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 تبحث التعاون مع جامعة ماكغیل الكندیة" األردنیة"
  

تصدرت أجندة زیارة وفد جامعة ماكغیل الكندیة  للجامعة األردنیة أمس ثالثة ملفات  - فادیة العتیبي
اب التعاون بین الجانبین في مختلف الحقول األكادیمیة والعلمیة ضمن رئیسیة من شأنھا فتح أبو

 .سلسلة من اللقاءات التي عقدت مع رئاسة الجامعة ومسؤولین فیھا
 

زیارة الوفد الذي ضم كل من الدكتور جیمس تورتسینر والدكتورة أمل الصانع ركزت في محاورھا 
والبحوث العلمیة واإلنسانیة واالجتماعیة إلى على التعاون في المجاالت ذات العالقة بالتخصصات 

 .جانب تفعیل دور الجامعات في مجال تنمیة المجتمع المحلي
  

وخالل لقائھ رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي محافظة وحضور نائبھ للشؤون اإلنسانیة 
القضاة، بحث  الدكتور أحمد مجدوبة،  وعضو ھیئة التدریس في قسم العمل الجتماعي الدكتور طالل

الوفد تعزیز دور الجامعة في مجال تنمیة المجتمع المحلي من خالل إعادة تشغیل مركز تنمیة 
 .المجتمع الكائن في منطقة صویلح الذي تولت الجامعة إدارتھ قبل إغالقھ

   
 وأكد الجانبان رؤیتھما حول أھمیة تشغیل المركز الذي من شأنھ إفساح المجال لطلبة القسم التدرب
فیھ واكتساب المھارات التي تمكنھم من دخول سوق العمل بكفاءة واقتدار من جھة، وتقدیم خدمات 

 .مجتمعیة للفئات المھمشة والفقیرة في المجتمع من جھة أخرى
   

واتفق الطرفان على المباشرة بوضع الخطوط العریضة لتحقیق األمر وبحث كافة الظروف المتعلقة 
 .ھم تنظم الجھود وتحدد األدوار والمھامتمھیدا لتوقیع مذكرة تفا

  
واقترح محافظة خالل اللقاء إمكانیة توسیع نطاق التعاون الثنائي مع الجامعة الكندیة على الجانب 
الطبي من خالل التشبیك ما بین كلیة الطب في الجامعة األردنیة ونظیرتھا في الجامعة الكندیة في 

 .بحث العلميمجال التبادل األكادیمي والطالبي وال
  

وفي سیاق متصل، التقى الوفد الكندي خالل الزیارة بعمید كلیة اآلداب في الجامعة الدكتور محمد 
القضاة الذي أبدى استعداد الكلیة توفیر كل االمكانیات وتقدیم التسھیالت التي من شأنھا تحقیق الھدف 

 .دیمیة والعلمیةالمنشود من الزیارة، وتصب في المقابل في مصلحة الطرفین األكا
   

وتخلل اللقاء طرح أفكار تتمحور حول التشبیك ما بین الجامعتین في مجال تعلم اللغة العربیة 
وتدریسھا، واالستفادة من جھود وخبرات الھیئة التدریسیة في قسم اللغة العربیة وآدابھا في الكلیة، 

 .ة العربیة للناطقین بغیرھاإلى جانب مركز اللغات التابع للجامعة والمتخصص في تدریس اللغ
  

وأبدى الطرفان استعدادھما البدء في تنفیذ تلك األفكار والمقترحات من خالل تنظیم زیارات ولقاءات 
  .مشتركة على مستوى رئاسة الجامعتین والمعنیین بھذا الشأن لبحثھا بشكل موسع، وطرح أفكار أكثر

 

 أخبار الجامعة

 الحقیقة الدولیة –السوسنة  -بانوراما –الوقائع االخباریة  -المدینة نیوز –طلبة نیوز  –بترا  – أخبار األردنیة
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 "األردنیة"للسوریین في ) تحضیر ـ مسار(اختتام مشروع 
 

القیادة والتغییر ( اختتم في الجامعة األردنیة دورات مشروع تحضیر ـ مسار حول  -  محمد المبیضین
 .لعدد من المواطنین السوریین المقیمین في سوریا واألردن ) الدیمقراطي 

   
للتنمیة والمشروع الذي نفذه مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة بدعم من الوكالة االسبانیة 

والتعاون الدولي وبعثة االتحاد االوروبي في عمان یستھدف اكساب السوریین أدوات فاعلة للتعامل 
 .وإعداد القادة للمجتمع المدني في سوریا, مع المرحلة اإلنتقالیة

  
خالل الحفل الختامي الذي أقیم بھذه المناسبة " ارنثاثو دابالوس" وقالت السفیرة اإلسبانیة في عمان 

حضور نائب رئیس الجامعة الدكتور أحمد مجدوبة  إن األحداث المؤسفة في سوریا مقلقة ومعقدة ب
الفتة إلى حاجة السوریین للتدریب والتأھیل للتعامل مع مرحلة ما بعد الصراع  الذي , ومؤلمة

 .یعصف بھذا البلد منذ سنوات
  

یین على اختالف مكوناتھم من المواطنین السور) 1100(وأشارت السفیرة إلى أن ھناك نحو 
 .ونسیجھم االجتماعي وثقافاتھم ومكان اقامتھم في سوریا استفادوا من المشروع حتى اآلن

  
وقدمت , وأعربت السفیرة االسبانیة عن املھا  في أن یتمكن المشاركون في المشروع من خدمة بلدھم

الدراسات االستراتیجیة وبعثة  شكر وتقدیر حكومة بالدھا للشركاء في تنفیذ البرنامج خصوصا مركز
 .االتحاد االوروبي في األردن

وعرض مدیر مركز الدراسات االستراتیجة الدكتور موسى شتیوي محاور البرامج التدریبیة 
 للمشروع الذي تضمن

  
مساقات " شتیوي"إقامة أربعة برامج تدریبیة وعقد ثالث ورش عمل تناولت في مضامینھا وفقا لـ 

مقا حول السلطات الثالث التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة، إضافة إلى تعمیق الصلة وتفاصیل أكثر ع
 . بأھمیة الدیمقراطیة والسالم في بناء الدول والشعوب

  
وقال شتیوي إن كل برنامج تدریبي تكون من أطر نظریة ومعرفیة ومعلوماتیة وحاالت دراسیة 

ثم انتقلت إلى , حرب والعنف والدمارودروس مستفادة من دول وشعوب مرت بنفس تجارب ال
المراحل اإلنتقالیة ثم بناء الدول فضال عن تنظیم زیارات میدانیة إلى دوائر ومؤسسات أردنیة لربط 
التدریب النظري بالتجارب العملیة ومنھا التجربة األردنیة في اإلصالح الدیمقراطي واإلدارة 

 .المؤسسیة 
  

متدربین ) 110(خالل العامین الماضیین ) تحضیر ـ مسار( وبحسب ـ شتیوي ـ استفاد من مشروع
متدربا من سوریا مشیدا ) 45(یمثلون شرائح مختلفة من مكونات الشعب السوري في األردن و

بتعاون وزارتي الداخلیة والتخطیط والتعاون الدولي في اإلسھام بإنجاح ھذا المشروع اإلنساني إلى  
اركین  كوزارة الشؤون البرلمانیة والسیاسیة والھیئة المستقلة جانب إستضافة مؤسسات أردنیة المش

