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 المـــــــــــوضـــــوع                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

 ٣  تلتقي ضباط االرتباط في الجامعة" إعالم األردنیة"

حول تحدید األولویات البحثیة في مجال " األردنیة"ورشة عمل في 
  الصحة اإلنجابیة للشباب والنساء في االردن

٥ 

مكانة المرأة األردنیة ومعوقات وصولھا إلى المواقع "دراسة عن 
  "السیاسیة 

٦ 

   ن جامعیةشؤو

 ٨  والرھان على استمراریة التنفیذ) التعلیم العالي(منتظرة في ) ثورة بیضاء(

 ١١  نسبة النجاح في امتحان االمتیاز% ٣٥

   مقاالت

 ١٢  فیصل غرایبة.د/عمر الرزاز والمنظور التنموي المتكامل للتعلیم

  ١٧-١٤  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  االرتباط في الجامعةتلتقي ضباط " إعالم األردنیة"
  

نظمت دائرة اإلعالم والعالقات العامة في 
الجامعة األردنیة الیوم اللقاء األول لضباط 
ارتباط الدائرة في الجامعة؛ بھدف التعارف 
وتطبیق آلیة واضحة في العمل المشترك بین 
دائرة اإلعالم وكلیات الجامعة ومراكزھا 

  .ووحداتھا من خالل ضباط االرتباط
   
   

ویأتي اللقاء ضمن مساعي دائرة اإلعالم والعالقات العامة في تعزیز تواصلھا مع مجتمع الجامعة 
الممتد بما یضمن حسن األداء وصوال إلى جودة العمل المنشودة، تحقیقا لرؤیة الجامعة في أن تكون 

  .جامعة متمیزة أكادیمیا وریادیا وصوال لمستویات عالمیة متقدمة
   
   

ئرة اإلعالم والعالقات العامة الدكتور سلیمان الفرجات اللقاء بتقدیم عرض شمولي وافتتح مدیر دا
عن الدائرة شرح فیھ طبیعة العمل الذي تضطلع بھ الدائرة من حیث تنظیم الفعالیات التي تقام في 

  .شعبة اإلعالم وشعبة المراسم: الجامعة وتنفیذھا على أكمل وجھ من خالل شعبتي الدائرة الرئیسیتین
   
   

ّسم بالعفویة أكد الفرجات أن ضابط االرتباط شریك فاعل في إنجاز ما تعقده كلیات  وفي حوار ات
الجامعة ومراكزھا ودوائرھا من نشاطات، وإتمامھ على أكمل وجھ بالتعاون مع موظفي دائرة 

  .اإلعالم والعالقات العامة من خالل قنوات االتصال المتعددة والمفتوحة دائما في الدائرة
   
   

عبر –وأضاف أن على ضابط االرتباط مسؤولیة مشتركة مع موظفي اإلعالم تحدیدا في اإلسھام 
بإظھار الصورة الحقیقیة للجامعة األردنیة،  -مواقع التواصل االجتماعي والقنوات اإلعالمیة المختلفة

  .ونّوه بضرورة التحلي بالموضوعیة والحیاد
   
   

موظفي الجامعة عموما، وبین ضباط االرتباط وموظفي دائرة وأشار إلى أن تكاتف الجھود بین 
اإلعالم والعالقات العامة من شأنھ أن یؤدي إلى الوصول إلى بیئة جامعیة مستدامة وكفاءة مؤسسیة 
عالیة المستوى؛ بترسیخ ثقافة الجودة لدى العاملین، وتعزیز التنافسیة المؤسسیة وفق أفضل 

  .ممارسات اإلدارة
   

 أخبار الجامعة

  ٢٢/١/٢٠١٧                                               الخمیس                                                  /أخبار األردنیة
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ة اللقاء دار نقاش مستفیض عبر فیھ ضباط االرتباط عن شكرھم وتقدیرھم لمبادرة الدائرة وفي نھای

في تنظیم مثل ھذه اللقاءات التي توثق الصالت بین موظفي الجامعة، وقدموا مقترحات تسھم في 
تطویر عمل دائرة اإلعالم والعالقات العامة، وطرح بعضھم أسئلة حول آلیة العمل الخاصة بأرشفة 

مادة اإلخباریة المكتوبة والمصورة، وتولى الفرجات اإلجابة عن األسئلة، وتوضیح بعض التفاصیل ال
  .اإلداریة المستندة إلى األنظمة والقوانین في الجامعة فیما یخص عمل موظفي الدائرة
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حول تحدید األولویات البحثیة في مجال الصحة اإلنجابیة للشباب " األردنیة"ورشة عمل في 

