساني -لمیاء كامل زكریا  -
  اربد - زكي عبد القادر محمد الكیالني  -
  السلط -سلیمان احمد عبید الحیاري  -
  عبدون الجنوبي -ازدھار رشید منیب المصري  -
  ضاحیة االقصى - عیسى سلیم احمد العدم  -
  قاعة دلیوان المجالي -حسن ذیب برجس المجالي  -
  الرمثا -تامر فضیل محمد الزعبي  -
  السلط -مروان صالح الحاج علي الجنیني  -
  الصویفیة -شكري یوسف خلیل ساحوري  -
  الحصن - الحاجة سیسیل  -
  أم اذینة -عصام عمر إبراھیم طوقان  -
  جبل الحسین -عصام قطم الھرش شریف  -
  جمعیة الفیحاء - عبدالرحمن محمد علي كحالة  -

  
  انا  وانا الیھ راجعون

 الوفیات 

 الرأي 
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  سمو االمیرة دینا مرعد قدمت امس استقالتھا من منصبھا كمدیر عام لمؤسسة الحسین
 .عاما١٣للسرطان بعد ان شغلتھ ألكثر من 

  
  

  ان عددا من كبار المدراء في وزارة المالیة الذین احیلوا الى التقاعد » عین الرأي«علمت
بناء على طلبھم سیلتحقون بالعمل لدى المشروع الجدید لالصالح المالي واالداري في 

  .الوزارة نفسھا
  
  

 ة ادارة شركة تطویر العقبة رفضت السماح لرئیس سلطة منطقة العقبة االقتصادیة الخاص
الى المكتب المخصص لرئیس السلطة بصفتھ رئیس مجلس ادارة » الدخول«بالوكالة 
ادارة الشركة سلمت المكتب مباشرة الى احد موظفیھا الستخدامھ لقطع الطریق .. التطویر

  على رئیس السلطة بالوكالة
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي
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 الدكتور ھاني الملقي ال یملك أي حسابات لھ على  أكدت رئاسة الوزراء أن رئیس الوزراء
مواقع التواصل االجتماعي، مشیرة في تنویھ نشرتھ على صفحتھا الرسمیة على الفیس بوك 
إلى أن رئیس الوزراء ال یملك حسابات عبر وسائل التواصل االجتماعي وأنھ سوف یستخدم 

إن أي حسابات أخرى على مواقع الحسابات الرسمیة ألھداف التواصل االجتماعي وبالتالي ف
 .التواصل االجتماعي ھي مزورة

 

  أكدت عشائر بئر السبع في األردن التفافھا حول القیادة الھاشمیة، مطالبین األجھزة األمنیة
بالضرب بید من حدید كل من تسول لھ نفسھ المساس بأمن الوطن، معلنة في بیان صدر 

، مدینة االعتداء الغاشم على مؤسسة أمنیة واطالق  عنھا أمس براءتھا من منفذ عملیة البقعة
 .النار على رجال یذودون بأرواحھم للدفاع عن الوطن وحمایتھ

  

  م عدد كبیر من المواطنین في مدینة معان مشروعا إلطعام الفقراء یومیا خالل شھر ّ نظ
فس مكان رمضان المبارك وتقدیم وجبات طعام یقوم بإعدادھا أھالي المحافظة بأنفسھم وبن

وتوزع ) مشروع افطار صائم.. سبیل أھالي مدینة معان(توزیع الوجبات وأطلقوا علیھ 
 .الوجبات للمواطنین وضیوف المحافظة

 

  ّف تم خاللھا أجرت قناة الجزیرة الفضائیة مقابلة مع مدیر ھیئة مكافحة الفساد محمد العال
وتجفیف منابعھ والجھود التي تبذل الحدیث عن التجربة األردنیة الرائدة في مكافحة الفساد 

 .«االقتصاد والناس«بھذا الشأن، وسیتم عرض المقابلة قریبا في برنامج 

 

  محافظ الزرقاء الدكتور رائد العدوان ھرع ظھر أمس الى الھاشمیة للوقوف على شكاوى
 . من تسرب وانبعاث لروائح كریھة داھمت البلدة   االھالي

 

 فقد أمس بزیارة میدانیة مفاجئة مدیریة عمل عمان االولى في وزیر العمل علي الغزاوي ت
جبل الحسین ، وجال الوزیر بمرافق المدیریة واستمع لمراجعین ، حیث أبدى قسم كبیر 

 . رضاھم عن خدمات المدیریة الموسومة بالسالسة والدقة والحزم واحترام الوقت   منھم

 صنارة الدستور
  



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة ردنــالجـــــــامعــــة األ       
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  یقیم جاللة الملك عبدهللا الثاني األحد المقبل في الدیوان الملكي الھاشمي العامر مأدبة
  .إفطار للفاعلیات والشخصیات السیاسیة والحزبیة والنقابیة واإلعالمیة

  
 تقیم جاللة الملكة رانیا العبدهللا یوم األحد المقبل مأدبة إفطار للفاعلیات النسائیة.  

  
  نفى مصدر رسمي أمس ما تم تداولھ على مواقع التواصل االجتماعي، عن وجود مكرمة

وقال .دینارا لموظفي الدولة ومتقاعدیھا من المدنیین والعسكریین ١٢٠ملكیة بصرف 
إن صورة الكتاب التي تداولتھا شبكات تواصل اجتماعي لنص " الغد"المصدر لـ

وكانت صورة عن كتاب قیل إنھ صادر عن .المكرمة، مفبركة وال أساس لھا من الصحة
الدیوان الملكي ونشر على تلك الشبكات قال إن جاللة الملك أوعز بعد زیارتھ لدائرة 

دینارا لجمیع منتسبي القوات  ١٢٠المخابرات العامة أمس بصرف مكرمة ملكیة قیمتھا 
دنیین المسلحة واألجھزة األمنیة من العاملین والمتقاعدین وموظفي الدولة الم

  .والمتقاعدین
  

 رئیس الوزراء السابق الدكتور عبدهللا النسور عاد لیستقر في منزلھ بمدینة السلط .
  .النسور أخبر مقربین، بأنھ سیغادر قریبا في زیارة خاصة

  
 في مبنى وزارة الصناعة والتجارة االثنین الماضي برئاسة نائب  على ھامش اجتماع عقد

رئیس الوزراء جواد العناني، طلب األخیر من أحد رؤساء الغرف التجاریة تنظیم لقاء 
ھاني الملقي، على أن یكون اللقاء في .مع القطاع الصناعي لیحضره رئیس الوزراء د

  .أقرب وقت
  
  
  

  سناء الصمادي:اعداد 
  

 زواریب الغد 
  