 .لالنتخاب والمركز الوطني لحقوق األنسان ومؤسسة الضمان اإلجتماعي 

 –السوسنة  -بانوراما –الوقائع االخباریة  -المدینة نیوز –طلبة نیوز  –بترا  -2: صالجمعة /الرأي  –أخبار األردنیة 
 الحقیقة الدولیة
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وأعرب شتیوي عن أملھ في استفادة المشاركین من المشروع وأن یشكلوا قادة عمل فاعلین للفترة 
 .جدیدة قائمة على السالم والعدالة وحقوق اإلنسان  اإلنتقالیة التي تلي الحرب في سبیل بناء دولة

  
واعتبر ممثل بعثة االتحاد االوروبي في عمان ابراھیم الفیھ المشروع أحد المحاور األساسیة للجھود 
التي یبذلھا االتحاد األوربي للوصول إلى مجتمع مدني في سوریا مؤكدا أھمیتھ  للتعامل مع مختلف 

 .ریاالثقافات والمناطق في سو
  

وأشار إلى أن التدریب یعود بمنفعة كبیرة على المشاركین وعلى المستقبل السوري ال سیما في 
مساندة القطاعات االقتصادیة واإلعالمیة وحقوق اإلنسان، مثمنا دور مركز الدراسات االستراتیجیة 

 . لسوري الشقیق في انجاح ھذه الدورات انطالقا من الفھم العمیق للمواقف األردنیة تجاه الشعب ا
  

وأثنى المتدرب محمد عیاش نیابة عن المشاركین في المشروع على جھود الشركاء في تنفیذ مشروع 
تحضیر ـ مسار الذي یفتح اآلفاق أمامھم لخدمة بلدھم سوریا معربا عن أملھ بعودة األمن واالستقرار 

  .والحیاة لوطنھم سوریا العزیزة
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 ردنیةدرس ثقافي روسي مفتوح في اال
   

نفذت كل من الدكتورة تتیانا جلو شینكو من الجامعة االردنیة وسفیتالنا صالح من مركز العلوم 
والثقافة الروسي بعمان درسا روسیا ثقافیا مفتوحا في زاویة اللغة الروسیة في الجامعة االردنیة تم 

 . لمرحةمن خاللھ تعریف الطلبة الدارسین للروسیة بعادة وتقلید تودیع الشتاء ا
 

حضر الدرس المفتوح نائب عمید كلیة اللغات االجنبیة الدكتورة نرجس الناصر، ونائب مدیر المركز 
الروسي ایلدار تسافكایف، والدكتور شریف الغزو والدكتورة بركوزار الضباطي مساعدي العمید، 

سیة وجمع والدكتورة بغداغول موسى رئیسة قسم اللغات االسیویة، وحضور مدرسات اللغة الرو
 . غفیر من الطلبة

 
  .وقدم الطلبة عرضا غنائیا ومأكوالت شعبیة قدمت من طرف المركز الروسي

 عمون
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  مشروع بحثي حول حاجات الصحة اإلنجابیة
  

فھم حاجات الصحة اإلنجابیة للنساء األردنیات «أطلقت الجامعة األردنیة أمس المشروع البحثي 
   .الھولندیة» Wotro«ًعوم من قبل مؤسسة والمد» والالجئات السوریات في األردن

  
وأعلنت مدیرة مركز دراسات المرأة في الجامعة الدكتورة عبیر دبابنة عن إطالق المشروع 

في كلیة الصحة »Women and Health Initiative»الذیسیتمتنفیذه من مبادرة المرأة والصحة 
والصندوق األردني الھاشمي للتنمیة العامة في جامعة ھارفارد األمریكیة وبالشراكة مع المركز 

   .«جھد»البشریة
  

وأعربت دبابنة في كلمتھا أثناء حفل اإلطالق عن أھمیة ھذه الشراكة التي تھدف إلى تحسین نوعیة 
وأشارت دبابنة  .حیاة النساء ومعرفة التحدیات التي تواجھھن والخدمات المقدمة لھن في ھذا المجال

 ً ً من الباحثین األردنیین لتنفیذ المشروع إلى أن المركز قد شكل فریقا ً متخصصا ویقود فریق  .بحثیا
   .الباحثین من الجانب األردني الدكتورة أریج عثمانرئیس قسم صحة األم والطفل فیكلیة التمریض

  
التعرف على حاجات الصحة اإلنجابیة للیافعین في »والھدف األساسي للمشروع ومدتھ سنتان ھو

وأضافت عثمان أن المشروع  .وفق الدكتورة عثمان» ن والالجئین السوریینالمملكة من األردنیی
یھدف أیضا إلى التعرف على الخدمات والمعلومات المقدمة في ھذا المجال من منظور أیكولوجي 

وحضر حفل  .اجتماعي مع األخذ باإلعتبار منظور الوالدین ومقدمي الرعایة التعلیمیة والصحیة
وعدد من , جھد –عة ھارفارد والصندوق األردني الھاشمي للتنمیة البشریةاإلطالق ممثلون من جام

  .الباحثینوالمشاركین في المشروع

 8: الرأي ص
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  تدرس تشغیل مركز تنمیة مجتمع صویلح» األردنیة»
  

بحث رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة ووفد جامعة ماكغیل الكندیة للجامعة أمس تعزیز دور 
مجتمع المحلي من خالل إعادة تشغیل مركز تنمیة المجتمع الكائن في الجامعة في مجال تنمیة ال

   .منطقة صویلح الذي تولت الجامعة إدارتھ قبل إغالقھ
  

وأكد الجانبان أھمیة تشغیل المركز الذي من شأنھ إفساح المجال للطلبة التدرب فیھ واكتساب 
ھة، وتقدیم خدمات مجتمعیة للفئات المھارات التي تمكنھم من دخول سوق العمل بكفاءة واقتدار من ج

   .المھمشة والفقیرة في المجتمع من جھة أخرى
  

واتفق الطرفان على المباشرة بوضع الخطوط العریضة لتحقیق األمر وبحث كافة الظروف المتعلقة 
   .تمھیدا لتوقیع مذكرة تفاھم تنظم الجھود وتحدد األدوار والمھام

  
ة توسیع نطاق التعاون الثنائي مع الجامعة الكندیة على الجانب واقترح محافظة خالل اللقاء إمكانی

الطبي من خالل التشبیك ما بین كلیة الطب في الجامعة األردنیة ونظیرتھا في الجامعة الكندیة في 
   .مجال التبادل األكادیمي والطالبي والبحث العلمي

  
ا فتح أبواب التعاون بین الجانبین في وتضمنت أجندة زیارة الوفد الكندي ثالثة ملفات رئیسیة من شأنھ

مختلف الحقول األكادیمیة والعلمیة، ومنھا التخصصات والبحوث العلمیة واإلنسانیة واالجتماعیة إلى 
   .جانب تفعیل دور الجامعات في مجال تنمیة المجتمع المحلي

  
لم اللغة العربیة وفي سیاق متصل، طرحت أفكار تتمحور حول التشبیك ما بین الجامعتین في مجال تع

وتدریسھا، واالستفادة من جھود وخبرات الھیئة التدریسیة في قسم اللغة العربیة وآدابھا في الكلیة، 
  .إلى جانب مركز اللغات التابع للجامعة والمتخصص في تدریس اللغة العربیة للناطقین بغیرھا

 2: الجمعة ص/ الرأي 
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  مسؤولون أكادیمیون یطالبون بتسھیالت للطلبة الوافدین
  
