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 ـــــــوضـــــوعالمــــ                                  

  
 الصفحة

 أخبار الجامعة
ً بامتحـان الكفـاءة الجامـعیـة ١٤األولى في " األردنیة "  ٣  تخصصا
 ٥  الشواغر اإلداریة على التنافس" : االردنیة"

 ٦  »االردنیة«اجراءات لالعالن عن شواغر اداریة في :الطراونة
 ٨  ي بعمانتكرم مؤسسة الجبیھة للتصویر الفوتوغراف" األردنیة"
 ٩  تناقشان عددا من السیناریوھات المتعلقة بالطلبة السوریین" UNHCR"و" األردنیة"
 ١٠  افطار الیتام دار الحنان النموذجیة":األردنیة"

 شؤون جامعیة
 ١١  تواصل اللقاءات الحواریة لشباب الجامعات وختام معسكرات األغوار الشمالیة

 ١٣  "بشكل مباشر" تعیین اوائل الخریجین في الحكومة
 ١٥  تعد دفعة جدیدة من أدلة خدمات الدوائر الحكومیة» تطویر القطاع العام«

 مقاالت
 ١٦  ..!ملف التعلیم الجامعي المتـوســـط شــائــك 

 ١٨ الوفیات

 ٢٢- ١٩  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  تخصصاً بامتحـان الكفـاءة الجامـعیـة ١٤األولى في " األردنیة "

  
جامعات الرسمیة بشكل ملموس بترتیب الجامعات في نتائج امتحان الكفاءة على المستوى تفوقت ال

المتوسط ،حیث حصدت الجامعة األردنیة نصیب األسد بتفوقھا على الجامعات الرسمیة والخاصة 
تخصصا ، فیما اثبتت جامعة الشرق  ١٤بالترتیب األول في العدید من التخصصات والبالغ عددھا 

اصة تفوقھا بالترتیب األول ببعض التخصصات ، فیما تراجعت بعض الجامعات عن األوسط الخ
  .حصولھا على مواقع متقدمة كما كانت علیھ بامتحانات الكفاءة السابقة 

وقال رئیس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي الدكتور بشیر الزعبي في لقاء صحفي عقده  امس ان 
رة واحدة فقط بالمستویات الثالثة ،مشیرا الى ان المستوى الدقیق امتحان الكفاءة القادم سیعقد لم

  .سیكشف التفاصیل الخاصة بكل جامعة وتخصص حیث سیظھر تمیز الجامعات بدقة وشفافیة 
وأعلن الزعبي ترتیب جمیع الجامعات  والكلیات التابعة لجامعة البلقاء التطبیقیة فقط وكلیة العلوم  

لالونروا، بحسب الحقول التي خضع الطلبة المتوقع تخرجھم منھا على  التربویة واآلداب التابعة
  :الفصل الثاني والصیفي من العام الحالي، مرتبة بحسب النتائج 

األردنیة ثم كلیة عجلون، جامعة الحسین بن طالل، الزرقاء األھلیة، العلوم : علوم الشریعة 
  .بیت، جرش، مؤتةاالسالمیة، العلوم التطبیقیة، الیرموك، جامعة ال ال

، العربیة المفتوحة، البترا، )االنوروا(االردنیة، الیرموك ، كلیة العلوم التربویة واالداب: علوم التربیة
كلیة االمیرة عالیة، عمان العربیة، الطفیلة التقنیة، الھاشمیة، االسراء، كلیة عجلون الجامعیة، 

لقاء التطبیقیة، العلوم االسالمیة، الشرق االوسط، الزیتونة، الزرقاء االھلیة، عمان االھلیة، جرش، الب
مؤتة، كلیة الحصن، جامعة الحسین بن طالل، كلیة االمیرة رحمة، كلیة اربد، جامعة ال البیت، 

  .عجلون الوطنیة، جدارا، اربد األھلیة، كلیة الشوبك
لزیتونة، عجلون جامعة الشرق األوسط ، جرش، األردنیة، البترا، عمان العربیة، ا: علوم الحقوق 

الوطنیة، مؤتة، العلوم االسالمیة، عمان العربیة، جدارا، الیرموك، العلوم التطبیقیة، االسراء، 
  .الزرقاء االھلیة، جامعة ال البیت، فالدفیا، اربد

االردنیة ، كلیة  - الیرموك ، االردنیة، كلیة العلوم التربویة واالداب، مؤتة، االلمانیة : علوم اآلداب 
اء، كلیة الشوبك، كلیة االمیرة عالیة، الطفیلة التقنیة، العربیة المفتوحة، الجامعة االمریكیة، الزرق

االسراء، عمان العربیة، الزیتونة، الھاشمیة، الشرق االوسط، الزرقاء االھلیة، كلیة اربد، كلیة 
ون الوطنیة،، عجلون،اربد، البترا، جدارا، العلوم االسالمیة، جرش، العلوم والتكنولوجیا،، عجل

فیالدفیا، جامعة الحسین بن طالل، عمان االھلیة، العلوم التطبیقیة، البلقاء التطبیقیة، جامعة ال البیت، 
  .كلیة الكرك

العلوم والتكنولوجیا ،  االردنیة، الجامعة االمریكیة، العلوم : علوم الفنون البصریة والسمعیة 
نة، اربد االھلیة، االكادیمیة االردنیة للموسیقى، عمان التطبیقیة، فیالدفیا، البترا، جدارا، الزیتو

  .األردنیة -االھلیة، الشرق االوسط، الیرموك، العلوم االسالمیة، الزرقاء االھلیة، كلیة اربد، االلمانیة
  .الجامعة االردنیة ،  الیرموك، الھاشمیة، مؤتة: علوم الریاضة 

اشمیة، مؤتة،  كلیة عجلون،  كلیة االمیرة رحمة، البلقاء الیرموك ،  االردنیة، الھ: العلوم االجتماعیة 
  .التطبیقیة، جامعة الحسین بن طالل

  .الیرموك، ،  البترا، الزرقاء االھلیة، الشرق االوسط، جدارا: علوم الصحافة واالعالم 

 أخبار الجامعة 

  مواقع إخباریة -٨: الغد ص  - ٦: الرأي ص - ١/١٠  :صالدستور
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ة، الزیتونة، العلوم والتكنولوجیا ،  الجامعة االردنیة، مؤتة، الھاشمیة، العلوم التطبیقی: العلوم الطبیة
البترا،  الزرقاء االھلیة، فیالدفیا، جرش، اربد االھلیة، عمان االھلیة، االسراءن كلیة الزرقاء، جامعة 

  .ال البیت، جامعة الحسین بن طالل
العلوم والتكنولوجیا، ،  الشرق االوسط، جامعة االمیرة : علوم الحاسوب وتكنولوجیا المعلومات 

االردنیة،  -االمریكیة، العلوم التطبیقیة، العربیة المفتوحة، االلمانیة سمیة للتكنولوجیا، الجامعة
االردنیة، عمان االھلیة، البترا، عمان العربیة، فیالدفیا، الھاشمیة، جرش، الیرموك، جامعة الحسین 

ن بن طالل، الزرقاء االھلیة، اربد االھلیة، الزیتونة، البلقاء التطبیقیة، االسراء، جدارا، كلیة عجلو
  .الوطنیة، كلیة العقبة، العلوم االسالمیة، كلیة الحصن، جامعة عجلون الوطنیة، جامعة ال البیت

االردنیة، ثم جامعة االمیرة سمیة للتكنولوجیا، الجامعة االردنیة، البترا،   -االلمانیة: علوم الھندسة 
فیالدفیا، الطفیلة التقنیة، مؤتة،  الھاشمیة، العلوم التطبیقیة، الزیتونة، العلوم والتكنولوجیا، الیرموك،

عمان االھلیة، البلقاء التطبیقیة، جامعة الحسین بن طالل، كلیة الھندسة التكنولوجیة، الشرق االوسط، 
  .كلیة الحصن الجامعیة، االسراء، الزرقاء االھلیة، جدارا، جرش، جامعة ال البیت

