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  ) المختص بنمذجة معلومات البناءRevitمذكرة تفاھم لتزوید الطلبة ببرنامج (
  

من شركة األوتودیسك وقعت الجامعة األردنیة ممثلة بكلیة الھندسة ومركز دیزاین زون المعتمد 
وشركة أودبي العالمیتین، مذكرة تفاھم تنص على تزوید طلبة التخصصات الھندسیة عموما والمدنیة 

) المختص بنمذجة معلومات البناء والذي بات متطلبا تنافسیا لخریجي Revitبشكل خاص ببرنامج (
  التخصصات الھندسیة للمنافسة في أسواق العمل المحلیة والدولیة.

  
   
  
   

واالتفاقیة التي وقعھا عن الجامعة رئیسھا الدكتور عبد الكریم القضاة وعن المركز مدیرتھ التنفیذیة 
المھندسة إسراء الطویسي، من شأنھا االرتقاء بالقدرات والمھارات العملیة لطلبة التخصصات 

عة ویجعل الطلبة الھندسیة بما یعود بالفائدة علیھم، وینعكس إیجابا على مخرجات التعلیم في الجام
یواكبون كل ما ھو جدید وحدیث في سوق العمل فیما یتعلق بمجال التطبیقات التكنولوجیة الحدیثة 

  المتعلقة بالمجال.
   
   

وتتضمن بنود المذكرة التي حضرھا عمید كلیة الھندسة الدكتور علي أبو غنیمة ورئیس قسم الھندسة 
المھندس حسام زكي، تقدیم (دیزاین زون) ما یقارب المدنیة الدكتور نسیم الشطرات، ومن المركز 

) نسخة مجانیة من ھذا البرنامج وتنزیلھ على األجھزة الحاسوبیة للفریق األول بما یتطلب 50(
  مصلحة واحتیاجات كلیة الھندسة.

   
   

وبموجب المذكرة، یقوم المركز بعقد دورات تدریبیة ألعضاء الھیئة التدریسیة في الكلیة على آلیة 
عمل واستخدام البرنامج، باإلضافة إلى ورش عملیة تستھدف الطلبة بغیة تعریفھم بآخر المستجدات 
وأحدث اإلصدارت فیما یتعلق بھذا البرنامج، وكیفیة استخدامھ وفائدتھ في تعزیز مھاراتھم بما یمكنھم 

  من خوض سوق العمل بجدارة.
   
   

ود التي تبذلھا عمادة كلیة الھندسة في سعیھا وقبیل حفل توقیع المذكرة، أثنى القضاة على الجھ
لالنفتاح والتشبیك مع مختلف المؤسسات التعلیمیة في ذات التخصص المشترك، ومواكبة كل ما ھو 
جدید وحدیث من شأنھ خدمة العملیة التعلیمیة في الكلیة واالرتقاء بمستواھا بین نظیراتھا محلیا 

  وإقلیمیا وعالمیا.
   
   

تور أبو غنیمة إن كلیة الھندسة كانت وال تزال تحرص على توفیر بیئة نموذجیة في حین قال الدك
محفزة للطلبة لتعلیمھم مختلف المھارات الھندسیة والبحث العلمي الھندسي، لتخریج مھندسین 
وباحثین في علوم الھندسة المختلفة التي تلبي متطلبات القطاع الھندسي، وتأمین أسواق العمل المحلیة 

 أخبار األردنیة

                                       10/5/2019الجمعة                                                                                                15الرأي ص:
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یة والعالمیة بالكفاءات المتمیزة، مؤكدا أن نمذجة معلومات البناء من شأنھ تجسیر الفجوة ما والعرب
بین مخرجات التعلیم وما یتطلبھ سوق العمل، باإلضافة للخاصیة التي یتمتع فیھا في إعداد مخططات 

  ھندسیة متكاملة ومتطابقة في المعلومات والبیانات.
   
   

ریب طلبة كلیة الھندسة على برنامج نمذجة معلومات البناء بھدف بدوره، أكد الشطرات أھمیة تد
تطویر مھاراتھم وقدراتھم الھندسیة في ھذا المجال، حیث بات اإللمام في آلیة عملھ متطلبا أساسیا 
لیكون خریج الھندسة قادرا على المنافسة في سوق العمل، مشیرا إلى أن دوال كبیرة مثل أمریكا 

ذا المجال، لما یحققھ ھذا البرنامج من تكاملیة وانسجام في قدرتھ على  تقدیم وأوروبا سبقتنا في ھ
  تصورات مسبقة ودقیقة للمخططات الھندسیة وحساب الكمیات.

   
   

    
إلى ذلك أعربت الطویسي عن سعادتھا في إبرام المذكرة مع كلیة الھندسة التي تعتبر أكبر ممثل 

دنیة لنسبة الطلبة الدارسین فیھا، وقد تمیزوا على المستوى لقطاع الھندسة في مختلف الجامعات األر
النظري والعملي بین نظرائھم، متمنیة استمرار التعاون معھا من خالل تقدیم البرامج المتخصصة 
والتعلیمیة الھادفة بما یخدم مصلحة الطلبة ذوي االختصاصات المعنیة وبما یجعل الجامعة األردنیة 

یرة لمواكبة كل ما ھو جدید في عالم التكنولوجیا والتطور.في مصاف الجامعات المسا
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  الشباب.. كیف ینظرون إلى تحدیاتھم..؟
  

لم یخِف شباب تذمرھم من ارتفاع نسبة البطالة في صفوفھم، وھو ما اعتبروه التحدي األبرز والعائق 
شرین إلى تحدیات أخرى ولم یقف الشباب عند ھذا التحدي، مؤ .األكبر في طریقھم إلى بناء مستقبلھم

تحدیات، تقف سیاسات الحكومات  .أبرزھا عدم تكافؤ الفرص، ووجود الواسطة والمحسوبیة
المتعاقبة وراء جزء كبیر منھا، دون أن أن نغفل مشكالت اإلقلیم العربي المضطرب الذي ما یزال 

االجتماعیة والنفسیة للواقع یضغط على المملكة بتبعاتھ األمنیة واالقتصادیة، باالضافة إلى التأثیرات 
  لشباب یفكرون بالبدائل ومنھا حلماالقتصادي التي تتمثل في اھتزاز حالة االستقرار النفسي وتجعل ا

  الھجرة الى البالد التي یعتقدون أنھا یمكن أن تؤمن لھم الحیاة الھادئة المطلوبة
  
عیفة في ظل االنفتاح الذي مختصون وشباب رأوا في أحادیث لـ$ أن الحلول الحكومیة أصبحت ض 

