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 ــــوعالمـــــــــــوضـ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٤  تبحثان التعاون" األكادیمیة الدبلوماسیة الكوسفیة"و" األردنیة"

منح دراسیة كاملة وراتب شھري للطلبة للدارسین في أردنیة 
  العقبة

٦  

 ٧  الف األعراف األكادیمیةدراسة تخصصین ال یخ: االردنیة
 ١٠  بدء التسجیل في الجامعة األردنیة فرع العقبة

   شؤون جامعیة
قرار خفض معدالت الطب وطب األسنان لغیر األردنیین : المعاني 

  خطیر
١١ 

) العادي(متوقع بمعدالت القبول یضرب البرنامجین ) تسونامي(
  )الموازي(و

١٢ 

« التربیة « ربوي تلتقي مع خطط مبادرات الملكة رانیا بالشأن الت
  لتخلق تطورا تعلیمیا الفتا

١٥ 

 ١٧  بعثة لطلبة الثانویة لدراسة اللغة الیونانیة ٥٠
تطالب الراغبین بالدراسة في الخارج التأكد من » التعلیم العالي«

  ترخیص المكاتب الجامعیة
١٨ 

 ١٩  "القبول الموحد"عبر " لمعلمینمكرمة ا"طلبات 
 ٢٠  للتعرف على الجامعات المعترف بھا" التوجیھي"دعوة لطلبة 

 ٢١  بدء تقدیم طلبات االلتحاق بالجامعات االثنین
 ٢٢  بصدد إطالق تطبیق تعلیمي" الھاشمیة"طالب بـ

   مقاالت
 ٢٣  ابراھیم عبدالمجید القیسي/..بوا الجامعة األقرب لكل بیتانتخ

المعاییر الدولیة تعمل على منع تزویر الشھادات بتوثیقھا 
أحمد أبو /.الكترونیا من خالل النظام الدولي الموحد للتوثیق 

  عوض

٢٥ 

 ٢٧  باسم الطویسي.د/مؤشرات التوجیھي

 ٢٩  فھد الخیطان/بماذا نستفید من أوائل التوجیھي؟

رحیل محمد . د/خواطر ومالحظات على نتائج الثانویة العامة
  غرایبة

٣٠ 

ّاع المستقبل  ٣١  األب نادر سلیم ساووق/إلى الشباب صن

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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 ٣٢  اعالنات
 ٣٣  وفیات

  ٣٦- ٣٤  زوایا الصحف
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  تبحثان التعاون" األكادیمیة الدبلوماسیة الكوسفیة"و" األردنیة"

بحث رئیس الجامعة األردنیة  - زكریا الغول  

الیوم مع الدكتور عزمي محافظة في مكتبھ 

السفیر الكوسوفي بقیر إسماعیل مدیر األكادیمیة 

الدبلوماسیة أوجھ التعاون العلمي واألكادیمي 

  .المشترك

وتناول الجانبان إمكانیة إقامة برامج أكادیمیة 

  .مشتركة في الدراسات والمجاالت الدبلوماسیة والدوارات التدریبیة للدبلوماسیین الجدد

مج لتعلیم اللغة العربیة لغیر الناطیقین بھا موجھة للدبلوماسیین وإعداد ابحاث وناقشا إمكانیة إقامة برا

  . مشتركة في دراسات االستشراق والشرق األوسط

من جانبة رحب محافظة باألفكار المطروحة وأبدى استعداد الجامعة لتقدیم كافة أشكال الدعم النجاح 

  .التعاون في مصلحة الجانبین

لجامعة ستعمل ایضا على دعم المكتبة الكوسوفیة في الكتب والمراجع حول ولفت محافظة الى ان ا

  .اللغة العربیة و العلوم االسالمیة وقضایا االستشراق

وفي ذات السیاق بحث اسماعیل مع مدیر مركز الدراسات االسترتیجیة في الجامعة الدكتور موسى 

التي تتناول القضایا الملحة في المنطقة، شتیوي امكانیة تبادل الباحثین والمفكرین وعقد المحاضرات 

  .وتبادل الدراسات واالبحاث بین الطرفین

 لجامعةأخبار ا

 ١٠/٨/٢٠١٧الخمیس                                                                                 طلبة نیوز/ السوسنة/یةأخبار األردن
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وقدم شتیوي للوفد الضیف ایجازا حول مھام المركز والبحوث التي یجریھا في مجال النزاعات 

االقلیمیة والعالقات الدولیة واالمن، الى جانب رصد وتدوین االحداث المتعلقة باالوضاع في االردن 

  .سوحات واستطالعات الراي باالضافة الى البرامج االكادیمیة التدریبیة التي یقدمھا المركزوالم

وأعرب الوفد الضیب عن شكره وتقدیره للتعاون والترحاب الكبیرین لدى زیارتھ الجامعة االردنیة 

وعدد من الوزارات والمؤسسات االردنیة، مؤمال ان ثمر الجھود المشتركة عن مشاریع ناجحة 

  .صب في مصلحة البلدینت
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 منح دراسیة كاملة وراتب شھري للطلبة للدارسین في أردنیة العقبة

اعلن رئیس الجامعة االردنیة فرع العقبة الدكتور موسى اللوزي عن بدء الجامعة الستقبال طلبات 

  . نیة ھذا العاماالنتساب للدراسة في كلیات الجامعة المتعددة  للطلبة الناجحین في الثانویة العامة االرد

وأشار الدكتور اللوزي لمباشرة اإلجماعیة لتنفیذ قرار لجنة إدارة صندوق دعم الطالب في الجامعات 

طالب وطالبة في الجامعة االردنیة العقبة من الطلبة  ٣٠٠األردنیة الرسمیة المتضمن قبول نحو 

تغطي كلفة الدراسة ) منحة ( الناجحین من مدارس إقلیمي الوسط والشمال في بعثة دراسیة كاملة 

دینار شھریا  لكل طالب یقبل في الجامعة ) ٦٠(الجامعیة اضافة الى صرف مكافأة مالیة تبلغ 

  . ٢٠١٧/٢٠١٨االردنیة العقبة وذلك اعتبارا  من بدایة العام الدراسي 

لتوجھ لتقدیم طلب وھنأ الدكتور اللوزي ابناءه الطلبة الناجحین بالثانویة العامة داعیا ایاھم الى سرعة ا

االنتساب الى فرع الجامعة االردنیة في العقبة واستثمار قرار وزارة التعلم العالي والبحث العلمي 

الذي وفر لھم الفرصة لنیل شھاداتھم من اعرق الجامعات االردنیة والتمتع بالمزایا التي توفرھا في 

تتیح للخریج المنافسة على  مدینة العقبة وأبرزھا حصولھم على شھادة جامعیة ضمن تخصصات

فرص العمل التي یوفرھا مشروع منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة والمشاریع االستثماریة 

  .واالنشطة االقتصادیة المقامة فیھا مما یوفر لھم میزة السیاحة والتعلیم والعمل في وقت واحد

  ١١/٨/٢٠١٧                                           جمعةال                   ٢:السبیل ص/٣:الدستور ص/٣:االنباط ص/السوسنة 
 ١٣/٨/٢٠١٧االحد                                                                                                         /٩:صاالنباط 
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  دراسة تخصصین ال یخالف األعراف األكادیمیة: االردنیة

أعرب رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي محافظة، عن استغرابھ لمقوالت تشیر إلى أن السماح 

أعرق "األعراف والقوانین األكادیمیة، قائال إن " یخالف"بدراسة تخصصین أكادیمیین في آن واحد 

  ."الجامعات، وخصوًصا في الوالیات المتحدة األمیركیة وبریطانیا، تطبق ھذا النظام

ً تخصص وأ وضح أن دراسة تخصصین في آن واحد ھو األول بالجامعات األردنیة، حیث یوجد حالیا

 ً واحد معمول بھ في كل الجامعات األردنیة ولیس ھناك تخصص فرعي كما كان قبل أعوام، مشیرا

ً من العام الدراسي الجامعي    .٢٠١٨/  ٢٠١٧إلى أنھ سیتم تطبیقھ اعتبارا

، إن لدى الجامعة قائمة طویلة من التشریعات )بترا(األنباء األردنیة  وقال، في مقابلة مع وكالة

بحاجة إلى إلغاء أو تعدیل، خصوصا أن بعض التشریعات صدرت في سبعینیات وثمانینیات القرن "

، مضیًفا، أن لجنة التشریعات تجتمع أسبوعیًا لمراجعة التشریعات كافة سواء أكانت "الماضي

  .أكادیمیة أم إداریة

صحة ما تداولتھ وسائل إعالم حول الطلب من أعضاء "تي ذلك في وقت نفى فیھ محافظة صراحة یأ

ً أن "ھیئة تدریس، مكلفین بمھام إداریة، تقدیم استقاالتھم   ."ھذه األنباء عاریة عن الصحة"، مؤكدا

طبیق ت"، عازًیا ذلك إلى "انخفاض العنف الجامعي بشكل ملموس، إن لم یكن نھائیا"وأكد محافظة 

  ."تعلیمات نظام تأدیب الطلبة بشكل حازم وقوي

وأوضح أن القضیة الفلسطینیة، وباألخص القدس والمسجد األقصى المبارك، ھي في قلب كل أردني، 

  .وتجسیدا لھذا قامت الجامعة بطرح مادة حول القدس ضمن المتطلبات االختیاریة

م منح درجة البكالوریوس السابق، الذي كان وقال، إن لجنة التشریعات في الجامعة قامت بدراسة نظا

ال یجیز ألي طالب التسجیل في أكثر من برنامج بكالوریوس في نفس الوقت، مشیرا الى أن اللجنة 

                           ٣:السبیل ص/ھال اخبار/المدینة نیوز/٣:االنباط ص/٧:الغد ص/صحح خبرك/بترا
 ١٣/٨/٢٠١٧                                            حد األ                                                        
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ما ھي الحكمة من عدم السماح للطالب بدراسة أكثر من تخصص في نفس الوقت؟، علما "تساءلت 

إلى آخر سواء أكان أدنى أو أعلى ضمن بأن التعلیمات كانت تسمح بانتقال الطالب من تخصص 

  ."شروط خاصة وصعبة وقاسیة

وزاد، إنھ وفي وضوء تجارب عالمیة، وخصوصا بالوالیات المتحدة األمیركیة وبریطانیا والتي 

