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 "نیة االرد" تكریم مدیرة دائرة شؤون المجالس السابقة في 
 

كرمت دائرة شؤون المجالس في الجامعة االردنیة مدیرتھا السابقة اریج رستم  -محمد مبیضین
 .بمناسبة انتھاء فترة عملھا في الجامعة 

  
 

واثنى رئیس مجلس امناء الجامعة الدكتور عدنان بدران خالل الحفل التكریمي على الجھود المخلصة 
مؤكدا انھا نموذج متمیز في االدارة والعطاء , طویلة في الجامعة التي بذلتھا رستم خالل فترة عملھا ال

 .والعمل المخلص البناء 
  

بدوره اشاد رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة بالسیرة العلمیة والعملیة الطیبة لرستم الفتا الى ان 
وامانة  اھل الجامعة یقدرون باعتزاز حرصھا على  قیمة العمل وحملھا رسالة الجامعة بتفانٍ 

 .واخالص 
  
 

وسلط مدیر الدائرة الجدید ساطع الذنیبات الضوء على جانب من انجازات الدائرة التي تحققت في 
عھد رستم مشیرا الى ان لھا مبادرات تحفز منتسبي الدائرة على العمل االنساني والتمیز واالبداع 

 .الجامعة بھدف تطویرعملھا ومھامھا الرامیة لخدمة العملیة التعلیمة في 
  
 

واعربت رستم عن تقدیرھا الدارة الجامعة على اقامة ھذا الحفل التكریمي الذي یجسد عمق العالقة 
 .التشاركیة ما بین االدارة وسائرالعاملین في الجامعة 

  
 

وفي ختام الحفل الذي حضره اعضاء مجلسي االمناء والعمداء قدم بدران ھدیة تذكاریة لرستم وتمنى 
  . ق والنجاح في حیاتھا المستقبلیة لھا التوفی

 أخبار الجامعة

 أخبار األردنیة
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 )طقس العرب(و) األردنیة(مذكرة تعاون أكادیمي بین 

  
وقعت الجامعة األردنیة ممثلة بكلیة األعمال وشركة طقس العرب المعنیة بتوقعات  - فادیة العتیبي

 .الطقس واألحوال الجویة مذكرة للتعاون األكادیمي وتطویر التفاھم بین الطرفین
 
المذكرة  التي جاءت برعایة رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة، كل من عمید كلیة ووقع  

األعمال في الجامعة الدكتور رفعت الشناق، والمدیر العام لشركة طقس العرب محمد الشاكر، 
 .بحضور رئیس قسم التسویق في الكلیة الدكتور زید عبیدات

  
  

ید على البدء بتطبیق التعاون األكادیمي بین الطرفین من وتنص المذكرة ومدتھا عام واحد قابلة للتجد
خالل انتداب كلیة األعمال لعدد من طلبتھا الخریجین في قسمي التسویق ونظم المعلومات اإلداریة 

 .للتدریب في شركة طقس العرب لمدة شھر یمنحون بعدھا شھادة خبرة عن تلك الفترة التدریبیة
  
  

افظة بشركة طقس العرب وسمعتھا الطیبة التي انتشرت خالل وفي تصریح صحفي لھ، أشاد مح
سنوات قلیلة وبدورھا الفاعل، مؤكدا حرص الجامعة وكلیاتھا المختلفة على التفاعل والتواصل مع 
مؤسسات القطاع الخاص في مختلف مجاالت التعاون الممكنة، والسعي إلى توفیر فرص عمل للطلبة 

 .فیھا
  
  

المذكرة التي وقعت مع شركة طقس العرب من شأنھا اكساب طلبة الكلیة  في حین أكد الشناق أن
خبرة  ومھارات عملیة في مختلف نواحي األعمال من مبیعات وتسویق وبرمجة وموارد بشریة وفي 

 .مجال اإلعالم أیضا ما یسھم في تعزیز قدراتھم وتطویرھا  قبل انخراطھم في سوق العمل
  
  

والجامعة األردنیة ) طقس العرب(دتھ بالتعاون الذي حصل ما بین بدوره أعرب الشاكر عن سعا
ممثلة بكلیة األعمال من خالل مذكرة التعاون التي تؤكد على التشاركیة وتكاملیة األدوار ما بین 
القطاع الخاص والقطاع العام، وتسھم في تھیئة الطلبة لالنتقال من المرحلة التعلیمیة لسوق العمل 

  .العملیة والتدریبیةمسلحین بالخبرات 
  
  

 طلبة نیوز - عمون –بترا  – أخبار األردنیة
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 یضـربون مثال في ترمیم قاعات كلیتھم على نفقتھم» شـریعة األردنیة« أساتذة 
 