ً تلو اآلخر، وفي  یتعرض لھ الشباب على مواقع التواصل االجتماعي، وازدیاد أعداد الخریجین عاما
ظل الخلل القائم بین سیاسات التعلیم واحتیاجات سوق العمل، داعین الحكومة إلى جلب استثمارات 

التكیّف والمشكالت نائب رئیس  .فظاتومشاریع مولدة لفرص العمل، وخلق بیئة استثماریة في المحا
ان تحدیات عدیدة تعترض الشباب «جامعة البترا وعمید كلیة االعالم الدكتور تیسیر أبوعرجة قال 

ً من خریجي الجامعات بسبب ضعف  في الوقت الحاضر أبرزھا البطالة التي تواجھھم خصوصا
  «ف محدودة العددالفرص في سوق العمل، واألعداد الكبیرة التي تنافس على وظائ

  
ولفت إلى مشكالت اإلقلیم العربي المضطرب الذي ما یزال یضغط علینا بتبعاتھ األمنیة  

واالقتصادیة، باالضافة إلى التأثیرات االجتماعیة والنفسیة للواقع االقتصادي التي تتمثل في اھتزاز 
رة الى البالد التي یعتقدون حالة االستقرار النفسي وتجعل الشباب یفكرون بالبدائل ومنھا حلم الھج

مسألة التكیف مع منظومة القیم «ولفت أبو عرجھ إلى  .أنھا یمكن أن تؤمن لھم الحیاة الھادئة المطلوبة
التي تتغیر باستمرار في ضوء موجات التغییر العالمي في القیم واالتصال مع ثقافات العصر المغایرة 

رضھ ثورة االتصال والتواصل االجتماعي التي تقدم القادمة مع العولمة وثورة المعلومات، وما تف
للشباب أدوات جدیدة للتعارف والتواصل والتعبیر بما تحملھ من تأثیرات جدیدة في أسلوب الحیاة 

  «وتالقح األفكار والبحث عن الذات
  
مشاكل لیست منغلقة على نفسھا الخبیر االقتصادي حسام عایش أشار إلى أن المجتمع األردني فتي  
الدولة األردنیة ممثلة بحكوماتھا لم تأخذ ذلك بعین االعتبار وھي تصوغ برامجھا االقتصادیة، و

وركزت على كیفیة إخراج األردن من أزماتھ المالیة وفق برامج للتصحیح االقتصادي او ضمن ھذه 
اط المسمیات بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وھذا األمر عكس مفھوم الحكومة من تطویر النش

االفتصادي إلى دور آخر یتعلق بكیفیة إدارة العملیة االقتصادیة ما أدى إلى إھمال توفیر فرص عمل 
وأضاف عایش: توجد فجوة في المجتمع بین شباب  .وإحداث تطور ونمو اقتصادي حقیقیین

ینخرطون في سوق العمل وبین نموذج اقتصادي یركز على إدارة الحد األدنى من تطور فرص 
ورأى أن الشباب أمام عدة تحدیات  .لك ال یوجد اي انعكاس لنماذج إیجابیة من الحكوماتعمل، لذ

أبرزھا تحدي البطالة، وتحدي تشكیل متطلبات الشباب في مواجھة مشكالت التغییر في األنظمة 
وشدد على استحالة تمكین الشباب دون تمكین المجتمع بكاملھ ألن  .والقوانین والسیاسات الحكومیة

ً الح ً إلى تكوین برنامج اقتصادي مختلف یحمل أفكارا لول المطروحة ال تعني حل المشكالت، داعیا

 شؤون جامعیة ومحلیة

                                       12/5/2019األحد                                                                                          الرأي الكتروني       
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جدیدة مثل وجود مشاریع صغیرة ومتوسطة حقیقیة تتمتع بالقدرة على إثبات نفسھا وتخدم الشباب 
   .والمشاریع الكبیرة

  
فاعل من خاللھ كل العناصر ودعا إلى استثمار المشاریع التي توفر فرص العمل للشباب فالمجتمع تت

أن مشاكل المجتمع لیست مشاكل منغلقة على نفسھا، «وختم عایش  .إلنتاج مركبات جدیدة منتجة
فبسبب الوسائل التكنولوجیة الحدیثة أصبح العالم یشارك المجتمعات األخرى بمشاكلھ على اختالفھا 

أصبح العالم یراقب ویتابع  حتى وإن كانت صغیرة أو فردیة، ومن الممكن أن یندد أو یتدخل،
خلل بین سیاسات واحتیاجات عضو اتحاد طلبة  .«مشكالتنا التي باتت تنعكس على المجتمع بأكملھ

یعد المجتمع األردني من المجتمعات الفتیة التي یشكل الشباب «الجامعة األردنیة عزام الجمعاني قال 
نھم أساس تطویر وتحسین المجتمع حیث أن النسبة األكبر فیھ، وتكمن أھمیة الشباب في المجتمع بأ

ً في تجدید الوضع الحالي للمجتمع وذلك من خالل القیادة واالبتكار والمھارات وھم  للشباب دورا
القدوة لألجیال القادمة، وتعتبر البطالة مشكلة اقتصادیة، سیاسیة، اجتماعیة أمنیة ونفسیة، حیث یحتل 

ً بنسبة     %».7.18البطالة حیث بلغت األردن المرتبة الرابعة عربیا
  

تؤثر البطالة على الشباب والمجتمع، إذ تمس الناحیة النفسیة للشباب وتؤدي إلى عدم «وأضاف 
التوافق النفسي لدیھم وفقدان الثقة بالنفس والشعور بالفشل، ومن الناحیة األمنیة ترتبط البطالة بانتشار 

شباع حاجاتھم عن طریق االعتداء على الغیر، الجریمة حیث یسعى بعض المتعطلین عن العمل إلى إ
ورأى  .«أما الناحیة االقتصادیة العامة فالبطالة سبب في تأخر نمو وازدھار االقتصاد الوطني

إن أبرز أسباب البطالة عجز سوق العمل عن توفیر فرص عمل للخریجین بسبب أعدادھم «الجمعاني 
ً بسبب الخلل القائم بین سیاسات  التعلیم واحتیاجات سوق العمل، وشح الموارد الكبیرة وأیضا

االقتصادیة واستقبال العمالة الوافدة التي تشغل الفرص بتكالیف أقل مما یطلبھ أفراد المجتمع المحلي، 
البطالة  .«باإلضافة إلى تأثیر المجتمع من خالل األعراف والقیم السائدة المرتبطة بثقافة العیب