المفتوحة، الجامعة االمریكیة، كلیة االمیرة الجامعة االردنیة ،  العربیة : علوم االدارة واالعمال 
عالیة، جامعة االمیرة سمیة للتكنولوجیا، كلیة عمان الجامعیة، البترا، عمان العربیة، الزیتونة، 
الیرموك، العلوم التطبیقیة، فیالدفیا، الطفیلة التقنیة، العلوم االسالمیة، كلیة الحصن، الزرقاء االھلیة، 

االردنیة، جرش، جامعة  -ردن للتعلیم الفندقي، الھاشمیة، كلیة اربد، االلمانیةالشرق االوسط، كلیة اال
ال البیت، االسراء، كلیة العقبة، عمان االھلیة، مؤتة، اربد االھلیة، عجلون الوطنیة، البلقاء التطبیقیة، 

  .جامعة الحسین بن طالل، جدارا، كلیة الكرك، كلیة الھندسة التكنولوجیة، كلیة الزرقاء
الجامعة االردنیة ، البترا، العلوم والتكنولوجیا، كلیة الزرقاء، فیالدفیا،  الھاشمیة، : لعلوم الطبیعیةا

الیرموك، الزیتونة، جرش، الطفیلة التقنیة، مؤتة، جامعة الحسین بن طالل، كلیة عجلون، البلقاء 
  .التطبیقیة، جدارا، جامعة ال البیت، الزرقاء االھلیة، اربد االھلیة

الجامعة االردنیة ، العلوم والتكنولوجیا، كلیة الزرقاء، الھاشمیة، البلقاء التطبیقیة، : لوم الزراعیةالع
  .جرش، مؤتة، كلیة الشوبك
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  الشواغر اإلداریة على التنافس" : االردنیة"
  

الالزمة من  جراءاتإلأعلن رئیس الجامعة األردنیة الدكتور اخلیف الطراونة ان الجامعة اتخذت ا
  .من رئیس شعبة فأعلى"في الجامعة بدءا داریةإلأجل اإلعالن عن الشواغر ا

  
ان الھدف من ذلك ھو تمكین الموظفین اإلداریین من " فیس بوك"الطراونة عبر صفحتھ على  وقال

 سماءالحملة الشھادات العلمیة وذوي الخبرة من التنافس فیما بینھم على ھذه الشواغر، وإعالن ا
  .لكترونيإلع الجامعة اوالنتائج على موق

  
على العملیة  جراءاتإلإذا كانت الجامعة قد رأت أن تكون البدایة في تطبیق ھذه ا"الطراونة  وتابع

والتعلیمات  نظمةألبما تسمح بھ ا" أیضا كادیمیةألعلى العملیة ا"حقاالفإنھا تأمل أن یتم ذلك  داریة،إلا
  ".المتبعة

  
 رتقاءالالذي تتبعھ الجامعة األردنیة في ا داريإلللنھج االطراونة ان ھذا العمل جاء تعزیزا  وأضاف
،  داریةإلواختیار ذوي الكفاءة والخبرة والمؤھالت المالئمة لشغل الوظائف ا داري،إلبالعمل ا

حفظھ هللا  معظموتعزیزا لمنظومة الشفافیة التي نادى بھا جاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسین ال
  .ردنیةألورعاه، وأقرتھا الحكومة ا

 عمون
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  »االردنیة«اجراءات لالعالن عن شواغر اداریة في :الطراونة
  
اعلن رئیس الجامعة األردنیة الدكتور اخلیف الطراونة ان اجراءات اتخذت من أجل اإلعالن عن  

  .الشواغر االداریة في الجامعة بدءا من رئیس شعبة فأعلى
الھدف من ذلك ھو تمكین الموظفین  الدكتورالطراونة عبر صفحتھ على فیس بوك امس ان وقال

اإلداریین من حملة الشھادات العلمیة وذوي الخبرة من التنافس فیما بینھم على ھذه الشواغر، وإعالن 
  .االسماء والنتائج على موقع الجامعة االلكتروني

إذا كانت «الدكتور  الطراونة وھو یسرد كیف سیترجم الخطوات التي یرید الوصول الیھا  وأضاف
الجامعة قد رأت أن تكون البدایة في تطبیق ھذه االجراءات على العملیة االداریة، فإنھا تأمل أن یتم 

  . .»بما تسمح بھ االنظمة والتعلیمات المتبعة» على العملیة االكادیمیة أیضا»ذلك الحقا
  الوزراء یُلغي السقف الزمنـي لإلجازات دون راتب مجلس

  حمدان الحاج -الدستور  
جلس الوزراء في جلستھ التي عقدھا امس الثالثاء برئاسة رئیس الوزراء الدكتور عبدهللا قرر م 

النسور الموافقة من حیث المبدأ على االسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الزراعھ لسنة 
  .وارسالھ الى دیوان التشریع والرأي القراره حسب االصول ٢٠١٥
جراءات الحكومة لمعالجة االعتداءات على االراضي الحرجیة مشروع القانون في اطار ا ویأتي

والتشدید على المخالفین ویعمل مشروع القانون على وقف العمل باالحكام المخففة على مخالفات 
 ونالحراج وتلك الواردة في قانون العقوبات والتقید باالحكام غیر المخففة الواردة في مشروع قان

  .قانونا خاصاالزراعة دون غیره باعتبارة 
ذلك اطلع مجلس الوزراء، على التقریر الشھري الذي اعدتھ وزارة المیاه والري حول  الى

  .٢٠١٥االعتداءات على مصادر وشبكات المیاه عن شھر ایار 
ابار  ٤خالل الحملة التي تنفذھا الوزارة مدعومة باالجھزة االمنیة خالل شھر ایار الماضي ردم  وتم

اعتداء على خطوط المیاه وبذلك یكون قد تم خالل الحملة منذ بدایتھا عام  ٦١٩الة مخالفة مثلما تم از
  .اعتداء على خطوط المیاه ١٦٦٩١بئرا مخالفا وازالة  ٦٤٨ردم  ٢٠١٣

مستمرة وبكل حزم  ٢٠١٣مجلس الوزراء ان الحملة التي بدأتھا الحكومة بدایة حزیران عام  واكد
  .ار المیاه والوصالت غیر المشروعة على خطوط المیاهوقوة لضبط المخالفات المتعلقة بآب

صعید آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على البروتوكول المنوي توقیعھ بین وزارة التخطیط  على
بقیمة ملیون » الیونیسیف«والتعاون الدولي ووزارة التنمیة االجتماعیة ومنظمة االمم المتحده للطفولة 

  .دینارا ١٩٥الفا و ١٣٣و
البروتوكول الى دعم وزارة التنمیة االجتماعیة في توفیر الحمایة واالستجابة الحتیاجات  ھدفوی

  .االطفال المعرضین للخطر ومنع االساءة الیھم واستغاللھم واالھمال بھم
  .٢٠١٥ذلك قرر المجلس الموافقة على نظام معدل لنظام الخدمة المدنیة لسنة  الى

ني المتعلق بمنح االجازات بدون راتب وعالوات بعد ان كان مشروع النظام السقف الزم ویلغي
النظام السابق حددھا بعشر سنوات مجتمعة او متفرقة حیث اصبحت اآلن بدون مدة زمنیة مثلما یمنح 

  .مشروع النظام الوزیر المختص صالحیة تمدید االجازة بدال من مجلس الوزراء
لعلیا والموظفین المعینین اعضاء في مجالس ادارة المشروع بھدف تنظیم تقاضي موظفي الفئة ا وجاء

بالمائة من مجموع رواتبھم االجمالیة  ٥٠الشركات للمكافات والبدالت بحیث ال یتجاوز مجموعھا 
  .السنویة

 ٥:ص الدستور
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صعید آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبیق التوصیات المقترحة لتحقیق أھداف مبادرة  على
  .ي الجامعات التي أطلقتھا وزارة تطویر القطاع العام بشكل تجریبيالملتقى الحكومي ألوائل خریج

