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 المشكالت االقتصادية تتصدر األولويات الوطنية ويجب معالجتها: ستطالعا

حاتم العبادي أظهر استطالع للرأي العام نفذه مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة  -عمان 

االردنية حول حكومة الدكتور هاني الملقي بعد مرور عام ونصف على تشكيلها الثاني أن الواقع 

لمشكالت التي تواجه االردن، وعلى الحكومة معالجتها، سواء عند افراد العينة االقتصادي تصدر ا

وأنعكس تقييم واقع االقتصاد االردني، بحسب النتائج التي أعلن  .الوطنية او قادة الرأي، في المجمل

عنها رئيس المركز الدكتور موسى اشتيوي ومدير وحدة االستطالعات الدكتور وليد الخطيب أمس، 

ييم اداء الحكومة أكان على مستوى الحكومة او الفريق الوزاري او الرئيس، الى جانب على تق

من أفراد العينة الوطنية )% 15)وأفاد .تطلعاتهم المستقبلية خالل السنة المقبلة، مقارنة مع الماضي

من قادة الرأي أن المشكالت االقتصادية تصدرت المشاكل التي تواجه األردن وعلى )% 56)

مة معالجتها، أما ترتيب هذه المشكالت؛ فقد اختلف عند مقارنة العينة الوطنية بعينة قادة الرأي، الحكو

المشكالت االقتصادية تتصدر األولويات الوطنية ويجب معالجتها المرتبة : حيث جاء في استطالع

 34البطالة  ومن ثم مشكلة)% 50)األولى لدى أفراد العينة الوطنية ارتفاع األسعار وغالء المعيشة 

فيما كان ترتيب المشكالت االقتصادية  %).1)والفقر )% 46)والوضع االقتصادي بصفة عامة %،

ارتفاع األسعار )% 41)البطالة )% 32)الوضع االقتصادي بصفة عامة : لدى أفراد عينة قادة الرأي

مواجهة اإلرهاب  قيم مستجيبو العينة الوطنية نجاح الحكومة في %).0)والفقر)% 6)وغالء المعيشة 

وفي )%، 65)ودعم ورعاية القوات المسلحة واألجهزة األمنية)% 12)عسكريا وأمنيا وأيديولوجياً 

بينما قيم  %).30)تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني ودعمه من أجل إقامة دولته المستقلة

 10)ة واألجهزة األمنية مستجيبو عينة قادة الرأي نجاح الحكومة في دعم ورعاية القوات المسلح

وفي تقديم كافة أشكال الدعم للشعب )%، 13)وفي مواجهة اإلرهاب عسكرياً وأمنياً وأيديولوجياً )%،

 أخبار الجامعة

 0/ الدستور ص أولى -0/الرأي ص أولى -بترا

 31/0/3545                                                الجمعة                                  أخبار األردنية                        
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 62)وأفاد أكثر من ثلثي المستجيبين  %).63)الفلسطيني ودعمه من أجل إقامة دولته المستقلة 

أن أوضاعهم اليوم % 5م، فيما أفاد بأن أوضاعهم االقتصادية حالياً أسوأ مما كانت عليه قبل عا)%

أفادوا بأن )% 35)فيما أشارت النتائج الى أن ما يقارب الربع  .أفضل مما كانت عليه قبل عام

ظروفهم االقتصادية بقيت كما هي عليه، أما بالنسبة لنظرة المواطنين لمستقبل أسرهم االقتصادي 

الى أن وضعهم سيكون أفضل، بينما أجاب )% 36)لالثني عشر شهراً المقبلة، فأشار أكثر من الربع 

أن )% 35)بأن أحوالهم ستكون أسوأ مما هي عليه اآلن، وتوقع الخمس )% 35)نصف المستجيبين 

وحول الوضع  .ال يطرأ أي تغيير على وضعهم االقتصادي خالل االثني عشر شهراً المقبلة

وصفته بأنه أسوأ مما  %)14)، تبين أن االقتصادي لألردن اليوم مقارنة باالثني عشر شهراً الماضية

فقط بأن الوضع االقتصادي  %)45)بينما أجاب )%، 34)وصفوه دون تغيير )% 46)كان عليه، و 

وحول الوضع االقتصادي لألردن اليوم  .اليوم أفضل مما كان عليه في االثني عشر شهراً الماضية

ته بأنه أسوأ مما كان عليه، وأقل من وصف%) 74)مقارنة باالثني عشر شهراً الماضية، تبين أن 

فقط بأن الوضع االقتصادي )% 0)بينما أجاب )% 34)الربع أجابوا بأنه بقي كما هو دون تغيير 

المشكالت االقتصادية تتصدر : استطالع .اليوم أفضل مما كان عليه في االثني عشر شهراً الماضية

المستقبلية للوضع االقتصادي في األردن، فقد وبشأن التوقعات  األولويات الوطنية ويجب معالجتها 

تفاؤال بأنه سوف يكون أفضل مما هو عليه، بينما أفاد أكثر من النصف %) 17)أبدى أقل من الخمس 

بأن الوضع في االثني عشر شهرا المقبلة سيكون أسوأ مما هو عليه الوضع حالياً، بينما  %)33)

أعباء السلع والخدمات على  .كما هو عليه اآلنبأن الوضع سيبقى )% 30)أجاب أقل من الربع 

أن الكهرباء تشكل )% 53)األسرة، وكيفية التكيف معها، أفاد أكثر من ثلث مستجيبي العينة الوطنية 

أن الطعام والشراب هو ما يشكل العبء األكبر )% 36)العبء األكبر على ميزانية أسرهم، فيما أفاد 

 .لتعليم الجامعي هو ما يشكل العبء األكبر على ميزانية أسرهمبأن ا)% 45)على ميزانيتهم، وأفاد 

من المواطنين لجأوا هم أو أحد أفراد أسرهم الى تخفيض النفقات لمواجهة )% 03)بالمقابل، فإن 

الى تأجيل شراء )% 45)الى االستدانة لشراء بعض الحاجيات، ولجأ )% 35)األعباء المعيشية، ولجأ
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من المستجيبين بأن إنفاقهم على الكهرباء قد ارتفع خالل )% 52)وأفاد  .نسلع او خدمات غالية الثم

بأن إنفاقهم على الطعام والشراب قد ارتفع خالل الشهرين )% 54)الشهرين الماضيين، وأفاد 

أظهرت نتائج  .بأن إنفاقهم على التنقل والمواصالت قد ارتفع أيضا  )% 45)الماضيين، فيما أفاد 

من أفراد العينة الوطنية يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل )% 55)االستطالع أن 

في )% 53)مقارنة بـِ (الوسط الحسابي لإلجابات كنسبة مئوية)مسؤوليات المرحلة بدرجات متفاوتة، 

 05)،ومقارنة بـِ  3541في استطالع نيسان )% 05)،ومقارنة بـِ  3541استطالع تشرين األول 

 32)بينما أفاد  .3546في استطالع تشرين الثاني)% 00)،و 3541الثاني  في استطالع كانون)%

في استطالع )% 50)بأن رئيس الحكومة كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـِ )%

في استطالع )% 05)، وبـِ 3541في استطالع نيسان )% 05)،ومقارنة بـِ 3541تشرين األول 

بأن الفريق )%54)وأفاد  .3546استطالع تشرين الثاني في)% 05)،و3541كانون الثاني 

في استطالع )% 50)كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة مقارنة بـِ (باستثناء الرئيس)الوزاري

في )% 52)،ومقارنة بـِ  3541في استطالع نيسان )% 05)،ومقارنة بـِ 3541تشرين األول 

المشكالت : استطالع .3546طالع تشربن الثاني في است)% 03)،و 3541استطالع كانون الثاني 

من المستجيبين أن الكهرباء )% 53)االقتصادية تتصدر األولويات الوطنية ويجب معالجتها وأفاد

أفادوا بذلك في استطالع تشرين األول )% 35)تشكل العبء األكبر على ميزانية أسرهم مقارنة بـِ 

هو ما يشكل العبء األكبر على ميزانية أسرهم بأن الطعام والشراب )% 36)،فيما أفاد 3541

بأن التعليم الجامعي )% 45)وأفاد  .3541أفادوا بذلك في استطالع تشرين األول  %)30)مقارنة بـِ 

،فيما  3541أفادوا بذلك في استطالع تشرين األول )% 44)هو ما يشكل العبء األكبر مقارنة بـِ 

بأن الصحة والمعالجات الطبية هو )% 5)األكبر، وأفاد  بأن المسكن هو ما يشكل العبء) % 2)أفاد

تتفاوت آراء الموطنين في قدرة الحكومة والرئيس والفريق الوزاري على  .ما يشكل العبء األكبر

تحمل مسؤوليات المرحلة حسب اإلقليم، فقد كان تقييم مستجيبي إقليم الجنوب أقل من المعدل العام، 

م الوسط قريباً جدا من المجموع العام وأعلى منه في تقييم أداء الرئيس فيما كان تقييم مستجيبي إقلي
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تظهر النتائج أن تقييم المستجيبين ألداء الحكومة، حسب المحافظات،متفاوت فقد اتسم بسلبية  .والفريق

 .عمان والمفرق:العقبة، والبلقاء، وبإيجابية أكثر من المتوسط الكلي في محافظتي:أكبرفي محافظات

قارنة الفئات العمرية وتقييم قدرة الحكومة، والرئيس والفريق الوزاري، تظهر النتائج أن الفئات عند م

عاماً، كان تقييميها للحكومة أكثر إيجابية من باقي الفئات العمرية، فيما ) 50-45)العمرية الشابة 

 .الفريق الوزاريعاماً األدنى تقييماً ألداء الحكومة والرئيس و)00-53)كانت الفئة العمرية من 

من مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون بأن الحكومة كانت )% 51)اظهرت نتائج االستطالع أن 

 02)،و 3541في استطالع تشرين األول )% 52)قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـ

في )% 05)،و 3541في استطالع كانون الثاني )% 03)وبـ  3541في استطالع نيسان )%

يعتقدون أن الرئيس كان قادراً على تحمل )% 05)وافادت النتائج أن  .3546ستطالع تشرين الثاني ا

في )% 06)،ومقارنة بـ  3541في استطالع تشرين األول )% 04)مسؤوليات المرحلة مقارنة بـ 

في )% 35)،و 3541في استطالع كانون الثاني )% 06)،ومقارنة بـِ  2017استطالع نيسان 

يعتقدون بأن الفريق الوزاري، باستثناء )% 55)وبينت النتائج أ أن 3546شرين الثانياستطالعت

في استطالع تشرين األول )% 05)الرئيس، كان قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـ 

في استطالع كانون )%05)،ومقارنة بـِ  3541في استطالع نيسان %) 50)،ومقارنة بـ  3541

وعند مقارنة تقييم أداء الحكومة  .3546في استطالع تشرين الثاني )% 06)، و3541الثاني 

بحسب فئات عينة قادة الرأي، تبين النتائج أن فئات ( باستثناء الرئيس)والرئيس، والفريق الوزاري 

كبار رجال وسيدات الدولة،وكبار رجال وسيدات األعمال، وأساتذة الجامعات، هي الفئات التي قيمت 

إذ إن نسبة المستجيبين الذين أفادوا بنجاح الحكومة . ة بإيجابية أكبر من الفئات األخرىأداء الحكوم

في كل من هذه الفئات كانت أعلى من الذين أفادوا بنجاح الحكومة في عينة قادة الرأي بصفة 

ة،هي القيادات الحزبيةوقيادات النقابات المهنية والعمالية، والنقابات المهني: فيما كانت فئات.عامة

وعن سبب عدم مقدرة  .األقل تقييماً لنجاح الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري في القيام بمهماتهم

من مستجيبي العينة الوطنيةأن %) 22)الحكومة على االطالق على تحمل مسؤوليات المرحلة، أفاد 
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المرحلة،هو  السبب الرئيسي في اعتقادهم بعدم قدرة الحكومة على االطالق على تحمل مسؤوليات

السبب الرئيسي في عدم قدرة الحكومة على تحمل %) 41)االرتفاع المتكرر لألسعار، فيما عزا 

السبب الى أن قرارات الحكومة لم )% 43)مسؤوليات المرحلة الىعدمالنجاح في محاربة الفساد،وعزا

قدرة الحكومة على لكن أفراد عينة قادة الرأي كان لهم تبرير مختلف في عدم  .تكن لصالح المواطن

 34)السبب الى سوء الوضع االقتصادي بصفة عامة، فيما عزا)% 36)القيام بمسؤوليتها، فقد عزا

السبب الى عدم تحقيق إنجازات وإصالحات، وأفادت النسبة نفسها الى ان السبب هو ضعف )%

من )% 54)وأعتقد  .السبب الى ضعف التخطيط واالدارة)% 40)الرئيس والفريق الوزاري،وعزا

في االستطالع الذي تم )% 04)مستجيبي العينة الوطنية أن األمور تسير في االتجاه الصحيح، مقابل 

من )% 65)فيما يعتقد . ،مسجلة انخفاضاً مقداره عشر نقاط 3541إجراؤه في تشرين األول 

 3541ل في استطالع تشرين األو)% 35)المستجيبين بأن األمور تسير في االتجاه الخاطئ، مقابل 

من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن األمور )% 51)ويعتقد  .،مسجلة بذلك ارتفاعا  مقداره عشر نقاط

 3541كانوا يعتقدون ذلك في استطالع تشرين األول )% 50)تسير في االتجاه الصحيح، مقابل 

 63مقابل من أفراد هذه العينة أن األمور تسير في االتجاه الخاطئ %) 59)ويعتقد في المقابل .