تسویق في الجامعة األردنیة والناشط االجتماعي محمد عوض رأى المقنعة انھكت الحكومة طالب ال
ً بشكل مباشر بمستوى « إن أبرز المشاكل التي تواجھ الشباب ھي البطالة، والتي تعتبر عامالً مؤثرا

ً »الفقر واالنتاجیة ً الشباب إلى المبادرة في التغییر وحل المشكلة في تمكین أنفسنا علمیا ، داعیا
 ً وض، فإن أعداد الخریجین في ازدیاد، وأصبحت التخصصات من راكدة لمشبعة ووفق ع .«وعملیا

وما زال العدد یتفاقم، وفي ظل ھذا االزدیاد الكبیر لعدد الخریجین لم یعد ھنالك مقدرة للحكومة على 
  توفیر فرص العمل في ظل البطالة المقنعة التي انھكت الحكومة ومیزانیتھا

  
من الحلول الي یمكن للطالب الجامعي اتخاذھا لتحدي البطالة مثل وشدد عوض على توافر العدید  

الدورات الجامعیة، والحصول على المنحات والشراكات الخارجیة والداخلیة، والتشبیك والتدریب من 
خالل الشركات والمنظمات، والتدرب في الشركات بالمجان مقابل الخبرة وھنا تكون الفرصة باثبات 

ً لھاالذات والتثبیت، ألن   ھ في القطاعات الخاصة ھنالك تنافسیة عالیة ویجب أن یكون الخریج مستعدا
  
االستثمارات في المحافظات الناشط الشبابي في محافظة مأدبا ثاني العوامرة، لفت إلى وجود مراكز  

الشباب والمنظمات التي تعقد العدید من البرامج التدریبیة التي تصقل مواھب وقدرات الشباب، 
ً بأن المواجھة الحقیقیة في سوق العمل تكشف الضعف في وجود وتؤھل ھم لدخول سوق العمل، منوھا

ً إلى خلل أسس التعیینات في  ً وقواعد غیر منطقیة، مشیرا فرص العمل التي تفرض على الشباب أسسا
إن عدم وجود استثمارات حقیقیة في المحافظات یزید من البطالة «وقال  .دیوان الخدمة المدنیة

ً أمام الشباب في تحقیق طموحاتھم، حیث تتركز فرص و الركود االقتصادي واالجتماعي ویقف عائقا
العمل الحقیقیة في العاصمة والمحافظات الكبرى ما یدعونا نحن الشباب الى العزوف عن العمل في 
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 ھذه المناطق بسبب تدني األجور التي ال تغطي تكلفة المواصالت للوصول الى العمل والمصروف
ویشكو العوامرة من وجود الواسطة والمحسوبیة في االختیار للوظائف والمشاریع التي  .«الشخصي

ً  ٣تقدمھا المنظمات والتي تكون لمدة ال تتعدى  اشھر وبأجور متدنیة، وھذه الفرص ال تعد عمال
ً أن الشباب طاقة وقوة وقدرات یجب استغاللھا واستثمارھا في المكان الصح ً، مؤكدا یح لبناء حقیقیا

ً ألي  .الوطن ً بشریا تھمیش الشباب وعدم ثقتھم بالحكومة الشابة وعد حجاب تعتبر الشباب كنزا
مجتمع، حیث أنھم المستقبل الذي یصنع بھمتھم وعزیمتھم عظیم اإلنجازات، فھم أھم عنصر لتقدم 

  المجتمع وھم عماد الوطن إلمتالكھم القوة والحیویة والتغیر أكثر من غیرھم
  
یواجھ الشباب العدید من التحدیات مثل ارتفاع كلف التعلیم، ووجود العدید من الحاالت «بعت وتا 

التي تعثرت في تأمین الرسوم إلكمال الدراسة، والفجوة بین التعلیم المدرسي والجامعي ومتطلبات 
سوق العمل، واتباع اسلوب التلقین وطرق التفكیر النمطیة وعدم خلق بیئة للتفكیر 

باإلضافة إلى غیاب الجانب المعرفي والفكري والثقافي في مجتمعاتنا، وعدم وجود ».ياإلبداع
منصات تواصل بین شباب المجتمع ومؤسسات الدولة، ومعیقات للمشاركة في صنع القرار وتھمیش 

   .آرائھم وأدوارھم، وكل ذلك أدى إلى غیاب الثقة بین الشباب والحكومة
  

العمل السیاسي، وبناء التفكیر اإلبداعي واالبتكار وتزوید المجتمع  ودعت إلى تھیئة الطلبة لممارسة
بمنجزات تمتاز بالنوعیة والتفوق، فإن تطور وتقدم المجتمع یقاس بشبابھا ومفكریھا فھناك حاجة 
ملحة في تمكین الجانب المعرفي لدى الشباب ألنھم أمل الغد، ولحمایتھم من االنجراف نحو األفكار 

ً بالبطالة والفقر وارتفاع نسبتھا والخوف من المستقبل وقلة الدعم المادي السلبیة والمتط رفة، مرورا
  والمعنوي لتنفیذ الریادة الشبابیة وارتفاع تكالیف المعیشة وانخفاض األجور

  
التعاون وتأطیر نھج وطني ویعزو الشاب یزید حّدادین أسباب البطالة لعوامل خارجیة وداخلیة،  .

ً سحریة لحل ھذه المعضلة، لكننا نملك دعوة ألطراٍف «قال طبیعیة وبشریة، و نحن ال نملك عصا
ثالثة، قطاع عام، قطاع خاص وعّمال، إلى التعاون من أجل تأطیر وصیاغة نھج یكون ھدفھ بشكٍل 
ً، أال وھو العدالة االجتماعیة، بحیث على القطاع العام االعتدال عن الغلّو في أسالیب  رئیس وطنیا

ئب والرسوم على القطاعات الواعدة، وتشجیع وجذب القطاع الخاص لالستثمار في فرض الضرا
القطاعات الواعدة والتي تخلق أكبر عدد من فرص العمل ودعوتھ لالبتعاد عن القطاع العقاري 

ً ویقتل أي محاولة لخلق فرص عمل ً كبیرا    .والبنكي الذي یجلب ربحا
  

إن أبرز التحدیات التي تواجھ رواد األعمال في «یم القرالة وللریادیین.. تحدیات وقال الریادي إبراھ
األردن تتركز في عدة قضایا أھمھا العائق المادي والذي یتمثل بقدرة رائد األعمال على جلب الدعم 