المجلس تشكیل لجنة من وزارة تطویر القطاع العام ووزارة التعلیم العالي والبحث العلمي  وقرر
  .ودیوان الخدمة المدنیة ودائرة الموازنة العامة لوضع األسس التي تحكم عملیة تنفیذ ھذه المبادرة

راء عن دعمھ وتقدیره للفكره مؤكدا اھمیة ھذه المبادرة في استقطاب االوائل رئیس الوز واعرب
  .للعمل في الجھاز الحكومي االمر الذي سیؤدي الى زیادة االنتاجیة واالبداع في الجھاز الحكومي

رئیس الوزراء بالسیر في اتخاذ االجراءات الالزمة لتنفیذ ھذه المبادرة بشكل تدرجي  ووجھ
  .مستمر والبناء علیھا وتطویرھا بشكل

التوصیات، بحسب وزیر تطویر القطاع العام الدكتور خلیف الخوالدة، عقد برنامج تدریب  وتضمنت
ً  ٢٠٠عملي لعدد من أوائل الخریجین في الجھاز الحكومي لمدة ستة أشھر وبواقع  خریج سنویا

الدوائر واختصاصاتھا،  دائرة حكومیة حسب حاجة ١٠٣یوزعون على دوائر الخدمة المدنیة البالغة 
في الدوائر التي یتم » مكافآت لغیر الموظفین«لقاء مكافأة مالیة شھریة لكل مشارك تدفع من بند  وذلك

  .التدریب فیھا
تضمنت تعیین عدد من أوائل الخریجین في دوائر الجھاز الحكومي واستثنائھم من تعلیمات  كما

ً وبتنسیب من مجلس الخدمة المدنیة، بحیث یتم خریجا سن ١٥٠اختیار وتعیین الموظفین وبمعدل  ویا
ً لحاجة الجھاز الحكومي وضمن االختبارات المتبعة في دیوان الخدمة المدنیة، وباش أن  تراطذلك وفقا

  .یكون الخریج األول على تخصصھ
ً قیام الدوائر والمؤسسات الحكومیة بإشراك عدد من أوائل الخریجین في تنفیذ  وتضمنت أیضا

ً لحاجة الدوائر واالختصاصات الواردة في قوائم البیانات المتوفرة األبحا ث والدراسات الحكومیة وفقا
في تنفیذ  ةلدى وزارة تطویر القطاع العام، كذلك تضمنت إعطاء األولویة ألوائل الخریجین للمشارك

ً لألسس المتبعة في التعیین على حساب المشاریع، باإلضافة  إلى إشراكھم المشاریع الحكومیة ووفقا
ً لالتفاقیات الموقعة لذلك   .في المشاریع المتعاقد علیھا مع الغیر ووفقا

التوصیات الفرصة ألوائل خریجي الجامعات بحضور ورش العمل واللقاءات التعریفیة  وتتیح
والمنتدیات والبرامج التدریبیة التي تعقدھا وزارة تطویر القطاع العام، وتتضمن تلك اآللیات التعمیم 

لى الدوائر والمؤسسات الحكومیة إلشراك أوائل الخریجین في ورش العمل وجلسات العصف ع
المتخصصة التي تعقد حسب قطاعات العمل الحكومي وذلك من خالل التنسیق مع وزارة  ذھنيال

  .تطویر القطاع العام وحسب قوائم البیانات المتوفرة لدیھا
العام كانت قد أطلقت الملتقى الحكومي ألوائل خریجي  الخوالدة إلى أنَّ وزارة تطویر القطاع وأشار

الجامعات بھدف االستفادة من طاقاتھم المتمیزة في مجاالت العمل الحكومي، واإلسھام في تعزیز 
  .اإلبداع واإلنتاجیة وتحسین األداء الحكومي

عات وتوفیر أنھ تم من خالل ھذه المبادرة إنشاء شبكة تواصل دائمة مع أوائل خریجي الجام وأوضح
قاعدة بیانات، تتیح للوزارة التواصل معھم لغایات تأھیلھم واالستثمار فیھم لالنخراط في مجاالت 

  .الحكومي الجھازالعمل الحكومي، وتوفیر البیئة المالئمة إلطالق إبداعاتھم بما یسھم في تطویر أداء 
دنیة الرسمیة لمرحلة المرحلة األولى من ھذا الملتقى أوائل خریجي الجامعات األر وتشمل

حیث تم اختیار الخریج ) الھندسة، األعمال، تكنولوجیا المعلومات(البكالوریوس ضمن تخصصات 
الحاصل على الترتیب األول على الفوج في تخصصھ خالل السنوات الخمس األخیرة، وسیتم شمول 

  .والتخصصات بشكل تدریجي في المراحل القادمة امعاتجمیع الج
بادرة ضمن محور تكریس ثقافة االبداع والتمیز التي وردت في الخطة التنفیذیة لوزارة ھذه الم وتأتي

من أجل تنفیذ توجیھات جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسـین  ٢٠١٥تطویر القطاع العام لسنة 
  .للحكومة نحو تعزیز ثقافة التمیُّز واإلبداع الحكومي
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  ویر الفوتوغرافي بعمانتكرم مؤسسة الجبیھة للتص" األردنیة"

  
انطالقا من النھج الذي اختطتھ الجامعة االردنیة في بناء جسور التواصل والتشارك مع مؤسسات 

احد المؤسسات الوطنیة الرائدة في " استیدیو الجبیھة"وھیئات المجتمع المحلي، كرمت الجامعة الیوم 
  .عالم التصویر الفوتوغرافي والتلفزیوني

   
یقع بجوار الجامعة في منطقة الجبیھة بعمان قدم خدمات واستشارات جلیلة للجامعة واالستدیو الذي 

في میادین التصویر بانواعھ الفوتوغرافي والتلفزیوني، كما تبرع بعدة كامیرات متطورة للجامعة 
وساھم في تجھیز استیدیو في مقر اذاعة الجامعة األردنیة، وإعارة اجھزة ومعدات احتاجتھا الجامعة 

  .د تنفیذ نشاطات وفعالیات مختلفةعن
   

وأشاد رئیس الجامعة اخلیف الطراونة خالل لقائھ في مكتبھ ظھر الیوم مدیر مؤسسة استیدیو الجبیھة 
بكر الدھامشة بحجم التعاون بین الجانبین الفتا الى ان االستدیو قدم اضاءات فنیة خالل قیامھ بمھمة 

  .تربویة وانسانیةتصویر مناسبات الجامعة التي لھا اھداف 
   
   

الطراونة أكد أن الجامعة لن تتوانى عن دعم ومساندة برامج ونشاطات مؤسسات المجتمع المدني 
وتقدیم كافة التسھیالت والخبرات التي یتمتع بھا كوادر الجامعة وذلك في سیاق مسؤولیاتھا المجتمعیة 

  .حقیقیة مع المجتمع المحليوالرامیة إلى تحقیق رؤیة جاللة الملك في ترسیخ الشراكات ال
   
   

بدوره أعرب الدھامشة عن تقدیره وامتنانھ للجامعة األردنیة على ھذا التكریم الذي یشیر إلى متانة 
  .التشاركیة بین الطرفین خدمة لمصالح طلبة الجامعة والباحثین فیھا

   
  

فوتوغرافیة لوحدة الدھامشة، لفت إلى مواصلة االستودیو دعم أنشطة الجامعة وتبرع بكامیرا  
  .اإلعالم والعالقات العامة ولشاعر الجامعة لؤي أحمد وكامیرات أخرى

   
   

وقدم الطراونة درع الجامعة للدھامشة وتمنى للمؤسسة التوفیق والنجاح في خدمة التنمیة الوطنیة 
  . الشاملة في األردن

  

 خبار األردنیةأ

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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  قة بالطلبة السوریینتناقشان عددا من السیناریوھات المتعل" UNHCR"و" األردنیة"
  

ناقش رئیس الجامعة األردنیة الدكتور اخلیف الطراونة لدى لقائھ في مكتبھ كل من مستشارة التعلیم 
الدكتورة كاثلین فنتشام والسید ) UNHCR(في المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین 