الب ملحقون ومستشارون ثقافیون عرب وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي ورئیس ھیئة االعتماد ط

بإیجاد مصفوفة العتماد الجامعات األردنیة في دول االقلیم والعالم، لالعتماد بالمثل، وانتھاج سیاسات 
   .وقرارات مرنة لتعزیز وزیادة استقطاب الطلبة العرب واألجانب

  
القضایا التي تھم طلبتھم المتعلقة بأسس القبول في التخصصات األكادیمیة وضرورة وعرضوا ألبرز 

تفعیل دور عمادات شؤون الطلبة والقبول والتسجیل في الجامعات واالنفتاح أكثر على الطلبة 
الوافدین والوقوف على قضایاھم، وتفعیل دور اإلرشاد االكادیمي في الجامعات، وعقد لقاءات دوریة 

وحضوا، في ندوة حواریة بجامعة الشرق األوسط األربعاء . بة الوافدین وملحقیات بلدانھممع الطل
حضرھا العدید من رؤساء الجامعات األردنیة، على ضرورة تعیین ضباط ارتباط لتقدیم تسھیالت 

وفي الندوة،  .للطلبة الوافدین ومتابعة شؤونھم من معامالت رسمیة، وتعزیز دور مكاتب اإلرتباط
رؤساء الجامعات األردنیة ضرورة تمثیل الطلبة الوافدین في مجالس الطلبة في الجامعات،  طرح

وإنشاء وحدة في عمادة شؤون الطلبة لتقدیم تسھیالت السكن والنقل والعالج والترفیھ الموافقات 
   .الحكومیة، وتنظیم یوم خاص بالجالیات لدمج الطلبة الوافدین بالجسم الطالبي في الجامعات

  
وتساءلوا عن مدى التنسیق بین وزارتي التربیة والتعلیم والتعلیم العالي والجامعات حول امتحان 
الثانویة العامة الذي سیعقد لمرة واحدة مما یبرز إشكالیة في نظام الجامعات التي تعمل ضمن ساعات 

   .معتمدة ولیس نظام سنوي
  

الطلبة الوافدین بأي جامعة تتجلى في تعزیز  وزیر التعلیم العالي عادل الطویسي قال أن أھمیة وجود
وربط الطویسي تنامي أھمیة  .البعد العالمي للجامعة على مقاییس التصنیفات العالمیة المرموقة

الجامعة بزیادة أعداد ونسبة الطلبة الوافدین فیھا، إضافة إلى المساھمة في رفع إیراداتھا، ورفع 
ل لطلبة العلم بالتالقح الثقافي واإلطالع على الثقافة األردنیة مجمل الدخل المحلي للدولة، وفتح المجا

  . والعربیة
  

أن أھم العوامل » الطلبة الوافدون نحو آفاق أرحب»وبین الطویسي، في الندوة التي عقدت بعنوان
المستقطبة للطلبة ھي جودة التعلیم وتوفر التخصصات المالئمة الحتیاجات البلد واألمن واألمان 

  .عاملة وتیسیر اإلجراءاتوحسن الم
  

من مجمل % 5,2ألف مما یسھم بحوالي  41وأشار إلى أن عدد الطلبة الوافدین في المملكة یبلغ 
   .الناتج المحلي

  
وأكد الطویسي أن الوزارة شرعت بإنشاء بنیة تحتیة بتأسیس مدیریة شؤون الطلبة الوافدین بقسمین 

ة لزیادة االستقطاب تقلیدیا وإلكترونیا، واستحداث متخصصین باالستقطاب ونافذة الخدمات الموحد
 70وأكد أن الوزارة تطمح الى زیادة أعداد الطلبة الوافدین الى  .نافذة الخدمات الموحدة لخدمة الطلبة

شؤون جامعیة 
 ومحلیة

  اللكترونيالرأي ا
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وأضاف الطویسي .% 5لترتفع نسبة المساھمة في الناتج المحلي الى  2020ألف طالب في نھایة عام 
لتفعیل دور الجامعات األردنیة لعل أبرزھا إقامة وتنظیم اول معرض أن الوزارة تنتھج إجراءات 

   .مشترك للجامعات األردنیة والذي سیقام في دولة الكویت في نیسان المقبل
  

رئیس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا الدكتور بشیر الزعبي بدوره، أشار إلى 
ت التعلیم العالي في عملیة استقطاب الطلبة، وأنھا تنتھج أن ھیئة االعتماد شریك أساسي مع مؤسسا

إذ انتقلت الھیئة بمعاییرھا من  .عدة إجراءات الستقطاب الطلبة أبرزھا تقدیم برامج ذات جوده عالیة
حالة التركیز على مدخالت التعلیم الى حالة التركیز على المدخالت والعملیات، والمخرجات معا، 

عتماد الخاص للبرامج إلى معاییر اعتماد خاص أولي وبرامج ذات جودة وذلك بتطویر معاییر اال
  .عالیة
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  طالب في الجامعات الیوم  10500ترجیح قبول 

  
تعلن وحدة تنسیق القبول الموحد صباح الیوم االحد قائمة القبول الموحد بالجامعات الرسمیة على 

   .الفصل الثاني المخصصة لخریجي الدورة الشتویة
  

م من خالل موقع الوحدة ت مدیرة الوحدة خولة عوض انھ بإمكان الطلبة معرفة قبوالتھوقال
  .يااللكترون

  
ً ( 13(طالب من اصل ( 10500(وتوقعت مصادر مطلعة ان تتضمن قائمة القبول ترشیح نحو  الفا

ً وفق ش( 17633(تقدموا بطلبات التحاق، في وقت اتاح مجلس التعلیم العالي القبول في     ..روطمقعدا
  

ویشترط للتقدم للتخصصات المتاح القبول فیھا ان یحقق الطالب الحد االدنى لمعدل القبول التنافسي 
على الفصل االول في التخصص الذي یرغب التقدم الیھ، وتتیح القبول للطالب فقط التخصصات التي 

ة عن جمیع التخصصات یكون محققا فیھا لشرط الحد االدنى للقبول، بینما تنشر ایضا بیانات تفصیلی
   .المتاح القبول فیھا على الفصل الثاني

  
مؤتة وال البیت والحسین بن طالل والطفیلة التقنیة : وكان مجلس التعلیم العالي استثنى جامعات

وفرع الجامعة االردنیة بالعقبة وكلیات الشوبك والكرك والعقبة التابعات لجامعة البلقاء التطبیقیة من 
وبحسب قرار مجلس التعلیم العالي، فان االستثناء  ..ضمن شروط(%، 65(ى للقبول شرط الحد االدن

إذ اشار (%، 65(بدال من (%، 60(مقتصر على البرنامج الموازي، وان ال یقل معدل الطالب عن 
في شھادة .(% 9.64%- 60(الى ان الفئة المستھدفة من االستثناء الحاصلین على معدالت بین 

  .او ما یعادلھاالثانویة العامة 
  

من عدد المقبولین في التخصصات الراكدة (% 30(ووفق الطاقة االستیعابیة، وبما ال یزید عن 
   .والمشبعة

  
ولم تتضمن الشروط ان یكون الطالب من خریجي الدورة الشتویة المتحان الثانویة العامة للعام 

الشروط بما فیھم خریجو السنوات ،ما یشیر الى انھ متاح لجمیع الطلبة الذین تنطبق علیھم  2018
  .السابقة

  5: تفاصیل ص-1: الرأي ص
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 أسس ومعاییر جدیدة لإلعتراف بمؤسسات التعلیم العالي الخارجیة غیر التقلیدي
 