ونوه القرالة، مؤسس  .«الالزم لمشروعھ الریادي لتحویلھ من فكرة إلى شركة على أرض الواقع
ً في استدامة »تقنیةالسحابة ال«مشروع ومبادرة  ، الى غیاب التمویل للمشاریع الریادیة أضحت عائقا

ً؛ إضافة الى مواجھة الشباب.. كیف ینظرون إلى تحدیاتھم..؟    المشاریع الریادیة الناشئة مالیا
  

ً لضعف الخبرات التي یمتلكھا في ھذا  رائد االعمال صعوبات بالقیام بجوالت لجلب استثمارات نظرا
   .المجال

  
إلى غیاب البنیة التحتیة واللوجستیة الالزمة لرائد األعمال خارج المدن الكبرى من حاضنات «فت ول

ومسرعات أعمال ومؤسسات ریادیة مختصة بالتدریب؛ خاصة أثناء إطالق الرواد مشاریعھم التي 
ن غیاب وشدد القرالة على أ .«تحتاج الى الدعم اللوجستي والتقني والتسویقي واالستشاري والتدریبي



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أن) عم962- 6( 5300426) فاكس: 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
8 

ً أمام الشباب؛ فالمشاریع الریادیة أغلبھا تكون  منظومة تشریعیة داعمة للمشاریع الریادیة یشكل تحدیا
بمراحلھا األولى ناشئة وتعمل ضمن موارد محدودة فیما ما زالت القوانین التشریعیة المنظمة لعمل 

 ً    .الشركات والقوانین الضریبیة تشكل عائقا
  

ة واضحة للمنظومة الریادیة في األردن یعتبر عقبة أخرى أمام رائد أن عدم وجود رؤی«وبیّن 
األعمال حول المجاالت الریادیة التي یجب أن یركز علیھا والمتطلبات الالزمة لتحصیل الدعم 

مؤسسات المجتمع المحلي تحتاج لتطویر سیاساتھا لیلى العزب ناشطة في القطاع الشبابي،  .«الالزم
لمناطق األكثر تھمیشا واألبعد مسافة عن العاصمة ال یجدون أدنى اھتمام من إن الشباب في ا«قالت 

قبل مؤسسات المجتمع المحلي الموجودة في مناطقھم، وذلك بسبب ضعف قدرات تلك المؤسسات 
وعدم وعیھا بمسؤولیتھا المجتمعیة تجاه الشباب بشكل خاص والمجتمع على وجھ العموم، إضافة الى 

یط الضوء نحو مواھب ھؤالء الشباب والعمل على تبنیھا وضعف استغالل عدم قدرتھا على تسل
ونوھت إلى ضرورة إیجاد حاضنات ترعى  .«الموارد المتاحة في تلك المناطق والعمل على توظیفھا

المواھب داخل تلك المؤسسات وخارجھا، والسعي إلى توسیع عملھا للوصول إلى شراكات عدیدة مع 
وتكوین شبكة عالقات تستطیع من خاللھا الحفاظ على ھؤالء الشباب  مختلف القطاعات األخرى،

وتنمیة مواھبھم وقدراتھم، وإعداد الخطط والبرامج التي تضمن الحصول على دعم وتمویل مادي 
لتحقیق اھداف وغایات الشباب في مناطقھم فالشباب ھم العمود الفقري إلحداث التنمیة واألكثر قدرة 

  خل مجتمعاتھمعلى إحداث التغییر دا
  

ودعت العزب الحكومة إلى ضرورة إیالء عنایة خاصة لمؤسسات المجتمع المحلي وشبابھا في 
المناطق المھمشة والفقیرة والعمل على تعزیز وتطویر السیاسات المعنیة بھم، ووضعھا على أعلى 

الناشطة ضحى وأشارت  .سلم أولویاتھا إضافة الى العمل على بناء قدرات تلك المؤسسات وتأھیلھا
عبد الغني إلى أن أبرز التحدیات التي تواجھ الشباب ھي إشباع سوق العمل بتخصصات راكدة، 
وتدني األجور بما ال یتناسب مع المستوى المعیشي واالقتصادي، وعلى الشباب إیصال صوتھم 

أن «الرقب  ترجمة األوراق النقاشیة الملكیة وبیّن المحامي والناشط الشبابي محمد .لمجلس النواب
الشاب األردني مثقل بالھموم والمسؤولیة، ویعاني من البطالة وعدم العثور على فرص عمل ما جعلھ 

ً یتغلغل االحباط بداخلھ وھذا ناقوس خطر على الشباب والمجتمع   «یائسا
  
ودعا إلى ترجمة األوراق النقاشیة لجاللة الملك على أرض الواقع، والتي یتحدث فیھا جاللتھ عن  .

الشباب ودوره بصنع النھضة، وإیجاد منصة شبابیة تتیح للشباب تقدیم مشاریعھم الریادیة التي یمكن 
ً وثقافة وطاقة یستطیع ان  استثمارھا وإنھاء البطالة وتشغیل العدید من الشباب، الذي یمتلك فكرا

لشباب إن ا» نشامى ونشمیات العمل التطوعي«وقال ماھر المجالي مدیر فریق  .یصنع الكثیر
یواجھون الكثیر من التحدیات من أھمھا تھمیش دورھم في المؤسسات، وعدم وصولھم لمراكز صنع 
القرار، وتقلیص دورھم في المشاركة السیاسیة والترشح لالنتخابات، وتأسیس أحزاب سیاسیة، 

لمدرب خلق بیئة إبداعیة وبیّن الباحث وا .ومنظمات وجمعیات شبابیة، وقلة جلسات الحوار الشبابي
أن التحدي االقتصادي من أبرز ھموم الشباب، «في قضایا التنمیة السیاسیة الدكتور أحمد العجارمة 

فالظروف االقتصادیة الصعبة التي تمر بھا البالد تؤثر بشكل مباشر على الشباب، وقلة فرص العمل 
مشكالت اجتماعیة  المتوافرة، فیقع الشباب نتیجة لذلك فریسة للبطالة والفقر وما یتبع ذلك ِمن

وأضاف العجارمة أن شبح البطالة یجعل الشباب عرضة لالنحراف والضیاع  .«وسیاسیة وأمنیة
ً الجھات المعنیة كافة إلى العمل بشكل جدي  وربما  للمخدرات والجریمة والتطرف واالرھاب، داعیا

خالل مسیرات الشباب وعلمي إلیجاد حلول لمشكلة البطالة، والتي بدأنا نلمس آثارھا الخطیرة من 
ودعا الحكومة إلى ابتكار حلول غیر تقلیدیة لھذه  .«المتعطلین عن العمل من المحافظات إلى عمان
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المشكلة، وجلب االستثمارات والمشاریع المولدة لفرص العمل، من خالل إیجاد بیئة استثماریة 
یة لالستثمار في األردن تنافسیة وجذابة تستقطب رؤوس األموال العربیة والعالمیة وحتى المحل

ویأتي تمكین الشباب، وفق العجارمة، بتفعیل دورھم في المشاركة الفاعلة  .وخاصة في المحافظات
بعملیة صنع القرار، وخلق بیئة من التفاؤل واالبداع ما یحفز الشباب على العطاء والبناء، حیث إن 

لق حالة عامة من االحباط وفقدان إقصاء الشباب وتھمیشھم من مراكز صنع القرار من شأنھ أن یخ
  .األمل االمر الذي یؤدي إلى تحویل جموع الشباب من سواعد بناء إلى معاول ھدم وتخریب
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  الحكومة تدرس دمج "التربیة" و "التعلیم العالي" بوزارة واحدة ..
  