  ساء في االردنوالن
  

عقد مركز دراسات المرأة  -سناء الصمادي  
في الجامعة األردنیة بالتعاون مع جامعة 

 Women’s and“ھارفرد األمریكیة 
Health Initiative at Harvard T.H. 
Chan School of Public Health ”

وبالشراكة مع الصندوق األردني الھاشمي 
ورشة ، دولیةومنظمة أوكسفام ال" جھد"للتنمیة 

عمل متخصصة عن تطویر مشروع بحث 
یتعلق بالصحة اإلنجابیة للشباب والنساء في 

  .األردن
  
وتناولت أعمال الورشة كیفیة استقطاب الدعم والتأیید والمشاركة من الھیئات المحلیة والوطنیة  

لقة بجوانب والدولیة صاحبة العالقة بمدخالت ومخرجات البحث وتحدید األولویات الوطنیة المتع
والتعرف ، وبالذات فیما یتعلق بالشباب والیافعیین والنساء، مختلفة من الصحة اإلنجابیة في األردن

باإلضافة الى التعرف الى الخدمات الصحیة المقدمة لھم ونوعیتھا ، الى درجة وعیھم في تلك القضایا
  .ومدى توافرھا

  
لقة بالالجئین السوریین في األردن وھدفت الورشة الى تسلیط الضوء على التحدیات المتع

  .وكیفیة تعاملھم مع ھذه التحدیات، والمجتمعات المضیفة
  
  .واختتمت الورشة أعمالھا بعدد من التوصیات المتعلقة بتحسین نوعیة الخدمات الصحیة المشار إلیھا 

  ٢٢/١/٢٠١٧الخمیس                                               /                                                  أخبار األردنیة
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  "مكانة المرأة األردنیة ومعوقات وصولھا إلى المواقع السیاسیة "دراسة عن 
  
  

مكانة المرأة األردنیة ومعوقات وصولھا إلى المواقع السیاسیة واإلداریة 'یلي ملخص دراسة  فیما
كلیة االمیر حسین بن عبدهللا الثاني / للدكتور عبدالمجید علي العزام' دراسة استطالعیة: العلیا 

الجامعة / للدراسات الدولیة والعلوم السیاسیة، والتي تم انجازھا بدعم من عمادة البحث العلمي
  ..٣٠/١١/٢٠١٦االردنیة في 

  
جاءت ھذه الدراسة االستطالعیة لتكشف عن واقع مكانة المرأة األردنیة ومعوقات وصولھا إلى 
المواقع السیاسیة واإلداریة العلیا في الدولة األردنیة، وذلك بھدف تسلیط الضوء على أھم المعوقات 

ء المرأة للمواقع السیاسیة واإل داریة العلیا ومناصب صنع القرار، وكیفیة تذلیل تلك التي تواجھ تبوُّ
المعوقات لتعزیز فرص المرأة في المشاركة السیاسیة واالجتماعیة لما في ذلك من أھمیة في تحقیق 

  .تنمیة شاملة وحقیقیة وناجحة
  

وألغراض ھذه الدراسة تم استخدام المنھج الوصفي التحلیلي وبعض األدوات االحصائیة والعملیات 
ولجمع . لحسابیة البسیطة مثل النسب المئویة والتكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاريا

المتغیرات الدیمغرافیة، مؤشرات مكانة المرأة : البیانات تم تصمیم استبیان یتضمن أربعة مجاالت ھي
المرأة للمناصب  االجتماعیة والسیاسیة والتشریعیة والتنظیمیة واالقتصادیة والذاتیة، معوقات وصول

  .السیاسیة واإلداریة العلیا، والحلول المقترحة لمواجھة المعوقات
  

) N= ١٥٠٠(وأجریت الدراسة على المستوى الوطني وشملت عینة عشوائیة عنقودیة ومنتظمة 
  .ممثلة لفئات المجتمع األردني كافة

  
  :وقامت الدراسة على الفروض التالیة

  
ل عام، نحو المكانة االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة والتشریعیة اتجاھات األردنیین سلبیة، بشك

  .والتنظیمیة والذاتیة للمرأة األردنیة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین تقدیرات افراد العینة لمكانة مشاركة المرأة تعزى لمتغیرات 

  .الخصائص الشخصیة ألفراد عینة الدراسة
یة لتقدیرات افراد العینة للمعوقات االجتماعیة والسیاسیة ال توجد فروق ذات داللة إحصائ

واالقتصادیة والتنظیمیة التي تواجھ وصول المرأة إلى المواقع السیاسیة واإلداریة العلیا تعزى 
  .لمتغیرات الخصائص الشخصیة ألفراد عینة الدراسة

  :وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أھمھا
  
نة كانت إیجابیة لصالح مكانة المرأة الذاتیة، والتشریعیة والسیاسیة والتنظیمیة، تقدیرات أفراد العی. ١