من مستجيبي العينة الوطنية )% 56)وعزا  .3541كانوا يعتقدون ذلك في استطالع تشرين األول %

من مستجيبي عينة قادة الرأي سبب اعتقادهم الرئيسي بأن األمور تسير في االتجاه الخاطئ )% 3)و

من أفراد )% 33)ومن أفراد العينة الوطنية، )% 36)الى ارتفاع األسعار وغالء المعيشة، فيما عزا 

 55)أظهرت نتائج االستطالع أن  .عينة قادة الرأي السبب الى سوء الوضع االقتصادي بصفة عامة

من أفراد عينة قادة الرأي يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة )% 51)من أفراد العينة الوطنية، و)%

من )% 05)ينة الوطنية، ومن أفراد الع)% 32)على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، فيما يعتقد 

ويعتقد  .أفراد عينة قادة الرأي بأن رئيس الوزراء كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية

من أفراد عينة قادة الرأي بأن الفريق الوزاري كان قادراً على )% 55)من أفراد العينة، و)% 54)

من أفراد العينة الوطنية في )% 33) اما السبب الرئيسي لدى .تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية
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اعتقادهم بأن الحكومة لم تكن قادرة على تحمل مسؤولياتها هو االرتفاع المتكرر في األسعار، 

 41والسبب الثاني هو أن الحكومة لم تحارب أو تنجح في محاربة الفساد، وكان هذا السبب لدى 

د اختلفت أولوية األسباب التي في ضوئها قيّموا أما أفراد عينة قادة الرأي، فق .من أفراد هذه العينة%

الوضع االقتصادي )% 36)عدم قدرة الحكومة على القيام بمسؤولياتها، فقد كان السبب الرئيسي لدى 

هو ضعف الرئيس والفريق الوزاري، وعدم وجود )% 34)السيء، فيما كان السبب الثاني لدى 

 33)من أفراد العينة الوطنية و)% 41)ير، يعتقد وعن التعديل الوزاري االخ .إنجازات وإصالحات

 35فيما يعتقد  .من أفراد عينة قادة أن هذا التغيير سوف يكون له أثر إيجابي على أداء الحكومة)%

من مستجيبي عينة قادة الرأي بان هذا التعديل سوف يكون )% 35)من مستجيبي العينة الوطنية و %

ا يعتقد اكثر من نصف مستجيبي العينة الوطنية وعينة قادة الرأي له أثر سلبي على اداء الحكومة، فيم

المشكالت االقتصادية تتصدر : ان هذا التعديل لن يكون له اي اثر على اداء الحكومة استطالع]

العينة  -كيفية سير األمور في األردن بشكل عام  :األولويات الوطنية ويجب معالجتها تاليا نص النتائج

من مستجيبي العينة الوطنية يعتقدون أن األمور في )% 54)تائج االستطالع أن الوطنية أظهرت ن

 3541في استطالع تشرين األول )% 04)األردن بشكل عام تسير في االتجاه الصحيح مقارنةبـَ 

في استطالع كانون الثاني )% 03)،وبـِ  3541في استطالع نيسان )% 05)،وبـِ 

 65)فيما أفاد  .3546في استطالع أيلول )% 31)ني،وفي استطالع تشرين الثا)%33)،و2017

في استطالع )% 35)من مستجيبي العينة الوطنية بأن األمور تسير في االتجاه الخاطئ مقارنة بـِ )%

في كانون الثاني )% 30)،و 2017في استطالع نيسان )% 35)،ومقارنة بِـ  3541تشرين األول 

عينة قادة الرأي  .3546في استطالع أيلول )% 52)، و 3546في تشرين الثاني)%03)،و 3541

من مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون بأن األمور تسير في االتجاه )% 51)أظهرت النتائج أن 

 3541في استطالع نيسان )% 33)و 3541في استطالع تشرين األول )% 50)الصحيح، مقابل

أفادوا بذلك في استطالع تشرين )%35)و،  3541أفادوا بذلك في استطالع كانون الثاني % 51،و

من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن )%32)بينما أجاب  .في استطالع أيلول)% 35)،و3546الثاني 
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 3541في استطالع تشرين األول )% 63)األمور في األردن تسير في االتجاه الخاطئ، مقارنةبـِ 

 3541استطالع كانون الثاني في )% 35)،وبـِ  3541في استطالع نيسان )% 04)ومقارنة بـِ 

وأظهرت النتائج  .3546في استطالع أيلول )% 53)،و3546في استطالع تشرين الثاني )%56)،و

هما األكثر %) 45)وكبار رجال وسيدات األعمال )%، 65)أن فئتي كبار رجال وسيدات الدولة 

والنقابات )%30)ة والعمالية إيجابية حول كيفية سير األمور، فيما كانت فئات قيادات النقابات المهني

 .هي األقل إيجابية حول كيفية سير األمور في األردن)% 32)والقيادات الحزبية )%36)المهنية 

المشكالت االقتصادية تتصدر األولويات الوطنية ويجب معالجتها أسباب سير األمور في : استطالع

ر تسير باالتجاه الخاطئ عن السبب االتجاه الخاطئ تم سؤال المستجيبين الذين أفادوا بأن األمو

من مستجيبي العينة الوطنية أن السبب الرئيسي لهذا االعتقاد، )% 56)الرئيسي لهذا االعتقاد، فأفاد 

من هؤالء المستجيبين السبب الى سوء )% 36)هو ارتفاع األسعار وغالء المعيشة، فيما عزا 

الفساد بصفة عامة هو السبب الرئيسي  أنوجود)%2)األوضاع االقتصادية بصفة عامة،بينما أفاد

اما عينة قادة الرأي، فقد  )).3)انظر الجدول رقم )العتقادهم بأن األمور تسير في االتجاه الخاطئ 

بأن )% 33)اختلفت األولويات التي يعتقدون أن بسببها تسير األمور في االتجاه الخاطئ، فقد أفاد 

 33ب لسير األمور في االتجاه الخاطئ، فيما أفاد سوء الوضع االقتصادي بصفة عامة هو أهم سب

ان السبب هو ضعف الحكومة )% 44)بان قرارات الحكومة ليست لمصلحة المواطن، وأفاد %

العينة الوطنية أظهرت نتائج -تقييم أداء الحكومة؛ والرئيس؛ والفريق الوزاري .والفريق الوزاري

عتقدون بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل من أفراد العينة الوطنية ي)% 55)االستطالع أن 

في )% 53)مقارنة بـِ (الوسط الحسابي لإلجابات كنسبة مئوية)مسؤوليات المرحلة بدرجات متفاوتة، 

 05)،ومقارنة بـِ  3541في استطالع نيسان )% 05)،ومقارنة بـِ  3541استطالع تشرين األول 

 32)بينما أفاد  .3546طالع تشرين الثانيفي است)% 00)،و 3541في استطالع كانون الثاني )%

في استطالع )% 50)بأن رئيس الحكومة كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـِ )%

في استطالع )% 05)، وبـِ 3541في استطالع نيسان )% 05)،ومقارنة بـِ 3541تشرين األول 
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بأن الفريق )% 54)وأفاد  .3546في استطالع تشرين الثاني)% 05)،و3541كانون الثاني 

في استطالع )% 50)كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة مقارنة بـِ (باستثناء الرئيس)الوزاري

في )% 52)،ومقارنة بـِ  3541أبريل /في استطالع نيسان)% 05)،ومقارنة بـِ  3541تشرين األول 

تتفاوت آراء الموطنين  3546في استطالع تشربن الثاني )% 03)،و 3541استطالع كانون الثاني 

المشكالت االقتصادية تتصدر : في قدرة الحكومة والرئيس والفريق الوزاري على تحمل استطالع

مسؤوليات المرحلة حسب اإلقليم، فقد كان تقييم مستجيبي إقليم  األولويات الوطنية ويجب معالجتها 

الوسط قريباً جدا من المجموع العام  الجنوب أقل من المعدل العام، فيما كان تقييم مستجيبي إقليم

تظهر النتائج أن تقييم المستجيبين ألداء الحكومة، حسب  .وأعلى منه في تقييم أداء الرئيس والفريق

العقبة، والبلقاء، وبإيجابية أكثر من المتوسط :المحافظات،متفاوت فقداتسم بسلبية أكبرفي محافظات

رنة الفئات العمرية وتقييم قدرة الحكومة، والرئيس عند مقا .عمان والمفرق:الكلي في محافظتي

عاماً، كان تقييميها للحكومة ) 50-45)والفريق الوزاري، تظهر النتائج أن الفئات العمرية الشابة 

عاماً األدنى تقييماً ألداء )00-53)أكثر إيجابية من باقي الفئات العمرية، فيما كانت الفئة العمرية من 

 51)عينة قادة الرأي أظهرت نتائج االستطالع أن  -تقييم  .فريق الوزاريالحكومة والرئيس وال

من مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة، )%

 03)وبـ  3541في استطالع نيسان )% 02)،و 3541في استطالع تشرين األول )% 52)مقارنة بـ

كذلك، أظهرت  .3546في استطالع تشرين الثاني )%05)،و 3541ثاني في استطالع كانون ال)%

 04)يعتقدون أن الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة مقارنة بـ )% 05)النتائج أن 

،ومقارنة بـِ  2017في استطالع نيسان )% 06)،ومقارنة بـ  3541في استطالع تشرين األول )%

وبينت  .3546في استطالع تشرين الثاني)% 35)،و 3541ي في استطالع كانون الثان)% 06)

يعتقدون بأن الفريق الوزاري، باستثناء الرئيس، كان قادرا على تحمل )% 55)النتائج أيضاً أن

في )% 35)،ومقارنة بـ  3541في استطالع تشرين األول )% 05)مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـ 

في )% 06)، و3541ي استطالع كانون الثاني ف)%05)،ومقارنة بـِ  3541استطالع نيسان 
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وعند مقارنة تقييم أداء الحكومة والرئيس، والفريق الوزاري  .3546استطالع تشرين الثاني 

بحسب فئات عينة قادة الرأي، تبين النتائج أن فئات كبار رجال وسيدات ( باستثناء الرئيس)

هي الفئات التي قيمت أداء الحكومة  الدولة،وكبار رجال وسيدات األعمال، وأساتذة الجامعات،

إذ إن نسبة المستجيبين الذين أفادوا بنجاح الحكومة في كل من هذه . بإيجابية أكبر من الفئات األخرى

: فيما كانت فئات.الفئات كانت أعلى من الذين أفادوا بنجاح الحكومة في عينة قادة الرأي بصفة عامة

هنية والعمالية، والنقابات المهنية،هي األقل تقييماً لنجاح القيادات الحزبيةوقيادات النقابات الم

أسباب عدم قدرة الحكومة على تحمل  .الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري في القيام بمهماتهم

مسؤوليات المرحلة تم سؤال المستجيبين الذين أفادوا بأن الحكومة لم تكن قادرة على االطالق على 

من مستجيبي العينة )% 33)وقد أفاد . ن السبب الرئيسي العتقادهم هذاتحمل مسؤوليات المرحلة ع

الوطنيةأن السبب الرئيسي في اعتقادهم بعدم قدرة الحكومة على االطالق على تحمل مسؤوليات 

السبب الرئيسي في عدم قدرة الحكومة  %)41)المرحلة،هو االرتفاع المتكرر لألسعار، فيما عزا 

السبب الى أن )% 43)حلة الىعدم النجاح في محاربة الفساد، وعزاعلى تحمل مسؤوليات المر

أفراد عينة قادة الرأي كان لهم تبرير مختلف في عدم قدرة  .قرارات الحكومة لم تكن لصالح المواطن

السبب الى سوء الوضع االقتصادي بصفة عامة، )% 36)الحكومة على القيام بمسؤوليتها، فقد عزا 

الى عدم تحقيق إنجازات وإصالحات، وأفادت النسبة نفسها الى ان السبب السبب )% 34)فيما عزا

دور  .السبب الى ضعف التخطيط واالدارة)% 40)هو ضعف الرئيس والفريق الوزاري، وعزا

الحكومة في تزويد المواطنين بالخدمات يوافق، وبدرجات متفاوتة، اقل من نصف مستجيبي العينة 

جيبي عينة قادة الرأي على عبارة أن الحكومة تفعل كل ما من مست %)05)و )% 03)الوطنية 

، فيما ال يوافق على (المتوسط الحسابي كنسبة مئوية)بوسعها لتزويد المواطنين بجميع الخدمات 

من مستجيبي عينة قادة الرأي على أن )% 35)من مستجيبي العينة الوطنية،)% 35)االطالق 

من % 41أظهرت النتائج أن ، و واطنين بجميع الخدماتالحكومة تفعل كل ما بوسعها لتزويد الم

من أفراد عينة قادة أن هذا التعديل الوزاري سوف يكون له أثر إيجابي % 33أفراد العينة الوطنية و
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من مستجيبي عينة قادة % 35من مستجيبي العينة الوطنية و % 35فيما يعتقد . على أداء الحكومة

له أثر سلبي على اداء الحكومة، فيما يعتقد اكثر من نصف الرأي بان هذا التعديل سوف يكون 

 .مستجيبي العينة الوطنية وعينة قادة الرأي ان هذا التعديل لن يكون له اي اثر على اداء الحكومة

موضوعات كتاب التكليف تظهر النتائج أن هناك تبايناً في تقييم العينة الوطنية وعينة قادة الرأي فيما 

د التي وردت في كتاب التكليف السامي، إذ كانت أكثر نجاحاً في بعض يتعلق ببعض البنو

والمالحظ أن تقييم المواطنين لنجاح الحكومة في جميع الموضوعات قد . الموضوعات من غيرها

الى  03المتوسط الحسابي من )تغير مقارنة باستطالع العامعند أفراد العينة الوطنية وعينة قادة الرأي 

قيم مستجيبو العينة الوطنية نجاح  .لدى عينة قادة الرأي 06لوطنية، وبقي عند لدى العينة ا 05

ودعم ورعاية القوات المسلحة )% 12)الحكومة فيمواجهة اإلرهاب عسكريا وأمنيا وأيديولوجياً 

وفي تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني ودعمه من أجل إقامة )%، 65)واألجهزة األمنية

بينما كان مستجيبو العينة الوطنية أقل تفاؤالً في بعض الموضوعات التي .)% 30)ةدولته المستقل

وتعزيز مبدأ سيادة القانون وحماية )%،45)محاربة البطالة،كما أفاد بذلك : كلفت بها الحكومة مثل

وترجمة ميثاق )%، 45)قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ومحاربة الواسطة والمحسوبية 

نزاهة الوطنية وقانون النزاهة ومكافحة الفساد إلى ممارسات يلمسها المواطن في العمل منظومة ال

بينما قيم مستجيبو عينة قادة الرأي نجاح  %).35)اليومي لإلدارات الحكومية والخدمات العامة 

وفي مواجهة اإلرهاب عسكرياً )%، 10)الحكومة في دعم ورعاية القوات المسلحة واألجهزة األمنية 

وفي تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني ودعمه من أجل إقامة )%، 13)أمنياً وأيديولوجياً و

بينما كان مستجيبو عينة قادة الرأي أقل تفاؤالً في بعض الموضوعات التي .)% 63)دولته المستقلة 

قانون وحماية قيم وتعزيز مبدأ سيادة ال%(، 46)محاربة البطالة،إذ أفاد بذلك : كلفت بها الحكومة مثل

وفي ترجمة ميثاق )%، 55)العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ومحاربة الواسطة والمحسوبية 

منظومة النزاهة الوطنية وقانون النزاهة ومكافحة الفساد إلى ممارسات يلمسها المواطن في العمل 

ومة فيتمكين الشباب بنجاح الحك)%55)وأفاد )%، 35)اليومي لإلدارات الحكومية والخدمات العامة 
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العينة )أهم المشكالت التي تواجه األردن اليوم يعتقد األردنيون  .وإدماجهم في العملية التنموية

تليها )% 50)أن أهم مشكلة تواجه األردن اليوم هي مشكلة ارتفاع األسعار وغالء المعيشة( الوطنية

 %).46)ثم الفساد بصفة عامة ومن )% 46)والوضع االقتصادي بصفة عامة )% 34)مشكلتاالبطالة

وتتصدر المشكالت االقتصادية أولويات المواطنين من بين المشكالت التي تواجه األردن، إذ شكلت 

المشكالت االجتماعية  :بالرغم من حضور المشكالت األخرى، وعلى رأسها مشكلتا)%، 15)

ك الحال بالنسبة لعينة قادة الرأي، والخدماتية، والتحديات األمنية والسياسية الداخلية والخارجية، كذل

تلتها مشكلة )%، 32)فأهم مشكلة تواجه البالد هيالوضع االقتصادي السيء بصفة عامة بنسبة 

ومن الواضح تركيز عينة قادة .)% 6)ارتفاع األسعار وغالء المعيشة : ثم مشكلة)%، 41)البطالة

تقييم المستجيبين للوضع  %).32)الرأي على مشكلة الوضع االقتصادي بشكل عام والبالغة 

االقتصادي حول تقييم مستجيبي العينة الوطنية لوضع أسرهم االقتصادي اليوم مقارنة باالثني عشر 