نجح اساتذة كلیة الشریعة بالجامعة االردنیة بان یكونوا ممثلین حقیقیین لروح االسالم وتعالیمھ 
ر التدریس وخلق تصالح واخالقھ بالتعاضد والشعور بالمسؤولیة تجاه طلبتھم وجامعتھم، لجھة تطوی

 .مع الذات وتوحد مع ما زرعھ الدین في قلوبھم وعقولھم
، »سنبنیھا بایدینا«فكان قرار اساتذة الشریعة الذین البد ان ترفع لھم قبعات التقدیر واالحترام، 

عاقدین العزم بمبادرة ذاتیة منھم على صیانة قاعات التدریس في كلیاتھم ومقاعدھا، لیتمكن الطلبة 
ن الجلوس براحة وفھم الدرس دون عقبات فنیة او سوء مشھد داخل القاعة، حیث احتشدوا للتبرع م

من مالھم الخاص لترمیم القاعة التدریسیة من اجل جیل حالي وقادم وجیل یحمل لواء االسالم بشكل 
 .مختلف

یقیة في نفوس نعم، لقد اعادوا لیس فقط ترمیم قاعات التدریس، ویجھدون لزرع فكرة االسالم الحق
 .الجمیع

فالطلبة وعند عودتھم من عطلة الفصل االول الى قاعاتھم وجدوھا مختلفة وتعج بالمسؤولیة الحقیقیة، 
وھم یرون التجدید الفعلي بالمقاعد واالدراج ونصاعة الجدران، واالھم ضحكات االساتذة ورضاھم 

 .م الحقیقيالداخلي على انفسم وھم یبثون لھم فكرة فعلیة بانھ ھو االسال
عبدالرحمن الكیالني، . اساتذة الشریعة وبرعایة من رئاسة الجامعة وعمادة الكلیة ممثلة بعمیدھا د

صنعوا من كلیة الشریعة االم واالقدم في تاریخ الكلیات باالردنیة وفي عموم االردن، نموذجا غیر 
وحب ومسؤولیة، وانتماء لمكان  اعتیادي، لیؤكدوا من جدید ان االسالم بتطبیقھ الفعلي ھو دین تسامح

 .العمل واالسرة والتمازج بكل ایجابیة مع كل تفاصیل المكان، لصنع التغییر االیجابي
كلیة الشریعة بالجامعة االردنیة وبكل جامعاتنا االردنیة، بطلبتھا واساتذتھا، تؤكد من جدید انھا دائما 

وعلى الجمیع ان یؤمن بان وجود مثل مصدر حقیقي الشاعة التسامح والفكر الوسطي التشاركي، 
ھؤالء النماذج الحقیقیة من االساتذة، سیقومون بتخریج اجیاال على ھذا النھج وسیحملون افكارھم 
للمجتمع عندما یتخرجون ویحتكون باماكن عملھم من خطباء او اساتذة او افراد عادیین یبثون مفاھیم 

 .یقیة من ھؤالء الرجالالدین في كل تجمعاتھم، النھم تعلموا دروسا حق
عبدالرحمن الكیالني اعتبر المبادرة تعبر عن نبض اساتذة الكلیة واھتمامھم . عمید كلیة الشریعة د

 .باعمار الكلیة التي درسوا فیھا وتخرجوا منھا، لیعمروا بھذا القرار قلوب وعقول ابناء الكلیة
شریعة منبع للفكر والحضارة والمسؤولیة واشار الكیالني الى ان ھذه المبادرة تاتي من ان كلیات ال

وتربیة االجیال، وھي بذلك تعكس صورة االسالم الصحیحة، وان اعمار القاعات االربع بتبرع من 
 .اساتذة الكلیة تعبر عن عمق اھتمامھم بجامعتھم وبالتالي وطنھم وطلبتھم

الكلیة الذین كانوا ممتنین ووفق الكیالني، فانھم لمسوا ھذا الفرح الفعلي في وجوه وتعابیر طلبة 
شاعرین باھمیة مسؤولیتھم تجاه كلیتھم، ما زاد من اھتمامھم الفعلي بمباني كلیاتھم واحترامھم 
المتزاید الساتذتھم بكل ما حملوه من تحدیات حقیقیة تعكس ھذه الروح االیجابیة لھذه الفئة من 

 .االساتذة القائمین على تخریج اجیال
حفاظ على كلیة الشریعة والسعي إلى االرتقاء بھا وتطورھا مسؤولیة كل صاحب وقال الكیالني إن ال

رسالة لدیھ انتماء ووالء لدینھ وعقیدتھ، متطلعا إلى أن یكون احتفاء الكلیة المقبل بوضع حجر 
األساس لمبنى كلیة الشریعة الجدید، منفذین بذلك توجیھات جاللة الملك عبد هللا الثاني الذي كان أول 