تسمح بدراسة أكثر من تخصص في آن واحد، تمت مناقشة األمر إلزالة ھذا الحظر لمن یرغب 

ضمن أسس معینة، وال سیما أن عددا من الساعات المطلوبة من الطلبة ھي مواد مشتركة بین أي 

  .ي نفس الكلیة، عدا عن متطلبات الجامعة التي یشترك فیھا طلبة الجامعة كافةتخصصین ف

لماذا ال یستطیع الطالب دراسة تخصصین في آن واحد ما دامت إمكاناتھ األكادیمیة "وتساءل محافظة 

الدراسیة تسمح لھ بذلك، شریطة تحقیق شروط القبول في التخصص، والحد األدنى من المعدل، 

ً أن األمر "ووفق إطار معین وأسس یضعھا مجلس العمداء ضمن عدد محدد لیس مفتوحا "، مضیفا

  ."بالمطلق

وقال، إن الطالب یستطیع التخرج ضمن مدة معقولة، من خالل احتساب مواد تعتبر متطلبات كلیة أو 

  .جامعة تدخل ضمن التخصصین، فال یعود مطالبا بدراسة عدد كبیر من الساعات المعتمدة

، یستطیع أن یدرس تخصصا آخر ضمن )التنافسي(طالب، المقبول ضمن البرنامج العادي وبین أن ال

ً أن یدرس تخصصا آخر ضمن  البرنامج الموازي، بعد مضي فصل دراسي واحد، ویستطیع أیضا

، لكن ھنا یكون لزاًما علیھ االنتظار إلى العام التالي حتى یستطیع التقدم )التنافس(برنامج العادي 

  .ل الموحدضمن القبو

أما بخصوص الطالب المقبول ضمن البرنامج الموازي فیستطیع التقدم ألي تخصص آخر، ضمن 

، )القبول الموحد(الشروط والتعلیمات، في نفس البرنامج، كما یستطیع التقدم ضمن البرنامج العادي 
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لتحاق موضحا ان الطالب قد یكون مقبوال في تخصص معین ضمن البرنامج الموازي، ویستطیع اال

  .بتخصص آخر ضمن البرنامج العادي والعكس صحیح
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 بدء التسجیل في الجامعة األردنیة فرع العقبة

أعلن رئیس الجامعة األردنیة فرع العقبة الدكتور موسى اللوزي عن البدء باستقبال طلبات االنتساب 

  .للدراسة في كلیات الجامعة للطلبة الناجحین في الثانویة العامة األردنیة لھذا العام

وأشار اللوزي إلى أن الجامعة باشرت تنفیذ قرار لجنة إدارة صندوق دعم الطالب في الجامعات 

العقبة من الطلبة / طالب وطالبة في الجامعة االردنیة ٣٠٠األردنیة الرسمیة المتضمن قبول نحو 

ة تغطي كلفة الدراس) منحة(الناجحین من مدارس إقلیمي الوسط والشمال في بعثة دراسیة كاملة 

فرع / دینارا شھریا لكل طالب یقبل في الجامعة ٦٠الجامعیة، اضافة الى صرف مكافآة مالیة تبلغ 

  .٢٠١٧/٢٠١٨العقبة اعتبارا من بدایة العام الدراسي 

 ١١/٨/٢٠١٧                                             السبت/جمعةال                                     ٥:الدستور ص/ ٦:صالغد 
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.  

  
  

  
  

  
 

  قرار خفض معدالت الطب وطب األسنان لغیر األردنیین خطیر: المعاني 
  
  

وصف وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي األسبق، الدكتور ولید المعاني، إن خفض معدالت القبول 
لباقي ) عالمة ١٥(، و ) عالمات ٥(في كلیات الطب وطب األسنان لغیر األردنیین بمقدار 

  .التخصصات، باألمر الخطیر للغایة
  

إن المشكلة لیست «وك امس الجمعة وقال  الدكتور المعاني في منشور عبر صفحتھ على موقع فیسب
في توفیر الطلبة غیر األردنیین أو األردنیین بجوازات سفر مختلفة، ولكنھا في توافر المقاعد 
ومعالجة مشكلة اكتظاظ الصفوف والقاعات وعدم أھلیتھا أصال، باالضافة إلى شّح الكوادر التدریسیة 

  .»وانخفاض أعدادھم
  

غیر االردنیین یلتحقون بالجامعات خارج البرنامج العادي، ولھم  الطلبة«وأشار المعاني إلى أن 
متحققة حالیا بل ُمتَجاوزة بصورة كبیرة في بعض األحیان، فلماذا % )  ٣٠( نسبة، وھذه النسبة 

  .»تخفیف الشروط؟
  

ولفت المعاني إلى تصریح صحفي صادر عن رئیس الجامعة األردنیة، والذي عبّر أخیرا عن أملھ 
، متسائال ٥٠٠طالب سنویا بدال من  ٢٠٠داد الملتحقین بتخصص الطب في الجامعة إلى بخفض أع

  .ما إذا كانت تلك اآلمال تتفق وخفض معدالت القبول لجذب الطلبة
  

خاطئ، ویسیر عكس سیاسة رفع سویة التعلیم العالي، ویفتح الباب «وقال المعاني إن ذلك األمر 
  من توافر من ھم أفضل منھم الدخال طلبة بمعدالت متدنیة بالرغم

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ١٢/٨/٢٠١٧                           السبت                                                                         نیوزطلبة 
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 (الموازي(و) العادي(متوقع بمعدالت القبول یضرب البرنامجین ) تسونامي(
  

وإنعكاسات قرارات مجلس التعلیم العالي الى ارتفاع «التوجیھي «تشیر نتائج امتحان  - حاتم العبادي
ملحوظ مرجح على الحدود الدنیا لمعدالت القبول الجامعي التنافسیة في التخصصات الطبیة 

 .والھندسیة
 

وینسحب ھذا المشھد، لیس فقط على البرنامج العادي، إنما على البرنامج الموازي، في تلك 
، بعد تأكید مجلس التعلیم العالي على الجامعات بأن »أكثر شدة باالرتفاع«صصات، الذي سیكون التخ

من المقبولین في التخصص ولیس مجموع الطلبة الملتحقین %) ٣٠(النسبة المحددة للقبول بالموازي 
 في الجامعة، كما كانت تفسرھا الجامعات سابقا

. 
 

) فما فوق% ٩٥(بة الفرع العلمي الحاصلین على معدل بین أن فئة طل» التوجیھي«وفیما تشیر نتائج 
طالبا، ) ١٧٣٢(بلغ %) ٩٤٫٩-%٩٠(طالبا وطالبة والحاصلین على معدل بین ) ٣٩٢(یبلغ عددھم 

) ٤٦٠(فإن إجمالي ما نسبت بھ الجامعات التي تطرح تخصص الطب، البالغ عددھا ست جامعات، 
 .مقعدا في ھذا التخصص

 
 

اي تخصیصات في اسس القبول لبعض الفئات، وأن جمیع الطلبة الحاصلین  وبإفتراض عدم وجود
على معدالت مرتفعة اختاروا تخصص الطب كخیار أول، فإن الحد االدنى للقبول لن یقل 

، إال أن ھذا االفتراض غیر واقعي بحكم وجود تخصیصات، ما یؤكد أن معدالت القبول %)٩٥(عن
غیر مسبوق في معدالت القبول التنافسیة مقارنة مع اخر  في التخصصات الطبیة ستشھد إرتفاعا

 .عامین للقبول
 
 

وینسحب ھذا االرتفاع في الحدود الدنیا لمعدالت القبول عل باقي التخصصات الطبیة والھندسیة 
المطلوبة مجتمعیا، إذ أن ترتیب الخیارات في طلب االلتحاق أحد معاییر التنافس، لذا سیزحف الرفع 

 .«لخیاراتلیطال تلك ا«
 
 

مقعدا في تخصص الطب التي نسبت بھا الجامعات للقبول فیھا ) ٤٦٠(وتشیر المعلومات الى ان الـ
مقعدا في االردنیة ومثلھا في الیرموك ومثلھا ) ٦٠: (توزعت بواقع ٢٠١٨- ٢٠١٧للعام الجامعي 

مقعدا في  (50)في البلقاء التطبیقیة و) ١١٠(في مؤتة و) ١٢٠(أیضا في العلوم والتكنولوجیا و
 .الھاشمیة

 
وبحسب الحدود الدنیا لمعدالت القبول التنافسیة لألعوام السابقة، المنشورة على موقع وحدة تنسیق 

للعام » االردنیة«في مؤتة، بینما كان في ) ٩٣٫٤(القبول الموحد، فإن اقل معدل قبل العام الماضي 
وفي الیرموك %) ٩٥(اشمیة وفي الھ%) ٩٥٫٨(وفي العلوم والتكنولوجیا ) ٩٦٫١( ٢٠١٦

 .(٩٣٫٨(، وفي البلقاء التطبیقیة %)٩٤٫٣(
 
 

  ١٣/٨/٢٠١٧                                            حداأل                                                          ٣: صالرأي 
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ھذا الواقع یمكن معالجتھ، بزیادة عدد المقاعد المخصصة في التخصصات الطبیة التي تطرحھا 
الجامعات، خصوصا أن مجلس التعلیم العالي، لم یبت حتى االن في تنسیبات الجامعات، وقرر البت 

 .فیھا الخمیس المقبل
 
 
، )٣٤٫٣٠٠(یقدر عدد المقاعد الشاغرة التي نسبت بھا الجامعات الرسمیة للقبول فیھا بحواليو

ھذا العام ألول » القبول الموحد«یضاف الى مقاعد في جامعة العلوم االسالمیة العالمیة، التي تدخل 
) ٣٢٫٢٨٩(مرة، مقابل ان عدد الذین یحق لھم التقدم بطلب التحاق من خریجي التوجیھي لھذا العام 

الف طالب یضاف الیھم خریجي السنوات السابقة وحملة الشھادات االجنبیة والشھادات غیر االردنیة، 
سنویا في التخصصات الراكدة والمشبعة ) ١٠(في وقت ان ھنالك قرارا بتخفیض عدد المقاعد بواقع 

 .تخصصا تقریبا) ٨٨(بدأ العمل بھ العام الماضي ویشمل 
 
 

في » تسونامي«القبول في التخصصات الطبیة والھندسیة في البرنامج الموازي فیما ستشھد معدالت 
ارتفاع الحدود الدنیا لمعدالت القبول، وتحدیدا في تخصص الطب البشري، الذي یعتبره غالبیة الطلبة 