عالي، تحت مظلة قالت مصادر مطلعة ان تفكیرا جدیا، لدراسة امكانیة دمج وزارتي التربیة والتعلیم ال
وزارة واحدة، تعنى بشؤون التعلیم من مرحلة ریاض االطفال، وحتى االنتھاء من الدراسة 

  بالجامعات االردنیة.
  

ة الفعلیة، للدمج، واجراء دراسة تحدد الجدوى ووفقا للمصادر، فإن التوجھ یدرس االن االمكانی
االكادیمیة الفعلیة لھ، وما یمكن ان یؤول بشكل ایجابي على الواقع االكادیمي للطلبة، وما الى ذلك من 

  دمج الوحدات في كل وزارة وما یرتبط بذلك من اقسام المعادلة والبعثات، واالعتراف.
  

فإن الوزارة تأخذ التجربة الفنلندیة بالتعلیم والدمج كنموذج، ووفقا للدراسة الجدیة المتعلقة بالدمج، 
وامكانیة تطبیقھ على التجربة االردنیة، حیث ووفقا للمصادر فإن العملیة في حال تم اقرارھا فانھا 

  ستأخذ ما ال یقل عن سنة كاملة او یزید.
  

لیة من الواقع التعلیمي، واشارت المصادر، الى ان الدمج سیؤدي الى عملیة متكاملة ومتشابكة وشمو
وستعتمد الالمركزیة في توزیع االدوار والقرارت، مع الحفاظ على وجود مجلسي التربیة، والتعلیم 

  العالي، لیكون كل منھما مسؤول عن ملف خاص یتعلق بصلب عملھ.
  

بالعملیة  ووفقا للمصادر، فان مجلس التربیة سیتابع كافة اعمالھ المتعلقة بالمناھج والتفاصیل الخاصة
التدریسیة داخل المدارس، اما مجلس التعلیم العالي فسیبقى المظلة التي تعنى بشؤون الجامعات 

  االردنیة ورسم استراتیجیات القبول وغیرھا.
  

ووفقا لذات المصادر، فإن كًال من صندوق دعم الطالب والقبول الموحد ھما اللذان من الصعب 
ت مستقلة تقوم بعملھا، اضافة الى ملف الیونیسكو في وزارة دمجھما وسیتم االبقاء علیھما كوحدا

  التربیة الذي سیبقى یعمل وفقا للنھج المعمول بھ حالیا.
  

ووفقا للمصادر ذاتھا، فإن ذلك سیبقي على استقاللیة الجامعات كما ھي ولن یتم المساس بھا، كما انھ 
تم اعادة تدویر الوحدات ودمجھما بالوقت ذاتھ لن یستغني عن موظفین في كلتا الوزارتین، وسی

  بطریقة فنیة مدروسة، وذلك في حال تم االنتھاء من اتخاذ القرار بشكل كامل. 
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  ملیون دینار مدیونیة الجامعات باألردن 108.6

  
كشف أمین عام وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عاھد الوھادنة ان حجم مدیونیة 

  ) ملیونا، كما اشارت دراسات سابقة.190) ملیون دینار، ولیس (108.6(الجامعات الحقیقیة 
) ملیون دینار، یشكل العجز بین النفقات 18وقال إن زیادة الدعم الحكومي للجامعات بواقع (

  واالیرادات.
  

وقال الوھادنة إن زیادة الدعم جاء بناء على توصیات اللجنة التي شكلھا مجلس الوزراء، والتي 
ع الجامعات المالي، وتوصلت الى وجود عجز بین االیرادات والنفقات في جامعات درست واق

  :الحسین بن طالل وآل البیت و مؤتة والطفیلة التقنیة والیرموك، وفقا لیومیة الرأي.
  

) ملیون دینار، سیساعد الجامعات في سعیھا لتحسین 90وأكد أن زیادة الدعم الجامعي، لیصبح (
ملیون دینار) تغطي النفقات المتكررة من رواتب وبدل  18وصا ان الزیادة (اوضاعھا المالیة، خص
  میاه وكھرباء وغیرھا.

  
وبین أن اللجنة، التي یرأسھا، درست واقع الجامعات الرسمیة العشر، موضحا أن الدعم االضافي 
سیدخل ضمن الدعم االجمالي لیصار توزیعھ على الجامعات، ولن یكون محدد الصرف بتغطیة 

  لفرق.ا
  

وبحسب مصادر مطلعة فإن اسس توزیع الدعم الحكومي للجامعات یتضمن معاییر واسسا 
  ومخصصات.

  
ویذھب الدعم الحكومي المخصص للجامعات في الجزء غیر المباشر منھ، لتسدید المستحقات المالیة 

لجامعات المترتبة للجامعات على صندوق دعم الطالب، الى جانب تسدید مبالغ مالیة مرتبة على ا
  لصالح ھیئات ومؤسسات حكومیة.