 

لالعتراف بمؤسسات » مجتمعة«حددت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي تسعة معاییر واسس 
یة التي تمنحھا عن الدرجة الجامعیة االولى التعلیم العالي غیر االردنیة، على أن ال تقل الدرجات العلم

 .معیارا للمؤسسات التي تقدم تعلیما غیر تقلیدي( 12(، فیما حددت )البكالوریوس(
 

وفیما یخص اسس االعتراف بمؤسسات التعلیم العالي غیر االردنیة، اشترطت الوزارة، بموجب 
 نواتتعلیمات جدیدة، أن یكون مضى على تأسیسھا ما ال یقل عن خمس س

 .وخرجت فوجا على االقل
 

واشترطت اعتراف الجھة الرسمیة المختصة في الدولة بالمؤسسة التعلیمیة وبالدرجاتالعلمیة التي 
تمنحھا، وكذلك ان تكون معتمدة من ھیئات االعتماد إن وجدت في الدولة التي تقع فیھا او معتمدة من 

 .عترف بھا، في حال عدم وجود ھیئة محلیةقبل إحدى ھیئات االعتماد االقلیمیة او الدولیة الم
 

مصنفة ضمن التصنیفات العالمیة المعتمدة من قبل وزارة التعلیم العالي : الى جانب أن تكون الجامعة
االردنیة، وتكون نسبة اعضاء ھیئة التدریس الى الطلبة ضمن النسبالمعتمدة عالمیا ونسبة حملة 

غین ضمنالنسب المعتمدة عالمیا، اضافة لوجود عدد الدكتوراه من اعضاء ھیئة التدریس المتفر
 .من أعضاء ھیئة التدریس من حملة رتبة االستاذیة في برامج الدراسات العلیا» مناسب«
 

ولغایات االعتراف ببرامج الدراسات العلیا یتم اعتماد عدد البحوث العلمیة المنشورة على محركات 
من حیث المباني والمرافق » مناسبة«توفر بنیة تحتیة و(، Scopus(البحث العالمیة المعتبرة منھا 

والمختبرات والتجھیزات واالجھزة والمكتبة وقاعات التدریس وقواعد بیانات متاحة للطلبة واعضاء 
 .ھیئة التدریس واماكن مخصصة لالنشطة الطالبیة وغیرھا

 
اال متعددة للتواصل مع الطالب، انظمة تعلیمیة تعتمد اشك: وعرفت التعلیمات التعلیم غیر التقلیدي بانھ

التعلیم : وبشكل رئیسي على التواصل التفاعلي من خالل وسائل التواصل التكنولوجي، تشمل
االلكتروني، التعلیم عن بعد، والتعلیم المفتوح، ویكون ذلك باستخدام الوسائط التقنیة الحدیثة وال تشمل 

 .التعلیم باالنتساب
 

التعلیمیة غیر االردنیة وفرعھا والتي تقدم تعلیما غیر تقلیدي،  وحول اسس االعتراف بالمؤسسات
فأشترطت اعتراف الجھة الرسمیة المختصة بالدولة بتلك لمؤسسة التعلیمیة وان تكون حاصلة على 
اعتماد من احدى ھیئات االعتماد االقلیمیة او الدولیة التي تعترف بھا الوزارة، وال یقل الحد االدنى 

لالزمة للحصول على الدرجة العلمیة عن الحد االدنى لمتطلبات الدرجات المناظرة لھا لمدة الدراسة ا
 .حسب نظام التعلیم التقلیدي

 
 الى جانب توافر الخبرة الالزمة بالتعلیم االلكتروني لكل عضو من اعضاء ھیئة التدریس،

من خالل استاذ المساق او من قبل وتوافر المادة العلمیة والتعلیمیة االلكترونیة وفقا للبرامج التعلیمیة، 
وتوافر العدد الكافي من المراجع والكتب والدوریات في المكتبة (..) الوحدة التقنیة المتخصصة

  1: السبت ص/ الرأي 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 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 
13 

االلكترونیة، بحیث تشمل ملفات تغطي البرامج التي تقدمھا المؤسسة التعلیمیة وتتناسب مع المتعارف 
 .علیھ عالمیا

 
كنولوجیة واالمكانات التقنیة المتقدمة التي تضمن أمن وسالمة واشترطت توافر البنیة التحتیة الت

المعلومات واستمراریة التواصل مع تلقي التعلیم في اي وقت واي مكان، وتوافر التواصل التفاعلي 
المباشر عبر الوسائل االلكترونیة بین االستاذة والطلبة وخاصة فیما یتعلق باالشراف على الرسائل 

 .الجامعیة
 

رطت توافر امكانیة عقد االمتحانات بالوسائل االلكترونیة في اماكن محددة معتمدة لدى كما اشت
المؤسسة التعلیمیة وتحت اشرافھا مباشرة من خالل الیات تضمن سالمات التنفیذ، وان یكون موقعا 

یة محدثا على الشبكة العنكبوتیة باللغة العربیة او االنجلیزیة الى جانب اللغة االم، الى جانب ا
متطلبات اخرى تراھا لجنة االعتراف بمؤسسات التعلیم العالي غیر االردنیة، ضروریة ومدعمة 

 .لقراراتھا
 

وحددت التعلیمات خمس ھیئات اعتماد عالمیة، یجب ان تكون المؤسسة معتمدة من قبلھا منھا 
)CHEA (االمیركیة و)DETC (االمیركیة و)ACBSP (االمیركیة و)TEQSA ( االسترالیة
 .الكندیة) CICIC(و
 

لغایات االعتراف ببرامج الدراسات العلیا، یتم اعتماد عدد البحوث «ونصت التعلیمات على انھ 
  ).Scopus(العلمیة المنشورة على محركات البحث العالمیة وابرزھا 
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خفض معدالت القبول في جامعات األطراف یؤدي لتراجع لسمعتھا و تزید من التقسیم : ذبحتونا 
 "بقيط"

  
، قرار مجلس التعلیم العالي بالسماح لجامعات 'ذبحتونا'اعتبرت الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة 

كلیة الشوبك وكلیة معان وكلیة /مؤتة، الحسین، الطفیلة، آل البیت، جامعة البلقاء التطبیقیة(األطراف 
ع في جودة التعلیم الجامعي سیسھم بالمزید من التراج) فرع العقبة/ الكرك، والجامعة األردنیة 

وخاصة في جامعات األطراف، وھو األمر الذي یتناقض بالكامل والحدیث الحكومي المتواصل عن 
 .توجھات لرفع مستوى الجامعات ومخرجاتھا

 
جامعات األطراف، ' دخل'واعتبرت الحملة أن خلفیة ھذا القرار مالیة بحتة، وتھدف إلى تحسین 

 . علیھا، وإن كان على حساب جودة التعلیم، ومخرجات الجامعات ومحاولة خلق إقبال طالبي
 

واستغربت الحملة أن یأتي ھذا القرار بعد أن أصدرت ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیمالعالي تصنیفھا 
ُ بعد ضغوط نیابیة على الھیئة والحكومة–للجامعات األردنیة  ، أظھرت  -تم سحب التصنیف الحقا

ً في ً كبیرا تصنیف جامعات األطراف، والحدیث الحكومي عن سعي وزارة التعلیم العالي  فیھا تراجعا
لیأتي ھذا القرار وینسف كافة . للنھوض بھذه الجامعات واالرتقاء بمستواھا العلمي واألكادیمي