  .لطلبة السوریین الالجئینحسن بھجت من المفوضیة عددا من السیناریوھات المتعلقة بدعم ا
   

وأكد الطراونة خالل اللقاء على سمو الدور الذي تقوم بھ المفوضیة من أجل الطلبة الالجئین، مشددا 
على ضرورة تقدیم الدعم الالزم لھم من خالل البرامج التأھیلیة والتدریبیة، باإلضافة إلى وضع 

  .الخطط الكفیلة إلنجاح مثل ھذه البرامج
   

شام الجھود الكبیرة التي تبذلھا الجامعة في تقدیم كل ما یلزم من الدعم للعملیة التعلیمیة، وثمنت فنت
وحرصھا الشدید على تسییر السبل كافة أمام الطلبة على قدم المساواة، مشیرة إلى أن المفوضیة 

یین مستمرة في التنسیق والتعاون مع الجھات المعنیة في المجتمعات المستضیفة للالجئین السور
  .لبحث امكانیات التعاون الممكنة من أجلھم

  
  

 أخبار األردنیة

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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  افطار الیتام دار الحنان النموذجیة":األردنیة"
  

اقام قسم المصارف االسالمیة في كلیة الشریعة في الجامعة األردنیة مساء امس حفل افطار لالطفال 
  .اخلیف الطراونةاالیتام المنتسبین لدار الحنان في القویسمة بحضور رئیس الجامعة الدكتور 

   
واشارت رئیسة القسم الدكتورة ھیام السعودي إلى ان ھذا الحفل الرمضاني یندرج اھتمامات ضمن 

  .القسم بالتواصل مع المؤسسات االجتماعیة في المجتمع المحلي
   

السعودي، اعربت عن تقدیرھا للمؤسسات الوطنیة التي دعمت مبادرة القسم في استضافة االطفال في 
الجامعة مؤكدة على القیم الجلیلة لھذه المؤسسات التي تساند قسم المصارف االسالمیة في رحاب 

  .نشاطاتھ العلمیة واالجتماعیة
حضر الحفل عدد من كبار المسؤولین في الجامعة ودار الحنان وجمع من اعضاء ھیئة التدریس 

  .والمدعوین
  
  

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"

 أخبار األردنیة



   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 

11 

  
  
  

  
  

  تام معسكرات األغوار الشمالیةتواصل اللقاءات الحواریة لشباب الجامعات وخ
  

واصلت مدیریة التوجیھ الوطني بالمجلس األعلى للشباب سلسلة لقاءاتھا الحواریة مع طلبة الجامعات 
األردنیة بإقامة لقاء حواري رمضاني في نادي أبناء الثورة العربیة الكبرى، وذلك ضمن البرنامج 

  .امعات والكلیاتالذي أعده المجلس االعلى للشباب بالتعاون مع الج
مدیر التوجیھ الوطني في المجلس یاسین ھلیل الذي أدار الحوار بحضور عدد من أعضاء النادي، أكد 
أن الھدف من ھذه اللقاءات، ھو توجیھ وإرشاد الشباب الجامعي لسبل التصدي لألفكار المتطرفة التي 

الفتا الى أھمیة التوعیة في , يیروجھا اصحاب الفكر الظالمي والتي تسيء إلى صورة الدین االسالم
  .صفوف شبابنا حتى ال یقعوا فریسة لھذا الفكر التكفیري

بكر المجالي أن اللقاءات مع الشباب االردني مھمة . من جانبھ قال رئیس نادي أبناء الثورة العربیة د
عویة جدا في تجفیف منابع االرھاب والفكر االرھابي وتوضیح مصادر ھذا االرھاب عبر برامج تو

  .والتثقیف المستمر
نرید أن نوضح لشبابنا أننا لن نتغلب على االرھاب، إال من خالل بناء «: واضاف المجالي

استراتیجیة وطنیة یلعب فیھا الشباب الدور األبرز لحمایة أمننا واستقرارنا، وختم المجالي بالتأكید 
  .على أھمیة بناء منظومة أخالقیة تؤدي الى المواطنة السلیمة

ابتسام الدسیت أنھ ال بد من تحصین . دورھا قالت رئیسة جمعیة االبتسام الخیریة لتمكین المرأة دب
شبابنا ضد الفكر التكفیري وتحمل المسؤولیة من جمیع المواطنین في ھذا الجانب، وأن نتحد جمیعا 

  .لةفي أفكارنا أمام ھذا الطوفان ووفق استراتیجیات توعویة عبر منتدیات وحوارات متواص
وفي مركز شابات الشونة الشمالیة رعى مدیر شباب محافظة اربد محمود بني سالمة حفل ختام 

شابة، حیث ألقت رئیسة المركز سائدة نصرهللا  ٧٥المعسكر النھاري الذي أقامھ المركز بمشاركة 
كلمة عرجت خاللھا على أھدافة وبرامج المركز وإنجازاتھ واستعرضت الخطوط العریضة لخطة 

لھ للفترة المقبلة، بینما شكر مدیر شباب محافظة اربد محمود بني سالمة أسرة المركز على عم
نشاطھم المتمیز، قبل أن یتحدث في محاضرتھ عن الھاشمیین وانجازاتھم على مر العصور وفي 

  .جمیع المجاالت
سي وتركزت فعالیات المعسكر على محاضرات توعویة وإرشادیة، حیث ألقى الشیخ یوسف المن

محاضرة تحدث خاللھا عن االرھاب والتطرف من وجھة نظر االسالم، وألقت الواعظة سناء 
تناولت فیھا فضائل شھر رمضان الفضیل » فضائل شھر رمضان«الظھیرات محاضرة بعنوان 

  .وأھمیة استثماره بطریقة ایجابیة
ر الشباب، فعالیات وفي مركز شباب الوسطیة، رعى رئیس بلدیة الوسطیة عماد العزام بحضور مدی

المعسكر النھاري للمركز، حیث أشاد العزام بدور المجلس في رعایة الشباب والشابات والمضي بھم 
  .قدما نحو بناء األردن األبھى، مبدیا دعم البلدیة للمعسكر ونشاطات المركز

ركز بدوره استعرض مدیر الشباب أھمیة معسكرات الحسین للعمل والبناء، قبل أن یعرض مدیر م
سنة، وما  ١٨-١٢شابا ضمن فئة  ٧٥شباب الوسطیة جھاد الردایدة أھداف المعسكر الذي یشارك فیھ 

یتضمنھ من محاضرات وندوات حواریة حول االرھاب والتطرف والغلو والتكفیر، باإلضافة للحدیث 
 عن فضائل شھر رمضان الفضیل وعن السالمة الوطنیة ودور الفكر الدیني المتزن، ومدھم من

 شؤون جامعیة

 ٥: الدیار ص
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خالل البرامج المعدة بصورة مثالیة، وغرس القیم االنسانیة والوطنیة التي تجعل منھم حاملین لرایة 
  .البناء والتنمیة

  تواصل فعالیات اعمال المعسكرات
  الرمضانیة الشبابیة في اربد

  حسین الزعبي –الدستور  –اربد 
ضانیة النھاریة والتي تنظمھا تواصل اندیة محافظة اربد استضافة فعالیات اعمال المعسكرات الرم

  .مدیریة شباب محافظة اربد للموسم الحالي
بمشاركة واسعة ) التسامح وتقبل االخر(وقد استضاف  نادي االشرفیة فعالیات المعسكر الرمضاني 

وتحدث الدكتور بكر العوایشة من الجامعة الھاشمیة عن .... من ابناء ووجھاء وشباب بلدة االشرفیة 
مح في االسالم واھمیتھ في السلم المجتمعي وكان رئیس نادي االشرفیة وصفي بني حمد مفھوم التسا

رحب بالتعاون القائم بین اندیة محافظة اربد والمجلس االعلى للشباب ممثال بمدیریة شباب محافظة 
اربد محمود بني سالمة مدیر شباب محافظة اربد ثمن دور العلماء والوعاظ في تحقیق السالمة 