  .واالجتماعیة ، بینما كانت سلبیة لمكانة المرأة االقتصادیة
  
تقدیرات أفراد العینة كانت إیجابیة نحو جمیع معوقات وصول المرأة إلى المواقع السیاسیة . ٢

أثیر للمعوقات على تبوء المرأة للمواقع السیاسیة واإلداریة العلیا واإلداریة العلیا ، ویعني ذلك وجود ت
ً كالتالي. في األردن االقتصادیة، الذاتیة المتعلقة : وقد جاءت تراتبیة أھمیة ھذه المعوقات مرتبة تنازلیا

  .بشخص المرأة، االجتماعیة ومن ثم المعوقات السیاسیة والتشریعیة والتنظیمیة

  ٢١/١/٢٠١٧       عمون                                                               السبت                                       
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اللة إحصائیة بین متغیرات النوع االجتماعي والعمر ومستوى التعلیم والدخل وجود عالقة ذات د. ٣

ً، و بعدم  ً واألعلى دخال الشھري وبین مكانة المرأة ولصالح الذكور وصغار السن واألعلى تعلیما
وجود عالقة بالنسبة لمتغیرات العضویة الحزبیة والعضویة في منظمات المجتمع المدني ومكان 

  .قلیماإلقامة في اإل
  
عدم وجود عالقة بین المتغیرات الدیمغرافیة وبین معوقات وصول المرأة إلى المواقع السیاسیة . ٤

  . واإلداریة العلیا
  

ً من التوصیات من أھمھا   :وقدمت الدراسة بناء على ما توصلت إلیھ من نتائج عددا
  
ا من امتالك مشاریع تخصیص صندوق دعم حكومي مھمتھ الدعم المالي والفني للمرأة لتمكینھ. ١

استثماریة صغیرة ، وتوفیر برامج اقتصادیة مدعومة لتعزیز المكانة االقتصادیة للمرأة ألن 
االستقاللیة المالیة حجر الزاویة في عملیة مشاركة المرأة وخاصة في النشاطات السیاسیة 

  .واالجتماعیة
  
لمرأة في التنمیة الشاملة، و تطویر تبني سیاسة إعالمیة توجھ إلى شرائح المجتمع بأھمیة دور ا. ٢

المفاھیم االجتماعیة التي تعزز دور المرأة وثقتھا بنفسھا ، وتغییر األنماط السلوكیة للمجتمع بشكل 
  .ایجابي نحو مشاركة المرأة

  
تبني سیاسات وبرامج حكومیة لتعزیز تمثیل النساء في كل أجھزة السلطة السیاسیة، وتخصیص . ٣

للمرأة في مواقع اإلدارة العلیا في مؤسسات الدولة المختلفة، وذلك یمّكن المرأة من نسبة من المقاعد 
كما یمّكن المرأة من إثبات ذاتھا ویعزز الثقة . المشاركة في صنع القرار وإضعاف ھیمنة الرجل علیھ

  .ع الرجللدیھا بأن فرصة وصولھا إلى المواقع القیادیة العلیا جیدة ویمّكنھا من المنافسة العادلة م
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  والرھان على استمراریة التنفیذ) التعلیم العالي(منتظرة في ) ثورة بیضاء(
  

، قد یشكل نقطة تحول في مسار القطاع، »حراكا تشریعیا«یشھد قطاع التعلیم العالي  -حاتم العبادي
جیات على مستوى االستراتی» عدم استقرار تشریعي«الذي عانى خالل الفترات الماضیة من حالة 

  .والقوانین واالنظمة والتعلیمات، وحتى القرارات
  

وكشف وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي، رئیس مجلس التعلیم العالي الدكتور عادل الطویسي عن 
جملة إجراءات وتوجھات، تحمل في مضامینھا بُعدا تطویریا، سواء من حیث معالجة الخلل وسد 

زیز استقاللیة وتوزیع االدوار والمھام وفق منھجیة موضوعیة النقص وتقدیم اضافات نوعیة نحو تع
تتالءم مع طبیعة القطاع وتوسیع شریحة المستفیدین من الدعم المقدم للطلبة، بما یتناسب من متطلبات 

  . العملیة التطویریة
  

 وقبل اسبوع تقریبا، أنھى مجلس التعلیم العالي من مشروعي قانوني التعلیم العالي والجامعات،
واللذین تضمنا تعدیالت جوھریة على المھام والصالحیات بین المجالس المختلفة الموكل الیھا إدارة 
القطاع، من مجلس تعلیم عالي ومجالس امناء ومجالس جامعات وعمداء، بما یعزز الى حد بعید 