 .بادرین للتبرع ببناء مبنى جدید لكلیة الشریعةالم
الساتذتنا االكارم، شكرا لما صنعتم، شكرا لالردنیة التي تطلق دوما مبادرات تعكس الروح .. شكرا

  .االردنیة المعطاءة

 4: السبت ص/ الدستور 
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 لتالوة القرآن لطلبة الجامعات) الحوراني(انتھاء جائزة 
  

جائزة المرحوم  8/2/2018ھلیة یوم الخمیس الموافق نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة عمان األ
 .أحمد الحوراني لتالوة القرآن الكریم وإتقانھ لطلبة الجامعات األردنیة. د
 

جامعة ) 21(طالبة من ) 30(طالبا و) 37(الجائزة والتي عقدت للسنة الثانیة على التوالي شارك فیھا 
سمیة للتكنولوجیا، الجامعة الھاشمیة، جامعة  جامعة مؤتھ، جامعة األمیرة: (حكومیة وخاصة وھي

الزرقاء األھلیة، جامعة عجلون الوطنیة، جامعة آل البیت، جامعة الیرموك، جامعة عمان العربیة، 
الجامعة األلمانیة األردنیة، جامعة البلقاء التطبیقیة، جامعة البتراء، جامعة العلوم التطبیقیة، جامعة 

جامعة الحسین بن طالل، جامعة الطفیلة التقنیة، الجامعة األردنیة، جامعة اإلسراء، جامعة فیالدلفیا، 
 1000، وقد حصل الفائزون بالفئتین على جائزة نقدیة قیمتھا )العلوم اإلسالمیة وجامعة عمان األھلیة

 .دینار للمركز الثالث 500دینار للمركز الثاني و 750دینار للمركز األول، 
 

ً، وعضویة كل / عبدالحمید الكردي . كور من دوتكونت لجنة التحكیم للذ جامعة عمان األھلیة رئیسا
أحمد القوقا رئیس قسم القراءات في جمعیة . جامعة العلوم التطبیقیة و أ/ محمد الطرایرة . من د

جامعة عمان / أسماء العمري . المحافظة على القرآن الكریم، فیما تكونت لجنة التحكیم لإلناث من د
ً، وعضویة كل من داألھلیة رئ زینب القضاة من . نجوى قراقیش من جامعة الزرقاء األھلیة ود. یسا

الجامعة األردنیة، واعتمدت لجنة التحكیمالختیار الفائزین بالمراتب الثالثة األولى على معاییر عدة 
 .تداءحسن األداء، إتقان التالوة والتجوید، جمال الصوت، التفاعل مع اآلیات والوقف واالب: منھا

 
وقد فاز بالمركز األول كل من محمد شھید صبري وشھیرة أحمد الرحیمي من جامعة العلوم 

وحنین  فیما فاز بالمركز الثاني كل من صالح الدین عبد الرزاق من الجامعة األردنیة،اإلسالمیة، 
من جامعة ناصر الطائي من جامعة العلوم اإلسالمیة، وبالمركز الثالث كل من عبد العزیز النعیمي 

 .وسارة مروان سلیمان من الجامعة األردنیةعمان األھلیة 
 

مصطفى عطیات عمید شؤون الطلبة . صادق حامد رئیس الجامعة ود. د.وفي نھایة المسابقة قام أ
والسیدة ایناس الحوراني عضو مجلس أمناء الجامعة ومدیرة دائرة العالقات العامة والدولیة  بتوزیع 

على المتسابقین الفائزین والمشاركین في المسابقة والدروع التذكاریة على  الشھادات والجوائز
  .أعضاء لجان التحكیم

  
  

  

شؤون جامعیة 
 ومحلیة

  برنيخ
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 قرارات مجلس التعلیم العالي
 

أقر مجلس التعلیم العالي في جلستھ التي عقدھا الیوم برئاسة الدكتور عادل الطویسي وزیر التعلیم 
لعالي أعداد الطلبة المرشحین للقبول في الجامعات العالي والبحث العلمي رئیس مجلس التعلیم ا
، حیث بلغ عدد الطلبة المتوقع قبولھم 2017/2018الرسمیة على الدورة الشتویة للعام الجامعي 

طالب وطالبة ویشار الى ان المجلس راعى الطاقة اإلستیعابیة للجامعات وما تضمنتھ ) 17366(
شریة وقرارات مجلس التعلیم العالي بتخفیض أعداد الطلبة اإلستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد الب

في الدورة الشتویة المذكورة والذي %) 30(المقبولین في التخصصات الراكدة والمشبعة بنسبة 
 %).50(سیصل في حده األعلى إلى 

ً " محمد خیر"كما قرر المجلس الموافقة على التنسیب بتعیین األستاذ الدكتور   عودة الحوراني رئیسا
ً من تاریخ صدور اإلرادة الملكیة السامیة  .لجامعة الطفیلة التقنیة لمدة أربع سنوات إعتبارا

 
على صعید آخر قرر المجلس الموافقة على األسس المشتركة لتطبیق السنة التحضیریة بتخصصي 

عي الطب وطب األسنان في الجامعة األردنیة وجامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة للعام الجام
2018/2019. 