في استطالع تشرين األول )%44)بأنه أفضل مما كان عليه مقارنة بـِ )% 5)شهراًالماضية، أفاد 

؟ 3541ستطالع كانون الثانيفي ا)% 2)،و 3541أبريل /في استطالع نيسان)% 44)،وبـ 3545

، 3541في استطالع تشرين األول )% 53)بأنه بقي كما هو عليه مقارنةبـِ )% 35)بينما أفاد 

،في  3541في استطالع كانون الثاني )% 50)،و 3541في استطالع نيسان )% 53)ومقارنةبـ

ي عشر شهراً بأن وضعهم االقتصادي اليوم أسوأ مما كان عليه مقارنة باالثن)% 62)حين أفاد

وعن التوقعات للوضع االقتصادي  .3541الماضية، والذي بقي على حاله مقارنة باستطالع نيسان 

بأنه سوف يكون أفضل مما هو عليه )%36)ألسر المستجيبين خالل االثني عشر شهراً المقبلة، أفاد 

بة الذين أفادوا بانه أفادوا بأنه سوف يبقى كما هو عليه اآلن، بينما ارتفعت نس)%35)اآلن، مقابل 

تقييم أفراد العينة  .مقارنة باالستطالع السابق)% 35)سوف يكون أسوأ مما هو عليه اآلن لتصبح 

الوطنية لألوضاع االقتصادية وحول تقييمهم للوضع االقتصادي لألردن اليوم مقارنة باالثني عشر 

في استطالع تشرين األول )% 64)بأنه أسوأ مما كان عليه، مقارنة بـ)% 14)شهراً الماضية، أفاد 

 3541أكتوبر /في استطالع تشرين األول)% 36)أنه بقي كما هو مقارنة بـ%)16)،وأفاد  3541
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،فيما أفاد ثبتت نسبة الذين أفادوا بأنه أفضل مما كان عليه في االثني عشر شهراً الماضية عند 

ات للوضع االقتصادي لألردن وعن التوقع .3541أكتوبر /مقارنة باستطالع تشرين األول%)13)

من المستجيبين بأنه سوف يصبح أسوأ مما هو عليه  %)31)خالل االثني عشر شهرا المقبلة، أفاد 

بأنه سوف يصبح أفضل مما هو )%35)بأنه سوف يبقى نفس الشيء، وأفاد )% 46)اآلن، فيما أفاد 

قادة الرأي للوضع االقتصادي تقييم قادة الرأي للوضع االقتصادي وحول تقييم عينة  .عليه اآلن

بأنه أفضل مما كان عليه، مقارنة )% 0)لألردن اليوم مقارنة باالثني عشر شهراً الماضية، فقد أفاد 

 3541أبريل/في استطالع نيسان)% 6)،ومقارنة بـ  3541في استطالع تشرين األول )% 3)بـِ 

 33)ي كما هو عليه مقارنة بـِ بأنه بق)% 34)وأفاد  .3541في استطالع كانون الثاني )% 3)،و

 35)،و 3541في استطالع نيسان)% 05)، ومقارنة بـ 3541في استطالع تشرين األول )%

 15)بأنه أسوأ مما كان عليه مقارنة بـِ )% 10)في حين أفاد. 3541في استطالع كانون الثاني )%

 14)،و 3541في استطالع نيسان)% 35)، ومقارنة بـ 3541في استطالع تشرين األول )%

وعن الوضع االقتصادي لألردن خالل االثني عشر شهراً  .3541في استطالع كانون الثاني )%

أفادوا بأنه سيبقى كما هو % 30بأنه سوف يكون أفضل مما هو عليه االن، مقابل % 41المقبلة، أفاد 

تي تشكل عبئا السلع والخدمات ال .بانه سوف يكون أسوأ مما هو عليه اآلن% 55عليه اآلن، وأفاد 

أكبر على ميزانية األسرة وعن السلع او الخدمات التي تشكل عبئاً أكبر على ميزانية أسرهم، 

 %)35)من المستجيبين أن الكهرباء تشكل العبء األكبر على ميزانية أسرهم مقارنة بـِ )%53)أفاد

شراب هو ما يشكل بأن الطعام وال)% 36)،فيما أفاد 3541أفادوا بذلك في استطالع تشرين األول 

أكتوبر /أفادوا بذلك في استطالع تشرين األول)% 30)العبء األكبر على ميزانية أسرهم مقارنة بـِ 

أفادوا بذلك )% 44)بأن التعليم الجامعي هو ما يشكل العبء األكبر مقارنة بـِ )% 45)،وأفاد  3541

 5)ا يشكل العبء األكبر، وأفاد بأن المسكن هو م) % 2)،فيما أفاد 3541في استطالع تشرين األول 

من )% 03)وأظهرت النتائج أن  .بأن الصحة والمعالجات الطبية هو ما يشكل العبء األكبر)%

 50)المستجيبين لجأوا هم او أحد أفراد أسرتهم الى تخفيض النفقات لمواجهة األعباء المعيشية، مقابل 
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االستدانة لشراء بعض الحاجيات، مقابل الى )% 36)،فيما لجأ  2017في استطالع تشرين األول )%

الى تأجيل شراء سلع أو خدمات غالية الثمن، )% 45)في استطالع تشرين األول، ولجأ )35%)

الى العمل اإلضافي بهدف )%6)فيما لجأ. 3541أكتوبر /في استطالع تشرين األول)%31)مقابل 

الى طلب )% 3)د العائلة، ولجأالى طلب المساعدة من أفرا)% 6)تأمين دخل أعلى لألسرة، ولجأ 

اإلنفاق على السلع والخدمات و عن  .يبين هذه النتائج) 42)الشكل رقم . المساعدة من جهات خيرية

من % 52السلع والخدمات التي زاد مقدار اإلنفاق عليها بشكل كبير خالل الشهرين الماضيين، أفاد 

بأن انفاقهم % 54الشهرين الماضيين، فيما أفاد المستجيبين بأن انفاقهم على الكهرباء قد ارتفع خالل 

بان انفاقهم على التنقل والمواصالت قد ارتفع خالل % 10على الطعام والشراب قد ارتفع، وأفاد 

 3وارتفع اإلنفاق على التعليم الجامعي بشكل كبير خالل العامين الماضيين لدى . الشهرين الماضيين

 .من المستجيبين%
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 يوم مفتوح في كلية اآلداب... تتاح جدارية للكليةتخلله اف

افتتح عميد كلية اآلداب في  –هبة الكايد 

الجامعة األردينة الدكتور محمد القضاة 

اليوم جدارية تجسد رؤية الكلية 

بتخصصاتها كافة رسمتها الفنانة باسمة 

 .بني يونس من عمادة شؤون الطلبة

ح جاء ذلك ضمن جدول أعمال اليوم المفتو

الذي نظمته الكلية بحضور نخبة من 

أساتذتها وإدارييها وطلبتها وعدد من 

المثقفين والمهتمين من الجامعة والمجتمع 

 .المحلي

وتنطلق فلسفة النشاط وفقا للقضاة من الرغبة في خلق جو ترفيهي للطلبة خارج نطاق قاعات 

ة متسعة تساعدهم قدر الممكن في التدريس ونََسقها األكاديمي؛ من شأنها فتح آفاق تفاعلية جديد

 .الترويح عن أنفسهم بما يتالءم وميولهم المختلف بشتى اتجاهاته

بدورها أشارت بني يونس إلى أنها أرادت من خالل تنفيذها للجدارية لفت النظر إلى قدرة البشر على 

طبيعة التي يمكن إنتاج أعمال ضخمة من مواد طبيعية بسيطة جدا، معللة أن الحياة مليئة بمعطيات ال

 .إعادة تدويرها وتحويلها إلى لوحة فنية جميلة بصورة غير الرسم

وتخلل جدول أعمال اليوم عددا من الفقرات الثقافية والفنية كزجل اآلداب وعروض غنائية قدمتها 

، (مستقبلك وين؟ واسأل دكتور)فرقة ترانيم الفنية واستضافة الفنان الكوميدي أمجد حجازين وفقرتي 

لى جانب مجموعة من الفعاليات امتدت طوال اليوم كالبازار واألطباق الشعبية والحرف اليدوية إ

 .والمسابقات

 36/0/3545الخميس                                         أخبار األردنية                                                      

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنية"
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 "األردنية"بـ للباحثين المتميزين "منكو وسامية حمدي"إعالن الفائزين بجوائز 
 

 

 

انطلقت اليوم في  -سناء الصمادي

مركز حمدي منكو للبحوث العلمية 

فعاليات اليوم  نيةاألردفي الجامعة 

كالنقش في " الثامن العلمي

 الفائزين بجائزة ، وإعالن"الحجر

علي منكو للباحث المتميز وسامية 

 .منكو للباحثة المتميزة

 

 منكو علي جائزةوفاز ب

الدكتور حسام  العلمية للتخصصات

 الصحية اتالكلي بجائزة تفاز مافيفارس من كلية تكنولوجيا المعلومات في الجامعة األردنية، 

 .ة رنا ابو فرحة من كلية الصيدلة بجامعة العلوم التطبيقيةالدكتور

 

طالبة الدكتوراه بكلية الصيدلة في الجامعة األردنية شيرين  العليا الدراسات طلبة بجائزة فيما فازت

وتشجيعا تكريما  التوالي على لثالثا للعام تمنح التي المتميزة للباحثة منكو سامية جائزة ماعربيات، أ

لدور المرأة األردنية في البحث العلمي الدكتورة غدير اسعيفان من كلية الصيدلة في الجامعة 

 .األردنية

 

وأكد مدير مركز حمدي منكو الدكتور ياسر البستنجي خالل كلمة ألقاها في افتتاح فعاليات اليوم الذي 

البحثية المناسبة للباحثين إلجراء  رعاه رئيس الجامعة الدكتور عزمي محافظة، ضرورة  توفير البيئة

 .البحوث العلمية النوعية في مجاالت العلوم األساسية والتطبيقية والتكنولوجية

 

وأشار إلى أن اليوم العلمي جاء إيمانا بأهمية نشر ثقافة البحث العلمي بين طلبة الجامعات والمدارس 

مراحل عمرية مبكرة لبناء باحثي  على حد سواء، وتوطيد مفاهيم البحث العلمي لدى الطلبة في

 .المستقبل

 

العلمية  المشاريع مسابقةالمشاركين في  معرض لبوسترات افتتح محافظة العلمي اليوموعلى هامش 

 (.16)الجامعات وعددهم و المدارس لطلبة التطبيقية

 

 36/0/3545طلبة نيوز                                          الخميس                                      /أخبار األردنية
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لى أسس وتخلل اليوم محاضرات لمسابقة المشاريع وتقييمها من قبل لجنة التحكيم التي اعتمدت ع

حداثة الموضوع وأصالته، وقابليته للتطبيق، والكلفة االقتصادية، وطريقة عرض الطالب واقناع 

 .لجنة التحكيم بموضوع البحث

 

، وشركة "اكديما"يشار إلى أن اليوم العلمي جاء بدعم ومشاركة الشركة العربية للصناعات الدوائية

لطبية، وشركة سنا لالبحاث الصيدالنية، ومؤسسة الوراثة لخدمات ومنتجات التكنولوجيا الحيوية وا

سينا لتجارة األجهزة المخبرية، ومؤسسة الساحوري للتجهيزات المخبرية والعلمية، وشركة حلمي 

ابو شام وشركاه، وشركة اليمامة، والرؤية الخضراء، ومؤسسة ساندرا الفنية، وشركة الجينوم 

 .ركة زهران، ونسكافيةالطبية، وشركة بونسيانا لألنظمة العلمية، وش

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنية"
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 يؤدون القسم القانوني" األردنية "الفائزون باتحاد طلبة 

 

 جرت وسط أجواء ديموقراطية بامتياز" األردنية"انتخابات طلبة : طلبة
 

 

 

أدى الطلبة الفائزون في  -محمد المبيضين 

انتخابات مجلس اتحاد طلبة الجامعة األردنية 

اليوم القسم فائزين ( 453)البالغ عددهم 

القانوني أمام رئيس الجامعة الدكتور عزمي 

 .محافظة

 

وأعرب محافظة عن اعتزازه وفخره بطلبة  

الجامعة كلهم اللتزامهم بالمشاركة في 

التي شهدت في جوهرها مظاهر ، االنتخابات

األمر ،الفرح والسلوك والتنافس الحضاري

الذي يؤكد على وعي الطلبة وانتمائهم 

 .المؤسسة الساعية إلى تمكينهم من مواجهة تحديات المستقبل بقوة ومعرفة إنسانيةالصادق لهذه 

  

  

وهنأ رئيس الجامعة أعضاء االتحاد بثقة زمالئهم من طلبة الجامعة، مشيراً إلى ضرورة تكاتف 

الجهود في المرحلة المقبلة لتبني قضايا الجسم الطالبي وتحقيق مصالحهم وفق أهداف الجامعة 

 .تها وتطلعاتها المستقبليةوتشريعا

  

  

داعياً االعضاء الى تحمل ،وأكد على مواصلة دعم االتحاد وتقديم التسهيالت ألعضائه للقيام بدورهم

المسؤولية الوطنية الجليلة وتكريس جهودهم في خدمة الجامعة وطلبتها وتعزيز جسور التعاون مع  

 .مؤسسات المجتمع المحلي

  

  

لتي بذلتها اللجنة العليا لالنتخابات واللجان المشرفة على مراكز االقتراع وثمن محافظة الجهود ا

والفرز ومؤسسات الجامعة إلنجاح سير العملية االنتخابية وفق ما خطط لها بإظهار الجامعة بصورة 

 .مشرقة مما جعلها تنال احترام وتقدير المتابعين لالنتخابات من داخل الجامعة وخارجها

  

  

الشكر إلدارة الجامعة على ما تقدمه من دعم واسناد لتعزيز منظومة العمل الطالبي  وقدم الطلبة

الجاد، وحرصها على تطور االتحاد، وتنظيم العملية اإلنتخابية، التي جرت  وسط أجواء ديموقراطية 

 .بامتياز

 36/0/3545أخبار االردنية                                الخميس                                       -5الغد ص  -بترا

 35/0/3545السبت                                                                                                3الرأي ص 



 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
 األردن 44203  أنعم( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

21 

  

  

اد المنتخبون من تعليمات االتحاد على أن يؤدي أعضاء مجلس االتح( 4)الفقرة ( 2) وتنص المادة  

القسم القانوني أمام رئيس الجامعة أو من يفوضه خالل أسبوع من تاريخ إعالن النتائج الرسمية 

فيما يعقد مجلس االتحاد أول اجتماعاته خالل أسبوع من تأدية القسم النتخاب رئيس له ، لالنتخابات

 . ونائب رئيس وأمين السر وأمين الصندوق ورؤساء اللجان باالقتراع السري

  

  

رئيس  اللجنة العليا لالنتخابات الدكتور عمر / حضر مراسم  اداء القسم القانوني نائب رئيس الجامعة 

كفاوين وعميد شؤون الطلبة الدكتور خالد عطيات وأعضاء للجنة وعدد من كبار المسؤولين في 

 .الجامعة

 

 

 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنية"
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 الحديدي ينال أرفع جائزة عالمية في مكافحة المنشطات

 