 .االدعاءات الحكومیة بھذا االتجاه
 

نؤكد على أن النھوض بجامعات األطراف، ال ' ذبحتونا'إننا في الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة 
یتم من خالل قبول طلبة بمعدالت متدنیة، وما یؤدیھ ھذا القبول من تراجع في جودة التعلیم 

یتم إن النھوض بجامعات األطراف . ومخرجاتھا إضافة إلى خلقھ لبیئة تشجع على العنف الجامعي
من خالل رفدھا بالكوادر التعلیمیة واألكادیمیة المؤھلة، واستحداث تخصصات جاذبة، وخلق بنیة 
تحتیة متطوررة، إضافة إلى النھوض بالمدن التي تقع بھا ھذه الجامعات لجذب الطلبة من خارج 

 .المحافظة
جامعات للفقراء  إننا نخشى أن یتم تكریس تقسیم الجامعات الرسمیة، لتصبح جامعات األطراف ھي

بمستوى تعلیمي متدٍن، وجامعات الوسط والشمال جامعات لألغنیاء ومن یملك المال، وبمستوى 
تحذر من ھكذا سیناریوھات ستكون لھا عواقبھا الخطیرة على السلم ' ذبحتونا'إن حملة . تعلیمي متقدم

فض معدالت القبول في ونأمل من مجلس التعلیم العالي التراجع عن قراره بخ. األھلي والمجتمع
ً عن الرؤیة  ' المالیة'جامعات األطراف، والعمل على النھوض بھذه الجامعات واالرتقاء بھا بعیدا

  .وغمالءءات صندوق النقد والبنك الدولیین

  9: الغد ص
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  مواد 7مواد اختیاریة یحسب منھا في المعدل  3مواد فقط منھا  8التوجیھي  :الرزاز
 اعتبارا من العام القادم 

 
 
ـ  2018شف وزیر التربیة والتعلیم الدكتور عمر الرزاز ان امتحان الثانویة العامة للعام المقبل ك

 .مواد  7مواد اختیاریة یحسب منھا في المعدل  3مواد فقط منھا  8ـ سیكون في  2019
الذي یقدمھ الزمیل عمر كالب على قناة االردن الیوم ان « مواجھة «واضاف الرزاز في برنامج 

مواد فقط ھي مواد اجباریة یجب ان یدرسھا كافة الطالب وھي  5اد الثالث اختیاریة وان ھناك المو
موضحا ان « اللغة العربیة والتربیة االسالمیة واللغة االنجلیزیة وتاریخ االردن والریاضیات 

ج من الوزارة وعلى مدى السنوات الثالث المقبلة ستعمل على تطویر امتحان الثانویة العامة للخرو
  .تصنیف العلمي واالدبي والمھني 

 
وحول تصنیف المدارس الخاصة، قال الرزاز نحن كنا في الحقیقة نرخص المدارس على معطیات 
غیر مھمة، لكن االن سنرخص على اسس نوعیة التعلیم وضبط النوعیة وضبط الرسوم وحقوق 

 .الرسوم في المدارس الخاصة  المعلمین والمعلمات ولن نقف مكتوفي االیدي امام ظاھرة الغلو في
واضاف الرزاز ان ھناك بعض المدارس ال تستثمر في الطالب او المعلمین او المعلمات لذلك سنقف 

  .وقفة جادة في ھذا الموضوع ولن نقبل بظلم الطالب او المعلم 
 

ي ھامش وحول سؤال عن نسبة النجاح المرتفعة في الدورة الشتویة بین الرزاز الى ان التغیر كان ف
عن الدورة السابقة، مرجعا ذلك الى الشعور باالمان لدى الطالب وذویھم بانھ لن یستنفد حقھ في % 8

التعلم والتوجیھي ، االثار النفسیة ھي التي تغیرت ولم تغیر الوزارة ال لجان االمتحان او من یضع 
طراف العملیة من طالب االسئلة، لم یعط المصححون او المراقبون توجیھا مختلفا بل ما حصل ان ا

واھل وكوادر تربیة وتعلیم علموا تماما ما نحن نسیر فیھ من تطویر، واضاف ان الشيء الوحید الذي 
من االسئلة كانت موضوعیة وھذه االسئلة لیست اسھل %  20تغیر في امتحان الثانویة العامة ان 

  .ولكنھا تركز على مھارات التفكیر العلیا
 

الف طالب راسب في مادة اللغة االنجلیزیة واستنفدوا  14رة الشتویة كان ھناك وبین الرزاز ان الدو
  % .80حقھم بسبب ھذه المادة وكان ما ینقصھم عالمة او عالمتان وتجاوزت نسبة نجاحھم الـ 

 
واشار الى ان منظومة التعلیم العالي لم تتغیر اي ان الحدود الدنیا للقبول في الجامعات لم تتغیر ونحن 

ن بان متطلبات التعلیم العالي تختلف عن متطلبات التخرج من المدارس ونحن نحث الطالب ان نؤم
یحدد رغبتھ الحقیقیة لدراسة التخصص الذي یریده الن ھناك تخصصات راكدة لن یجد فیھا العمل او 

  .المستقبل
 

تنفذ من وحول عملیة تطویر المناھج، نفى الرزاز ان تكون عملیة تطویر المناھج ھي اجندة 
الخارج،، وقال لم اجتمع مع سفارة خارجیة او اي جھة ناقشت معھا موضوع المناھج والیجوز ان 
نسمح لجھة خارجیة ان تملي علینا شطب مادة او اضافة اخرى، مشیرا الى انھ یدعو الى ان یكون 

ك فیھ كافة فئات ھناك مؤتمر عام من اجل تطویر المناھج السیما في التربیة االسالمیة والتاریخ تشار
  .المجتمع 

  طلبة نیوز
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وفي موضوع تاھیل المعلم اكد الرزاز أن المعیار في الوزارة لن یكون على اساس الشھادة االكادیمیة 
بل سنعمل على تطویر المسار المھني للمعلم اي سیكون ھناك ما یشبھ التصنیف للمعلم المبتدئ 

ات القیادیة لنضع كل معلم في مكانھ المناسب والمعلم المساند والمعلم الخبیر او المختص ونقیس القدر
الن الشھادات العلیا ال تخلق شخصیة قیادیة ،، الشھادات مھمة وھناك في العملیة التعلیمیة امور اكثر 

  .اھمیة 
 

وبین الوزیر ان ما یجري في التربیة والتعلیم ھو ضمن االستراتیجیة الوطنیة ومن الورقة النقاشیة 
ك عبد هللا الثاني، ونحن ننفذ ثورة بیضاء ترفع التعلیم لدینا الى المستوى الذي یلیق السابعة لجاللة المل

  .بنا 
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 مستخلصات التعلیم وعالقتھا بمؤسسات الدولة
 حال السویدات

 
ّھ من المحیر ذلك االنفصال الفعلي الذي نجده بین جانبین مھمین من الجوانب المعرفیة النظریة، مع  إن

ي، في النمط الّرسمي للمؤسسات التعلیمیة التي ال تربط نفسھا تكنیكیًا مع المؤسسات مجالھما الحقیق
السیاسیة، مما یدفعنا بقوة للسؤال عن الجدوى من تلك الجھود المبذولة من طّالب الدراسات العلیا، 