  .تكاملیة االدواروالتراتبیة، التي تعزز الشفافیة والمساءلة فیما بعد
  

ة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي عن تصنیف للجامعات، ستنفذه ھذا العام على جمیع فیما أعلنت ھیئ
الجامعات، وفق معاییر، وسیكون ملزما، ویتوقع ان تكون لنتائجھ انعكاسات في المستقبل على 

  .الجامعات نفسھا
  

ول وتكشف التعدیالت المدخلة على مشاریع قانون الجامعات، عن تغییر منھجي في عملیة القب
الجامعي، إذ منح مجالس االمناء صالحیة وضع االسس العامة لقبول الطلبة وفق االطار العام 
ً لمعاییر االعتماد وضبط جودة التعلیم ومخرجاتھ ومتابعة  الصادر عن مجلس التعلیم العالي ووفقا

  .تنفیذھا
  

اقبون، بانھ اصبح الذي یصفھ مر» التجسیر«في حین أعلن عن توجھات للتقلیل المتدرج للقبول عن 
، وسیلة )المجتمع(خلفیة للقبول الجامعي، إذ اصبح االلتحاق بالكلیات الجامعیة المتوسطة » بوابة«

للقبول الجامعي، ولیس غایة، فالغایة من التجسیر تسعى الى تمكین الطلبة المتمیزین من خریجي 
  .الجامعي لتعزیز مھاراتھمكلیات المجتمع لتطویر مھاراتھم من خالل توفیر نافذة لھم للقبول 

  
للنھوض بھ، سرعان ما » ثورة بیضاء«الحداث » ھبات«خالل السنوات الماضیة « وشھد القطاع 

  .إنتھت بتغییر المسؤول االول في القطاع او بالتراجع عن قرارات
  

  لیكون السؤال، ما ھي ضمانة إحداث التغییر ھذه المرة؟
  

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٢٢/١/٢٠١٧األحد                                                                                                         ١:الرأي ص
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جملة من المؤشرات، اولھا، االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة  المراھنة على تحقیق غیر المطلوب مرده
الموارد البشریة التي أطلقھا جاللة الملك عبدهللا الثاني وجاللة الملكة رانیا العبدهللا في ایلول 

  .الماضي، والتي كانت نتاج عصف ذھني ولقاءات واجتماعات استمرت أشھر
  

، ولیس نتاج »جھد جماعي«اتیجیات، بدایة، بأنھا وتتمیز ھذه االستراتیجیة عن ما سبقھا من استر
تفرد اشخاص او مؤسسة، الى جانب انھا شاملة لقطاع التعلیم من مرحلة ما قبل المدرسة الى ما بعد 
التخرج الجامعي، وتضمنت إجراءات مفصلة من حیث التشخیص واالجراءات التنفیذیة المطلوبة 

لكل إجراء، بما یجعل متطلبات المرحلة تعتمد على وتحدید الجھات والفترات الزمنیة المحددة 
  .إنجازات المرحلة التي سبقتھا

  
وما یعزز ذلك التعدیالت التي كشف عنھا وزیر التعلیم العالي الدكتور عادل الطویسي، رئیس مجلس 
التعلیم العالي، ضمن مشاریع القوانین، والتي تضمنت تخفیض عدد اعضاء مجالس االمناء والتعلیم 

الي واشراك القطاع الخاص وزیادة تمثیل الطلبة في مجالس الجامعة وإعادة تدویر صالحیتھا بما الع
یعزز التكاملیة في االداء، الى جانب إنشاء وحدات ومراكز للمتابعة وصنادیق لدعم االبتكار 

  .والتطویر
  

تخاذ اجراءات ، ا»المرحلة التطویریة غیر«ومن االجراءات التي تحمل مؤشرا ایجابیا، بأن ھذه 
وقرارات، وتمكن متخذ القرار من الدفاع عنھا لجھة تقدیم المبررات، مع التأكید على اخضاعھا الى 

للمرحلة » مجلس التعلیم العالي«المراجعة ، بما یعززمنجھیة موضوعیة عمل راسم سیاسات القطاع 
  .المقبلة

  
بول الجامعي لتخصصات كلیات الشریعة فعندما قرر مجلس التعلیم العالي رفع الحد االدنى لمعدل الق

بھدف تجوید المدخالت، التي بالضرورة ستنعكس ایجابا على المخرجات، التي ھي %) ٨٠(الى 
ایضا لھا تأثیر استراتیجي وادوار على افراد المجتمع، إذ ان خریجي كلیات الشریعة لھم ادوار 

  .مختلفة منھا إمام المسجد والمعلم والقاضي
  

، بل رافقھ توجھات تعزز الھدف والغایة من ھذا القرار، »رفع المعدل»جراء علىولم یقتصر اال
  .تمثل التوجھ بدراسة إمكانیة توفیر مخصصات شھریة لمن یلتحق بھذه التخصصات