أستاذ علم السموم السريرية والجنائية في الجامعة حصل 

و " األردنية"األردنية الدكتور كمال الحديدي رئيس المنظمتين 

" محمود خليفه"لمكافحة المنشطات على جائزة " غرب آسيا"

التي يمنحها المجلس األولمبي اآلسيوي والوكالة العالمية 

 .لمكافحة المنشطات

تعد األرفع عالميا في مجال مكافحة وتسلم الحديدي الجائزة التي 

المنشطات خالل المؤتمر الخامس للمنظمات اإلقليمية لمكافحة 

تايالند بحضور رؤساء و أمناء / المنشطات المنعقد في بانكوك

 .دولة 450عامون يمثلون 

و يأتي تكريم الدكتور الحديدي مدير دائرة المختبرات والطب 

وده على المستويين الشرعي في مستشفى الجامعة لقاء جه

الوطني والدولي، إلى جانب عضويته في مجلس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ومقرها 

 .كندا، واللجنة الطبية للمجلس األولمبي اآلسيوي-مونتريال

وقال الحديدي إن هذا االنجاز األردني ما كان ليتحقق لوال الدعم المتواصل من لدن صاحب السمو 

فيصل ابن الحسين رئيس اللجنة األولمبية األردنية وعضو اللجنة االولمبية الدولية الملكي األمير 

للمنظمة األردنية ومنظمة إقليم غرب آسيا لمكافحة المنشطات منذ التأسيس ، النابع  من إيمانه بأهمية 

ا في الدور الكبير الذي تلعبه مكافحة المنشطات في إيصال الرياضة األردنية إلى العالمية ودوره

 .الحفاظ على صحة الرياضيّين خاصة والشباب بشكل عام 

 36/0/3545                                               الخميس                                         35الرأي ص /أخبار األردنية 

المادة من إعداد إعالم 
 "دنيةاألر"
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 وبطولة الطالب اليوم  ..للطالبات 3×3بطلة الجامعات لسلة ( األردنية)

للسيدات، بفوزه بالدور  5×5احرز فريق الجامعة األردنية لقب بلقب بطولة الجامعات لكرة السلة 

فرق في البطولة التي نظمها اتحاد  45وشارك  .2-45 النهائي على فريق جامعة العلوم والتكنولوجيا

جامعة : الرياضي للجامعات واحتضنتها جامعة الزيتونة تم تقسيمها الى مجموعتين ضمت األولى

التكنولوجيا، : االميرة سمية، الزرقاء، الزيتونة، التطبيقية واألردنية وضمت المجموعة الثانية

نية وفي الدور قبل النهائي تفوق فريق األردنية على األلمانية اليرموك، االسالمية، البتراء وااللما

،و نال فريق فريق  1-43فيما تفوق جامعة العلوم والتكنولوجيا على جامعة األميرة سمية  18-11

ومثل فريق الجامعة  .43-45جامعة االميرة سمية المركز الثالث ، بعد أن فاز على الجامعة األلمانية 

ذي لم يتلق اي خسارة في البطولة كال من ليليانا ابو جبارة، تاال شحاتيت، سيما االردنية البطل ال

فريقا تم تقسيمها  46من جهة أخرى تقام اليوم منافسات الطالب بمشاركة  .عوض وسارة العباسي

مؤتة، البترا، : االلمانية، سمية، ال البيت واالسالمية، الثانية: الى اربع مجموعات، المجموعة االولى

الزيتونة، الزرقاء، : االردنية، الهاشمية، فيالدلفيا والطفيلة، والرابعة: التكنولوجيا والبلقاء، الثالثة

التطبيقية واليرموك ، ويتأهل من كل مجموعة األول والثاني حيث تشارك الفرق ابتداءاً من الدور 

 ربع النهائي وفق نظام خروج المغلوب حتى تحديد البطل

 32/0/3545األحد                                                                                             الرأي االلكتروني 
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 األردنية تلمع بالذهب والفضة والحاليقة يزهو في منغوليا "تجبال العضال   "

 

برزت جبال عضالت المنتخب الوطني بالذهب والفضة في منغوليا، بعد أن سطر أبطال بناء االجسام 

إنجازا أردنيا غير مسبوق بين كبار آسيا، بزغ معها نجم البطل أحمد الحاليقة الذي تقلد الذهب، 

سم في 410سم، وضياء لطفي بفضية طول 415فرة بالفضية لطول ورضي زمياله رضا الجعا

منافسات فئة الفيزيك، التي شهدت تنافسا شرسا بين األبطال العرب والقاريين في العاصمة المنغولية 

الذي يمتلك " الجندي المجهول"قصة اإلنجاز تبدأ من المدرب الوطني قاسم حيمور .أوالن باتور أمس

ف واعداد األبطال لإلنجاز باسم الوطن، منهم قصي عبدالعال وأحمد تجربة حقيقية في اكتشا

الحاليقة، ولعل الصدفة التي منحت كاتب هذه السطور فرصة مرافقة منتخب الوطن الى بطولة العالم 

في بولندا العام الماضي، جعلته يعرف مدى التعب الذي يبذله حيمور في اعداد األبطال ذهنيا ونفسيا 

لحاليقة الذي تخرج للتو من الجامعة متخصصا بالهندسة، زاد إلى تفوقه الدراسي ا.وبدنيا للعرض

نكهة رياضية ذهبية بإنجاز للوطن، وهو الذي ذهب الى منغوليا، مفعما بالحماس والطموح الحتراف 

سم فيزيك، وتقدم الصفوف محليا بوصفه بطال للمملكة، 453اللعبة، وحفر اسمه بالصخر بطال لفئته 

كانه في صفوف المنتخب الوطني، وذهب إلى منغوليا، وعيناه ال تبارحان الذهب واحتراف ليحجز م

اللعبة، فحقق حلمه عندما رفع علم الوطن تقدمه السالم الملكي في التتويج، وهو يخطف ذهبية فئة 

سم، ويضيف عليها انجازا غير مسبوق بتتويج بطل أبطال الفئة ونيله بطاقة 453الفيزيك لطول 

 .اف اللعبة ليتقدم بحلمه لمقارعة أبطال اللعبة العالميين باسم الوطناحتر

سم، 415وانجاز الحاليقة، أعطى الدافع لزميله رضا الجعافرة أن يتقلد الفضية في فئة الفيزيك لطول 

مضيفا الميدالية األردنية الثانية بعد الحاليقة، مؤكدا على حضور اللعبة قاريا ورغبتها الستعادة ألقها 

وانجازاتها، وهي التي فتحت شهية زميله ضياء لطفي إلضافة الميدالية األردنية الثالثة، بتقلده فضية 

سم، مزدانين بعلم الوطن الذي رفرف على منصات التتويج اآلسيوية، وهو 410فئة الفيزيك لطول 

ه رضي الذي تجاوز سوء الطالع الذي رافق زميليهما طارق نصير الذي اقترب من البرونز ولكن

سم، وكذلك باسل طيان الذي حل سادسا في فئة الفيزيك 415بالمركز الرابع لفئة الفيزيك لطول 

 .سم415لطول 

" الغد"واهدى رئيس الوفد يحيى السعود والمدرب حيمور واعضاء المنتخب الوطني في حديثهم لـ

ئده ورئيس اللجنة عبر الهاتف، انجاز رياضة بناء االجسام غير المسبوق قاريا، إلى الوطن وقا

االولمبية، مؤكدين ان رياضة بناء االجسام التي ذاقت االمرين لبعدها عن المنافسات العربية والقارية 

والدولية في سنوات سابقة، عائدة بقوة الحتالل مكانها الطليعي في مقدمة الدول بمختلف المحافل، 

 .واإلنجاز للعبة والرياضة األردنية

 32/0/3545األحد                                                                                                 التحدي/ 3الغد ص 
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  ما هو المطلوب؟(...الجامعات)و( التعليم العالي)اذ قانوني مع اقتراب نف
 

مع اقتراب صدور االرادة الملكية على قانون التعليم العالي والبحث العلمي، وقانون -حاتم العبادي 

الجامعات االردنية، اللذين يتوقع ان ينشرا في الجريدة الرسمية في اول عدد قادم، يفترض ان تكون 

ويفرض  .لعالي بدأت التجهيز والتحضير لمتطلبات واستحقاقات القانونين الجديدينوزارة التعليم ا

نفاذ قانون التعليم العالي، تغييرات على مجالس االمناء وكذلك مجلس التعليم العالي، الى جانب تناقل 

ويصاحب  .في الصالحيات الممنوحة للمجالس، التي جاءت في سبيل تعزيز استقاللية الجامعات

يرات التي يفرضها القانونان، تغييرات جذرية على تعليمات امتحان الثانوية العامة، سيبدأ التغي

 .تطبيقها اعتبارا من العام المقبل، لتكون محل نفاذ لدى التعليم العالي للعام الجامعي بعد الماضي

لى عشرة ا) 44)، إذ خفض العدد من «بسيطة»وجاءت التغييرات على تشكيلة مجلس التعليم العالي، 

بإضافة أمين عام وزارة التربية والتعليم، وتخصيص مقاعد ثالثة أكاديميين من ذوي الخبرة 

واالختصاص ويحملون درجة االستاذية وكذلك مقعدين لذوي الخبرة واالختصاص من القطاع 

حية التنوع الي تضمنته التشكيلة الجديدة للمجلس، تعكس شمولية وتكاملية في االدوار من نا .الخاص

االطار العام الذي ستسقط فيه االسماء، فاشتراط الخبرة واالختصاص باالكاديميين، ماذا يعني؟ وهل 

هنالك مجاالت اكاديمية يتطلبها المجلس واخرى ال، رغم ان اول المهام الموكلة له رسم السياسات 

لقبول الطلبة في وأوكل القانون الى مجلس التعليم العالي وضع السياسة العامة  .العامة للقطاع

مؤسسات التعليم العالي، بما يتوافق مع استراتيجية التعليم العالي النافذة ومراقبة تنفيذها، بدال من 

النص الحالي الذي ينص على وضع االسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة وتحديد اعداد المقبولين 

ن في حقول التخصصات او وقف بالمقابل منح صالحية وضع اسس القبول واعداد المقبولي .سنويا

القبول فيها وفقا لمعايير االعتماد وضبط الجودة، الى مجالس االمناء بناء على تنسيب من مجلس 

ما بين السياسة العامة واالسس  .العمداء ضمن السياسة العامة التي يقرها مجلس التعليم العالي

ن القانون اورد المصطلحين، ولم يرفقهما التفصيلية مسافة بعيدة في تحديد المعنى، ليكون السؤال، أ

بتوضيح، ما يطرح اسئلة عدة، هل تتضمن السياسة حدا ادنى للقبول، وإذا كان ذلك هل يجوز 

للجامعة تجاوزه؟ ومن سيكون المسؤول عن تنفيذ القبول للمقاعد المخصصة للمكارم الملكية 

وهل االسس المنصوص  .الموحد؟والتخصيصيات، هل هي الجامعة نفسها أم وحدة تنسيق القبول 

عليها مشروع القانون الجديد، تقتصر على طلبة التنافس، بينما تبقى باقي المقاعد المخصصة للمكارم 

الملكية بيد مجلس التعليم العالي من خالل وحدة تنسيق القبول الموحد أم سيصار الى الغاء الوحدة، 

المقاعد للجان الفنية التنفيذية للمكارم الملكية التي نص عليها مشروع القانون الجديد، وترك تلك 

وبما أن القانون ينص على ان مجلس االمناء صاحب الصالحية في وضع اسس  .والتخصيصات؟

القبول في كل جامعة، ماذا لو تناقضت االسس مع تنفيذ اسس المكارم والتخصيصات، ولمن سيكون 

وهل تستطيع اي جامعة تحديد حد ادنى .لقانوناالولوية، وهل سياتي ذلك في إطار االستثناء من ا

للقبول في تخصص ما يكون أعلى من ذلك الذي قد تتضمنه السياسة العامة التي هي من صالحية 

وتتطلب مثل هذه التساؤالت، حراكا داخليا مختصا من قبل مجلس التعليم العالي  .مجلس التعليم العالي

وكذلك اللجان المنبثقة عن المجلس للوصول الى صيغة وذراعه التنفيذي وزارة التربية والتعليم 

وبحسب مشاريع القوانين، فإن البداية ستكون لتغيير  .تفاهمية قادرة على االجابة على هذه التساؤالت

 شؤون جامعية ومحلية
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مجلس التعليم العالي، الذي بحسب معلومات، سيتم تغييرهم جميعا، اي لن يعاد اختيار اي احد 

إذ أن القانون  .فية، ومن ثم يتم العمل على إعادة تشكيل مجلس االمناءباستثناء المعنيين بصفتهم الوظي

الجديد ينص على ان تعيين رؤساء مجالس أمناء الجامعات الرسمية واعضاؤه وتقبل استقاالتهم 

وبحسب  .بإرادة ملكية بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية مجلس التعليم العالي

يم العالي ولجانه ووزارة التربية والتعليم، انهت مسودات كثير من االنظمة مصادر فإن مجلس التعل

تعيين رؤساء الجامعات وممارسة العمل االكاديمي ومساءلة وتقييم : المهمة والرئيسية ومنها انظمة

اداء القيادات االكاديمية وتنظيم العالقة بين الهيئة العامة والجامعة الخاصة ونظام صندوق البحث 

نفاذ قانوني التعليم العالي والجامعات، يتطلب اجراءات تحضيرية،  .مي ونظام شؤون الوافدينالعل

ضرورية، لتوفير متطلبات تلك القوانين، وإال سيشهد القطاع حالة تعطل، إذ أن االنظمة والتعليمات 

 تغييرا تتطلب تغييرات توافقية وكثير من الوقائع القانون المنسجمة مع القانون الحالي، تتطلب
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 يحدد ألول مرة تشكيلة مجالس أمناء الجامعات« التعليم العالي»
 

عادل الطويسي انه وفقا لقانون التعليم العالي وألول مرة . أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي د

ع ان تكون سيقرر مجلس التعليم العالي في تشكيلته الجديدة بعد صدور اإلرادة الملكية السامية والمتوق

بداية أيار المقبل، تشكيلة وأسماء رؤساء وأعضاء مجالس األمناء الجدد للجامعات الرسمية 

 .والخاصة

ان األسماء لم تحدد بعد ولكنها قيد التفكير « الدستور»وقال الطويسي في تصريحات خاصة لـ 

فقا لنص القانون، وستخضع لمعايير شفافة ودقيقة وفقا لالسس المعمول بها حيث سيتم االختيار و

 .وسيكون الجندر حاضرا بتشكيلة مجلس التعليم العالي ومجالس األمناء لتحقيق مزيد من العدالة

وقال ان تركيبة مجلس التعليم العالي ستكون حكما لكل من امين عام وزارة التربية والتعليم وامين 

الي، وممثل الثقافة العسكرية، عام وزارة التعليم العالي ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم الع

إضافة الى اثنين من االكاديميين واللذين سيكونان من أصحاب اختصاصات مختلفة يمكن للمجلس 

االستفادة من تلك الخبرات بتسيير قراراته والنهوض بها، إضافة الى ممثلين عن القطاع الصناعي 

 .لواقعوالتجاري لتقديم نصائح للمجلس من خالل خبراتهما على ارض ا

واكد الطويسي انه ال مكان للشخصنة او التدخالت بالتعيينات سواء في مجلس التعليم العالي او 

مجالس األمناء وستكون األمور قيد السعي للتغيير والتطوير وتنفيذ بنود االستراتيجية الوطنية لتنمية 