قد تستفید من النخبة منھم، والثابتین في صفتھم البحثیة، أیًضا النخبة منھم، مع اإلشارة إلى أن الدولة 
كل أصناف العلوم في مؤسساتھا الخدماتیة، بالرغم من كون ھذه االستفادة غیر متقدمة ومتطورة 
بقرینتھا في دول العالم المتقدم، إّال أنھا لیست حبًرا على ورق في نھایة المطاف، وقد تخدم أصحابھا 

كانت أم صغیرة، وقد تدخل في من جھة المردود المادي، والدولة في تسییر أمورھا العالقة، كبیرة 
العلوم والتخصصات في المجال الحیاتي أكثر منھا في المجال التوعوي الفكري، والذي یتمثل بعدة 
جوانب تتناولھا عدة تخصصات، یطلق علیھا بالتخصصات اإلنسانیة، والتي تكاد تكون مھمشة 

التي تتكور على مشاكلھا الضمنیّة خدماتیًا، والتي ال تخرج عن نطاق الممارسة األكادیمیة البحتة، 
التي یكون المعلم والطالب والمؤسسة التعلیمیة كقوانین األطراف األساسیة فیھا، التي تتبادل المشاكل 
واالعتراضات والمنفعة والقمع والتنازعات، وفي كّل مرة یكون أحد األطراف على حق، وفي مرة 

األطراف ال تكاد تكون ثابتة على نوع أو مضمون أخرى ال یكون كذلك، فالعالقة العنیفة بین تلك 
  .معین من التنازع یتمثل بسلب منفعة ألحد الجھات

 
وعلى الرغم من التحدیات الكبیرة التي تواجھ العلمیة التعلیمیة برمتھا، من مؤسسات تعلیمیة، وكوادر 

تزدحم فیھا رفوف ھذه تعلیمییة، وطالب، إال أن ذلك ال یعني البتة سوء المخرجات األكادیمیة التي 
المخرجات السیاسیة والتاریخیة، في علمین منفصلین لھما أسسھما وأساتذتھما : العلوم، مثل

وطالبھما، فكم من عالٍم قّدم الكثیر من علمھ ودراساتھ بما یمتلكھ من براعة في البحث ومنھجیّة 
اضرة، علًما یقتصر فقط على موثوقة، لم یجد لمنجزه سبیًال غیر أن تكون مرجًعا أو كالًما في مح

طالبیھ، إّال أنھا من أكثر التخصصات التي یجب أن تخرج من نطاق المؤسسة التعلیمیة، إلى 
األرضیّة السیاسیّة للبدء في تحلیل وتنظیر ودراسة الواقع السیاسي العربي، ومقاربتھ مع المناھج 

لم یأخذ سبیلھ كما ینبغي على أرض  النظریة في سبیل تقویم ما ھو معّوج، وما ھو غیر منطقي، وما
ً إلى المشاركة في تشكیل المستقبل السیاسي في الوطن العربي، وتقدیم الدراسات  الواقع، إضافة
العربیّة السیاسیة التي تناقش أوضاع الدول المتأزمة، وھذا ال یعني أن ھذا النوع من الدراسات غیر 

ملك أھدافھا، إال أن ما نقصده أن تختص بھذه حادث، بل إنھ یحدث في المؤسسات الخاصة التي ت
العملیة المؤسسة التعلیمیة لتكون منبًرا للنقد والتطویر، وذلك بعد مرحلة تعدیل لسیاستھا تتالءم مع 
الوضع الجدید، فالھدف سیكون تأسیًسا لجیل ناقد واٍع یساھم أیما إسھام في تحسین المستقبل السیاسّي 

  . ایة، في التخصصین المذكورینللدولة، بما یتالءم مع الغ
 

وقد یربك الغایة القول إّن العلَم ناجٌع طالما كان بعیًدا عن السلطة، فھي تقویٌض للمصالح المشاكلة، 
وألثرھا في المعرفة قانون قد یوقع الخطوة األكادیمیة التاریخیة في إرباٍك كبیٍر، لكّن إرباًكا أكثر قد 

وحة في القاعات والكتب، وإن لزم التاریخ لزام العبرة، لزمھ یقع على عاتق المعرفة إن ظلت مطر
أیًضا االنغالق علیھا، ومنع كونھا تنظیًرا لمطروح علمي نقدي، فتغیب أسئلة المعرفة بغیاب جسدھا 
النقدّي الذي یمتلك حق تشكیل النظریة المتصلة باللحظة التاریخیة الّراھنة، لیس من الرھان على 

  8: الدستور ص

 مقاالت
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ي جالًسا على مقعد في مكتبٍة تِصُل موروثاتھا إلى آالف السنین، ویكف عما شيء أن یظل التاریخ
ا من السلطة بدل أن یكون سبیًال لتسلیط الّضوء على حقائق تدعم المشروع التنویري، وھو  ً یجده خوف
ما أقصد تحدیًدا أي مشروع یحملھ الباحث بعد الحیاد التاّم إلى لحظة طرح األسئلة، ال تضمن وضع 

بات بقدر الخروج من عادة الطمس واالنعتاق من صورة التاریخ المنتقى، وربما تختلف مھمة اإلجا
األكادیمي السیاسي عن التاریخي، إذ یتعلق دوره بتطبیق النظریة المنتقاة قدیمة كانت أم حدیثة، وفي 

ین محنّكین، ین ّ ًا لمطبق طوون على ھذا مجابھة لتلك الفكرة المغلوطة التي تجعل من السیاسة مكان
أنفسھم في الغرف المغلقة، یتملكون لغتھم الخاصة، وینفصلون عن كل شيء لیكّونوا من أنفسھم 
سلطة مطلقة لھا تداعیاتھا الخاصة وقوانینھا ومسبباتھا، مما یشّكل تاریًخا یكتب نفسھ یجعل من 

م في المستقبل، والتنویر األكادیمین دوًما أدوات تلقي وفَھم، ال أدوات تشّكل من المعرفة مجاًال للتحك
  .لھ، على عكس السیاسة الممارسة التي تضطلع بھذا الّدور
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  التعلیم والمھارات التطبیقیة
 محمد طالب عبیدات.د

 
شتان بین النظریة والتطبیق، فالنظریة على الورق وفي العقول والذھون والتطبیق على أرض الواقع 

ِي مواقع اإلنتاج والبن تكون  ولىألاء والمصانع والمستشفیات وغیرھا، وللوھلة اوفي سوق العمل وف
  :ملموس عالصدمة عندما یبدأ التطبیق والتنفیذ حیث ترجمة الحسابات والرسومات والنظریات لواق

 
لتجسیر الھوة بین النظریة  ولىألالتدریب والمھارات والمیدانیة وحاجات السوق ھي الخطوات ا. 1

 .والتطبیق
ام والعالي بحاجة إلى جرعة تنفیذیة للمواءمة بین النظریة والتطبیق، ویكون ذلك التعلیم بشقیھ الع. 2

 .بفتح نوافذ على الحیاة العملیة من خالل المھارات والتدریب والتأھیل وغیرھا
خریجو معظم الجامعات یمتلكون المعرفة لكنھم بحاجة لتعزیز مھاراتھم بالتطبیق العملي، وربما . 3

 .لق شراكات مع القطاع الخاص لھذه الغایةاألجدر بالجامعات خ
ً لتتواءم مع سوق العمل وتغذي الجانب التطبیقي والمھاري . 4 خطط الجامعات یجب تطویرھا دوریا

 .لدى الطلبة، والتغذیة الراجعة من الخریجین ضروریة في ھذا المجال
والمھاریة والمعرفیة  الشراكات بین مراكز التعلیم والعمل مطلوبة لمعرفة الحاجات الحقیقیة. 5