 
إلى ذلك اطلع المجلس على تقریر رئیس اللجنة المشكلة للنظر في الطلبات المقدمة إلنشاء جامعات 
طبیة خاصة وقرر المجلس حصر التنافس بین الطلبات المقدمة إلنشاء الجامعات الطبیة الخاصة 

ً بین ثالثة طلباتت على أن یق وم المجلس بدراسة ھذه والتي استقبلھا مجلس التعلیم العالي سابقا
ً بعد استكمال الشروط التالیة خالل مدة أقصاھا شھرین من تاریخھ واإلعتذار إلى  الطلبات مجددا

 - :أصحاب الطلبات الثالثة األخرى 
جامعات عالمیة مرموقة، على أن تكون الشھادات /تزوید المجلس باتفاقیات محدثة مع جامعة  - 1

 .معات أو معتمدة منھاالصادرة عنھا مشتركة مع ھذه الجا
أن تتضمن االتفاقیة التزام الجامعة العالمیة بتزوید الجامعة المراد انشاؤھا بعدد من أعضاء   - 2

ً في  الھیئة التدریسیة للمشاركة في تدریس مساقات العلوم الطبیة األساسیة ومساقات التخصص خاصة
حین تمكن الجامعة من توفیر العدد السنوات الَخمس األولى من تاریخ قبول الطلبة في الجامعة ول

 .الكافي من أعضاء الھیئة التدریسیة
تقدیم تعھد خطي مفصل یُبین فیھ االلتزام بإنشاء صندوق ابتعاث للحصول على الدرجات   - 3

العلمیة التي تحتاجھا الجامعة بالتعاون مع وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بحیث یبدأ العمل بھ 
على أن یتم ذلك من خالل , الثة أشھر من تاریخ الحصول على الترخیص المبدئيوتفعیلھ خالل ث

اتفاقیة خاصة مع الوزارة توقع بعد حصول الجامعة على الترخیص المبدئي بحیث تمثل الوزارة 
 .والمستثمر بالتساوي في إدارة ھذا الصندوق

ویتم إنفاق , یلیة السنویةمن الموازنة التشغ%) 20(أن ال تقل موازنة صندوق االبتعاث عن   - 4
ً ألغراض االیفاد ضمن خطة تحقق معاییر %) 90(ما ال یقل عن  من موازنة الصندوق سنویا

 .االعتماد العام والخاص
ً لتغطیة تكالیف ) 10(تقدیم تعھد لتخصیص مبلغ ال یقل عن   - 5 اآلف دینار أردني سنویا

 .ممتحنین بالتنسیق مع ھیئة االعتمادممتحنین خارجیین لالمتحانات النھائیة ویتم اختیار ال
تقدیم تعھد خطي بأن ال تقل نسبة الطلبة الوافدین الملتحقین في كل برنامج على ما نسبتھ   - 6
 .من اجمالي طلبة البرنامج لكل جامعة%) 60(

  4: الجمعة ص/ الرأي  -طلبة نیوز
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تقدیم تعھد خطي باستحداث كلیتي طب وطب أسنان منذ البدایة وتلتزم باستحداث باقي   - 7
 .والصحیة خالل ثالث سنوات على االكثر التخصصات الطبیة

 
كما قرر المجلس تأجیل موضوع انشاء كلیات طب أسنان في الجامعات الخاصة لحین البت في إنشاء 
الجامعات الطبیة الخاصة، كذلك قرر المجلس تغییر مسمى كلیة اإلقتصاد والعلوم اإلداریة في جامعة 

ً من بدایة  2017/2018الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي  العلوم التطبیقیة الخاصة إعتبارا
 ).كلیة األعمال(لتصبح 
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  إعالن نتائج التوجیھي السبت المقبل
  

قررت وزارة التربیة والتعلیم اعالن نتائج امتحان شھادة الدراسة الثانویة العامة للدورة الشتویة یوم 
   .2018/  2/ 17السبت المقبل الموافق 

  
ویعقد وزیر التربیة والتعلیم الدكتور عمر الرزاز مؤتمرا صحفیا في مركز الملكة رانیا العبد اهللا 