 .الموارد البشرية
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 جامعات طبية خاصة 3ص مبدئية إلنشاء يمنح تراخي "التعليم العالي"
 

حاتم العبادي اعتبر مجلس التعليم العالي في َجلسته التي عقدها امس برئاسة الدكتور عادل الطويسي 

إعتبار الطلبات الثالثة المقّدمة من مؤسسي كل من جامعة عمون للعلوم الطبية، وجامعة األردن 

ية محققةً لشروط الترخيص المبدئي فيما يخص التعهدات الطبية الحديثة، وجامعة العقبة للعلوم الطب

التقل : واشترط المجلس في إنشاء صندوق ابتعاث للحصول على الدرجات العلمية أن .المطلوبة

من الموازنة التشغيلية السنوية للجامعة ويتم إنفاق ما ال يقل )% 35)موازنة صندوق االبتعاث عن 

الى جانب أن يبدأ العمل بالصندوق  .ألغراض اإليفاد من موازنة الصندوق سنوياً )%  25)عن 

وتفعيله خالل ثالثة أشهرمن تاريخ الحصول على الترخيص المبدئي وبالتعاون مع وزارة التعليم 

آالف دينار في الموازنةسنوياً لتغطية )45)والتعهد بتخصيص مبلغ اليقل عن  .العالي والبحث العلمي

انات النهائية على أن يتم اختيارالممتحنين بالتنسيق مع هيئة تكاليف ممتحنين خارجيين لالمتح

من إجمالي )%65)االعتماد والتعهد بأن التقل نسبة الطلبة الوافدين في كل برنامج عن ما نسبته 

والتعهد باستحداث كليتي طب وطب أسنان منذ البداية وااللتزام باستحداث باقي  .طلبة كل برنامج

ولفت المجلس في القرار، بحسب بيان  .ة خالل ثالث سنوات على االكثرالتخصصات الطبية والصحي

اتفاقيات شراكة »بتقديم صحفي ، لم يحقق أي من الطلبات الثالثة شرط الترخيص المبدئي المتعلق 

حديثة مع جامعة او جامعات عالمية مرموقة على أن تكون الشهادات الصادرة عن الجامعة الطبية 

المنوي إنشاؤها مشتركة مع هذه الجامعات أو معتمدة منها، وأن تتضمن اإلتفاقية إلتزام الجامعة 

ة التدريسية للمشاركة في تدريس العالمية بتزويد الجامعة المراد إنشاؤها بعدد من أعضاء الهيئ

مساقات العلوم الطبية األساسية ومساقات التخصص خاصةً في السنوات الخمس األولى من تاريخ 

 .قبول الطلبة في الجامعة ولحين تمكن الجامعة من توفير العدد الكافي من أعضاء الهيئة التدريسية

موقة الوارد في تقرير اللجنة على أنها واشار المجلس الى اعتماد تعريف الجامعة العالمية المر

 ,E.H.T, QS) :جامعة في أحد التصنيفات التالية(  355)الجامعة المصنفة ضمن أفضل 

Shanghai ،(  مؤكدا انه ال يعتبر أي من الطلبات الثالثة مستكمالً لشروط الترخيص المبدئي إالّ إذا

 .ل من الطرفين المعنيين يتضمن كافة األمورتّم تقديم إتفاقية الشراكة المطلوبة موقعة حسب األصو

في ضوء الطلبات المقدمة من الجامعات الثالث ومرفقاتها يكون الطرف المعني لكل من الجامعات 

 USA, Center» الثالث ، بحيث جامعة عمون للعلوم الطبية الطبية مع جامعة

WashingtonMedical George The.« اما» University College Dublin, Ireland 

 The University of «مع الطبية االردن وجامعة أو Queens University Belfast, UK «أو

Texas Health Science Center, Houston, USA »  مع الطبية للعلوم العقبة جامعة

.«University of Pisa, Italy»  وبين المجلس انه في حال عدم تمكن مقدم الطلب من تقديم إتفاقية

راكة مع الجامعة ، فيمكن التقدم بإتفاقية شراكة مع جامعة أخرى ذات تصنيف عالمي مساٍو او الش

أفضل من تصنيف تلك الجامعة وفي هذه الحالة سيعيد المجلس النظر في الطلب، محددا آخر موعد 

شاء واكد المجلس على ما ورد في تعليمات الترخيص إلن .إلستكمال الشرط المطلوبة نهاية اب المقبل

وفي جميع األحوال ال يسمح للرخصة الممنوحة «الجامعات والمؤسسات الجامعية الخاصة المتضمن

على صعيد مختلف، طلب المجلس مَن الجامعات عند  .«إلى أي جهة أن تحول إلى جهة أخرى

ة إستحداث التخصصات اإللتزام بقائمة التخصصات المطلوبة والراكدة التي َزّود ديوان الخدمة المدني

 3535-3545)بها الوزارة بناًء على طَلَبها، تنفيذاً لمتطلبات خطة تحفيز النمو اإلقتصادي 

  ).3533-3546)واإلستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية )
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وأوعز المجلس إلى وحدة تنسيق القبول الموحد في الوزارة بضرورة عكس التخصصات المطلوبة 

بحيث تكون منارةً يَستدل بها ) 3541-3546)بول الموحد للعام الجامعي والراكدة والم شبعة عند الق

الطلبة لإللتحاق بالتخصصات المطلوبة والتي تتواَءم مع حاجات سوق العمل على المستويين المحلي 

من الطاقة % 05واإلقليمي، علماً بأن نسبة التخفيضات في التخصصات الراكدة والم شبعة ستصل 

كلية جراسا »كما قرر المجلس إعتماد إسم  .خصص من التخصصات المعنيةاإلستيعابية لكل ت

في محافظة » للكلية التقنية التي وافق المجلس في جلسته السابقة على إنشائها « الجامعية التقنية

المياه )إضافةً إلى ذلك، قرر المجلس مخاطبة الجامعات األردنية للنظر في دمج محتوى كتاب  .جرش

الصادر عن وزارة المياه والري لدمجه بالخطط التعليمية ( لشرعية واألنماط الس لوكيةبين األحكام ا

كما قرر المجلس  .للجامعات ليكون مرجعية علمية لطلبة الثقافة اإلسالمية باعتبارها متطلب جامعة

 .قنيةالتنسيب إلى مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة الت
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 التعليم اساس بناء حياة المستقبل: درانب
  

قال رئيس الوزراء االسبق الدكتور عدنان بدران ان التعليم اساس بناء حياة المستقبل السهامه في 

شرية بناء القيم والمهارات المعرفية واالتجاهات وتحويل القوى البشرية الشابة الى محركات نمو ب

 .ترتقي بالمملكة الى مصاف الدول المتقدمة

 

التعليم العالي في االردن "واضاف بدران خالل ندوة عقدت بمنتدى الرواد الكبار اليوم السبت بعنوان 

، ان التعليم العالي الحلقة تؤدي الى تخريج الرياديين والمبدعين، وتنتج المعرفة "الحاضر والمستقبل

البحوث العلمية وتدفع نحو االكتشاف واالختراع، وهي الحلقة التي تخرج المتجددة من خالل نتائج 

 .القيادات السياسية والفكرية واالقتصادية واالجتماعية

 

واكد انه البد من إعادة قراءة منظومة التعليم العالي واصالح ما اصابها من خلل واجراء التغيير 

المجتمع بأدوات التنمية والتقدم ومجابهة  ووضعها على قاعدة متينة ومستدامة من الحداثة لرفد

 .تحديات العصر واجراء نقلة نوعية تواكب المتقدمين بهذا المجال

 

ودعا الى هيكلة التعلم الوطني من الطفولة المبكرة حتى نهاية الجامعة لتطوير المناهج على احدث 

المعلمين واعضاء هيئات  االسس والمعايير العصرية بالمهارات المناسبة وطرائق التعلم مع تدريب

 .التدريس لغرس مفاهيم واتجاهات صالحة تواكب المتغيرات

 

وقالت مديرة المنتدى هيفاء البشير ان االردن من الدول السباقة في مجال التعليم والتعليم العالي بتنوع 

 .المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة

 

قبل الدكتور عصام الزواوي الى أهمية انشاء مؤسسة واشار رئيس الهيئة االدارية لملتقى بناة المست

تعنى بتطوير مهارات الشباب للتفاعل مع المفكرين والرواد الكبار والتواصل معهم لتجسير الهوة 

 .وحث الشباب على رؤية قصص النجاح واالستفادة منها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 32/0/3545األحد                                                                                                 3األنباط ص  -بترا



 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
 األردن 44203  أنعم( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

31 

 

 

 مباحثات اردنية فلسطينية في مجال التعليم العالي
   

مين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عاهد الوهادنة لدى لقائه اليوم الخمس، التقى ا

 .وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية الدكتور بصري صالح 

 

وناقش الطرفان خالل اللقاء موضوع التبادل الثقافي وتقديم االردن لمقاعد دراسية للطلبة الفلسطينيين 

كرة تفاهم جديدة كما تم مناقشة االطار العام التنفيذي كما ورد من المباحثات المشتركة بين ضمن مذ

 .الطرفين في اجتماعات الدورة الخامسة 

 

واكد الوهادنة اهمية توطيد العالقة بين البلدين الشقيقين وتقديم جميع التسهيالت التي من شأنها دعم 

 .التعليم العالي االردنية الطلبة الفلسطينيين للدراسة في مؤسسات 

 

وحضر اللقاء مساعد الوكيل لشؤون التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية الدكتور 

 .ايهاب القبج ومدير مديرية البعثات في الوزارة التعليم العالي محمود القيسي 
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 ام الحالي بعدد من التوصياتيختتم مؤتمره السنوي للع« مجمع اللغة»
 

اختتم مجمع اللغة العربية األردني مساء األول من أمس، مؤتمره السنوي لعام  -ياسر العبادي

، وتضمنت الجلسة األولى «بين التواصل والتكامل: اللغة العربية والفكر المعاصر»م بعنوان 3545

التداخل اللغوي في الشعر العربي »ول األ: التي ترأسها الدكتور عيد الدحيات عرضاً لثالثة أبحاث

المضامين الفكرية والترقي »، والثاني «المغرب»، للدكتور الغالي بنهشوم من «المعاصر بالمغرب

، للدكتور موسى خوري من «في مهارات اللغة العربية، مقاربة في االختيار، والمعالجة، والتبعات

، للدكتور «صراع الهوية بين العبرية والعربية االستعمار اللغوي في فلسطين،»، والثالث «فلسطين»

 .، تاله مناقشة شارك فيها األساتذة والحضور«فلسطين»خليل عودة من 

األول قدمه الدكتور سعيد : واشتملت الجلسة الثانية التي ترأسها الدكتور جعفر عبابنة عرضاً لبحثين

العربي، دراسة في نصوص العبث الفكري في النحو »: بعنوان« العراق»جاسم الزبيدي من 

: علوم الخط العربي»: ، بعنوان«األردن»، والثاني قدمه الدكتور إدهام محمد حنش من «مختارة

 .، تاله مناقشة شارك فيها األساتذة والحضور«جدلية اللغة والفكر

وجاء في البيان الختامي للمؤتمر حرص المجمع على المشاركة الفاعلة في كل المشروعات 

األردنية والعربية التي تسعى للحفاظ على اللغة العربية، وإعالء شأنها ودعمها، تعزيزاً  والتوجهات

للهوية القومية والتنمية المجتمعية، والعمل على وضع سياسة لغوية تعليمية واضحة المعالم 

 .واألهداف

ار ضرورة تطوير أدوات االستثم: وخرج المؤتمر بجملة من التوصيات والمالحظات كان أهمها

اللغوي العربي في العالم االفتراضي والرقمي في ضوء انتشار اقتصاديات المعرفة واللغويات في 

الفضاء اإللكتروني، وبناء رؤية منهجية الستثمار اإلمكانات اللُّغوية في صناعة قول فلسفي إبداعي، 

قعية عملية بعيدة واتخاذ خطوات عملية لمواجهة الصراع اللغوي في الدول العربية، تضمن حلوالً وا

عن التنظير،ومن الالزم على الدول العربية التكاتف والتضامن اللغوي ألجل حماية الهوية اللّغوية 

 .العربية ووضع استراتجية لمسايرتها عصر العولمة في آن واحد

كما جاء في التوصيات التأكيد على أهمية تدبير الّشأن اللغوي عن طريق وضع تخطيط لغوي مالئم، 

ك بجعل التّعّدد اللغوي خادماً للمجتمع وليس هادماً له، وضرورة استثمار نصوص القراءة في وذل

الترقي في المهارات اللغوية، واختيار المضامين الفكرية لهذه النصوص ومعالجتها تربوياً، والدعوة 

دارسيه مبرأً من إلى إعادة النظر في الدرس النحوي منهجاً وموضوعاً وتأليفاً، لتقديمه إلى متعلميه و

الشوائب، وضرورة تعجيل النظر في مشكلة المصطلحات اإلعالمية وضبطها وتوحيدها قبل 

استعمالها وشيوعها؛ وذلك من خالل أمن لغوي يحمي اإلعالم العربي من السقوط؛ ما يستدعي 

ة من المخاطر تضافر الجهود وإعداد البرامج المكثفة التي تسهم في ترقية الوعي العام نحو حماية اللغ

 .والتهديدات التي تحيط بها

ومن المقترحات لمواجهة االستعمار اللغوي في فلسطين، تنشيط دور مجمع اللغة العربية الفلسطيني، 

وإعطاء موضوع الغزو اللغوي المرتبط باالحتالل األهمية القصوى لدى ذوي االختصاص، لوضع 

الوطني، واعتبار اللغة الدخيلة جزءاً من خطط عملية للمواجهة، وربط قضية اللغة بالموضوع 

االحتالل، والتركيز على النشء الجديد في المدارس والجامعات، وعدم قبول كلمات غير عربية في 

قاعات التدريس أو الحوار اليومي، وتوجيه وسائل اإلعالم الفلسطينية والعربية، إلى ضرورة رفض 

 .العربية استعمال الكلمات العبرية البديلة عن الكلمات
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باحث أردني يحقق المركز األول على مستوى طالب الدراسات العليا في اإلعالم 

 بأميركا
 

 

حقق الطالب والباحث األردني غانم عايد الهرش المركز األول على مستوى طالب الدراسات العليا 

س الحكومية ، في جامعة أركانسا(اإلذاعة والتلفزيون)في تخصص االتصال واإلعالم الجماهيري 

العرب حول ( االنيمشين)وجهات نظر مخرجي أفالم "األميركية ،على رسالته البحثية بعنوان 

 (".االنيمشين)القضايا المتعلقة بأفالم الرسوم 

 

( كابا توى الفا)وبموجب البحث حصل الهرش على العضوية الفخرية لمدى الحياة في منظمة 

لصحافة واإلعالم الجماهيري في الواليات المتحدة ،المخصصة للطلبة المتفوقين في ميادين ا

المختصة بالطلبة المتوفقين ( فاي كابى فاي )األميركية، إضافة الى العضوية الدائمة في منظمة 

 .أكاديميا في جميع مجاالت التعليم العالي بالجامعة، نتيجة لتفوقه العلمي

 

النجاز ابحاث اخرى في مجال االعالم  ، انه يسعى(بترا)وقال الهرش لوكالة االنباء االردنية 