  
بھذا السیاق، بدأت وزارة التعلیم العالي بتقدیم مخصصات شھریة للطلبة من اقلیمي الشمال والوسط 

سین بن طالل والطفیلة التقنیة، اضافة الى المنح الدراسیة، بما یضمن تحقیق الملتحقین بجامعتي الح
االستقرار والقبول الطالبي بھا، وتحقیق االھداف التي من أجلھا انشئت تلك الجامعات، حیث ان تقدیم 
المنح خالل السنوات الماضیة لم یحقق كل االھداف المرجوة، لیتم تعزیزه بتوفیر المخصصات 

  .المالیة
  

ومن منطلق المسؤولیة ومتطلبات تجوید المخرجات واالستفادة من الدراسات وتحقیق المواءمة بین 
متطلبات سوق العمل والمساھمة في الحد من البطالة بین الخریجین، ھنالك توجھ لتخفیض القبول في 

القطاع وما  ما شھده. التخصصات الراكدة والمشبعة تدریجیا، الى حد قد یصل الى ایقاف القبول فیھا
سیشھده، یتطلب ان یكون ھنالك خطة تسویقیة للقطاع في الخارج، وھو ما عملت علیھ الوزارة، التي 
قدمت خطة واقرھا مجلس الوزراء، إذ امتازت الخطة بالشمولیة والواقعیة والموضوعیة من حیث 
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یلزم للمباشرة، وھو  تحدید االھداف وتوزیع االدوار واالطر الزمنیة وتحدید االجراءات، واتخاذ ما
  .ما كان

  
الوصول الى الواقع المنشود لقطاع التعلیم العالي یتطلب ضمان االستمرار في التنفیذ ضمن تراتبیة 

  .شاملة زمانیة وعلى مستوى الموضوعات، ترتكز على التشاركیة والبناء على ما یتحقق
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  نسبة النجاح في امتحان االمتیاز% ٣٥
  

 ٣٥ر١لجمیع المواد، بلغت ) االمتیاز(متحان الفحص اإلجمالي للطب البشري بلغت نسبة النجاح في ا
بالمئة لدورة شھر كانون الثاني بحسب ما اعلنھا امین عام المجلس الطبي األردني االستاذ الدكتور 

  .نضال یونس
  

طبیبة طبیبا و ٤٣٦متقدما نجح من اصل  ١٥٣الیوم الخمیس ان ) بترا(وقال لوكالة االنباء االردنیة 
تقدموا المتحان الطب البشري في جمیع المواد، وھي الجراحة والنسائیة والباطنیة واألطفال، والذي 

  . كانون الثاني من خریجي دول العالم المختلفة ١٨-١٧عقده المجلس في الفترة من 
  

ئة و بالم ٥١ر١طبیبا بنسبة بلغت  ٧٢طبیبا تقدموا لالمتحان الول مرة، نجح منھم  ١٤١واضاف ان 
  .بالمئة ٩ر٨بنسبة بلغت  ٢١من المعیدین من دورات سابقة، نجح منھم  ٢١٣

  
طبیبا وطبیبة، نجح  ٨٢واوضح ان عدد المتقدمین لمادة واحدة ممن اكملوا في دورات سابقة، بلغ 

  .طبیبا ٦٢بالمئة، فیما بلغ عدد المكملین لھذه الدوره بمادة واحدة  ٧٣ر٢بنسبة بلغت  ٦٠منھم 
  

  .بالمئة ٧٤ر٥ى ان نسبة النجاح في طب االسنان لمن اجتاز الجزء الكتابي بلغت ولفت ال
  

طبیبا وطبیبة،  ٦٩ان عدد المتقدمین المتحان طب االسنان، بلغ :" وفي ھذا السیاق قال الدكتور یونس
وبذلك اصبح عدد المتقدمین للجزء الشفوي من االمتحان من  ٤٤للفحص الكتابي نجح منھم  ٥٩منھم 

  ".والذي سیعقد یوم االثنین المقبل ٥٤اجحین في الجزء الكتابي من ھذه الدورة والدورات السابقة الن
  

واشار الى ان المجلس الطبي یعقد اربع دورات للفحص اإلجمالي سنویا، یخضع لھا خریجو دول 
  .العالم من األطباء األردنیین او غیر األردنیین الذین ینوون ممارسة الطب في المملكة

  
ولفت الى اھمیة ھذا االمتحان لضمان ان یكون أي طبیب یرغب بممارسة الطب في األردن على 
سویة ممیزة من الكفاءة والعلم بالنظر الى تفاوت المستویات التعلیمیة للجامعات والقدرات الفردیة 