والتقنیة وغیرھا، ولذلك لمجالس الشراكة مع بین الجامعات والقطاعات المختلفة في القطاع الخاص 
 .جّل مھم

المطلوب أن یمتلك خریجونا المعرفة والمھارة لسوق العمل وأخالقیات المھنة لغایات أن تساھم . 6
دون وظائف بسبب نقص الخبرات والمھارات،  في توظیفھم ال أن یبقوا یمتلكون الشھادات والمعرفة

 .فزمن األلفیة الثالثة كألفیة للعلم والتكنولوجیا ھو زمن المھارات ال الشھادات
ً من شھادات حبیسة األدراج. 7 وبذلك ! مطلوب برامج تقنیة ومھنیة للشباب لتواءم سوق العمل بدال

  .نساھم في تصویب ھرمنا التعلیمي المقلوب
 

أن تتحول المدارس والجامعات من مراكز ضخ للشھادات إلى مراكز معرفة یجب : بصراحة
 ً    .وأخالقیات مھنة ومھارات وتقنیة لتواءم حاجات سوق العمل وتتناغم معھ دوریا

  طلبة نیوز
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 التعلیم التقني بین النظریة والتطبیق

 یحیا سالمھ خریساتد .أ
 

ھضة والصناعة وھما یشكالن قاعدة الھرم یعتبر التعلیم التقني والمھني األساس الذي تبنى علیھ الن
الوظیفي في الدول الصناعیة المتطورة والدول المنتجة، ومما ال یخفى على أحد أن ھذا الھرم 
الوظیفي مقلوب في بلدنا الحبیب ویشكل التعلیم التقني والمھني رأسھ بدال من أن یكونا القاعدة، وقد 

على تصویبھ من خالل مجموعة من األنظمة  أدركت الحكومات المتعاقبة ھذا الخلل وعملت
وجاءت توصیات , والتشریعات التي تحث على ھذا النوع من التعلیم وتشجع الطلبة على االلتحاق بھ 

والتي تتمتع بمتابعة حثیثة من موالي جاللة الملك عبدهللا  - اللجنة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة 
, منسجمة ومتماشیة مع ھذه التوجھات  – حفظھما هللا ورعاھما الثاني وجاللة الملكة رانیا العبدهللا

لیصار الى التركیز على ھذا التعلیم ودعمھ مالیا كونھ مكلف على الجامعات والكلیات الحتیاجھ 
للمشاغل والمختبرات ولما یتمتع بھ خریج ھذه التخصصات من فرص عمل قویة في سوقي العمل 

 .العربي والمحلي
% 65عتي الشخصیة وحثي لمن أعرفھم وممن حصلوا على معدالت دون ال ومن خالل متاب

لاللتحاق بھذا النوع من التعلیم ألتفاجئ بعزوف عدد كبیر منھم عن ھذا التعلیم الرتفاع رسومھ 
دینار  45دینار أردني وفي النظام الموازي  35وتكالیفھ حیث بلغت رسوم الساعة في النظام العادي 

بأن عدد كبیر منھم فضل الدراسة في الجامعات الخاصة في مرحلة  أردني، وعلمت أیضا
البكالوریوس حیث أن رسوم الدراسة في التخصصات العلمیة واإلنسانیة في تلك الجامعات أصبحت 
أقل من رسوم التعلیم التقني باإلضافة الى حرص معظم الجامعات الخاصة على منح الطلبة الجدد 

 .تشجیعھم على االلتحاق بھا وأكثر ل% 30خصومات تصل الى 
ال یخفى على احد أھمیة التعلیم التقني وحاجة سوق العمل لھ فلماذا ال تترجم ھذه األھمیة على أرض 
الواقع بتخفیض تلك الرسوم علما بأن ھذا التعلیم یحظى االن باھتمام كبیر من وزارة التعلیم العالي 

 .ومن المانحین الدولیین
 

وصیات اللجنة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة على أرض الواقع وأردنا تخفیض اذا أردنا أن نترجم ت
نسبة البطالة فیجب أن یكون ھذا التعلیم مدعوم من الحكومة وبرسوم رمزیة مخفضة أو حتى بشكل 
مجاني وعلى الجامعات والكلیات التي تدرسھ بناء شراكات مع القطاع الخاص ضمن مشروع 

یل لدعم الطلبة في دراستھم وتخفیض حجم البطالة وتخفیف األعباء المالیھ التدریب من أجل التشغ
المترتبة على ذوي الطلبة ودمج الطلبة بسوق العمل من خالل إكسابھم المھارات المطلوبة والالزمة 

 .لسوق العمل
 

لى حمى هللا ھذا البلد الطاھر وملیكھ وشعبھ واحة لألمن واألمان وھیأ لھ من أھلھ من یحرصون ع
  .رفعتھ وتطوره وصون أمنھ

  

  طلبة نیوز
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  الزرقاء الجدیدة –نعیم جورج قسطنطي حوا  -
  عرجان –فاطمة محمد مصطفى االعرج  -
  دابوق - زیاد ناظم اسعد باكیر  -
  مرج الحمام –نبیل سلیم عبدالرحمن حموده  -
  بعد عودة االھل –حیاة ادیب الحفار  -
  المھاجرین –زھا انور الصفدي  -
  طریق المطار –حسین حمدان  محمد -
  خلدا –ایمان عبدالحمید محمد سعید  -
  الصویفیة –أسیل سعید المصري  -
  بلدة زحوم –سعید أحمد المالحمة  -
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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یطرأ ارتفاع طفیف على درجات الحرارة الیوم، وتكون األجواء لطیفة فوق المرتفعات الجبلیة بینما 

اطق المملكة، وتظھر الغیوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الریاح جنوبیة تكون دافئة في بقیة من
   .غربیة معتدلة السرعة تنشط بعد الظھر وتثیر غبارا خفیفا خاصة في البادیة

  
وتكون األجواء أثناء اللیل باردة بوجھ عام، مع تكاثر كمیات الغیوم على ارتفاعات متوسطة وعالیة 

خرة من اللیل لھطول أمطار خفیفة خاصة في شمال المملكة، وتكون وتتھیأ الفرصة في ساعات متأ
   .الریاح شمالیة غربیة معتدلة السرعة

  
وبحسب تقریر دائرة االرصاد الجویة یطرأ انخفاض قلیل على درجات الحرارة غدا، وتكون االجواء 

ً إلى غائمة، مع سقوط أمطار خفیفة أثناء النھار في أجزاء متفرقة  من المملكة خاصة في غائمة جزئیا
ً من ساعات ما بعد العصر تضعف فرصة الھطول وتتناقص الغیوم،  شمال ووسط المملكة، واعتبارا

   .وتكون الریاح غربیة معتدلة السرعة تنشط على فترات
  

 ،ً ً وغائمة جزئیا ویطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة یوم الثالثاء، وتكون األجواء باردة نسبیا
أة حتى ساعات العصر لسقوط زخات خفیفة من المطر في المناطق الشمالیة والغربیة مع فرصة مھی

من المملكة، وتكون الریاح غربیة معتدلة إلى نشطة السرعة تثیر غبارا خفیفا خاصة في البادیة، 
ویتوقع في ساعات اللیل المتأخرة تدني مدى الرؤیة األفقیة بسبب تشكل الضباب في العدید من 