» املھم«فما فوق في الفرع العلمي الخیار االوحد لھم، وأن أملھم بعد %) ٩٠(الحاصلین على معدل 
برنامج العادي متعلق بالموازي، التي فتحت جامعات التقدم لھذا البرنامج قبل إعالن نتائج بعد ال

الثانویة العامة، خصوصا ان الحد االدنى للقبول في تخصص الطب في ھذا البرنامج قبل عامین 
 .(%٨٩(بحدود 

 
 

ن لھ في ارتفاع معدالت القبول في تخصص الطب، والذي سیكو» التسونامي«وتستند تنبؤات 
ارتدادات مباشرة على باقي التخصصات االخرى من طب اسنان وصیدلة وتخصصات ھندسیة، إلى 

في عدد المقاعد المتاحة لھذا العام مقارنة مع العام الماضي، الذي ایضا شمل » الشاسع«االنخفاض 
 .جمیع التخصصات

 
 

امعات الست بلغ علیھا، فإن إجمالي عدد مقاعد الطب بالج» الرأي«وبحسب معلومات، حصلت 
مقعدا فقط، ستكون ) ١٢٥(مقعدا العام الماضي ، بینما االجمالي لھذا العام سیكون بحدود الـ) ٦٩٥(

في ) ٢٣(في العلوم والتكنولوجیا ومثلھا في الھاشمیة و) ١٥(مقعدا في االردنیة و) ١٨(بواقع 
 .في البلقاء التطبیقیة) ٣٣(في مؤتة و) ٢١(الیرموك و

 
 

عد المالي الثار ھذا التخفیض في عدد طلبة الموازي وتحدیدا في التخصصات الطبیة، وبعیدا عن الب
فإن ذلك سیكون لھ اثار ذات ابعاد اجتماعیة، إذ ستظھر نتائج القبول ردود فعل سلبیة، خصوصا في 

، ضمن %)٩٥(التخصصات التي سیرشح لھا الطالب والتي ستكون لفئات المعدالت اقل من 
ا دون بحسب التوقعات، وھي خیارات ال یرغب الطالب بدراستھا، إنما یضطر الخیارالخامس فم

 .لتعبئتھا لیستكمل شروط تقدیم طلب االلتحاق
 
 

ھذا الواقع المحتمل، بحسب مراقبین، سیترتب علیھ أن كثیرا من الطلبة ستكون وجھتھم الجامعات 
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ات من مدني وعمارة وكھرباء الخارجیة لدراسة الطب وطب االسنان والصیدلة وبعض انواع الھندس
 .ومیكانیك

 
ویتطلب ھذا الواقع ان یراعي مجلس التعلیم العالي عند إقراره الخمیس المقبل أعداد المتوقع قبولھم، 
مخرجات امتحان الثانویة العامة وحصص التخصیصات التي تنص علیھا اسس القبول وخالصة ما 

 .سیبقى لقبول التنافس
 
 

د المجلس توزیع المقاعد المتاحة في البرنامج الموازي، لجھة زیادتھا في و یقترح مراقبون ان یعی
التخصصات المطلوبة على حساب التخصصات غیر المطلوبة، بما یضمن حدود دنیا لمعدالت قبول 

 .تنافسیة قریبة من العام الماضي
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  لتخلق تطورا تعلیمیا الفتا« التربیة « مبادرات الملكة رانیا بالشأن التربوي تلتقي مع خطط 
  

تلتقي األفكار النموذجیة لتوجد حالة نادرة من مثالیة اإلنجاز المختلف بكافة تفاصیلھ، بمساحات 
واسعة من اإلیجابیة التي من شأنھا أن تخرج أي واقع سلبي ألماكن رحبة لحلول تفّك شباك أي 

  .ا على أسس واضحةتعقیدات أو مشاكل وتخلق منھا إبداعا ناضجا مبنی
ھكذا بدا المشھد التربوي مؤخرا، عندما أسست وزارة التربیة والتعلیم عملھا على توجیھات جاللة 
الملكة رانیا العبد هللا ومبادراتھا بھذا الجانب، وجعلت من اإلستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد 

عمال جاء بؤكلھ خالل األشھر البشریة حالة إنجاز ولیس مجرد دراسة صماء، فوضعت أسسا وبنت 
ة جدیدة حدیثة متطورة تقترب بھا مراكز صناعة القرار  ّ القلیلة الماضیة بتنا نرى فیھا التعلیم بحل
ّم ومدیر المدرسة بشكل خلق واقعا  التربوي من الطالب وذویھم، ومن المدرسة والمنھاج والمعل

  .مختلفا بالمعنى الحرفي لإلختالف اإلیجابي
ة رانیا العبد هللا والتي تحمل الھّم التربوي والتعلیمي، وتتقدم دوما بمبادرات وتوجھات جاللة الملك

قت جرس  ّ لغایات تطویر منظومة التعلیم برمتھا، طالما أّشرت على مواطن الخلل بالتعلیم، بل عل
للموارد خطورة سلبیاتھ وتجلى ذلك في الكلمة التاریخیة لجاللتھا خالل اطالق االستراتیجیة الوطنیة 

البشریة، تحدیدا عندما نبھت جاللتھا من خالل مالحظة وردتھا بأن أحد المراقبین على امتحان 
معلنة بذلك جاللتھا نھجا « بأنھ امي ال یعرف الكتابة « التوجیھي كتب على إحدى أوراق الطلبة 

  .مختلفا  في التطویر بأن نبدأ باإلعتراف بالخطأ حتى نتمكن من العالج
النھج الذي سعت لتطبیقھ وزارة التربیة والتعلیم، بعدم دفن الرؤوس بالرمال، إنما اإلعتراف وھذا ھو 

باألخطاء والسلبیات، سعیا لوضع حلول جذریة لھا، وعالجات تلغي أي تشوھات في المشھد 
التربوي، والذي عانى الكثیر منھا، حیث التقت بشكل كبیر جھود وزارة التربیة مع جزء جید من 

ات جاللة الملكة بالشأن التربوي فكان أن بدأ الجمیع یلمس ایجابیة المنتج واختالف الكثیر من توجیھ
  .التفاصیل نحو األفضل

جاللة الملكة وضعت محددات واضحة لتطویر المنظومة التعلیمیة برمتھا، فیما تعمل وزارة التربیة 
لملكة، األمر الذي بات یعطي على السیر لتطبیقھا بالتقاء كبیر بین خططھا وتوجیھات جاللة ا

مؤشرات ایجابیة كبرى، وتطّورا ملحوظا في الكثیر من تفاصیل العملیة التربویة، سیما وأن جاللتھا 
تحدثت عن التطّور التربوي بشكل مترابط ال یمكن إحداث خطوات نحو األمام بشأنھ ما لم یحدث 

ّت جاللتھا على أھمیة التركیز علیھا تشبیك بین كافة جوانب التعلیم بدءا من الطفولة المبكرة  والتي حث
م وتأھیلھ والبیئة المدرسیة والصفیة، وادخال التكنولوجیا في  ّ وانشاء ریاض األطفال، مرورا بالمعل

  .التعلیم، والمناھج، ومھننة التعلیم، وصوال للتحصیل العلیمي للطلبة والتوجیھي
نقل العملیة التربویة نحو مساحة مختلفة من التطّور  وزیر التربیة والتعلیم الدكتور عمر الرّزاز الذي

أكد أن جاللة الملكة رانیا العبد هللا « خلع رداء الخوف في التعلیم «واإلیجابیة، ووفق ما وصفھ 
قرعت الجرس لخطورة الوضع التعلیمي، األمر الذي یجعلنا دوما نتساءل ھل نحن في االتجاه 

ھي منھیجة جاللة الملكة بالواقع وھذه أول خطوة في  االتجاه الصحیح؟، وھنا علینا أن نعترف كما 
الصحیح لمعالجة أي تشوھات، أّما أن نجامل فیما یتعلق بواقع الحال فھذا لن یفید أحدا وبالتأكید أول 

  .الخاسرین العملیة التعلیمیة
ھا الدائم لتطویر التوجیھي، أیضا كشفت  ّ جاللتھا عن ضعف وبین الرّزاز أن جاللة الملكة اضافة لحث

التحصیل التعلیمي للصفوف الثالثة األولى بالمدرسة فقد عقدت امتحانات لھذه الصفوف، لنرى بأن 
أنا بإحدى جوالتي سألت طلبة في الصف « نسبة من طالبنا بھا ال یقرأ وال یفھم الحساب، ویضیف 

صحیحة، ألفاجأ بأني ألجد أن الصف بمجملھ أجاب اإلجابة ال ٤ضرب ٣الثاني مسألة حسابیة بأن 
عندما سألت ذات السؤال ولكن لیس بھذه الصیغة المباشرة وبعملیة حسابیة أجاب نصف الصف 

م أیضا للتعامل مع المناھج ّ   . »المدرسي فقط، وھنا تكمن المشكلة بأن األمر بحاجة لتأھیل المعل
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ذ برنامج لرفع مستوى بدأت بتنفی ٢٠١٥وبین الرّزاز في ھذا الشأن أن وزارة التربیة ومنذ عام 
الطلبة في الصفوف الثالثة  األولى عن طریق تدریب المعلمین والمعلمات وایضا المشرفین على 

  .التعلیم، وھو مشروع ضخم وقوي وحتما لھ نتائج ایجابیة على أرض الواقع
ایجابیة ولفت الرّزاز إلى أنھ سیتم اإلعالن قبل نھایة الشھر الحالي عن نتائج دراسة تعطي مؤشرات 

فیما یخص طلبة الصفوف الثالثة األولى بالمدرسة، مؤكدا وجود دراسات ومؤشرات تشیر إلى أننا 
نسیر باالتجاه الصحیح، سیما وأننا ندرك أن المشوار طویل ویحتاج وقتا وطول نفس أیضا، لكن ھذا 

ھا، وأن نقول عن أي شيء ال یمكننا أن نفعلھ ّ الیوم، إنما نسعى  ال یعني تأجیل المشاكل وترحیل حل
  .للخروج بحلول لكافة المشاكل

وبین الرّزاز أن جاللة الملكة تعددت مالحظاتھا بالشأن التعلیمي وتعتبر بمجملھا نھج عمل وحالة 
تؤسس لواقع تعلیمي مختلف ومتطّور ونموذجي، حیث تناولت جاللتھا موضوع المناھج وتأھیل 