یة واالمن المجتمعي من خالل لقاء الشباب ومخاطبتھم بالخطاب المعتدل والوسطي الذي یمثل الوطن
  .االسالم الحقیقي 

وشكر ادارات االندیة على دورھا الذي یتكامل مع دور المجلس االعلى للشباب نحو الشباب االردني  
وتمنى على تلك االدارات افساح المجال للشباب لالنخراط في االنشطة والبرامج التي تسھم في 

  .تحقیق رؤى القیادة االردنیة
ثالثة من معسكرات االندیة الرمضانیة التي من جھة اخرى انطلقت في نادي بیت یافا فعالیات الدفعة ال

تنظمھا مدیریة شباب محافظة اربد ضمن معسكرات الحسین للعمل والبناء وقد استضاف نادي بیت 
یافا معسكرا رمضانیا، وقدم الدكتور عبد هللا المناصرة مفتي القوات المسلحة سابقا محاضرة بعنوان 

اركین حول محاور المحاضرة وذكر محمود بني سالمة التسامح وتقبل االخر وقد دار نقاش مع المش
مدیر شباب محافظة اربد ان الدفعة الثالثة من معسكرات االندیة الرمضانیة تتضمن اربعة معسكرات 

  .تقام في اندیة بیت یافا واالشرفیة والمشارع وكفر راكب
للشباب ومدیریة وكرر شكره الدارات واعضاء االندیة على تفاعلھم مع برامج المجلس االعلى 

  .شباب محافظة اربد
وفي نادي یرموك الشونة الشمالیة اختتمت فعالیات الدفعة الثانیة من معسكرات االندیة الرمضانیة 
التي یقیمھا المجلس االعلى للشباب ضمن معسكرات الحسین للعمل والبناء لھذا العام، حیث تضمن 

بناء وقدم الدكتور یوسف المنسي محاضرة برنامج المعسكر تعریف بمعسكرات الحسین للعمل وال
بعنوان التسامح وتقبل اآلخر ودار حوار بین المشاركین والمحاضر حول مفھوم التسامح واختتم 

  .المعسكر بمأدبة افطار للمشاركین
من جانبھ اشاد محمود بني سالمة مدیر شباب محافظة اربد بتعاون وتفاعل اندیة محافظة اربد مع 

واكد ان المدیریة تسترشد بتوجیھات رئیس المجلس االعلى للشباب لشمول اكبر  برامج المعسكرات
شریحة من الشباب ببرامج المجلس ومعسكراتھ وطالب المشرفین وھیئات االشراف على ضرورة 
توخي الجدیة في التعامل مع ھذه البرامج واشاد بالدور الذي یقومون بھ لتحقیق االھداف المرجوة 

  شباب اربد نفذت ثمان ورش في اندیة ومحافظة اربدویذكر ان مدیریة 
  .فیما تنطلق  الدفعة الثالثة من معسكرات االندیة یوم االحد المقبل 
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  "بشكل مباشر"تعیین اوائل الخریجین في الحكومة 
  

قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبیق التوصیات المقترحة لتحقیق أھداف مبادرة الملتقى 
وقرر . ل خریجي الجامعات التي أطلقتھ وزارة تطویر القطاع العام بشكل تجریبيالحكومي ألوائ

المجلس تشكیل لجنة من وزارة تطویر القطاع العام ووزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ودیوان 
  .الخدمة المدنیة ودائرة الموازنة العامة لوضع األسس التي تحكم عملیة تنفیذ ھذه المبادرة

  
یس الوزراء عن دعمھ وتقدیره للفكره مؤكدا اھمیة ھذه المبادرة في استقطاب االوائل واعرب رئ 

. للعمل في الجھاز الحكومي االمر الذي سیؤدي الى زیادة االنتاجیة واالبداع في الجھاز الحكومي
ووجھ رئیس الوزراء بالسیر في اتخاذ االجراءات الالزمة لتنفیذ ھذه المبادرة بشكل تدرجي 

  .ھا بشكل مستمر والبناء علیھاوتطویر
  
وتضمنت التوصیات، بحسب وزیر تطویر القطاع العام الدكتور خلیف الخوالدة، عقد برنامج تدریب  

ً  ٢٠٠عملي لعدد من أوائل الخریجین في الجھاز الحكومي لمدة ستة أشھر وبواقع  خریج سنویا
حسب حاجة الدوائر واختصاصاتھا،  دائرة حكومیة ١٠٣یوزعون على دوائر الخدمة المدنیة البالغة 

في الدوائر التي یتم " مكافآت لغیر الموظفین"وذلك لقاء مكافأة مالیة شھریة لكل مشارك تدفع من بند 
  . التدریب فیھا

  
كما تضمنت تعیین عدد من أوائل الخریجین في دوائر الجھاز الحكومي واستثنائھم من تعلیمات 

ً وبتنسیب من مجلس الخدمة المدنیة، بحیث یتم  ١٥٠اختیار وتعیین الموظفین وبمعدل  خریجا سنویا
ً لحاجة الجھاز الحكومي وضمن االختبارات المتبعة في دیوان الخدمة المدنیة، وباشتراط أن  ذلك وفقا

  . یكون الخریج األول على تخصصھ
  

ً قیام الدوائر والمؤسسات الحكومیة بإشراك عدد من أوائل الخریجین في تنفیذ  وتضمنت أیضا
ً لحاجة الدوائر واالختصاصات الواردة في قوائم البیانات المتوفرة  األبحاث والدراسات الحكومیة وفقا
لدى وزارة تطویر القطاع العام، كذلك تضمنت إعطاء األولویة ألوائل الخریجین للمشاركة في تنفیذ 

ً لألسس المتبعة في التعیین على حساب المشار یع، باإلضافة إلى إشراكھم المشاریع الحكومیة ووفقا
ً لالتفاقیات الموقعة لذلك وتتیح التوصیات الفرصة ألوائل . في المشاریع المتعاقد علیھا مع الغیر ووفقا

خریجي الجامعات بحضور ورش العمل واللقاءات التعریفیة والمنتدیات والبرامج التدریبیة التي 
یات التعمیم على الدوائر والمؤسسات الحكومیة تعقدھا وزارة تطویر القطاع العام، وتتضمن تلك اآلل

إلشراك أوائل الخریجین في ورش العمل وجلسات العصف الذھني المتخصصة التي تعقد حسب 
قطاعات العمل الحكومي وذلك من خالل التنسیق مع وزارة تطویر القطاع العام وحسب قوائم 

  . البیانات المتوفرة لدیھا
  

رة تطویر القطاع العام كانت قد أطلقت الملتقى الحكومي ألوائل خریجي وأشار الخوالدة إلى أنَّ وزا
الجامعات بھدف االستفادة من طاقاتھم المتمیزة في مجاالت العمل الحكومي، واإلسھام في تعزیز 

وأوضح أنھ تم من خالل ھذه المبادرة إنشاء شبكة . اإلبداع واإلنتاجیة وتحسین األداء الحكومي
ائل خریجي الجامعات وتوفیر قاعدة بیانات، تتیح للوزارة التواصل معھم لغایات تواصل دائمة مع أو

تأھیلھم واالستثمار فیھم لالنخراط في مجاالت العمل الحكومي، وتوفیر البیئة المالئمة إلطالق 

  أسرار نیوز
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وتشمل المرحلة األولى من ھذا الملتقى أوائل . إبداعاتھم بما یسھم في تطویر أداء الجھاز الحكومي
الھندسة، األعمال، (ي الجامعات األردنیة الرسمیة لمرحلة البكالوریوس ضمن تخصصات خریج

حیث تم اختیار الخریج الحاصل على الترتیب األول على الفوج في تخصصھ ) تكنولوجیا المعلومات
خالل السنوات الخمس األخیرة، وسیتم شمول جمیع الجامعات والتخصصات بشكل تدریجي في 