الفضائي وتقديم خبرات اردنية في مجالي اإلذاعة والتلفزيون، من اجل الحصول على الخبرات 

 .الالزمة للمساهمة في تطوير المجال االعالمي األكاديمي االردني

 

االنيميشن "لم وأضاف ان فكرة البحث الخاص باالنيمشن، جاءت بعد قراءة احد األخبار المتعلقة بفي

ينتج بجودة عالية في الوطن العربي، االمر الذي دعاه لطرح " انيميشن"وهو اول فيلم ( بالل)العربي 

بعض التساؤالت المتعلقة بسبب غياب االنيميشن العربي عن الساحة العالمية وسبب ضعف إنتاج هذا 

 .النوع من االنتاج االعالمي في الوطن العربي 

 

الرسالة البحثية والمبنية على آراء العديد من مخرجي افالم الرسوم المتحركة في وأسفرت اهم نتائج 

الوطن على ان غياب الدعم الالزم من اهم العوائق لتطوير هذا النوع من الصناعة 

اإلعالمية،خصوصاً وان انتاج افالم الرسوم المتحركة التي من الممكن ان تصل للساحة العالمية 

مة، الى جانب النقص في عملية تعليم الرسوم المتحركة في الجامعات العربية تتطلب مبالغ مالية ضخ

الذي يعد من أسباب ضعف انتاجها، خصوصاً ان هذا المحتوى االعالمي يحتاج الى مهارات 

 .وكفاءات ذات خبرات مميزة وذات خيال واسع

 

فالم الرسوم المتحرك ويعتقد الهرش، ان الوقوف على كل عامل من العوامل المؤثرة على صناعة ا

 . ن يساعد في تطوير الصناعةعلى حدى من شأنه ا
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 شعبية الحكومة
 

 فهد الخيطان

 

ثلث األردنيين فقط يثقون بقدرة الحكومة على تحمل مسؤولياتها، وبأن األمور تسير باالتجاه 

هاني الملقي، شهرا على تشكيل حكومة الدكتور  45هذه هي خالصة استطالع رأي بعد . الصحيح

 .أجراه مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية، وأعلنت نتائجه الخميس الماضي

بالنظر إلى الظروف االقتصادية الصعبة وحزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة بداية العام الحالي، 

نتائج، فهي بقدرة الحكومة وإذا كانت هناك مفاجأة في ال. تبدو نتائج االستطالع منطقية إلى حد كبير

على االحتفاظ بثقة ثلث األردنيين، وخسارتها عشر نقاط فقط مقارنة مع استطالع مرور عام على 

 .تشكيلها

ورغم اهتمام . يلعب االقتصاد دورا حاسما في تحديد موقف الرأي العام ودرجة ثقته بالحكومات

لخارجي، إال أنه بالكاد يترك أثرا حتى عندما األردنيين التقليدي بالتطورات السياسية ودور األردن ا

 .تلقى مثل هذه المواقف الرسمية تقديرا عاما

هل تستطيع الحكومة تحسين نتائجها في األشهر المقبلة؟باستثناء حاالت نادرة، لم يسبق لحكومة أن 

د لضريبة صيف هذا العام سيشهد مناقشة وإقرار قانون جدي. استعادت عافيتها الشعبية بعد انخفاضها

الدخل، وفي ظل المزاج السلبي المهيمن على األغلبية، سيقتنع المتشائمون تجاه المستقبل بصوابية 

لكن التحدي األكبر أمام الحكومة هو تغيير االنطباعات السائدة حيال قدرة االقتصاد على .موقفهم

الوضع القائم وتجاوز  رهان الفريق االقتصادي هو على خطة تحفيز النمو لتحريك. االنتعاش والنمو

مزيد من المنح والمساعدات المتوقعة، إضافة إلى حزمة المشاريع المنوي .حالة الجمود االقتصادي

تنفيذها وتطوير التجارة مع بعض دول الجوار خاصة العراق، قد تؤدي مجتمعة إلى تحريك عجلة 

وقد يكون التقدير . لوقتاالقتصاد، لكن تلمس األثر اإليجابي لمثل هذه الخطوات يستغرق بعض ا

 .السابق للمسؤولين ببداية انفراج لألوضاع منتصف العام المقبل في محله

بمعنى آخر، النصف الثاني من هذا العام لن يشهد تحوال ملموسا في توقعات الرأي العام، وستبقى 

ن أن تستسلم ينبغي على الحكومة أن تتكيف مع هذا الوضع من دو.حالة السلبية مسيطرة على األغلبية

له، فما كان ألحد يجلس مكانها أن يحقق شعبية أفضل في ظل حزمة القرارات التي اتخذتها في السنة 

إن أفضل ما يمكن أن تقوم به الحكومة بما تبقى لها من عمر، هو وقف تدهور األوضاع .األخيرة

ا لتصويب االختالالت المعيشية للمواطنين، والنهوض باالقتصاد، بعد حزمة اإلجراءات التي اتخذته

على سبيل المثال، هل يمكن أن تلتزم الحكومة بعدم .المالية والتشوهات المزمنة في الموازنة العامة

رفع ضريبة المبيعات العام المقبل؟ وهل لها أن تفكر بتأجيل تطبيق قانون ضريبة الدخل المتوقع 

طاعات كالسياحة بتسجيل نسب نمو كما يتسرب من أوساطها؟ لماذا نجحت ق 3535إقراره إلى العام 

مرتفعة بينما لم تتحرك قطاعات أخرى؟ هل تقدم الحكومة على مراجعة صارمة ألداء بعض 

 قطاعاتها الراكدة لضمان تحسين مخرجاتها؟

من الصعب على أي حكومة أن تواصل عملها وهي تدرك حقيقة شعبيتها المتدهورة، لكن مثلما يدفع 

اختالالت متراكمة، على كل من يتولى المسؤولية أن يشاطرهم  الناس كلفة باهظة لتصحيح

 .التضحيات من شعبيته وسمعته

 مقاالت
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 ليست بصمة معلمين بل أزمة قطاع عام
 

 مهند مبيضين.د

 

لسنا ضد التبصيم، أو بصمة الدوام، بالنسبة للمعلمين، ولكن ليسمح العقالء، بالقول أّن ما يجري ليس 

الوحيد للتعليم، وأّن بصمة العطاء الكبيرة في البلد، هي بصمة المعلمين، هو األمر، هو طريق االنقاذ 

الذين بنوا جيش البلد واعدوا قادته ونخبه، وبصمة المعلمين هي األكثر بياضاً في تاريخ البلد 

 .والظاهر إنجازها، في كل بيت ومؤسسة وطريق

 

ال عالقة له بالبصمة إنما المعركة أن البصمة أمر طيب لضبط كل منفلت، وأّن األمر «:تقول معلمة 

هي معركة التقييم في األداء، والذي تسعى الوزارة إلى تطبيق المنحنى الطبيعي في التقييم السنوي، 

ممن يحصلون على تقدير ممتاز، وهذا هو األمر المزعج، عند % 45والذي ال يسمح إال بنسبة 

ائر الدولة، فالتقييم الضعيف لعامين متتالين سوف المعلمين، الذين تنبهوا لألمر قبل أن تطبقه سائر دو

وهذا يستقيم مع توصيات البنك الدولي فقط، . يرمي بالموظف الضعيف ويجرده من حقوقه العمالية

 ».. ولكنه يهدد أمن وحياة آالف األسر

 

فون، إن الضعيف عليه تحسين حاله، واالنتماء أكثر لمهنته، أما المعملون فيرون أنهم مستهد: ونقول

ولعل الفهم بعيد عن غايات الوزارة التي تستهدف . ويضربون عديد االمثلة ويستفيضون في الشرح

لكن الوضع الحالي للتعليم وتحسينه ال يبدأ . في سياساتها االرتقاء بمهنة المعلم، وتحسين بيئة التدريس

ياة العامة لهم، فأفضل يحتاج المعلمون تحسين الدخل أوالً ووقف انهيار مستوى الح. بهذا وال ذاك

عاما دخله أقل من موظف بدرجة دبلوم في جامعة حكومية له عشر سنوات، أو فني  33معلم بخدمة 

في البوتاس أو الكهرباء الوطنية أو حتى مراسل في الجامعة االردنية أو سكرتيرة في هيئة مستقلة 

 .عينت منذ عام ونصف العام

 

لمعلم رأى أمام عينيه اختالل موازين الدولة، ورأى التاجر يملك هكذا انعدم االحترام والبذل، الن ا

جامعة ويخرج دكاترة وينظر علينا تعليماً وتربية، ورأى هيئات مستقلة تستبيح نظام التعيين العام في 

 .الدولة وتتجاوز ديوان الخدمة وتسطو على موارد البلد ويعين بها أبناء الذوات

 

عطاء والتقييم العادل، حين رأى المرض والعلة وانعدام العالج، ومطلوب لهذا لم يعد المعلم يأبه بال

 .منه أن يصبر

 

صحيح أن األمان الوظيفي، في بعض األحيان كارثة، يبقي الغث بجانب السمين، ويجعل من له 

وبنفس الوقت نقول إن الحفاظ على حياة كريمة . واسطة فوق اصحاب الكفاءة، وبالتالي يولد االحباط

وبذات الوقت فإن المعلم األمين يدرس . لم غاية وهدف، ووجود ظروف دراسية الئقة هو األهمللمع

 .في اسوأ الظروف
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مهنة التعليم سامية وهي مهنة شريفة تظل محكومة باألخالقيات قبل أن تحكمها ساعة الدوام والتقييم 

ي ال تقول افصلوا الناس، وعلينا قبل كل شيء أن نقرر بعقالنية أن تقارير البنك الدول. السنوي

 .وليست كلها سوء، إنما يعدها خبراء وتقدم معاينة عامة لوضع التعليم

 

أشار إلى جملة قضايا هامة، ومنها تحسين كفاءة اإلدارة التعليمية،  3541فالتقرير الصادر عام 

لمين للوسائل وتحدي إدارة النظام التعليمي، ومعالجة عدم جاهزية رياض األطفال للتعلم، وميل المع

العدوانية، واثر اللجوء السوري، واشار ذلك التقرير إلى عجز نظام الثانوية العامة، كما أنه أكد 

وأنه ال توجد حوافز لحثهم على تحسين األداء وأّن . ضرورة اتباع سياسات تقييم أداء فعالة للمعلمين

المدرسين غير مستعدين لمواجهة  نظام الورديتين يحدُّ من وقت التدريس المتوفر للطالب، كما أنّ 

 .تحديات الغرف الصفية

 

هذه األخيرة، مسألة الغرف المحشوة بأعداد كبيرة، ال عالقة للمعلم بها، لم يقل المعلمون افتحوا 

الحدود، لمن هب ودب، والغرف والبيئة الصفية في القرى البعيدة ال يوجد فيها الكثير من الوسائل 

م يتكيف مع التكنولوجيا أو يالحقها وهي على خلويات طالبه األكثر تقدماً التي تساعد، وتجعل المعل

لذا، يجب . أخيراً المعلم، ليس مجرد مستخدم، أو عامل بورشة أو مصنع، بل هو ضمير الوطن. منه

وفي كل . الحفاظ عليه كريماً مصاناً، لكن يجب عليه التفاني واإلخالص بعمله مهما كانت الظروف

ي التنبه إلى أن تحرك المعلمين يعكس طبيعة استجابة موظفي القطاع العام لنوايا ما يجري ينبغ

 الحكومة في مسألة التقييم السنوي؟
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 خطة للنهوض بالتعليم العالي

 

 أحمد جميل شاكر

 

 

آن األوان لدراسة جادة لواقع ومستقبل التعليم العالي في االردن وأوضاع الجامعات الرسمية 

تنا المستقبلية الى بعض التخصصات أو الحد من تخصصات حالية او حتى العمل واألهلية، وحاج

 .على الغائها

هذا األمر يتطلب مؤتمرات وجلسات مصارحة ومكاشفة يشارك بها كل المعنيين من أكاديميين  

حاليين، وقدماء، ورجال سياسة واقتصاد، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وان نعود الى 

المؤتمرات والندوات التي عقدت في السابق للنهوض بالتعليم العالي والجامعات في المملكة،  تقييم كل

ووضع اليد على األسباب الحقيقية لتدني مستوى التعليم الجامعي في بعض الجامعات الرسمية، وان 

 .يكون لكل جامعة الدور التنموي، والتأثير المباشر في المجتمع الذي تتواجد فيه

ا الكالم رغم ان دراسات البنك الدولي التي اجريت في السنوات الثالث الماضية أثبتت ان نقول هذ 

التعليم العالي في االردن افضل من نظيره في المنطقة العربية، لكن عند مقارنة واقعه عما كان عليه 

ساسي وفتح في السابق نعتبره متراجعاً وان من أسباب ذلك كما يقول الخبراء تدني مستوى التعليم األ

باب التسجيل في الجامعات من خالل البرامج المسائية ونظام الموازي والذي وضع للجباية وتحسين 

 .األوضاع المالية للجامعات الرسمية، اضافة الى زيادة أعداد الجامعات الخاصة

 الخبراء يؤكدون ان االردن بحاجة بعد عامين فقط الى حوالي ألفي عضو هيئة تدريس، وفي عام 

سيصل النقص في الهيئات التدريسية الى ستة آالف عضو هيئة تدريس ويأتي هذا النقص في  3533

ظل تزايد الطلب على أساتذة الجامعات في الخارج، والذين يبحثون عن الرواتب المجزية حيث بلغت 

النظر في  في المئة، لذلك ال بد من اعادة( 45)نسبة الذين تركوا الجامعات الرسمية حتى االن حوالي 

التشريعات التي تتعلق برواتب الهيئات التدريسية في الجامعات بحيث ال تكون متساوية بين أساتذة 

 .الدرجة الواحدة من خالل ايجاد معايير مثل البحث العلمي

كما نتمنى على كليات الزراعة في الجامعات االردنية ان تجري دراسات على تطوير زراعة  

 .ف جديدة في الزراعات االردنية القابلة للتصدير التمور، او ادخال اصنا

نتمنى على أساتذة الجامعات االردنية ان يسخروا خبراتهم ودراساتهم وأبحاثهم للنهوض بالقطاع  

الصناعي، والمساهمة في توسيع المناطق الخضراء وايجاد زراعات ال تحتاج الى مياه كثيرة، 

 . لمائيونصائحهم لصانعي القرار بوضع حد للفقر ا

التعليم العالي بحاجة الى استراتيجية ثابتة ال تتغير بتغير الوزير او الحكومة، لكنها تكون قابلة للتعديل 

 .حيثما اقتضت ذلك المصلحة العامة والمستجدات والتطورات

نحن بحاجة اآلن الى جلسات مكاشفة ومصارحة، خاصة في التركيز على بعض التخصصات  

براء التعليم العالي ان االردن بحاجة الى التوجه نحو التعليم االلكتروني وخاصة المطلوبة، إذ يؤكد خ

في ظل وجود النقص في اعضاء الهيئات التدريسية، وان عدم البدء بتصويب اوضاع الجامعات 

أكاديميا واداريا وماليا سيضعها في اوضاع صعبة، وانه ال بد من مراجعة شاملة لكل السياسات 

ء في الجامعات او في مرحلة التعليم االساسي لتصويب المسيرة وللحفاظ على السمعة التعليمية سوا

المتميزة للتعليم العالي في االردن واالرتقاء به حيث تفاخر قيادات مختلفة في دول الخليج العربي 