جیا بالتعلیم واالھتمام بالبیئة الصفیة وملف الطفولة المبكرة المعلمین ومھننة التعلیم وادخال التكنولو
وریاض األطفال وھو جانب غایة في األھمیة بتطویر التعلیم، كلھا جوانب ھامة ومرتبطة مع بعضھا 

  .البعض، وتطویرھا وفق عمل مؤسسي یتسم بالدیمومة حتما سیقود لتطور تعلیمي نموذجي
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  بعثة لطلبة الثانویة لدراسة اللغة الیونانیة ٥٠
  

بعثة ) ٥٠(أعلنت وزارة الخارجیة الیونانیة عن تخصیص مؤسسة البعثات الحكومیة الیونانیة 
  .٢٠١٨- ٢٠١٧لدراسة اللغة الیونانیة للعام الدراسي 

  
 www.iky.gr:وطلبت الوزارة من الطلبة الراغبین في التقدم لھذه المنح االطالع على الموقع التالي

  .٢٠١٧/٩/٦ ،علما بأن آخر موعد لتقدیم الطلبات
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  تطالب الراغبین بالدراسة في الخارج التأكد من ترخیص المكاتب الجامعیة» التعلیم العالي«
  
  

أھابت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بطالب الثانویة العامة الناجحین للدورة الصیفیة لسنة 
والراغبین بالدراسة خارج المملكة األردنیة الھاشمیة دخول الموقع االلكتروني للوزارة  ٢٠١٧

www.mohe.gov.jo ة من لالطالع على قوائم الجامعات غیر األردنیة المعترف بھا لدى الوزار
الدول العربیة واألجنبیة وااللتزام بفروع ومعدالت الثانویة العامة وااللتزام بالحدود الدنیا للمعدالت 

، الھندسة والتمریض %)٧٥(، الصیدلة ودكتور صیدلة %)٨٠(الطب وطب االسنان : وھي كاآلتي
دراسة كما طلبت الوزارة من جمیع الطلبة الراغبین بال%). ٦٠(، باقي التخصصات %)٧٠(

بالخارج ضرورة التأكد من المكاتب الجامعیة المرخصة التي تقوم بتامین قبول للطلبة في الخارج 
  .والمدرجة على موقع وزارة التعلیم العالي

  ١٣/٨/٢٠١٧                                            حداأل                                                          ٣:صالدستور 
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  "القبول الموحد"عبر " مكرمة المعلمین"طلبات 
  
  
  

أعلنت وزارة التربیة والتعلیم أن تقدیم طلبات االستفادة من المكرمة الملكیة السامیة المخصصة ألبناء 
ممن أنھوا الثانویة العامة  ٢٠١٨/٢٠١٧المعلمین في الجامعات األردنیة الرسمیة للعام الدراسي 

أو ما یعادلھا سیكون من خالل الموقع اإللكتروني  ٢٠١٧للعام ) الشتویة أو الصیفیة ( رة بنجاح الدو
  .لوحدة تنسیق القبول الموحد التابعة لمجلس التعلیم العالي

وبحسب بیان للوزارة أمس فإنھ سیعلن الحقا عن الفترة الزمنیة المحددة لتقدیم الطلبات بمختلف 
  .وسائل اإلعالم

  ١١/٨/٢٠١٧                                           لجمعةا                                                              ٣:صالغد 
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  للتعرف على الجامعات المعترف بھا" التوجیھي"دعوة لطلبة 
  

الناجحین " التوجیھي"دعت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي طلبة شھادة الدراسة الثانویة العامة 
للدورة الصیفیة الحالیة والراغبین بالدراسة خارج المملكة، للدخول للموقع اإللكتروني للوزارة 

  .الدول العربیة واألجنبیة لالطالع على قوائم الجامعات غیر األردنیة المعترف بھا لدى الوزارة من
ووفقا لبیان صحفي أمس فقد طلبت الوزارة من الطلبة االلتزام بفروع ومعدالت الثانویة العامة 

والصیدلة %  ٨٠وبلغت معدالت القبول في كلیات الطب وطب االسنان . وبالحدود الدنیا للمعدالت
  ودكتور صیدلة

  %. ٦٠وباقي التخصصات %  ٧٠والھندسة والتمریض %  ٧٥
كما طالبت الوزارة جمیع الطلبة الراغبین بالدراسة بالخارج ضرورة التأكد من المكاتب الجامعیة 

   .المرخصة التي تقوم بتأمین قبول للطلبة في الخارج والمدرجة على موقع وزارة التعلیم العالي

  ١١/٨/٢٠١٧                                           لجمعةا                                                              ٣:صالغد 
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  بدء تقدیم طلبات االلتحاق بالجامعات االثنین
  

نیة تبدأ اعتبارا من صباح بعد غد االثنین عملیة تقدیم طلبات االلتحاق اإللكترونیة بالجامعات األرد
الحالي، بحسب وزیر التعلیم ) أغسطس(آب  ٢١الرسمیة وتستمر حتى الثانیة عشرة لیل االثنین 

  .عادل الطویسي.العالي والبحث العلمي د
فأكثر، إلى الدخول لموقع وحدة القبول الموحد %  ٦٥ودعا الطویسي الطلبة الحاصلین على معدل 

www.admhec.gov.jo طلبات االلتحاق، مشیرا الى ان دفع رسوم ، لقراءة شروط وتفاصیل تقدیم
  .إما الدفع النقدي المباشر او بطریقة الدفع االلكتروني: طلب االلتحاق تتم بطریقتین

وأكد في تصریح صحفي ضرورة دخول الطالب للموقع اإللكتروني لوحدة القبول الموحد، بھدف 
ات المتاحة في الجامعات األردنیة البیانات التفصیلیة للتخصص: االطالع على أقسامھ وصفحاتھ مثل

الرسمیة، وشروط االلتحاق بھا، ورسومھا، أسس القبول، آلیة شراء طلب االلتحاق، دلیل تقدیم طلب 
ً، ومعدالت القبول  ً إلى األسئلة األكثر تكرارا االلتحاق، نصائح وإرشادات للطلبة المتقدمین، إضافة

فادة من ھذه المعلومات في تقدیم طلب االلتحاق التنافسي لألعوام الخمس السابقة، وذلك لالست
  .   اإللكتروني

الخیارات المخزنة (وأشار إلى أنھ یمكن لجمیع الطلبة الراغبین بإجراء أي تعدیل في طلب االلتحاق 
 ً الدخول للبرمجیة في أي وقت، وعلى مدار الساعة خالل الفترة المحددة لعملیة تقدیم طلبات ) "سابقا

  .االلتحاق
فما قبل  ٢٠٠٤من جمیع الطلبة الحاصلین على شھادة الدراسة الثانویة العامة األردنیة العام  وطلب

تحمیل صورة عن كشف عالمات ھذه الشھادة خالل عملیة تقدیم طلب االلتحاق حتى یتم اعتماد "
وزارة  ، أما الطلبة الحاصلون على شھادات الثانویة العامة الصادرة عن"طلبات التحاقھم بعد تدقیقھا

تحمیل "وما بعد، فعلیھم  ٢٠١٦التربیة والتعلیم في أي دولة عربیة عن طریق الدراسة النظامیة العام 
صورة عن شھادة المعادلة الصادرة عن وزارة التربیة والتعلیم األردنیة، أو صورة عن كشف 

  ".حاقھم بعد تدقیقھاعالمات ھذه الشھادة، خالل عملیة تقدیم طلب االلتحاق حتى یتم اعتماد طلبات الت
كما دعا الطلبة الحاصلین على شھادات الثانویة العامة الصادرة عن وزارة التربیة والتعلیم في أي 

تحمیل صورة عن كشف "وما قبل، الى  ٢٠١٥دولة عربیة عن طریق الدراسة النظامیة العام 
  ".التحاقھم بعد تدقیقھا عالمات ھذه الشھادة خالل عملیة تقدیم طلب االلتحاق لیتم اعتماد طلبات

وبالنسبة للطلبة الحاصلین على شھادة الدراسة الثانویة العامة األجنبیة من داخل وخارج األردن 
تقدیم طلباتھم خالل الفترة المحددة "، طلب الطویسي الیھم )إلخ... بریطانیة، أمیركیة، بكالوریا، (

درة عن وزارة التربیة والتعلیم األردنیة أعاله، إضافة الى تحمیل صورة عن شھادة المعادلة الصا
  ". خالل عملیة تقدیم طلب االلتحاق، العتماد طلبات التحاقھم بعد تدقیقھا

وشدد على أن على جمیع الطلبة المستفیدین من إحدى المكرمات الملكیة المنصوص علیھا في أسس 
الب من االستفادة من تقدیم طلب لوحدة تنسیق القبول الموحد حتى یتمكن الط"القبول ضرورة 

  ، مؤكدا "المكرمات الملكیة السامیة
جمیع طلبات االلتحاق سـتعامل بعدالة مطلقة، وبالطریقة ذاتھا، ولیس ھناك أفضلیة لطلب "أن 

، ناصحا الطلبة بالتروي، وعدم "االلتحاق المقدم في الیوم األول عن الطلب المقدم في الیوم األخیر
  .حاقالتسرع في تقدیم طلب االلت

  ١٢/٨/٢٠١٧                                          سبتلا                      ٥- ١:الغد ص/٢ :السبیل ص/٢-١:صدیار ال
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  بصدد إطالق تطبیق تعلیمي" میةالھاش"طالب بـ
  
  

سیطلق الطالب قصي أبو شنب الذي یدرس تخصص تربیة طفولة مبكرة في كلیة الملكة رانیا 
  ).صدیق(للطفولة في الجامعة الھاشمیة تطبیقا رقمیا سیتاح على أجھزة الھواتف الذكیة باسم 

نشاط تعلیمي تفاعلي یمكن األھل من تنفیذه دون  ١٠٠٠تضمن وأكد الطالب أبوشنب أن التطبیق ی
مساعدة اآلخرین، اذ یھدف الى مساعدة اآلباء واألمھات للقیام بنشاطات تربویة وتعلیمیة وترفیھیة 

  .سنة ١٢ھادفة ألطفالھم من عمر یوم واحد ولغایة 
ن الفكرة من التطبیق وبین ان التطبیق اآلن في مرحلة التجریب مع شركة برمجة متخصصة، حیث أ