  
اما الدعم المباشر، یشمل: تغطیة العجز المتراكم على الجامعات وتغطیة الفرق بین النفقات المتكررة 

ط) من قانون - 22وایرادات الرسوم الجامعیة وتغطیة كلفة دراسة الطالب المستفید من إعفاء المادة (
  من مستحقات صندوق البحث العلمي على الجامعات.التقاعد العسكري والمدني وتسدید جزء 

  
الى جانب توزیع الباقي من الدعم على الجامعات، وفق اسس تتعلق بترتیب الجامعات وفقا لتصنیفات 
عالمیة ونسبة االداریین الى أعضاء ھیئة التدریس وعمر الجامعة ونسبة طلبة البرنامج الموازي الى 

  حلة البكالوریس.نسبة طلبة البرنامج العادي في مر
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  »ناصر الدین«لـ » منھـج الممارسـات المتكاملة -اإلستراتیجیـة «إشھـار كتـاب 
  
  

لمؤلفھ الدكتور » منھج الممارسات المتكاملة –االستراتیجیة «أجمع المتحدثون في حفل إشھار كتاب 
ستراتیجیة، كما یعقوب عادل ناصر الدین على أن الكتاب یشكل نقلة نوعیة في میدان الدراسات اال

أنھ یسد فجوة ھامة في مجاالت التفكیر والتخطیط واإلدارة االستراتیجیة ویشكل مادة علمیة تدرس 
في الجامعات، وتحظى باھتمام األكادیمیین والعسكریین، وقادة األعمال والمؤسسات العامة 

  والخاصة.
تاذ الدكتور أمین محمود، واألستاذ وتحدث في الندوة النقاشیة التي أقیمت بھذه المناسبة كل من األس

الدكتور راتب السعود، والدكتور جواد العناني، واألستاذ الدكتور علي العضایلة كمتحدثین رئیسین، 
وتقدم عدد من رؤساء الجامعات األردنیة، والخبراء واألكادیمیین بمداخالت أجمعت على أن الكتاب 

علمیا متخصصا في االستراتیجیة بكافة أبعادھا، فضال  یمأل فراغا في المكتبة العربیة، ویعتبر مرجعا
  عن أنھ یربط النظریات بالواقع والتجارب العملیة.

  
وقال الدكتور یعقوب ناصر الدین خالل الحفل الذي أقیم في المكتبة الوطنیة إنھ قام بتألیف ھذا  

استثماریة مختلفة، مشیرا  الكتاب اعتمادا على تجربتھ العلمیة والبحثیة، وخبرتھ العملیة في مجاالت
إلى أنھ على قناعة بأن نظریات وعلوم اإلدارة قد تغیرت وتوسعت في السنوات األخیرة بحیث لم یعد 

  یتوافق القدیم منھا مع التغیرات العالمیة المعاصرة.
وأوضح أن العالم العربي بما یواجھ من تحدیات وأزمات ھو بأمس الحاجة إلى استخدام التفكیر 

یط واإلدارة االستراتیجیة والحكومة منطلقا للتغلب علیھا، والتمكن من رسم مالمح المستقبل، والتخط
وفق رؤیة ورسالة وأھداف واضحة، وآلیات تنفیذیة فاعلة، مؤكدا على أن الطریقة التقلیدیة المستمرة 

ر سوى بقوة الدفع في المؤسسات العامة والخاصة قد وصلت إلى طریق مسدود، ولیس ھناك من خیا
إعادة ھندسة المؤسسات استنادا على العناصر والمرتكزات والمعاییر واألبعاد التي تتشكل منھا 
االستراتیجیة التي نریدھا. وأضاف أن ھدفھ الحقیقي من تألیف ھذا الكتاب ھو التأكید على أن 

كالت التي التخطیط االستراتیجي لم یعد خیارا من بین خیارات أخرى إذا أردنا التغلب على المش
تواجھھا مجتمعاتنا العربیة، والتقدم بھا نحو النھضة الشاملة، وقال لقد سعیت في ھذا الكتاب أیضا 
إلى لفت انتباه المدراء والطلبة إلى ضرورة تعوید أنفسھم لجعل التفكیر اإلستراتیجي لدیھم بمثابة نھج 

  حیاة یومي.
لمفاھیم األساسیة لإلستراتیجیة، والحلقات صفحة من ثمانیة فصول تتناول ا 482ویقع الكتاب في 

والمتطلبات الفكریة » الحكمة والحوكمة والمسؤولیة المجتمعیة«الحیویة الداعمة لالدارةاإلستراتیجیة 
والعملیات اإلجرائیة لإلدارة » التفكیر والذكاء والقرار اإلستراتیجي«لإلدارة اإلستراتیجیة 

  .اإلستراتیجیة، والریادة اإلستراتیجیة
وسبق للدكتور ناصر الدین أن أصدر عدة كتب من بینھا، الحاكمیة والتفكیر اإلستراتیجي ھكذا أفكر، 
حوكمة التدریب، تطبیقات التفكیر والتخطیط واإلدارة اإلستراتیجیة باللغة االنجلیزیة، وكتاب تحت 

  ».ما زلت أفكر«الطبع بعنوان 
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  لعبد الرزاق بني ھاني »لسان العرب االقتصادي«مجمع اللغة یصدر معجم 
  
  

لسان «فرغ مجمع اللغة العربیة االردني من طباعة الجزء االول من معجم المصطلحات االقتصادیة 
  لمؤلفھ الدكتور عبدالرزاق بني ھاني استاذ االقتصاد في جامعة الیرموك.» العرب االقتصادي

یس كان وراء إنجازه ھو شغفھ عاما وان الدافع الرئ 25وقال بني ھاني ان العمل بالمعجم استمر 
  وحبھ الكبیر للغة العربیة.

واضاف انھ ابتكر بعض المصطلحات غیر الموجودة اصال في االدبیات االقتصادیة بشكل عام، 
منوھا الى ان الجزء االول من المعجم یضم الف مصطلح اقتصادي تم ترجمتھا من اللغة االنجلیزیة 

الطباعة للتوضیح، اضافة الى وجود الصور واالشكال  الى العربیة،وتم استخدام االلوان في
  التوضیحیة .

وقال االمین العام لمجمع اللغة العربیة االردني الدكتور محمد السعودي ان المعجم ھو االول على 
مستوى الوطن العربي في المصطلحات االقتصادیة ومقابالتھا العربیة ،معتبرا انھ یصب في اھداف 

  صطلحات االجنبیة.المجمع في تعریب الم
الف دوالر لطباعة  50واضاف ان صندوق اوبیك للتنمیة الدولیة (أوفید) قدم دعما للمجمع بما یعادل 

الجزء االول من المعجم، فیما سیتكفل المجمع بدفع تكالیف طباعة بقیة االجزاء ،مبینا انان الجزء 
  الثاني منھ في مراحلھ االخیرة .
  في حال االنتھاء من طباعتھ بشكل كامل ثمانیة االف مصطلح . »ویضم لسان العرب االقتصادي

والدكتور عبدالرزاق بني ھاني شغل منصب رئیس جامعة جرش سابقا وھو حاصل على درجة 
  الدكتوراه من الوالیات المتحدة االمیركیة ، ولھ عدة مؤلفات في الشأن االقتصادي
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  ِركت) للریاضة اإللكترونیة (