 .بأنهم من خريجي الجامعات االردنية
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 هل هنالك متسع لجامعات جديدة في األردن؟
 

 محمد بريك

 

يطالب البعض بأن يتشبه االردن بالتجربة الفلندية في مجاالتها االقتصادية و التعليمية والصحية و 

في بحث بسيط على .غيرها،معتمدين على معطيات مثل عدد السكان و شح الموارد الطبيعية و غيره

لى جامعات جامعة، مقسمة الى مجموعتين االو 55االنترنت وجدت ان عدد الجامعات في فنلندا يبلغ 

جامعة و االخرى تضم جامعات العلوم التطبيقية و  40شاملة بتخصصات مختلفة و يبلغ عددها 

جامعة حسب الموقع االلكتروني الرسمي لوزارة التعليم  55في االردن يوجد . جامعة 30عددها 

الثاني جامعات و  45العالي و البحث العلمي، مقسمة ايضا الى قسمين االول جامعات رسمية و هي 

اذا و من حيث المبدأ اذا اردنا . جامعة و هي جامعات شاملة تقريبا 35جامعات خاصة و عددها 

االقتداء بفلندا من حيث عدد الجامعات فهنالك متسع لجامعات جديدة في االردن، و لكن عن اي نوع 

معات جديدة كتبت هذه المقدمة كمدخل لموضوع المقالة و الخاص باستحداث جا.من الجامعات نتحدث

جامعاتنا الوطنية بشقيها العام و الخاص ما زالت تقليدية، مهمتها الرئيسية تعليم الطلبة و  .في االردن

هذه . باساليب معظمها لم يعد يلبي متطلبات السوق المحلية فكيف باالسواق االقليمية و العالمية

ت الرسمية و انفاق الحد االدني الجامعات ذات بنى تحتية متواضعة نظرا لنقص الموارد في الجامعا

جامعاتنا الوطنية تبخل ادارات معظمها في انفاق مخصصات . من المطلوب في الجامعات الخاصة

الرسوم . البحث العلمي لعدم ايمان هذه االدارات باهمية البحث العلمي و دوره في االقتصاد المعرفي

خل لهذه الجامعات اذا استثنينا بعض التي يدفعها الطلبة تشكل معظم ان لم يكن كل مصادر الد

المداخيل و التي تتحقق من تأجير بعض المحالت التجارية داخل او على اطراف الحرم الجامعي لهذه 

الحقيقية،و اذا ما و جدت فهي اما جديدة و   جامعاتنا الوطنية تخلو من حاضنات االعمال . الجامعات

تلبية متطلبات السوق المحلية و االقليمية و العالمية، و  من اجل .اما غير فعالة يعلو الغبار مكاتبها

ايضا من اجل انجاح الخطة االستراتيجيية الستقطاب الطلبة العرب و االجانب و التي تعمل وزارة 

التعليم العالي و البحث العلمي على تنفيذها، و التي تهدف الى زيادة اعداد الطلبة االجانب من 

و ذلك استجابة لخطة التحفيز االقتصادي  3535البة بحلول عام طالب و ط 15555الى  40000

التغيير . درجة 455يجب على جامعاتنا الوطنية ان تتغير و بزاوية مقدارها )، 2018-2022)

المطلوب يشمل كل شيء في الجامعة، فهو يبدأ بادارة الجامعة و التي ستعمل على بلورة مفهوم 

لك اعادة تقييم كفاءة اعضاء الهيئتين االدارية و االكاديمية فتبقي مبتكر لرؤية و رسالة الجامعة و كذ

المتميز و تعمل على تطويره و تنحي من هم غير ذلك، مرورا باعضاء الهيئات االدارية و االكاديمية 

و الذين يقع على عاتقهم العمل على تطوير البرامج التي تطرحها الجامعة فيبقون على المطلوب منها 

 .لى تطويره ليتناسب مع متطلبات اسواق العمل و يغلقون التخصصات غير المطلوبةو يعملون ع

التغيير يشمل ايضا البنية التحتية و هي الوعاء الذي تنفذ من خالله انشطة الجامعة المختلفة، فمن 

التغيير المطلوب  .غير المعقول ان الحديث ما زال يدور حول مستلزمات الغرفة الصفية و المختبر

ر و ينتابني شك كبير بان كثيرا من الجامعات غير قادرة على تنفيذه و خصوصا الرسمية منها كبي

السباب كثيرة منها قلة الموارد و البيروقراطية المتأصلة، و لذلك فان الجامعات الخاصة هي االقدر 

ة تخرج على احداث التغيير و التحول من جامعات تقليدية تقدم برامج مستنسخة الى جامعات ريادي

مالكو الجامعات الخاصة قادرون على استقطاب المتميزين الدارة جامعاتهم . رواد اعمال و مبتكرين

التغيير المطلوب بحاجة الى استثمار مخصصات  .حسب القوانين المعمول بها من اجل احداث التغيير

 35/0/3545السبت                                                                                                        1الرأي ص 
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لجامعات ان عوائد هذا مالية كبيرة تملكها الجامعات الخاصة،و بحاجة ايضا الى ان يتفهم مالكو هذه ا

االستثمار لن تكون سريعة بل ستكون على المدى البعيد كبيرة جدا تتعدى ما تحققه االن من رسوم 

الطلبة عندما تتحول هذه الجامعات الى حاضنات اعمال و الى مؤسسات تحصل على عوائد مادية من 

ك متسع لجامعات جديدة في و اخيرا هنال .تتجير و تسويق مخرجات البحث العلمي للباحثين فيها

االردن، و يمكن لذلك ان يتحقق باحدى طريقين االولى تطوير الموجود منها بحيث تصبح جديدة بعد 

استكمال خطوات التغيير و التطوير، او باعطاء تراخيص جديدة الستحداث جامعات جديدة و 

الترخيص النشاء هنا اعتقد ان من الضروري اعادة النظر في تعليمات عالمية،وبمواصفات 

 .الجامعات و المؤسسات الجامعية الخاصة واجراءاته و هذا ما ساتحدث عنه في مقالة الحقة
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 التربية والتعليم ومجتمع المعرفة

 
 جميل النمري

 

نقابة المعلمين نفذ المعلمون إضرابا جزئيا أمس، في مدارس التربية، وكان اجتماع نيابي حكومي مع 

قد فشل، أول من أمس، بل وانتهى بشجار وانسحاب نقيب المعلمين وزمالئه احتجاجا على ما 

اعتبروه إهانة للمعلمين من بعض النواب، وكان المشهد مؤسفا، خصوصا وأن الموضوع هو التعليم، 

 !فأي مثال تربوي نقدم للناشئة؟

، وهي تتصدر اآلن الحملة ضد التعديالت على ليس موضوعيا هنا مناقشة مطالب نقابة المعلمين

نظام الخدمة المدنية، والشيء الرئيس فيه هو نظام جديد لتقييم الموظفين في ضوء الفشل التام للنظام 

القديم، وهو تغيير يجب إعطاؤه فرصة مع أنني لست واثقا من نجاحه ألن المشكلة األعمق ستواجه 

و يطبق عليهم النظام؛ حيث ستتكفل العقلية السائدة والثقافة كل نظام، وهي البشر الذين سيطبقون أ

ويحتج المعلمون أيضا على نظام البصمة . الفاسدة بإفشال أي ترتيبات لتمكين تقييم حقيقي وصحيح

للدوام ألن المعلم ليس مضطرا للتواجد طوال ساعات الدوام الرسمي ما دام ليس لديه حصص، وهذه 

احتجاز المعلم بال عمل كل اليوم، لكن هل حقا ال يوجد شغل للمعلم  قضية للنقاش، فليس ضروريا

خارج الحصص المقررة؟ ألسنا في أجواء استنهاض عام للعملية التربوية، والحصص الصفية 

 !للمنهاج هي جزء منها فقط؟

لنترك األنشطة الالمنهجية والتنمية المعرفية، ويكفي أن نشير الى مشروع نظام إدارة التعليم 

، وهو عمل ضخم "ميكروسوفت"و" المناصير"اللكتروني الذي أطلقته الوزارة حديثا بالتعاون مع ا

ينقل كل العملية التربوية قفزات الى األمام، وال يجوز أن يتعثر، ويحتاج المعلمون الى تدريب 

للربط عمر الرزاز، فإن البنية التحتية .ومتابعة حثيثة لتطبيقه، وحسب وزير التربية والتعليم د

االلكتروني للمدارس قد اكتملت وستمكن من توظيف التكنولوجيا في التعليم، وتسهيل العمليات 

اإلدارية على المعلمين والمديرين وإدخال بياناتها على الحاسوب والشبكة اإللكترونية، مثل إدخال 

احا على العالمات والواجبات المدرسية وسجالت الحضور والغياب وغيرها، والنظام سيكون مت

شبكة االنترنت ومن خالل التطبيقات الذكية للمدارس الحكومية والخاصة، وهو سيحقق نقلة هائلة في 

 .المتابعة واإلشراف التربوي والتواصل والتقييم، لكن كل ذلك يحتاج الى جهد ووقت ومتابعة وتأهيل

المقبل، ( سبتمبر)شهر أيلول الرزاز، فالمرحلة التشغيلية الثانية للنظام ستبدأ في األول من .وحسب د

بحيث تشمل خدمات إضافية كالخطط الدراسية والجدول المدرسي والملف السلوكي والصحي 

والنفسي للطالب وخدمات أخرى، ومع كل التقدير لدور النقابة في الدفاع عن مصالح أعضائها 

ح تربوي شامل يحتاج وتقديرنا الحتياجات المعلمين المادية، ونحن نساندها بال شك، لكن ثمة إصال

لتعاون المعلمين جهدا وفكرا ووقتا، والتقدم الذي يتحقق لألردن واألجيال المقبلة هو خير مكافأة 

 .للمعلمين

المدرسة هي العنوان األول للتقدم لمجتمع المعرفة، وهي حتى أمس، كانت عنوانا سلبيا يشي بواقع 

للمنطقة العربية، وفي مقدمتها الثقافة العامة بائس، وكان يكفي مراجعة مؤشرات التنمية البشرية 

والقراءة والتأليف واإلنتاجية واإلبداع لنعرف حجم التدهور المعرفي، وليس بعيدا عنه إنتاج التطرف 

السلفي واإلرهاب، وبينما كنا نتغنى باإلنجاز الكمي لعدد المدارس ونسبة األمية المتدنية، كنا نشهد 

 .ين التعليمي والتربويالتراجع الكيفي في المحتوي

 31/0/3545                        الجمعة                                                                                     35الغد ص 
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ال نريد المبالغة في تسويد المشهد، فهناك إنجازات ونحن نحتل موقعا متوسطا عربيا وعالميا في 

المؤشرات التنموية، لكن الطموح هو أكبر بكثير، وألننا دولة بال ثروات غير الرأسمال البشري، فإن 

، وهو مؤشر جديد تم "مؤشر المعرفة"ل، وفي التنمية البشرية والتقدم المعرفي هما سلم التقدم للمستقب

إطالقه العام الماضي، بالتعاون بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومؤسسة محمد بن راشد في دبي، 

 25في محور التعليم قبل الجامعي والموقع  11دولة والموقع  455من بين  63احتل األردن الموقع 

 .حتلت سنغافورة الموقع األولفي التعليمين التقني والمهني، بينما ا
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 التّعليم وتعزيز المناعة الداخليّة للدولة
 

 محّي الدين توق . د

 

ال توجد دولة تقّدمت في العصر الحديث إاّل وكان التعليم أحد الّروافع األساسيّة لتقّدمها، والّدليل على 

فالتعليم الجيّد يهيّىء . بين النّظام التعليمي وحيويّة إقتصاد الّدول ذلك وجود معامل إرتباط إيجابي

م والمنافسة، وبالتالي يساعدهم  الطّلبة لدخول سوق العمل بسالسة، ويزّودهم بالمهارات الالزمة للتقدُّ

 .على الحراك اإلقتصادي واإلجتماعي

فراد تسهم بزيادة مداخيلهم في وتشير الّدراسات في هذا المجال أّن زيادة سنة دراسيّة لدى األ 

كما أظهرت الّدراسات على مدى الخمسين سنة األخيرة بأّن زيادة سنة %. 45المتوّسط بنسبة 

، ناهيك عن أثر التّعليم في %43-3دراسيّة في المتوسط للسّكان تسهم بزيادة النّمو اإلقتصادي من 

طنة، واإلعتزاز الوطني، وأثره في تكوين الفرد التّماسك اإلجتماعي، والتنميّة الثقافيّة، وبناء الموا

يقول الّزعيم التّاريخي . ليكون عضواً فاعالً في المجتمع، وفي المحافظة على بيئته سليمة ونظيفة

فقّوة الّدولة ومنعتها من قّوة " إذا أردت هزيمة أّمة ما عليك إاّل تخريب التعليم فيها"نلسون مانديال 

ظام التّعليمي في األردن يمر بمرحلة صعبة ويواجه تحديّات جّمة، فإّما أن والنّ . نظامها التّعليمي

 .ينطلق وينقل الّدولة إلى المستقبل، وإّما أن يراوح مكانه ويدخلنا في حلقة التّخلف

ال يمكن إجمال كافّة التحّديات التي يواجهها النّظام التّعليمي في األردن في مقالة واحدة، ولذا سأرّكز 

ثة تحّديات رئيسيّة على عالقة مباشرة بتعزيز المناعة الّداخليّة، لمواجهة المستقبل بشكل على ثال

 .  أفضل، وهذه التحديّات هي تحّدي النوعيّة، وتحّدي الالمساواة، وتحّدي التربيّة األخالقيّة والمواطنيّة

د من الّزمان أّن األردن مهيّىء ففيما يتعلّق بنوعيّة التعليم قّدرت إحدى المنظّمات الدوليّة قبل نحو عق 

لتحقيق قفزة في التعليم نظراً إلى ما قامت به الّدولة من إعداد المستلزمات الالزمة، تشريعيّاً 

ومؤّسساتيّاً، وبرامجيّاً، إاّل أن هذا األمل لم يتحقّق، بل على العكس، حدث تراجع مخيف في نوعيّة 

نييّن في اإلختبارات الّدوليّة المقارنة  فحسب، بل وفي نتائج التّعليم، ليس بداللة نتائج الطّلبة األرد

اإلختبارات الوطنيّة التشخيصيّة، وقد أشارت احدى الّدراسات قبل نحو ثالث سنوات إلى أّن حوالي 

من تالميذ الّصفوف الثالثة األولى ال يستطيعون القراءة بفهم أو حل المسائل الحسابيّة % 53

 .ثالبإستيعاب على سبيل الم

وتشير دراسة دوليّة حديثة إلى أّن معّدالت انتشار التعليم اإلبتدائي والثانوي في األردن قريبة من 

، وهو نادي األغنياء، وأّن نسبة اإلنفاق على (OECD)دول منظومة التعاون اإلقتصادي والتنميّة 

من منظومة هذه الّدول من الموازنة العاّمة، أي أعلى بقليل %  4505كان بحدود  3543التعليم عام 

، بل ويوازي إنفاق األردن على التّعليم إنفاق بعض الّدول التي حقّقت %205التي كانت تنفق بحدود 

ً في اختبارات العلوم الدوليّة كالنمسا وألمانيا وبولندا، وقد كان إنفاق األردن على التعليم  إنجازاً عاليّا