  .تھدف إلى تفعیل دور األھل في األنشطة التعلیمیة والتربویة
وأوضح انھ تم إعداد األنشطة في التطبیق من خالل محاولة اإلجابة على أسئلة محددة مثل عمر 

، والوقت الذي یتوافر لولي أمر )الخ..البیت، السیارة، األسواق(الطفل والمكان المتواجد بھ الطفل 
  .طفل، حیث أنھ ضمن ھذه المعطیات یمكن عمل نشاط یتناسب مع ھذه المعاییرال

كما یتضمن التطبیق، من خالل ثالثة أعمال رئیسیة ، تّطویر أنشطة تناسب أعمار األطفال، وتحویل 
المواد الدراسیة إلى أنشطة تطبیقیة ینفذھا األھل مع أطفالھم، وتحویل وظیفة األھل من األدوار 

إلى معلمین متخصصین، فاألسرة ھي المؤسسة األولى واألساسیة للتربیة والتعلیم ثم یأتي التقلیدیة 
  الحقا دور المدرسة

  ١٢/٨/٢٠١٧                                          سبتلا                               ٦:الغد ص/٣:السبیل ص/٢:صدیار ال
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  ..انتخبوا الجامعة األقرب لكل بیت

  
  ابراھیم عبدالمجید القیسي

  
أعني سیتقدم الطلبة الناجحون في الثانویة العامة بطلباتھم الى القبول .. غدا انتخابات الجامعات

الموحد، ویتنافسون على المقاعد الجامعیة، ویجب أن یتوفقوا باالختیار ان أرادوا حیازة شھادة 
  .جامعیة مطلوبة في سوق العمل

نجازات مرتقبة او عن قصص نجاح تحدث فنحن بالضرورة نتحدث ضمن حین نتحدث عن ا
المعطیات التي نملكھا، وال نقول بأن ھذا ھو كل المطلوب، لكننا نقول بأنھ وبالنظر الى الظروف 
العامة فالذي یتحقق من بعض المؤسسات ھو نجاح كبیر، ننتظر المزید منھ، ونطالب اآلخرین بأن 

  .جاز مثلھیبحثوا عن فرص لتقدیم إن
بأنھا سیاسات أكادیمیة منكفئة، سرعان «: أعني القول .. قد یكون استنتاجا، لكنھ جازم الى حد بعید..

یقولونھ .. »ما تتغیر وتتبدل بل تعود الى مربعھا األول، مع تغیر المسؤولین عن قرار التعلیم العالي
قطاع وتواصلت لسنوات مع صناع استنتاجا لكنني أقولھ حقیقة مؤكدة؛ ألنني تابعت حثیثا ھذا ال

وما زالت القصة تراوح مكانھا بل إنھا تتراجع .. قراره، والتقیت بنماذج مؤثرة فیھ ولدیھا وجھة نظر
وھذا لیس موضوعنا ھنا، إنما الموضوع ھو القبوالت .. في أكثر من مدار من مدارات تطویر التعلیم

 ٨ثانویة العامة، ودعوني أعود بالتاریخ الى قبل الجامعیة، والموسم الذي انطلق مع اعالن نتائج ال
  :عقود، والحدیث یردده دوما رئیس جامعة البلقاء التطبیقیة الدكتور عبدهللا الزعبي، حیث یقول

كان المغفور لھ جاللة الملك المؤسس عبدهللا األول یرید لمدرسة السلط ان تستقبل كل طالب علم في 
ھذا ما جرى آنذاك، ثم أراد المغفور لھ الحسین بن طالل أن یصل األردن، لیأتي الیھا في السلط، و

التعلیم العالي الى كل بیت عن طریق جامعة البلقاء التطبیقیة، وھذا ما تم فعال فالجامعة موجودة في 
كل منطقة في األردن، ثم أراد جاللة الملك عبدهللا الثاني أن یحصل الجمیع على العلم والتأھیل 

ز فرصة عمل بتوجیھاتھ المعروفة للتعلیم التقني وعلم االقتصاد المعرفي، وھذا ویستطیع أن یحو
یحدث بكل جالء في البلقاء التطبیقیة، وھذه سلسلة حلقات من توجیھات ملكیة حول التعلیم العالي، ما 
زالت مستمرة كنھج ھاشمي ونظریة متفردة في تطویر التعلیم العالي، تطویرا منسجما مع ھدف ھذه 

، »البلقاء التطبیقیة«واعذروني إن فھمتم بأنھ انحیاز الى .. یادة في بناء اإلنسان قبل األوطانالق
فالنموذج یستحق الحدیث، وتوجھات الدولة في استراتیجیة تنمیة وتطویر الموارد البشریة تنطبق 

برامج تعلیم على ھذه الجامعة أكثر من غیرھا، بحكم انتشارھا في كل األردن، وبحكم حقیقة تمیزھا ب
  ..تطبیقیة تحدثنا عنھا قلیال في مقالة سابقة

الملك یوجھ صناع قرار التعلیم العالي الى التعلیم التقني؛ وقد تحققت بعض النجاحات الفردیة في ھذا 
المجال، وفي البلقاء التطبیقیة التقاطة ذكیة مطلوبة لمثل ھذا التوجیھ الملكي، حیث تفكر الجامعة بل 

ة بھیكلة كلیاتھا التقنیة األربع، لتصبح كلیات بولیتكنیك على غرار البولیتكنیك خاطبت الحكوم
العالمي، وھنا تحاول الجامعة ان تحقق التوجیھ الملكي الذي یكمل قصة البناء الملموس في 

ودعوني ھنا أعترف للدكتور عبدهللا الزعبي بذكائھ .. التوجیھات الملكیة التي انطلقت قبل عقود
بالنھج العملي الموضوعي، فھو مسؤول، فھم تماما التوجیھ الملكي وصدف أنھ رئیس والتزامھ 

وھذا ما ستحققھ البلقاء .. »یصید أكثر العصافیر بغیر حجارة«لجامعة البلقاء التطبیقیة، عرف كیف 
التطبیقیة بعد سنوات قلیلة، ان ھي استمرت على ھذا النھج التطویري وھذا االستغالل للمزایا 

  ١٣/٨/٢٠١٧               األحد                                                                                    :صالدستور 

 مقاالت
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الى  -مرحلیا  –راتیجیة التي تتمیز بھا البلقاء التطبیقیة عن كل الجامعات األردنیة، واالنطالق االست
بوابة التعاون الدولي لتحقیق ھذا التمیز لنلمس نتائج حقیقیة للتوجیھ الملكي بأن تنحو الجامعات الى 

في السوق العربیة  التعلیم التقني، فتقدم خریجا مختصا مطلوبا للسوق المحلیة ویمكنھ المنافسة
  ..والعالمیة أیضا

طرقت البلقاء باب التعاون الدولي الستقطاب شراكات حول نماذج عالمیة في التعلیم التقني، حیث 
النموذج األلماني والفرنسي والكوري واألمریكي والكندي، وحتى یتسنى لھا ان تنطلق في ھذه 

قة ودعم الحكومة لتقوم الجامعة بھیكلة الكلیات األربع البرامج التعلیمیة التقنیة التطبیقیة ال بد من مواف
المذكورة، لھذا قامت الجامعة بفكرة التعلیم المزدوج مبدئیا، التي تركز وبالتوازي مع البرامج 
االكادیمیة على برامج تدریبیة تأھیلیة، تكسب الطالب مھارات وخبرات، وذلك بعد أن قامت الجامعة 

طاع الخاص الكبرى الستقبال مثل ھؤالء الخریجین، لیتمیز خریج بالتنسیق مع بعض شركات الق
عاما لیحوز على وظیفة  ١٥و ١٠البلقاء التقني بما یؤھلھ للعمل فور تخرجھ، ولیس االنتظار فترة 

نحن بصدد تغییر شكل امتحان الدراسة الجامعیة المتوسطة «مكتبیة، وھنا یتحدث االستاذ الزعبي 
الذین سیقبلون في الكلیات المتوسطة، حیث سیرتكز البرنامج الدراسي فیھا الى بالنسبة للطلبة الجدد، 

  .. »التعلیم المھاري التقني التأھیلي في أكثر من مجال
الحدیث طویل ومھم، ولو أدرتم المذیاع في الواحدة من ظھر االثنین الى البرنامج العام في إذاعة 

ا قالھ رئیس جامعة البلقاء التطبیقیة لبرنامج االعالم المملكة األردنیة الھاشمیة لسمعتم كالما مھم
وھذه دعایة انتخابیة «وانتخبوا جامعة البلقاء لعلكم تحوزون على مقعد جامعي فیھا .. والشأن العام

  .»مسموح بھا في توجیھ الرأي العام وطالب الثانویة الناجحین
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المعاییر الدولیة تعمل على منع تزویر الشھادات بتوثیقھا الكترونیا من خالل النظام الدولي الموحد 

 . للتوثیق
  

  أحمد أبو عوض
 
 

خالل األعوام الماضیة ونتیجة لتطور وسائل اإلتصال والطباعة انتشرت العدید من الشھادات 
األكادیمیة و العلمیة المزورة باإلضافة إلى شھادات الدكتوراه التي أصبحت تزور و تباع مقابل مبالغ 
مالیة ألشخاص عجزوا عن تحقیق الدرجات العلمیة مما أضطرھم للبحث عن طرق بدیلة وھي 

والغریب في ھذا الموضوع أن ھناك العدید من المؤسسات ، ألسھل لضعاف النفوس والضعفاء ا
 تعمل على توثیق تلك الشھادات دون التحقق منھا

  
 

ً مع وجود عشرات الحسابات في مواقع  ھناك من یستسھل الحصول على تلك الشھادات، وخصوصا
نھا تقع ضمن الجرائم المعلوماتیة و التزویر ، التواصل اإلجتماعي التي ترّوج لھا، على الرغم من أ

  التي یحاسب علیھا القانون
 
 
 

نعم حقیقة جعلتنا نبحث عن حلول لمشكلة إنتشار الشھادات األكادیمیة المزورة وخاصة أن العدید من 
 لثقتھم بمستوى التعلیم في األردن الذي، الدول العربیة باتت تبحث عن الكفاءات العلمیة األردنیة 

  . افرز الكثیر من العلماء الذین حققوا انجازات مشھود لھا في الوطن العربي و العالم
 
 

من ھنا وللنھوض بسمعة مؤسساتنا التعلیمیة ورفع مصداقیة الشھادات األردنیة لعدم تمكین أي 
شخص من ضعاف النفوس من تزویرھا وحمایة أفضل إستثمار یمتلكھ األردنیون وھي شھاداتھم 

كان ال بد من إیجاد حل جذري وجاد بالتعاون مع ، وا فیھا سنین عمرھم و أموالھم التي دفع
  المؤسسات المعنیة بذلك

.  
 