وتأتي ھذه المبادرة ضمن محور تكریس ثقافة االبداع والتمیز التي وردت في . المراحل القادمة
من أجل تنفیذ توجیھات جاللة الملك عبدهللا  ٢٠١٥الخطة التنفیذیة لوزارة تطویر القطاع العام لسنة 

  .الثاني ابن الحسـین للحكومة نحو تعزیز ثقافة التمیُّز واإلبداع الحكومي
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  تعد دفعة جدیدة من أدلة خدمات الدوائر الحكومیة» تطویر القطاع العام«

  
عدت وزارة تطویر القطاع العام أمس الثالثاء دفعة جدیدة من أدلة خدمات الدوائر الحكومیة تضمنت 
المعلومات التي یحتاجھا متلقو الخدمة للحصول على خدمات كل من وزارتي الداخلیة والشؤون 

  .إلضافة إلى المؤسسة التعاونیة األردنیةالبلدیة وصندوق دعم البحث العلمي با
  

وقال الناطق االعالمي باسم وزارة تطویر القطاع العام سعد العامور في تصریح صحافي انھ تم 
إعداد ھذه األدلة من قبل فریق فني مشترك من الوزارة والدوائر المعنیة، والذي بدوره قام بمراجعة 

میم نموذج موّحد لبطاقات الخدمة لدیھا للتعریف وحصر الخدمات المقدمة في تلك الدوائر وتص
بالوثائق المطلوبة إلتمام تقدیم الخدمات وإجراءات الحصول علیھا ورسوم تقدیمھا ومالءمة الوقت 
المطلوب إلنجازھا والتأكد من مراعاة تحدید األقسام المعنیة بالخدمة والتمییز بین الوثائق 

  .واإلجراءات ووضوح اللغة المستخدمة
  
ً إلى قیام الفریق الفني  ٥٧اضاف إنَّ دلیل خدمات وزارة الداخلیة احتوى على و بطاقة خدمة، الفتا

بطاقة خدمة تم الغاء بعضھا كونھا ال تعتبر خدمة وتبسیط اجراءات البعض اآلخر  ٩٩بمراجعة 
، خدمة ، ومن ابرزھا، خدمات الجنسیة وشؤون العرب واألجانب، والمتابعة والتفتیش ٥٧لتصبح 

  .وشؤون المستثمرین
  

وأوضح أنَّ دلیل وزارة الشؤون البلدیة میَّز بین المھام الموكلة للوزارة والخدمات المقدمة من قبلھا 
ً لألنظمة والتشریعات الناظمة لعملھا والعملیات الداخلیة ومفھوم الخدمة، كما تّم تحدید اسم  وفقا

ً للُمخرج النھائي الذي یطلبھ متلقیھا خدمة موزعة على  ١٩، مبینا أن الدلیل احتوى على الخدمة وفقا
ً عن المشاریع : خدمات التنظیم، والتفتیش والمتابعة وتقییم أداء البلدیات، والتخطیط والتنمیة، فضال

  .والمجالس المحلیة
  

خدمة، من أبرزھا، تلك  ١٣وأشار العامور إلى أنَّ دلیل خدمات صندوق البحث العلمي احتوى على 
منحة تفوق طلبة الماجستیر في الجامعات األردنیة الرسمیة والخاصة، ودعم األبحاث المتعلقة ب

العلمیة، ومنحة مالیة لدعم ابحاث ما بعد الدكتوراه، ودعم استضافة باحث زائر، ودعم المخترعین 
جائزة األردنیین، والترشح للجائزة التقدیریة للبحث المتمیز، باإلضافة إلى الخدمة المتعلقة بالترشح لل

  .التقدیریة لإلبداع واالبتكار واالختراع
  

بطاقات خدمة، كان من أبرزھا تلك  ٨وبین أنَّ دلیل خدمات المؤسسة التعاونیة األردنیة احتوى على 
الخدمات المتعلقة بتسجیل جمعیة تعاونیة في المحافظة، ومتابعة ومراقبة حسابات الجمعیات التعاونیة 

ا والمصادقة على میزانیاتھا، والموافقة على تعدیل األنظمة الداخلیة والتدقیق على دفاتر حساباتھ
  .للجمعیات التعاونیة

یشار إلى أنَّ وزارة تطویر القطاع العام تقوم بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومیة 
ل شامل بإعداد أدلة بالخدمات الحكومیة المقدمة وذلك ضمن جھود الوزارة الھادفة إلعداد دلی

  .للخدمات الحكومیة
  
  
  

  السبیل 
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  ..!ملف التعلیم الجامعي المتـوســـط شــائــك 
  
  ھند أبو الشعر. د
  

ّ وننسى أو نتناسى المسائل  نحن في ورطة حقیقیة  في مسار التعلیم العالي، لكننا ننشغل بقضایا آنیة
إلى حضور ھذه القضایا ( ...! ) جأة الجوھریة التي یقوم علیھا العمود الفقري للتعلیم العالي، ونتنبھ ف

الكبیرة قبل ظھور نتائج التوجیھي أو عند ظھورھا، لندّب الصوت، وتتبارى أقالم الصحافة في تناول 
الخلل، ومن أكثر المسائل تعقیدا  ملف التعلیم الجامعي المتوسط الذي دّق ناقوس  الخطر في العام 

ّ أنھم على وشك إغالق الفائت عند ظھور نتائج التوجیھي، وأعلن أص حاب كلیات المجتمع الخاصة
 ٤١٠٧٢/  ١/  ٥/  ٥٤م كلّف دولة رئیس الوزراء بكتابھ رقم  ٢٠١٤/  ١١/  ٣٢، وفي ..!كلیاتھم 

وزارة التعلیم العالي بتشكیل لجنة إلعادة دراسة وضع التخصصات في كلیات المجتمع، وتوجیھھا 
اللجنة المشكلة برئاسة األستاذ الدكتور  فایز الخصاونة نحو التخصصات المھنیة والتقنیة، وتقدمت 

وعضویة مجموعة متمیزة من الخبراء وأصحاب االختصاص، بتقریر ممتاز لواقع التعلیم الجامعي 
وتّم عرض .. المتوسط في األردن مدعما باإلحصاءات، وتقدمت بالتوصیات والخطة التنفیذیة 

وھا نحن الیوم نكررّ  ) ابق  من المقالین والذین لم یقالوا الس( التقریر على مجلس التعلیم العالي 
أنفسنا، ننتظر نتائج التوجیھي، وال نقوم بأكثر من الدراسات والتوصیات وتبقى الخطط التنفیذیة في 

  ...!الھواء 
ھذه الدراسات توصیفیة ومسحیة وممتازة، تضع النقاط على الحروف، لكنھا وھي ترسم سیاسة  

سط المستقبلیة، ینقصھا القرار االستراتیجي والتشریعات العاجلة، وال یمكن رسم سیاسة التعلیم المتو
ووضع استراتیجیات للسنوات العشر القادمة دون أن یكون لدینا مسحا موازیا لسوق العمل المحلي 
والعربي واإلقلیمي، وھنا ومن موقعي السابق ومن مشاركتي في لجنة دراسة واقع الكلیات الجامعیة 

  :المتوسطة في األردن ال بّد وأن أقول بالفم المآلن 
إنھا .. ال یوجد تنسیق حقیقي في ھذا الملف بین وزارة التربیة والتعلیم ووزارة التعلیم العالي : أوال 

ما حدث من تغییر في مسار .. جزر معزولة رغم وجود اللجان ورغم التصریحات التقلیدیة 
عام الماضي لم یكن قرارا استراتیجیا ولم تشترك فیھ الجھة التي تصّب امتحانات الثانویة العامة في ال

فیھا نتائج ھذا القرار وھي وزارة التعلیم العالي، إن ملف التعلیم الجامعي المتوسط یجب أن یبدأ من 
  .وزارة التربیة والتعلیم ومن مخرجاتھا ومن مسارات التعلیم فیھا 

لتمویل ھو المعضلة الحقیقیة، وال یمكن أن یتّم التغییر الجوھري صانع القرار بیده الحل، إن ا: ثانیا 
في ھذا المسار بعیدا عن التشریعات أوال وعن التمویل الذي یحقق تمكین القرار، وإال فما فائدة كل 