، وهو نفس نسبة إنفاق دول كاليابان % 500بحدود  3544من مجمل الناتج المحلي اإلجمالي في عام 

وسنغافورة والصين وهونغ كونغ، ومع ذلك فإّن نتائج الطّلبة األردنيّين في العلوم والّرياضيّات 

من طلبة هذه الّدول، كما أنّنا أصبحنا في ذيل الّدول % 35وااللغة متدنّية جّداً، وتوازي نتائج أضعف 

وتدل هذه األرقام بكل وضوح أّن العائد على اإلستثمار األردني في . صّدرهاالعربيّة بعد أن كنّا نت

وت عزى هذه النتائج بالدرجة األولى إلى تدنّي كفاءة المعلّمين . التّعليم ال يرقى إلى المستويّات المطلوبة

عليم منذ عام ومهاراتهم التعليميّة، وتراجع المناهج الّدراسيّة، كيف ال وقد بدأت وزارة التربيّة والت

 .بتعيين معلّمين غير مؤهلّين تربويّاً في مخالفة صريحة لقانون التربيّة والتّعليم 3553

 32/0/3545األحد                                                                                                               2الغد ص 
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التعليم النّوعي ليس ترفاً، وال يقصد منه تحسين نتائج الطّلبة األردنيين في اإلختبارات الّدوليّة 

عمل، والنّماء، والعيش مع المقارنة، بل هو ضروري لتمكين األفراد من بناء الّذات، ودخول سوق ال

وعلى المستوى الوطني يساعد التعليم النّوعي الّدولة على . اآلخرين، ومجابهة قوى التّطرف والغلو

مواجهة التحّديات المستقبليّة غير المنظورة، وتحسين اإلنتاجيّة، وزيادة التنافسيّة، واإلسهام في 

 .التنميّة المستدامة، وازدهار الوطن

نوعي في القرن الواحد والعشرين ال يعني فقط تعلُّم المهارات األساسيّة في القراءة والتعليم ال 

والحساب والعلوم، بل يعني تعلُّم مهارات التفكير اإلبداعي والنقدي والتحليلي، وحل المشكالت، 

برة، والعمل الجماعي، والتّواصل الفّعال مع اآلخرين، والتعاطف معهم، والقابليّة للتكيٌّف، والمثا

 . وتفهُّم وقبول اآلخر، والوئام، والمواطنة

ثّمة ظاهرة مقلقة وتحّدي خفي آخر في التعليم األردني باإلضافة إلى تحّدي النوعيّة، وهذا التحّدي ال 

يتم الحديث عنه بأي درجة من المعقوليّة، وهو عدم قدرة النّظام التعليمي األردني على التّعامل الفّعال 

ليس ذلك فحسب . واة في التّعليم، وانتشال الفقراء والمهمّشين من عالم الفقر والبطالةمع فجوة الالمسا

بل أنّنا قمنا بقصد أو غير قصد بزيادة هذه الفجوة عندما قّدمنا تعليماً نخبويّاً ألبناء المقتدرين، وتعليماً 

ً لغيرهم من المواطنين من األمراض اإلجتماعيّة، والالمساواة، كما هو معلوم، ترتبط بالكثير . عاديّا

ومن مظاهر الالمساواة في التعليم األردني نذكر ما . ومشاعر اإلحباط والخذالن، وسلوك العدوان

 :يلي

فقط من الطّلبة األردنيين المرحلة الثّانويّة بنجاح، والنّسبة األكبر مّمن ال ينهون هذه %  33ينهي .4

 .راً وتهميشاً المرحلة بنجاح هم من أبناء الفئات األكثر فق

 .فقط من األشد فقراً ينهون المرحلة الثانويّة بنجاح%  45. 3

 .فقط من األشد فقراً الذين التحقوا بالمرحلة الجامعيّة ينهونها بنجاح%  43. 5

تزايد الفجوة التّحصيليّة بين األقل تحصيالً واألكثر تحصيالً، ومن المعروف أنّه كلّما ضاقت . 0

 .ن الفئتين كلّما كان ذلك دليالً على التّقدم التربوي الفجوة ما بين هاتي

تزايد فجوة الفرص واإلمكانات والتسهيالت التربويّة بين المحافظات وبين المدن واألرياف . 3

 .والبوادي وبين المدارس الخاّصة ومدارس القطاع العام

فالتعليم . لفئة محدودة من المواطنين إّن التّقدم التربوي الحقيقي يتمثّل بتقديم تعليم نوعي للكافّة، وليس

النّوعي للجميع هو الّرافعة الحقيقيّة للتنميّة المستدامة، وزيادة اإلنتاجيّة، ورفع القدرة التنافسيّة للدولة، 

أّما التعليم المتميّز لفئة محدودة من . وبناء منعتها وقدرتها على مواجهة المستقبل بثقة ونجاح

زيادة فجوة الالمساواة وزيادة اإلحباط والتوتّر والّشعور بالخذالن،  المواطنين فهو يساعد على

 .واإلنفصام اإلجتماعي

تزخر المناهج األردنيّة . التحّدي الثالث في التعليم األردني يتعلّق بالتربيّة األخالقيّة والتربيّة المواطنيّة

ق وحسن المعامالت بين النّاس، باآليّات واألحاديث وسير األنبياء والّصحابة التي تحض على األخال

ومع ذلك لم تنجح التربيّة األردنيّة في تطوير القدر الكافي من المنظومة األخالقيّة والمواطنيّة لدى 

الناشئة التي تعّزز لديهم الّسلوك اإليجابي تجاه الّذات، واآلخرين، والمجتمع، والبيئة، والممتلكات 

ويعود الّسبب في ذلك . يرات قوى التطّرف والغلو واإلرهابالعاّمة، وتحّصينهم بنفس الوقت من تأث

إلى الطّبيعة التلقينيّة للتعليم، بعيداً عن التّأكد من غرس المهارات الالزمة في المنظومة الّسلوكيّة 

أّما كيف . المهم في النّظام التعليمي هو حفظ المعلومة وترديدها في اإلمتحان بشكل سليم. للفرد

ولهذا . بعد ذلك، فهو ليس من أساسيّات التّعليم في نسبة كبيرة من مدارس األردن يتصّرف الطّلبة

الّسبب نرى تراجعاً خطيراً في المنظومة القيميّة، وفي الّسلوك اإلجتماعي، وفي التّعامل مع الملكيّة 

إذا كان  فما الفائدة من حصول طلبتنا على أفضل النتائج في العلوم والّرياضيّات. العاّمة، والبيئة

الواحد منهم ال يحترم الغير، وال يسمع وجهة نظر اآلخر، بل ويعتدي عليه، وال يلتزم بالنظام، وال 

 . يحترم القانون، ويخرب الملكيّة العاّمة، ويلقي بالنفايّات في الشوارع
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لة إّن القضاء على مظاهر العنف اإلجتماعي وسائر اإلنحرافات اإلجتماعيّة التي بدأت تورق الّدو

والمجتمع، ووقف تدهور األخالقيّات العاّمة، والمحافظة على بيئة سليمة ونظيفة، تقتضي تعليماً 

مختلفاً يرّكز أّوالً وقبل كل شيء على القيّم األخالقيّة والمواطنيّة، والمهارات العمليّة والسلوكيّة 

 . والعيش المشتركلألفراد، واإلتجاهات اإليجابيّة تجاه الحياة، وحب اآلخرين واحترامهم 

بتدريس ماّدة تسّمى باللغة اإلنجليزيّة  –وهي مجتمع ال ديني  -منذ أكثر من خمسين عاماً تقوم اليابان

Home Making   وهي أقرب لما نسّميه بالتربيّة الّدينيّة أو األخالقيّة، وتعطى هذه الماّدة لمّدة

ً ولكل الّصفوف، وتغطّي بشكل تطبيقي ك افّة الفضائل والقيم األخالقيّة والّسلوكيات ساعتين أسبوعيّا

اإلجتماعيّة، بدءاً من التّحيّة الّصباحيّة، والمحافظة على نظافة البدن والمدرسة والّشارع، وقطع 

الطّريق، وكيفيّة مخاطبة اآلخر باحترام ولطف، وانتهاًء بالصدق، واألمانة، واإلنضباط و احترام 

إّن تسميّة هذه الماّدة بحد ذاتها له داللة رمزيّة مهّمة أال وهو . اريخيّةالّدولة ورموزها الوطنيّة والتّ 

فال . ، والبيت في هذه الحالة هو المنزل والمدرسة والشارع والحي والمدينة والوطن"بناء البيت"

 .عجب إذن أّن اليابان أحد أكثر المجتمعات تماسكاً وتجانساً ومنعة داخليّة

مارات العربيّة المتحّدة الّشقيقة إلى أهمية هذا األمر وأدخلت التربيّة ومؤخّراً انتبهت دولة اإل 

التّعليم . فما أحوجنا نحن في األردن أن نحذو حذوهم لبناء منعة وقّوة بلدنا. األخالقيّة إلى مناهجها

 .ولةالنّوعي للجميع والعناية بالتربيّة األخالقيّة والمواطنيّة أفضل وأضمن الطّرق لبناء منعة الدّ 
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 الدوار الثامن –غازي محمود عمر صيام  -

 المفرق –رسمية حنا العدوان سماوي  -

 الشميساني –رانيا فائز وجيه الصمادي  -

 شطنا –كرمة سليمان خليف الخنما  -

 جبل الحسين –مصطفى احمد عودة  -

 بعد عودة االهل –صالح الدين خليل زكي الدجاني  -

 عرجان –محمود حماد « فتحي»احمد  -

 

 

«رحمهم هللا»

 وفيات

  92/4/9028    الرأي                                                                      األحد                                             
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  موظفان في احدى المؤسسات العامة في محافظة شمالية حوال الى التحقيق الرتكابهما

 مخالفات كبيرة في مؤسستهم

 

  مدير عام دائرة ضريبة .. «االثنين»الفترة القانونية لتقديم االقرارات الضريبية تنتهي يوم غد

وعز للمدراء باستقبال المكلفين وتقديم التسهيالت كافة لتمكينهم من تقديم الدخل والمبيعات ا

 الكترونيا.االقرارات خصوصا الذين لم تمكنهم الظروف من تقديم االقرارات او الدفع 

 

  يتوقع ان تصدر في الجريدة الرسمية قانونا التعليم العالي والجامعات االردنية بعد اقرارهما

 باالرادة الملكية السامية.ا لتوشيحهما من مجلس االمة ورفعهم

 

  ان هناك لجنة حكومية تسعى للكشف على اراض مملوكة للدولة في « عين الرأي»علمت

وقالت مصادر مطلعة ان هناك تعديات في . .محافظة المفرق وضبط التعديات عليها

 المحافظة على اراضي الدولة من خالل بناء منازل دون اذن رسمي

 

 

 زوايا الصحف 

 92/4/9028                                         عين الرأي                                                                األحد          
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 ممن شاركوا في المنتدى الزراعي األردني « الدستور»د من وزراء الزراعة لـ أشاد عد

قد األربعاء الماضي في قصر الملك حسين للمؤتمرات بكلمة األمير الحسن بن  األول الذي ع 

 .طالل على وجه الخصوص، ومن بينهم وزراء دول فلسطين وتونس والجزائر

 

  القضائي ومن خالل كمين في العاصمة من القاء تمكنت دوريات المتابعة في ادارة التنفيذ

ماليين دينار، بحسب مصدر  5القبض على مطلوب قضائي بحقه طلب وحكم قضائي بمبلغ  

 .أمني 

 

  وزير التعليم العالي الدكتور عادل الطويسي سيحل اليوم  ضيفًا على منتدى الدوحة القطري

 .نحو العالمية اللقاء محاضرة حول التعليم العالي في االردن مسيرة

 

  عدد من السيدات في منطقة عراق األمير أنشأن جمعية تعاونية سياحية توفر المبيت والطعام

. والشراب في نزل ريفي مستقل وهادئ بإطاللة رائعة على جزء من القرية وقصر العبد 

وتعرض السيدات أعماال يدوية ومنتجات من صناعة الورق والصابون والخزف، اضافة 

 .نتاجيلمطبخ ا

 

  تنظّم الجمعية األردنية للعلوم والثقافة الساعة السابعة من مساء غد االثنين محاضرة حول

بين تحدي األرقام وتفاؤل »الدور التاريخي والمستقبلي للعرب المسيحيين، بعنوان 

 .يلقيها مدير المركز الكاثوليكي للدراسات واإلعالم األب رفعت بدر« الحضور

 

 لنقباء بمجلس نقابة المعلمين مشادة كالمية اثر اتهام اعضاء في مجلس شهد اجتماع مجلس ا

 .النقابة لمجلس النقباء بالتقصير في دعم موقف النقابة من نظام الخدمة المدنية

 

  أطلق عدد من الصحفيين واإلعالميين غير المنتسبين لعضوية نقابة الصحفيين، حملة بعنوان

 .نون النقابة بشكل يسمح لهم باالنضمام للنقابة،مطالبين بتعديل قا« من حقي أنتسب»

 92/4/9028                                                      صنارة الدستور                                                         األحد 
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 الصديق المقرب "وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية األميركية هيذر نويرت، األردن بـ

إشادة نويرت جاءت في بيان صحفي صدر . في المنطقة للواليات المتحدة" والحليف الثمين

 .ك مومبيو لألردنعلى هامش زيارة وزير الخارجية األميركي الجديد ماي

 

  ترعى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ورشة عمل، تنظمها منظمة التعاون اإلسالمي

والمفوضية السامية لشؤون الالجئين في فندق كراون بالزا  بالبحر الميت، بشأن إطار 

 .الورشة تعقد اليوم وغدا. التعامل مع مسألة الالجئين في العالم اإلسالمي

 

 احتفاال بيوم ( مايو)أيار  45ة االفريقية في األردن ينظمون مساء يوم سفراء المجموع

مصر، الجزائر، : ووجه الدعوات للحفل الذي يقام في فندق الماريوت سفراء كل من. أفريقيا

 .ليبيا، المغرب، نيجيريا، جنوب افريقيا، السودان وتونس

 

 دينية مع المسلمين في حاضرة رئيس مكتب الحوار مع المسلمين وأمين سر لجنة العالقات ال

ويلقي العكشة مساء . خالد العكشة يزور عمان األسبوع المقبل. الفاتيكان المونسنيور د

عاما في خدمة الحوار  33"االثنين بعد المقبل محاضرة في النادي األرثوذكسي بعنوان 

لتعاون مع ، وذلك بدعوة من المركز الكاثوليكي للدراسات واإلعالم با"المسيحي اإلسالمي

 .النادي األرثوذكسي

 

 "موضوع محاضرة لمدير المركز " الدور التاريخي والمستقبلي للعرب المسيحيين

الكاثوليكي للدراسات واإلعالم األب رفعت بدر يلقيها في الجمعية األردنية للعلوم والثقافة، 

 .وذلك مساء غد االثنين في مقر الجمعية بعمان

 

  بعد ظهر " التدقيق اإللكتروني"الطباع حفل إشهار مشروع يرعى نقيب المهندسين ماجد

يحضر حفل إشهار المشروع أمين عام وزارة . اليوم في مجمع النقابات المهنية بعمان

 .االتصاالت نادر الذنيبات ورئيس لجنة تقنية المعلومات هشام قطان

 4/9028/ 92األحد                                                                                                                زواريب الغد

 

 

 