حیث تم إفتتاح مكتب إقلیمي في المملكة األردنیة الھاشمیة لمؤسسة المعاییر الدولیة حسب األصول 
والخاصة لمنع إستخدام إسمھا والقانون المعمول بھ في المملكة لحمایة مؤسساتنا التعلیمیة الرسمیة 

  .وشعاراتھا إلصدار أي وثائق مزورة
 
 

وعلیھ تعمل مؤسسة المعاییر الدولیة من خالل نظام التوثیق الدولي الموحد المدعوم بخاصیة القراءة 
الذي یھدف إلى سرعة التأكد من صحة الشھادات وحمایتھا من ، " كیو ار كود " السریعة بإستخدام 

  . عبالتزویر والتال
 

و تقوم المؤسسة على توثیق كافة الشھادات التي تصدر من المؤسسات والشركات والمراكز التعلیمیة 

  ١٣/٨/٢٠١٧               األحد                                                                                    االردنزاد 
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وذلك للحد من ، في القطاع الخاص والحكومي بالتعاون مع المؤسسات المعنیة حسب األصول 
ضحیة  الكفاءات الوھمیة والشھادات المزورة لحمایة اإلستثمارات الخاصة والحكومیة من الوقوع

للكفاءات الوھمیة أو حملة الشھادات المزورة أو المزیفة وبالتالي ضمان الجودة اإلنتاجیة للموارد 
  .البشریة من خالل نظام التوثیق مما یساعد على دخول األسواق الدولیة بموثوقیة عالیة

 
 

مج النظام الدولي من ھنا فأنني أقول بأن الخدمة التي تقدمھا مؤسسة المعاییر الدولیة من خالل برنا
سیقضي على تزویر أو تزییف الشھادات من خالل عملیة توثیق جمیع  " ISCN " الموحد للتوثیق

أنواع الشھادات األكادیمیة والتعلیمیة والتدریبیة وشھادات مزاولة المھنة والخبرة التي أصبحت 
لتي تقوم بإصدار شھادات بحاجة ماسة للحمایة في ظل انتشار المؤسسات الوھمیة أو الغیر معتمدة وا

  غیر معلومة المصدر
 

وھنا أقول بأن واجب حمایة الشھادات الجامعیة باستخدام الرمز الدولي جاءت نتیجة دراسة علمیة 
لضمان جودة الوثائق والشھادات التعلیمیة بحیث ال یمكن ، وعملیة لحمایة أسماء الجامعات الوطنیة 

  ألحد تزویرھا
 
 

لعمل بالتوثیق اإللكتروني الجاري یعطي اإلمكانیة ألي جھة في العالم تقدم لھا الشھادة وھنا أؤكد بأن ا
" من التأكد مباشرة من وجود الشھادة الجامعیة عبر رابط خاص یمكن الحصول علیھ من خالل 

  ومكتبنا اإلقلیمي في األردن" مؤسسة المعاییر الدولیة 
 
 

و ھذه اإلجراءات تأتي ، ا غیر موجودة في كثیر من الدول نعم ھذه الخطوة تعد انجاز لألردن ألنھ
لصالح جمیع المؤسسات المانحة للشھادات واألفراد المستحقین لھا ولرفع مصداقیة الوثائق وللحفاظ 
علیھا من التزویر بحیث یمكن التأكد من صحة بیانات مصدقة أي طالب متخرج من الجامعات 

حیث أوجد ، یمیة الحاصلة على الرمز الدولي الموحد للتوثیق والكلیات والمعاھد والمؤسسات التعل
الرمز الدولي طریقة سریعة للوصول لمصدر الشھادة خالل ثواني باإلضافة لنسخة إلكترونیة عن 

  . من خالل شریك ثالث وھو المعاییر الدولیة، الشھادة األصل لضمان تطابق المعلومات 
 

تثمارنا في اإلنسان المسلح بالعلم ھو اإلستثمار االنجح وھو لن أطیل ولكن أود التأكید على أن اس
ولكم أن تتخیلوا عواقب إنتشار الكفاءات الوھمیة والمزیفة فال بد " ، الذي تقوم علیھ األمم وتتطور 

 " لنا جمیعا أن نقف صًفا واحًدا لحمایة وطننا وحمایة مؤسساتنا لتكون دوًما في الریادة محلًیا ودولیًا
.  
 

اما أود ان أقول بأن مؤسسة المعاییر الدولیة ومكتبھا اإلقلیمي في األردن تعد إنجاز حقیقي في وخت
محاربة الشھادات المزورة وسیتم تغطیة الدول المجاورة لنا من خالل المكتب اإلقلیمي في عمان 

شھادات لتفعیل البرنامج في تلك الدول لتضییق الخناق على كل من تسول لھ نفسھ العبث بقیمة ال
العلمیة وسیتم اإلعالن عن ذلك من خالل وسائل اإلعالم الشریك الرئیسي في دعم ومحاربة ھذه 

وأقول أن مؤسسة المعاییر الدولیة تعمل على منع تزویر الشھادات بتوثیقھا الكترونیا من ، آالفة 
  . خالل النظام الدولي الموحد للتوثیق
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  مؤشرات التوجیھي
  

    
  باسم الطویسي.د

  
ددا؛ بعد النتائج الصادمة التي صاحبت عادت نسب النجاح في امتحان الثانویة العامة لالرتفاع مج

حیث شھدت نسب النجاح في . بدایة عملیات إصالح امتحان التوجیھي في عھد الحكومة السابقة
 ٥٤لتعود ھذا العام لالرتفاع الى نحو %  ٤١السنوات الثالث االخیرة حالة شبھ استقرار عند حدود 

من تعلیمات امتحان الثانویة والتي كانت  ٢٤لمادة واذا ما أخذنا بعین االعتبار أن الوزارة الغت ا%. 
تعطي صالحیات تقدیریة للوزیر واألمین العام ومدیر االمتحانات من خالل لجنة مشكلة بزیادة 
العالمات في الثانویة العامة، فإن ھذه النتائج، اذا كانت مطابقة للواقع وتعكس تحصیل الطلبة الفعلیة 

  .ا نتوقعھ، تؤكد ان اصالحات التعلیم تسیر باالتجاه الصحیحدون أي زیادة أو نقصان وھذا م
  

یقود ھذا المؤشر الى احتماالت عودة التعافي الى الجامعات من جھة إعداد المقبولین بعد سنوات من 
تراجع التنافس في الحصول على مقعد جامعي في معظم جامعات القطاعین العام والخاص، حتى ان 

ھا العرض في معظم البرامج التعلیمیة على الطلب ودفع وزارة التعلیم جامعات عامة عدیدة زاد فی
في ھذا الوقت یزداد . العالي الى تقدیم منح دراسیة وحوافز تدعو الطلبة لاللتحاق بتلك الجامعات

  .حراك إصالح سیاسات التعلیم العالي، وینتظر ان تطال سیاسات القبول
  

كل عام ان نحو نصف المشاركین یتقدمون فعلیا لالمتحان، من مؤشرات التوجیھي التي تتكرر تقریبا 
وھذا یتكرر لجمیع الطلبة بشكل عام وفي الطلبة المنتظمین ایضا، في نفس الوقت فإن نصف 

طالبا وطالبة تقدم منھم  ٦٢٥ألفا و ٨٣المتقدمین ینجحون؛ في ھذا العام عدد الطلبة النظامیین بلغ 
 ً ً وطالبة، اقل من نصفھم لم ینجحوا، اي سیكون مصیرھم الشارع طا ٥١٢ألفا و ٤٧لالمتحان فعلیا لبا

بدون وجود مؤسسات ومسارات واضحة إلعادة بناء قدرات ھؤالء الشباب وضخھم في االقتصاد 
الوطني، فمنذ اكثر من عشرین عاما اكتشفنا مدى الحاجة الى تطویر التعلیم والتدریب المھني والتقني 

لتشوھات الھیكلیة في ھذا الشأن، والى الیوم لم نتقدم اي خطوة حقیقیة المتوسط، وضرورة اصالح ا
  . باالتجاه الصحیح

  
تعّودنا في كل عام أن نراجع مؤشرات العدالة والكفاءة في النظام التعلیمي من زاویة تركز اوائل 

وتكررھا  التوجیھي، وھذا قد ال یكون دقیقا بما یكفي إلصدار األحكام، في حین أن تراكم المؤشرات
في اتجاه واحد قد یكون مفیدا في فھم كفاءة النظام التعلیمي من جھة وعدالتھ التوزیعیة من جھة 

وعلى سبیل المثال تكررت ظاھرة تركز المعدالت العالیة في ألویة، أي مدیریات، اكثر من . أخرى
العام العشرة االوائل غیرھا وما تزال ھناك مدیریات ال ینجح فیھا أحد أو نسب النجاح محدودة؛ ھذا 

في الفرع العلمي سبعة من مدیریة لواء الجامعة وثالثة من مدیریة قصبة اربد، ویتكرر االمر في 
الفرع االدبي اذ جاءت اعلى النتائج لمدیریة لواء الجامعة وحصدت ھذه المدیریة ثالثة من االوائل، 

  .وائل في الفروع التسعةمدیریة تربیة أي لواء عن قوائم اال ٣٠بینما غابت اكثر من 
  

خالل العام الماضي أقدمت وزارة التربیة على سلسلة من االصالحات على فلسفة التوجیھي 
واالجراءات التنظیمیة عالوة على القرارات السابقة بإلغاء بعض الفروع وإعادة الھیكلة الشاملة 

اب العالمات والمعدالت من المنتظر أن تطبق قرارات أخرى أھمھا طریقة احتس. لفروع االمتحان
  .وفتح المجال أمام الطلبة للتقدم لعدد مفتوح من الدورات