   .لتكنولوجیا التعلیم حول نتائج االمتحان الساعة العاشرة والنصف صباحا من الیوم نفسھ
  

  .موقعھاوقالت الوزارة ان النتائج ستعلن الكترونیا على 

  1: الرأي ص
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 ستراتیجیة حدیثة في تھمیش دور المرأةا 11: لمرأة والتعلیما
  

 ذوقان عبیدات. د
 

، أن نقول كانت المرأة أكثر المتأثرین بالتراجع الفكري والثقافي في ھذا العصر الداعشي  ً لیس سرا
وبعد أن قطعت المرأة شوطا في التقدم االجتماعي عدنا نناقش ادوارھا من .  قیما وسلوكا: بإمتیاز

وار، ونناقش عملھا ومالبسھا ومكیاجھا بل ونناقش من سیوصلھا إلى العمل أو جدید، وتنمیط ھذه األد
إذن ھذا ھو الجو الثقافي المجتمعي، فما انعكاساتھ . المدرسة، ومن الضروري أن یكون السائق مسلما

 على التعلیم؟ وھل ما یزال كافیا أن یقدم التعلیم موضوعا أو أكثر عن سیدة عالمة أو رائدة فضاء؟ 
)1( 

 حكایة مؤھالت المرأة
كانت المرأة تضطھد إداریا بحجة انخفاض مؤھالتھا التعلیمیة، بل اتھمت في ذكائھا وانخفاض 

وبعد أن كشفت الوقائع تفوق . قدراتھا في التفكیر المجرد، وسیطرة الجانب العاطفي على قراراتھا
دیث غیاب الفوارق في المرأة الدراسي في المدارس والجامعات، وبعد أن كشف علم النفس الح

 .القدرات والذكاء بین الرجال والنساء
أسقط األمر في أیدي .. وبعد أن كشفت بحوث الدماغ الحدیثة أن العاطفة ضرورة جدا للتفكیر السلیم

أصحاب ھذا المنطق ولم یعد باستطاعة أحد أن یشكك في قدرات المرأة ومؤھالتھا وذكائھا 
لى اسالیب جدیدة للتقلیل من فرص المرأة وتقدمھا، لیس أھمھا إنكار فلجأوا إ. واستراتیجیات تفكیرھا

استقاللھا كشخص لھ كیان، وأنھا مكملة للرجل أو أنھا أخت الرجل وأم الرجل وعمة الرجال إلى 
أخره من اوصاف تضعھا دائما مضافة إلى الرجل دون أي كیان مستقل، فلجأ المجتمع التقلیدي ومن 

اھات المحافظة والتقلیدیة إلى ابتكار اسالیب واستراتیجیات جدیدة لتھمیش یقوده من أصحاب االتج
 دور المرأة فما ھذه االستراتیجیات؟

)2( 
 استراتیجیات تھمیش المرأة

قلنا لم یعد ممكنا التعلل بمؤھالت المرأة وقدراتھا، لذلك لجأ المعنیون من مدیرین ومسؤولین 
یدة لتھمیش المرأة، وسأعرض فیما یأتي ھذه واصحاب قرار إلى ابتكار استراتیجیات جد

 :االستراتیجیات
 ً حیث تقوم المؤسسة باالمتناع عن إعالن الوظائف المھمة : استراتیجیة المماطلة والتأجیل: اوال

الشاغرة، إذا كانوا یشعرون أن عددا من  النساء أو احداھن من أكثر المستحقین لھذه الوظیفة على 
ل مرور المرأة المستحقة بأوضاع أسریة أو فزیولوجیة معیقة، أو ظھور أمل أن یتغیر شيء ما، مث

إذن تؤجل المؤسسة تعبئة الوظیفة القیادیة الشاغرة على أمل تغیر ما . فارس مبدع یصعب منافستھ
 .یساعدھا على تجنب تعیین سیدة

 ً عن سیدات یصلحن طلب أحد وزراء التربیة مني التفكیر : استراتیجیة البحث عن امرأة خارقة: ثانیا
ارید سیدات مبدعات مؤثرات، قویات، واثقات، مؤھالت : وحدد لي شرطا. لوظیفة مدیر تربیة وتعلیم

وھل لدینا رجال یمتلكون ھذه الصفات؟ لماذا تضع معاییر لتعیین سیدات : الخ، فقلت لھ..محترمات
فإننا ال شك نمتلك مئات  تختلف عن معاییر الرجال؟ إذا أردت سیدات بمثل معاییر الرجال المدراء

 .منھن

  8: الغد ص

 مقاالت
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اذن؛ نعتذر ونتعلل بغیاب السیدات الخارقات لتعیینھن في وظائف یشغلھا رجال عادیون جدا وربما 
 !أقل
تعمل بعض المؤسسات ومدیروھا على التنجیم : استراتیجیات المقارنة بنماذج نسائیة فاشلة: ثالثا