مع  لألطباء الخریجین ما یجعل ھذا االمتحان معیارا موحدا یجب ان یجتازه جمیعھم بما یتناسب
  .سمعة األردن الطبیة والمحافظة على ھیبة االمتحانات

  
واوضح في ھذا االطار ان ذلك سینعكس ایجابا على المریض وعلى الطبیب سواء من حیث رفع 
مستوى الخدمة الطبیة المقدمة او خفض نسبة األخطاء الطبیة، بما یعزز السیاحة العالجیة التي 

تشجیع الدول العربیة على استقطاب األطباء األردنیین، نظرا اصبحت رافدا مھما لالقتصاد الوطني و
  .لما اكتسبھ ھذا االمتحان من االحترام والثقة
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  عمر الرزاز والمنظور التنموي المتكامل للتعلیم

  فیصل غرایبة.د
الذي اختیر وزیرا للتربیة والتعلیم بصورة شخصیة منذ أمد بعید، ولكنني » عمر الرزاز«ال أعرف 

أتابعھ من خالل مقاالتھ ودراساتھ ومحاضراتھ وندواتھ، وقد اتصلت بھ قبیل موعد التعدیل  كنت
الوزاري ملمحا الى التوجھ الختیاره عضوا بالفریق الجدید،وكنت اظن انھ سیكون ضمن وزراء 
المجموعة االقتصادیة، ولكنني لم استغرب أن یسلم حقیبة التربیة والتعلیم، كما استغرب 

كونھ لم یكن معلما ولم یباشر التدریس في اي من مدارس او جامعات األردن،النني أعرف الكثیرون،
ان لدیھ منظورا تنمویا متكامال، طرحھ وعمل فیھ من خالل مسؤولیاتھ كرئیس لمجلس امناء صندوق 

د الملك عبدهللا الثاني للتنمیة وكرئیس لمنتدى االستراتیجیات األردني ورئیس للفریق الوطني العدا
وھذا ما . استراتیجیة التوظیف الوطنیة، عدا عن دراساتھ العلیا في التنمیة المتكاملة والتخطیط الشامل

جعلني على یقین بأنھ سیضع لمساتھ الفكریة وبصماتھ التخطیطیة على مسیرة وزارة التربیة والتعلیم 
  .ریةوسیاستھا الوطنیة واستراتیجیاتھا المتطورة،بعیدا عن التقلیدیة والتكرا

  
اذ ان اكثر جوانب أزمة التعلیم اثارة للقلق ھو عدم قدرة التعلیم على توفیر متطلبات التنمیة،وھذا ال 
یعني أن التعلیم قد فقد قدرتھ على دفع األجیال للصعود األجتماعي والتمكن االقتصادي فحسب، بل 

لعالمیة المتسارعة التطور ان قطاع التعلیم أیضا أصبح معزوال عن المعرفة والمعلومات والتقنیة ا
كما ونوعا، مما یعسر من احداث المزاوجة بین مخرجات التعلیم من جھة ومتطلبات التنمیة 

  . واألستخدام من جھة أخرى، في ھذا العالم المتغیر اقتصادیا واجتماعیا وتقنیا
  

امل السالبة على كما ان مثل ھذا الوزیر الجدید یدرك من خالل دراساتھ وافكاره وخبراتھ جملة العو
قدرات المعلمین،كتدني مستوى الرواتب،الذي یضطرھم الى القیام بأعمال أضافیة،ال تتناسب 
اجتماعیا مع وضعھم كتربویین،تستنفذ طاقاتھم وتجعلھم غیر قادرین على االھتمام بتالمیذھم،مثلما 

لتدریب الذي تلقوه سلبا یؤثر نقص األمكانات المتاحة،وظاھرة تكدس الغرف الصفیة بالطلبة ونوعیة ا
  .على قدرات ھؤالء المعلمین

  
أن الدراسات التي اجراھا عمر الرزاز أو اطلع علیھا وكما اظھرتھ التقییمات التي طبقتھا وزارة 
التربیة والتعلیم، طبعت على ناتج التعلیم سمات تدني التحصیل المعرفي وضعف القدرات التحلیلیة 

ھذا باالضافة الى الخلل بین سوق العمل ومستوى التنمیة من ناحیة . یھاواألبتكاریة،واطراد التدھور ف
وبین ناتج التعلیم من ناحیة أخرى، األمر الذي ینعكس على ضعف انتاجیة العمال واختالل الھیكل 
الوظیفي المؤسسي،بما في ذلك ضعف العائد األقتصادي واألجتماعي من التعلیم،ولیس أدل على ذلك 