  ١٢/٨/٢٠١٧                                     سبت  ال                                                            ١٨:صالغد 
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في العام القادم سوف یتقدم الطلبة الذین ولدوا في السنة األولى من القرن الجدید واأللفیة الجدیدة 
المتحان الثانویة، تصاحب ھذا الحدث إصالحات من المتوقع أن تكون األھم، حیث سوف یطبق نظام 

سیة إلى حزم عالمة بدال من نظام المعدل التقلیدي مع تقسیم المواد الدرا ١٤٠٠مجموع العالمات 
یختار الطالب الحزمة المالئمة لھ حسب ما یخططھ للمسار التعلیمي الذي یرغب فیھ، وبالتالي فإن 

  . اإلصالحات المرجوة من المفترض أن تحقق ثالثة أھداف أساسیة
  

كفاءة ھذا االمتحان أن یعكس تحصیل الطالب كما ھو في الواقع بدون أي تزییف أو تجمیل، وأن 
یة في تلبیة احتیاجات االقتصاد الوطني، وأن یسھم في سد الفجوات الكبیرة من منظور یعكس الفعال

  .الموارد البشریة، واألمر األھم تحریر الناس واألجیال الجدیدة من الخوف ومن رھاب التوجیھي
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  ئل التوجیھي؟بماذا نستفید من أوا

  الخیطاند فھ
  

یة، ومنحا األكید أن أوائل الثانویة العامة سیدرسون التخصصات التي یرغبون فیھا بالجامعات األردن
ومن بعد التخرج ینخرطون في سوق العمل دون . ھذا من حقھم دون شك. دراسیة على حساب الدولة
  .أن یتذكر أحد أنھم متفوقون

بمعنى آخر الطالبة دیمة الخصاونة التي حصدت المرتبة األولى على مستوى المملكة ستدرس الطب 
ن للقبول بھذا التخصص في الجامعات األردنیة، في الجامعة األردنیة مثلھا مثل مئات الطلبة المرشحی

  .وسیعملون سویا في نفس المستشفیات دون أیة میزة تفضیلیة
لكن ھل من بدیل لھذا المسار . قد الیبدو ھذا الوضع مستھجنا من الناحیة العملیة والحتى األكادیمیة

  الذي الیمیز المتفوقین عن سواھم من الطلبة؟
أن تخرج اآلالف من األطباء والمھندسین القادرین على رفد سوق العمل  تستطیع الجامعات األردنیة

باحتیاجاتھ ومن مختلف التخصصات، لكن جامعاتنا والعتبارات كثیرة غیر قادرة على صناعة 
  .ھذه میزة تنفرد فیھا جامعات عریقة حول العالم، لیس من بینھا جامعة عربیة على اإلطالق. العلماء

المعة عالمیا والمصنفة على قوائم العلماء درسوا وتخصصوا في جامعات غربیة األسماء العربیة ال
الراحل أحمد زویل الحائز على جائزة نوبل . عریقة، وعملوا لسنوات في معاملھا ومراكز أبحاثھا

  .لیس سوى مثال على قائمة تضم العدید من األسماء العربیة
ودة وبقوة لتبني سیاسة االبتعاث للخارج وعلى لیس من وسیلة لصناعة العلماء في األردن سوى الع

  .نفقة الدولة
لدى وزارة التعلیم العالي بروتوكوالت مع دول أجنبیة تسمح بابتعاث طلبة أردنیین للدراسة في 

ما نقترحھ ھو ابتعاث أوائل . الخارج، لكنھا تقتصر على جامعات عادیة وفي دول غیر متمیزة علمیا
للدراسة في جامعات أوروبیة وأمیركیة عریقة وتأھیلھم لیكونوا أساتذة التوجیھي وبمختلف الفروع 

  .متمیزین وباحثین مرموقین
ھناك سیقضون حیاتھم األكادیمیة بمعاھد ومراكز متخصصة توفر األجواء المناسبة للبحث العلمي، 

وریات والحوافز لالبتكار واالختراع وإعداد الدراسات العلمیة المحّكمة ونشرھا في أفضل الد
  .العالمیة، واالنفتاح على آخر ماتحقق في مجال التطور العلمي والتكنولوجي، وبمیزانیات ضخمة

زویل عندما عاد لمصر كان متسلحا بالمعرفة والعلم وبشبكة عالقات واسعة مع مراكز األبحاث 
كز متخصص العالمیة، ما أعطاه فرصة ال تتوفر القرانھ المصریین لتسخیر ھذه الخبرة في انشاء مر

  .في بلده
ال یغیب عن البال أن الجامعات األردنیة ترسل عددا من خریجیھا الممیزین الستكمال دراساتھم العلیا 

غیر أن ھذه السیاسة على أھمیتھا التحدث الفرق المطلوب، . في الخارج ثم یعودون للتدریس
  .حبھا عالما متمیزافالدراسة لسنتین أو ثالث تكفي لنیل درجة علمیة لكنھا التصنع من صا

كما أن االھتمام بالبحث العلمي في الجامعات یزداد سنویا وترصد لھ المخصصات سنویا، بید أن 
الخبرة المتواضعة والموارد الشحیحة التعطي مجاال لتسجیل اختراقات كبرى في ھذا المیدان على 

  .غرار الدولة المتقدمة
ة عن قائمة الجامعات الممیزة عالمیا في البحث العلمي في األصل الجامعات العربیة دون استثناء غائب

  .واالبتكار
المعرفة ھي مصدر القوة للدول، وھذا لن یتحقق إال . دولنا بحاجة ماسة لتوطین المعرفة وإنتاجھا

بإفراد بند في موازناتنا تحت مسمى صناعة العلماء، وإرسال المتمیزین من الطلبة لخوض التحدي 
  .ةفي الجامعات العریق

  ١٢/٨/٢٠١٧                                       سبتال                                                               :صالرأي 
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  ومالحظات على نتائج الثانویة العامةخواطر 

  
  رحیل محمد غرایبة. د

  
في كل مرة عندما یتم إعالن نتائج امتحان الثانویة العامة تنتابني مجموعة كبیرة من الخواطر 
والمالحظات التي تمس كل المجاالت المتعلقة بمستقبل البلد واألجیال، سواء على الصعید التربوي 

یر ذلك والمعرفي، أو على صعید التطویر والتغییر أو على صعید االقتصاد والمستوى المعیشي، وغ
  .من المجاالت

في البدء ال بد من اإلشارة إلى أن امتحان الثانویة لدینا یشكل أحد معالم الشأن التعلیمي االردني، مما 
یقتضي المحافظة على ھذا االمتحان مع بذل كل الجھود الممكنة لتطویره وتحسینھ وتحدیثھ ورفع 

بطھ وإزالة التشوھات واالختراقات السابقة، كفاءتھ وقدرتھ على تحقیق أھدافھ المرجّوة، بعد أن تم ض
وھنا ال بد من اإلشادة بجھود وزیر التربیة السابق في ھذا السیاق، وتقدیر جھود الوزیر الحالي في 
مسیرة المضي نحو التطویر والتحسین وضمان إطار النزاھة لمسطرة التقویم على جمیع طلبة 

  .األردن وااللتزام بمعیار المساواة الصارمة
ً آلداء القطاع التعلیمي العام، فیجب  ً صادقا المالحظة الثانیة التي تتعلق بھذا السیاق أنھ یشكل تقویما
النظر بالتقدیر إلى أولئك الذي استطاعوا أن یحصلوا على مراتب األوائل على مستوى المملكة، من 

ة للوزارة ومدارس المدارس الحكومیة مثل مدرسة العیص في الطفیلة، والمدارس الریادیة التابع
الطیبة وملكا والجبیھة الثانویة وأم حبیبة في وادي السیر وقطر الندى في الرصیفة وأم كثیر في عین 
الباشا، فعندما تستطیع بعض المدارس الحكومیة منافسة المدارس الخاصة فھذا مسار یجب أن یعزز 

  .تربوي العامویتم رعایتھ وتنمیتھ من أجل إعادة الھیبة واالحترام للقطاع ال
ً استطاع أن  ً واحدا المالحظة الثالثة تتعلق بالذكور واإلناث، فعند قراءة أسماء األوائل نلحظ أن طالبا
یحجز مقعده بین عشر طالبات في الفرع العلمي، أما الفرع األدبي فإن المراتب العشرة ذھبت لإلناث 

 ،ً ً للدراسة ولم یستطع أي ذكر مزاحمة اإلناث في الفرع االدبي مطلقا وھذا ینبغي أن یكون محال
ً، وانشغال المدرسین عن واجبھم  والبحث والتحلیل، ویشیر بوضوح إلى ترھل مدارس الذكور أوال
األول نحو أمور أخرى ویمكن اإلشارة إلى الوضع المادي وھو االكثر اھمیة ، حیث أن راتب 

ادر رزق أخرى، وھناك من المدرس ال یفي بحاجاتھ وحاجات أسرتھ مما یضطره للبحث عن مص
ً، وھناك من یذھب إلى التعلیم  یذھب لالغتراب إلى دول الخلیج، وھناك من یھجر حقل التعلیم تماما
الخاص والدروس الخصوصیة، وال شك بأن ذلك یحمل بعض معالم الخطورة بكل تأكید؛ ألن ذلك 

ذا یقتضي معالجة سریعة ینعكس على مصیر الجیل ومصیر البلد، والمستقبل التعلیمي برمتھ، وھ
ومعالجة استراتیجیة بعیدة المدى، من أجل انقاذ مسیرة التعلیم، ویجب االنتباه إلى البعد المادي 
ً من العبث  والمعیشي؛ ألن الكالم عن المثالیات في ظل عدم معالجة ھذا الشأن سوف یبقى ضربا

  .والسفسطة النظریة
ین، حیث یجب توفیر منح تدریسیة للطالب الذین یحصلون المالحظة الرابعة تتعلق بالعنایة بالمتفوق

على معدالت عالیة وتأمین دراستھم، وینبغي أن یشكل ذلك أولویة أولى للحكومة، وھنا یمكن إنشاء 
صندوق عام لھذه الغایة یشترك فیھ القطاع العام والقطاع الخاص، ویوضع لھ نظام عادل، وتشرف 

معاییر الشفافیة المعلنة من أجل عدم اضاعة الفرصة على  علیھ ھیئة نزیھة تمارس عملھا وفق
  .الموھوبین والمتفوقین الذي ال یملكون القدرة المالیة على اختیار التخصصات التي یرغبونھا
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ّاع المستقبل   إلى الشباب صن
  