لیصدروا حكما تنبؤیا على فشل أي سیدة قد  بالبحث عن سیدات اشغلن بعض الوظائف وفشلن فیھا،
فاشلة أو وزیرة ضعیفة، أو مدیرة " نائبة"تعین في وظیفة قیادیة، وكثیرا ما ینسجون القصص عن 

 .لن نغامر في تعیین سیدة لھذا المنصب: لیقولوا. الخ.. استقالت او قیادیة بكت 
لین الى وضع شروط قاسیة للوظائف یعمد بعض المسؤو: استراتیجیات تعقید مھام الوظیفة: رابعا

من متطلبات الوظیفة السفر إلى المحافظات والنوم فیھا لمدد  -: بحیث ال تقدم أي  سیدة علیھا، مثل
 .غیر محددة، والغیاب عن مكان العمل فترات

التعامل مع عمال محافظین ومن طبقات اجتماعیة ال تؤمن  -. العمل اللیلي واالجتماعات اللیلیة -
 .دات غیر رجالیةبقیا

 .إن مثل ھذه الشروط قد ترعب اي سیدة وتمنعھا من التقدم أو التفكیر في ھذه الوظیفة
تثار عادة عقبات امام الوظائف : استراتیجیة الحفاظ على سمعة العامالت وسمعة المؤسسة: خامسا

ت معنا من ان القیادیة مثل، ھذه الوظیفة قد تعرض السیدات للقیل والقال، ونحن نربأ بالعامال
یتعرضن للتشویھ واالشارات، فسیداتنا ماجدات ومن مسؤولیتنا حمایتھن من اشكال التشویھ 

 .كالتحرش واالشاعات واالتھامات
اما سمعة . فالمرأة حساسة وسمعتھا حساسة، ولن نھین العامالت في مؤسستنا ونعرضھن ألي كالم

 .اء، او تملك النساء فیھا ادوارا قیادیةمؤسسة تدیرھا النس: المؤسسة فال نرید ان یقال عنا
یثیر المسؤولون بأن القیادة تتطلب حضورا قویا وفاعال : استراتیجیة الدوام المستمر والمنتظم: سادسا

ان . ومستمرا فال قیمة لقائد یضطر للغیاب تحت شعار اجازة امومة مثال، أو اجازة عائلیة أو غیرھا
ً، وال تحتاج لقیادات تضطر على فترات مغادرة المرأة القائدة ھي من تكون على رأ س عملھا دائما

 .حتى أن بعض المؤسسات تشترط غیر متزوجة في احسن االحوال! العمل
 ً تقوم ھذه االستراتیجیة باخفاء الوظیفة القیادیة أو :  Shelvingاستراتیجیة الوضع على الرف : سابعا

اشغالھا غیر ملح في ! انھا وظیفة مھمة، ولكنتأجیل عرضھا، أو التقلیل من اھمیتھا، كأن تعلن 
 .الوقت الحالي، وان المؤسسة تستطیع العمل دون وجود ھذه الوظیفة التي یمكن تأجیلھا

وھي استراتیجیة شائعة االستخدام، تتعلق بالمماطلة وشراء الوقت، : استراتیجیة اللجان: ثامنا
لجنة وضع معاییر  -: تشغلھا تشكل لجان مثل واحداث الملل، فحین تشغر وظیفة ما، یمكن للمرأة ان

 .لجنة جمع الطلبات والنظر فیھا - . لجنة اإلعالن عن الوظیفة -. للوظیفة
 ً ومن الجدیر بالذكر ان استراتیجیة اللجان . حیث ینسى الجمیع ھذه الوظیفة لیقوم المدیر بتعبئتھا الحقا

 .قد تستخدم ضد الرجال ایضا ممن ال یرغب بتعیینھم
ً تاس ً ما تستخدم للتعرض الى : استراتیجیات المقابلة المباشرة: عا المقابلة سالح ذو حدین، وغالبا

الشخصیة ومستویاتھا الثقافیة والمعرفیة، وفي مقابالت المرأة یمكن ان تستخدم الفشالھا، كأن تسأل 
 .ن اسئلةالخ م.. ما عاصمة كذا؟ كم عدد سكانھا؟ بماذا یشتغل اھلھا؟ و: اسئلة تعجیزیة مثل

. وفي المقابالت واالمتحانات یمكن ألي مدیر أن یثیر اسئلة لن ینجح فیھا افالطون أو ارسطو
 .فاستراتیجیة المقابالت یمكن ان تستثنى أي سیدة من أیة وظیفة