   .وتكون الریاح خفیفة السرعة متغیرة االتجاهالمناطق، 
  

درجات مئویة  8-  18وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان الیوم، ما بین 
 27فیما تصل العظمى في مدینة العقبة إلى  6-  14والمناطق الجنوبیة  10- 19والمناطق الشمالیة 

  .درجة مئویة 17والصغرى 

  الرأي 
  

 حالة الطقس
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  في مستشفى االیمان في عجلون عالیا االھتمام البالغ الذي ابداه وزیر قدر مرضى وذووھم
محمود الشیاب وسرعة تجاوبھ مع الشكوى التي مررت لھ عن مستوى الخدمة . الصحة د

المقدمة للمرضى في المستشفى وممارسات بعض افراد الكادر التمریضي واالداري وعدم 
طلبھ معلومات كاملة عن ما حدث وتوعده سرعة تحرك الوزیر الشیاب و. قیامھم بواجبھم

بمحاسبة ومساءلة المقصرین وعدم التساھل معھم انعكس فورا على االداء واصبح االھتمام 
  . بالمرضى ومستوى الخدمة أفضل

  
  رئیس ھیئة مستثمري المنطقة الحرة في الزرقاء نبیل رمان سیطلب لقاء رئیس الوزراء

الھایبرد من الجمارك وإلغاء ضریبة الوزن على لمناقشة موضوع تمدید إعفاء سیارات 
إن جمركة سیارات الھایبرد باتت شبھ » عین الرأي«وقال تجار سیارات لـ . السیارات

متوقفة بسبب النظام الجمركي الجدید بینما تراجع جمرك سیارات البنزین إلى ما نسبتھ 
50.%  

  
 في تالع العلي » جمنازیوم«ـ شكا صاحب مشتل زراعي من ان نائبا یمتلك نادیا ریاضیا ل

یطلب من زبائن النادي االصطفاف في ساحة تفریغ المشتل رغم انف اصحاب المشتل 
ویھددھم بالحصانة مع كیل الشتائم لھم ویعتدي على زبائن المشتل ویكرر جملتھ المشھورة 

  ؟»ما بتعرفوا مع مین علقتم«
  

  قبل أیام حول تعرض مصلین » يعین الرأ«األجھزة المختصة اوعزت لمتابعة ما نشرتھ
القضیة قید المتابعة للقبض على .. في مسجد عمر بن الخطاب لسرقة مركباتھم عند كل صالة

  .الجناة
  

  الشارع السیاحي في البترا أصبح یعاني من اختناقات مروریة وارباك في حركة السیر نتیجة
ق باتجاھین ویعاني النشاط السیاحي وبات بحاجة ملحة للتطویر خصوصا وأنھ شارع ضی

الشارع ذاتھ یعاني ایضا من ضعف البنیة التحتیة وانتشار .. من قلة توفر مواقف السیارات
  .الحفر

  
  
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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  قت جاللة الملكة رانیا العبدهللا على صورة نشرتھا على حساباتھا عبر وسائل التواصل ّ عل
مع (ویة المھنیة بكتابة اإلجتماعي تجمعھا بعدد من طالبات ومعلمات مدرسة البیادر الثان

مجموعة من الطالبات والمعلمات في مدرسة البیادر الثانویة المھنیة للبنات أثناء مشاركتھن 
في نشاط لتحضیر أغذیة صحیة ضمن برنامج الجمعیة الملكیة للتوعیة الصحیة التي تنفذھا 

  ).المدرسة
  

 ھ اإلنستجرام وكتب تعلیقا نشر ولي العھد سمو األمیر الحسین بن عبد هللا صورة على حساب
  ).2017تشرین األول  -من زیارتي إلى جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة(علیھا 

  
  ُم لدى الطالب ھي الحوافز أكد وزیر التربیة والتعلیم الدكتور عمر الرّزار أن أھم مفاتیح التعل

َد والثقة بالنفس، وكل ھذه المفاتیح في  مغردا بذلك على ! ید المعلموالدافعیة والمثابرة والَجل
م رامي، وكتب  ّ وھا ھو األستاذ رامي یفتح أبواب «حسابھ تویتر في تعلیق على جھود المعل

  .التعلم لطالبھ على مصراعیھا، وعلى عطائھ الالمحدود
  

  م مشروع السیاحة لتعزیز االستدامة ّ تحت رعایة وزیر السیاحة واآلثار لینا عناب، ینظ
ن عند الساعة الثانیة عشرة من ظھر یوم األربعاء الثامن والعشرین من اإلقتصادیة في األرد

حیث سیتم » الطرق نحو المھنیة«شباط الجاري حفل إطالق مرحلة جدیدة من برنامج 
ً جدیدة ولیضم فنادق أخرى لشبكة الفنادق التي تقوم بتنفیذه، فیما  توسعة البرنامج لیشمل مھنا

ً تخریج ال دفعة الرابعة من البرنامج، وذلك في فندق كراون بالزا سیتم خالل الحفل أیضا
  .البحر المیت

  
  دعت السفارة المصریة في األردن رعایاھا المطلوبین للتجنید إلى مراجعتھا في الفترة من

  .التاسع وحتى الحادي والعشرین من آذار المقبل لتصویب أوضاعھم
  

 م جمعیة تضامن النساء األردني حلقة نقاشیة متخص ّ صة حول قانون األحوال الشخصیة تنظ
تعدیالت ومقترحات ضمن برنامج حوار السیاسات الشھري لتعزیز  2010لعام ) 36(رقم 

المعرفة والنقاش حول السیاسات والتشریعات واإلستراتیجیات والخطط الوطنیة، وذلك عند 
  .الجمعیة الساعة الثانیة من ظھر یوم الثالثاء السابع والعشرین من شباط الجاري في مقر

 صنارة الدستور
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  تشیر المعلومات الراشحة من محیط رئیس الوزراء ھاني الملقي أن العین سمیر مراد
سیدخل الحكومة في تعدیلھا المرتقب الیوم وزیرا للعمل، ما سیترك شاغرا في مجلس 
األعیان، بعد أن درج العرف في السنوات األخیرة على عدم الجمع بین الوزارة والعینیة أو 

  . النیابة
  

  تعلن وحدة تنسیق القبول الموحد صباح الیوم على موقعھا اإللكتروني قائمة القبول الموحد
ألف طالب من الناجحین في امتحان الثانویة العامة  13وكان نحو . في الجامعات الرسمیة

 .للدورة الشتویة تقدموا بطلباتھم للوحدة، ومن المتوقع أن یتم قبولھم جمیعا
  

 ون، بینھم نواب من جبھة العمل اإلسالمي صباح أمس، اعتصاما أمام نظم أردنیون وسوری
المعتصمون . مبنى األمم المتحدة في الشمیساني، تضامنا مع ضحایا الحرب في غوطة دمشق

 ".وقف استھداف المدنیین في الغوطة"طالبوا بتحرك دولي لـ
  

 ساء غد اإلثنین، یستضیف منتدى عبد الحمید شومان الثقافي، في السادسة والنصف من م
، "المیاه في مستقبلنا"وزیر المیاه األسبق الدكتور منذر حدادین في محاضرة بعنوان 

یستعرض خاللھا الواقع المائي في األردن، وما یتطلب من خطط وتدابیر لمواجھة شح 
تقدمھ فیھا وتدیر الحوار مع الجمھور الرئیسة التنفیذیة لمؤسسة عبد . مصادر میاه الشرب

  .د شومان فالنتینا قسیسیةالحمی

 زواریب الغد
  