  األردنیة الجامعات ى مستوىعل األول من نوعھ
  

ناٍد مختص في الریاضة االلكترونیة وھو األول من نوعھ على مستوى جامعات » نادي ِركت»
  ». أوس عبدالرحیم السفاریني«المملكة بحسب مؤسس النادي الطالب في جامعة سمیة للتكنولوجیا 

  
باستخدام األجھزة اإللكترونیة، ویعرف السفاریني الریاضة اإللكترونیة بأنھا نوع من أنواع التحدي 

شباب - ومن أشھرھا الریاضات التي تتطلب وجود فریق للمنافسة ضد فرق أخرى ركت/(وجامعات
بعد مالحظتي الھتمام «ویروي السفاریني فكرة تأسیس النادي التي نبعت ھذا العام، ویقول  2/4

ً لالھتمام العالمي بالریاضات الشباب المتزاید بممارسة ھذه النشاطات بطریقة غیر ممنھجة، اضاف ة
اإللكترونیة، من ھنا جاءت فكرة النادي لتنظیم البطوالت المحلیة لتعزیز المنافسة بطریقة ممنھجة، 

ً لتمثیل األردن في البطوالت العالمیة   ». سعیا
  

ویتابع: كان الھدف من ھذا النادي استثمار مھارات طالب الجامعات المھدرة وتطویرھا وتوظیفھا 
ً للجوائز المالیة، التي قد تصل الى (أربعة  في بطوالت الریاضات اإللكترونیة وھي االكثر تقدیما

ویبین السفاریني عند إطالق فكرة النادي بدأ اقبال الشباب الملحوظ على  .(وعشرین ملیون دوالر
 تكوین فرق جامعیة للمنافسة بین بعضھم البعض وتطویر مھاراتھم، واالشتراك في البطوالت
المتعددة التي تم عقدھا حتى االَن، والتي تھدف الى تكوین فریق من أفضل الالعبین من طلبة 

بعد تنظیم عدة  :الجامعات األردنیة لكي یشارك في البطوالت العالمیة وتمثیل االردن. ویضیف
ً، نظم ً باھرا ً ونجاحا النادي  بطوالت ناجحة في جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا والتي شھدت اقباال

أول بطولة على مستوى الجامعات األردنیة في البطوالت اإللكترونیة، والتي أقیمت في شھر اذار 
الماضي باستضافة من جامعة األمیرة سمیة وبمشاركة عشر جامعات أردنیة، ھي: جامعة األمیرة 

لوم والتكنولوجیا سمیة للتكنولوجیا، عمان األھلیة، البترا، الزرقاء، وإربد األھلیة والھاشمیة والع
  .والعلوم اإلسالمیة والجامعة األمیركیة وااللمانیة االردنیة
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  الكرك والتعدیل وعمدتھا ورمضان
  

  د.مھند مبیضین
  

حدیث أھل الكرك عن السیاسة لیس بجدید، كل شيء ھناك مسیّس، یحتاج األمر إلى اجتھاد في 
وعلى وعي ومدرك ما یدور حول البالد واإلقلیم،  التفسیر والتعلیل والقراءة. الجھمور الكركي مثقف

  وكذلك ربما بقیة مدن المملكة ال ینقصھا الوعي وال ھي أقل من الكرك.
  

لكن في مؤاب التاریخ تفتخر بتاریخھا المقاوم للعبور الیھودي ایام الملك میشع، والتي حرك التعدیل 
ثمة من ربط بین التعدیل وصفقة القرن، الحكومي شھوة الجمھور فیھا للحدیث عن سیاقاتھ، نجد أن 

  وبین من ربطھ بشخص رئیس الحكومة، وثمة من یراه أمرا عادیا في مسیرة حكومة الرزاز.
  

ً كبیرا  السیاق الموازي للحدیث عن التعدیل كان عن عمدة المدینة ورئیس بلدیتھا، الذي احدث جدال
سرائیلیین زاروا الكرك وقدم لھم درعان غیر بین الناس تجاوز حدود المدینة حین قام برعایة سیاح ا

  مبرر سبب تقدیمھا.
  

ثم حدث ما حدث من جدال واستھجان وھبة كركیة اعتبرت ما جرى سقطة تاریخیة، وصدر بیان 
واضح عن الفعالیات الشعبیة یؤكد على وجھ المدینة العروبي المقاوم لكل أشكال التطبیع، والكرك 

رھا المناضلة، وفي شارعھا وجع على القدس كما ھو على بغداد تظل لقاحا وحاضرة في ابھى صو
  ودمشق وصنعاء.

  
والكرك سیدة الرفض، وسیدة النبل، وسیدة الوفاء، لكنھا ال تقلق إن مر على تاریخھا من حاول 
مسھا، فھي مثل الورقة البیضاء الناصعة، التي ال یضیرھا ما قد یخبرش العابرون في تاریخھا على 

  سفلیة.حواشیھا ال
  

في وجوه الناس ھناك عتب على ما جرى، لكنھم یقدرون ویكیفون العتب على قدر األشخاص، وھم 
أیضا اھل السماحة والتجاوز عن األخطاء لیتفرغوا لنھارھم السیاسي المثقل بھموم الوطن واوجاع 

  العروبة.
  

اصمة، او أكادیمیة، لیس الحدیث في الكرك أقل نخبویة عن أي ملتقى سیاسي أو منتدى في أفضل ع
ً آخر؛ النك تحس بأن السیاسة جزء من قوت الناس وان المعاني التي  ً وطعما لكنھ ھناك یكتسب شكال

  یضھرونھا او یخفونھا عمیقة جدا،ً وغنیة بالتحلیل والتوظیف السیاسي.
  

قف الكالم كان مع جماعة من الشباب عن الحشد االمریكي في الخلیج، وضرب إیران أم ال، والمو
الروسي، والوضع في إدلب، والصمت األوروبي، وھل ترید أمریكا اعادة ایران للملف النووي وفق 
شروطھا، والحرب في الیمن ومستقبل السودان والجزائر وكیف تؤثر ھذه الثورات على عودة الربیع 

  العربي أم ال وبنسخة أخرى.

