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  وموظفیھا المتقاعدین" البواب"تكرم " البحث العلمي"
  

امعة أقامت عمادة البحث العلمي في الج
األردنیة الیوم حفال كرمت فیھ الدكتورة 
عبیر البواب عمیدة البحث العلمي 
السابقة، وعددا من موظفي العمادة ممن 

  .انتھت مدة خدمتھم في الجامعة
   
   

وأثنى عمید البحث العلمي وضمان 
الجودة الدكتور شاھر المومني في كلمة 
ألقاھا في حفل التكریم على الجھود التي 

بواب أثناء تسلمھا عمادة البحث بذلتھا ال
العلمي، وعملت بكل جھد وإخالص خالل 

العامین الماضیین، وأسھمت بكل الطرق لتطویر وإشاعة ثقافة البحث العلمي في الجامعة األردنیة، 
وتمنى لھا التوفیق والنجاح في . وتوج نجاحھا وتمیزھا باختیارھا مدیرة لصندوق دعم البحث العلمي

  .الجدیدإدارة الموقع 
   
   

وفي الحفل الذي حضره نائب عمید البحث العلمي الدكتور ناصر الحنیطي ومساعدا العمید الدكتورة 
عالیة الغویري والدكتور بشار الشبول والدكتور أحمد عالونة والدكتور فؤاد كتانة والدكتور أحمد 

مدة خدمتھم في الجامعة  السالیمة وموظفو العمادة، كرمت العمادة عددا من الموظفین الذین انتھت
وھم محمد السرخي، وعزیزة مكحل، وفخري حمدان، وعبر المومني عن خالص شكره وتقدیره لھم 

  .لما قدموه لعمادة البحث العلمي وللجامعة في مسیرة عملیة حافلة بالعمل والعطاء ونكران الذات
   
   

التكریمي إلى إرساء تقلید حضاري، وأكد المومني أن عمادة البحث العلمي تقصد من إقامة ھذا الحفل 
ً ال بد من  ً ال مناص من تأدیتھ، ونھجا یكون فیھ االحتفاء بأھل الفضل والعرفان بحق السابقین، واجبا

  .مواصلتھ وترسیخھ
   
   

وأضاف أن تكریم المتقاعدین من الموظفین ھو تكریم لمرحلة من مراحل العطاء الوظیفي على امتداد 
تضحیة ونكران الذات في سبیل أداء األمانة، وإن أقل رسالة شكر تقدم لكم سنوات طوال تمیزت بال

  .ھي االحتفال بكم وتكریمكم في حفل یحضره زمالؤكم
   
   

 أخبار الجامعة

  /أخبار األردنیة
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ووصف المومني حفل العمادة التكریمي ببساطة مظھره وغنى رمزیتھ ودالالتھ على الوفاء، ومبادلة 
  .ل تحقیق الغایات واألھداف النبیلةالجامعة موظفیھا إخالصا وتقدیرا لكل ما قدموه من أج

   
   

مدیرة صندوق البحث العلمي الدكتورة عبیر البواب وبعد تقدیمھا الشكر والثناء لھذا الحفل التكریمي، 
أكدت أنھا ستبقى على تواصل دائم مع عمادات البحث العلمي في الجامعات األردنیة، لتوفیر كل 

مي الذي سیسھم في تقدم الجامعات األردنیة واستمرار الدعم للعمادة، والدفع بعجلة البحث العل
  .حصولھا على تصنیفات عالمیة ممیزة، ما یرتقي بسمعة التعلیم العالي األردني عربیا وعالمیا

   
   

من جانبھم عبر الموظفون المكرمون عن بالغ سعادتھم وتقدیرھم لعمادة البحث العلمي لقاء ھذا 
استمرار التواصل وتمتین العالقات بین الموظفین المتقاعدین التكریم الذي یعبر عن الحرص على 

  م الذین ما زالوا في مواقع العملوزمالئھ
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  محافظة یلتقي السفیرة القبرصیة في عمان
  
  

بحث رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي 
محافظة خالل لقائھ أمس سفیرة جمھوریة 
قبرص لدى األردن نافسیكا كروستي اوجھ 