تستخدم ھذه االستراتیجیة في وضع عقبات أمام عمل : استراتیجیة التكیف والقبول االجتماعي: عاشرا
ھل  -من یوصل المرأة الى العمل؟  -: ذار دینیة او ثقافیة، حیث نسمع عادة اقواال مثلالمرأة تحت اع

ھل لدیھا سائق مسلم؟ ھل استأذنت زوجھا أو ولي امرھا في الخروج  -یستطیع زوجھا ان یوصلھا؟ 
ً ما تثار امام المرأة في الوظائف العادیة فكیف بالقیادیة  .من المنزل؟ ان مثل ھذه االسئلة غالبا
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عند استعراض حاملي جوائز نوبل، نجد عدد النساء : استراتیجیة غیاب نساء فاعالت: أحد عشر
محدودا وباستعراض رئیسات الوزراء نجد عددھن محدودا، فال توجد نماذج نسائیة ملھمة أو 

 فلماذا تغامر مؤسستھا بتعیین باحثات أو قائدات؟؟. مشجعة
واضح لقیادات تربویة او سیاسیة، او مجتمعیة، او  فعلى المستوى العالمي والمحلي ال وجود

 . عسكریة
)3 ( 

 المناھج والتربیة في مواجھة استراتیجیات التھمیش
 :تبدو أمام التربیة والمناھج مھمتان أو أكثر في ھذا المجال

 ً س في مھمة تقدیم المرأة كانسان مستقل قادر على التفكیر واتخاذ القرار، ال فروق تعود إلى الجن: اوال
 .وھذا غیر موجود في مناھجنا. ھذا المجال

 ً تخصیص نصف المواقف اإلنسانیة في المناھج للمرأة، بحیث تعرض شاعرات وعالمات : ثانیا
وحكیمات ومغامرات وشخصیات تاریخیة او اي نموذج آخر، كما تعرض تماما النماذج واالدوار 

 .الرجالیة
 ً  .ماما دون تمییز أو انحیاز أو تعصبالتوسع في عرض النماذج النسائیة ت: ثالثا

 ً تطویر مھارات التفكیر الناقد لیتمكن الطالب من كشف اسالیب الخداع والتضلیل والتحیزات : رابعا
  .والمغالطات
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  جبل طارق –محمود داود علي عریقات  -
  اربد –سعدي محمد عبدالھادي نعمان  -
  دضاحیة الرشی –محمود محمد محمود صبري  -
  جمعیة عشیرة الفرحات –فریدة یعقوب منیزل الفرح  -
  الزرقاء –سلیم مصطفى جبر الضمیري  -
  ضاحیة النخیل –عزمي احمد یعقوب الظاھر  -
  الصوانیة –جریس سلیمان سویلم حداد  -
  
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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 استمرار االرتفاع على درجات الحرارة منخفض جوي عمیق من مساء االثنین

 
 

درجات مع  10درجة مئویة، والصغرى  23ض درجات الحرارة قلیال الیوم لتصل العظمى إلى تنخف
بقاء االجواء دافئة في مناطق المملكة كافة ، مع ظھور كمیات من الغیوم على ارتفاعات متوسطة 
وعالیة، وھناك فرصة ضعیفة اثناء اللیل لسقوط زخات خفیفة من المطر خاصة في اجزاء من شمال 

  .كةالممل
 

ً بشكل ملموس لتصل العظمى إلى   16وحسب دائرة االرصاد الجویة تنخفض درجات الحرارة غدا
درجة، لتسود أجواء باردة نسبیا وغائمة بوجھ عام وتسقط بمشیئة هللا زخات خفیفة من المطر في 
شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقیة، ومع ساعات اللیل تتاثر المملكة تدریجیا 
بمنخفض جوي یتمركز جنوب تركیا حیث تتكاثر الغیوم المنخفضة وتسقط االمطار في شمال ووسط 
المملكة، ویتوقع ان تكون الھطوالت في ساعات متأخرة من اللیل غزیرة على فترات مصحوبة 
بالبرق والرعد أحیانا، تمتد تدریجیا في ساعات ما بعد منتصف اللیل لتشمل الھ طوالت باقي مناطق 

  .مملكةال
 

وتوالي درجات الحرارة انخفاضھا بعد غد الثالثاء لتسجل ضمن معدالتھا االعتیادیة للوقت ذاتھ من 
درجة، وتكون األجواء باردة وغائمة وماطرة بین الحین واآلخر في  12السنة، إذ تصل العظمى إلى 

حوبة بالبرق معظم مناطق المملكة وتكون الھطوالت خالل ساعات الصباح غزیرة على فترات مص
والرعد احیانا، ویتوقع مع ساعات اللیل األولى أن تضعف الھطوالت وتتناقص كمیات الغیوم وتخف 