  األب نادر سلیم ساووق
  

ُ المستقبل ورجال الغد، وأصحاب رؤى  ّاءة، ألنكم أنتم بناة أتّوجھ إلیكم یا شباب الوطن بتوجیھات بن
ّ إذا وتطلعات إلى اآلفاق البعیدة، فأنتم احرار اذ ا تحّررتم من اخطائكم وانانیتكم فالحّریة التنالونھا إال

أردتم أن تعیشوا في الحّق ومن أجل الحق، امتحنوا كل شيء بعقول نیّرة، وتمسكوا باألفضل، وال 
تدعوا الفكر المتطرف یسیطر علیكم ویغسل دماغكم، وال تعطلوا لغة الحوار مع اآلخر، واسعوا 

لذا علیكم أن تثقفوا أنفسكم الثقافة العمیقة . حّق، وكونوا دعاة سالم ومحبةلتحقیق العدالة بمنطق ال
والسلیمة، وتحّصنوا عقولكم من الفراغ الفكري، وأن تحسنوا استخدام وسائل التواصل االجتماعي 

وأن تعملوا جاھدین لتحقیق أحالمكم وطموحاتكم في أن . للتسامح والتنویر، ال للتعصب والتدمیر
فما أحوج شبابنا الیوم إلى رؤیة واضحة في فن صناعة . جین ونافعین ألنفسكم ولمجتمعكمتكونوا منت

  .المستقبل
  

  :وإلیك أیھا الشاب ھذه المبادىء التالیة لبناء مستقبل أفضل، وھي كاآلتي
  

م وقـتك*  ّ   .إعرَف نفسك واكتشف قدراتـك، وحدد ھدفـك ونـظ
  

  .استغل وقتك في الصالة والعمل والقراءة وفعل الخیر* 
  

  .اجعل اإلیمان والمحبة والصدق من مبادئك األساسیّة* 
  

م من أخطائك، وحّول كل حاجز إلى حافـز*  ّ   .تعل
  

  .دّرب نفسك على فّن اإلصغاء والحوار، والنظرة الموضوعیّة لألمور* 
  

ً في*  ً في اإلیمان والبساطة، وشابا ً في الحكمة والرزانة ِعش طفال   .النشاط والحیویة، وشیخا
  

  .ال تقارن بین نفسك واآلخرین، فالمقارنة تؤدي إلى التكبّر أو اإلحباط* 
  

  .قاوم العنف والكراھیة والتزّمت، ألنھا تعمى األبصار عن انسانیة اآلخر* 
  

ً في وقت الصعاب، وال تستلم لمخاوفك*  ً وجریئا   .كن قویا
  

ًعم هللا*    . علیك، فیتغیر كل شيء إلى األفضلاشكر ن
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 اعالنات
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حیث » التوجیھي«اثر إعالن نتائج الثانویة العامة % ٣٠وتیرة الطلب على الحلویات ارتفعت بنسبة 
وتراجع . على النسبة االكبر من الطلب على ما افاد عاملون في قطاع الحلویات» الكنافة«استحوذت 

  .الطلب على الحلویات الى مستواه الطبیعي بعد الیوم الثالث للنتائج
  

یة ابدت استعدادھا لتأجیل اقساط شھر آب الحالي المتزامن مع عید االضحى المبارك بنوك اردن
وتأتي . وابلغت بنوك عمالءھا المقترضین بقرارھا من خالل الرسائل النصیة. وبدایة العام الدراسي

  .ھذه الخطوة لتخفیف األعباء المالیة عن كاھل المواطن ومساعدتھ في تغطیة النفقات اإلضافیة
  

یر مواقف السیارات الخاصة بالمنشآت غزت مستشفى خاصا بعمان والواقع في شارع ظاھرة تأج
ھي الوحیدة » الكراجات«المدینة المنورة اذ یلزم مراجعیھ بدفع دینار بدل مواقف علما ان ھذه 

  .وتشترط امانة عمان على المنشآت قبل ترخیصھا توفیر مواقف للسیارات. الخاصة بالمستشفى
  

واقر . مقبلمصادر نیابیة توقعت ان تفض الدورة االستثنائیة لمجلس االمة الیوم او بدایة االسبوع ال
ً على جدول اعمال الدورة  ١٦قانون من  ١٣) النواب واالعیان ( مجلس االمة  ً مدرجا قانونا

  .االستثنائیة
  

الوزارات والمؤسسات الحكومیة بالتعاون ھاني الملقي طالب في تعمیم وجھھ إلى . رئیس الوزراء د
الملقي اشار في تعمیم الى ان المنسق .. التام مع لجنة متابعة توصیات حقوق اإلنسان واعضائھا

الحكومي لحقوق اإلنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة سینفذ زیارات میدانیة ضمن برنامج 
  .ولیا وعربیا ومحلیا وااللتقاء مع القیادات فیھادوري لمتابعة إنفاذ التوصیات والتزامات المملكة د

  
الف امرأة مصریة متواجدة في االردن مع ازواجھن )  ٢٥٠( ان » عین الرأي«مصدر مطلع ابلغ 

  .ازلبعضھن یعملن في المن
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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ھنأت جاللة الملكة رانیا العبد هللا أمس األول ولي العھد سمو األمیر الحسین بن عبد هللا تخرجھ من 
كلیة ساندھیرست وكتبت تعلیقا باللغتین العربیة واإلنجلیزیة على صورة لجاللتھا وسموه نشرتھا عبر 

مبارك للحسین تخرجھ من كلیة ساندھیرست العسكریة (ماعي صفحاتھا على وسائل التواصل االجت
كما كتبت جاللتھا على ).مرفوعو الرأس بك دائما، وفخورون بقوتك وعزیمتك. على خطى سیدنا

صورة لجاللة الملك وجاللتھا وسمو ولي العھد وأصحاب السمو األمراء إیمان وسلمى وھاشم 
ن عبد هللا الثاني، ولي العھد من األكادیمیة العسكریة صورة عائلیة من تخریج سمو األمیر الحسین ب(

  ). الملكیة ساندھیرست
  

كتب ولي العھد سمو األمیر الحسین على صورة نشرھا لجاللة الملك وسموه خالل تخرجھ من كلیة 
لتواصل االجتماعي باللغتین العربیة ساندھیرست العسكریة أمس األول على صفحاتھ عبر وسائل ا

رعایة جاللة سیدنا لمراسم تخریج فوج الضباط في ساندھیرست جعلت ھذه المناسبة (واإلنجلیزیة 
  ).أكثر أھمیة، وزادت فخري واعتزازي في ھذا الیوم

  
نقل وزیر التربیة والتعلیم الدكتور عمر الرّزاز تھنئة األسرة التربویة لجاللة الملك بتخرج سمو 

سیدي أبا (األمیر الحسین من كلیة ساندھیرست العسكریة وكتب في تغریدة على  حسابھ تویتر 
بنائكم طلبة التوجیھي والیوم أبناؤكم الطلبة یباركون لكم ولصاحبة الجاللة الحسین باألمس باركتم أل

  ).  بالنجاح الباھر البن األردن البار سمو ولي العھد الحسین بن عبد هللا
وفي تغریدة أخرى خاطب الرّزاز الطلبة الذین اخفقوا بامتحان التوجیھي بأن یقّدموا وعدا بعدم 

النجاح في االمتحان شيء  والنجاح في (ریدة لھ على حسابھ تویتر استسالمھم للیأس، وكتب في تغ
منكم الصالبة والجلد والمثابرة وعدم االستسالم أو الیأس، ومنا عدد مفتوح من . الحیاة شيء آخر

  ). الدورات وتطویر االمتحان لیقیس میولكم ومھاراتكم وقدراتكم
  

 صنارة الدستور
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ر على جاللة الملكة رانیا العبدهللا دعت أمس، بمناسبة الیوم العالمي للشباب، إلى بناء جیل واع وقاد
إن شبابنا ": "تویتر"وقالت جاللتھا في تغریدة عبر موقع . حمل مسؤولیة تحقیق السالم في المستقبل

ٍ على قدر ھذه  ھم من سیحملون مسؤولیة تحقیق السالم غدا، فلنحرص على بناء جیل واع
  ".المسؤولیة

  
أن فاتورة اإلعفاءات الطبیة الحكومیة بلغت خالل النصف األول من العام الحالي " زواریب"علمت 

مصادر حكومیة مطلعة بینت أن ھذا المبلغ استفاد منھ في اإلعفاءات نحو . ملیون دینار ١٢٦نحو 
  .ألف مواطن ٧٢

  
اب صباح الیوم المركز اإلعالمي لالنتخابات البلدیة والالمركزیة في تفتتح الھیئة المستقلة لالنتخ

. مدینة الحسین للشباب، وذلك لتسھیل مھمة اإلعالم في تغطیة االنتخابات التي تجرى بعد غد الثالثاء
إعالمیا لتغطیة االنتخابات، یتوزعون ما بین صحفي  ١٥٤٠الھیئة كانت أعلنت أنھا اعتمدت 

مؤسسة إعالمیة، بین محطات تلفزیونیة وإذاعات وصحف ومواقع  ٨٤ ومصور وفني یتبعون
  .إلكترونیة

  
سؤال مطروح لمناسبة االستحقاق القانوني بما یسمى یوم ! ھل یصمت المرشحون والمرشحات غدا؟

بات البلدیة الصمت االنتخابي، حیث ینص القانون على توقف مرشحي ومرشحات االنتخا
والالمركزیة عن الدعایة االنتخابیة یوم غد االثنین، الذي یسبق بیوم واحد یوم االقتراع المقرر بعد 

في العادة نادرا ما یلتزم المرشحون لالنتخابات، النیابیة أو البلدیة، بالصمت االنتخابي، . غد الثالثاء
  ! عة الصفر والحسمبل یشھد الیوم األخیر حراكا دعائیا واسعا مع اقتراب سا

  
ضبطت إدارة السیر أمس مركبتین، كان سائقاھما أقدما على القیادة بشكل متھور في أحد شوارع 

المصدر أشار إلى أن إدارة السیر . عمان مؤخرا، حیث تم حجز المركبتین، بحسب مصدر أمني
قین متھورین، وجرى ضبطھما وحجز مركبتیھما، مشیرا إلى تابعت فیدیو نشره أحد األشخاص لسائ

 .أنھ سیتم اتخاذ كافة اإلجراءات القانونیة واإلداریة بحقھما

 زواریب الغد
  