  .بین المتعلمین، وتدھور األجور الحقیقیة للغالبیة العظمى منھم من تفشي البطالة
  

وال یخفى على ھذا الوزیر ذاك االنقسام في نظم التعلیم بین التعلیم الخاص،باھظ التكالف مما ینوء بھ 
األھل حتى ولو كانوا میسورین مادیا،وبین التعلیم الحكومي الذي ینخرط بھ ابناء الطبقة المتوسطة 

،وھو ضعیف الفاعلیة التعلمیة التربویة،ھذا عدا عن تفشي ظاھرة الدروس الخصوصیة التي والفقیرة
أصبحت ال غنى عنھا للحصول على عالمات مرتفعة في األمتحانات العامة المؤھلة للقبول 
بالجامعات، وبخاصة مساقاتھ المؤدیة لمستقبل مھني وحیاتي أفضل؛ فالمطلوب في المرحلة الجدیدة 

لیم لدوره المھم في رفع المستوى االقتصادي واالجتماعي للمواطن، بعیدا عن التكلس تطویرالتع

 مقاالت

  ٢٢/١/٢٠١٧                                             األحد                                                           ١٧:الرأي ص
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االجتماعي والتحجر الذھني والتوقف الالبداعي، في جو تربوي یشجع التفكیر النقدي الحر، 
وبمحتوى منھجي ینمي النزعة األستقاللیة واألبداع والنقاش،و ال تقیس االمتحانات بموجبھ الحفظ 

  .لما جاء في الكتاب المقرر حصریاوالتذكر 
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خبراء اقتصادیون تساءلوا ان كانت الحكومة ستوقف معلولیة بعض المسؤولین الحالیین الذین 
  !.بالمائة؟ ٥٠یتقاضونھا على رواتبھم وتجاوزات نسبتھا اكثر من 

  
تضع اسس الخطة .. وزارة المالیة وضعت خطة لوقف الھدر في استخدام السیارات الحكومیة

  .ومعاییر استخدام السیارات وذلك لترشید االنفاق لمواجھة العجز في الموازنة
  

ان تغییرات ستطال خالل االیام المقبلة ممثلي الحكومة في مجالس ادارات » عین الرأي«علمت 
  .التغییرات ستشمل ایضا ادارات بعض ھذه الشركات.. الشركات التي تساھم فیھا 

  
  
  

 زوایا الصحف 

  عین الرأي 
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ؤول في تصریحات صحفیة أن إمام الحضرة الھاشمیة قاضي القضاة الدكتور أحمد قال مصدر مس
ً من فضیلتھ،  ً واجتھادا ً شخصیا ھلیل حینما وجھ صیحة المناشدة لألشقاء في دول الخلیج كان جھدا
وأن لفضیلتھ الحریة والمسؤولیة للتحدث بما یرید، فھو محط الثقة وااللتزام والمعرفة، وقال المصدر 

لدكتور ھلیل أعلن بوضوح وصراحة أثناء خطبتھ یوم الجمعة الماضیة أنھ یتحدث كإمام وعالم إن ا
 ً ً، ولم یشر في خطبتھ أنھ یمثل أحدا من السلطات، ولھ الحق أن یقول ما یراه مناسبا   .أوال

  
یقیم المصور زھراب معرض صور بمناسبة عید میالد جاللة الملك عبدهللا الثاني یوم الثالثاء 

  .٤٤بنایة رقم / الدوار االول - في الساعة الرابعة والنصف مساء في جبل عمان ٣١/١/٢٠١٧
  

الالفت . أقدم مرتاد لناٍد لیلي على إطالق عیارات ناریة كثیفة داخل احد االندیة بالقرب من جبل عمان
دم حیازتھم في االمر وخالفا لما یجري عادة فان بعض االندیة ال تلتزم بتفتیش مرتادیھا للتأكد من ع

  .خالل اقل من اسبوعین ٧ویشار الى أن ھذه الحادثة رقم . السلحة ناریة
  

لیلة الجمعة الماضیة وقع حادثا مرور مروعان في شارع المدنیة المنورة والجامعة االردنیة، وتسبب 
  .الحادثان بأزمة مروریة خانقة استمرت الكثر من نصف ساعة

  
اصدار البوم غنائي جدید، ویحمل االلبوم الجدید أغاٍن من التراث الفنان االردني عیسى السقار بصدد 

التي لقیت « ردي شعرتك « وكان الفنان السقار اطلق العام الماضي أغنیة . و الفلوكور االردني
  .انتشارا جماھیریا واسعا اردنیا وعربیا

  
حت موئال وسط البلد اصب» شارع سینما الحسین«دور سینما مھجورة في شارع الملك غازي 

  .للمختلین عقلیا بعد ان تخلعت ابوابھا وتحولت الى خرائب موحشة
  

مھرجان مسرح الطفل (أعلنت وزارة الثقافة عن فتح باب التقّدم للمشاركة في المھرجانات المسرحیة 
األردني الثالث عشر، ومھرجان عمون لمسرح الشباب السادس عشر، ومھرجان المسرح األردني 