  .اون األكادیمي بین الطرفینالتع
   

أكدت ، في زیارتھا األولى للجامعة األم
كروستي عمق ومتانة العالقات بین األردن 
وقبرص التي تمثلت في زیارة جاللة الملك 
عبدهللا الثاني إلى نیقوسیا ومباحثاتھ مع 
الرئیس القبرصي، وزیارة وزیر الخارجیة 

  .العاصمة نیقوسیااألردني وافتتاحھ للسفارة األردنیة في 
   

وعبرت كروستي عن رغبة حكومة بالدھا في تقویة عالقات الصداقة والتعاون مع األردن في كافة 
باإلضافة الى استعداد بالدھا لمساعدة المملكة في موضوع ، أھمھا التعلیم والطاقة والمیاه، المجاالت

  .الالجئین وفي مجال مكافحة اإلرھاب والتطرف
   

ذة تعریفیة عن الجامعة األردنیة وما تقدمھ من برامج وتخصصات للطلبة األردنیین وقدم محافظة نب
باإلضافة الى التطورات التي شھدتھا على صعید العالقات مع الجامعات العالمیة بشكل ، واألجانب

  .عام واألروربیة على وجھ الخصوص
   

مع الجامعات القبرصیة التي من  وأشار إلى رغبة الجامعة األردنیة في تعزیز وتوطید آفاق التعاون
شأنھا أن تسھم في تطویر التعلیم الجامعي وتوفیر فرص تدریبیة وتعلیمیة وتبادل ثقافي وبحثي 

  .وأكادیمي وطالبي بین الجامعتین
  

  /أخبار األردنیة
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  یقر التعلیمات المعدلة التحاد طلبتھا" مجلس األردنیة"
  

  .اء التعلیمات المعدلة التحاد الطلبةاقر مجلس الجامعة االردنیة بناء على تنسیب مجلس العمد
   

وتسعى التعلمیات الجدیدة الى زیادة االنشطة والفعالیات الھادفة ودعم الریادة واالبتكار والمبادرات 
الطالبیة وتوسیع قاعدة المشاركة وتوفیر بیئة حاضنة وجامعة الدماج الطلبة وتعزیز روح التعاون 

  .لطائفیة والعنصریةفیما بینھم لنبذ النعرات الجھویة وا
   
   

ووسعت التعدیالت الجدیدة من مھام وصالحیات مجلس اتحاد الطلبة ولجانھ وعملت على تنسیق 
االمور المالیة وآلیات صرف مخصصاتھ، لیتمكن من اداء مھمتھ في خدمة الطلبة والمجتمع المحلي 

  .ودعم المسیرة االكادیمیة والعمل الجماعي والتطوعي
   
   

من الفصل الثالث حول عضویة االتحاد ) ٨(یالت اغلب المواد وجاء من ابرزھا المادة وطالت التعد
یكون على مستوى الدائرة : وتكوینھ حیث نصت على أن تكون االنتخابات على مستویین، األول

  .االنتخابیة ویكون لكل عضو من اعضاء الھیئة العامة اصوات بعدد مقاعد الدائرة
   
   

مقعدا، وتجري على اساس القائمة النسبیة ) ١٥(ن على مستوى الجامعة بعدد والمستوى الثاني یكو
كلیات على االقل، ویكون لكل  ٦مرشحین حدا ادنى من طلبة  ٩المغلقة بحیث تشكل كل قائمة من 

  .عضو من اعضاء الھیئة العامة صوت واحد الحدى القوائم
   
   

االنتخابات في اي من الفصلین االول أو الثاني  مرونة اجراء) ز(منحت تعدیالت المادة نفسھا للفقرة 
إمكانیة تمدید مدة ) ط(من كل عام جامعي بدال من تحدیدھا بفصل معین، فیما منح تعدیل الفقرة 

  .المجلس في حالة الضرورة
   
   