  .سرعة الریاح الغربیة

  طلبة نیوز
  

 حالة الطقس
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 المحافظون یلتحقون في مواقعھم الجدیدة .. المحافظون الجدد یؤدون غدا الیمین القانونیة امام جاللة الملك
   .یوم الثالثاء

  
 فات في أحد أندیة المعلمین في محافظات الشمال أدت الى توقیف موظف عن العمل واحالتھ تجاوزات ومخال

  .النادي المشار الیھ لیس لھ مدیر حتى االن اال ان ھناك ادارة مؤقتة لتسییر أموره فقط.. الى القضاء
  

  إلستثمار أن مستثمرین في مجال القھوة والبن و المكسرات انسحبا من مفاوضات ا» عین الرأي«علمت
بالمدینة الصناعیة في المفرق بسبب قرار وزیر الصناعة والتجارة االخیر المتعلق بمساواة مصانع خارج 

  .المناطق التنمویة بمثل الداخل في مجال اإلعفاء الضریبي

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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  وصف سفیر دولة اإلمارات العربیة المتحدة لدى األردن مطر الشامسي جاللة الملك عبد هللا

تشرفت بمرافقة جاللة الملك «لبساطة، وكتب في تغریدة على حسابھ تویتر أمس الثاني بقمة ا
عبدهللا الثاني ابن الحسین وجاللة الملكة رانیا العبدهللا خالل زیارتھما لمتحف اللوفر 
ابوظبي، وكان جاللتھ قمة البساطة ودائم االبتسامة وھو یستمع للشرح حول مقتنیات المتحف 

ً للشعب األردني بملكھم العظیمویوزع االبتسامات الص   .»ادقة على زوار المتحف، ھنیئا
  

  ،تشرفت بلقاء (كتب السفیر األردني في رام هللا خالد الشوابكھ على صفحتھ الفیس بوك
الرئیس الفلسطیني محمود عباس الذي منحني وسام نجمة القدس بمناسبة انتھاء فترة عملي 

وبھذه المناسبة أرجو أن أتقدم .. نصف السنةفي دولة فلسطین التي دامت أربع سنوات و
بجزیل الشكر لكافة اإلخوة واألخوات في فلسطین على حسن الضیافة والرعایة والحب 

  ).والمودة التي منحوني إیاھا طوال فترة اقامتي في دولة فلسطین
  
  
  
  

 صنارة الدستور
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 یتلقى رئیس الوزراء الدكتور ھاني الملقي راجع یوم أمس مدینة الحسین الطبیة، حیث س
وكان الملقي عاد من الوالیات المتحدة األمیركیة أول من أمس بعد أن تقرر أن . العالج ھناك

  .یستكمل عالجھ في األردن
 

  یعقد مجلس النقباء المھنیین عصر الیوم األحد مؤتمرا صحفیا في مجمع النقابات المھنیة
بحسب " لداخلي والعربيعدد من القضایا المھمة في الشأن ا"بالشمیساني، یتحدث فیھ حول 

 .ما أعلنت النقابات أمس
  

  مجلس النواب یعقد عصر الیوم جلسة تشریعیة، یستكمل فیھا مناقشة مشروع قانون المصادر
مادة، ما یعني أن الجلسة  39ویتكون مشروع القانون من . الطبیعیة من المادة الثانیة منھ

قبل الوصول إلى إدراج مذكرة  المقبلة یمكن أن تخصص أیضا لمواصلة مناقشة القانون
 .حجب الثقة عن الحكومة على الجلسة

  
  دعا أصحاب تكاسي إلى االعتصام عصر الیوم أمام مجلس النواب، احتجاجا على تعلیمات

وأصدرت لجنة تطلق . ھیئة تنظیم النقل العام حول خدمة النقل عبر شركات التطبیقات الذكیة
بیانا أمس دعت فیھ إلى االعتصام الیوم لقطاع  "لجنة تكسي فرسان األردن"على نفسھا 

حتى إیقاف تعلیمات الھیئة بتشغیل السیارات الخصوصي ضمن "التكسي األصفر 
 ".التطبیقات

  
  مجلس نقابة المھندسین قرر تشكیل لجنة متابعة لقضایا المھندسین المغتربین ممن عادوا

تسھیل ادماج العائدین بسوق العمل مؤخرا للمملكة بعد إنھاء عملھم بدول االغتراب، ووعد ب
یشار إلى أن األشھر القلیلة الماضیة شھدت تزایدا في إنھاء عقود وأعمال مھنیین . المحلي

  .وموظفین أردنیین في بعض دول االغتراب جراء سیاسات وأوضاع خاصة بتلك الدول

 زواریب الغد
  