  ).الدورة الثانیة –مھرجان األردن الدولي لألفالم (و) الرابع والعشرون
  

تستعد مدیریة الثقافة المفرق مدینة الثقافة األردنیة لھذا العام وبالتنسیق مع بیت الشعر إلقامة عدد من 
أذار المقبل، حیث  ٢١األمسیات الشعریة احتفاال بیوم الشعر العالمي ویوم المرأة ویوم الكرامة في 

  .مناسبات بنفس الیومتصادف ھذه ال
  

دّشن ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي حملة لمقاطعة بیض المائدة والبطاطا الرتفاع 
حملة المقاطعة األردنیة لبیض المائدة «وحملت الحملة عنوان . أسعارھا الذي وصفوه بغیر المبرر

  .»والبطاطا
وتھدف إلى دعوة » سكر خطك«فیما دّشن آخرون حملة إلغالق الھواتف الخلویة لیوم واحد 

المواطنین إلى إغالق ھاتفھم الخلوي یوما واحدا، احتجاجا على اعتزام الحكومة فرض دینار واحد 
  .كرسوم على كل خط خلوي

  

  صنارة الدستور
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أمین عام اتحاد ریاضة فردیة راتبھ الشھري یزید عن ثالثة آالف دینار قام بتعیین عدة موظفین 
  .ي تقام مسابقاتھا كل شھرین مرة لمساعدتھ في ادارة ھذه الریاضة الت

  
أحد النواب أبلغ مجموعة من المسؤولین الریاضیین بأن مجلس النواب سیقدم الدعم  لالستراتیجیة 

  .الجدیدة التي اعلنت عنھا اللجنة االولمبیة للسنوات القادمة
  

عبین بحث تربوي قدم في مؤتمر عربي حمل في طیاتھ معلومات خطیرة عن سیرة مجموعة من الال
لمنتخب ریاضة فردیة، البحث وصل لمجموعة من المسؤولین بانتظار أصحاب البحث لحین العودة 

  .الى عمان للتحقق من المعلومات الصادمة التي وردت في الدراسة
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أمس، أن خطبة قاضي القضاة، إمام الحضرة الھاشمیة، أحمد ھلیل التي " الغد"مصدر رفیع أكد لـ
بل إن المصدر ". تعبر عن رأیھ الشخصي، وال تعبر عن رأي الحكومة"الجمعة،  ألقاھا أول من أمس

  .أشار إلى أن خطبة الشیخ ھلیل قوبلت بعدم رضا لدى بعض األوساط الرسمیة
  

وزیر الخارجیة وشؤون المغتربین أیمن الصفدي، الذي یشارك غدا في المنتدى اإلقلیمي الثاني لدول 
رشلونة اإلسبانیة، یغادر إسبانیا الثالثاء متوجھا إلى موسكو، حیث االتحاد من أجل المتوسط في ب

یلتقي ھناك وزیر الخارجیة الروسي سیرغي الفروف، لبحث عدد من القضایا ذات االھتمام 
  .المشترك

  
وزیر الدولة للشؤون القانونیة بشر الخصاونة توجھ أمس إلى العاصمة الفرنسیة باریس، لیتابع بشكل 

ات التحكیم في قضیة میاه الدیسي، والذي یتولى المحامي عمر الجازي تمثیل مباشر بدء جلس
. ملیون دوالر ٤٠التركیة التي تطالب الحكومة بدفع مبلغ " جاما"الحكومة األردنیة فیھا مقابل شركة 

الخصاونة یتوجھ بعد ذلك إلى تونس، ثم الیمن لنقل دعوتین ملكیتین لرئیسي البلدین الشقیقین لحضور 
  .المقبل) مارس(قمة العربیة التي یستضیفھا األردن نھایة آذار ال
  

یدرس مجلس الوزراء في اجتماعھ ھذا األسبوع تخفیض رواتب الوزراء بنسبة معینة، ضمن خطة 
  .الحكومة لترشید النفقات في موازنة الدولة

  
مطلعون أعادوا . لثالثاءأّجل مجلس النواب جلستھ العادیة، التي تعقد دوریا كل أحد، إلى یوم بعد غد ا

تأجیل جلسة الیوم إلى أن المجلس انشغل على مدى أیام األسبوع الماضي بمناقشات الموازنة العامة 
  .للدولة، وبات أعضاؤه بحاجة إلجازة قصیرة

  
  

  سناء الصمادي:اعداد
 

  زواریب الغد