 مقاالت

                                       12/5/2019الدستور صفحة اخیرة                                                األحد                                            
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الحكومة او أخطاء عمدتھا، بل  ھذا الحدیث مع شباب من الكرك، لیس فقط ھو حصرا في تعدیل

  ھناك مساحة كبیرة للعروبة وكذلك للعالم وصراعاتھ وللوعي الحاد في تأویل المجریات والحوادث.
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  التعلیم المھني: علینا أن نبدأ!
  شروق طومار

  
في اآلونة األخیرة ومع تفجر مشكلة البطالة في األردن كثر الحدیث عن أھمیة التوجھ نحو التعلیم 

حد الحلول لھذه المعضلة في ظل إحصائیات تقول بأن نسبة المھني وزیادة نسب اإلقبال علیھ كأ
% بین خریجي  5% بینما ال تتجاوز  25البطالة بین خریجي التخصصات األكادیمیة تصل إلى 

بالمقارنة مع معظم االقتصادات العالمیة تعتبر نسب االلتحاق بالتعلیم المھني  .التعلیم المھني والتقني
، فمن ً ألف طالب في مرحلة التعلیم الجامعي، ھنالك نحو  330بین ما یقارب  في األردن متدنیة جدا

% فقط یتوجھون للتعلیم المھني والتقني في الكلیات المتوسطة، بینما تسجل نسب االلتحاق  12
ً أدنى من ذلك بكثیر، ما یتطلب وقفة جادة ومتفحصة حول  بالمسار المھني الثانوي في المدارس نسبا

في كل  .لك والبحث عن الحلول الحقیقیة التي من شأنھا قلب المعادلة وتصحیحھااألسباب المؤدیة لذ
مرة یجري فیھا الحدیث عن التدني في نسب اإلقبال على التعلیم المھني، یتم إعزاء ذلك بالدرجة 
ً، وأفضل  ً وال دقیقا األولى إلى الثقافة االجتماعیة، لكن الواقع یضحض ھذا االدعاء الذي لم یعد منصفا
ً من األردنیین  دلیل على ذلك ما شھدتھ أمانة عمان في األعوام األخیرة من تقدم أعداد كبیرة جدا

   .بطلبات للعمل في وظیفة عامل وطن حین تحسنت ظروف وشروط العمل في ھذه المھنة
  

األمر إذن یرتبط بعوامل أخرى لم تعد الثقافة أھمھا، ومن أبرزھا أن ظروف العمل في المجاالت 
نیة والمھنیة بالغالب تفتقر لمقومات العمل الالئق كالضمان االجتماعي والتأمین الصحي وتحدید التق

إلى جانب ذلك فقد أسھمت  .ساعات العمل واألجور لذلك فھي ال تغري األردنیین لاللتحاق بھا
تعدیالت نظام الخدمة المدنیة التي وضعت خریجي الكلیات المتوسطة في درجة أدنى من حملة 

ً، في زیادة العزوف عن ھذا المسارال   بكالوریوس وحدت من إمكانیة تدرجھم وارتقائھم وظیفیا
  

ً كرست لدى الطلبة والمجتمع بالعموم نظرة سلبیة نحو ، بربط  األنظمة والتشریعات التعلیمیة أیضا
ن ال خیار خیار االلتحاق بالتعلیم المھني بالطالب ذي التحصیل األكادیمي المتدني، بل وجعلھ خیار م

باالضافة لذلك فإن تدھور البیئة التعلیمیة في المدارس المھنیة  .لھ ممن فشل في النواحي األكادیمیة
ومراكز ومعاھد التدریب والكلیات المتوسطة تسببت في نشوء نظرة دونیة للملتحقین بھا وعملت 

موائمة لمتطلبات سوق  على نفور الطلبة منھا، كما نتج عنھا مخرجات غیر مؤھلة وغیر منافسة وال
ً یعانیھا قطاع التعلیم المھني منھا نقص التمویل، وافتقار المدربین  .العمل أمور أخرى عدیدة أیضا

للتأھیل الكافي، والحاجة لوجود دراسات مسحیة تظھر االحتیاجات الفعلیة لسوق العمل المحلي 
قلیص التخصصات التي لم تعد والخارجي والتركیز على التخصصات التي تلبي تلك االحتیاجات وت

   .مطلوبة نتیجة التغیرات التكنولوجیة واالقتصادیة وغیرھا
  

القضیة بالتأكید ال یمكن حلھا بین لیلة وضحاھا، ولكن العدید من الدراسات أجریت وأطلقت 
ما االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة في السنوات السابقة، وبینت جمیعھا مواطن الخلل فی

ً على  ً ولو طفیفا یتعلق بالتعلیم المھني وقدمت عددا من التوصیات لحلھا ولم نلمس حتى اآلن تحسنا
في غضون أسابیع قلیلة سینتھي  .واقع ھذا القطاع سواء في نسب االلتحاق أو في جودة المخرجات

أو الجامعي، علینا العام الدراسي، وسیكون الطلبة على موعد لتحدید وجھتھم سواء في التعلیم الثانوي 
أن نبدأ من ھنا، دون أي تأخیر، وربما یكون إطالق حملة وطنیة عصریة محفزة بتوجیھ الطلبة نحو 
التعلیم المھني والتقني یرافقھا اإلعالن عن إجراءات سریعة لتحسینات وإن تكن جزئیة في البیئة 

ن نبدأ بالخطوات األولیة السریعة علینا أن نباشر العمل وأ .التعلیمیة المھنیة، من الخطوات األولى

                                       10/5/2019الجمعة                                                                                                   9الغد ص:
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وأن نسیر فیھا بالتوازي مع العمل االستراتیجي طویل األمد، ففي ظل معضلة البطالة المرتفعة بین 
  .الشباب وما نعانیھ من صعوبات اقتصادیة عدیدة، نحن ال نملك ترف الوقت واالسترخاء
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  خلدا –ماجد عیسى فرح عماري  -
  
  الزرقاء –مرجي مفیدة موسى ذیب  -
  
  الشمیساني –عطاف رشاد عبدالھادي  -
  
  عجلون –فرح حنا الربضي  -
  
  العبدلي –خولة عودة نصر خوري  -
  
  الجبیھة –انس محمد فھد یلداني  -
  
  المدینة الریاضیة –صالح عبدالمجید زلوم  -
  
  السلط –فھید رشید أبو خروب  -
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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"یتیمة" بعد التعدیل الوزاري على حكومة الدكتور عمر الرزاز الذي جرى ھیئة االستثمار باتت 
الخمیس الماضي. منصب رئیس الھیئة بات شاغرا بعد خروج وزیر الدولة لشؤون االستثمار مھند 
شحادة، الذي كان یشغل ایضا اضافة لحقیبة الوزارة منصب رئیس ھیئة االستثمار. ویتوقع ان یعین 

 رئیسا للھیئة خلفا لشحادة. مجلس الوزراء سریعا

 زواریب الغد
  

 زوایا الصحف 