  ؟. ؟  أین صاحب القرار  ..ھذه اللجان والكتب والتوجیھات 
توسط، وأعددنا الخطط، ودرسنا سوق العمل، وھیئنا ماذا لو رسمنا سیاسة التعلیم الجامعي الم: ثالثا  

؟  أال یحتاج كّل ھذا التعلیم المكلف إلى ..الكوادر، كیف سنھیئ  البنیة التحتیة والمختبرات والمعامل  
؟ تریدون تغییر إستراتیجیة التعلیم  ..تمویل فوري واستثنائي لتعزیز ھذه الخطة الوطنیة المصیریة 

؟ وإذا لم نموّل التعلیم ..؟ من الممول ..أین القرار االستراتیجي لصانع القرار  ؟..بالخطط والدراسات 
  ؟..وھو رأس مال األردن وخارطة طریقھا المستقبلیة، فلمن تذھب موازنتنا 

ال یمكن أن ینجح ھذا التوجھ بال تامین الحوافز الحقیقة للطلبة الذین نوجھھم نحو ھذا الخط : رابعا 
؟ نتساءل عن سبب ..أین توفیر المنح وتأمین متطلبات ھذا التعلیم المكلف ..  المصیري في حیاتھم

 مقاالت

 ١٣: ر صالدستو
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ھروب الطلبة نحو الدراسات اإلنسانیة وترك التخصصات التقنیة  ونلوم ھذا التوجھ وال نلوم سیاساتنا 
الحّل بید صاحب القرار  لن .. یجب أن یكون ھناك تعزیز محفّز في خطوة مدروسة ولیست آنیة ..! 
ل الطالب األردني بالتوجھ نحو الدراسة في المجاالت التقنیة إن لم نعطھ الحافز أوال، في وطن یقب

  .یرید الجمیع فیھ التوجھ نحو كلیات الطب والھندسة والصیدلة 
لدینا البنیة المطلوبة لتعزیز التعلیم الجامعي المتوسط ولكننا ال نتعامل مع ھذا الملف :  خامسا 

كلیة موزعة على  ١٢اآلن، فجامعة البلقاء التطبیقیة تملك السیادة واإلشراف على  باألولویة المطلوبة
جھات الوطن من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، ولدینا أربع كلیات حكومیة تتبع  لوزارة الصحة 
ووزارة السیاحة واآلثار، ولدینا جامعة الطفیلة التقنیة، فضال عن الكلیات العسكریة وعددھا ست 

كلیة خاصة وھي بیت القصید ھنا، من )  ١٧( ، ولدینا “األونروا “ ت، وكلیات وكالة الغوث كلیا
كلیة أغلق بعضھا أبوابھ عجزا بسبب عدم توافر الطلبة، وھذا یعني أن التخصصات التقنیة  ٢٤أصل 

ن ؟ لماذا ندّب الصوت مطالبی..تخصصا في ھذه الكلیات ، فأین المشكلة إذن  ٧٢مطروحة وعددھا  
ّ مدروسة جدا، وال تعتمد أسلوب  “ بخطة تنفیذیة حقیقیة ولیست آنیة بفعل نتائج التوجیھي، خطة

الذي یمیزنا في األردن، تقوم على قرار ملزم یضمن للطالب الذي یتجھ نحو التعلیم التقني “ الفزعة 
اسیة، واألھم بتأمین حوافز مادیة تقوم على توفیر فرص العمل المحفزة، وعلى تخفیف الرسوم الدر

من كّل ھذا فإن التخصصات التقنیة مكلفة، وإذا لم یتّم دعم الكلیات بالتشریعات والحوافز فإن ما نقوم 
  .فیھ ما ھو إال فقاعات في الھواء 

نقول بأن االستثمار في التعلیم من أولویاتنا، وعندما یجرؤ صاحب رأس المال على توظیف رأس 
سط ندیر لھ ظھورنا، ونتركھ لمصیره، وقد آلمنا أن تغلق بعض الكلیات مالھ في التعلیم الجامعي المتو

الخاصة أبوابھا ونحن ننادي بدعم التعلیم الجامعي المتوسط، إلحداث نقلة في مسار التعلیم العالي 
لماذا ال یقبل الطلبة على التعلیم : ( التقلیدي،  ونسأل دائما السؤال الذي نتھرب من اإلجابة عنھ 

  )؟ ..التطبیقي والتقني ویتوجھون نحو التعلیم األكادیمي في الجامعات الجامعي 
ألیس لدینا مفارقة عجیبة تقول بأنھ ال یوجد في وزارة التعلیم العالي وحدة متخصصة  بقضایا التعلیم 

  ؟  ..العالي المتوسط، فمن إذن سترسم اإلستراتیجیات ومن  یقدّم الدراسات ویمولھا 
التوجیھي على األبواب، وھا ھي معضلة القبول في الجامعات ستبدأ ویتدخل فیھا حسنا، ھا ھي نتائج 

كّل من ھّب ودب في مجتمعنا األردني العزیز، وھا ھي أعداد الطلبة من الناجحین ستتوجھ نحو 
بوابات الجامعات، وبالتأكید سیضاف لطالبي الوظائف آالفا جدیدة، وھا نحن جمیعا نقول لبعضنا في 

..)  ال بّد من أن نتوجھ نحو التعلیم التقني: (  لمكیفة ونحن نحتسى القھوة ونوقّع المحاضر القاعات ا
  ..!وسالمة تسلمكو 
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  الزرقاء -صبحیة حسین الحجاوي  -
  خلدا - ابتھاج ھالل عواد الفاخوري  -
  الزرقاء - یوسف انیس محمود المحاسنة  -
  ایمةدیوان عشیرة الھز - صبحا حسن عبدهللا الھزایمة  -
  ضاحیة الرشید - ولید نمر عواد  -
  الصویفیة -إلیاس احمد عثمان بدر  -
  جبل الحسین - زھیر نعمان داود سالم  -
  القویسمة –عبدالفتاح نعیم عبدالھادي غطاشة  -

 الوفیات 

 الرأي 
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  مدیریة األمن العام تستعد إلطالق حملة توعیة مروریة كبرى بالتعاون مع وكالة األنباء
الحملة التي وضعت الخطوط العریضة لمضامینھا .. ة عید الفطربعد عطل» بترا«األردنیة 

  .وتوقیتاتھا تركز على عدید من التشوھات واألخطاء التي یرتكبھا السائقین على الطرق
  

  تحالف إعالمي عربي لنبذ التطرف واإلرھاب یطلق في إطار مؤتمر یجري الترتیب لعقده
حضیر لھ بین الحكومة واتحاد المؤتمر الذي یجري الت.. في عمان في غضون شھر

الصحافیین العرب سیصدر عنھ میثاق شرف إعالمي یحدد أسالیب الممارسة الصحافیة 
للتعامل مع الفكر المتطرف وقواعد ما یجب على وسائل اإلعالم التقید بھا أثناء التغطیات 

  .للموضوعات المتعلقة باإلرھاب
  

 لصحف ان اسم شركة الجسر العربي مراقب عام الشركات نوه في إعالن نشر أمس في ا
.. للمالحة ورد بطریقة الخطأ من ضمن الشركات التي یجب ان تجري تصویب أوضاعھا

الجسر العربي للمالحة شركة مسجلة في سجل الشركات العربیة المشتركة وال یسري علیھا 
من نشرت أول » عین الرأي«وكانت . أحكام قانون الشركات على ما أفاد مراقب الشركات

ً من مراقب الشركات یطالبھا  ٢٩٧أمس أن الجسر العربي للمالحة تلقت مع  شركة إعالنا
الجسر العربي التي أوضحت الى عین الرأي أنھا مؤسسة قومیة ناجحة . بتصویب أوضاعھا

ً ولم  تمتلكھا ثالث دول عربیة وأوضاعھا القانونیة فیما یتعلق بجھازھا وأداءھا سلیمة تماما
ً تتلق من مراق  .ب الشركات أي إعالن إطالقا

  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي
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أمس یظھر بھ » االنستجرام«في تعلیق لجاللة الملكة رانیا على صورة نشرتھا على حسابھا  -
المكان المفضل لدّي في المنزل حیث أجد الراحة والسالم : (القرآن الكریم كتبت جاللتھا

  ).الداخلي
  

في حمایة الوطن شاكرا هللا على نعمة  ثمن الوزیر األسبق مروان جمعة دور األجھزة األمنیة -
المدفع الوحید الذي نسمعھ : (األمن والسالم في بلدنا وكتب في تغریدة لھ على حسابھ تویتر

.. ھو وقت اإلفطار وأجھزتنا األمنیة في حالة استنفار بنفس الوقت لتسقي العالقین بالشوارع
  ).هللا یدیم ھالنعمة ویحمي البلد

  
ئل الشكر والتقدیر خالل الساعات الماضیة الى الدكتور محمد وھیب وجھت الكثیر من رسا -

عاما وذلك بمناسبة التثبیت ) ١٩(الذي ترأس فریقا وطنیا الكتشاف موقع المغطس منذ 
وھیب على ھذه .بدوره علق د.العالمي ألھمیة الموقع بعد اعتماده ضمن قائمة التراث العالمي

 تسأل وطنك ماذا قدم لك بل اسأل نفسك ماذا قدمت ال: (الرسائل الشعبیة والرسمیة بقولھ
  ).لوطنك

  
طالبت فعالیات نسائیة بعمل ممنھج ومدروس لخوض المرأة لالنتخابات النیابیة المقبلة،  -

تضمن وجودا نسائیا قویا ومؤھال في المجلس القادم، مؤكدات خالل لقاء لممثالت الھیئات 
تخاب بضرروة تنظیم ورشات تدریب للناخبات النسائیة نظمتھ امس الھیئة المستقلة لالن

  .والمرشحات اضافة الى السعي لوجود عمل نسائي موحد ومنظم لھذه الغایة
  

تعامل حضاري الفت یبدیھ أعضاء مفرزة بحث جنائي مركز أمن المدینة وسط البلد من  -
لذین خالل التواجد على مدار الساعة في مواقع العمل وتوفیر أجواء األمان للمتسوقین ا

  .یتدفقون بأعداد كبیرة ھذه االیام للتسوق استعدادا لعید الفطر السعید
  

افرجت محكمة امن الدولة امس عن القیادي في التیار السلفي جراح القداح والذي كان  -
  . ٢٠١١موقوفا على خلفیة اعمال عنف رافقت مسیرة احتجاجیة  نفذت في العام 

  
  
  
  
  
  
  

 

 

 صنارة الدستور
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لألخبار، عبر موقعھا اإللكتروني الرئیسي بعد عصر ) بترا(ألردنیة توقف بث وكالة األنباء ا -
أمس، بسبب أعمال الصیانة التي یجریھا المركز الوطني لتكنولوجیا المعلومات، واستعاضت 

ومن المفترض أن تعاود الوكالة خدماتھا لمشتركیھا بعد الثامنة من صباح . عنھ بموقع آخر
  .الیوم

. دني وجمعیة البنوك في األردن الیوم مذكرة تفاھم بین الجانبینیوقع المعھد القضائي األر -
  .ویوقع المذكرة عن المعھد وزیر العدل بسام التلھوني

الفنان موسى حجازین شارك اإلعالمیین اإلفطار الذي أقامتھ شركة زین في فندق كراون  -
  . بالزا یوم أمس بحضور عدد كبیر من الشخصیات اإلعالمیة

راء عبدهللا النسور صباح الیوم اجتماعا للمجلس الزراعي األعلى، في یترأس رئیس الوز -
وزارة الزراعة، وبمشاركة وزراء معنیین، والنقابات واالتحادات والجمعیات المعنیة 

  .بالقطاع الزراعي، وذلك بھدف مناقشة أمور تھم القطاع الزراعي

ي، فقد كشف مصدر انخفضت في شھر رمضان المبارك الحال" الطوشات"الحمد  أن  -
مشاجرة جماعیة وفردیة، تسجل یومیا، في مختلف  ١٥إلى  ١٠أن ما بین " زواریب"أمني لـ

المراكز األمنیة، وذلك منذ الیوم األول من شھر رمضان ولغایة یوم أمس، مبینا أن النسبة 
  .في ھذا الشھر، عنھا في رمضان الماضي" بشكل كبیر"انخفضت 

 ٣٣٣٫٣بقیمة " آفاق القابضة"، و"آفاق الطاقة"م شركتي نفذت أمس صفقتان على أسھ -
ملیون دینار، حیث تم نقل الملكیة من زیاد خلف المناصیر إلى شركة مجموعة المناصیر 

 .ویدل ذلك على أن اإلجراء تنظیمي. لالستثمارات الصناعیة والتجاریة

 زواریب الغد
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ر حس - د، األمی د طلب المعتقل علي ملكاوي، العفو من سمو ولي العھ ك بع دهللا، وذل ن عب ین ب
دا أن صفحتھ تعرضت  وك، مؤك یس ب ع الف ى موق ھ عل ة منشور ل ى خلفی ھ عل أیام من اعتقال

  ".مغرضین"لالختراق من قبل 
ا : "على نسخة منھا" العرب الیوم"وقال الملكاوي مخاطبا ولي العھد في رسالة حصلت  - إن م

وما زلتم أھل عفو وسماح، تقابلون السیئة عھدناه عنكم أسیادنا آل ھاشم أنكم كنتم على الدوام 
  ".اذھبوا فأنتم الطلقاء"بالحسنة، فقد بدأ جدكم األعظم برسالتھ المحمدیة 

ن  - ة ع أصدر مركز عمران للدراسات االستراتیجیة ورقة بحثیة تحلیلیة حول االضرار الناجم
الثور ابي ب دة االرھ یم القاع ـ تنظ رة ب ة النص ة جبھ ق وتبعی اط الوثی ة االرتب وریة، جبھ ة الس

دة، وتخوض " داعش"النصرة فصیل انفصل عن  بعد ان تمرد االخیر على التنظیم األم القاع
  .تلك الفصائل قتاال فیما بینھا على االراضي السوریة

ارك، وال  - ان المب د شھر رمض ؤتمره التأسیسي االول بع د م ة عق ة الوطنی زب الجبھ وي ح ین
ب دیعتمد الحزب على اسماء المعة، وذلك  ق مؤسسھ النائ ون. وف د كریم الزب الحزب . محم

ة  وم باستكمال البنی ل شھر، ویق حدیث التأسیس، صدرت الموافقة علیھ من وزارة الداخلیة قب
  .اللوجستیة لھ

ات  - طلب تجار كبار من الحكومة الكشف عن العقد الموقع بین الشركة التي تنظم عمل الحاوی
ب ام، والطل رأي الع ة لل اء العقب ي مین دل  ف ع ب ات موق ي غرام ن تقاض ف ع ركة الك ن الش م

ن  الحاویات المكدسة التي تسببت بھا تلك الشركة، وبموجب القوانین الدولیة ھي المسؤولة ع
ة  ق بقانونی تح تحقی اد بف ة الفس ة مكافح ف ھیئ ى تكلی افة ال اء، اض ي المین ات ف دس الحاوی تك

  .بھالعطاء عندما تمت احالتھ على الشركة والظروف المحیطة 
ك لدراسة  - تقلة لالنتخاب، وذل حضور نسائي الفت لورشة العمل التي عقدت بمقر الھیئة المس

ثالت  تألت القاعة بالسیدات المم ات، وام ة واالنتخاب ي الھیئ اعي ف وع االجتم اج الن ة ادم كیفی
دعم الورشة  لالحزاب ومؤسسات المجتمع المدني بالرغم من توقیت الورشة في رمضان، وی

  .مم المتحدة االنمائيبرنامج اال
  

  ك.ھــ
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