وانسجاما مع معظم التشریعات المتعلقة باالنتخابات والتي عادة ما تحدد األسس لحل المجالس 
من الدستور االردني التي ) ٣(الفقرة ) ٣٤(حاالت معینة، ومن امثلتھا المادة مع المادة  المنتخبة في

لتنظم الحاالت التي یجوز فیھا حل ) ٨(على المادة ) ي(تجیز حل مجلس النواب فقد تم اضافة  الفقرة 
  .مجلس االتحاد

   
   

یقدرھا  مجلس العمداء وتعزیزا للشفافیة فقد منحت صالحیة حل مجلس االتحاد في حاالت خاصة 
ولیس رئیس الجامعة، في ھذه الحالة فال بد من اجراء انتخابات جدیدة خالل مدة فصل دراسي واحد 

  .على اال یكون ذلك خالل الفصل الصیفي
   

  ٣/٣/٢٠١٧الجمعة                                              ١:الرأـي ص/١:الغد ص/٣:الدستور ص/أخبار األردنیة
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من الفصل االول التي تؤكد على ) ٣(اما بخصوص آلیة االنتخاب لم تجر اي تعدیالت على المادة 

لیھم على قاعدة االنتخاب السري بصورة ورقیة او الكترونیة والتي یتم حق الطلبة بانتخاب ممث
في اشارة الى ان اللجنة العلیا لالنتخابات الزالت تدرس امكانیة . تحدیدھا بقرار من مجلس العمداء

  .اجراء انتخابات عبر التصویت االلكتروني ولم یتخذ مجلس العمداء  قرارا بذلك حتى االن
   
   

  راء االنتخابات مطلع شھر نیسان المقبلومن المزمع اج
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  من طلبتھا ٣٨ھندسة األردنیة تخرج الفوج 
  
  

احتفلت كلیة  -سناء الصمادي
الھندسة في الجامعة األردنیة الیوم 

طالب وطالبة من ) ٤٠٠(بتخریج 
من طلبة الفصل األول ) ٣٨(الفوج 

موزعین على طلبة البكالوریوس 
  .والدراسات العلیا

  
د الكلیة الدكتور غالب وأعلن عمی

عباسي في كلمة ألقاھا بھذه المناسبة 
أن الكلیة بدأت التحضیر العتماد 
برامجھا التعلیمیة على المستوى 
العالمي معتمدة على خبراتھا العریقة 

) ABET(في إدارة الجودة، ومنسجمة مع منھجیة مجلس االعتماد األمریكي للھندسة والتكنولوجیا 
  .لوحیدة التي تعتمد البرامج الھندسیة في الوالیات المتحدة األمریكیة وخارجھاالذي یعد الھیئة ا

برامج : وفي السیاق أضاف أنھ تم اعتماد ثالثة برامج تعلیمیة من برامج كلیة الھندسة وھي
البكالوریوس في الھندسة الكیمیائیة، والمیكانیكیة والكھربائیة، الفتا إلى أن بقیة البرامج في الكلیة  

طمح  للحصول على االعتمادیة، ومن المتوقع أن تتقدم لذلك  في شھر تشرین األول من  العام ت
  .الحالي

وأشاد عباسي بكلیة الھندسة؛ إذ تعد من الكلیات الرائدة في الجامعة بأساتذتھا وطالبھا الذین ما 
خطى حثیثة نحو ، لتسیر ب١٩٧٤ادخروا جھدا لیكونوا في طلیعة خریجي الجامعات منذ تأسیسھا عام 

تحقیق أھدافھا وذلك بتولیف أساسیات العلوم التطبیقیة واإلبداع الھندسي مع التعلیم الجامعي ذي 
  .الجودة العالیة

  
حول توفیر بیئة تعلیمیة نموذجیة محفزة لتعلم المھارات  -حسب عباسي  - وتتمحور رسالة الكلیة 

باحثین في علوم الھندسة المختلفة التي تلبي الھندسیة والبحث العلمي الھندسي؛ لتخریج مھندسین و
متطلبات القطاع الھندسي محلیا وعربیا وعالمیا، وتأمین حاجات المجتمع من الكفاءات في مجاالت 
األبحاث واالستشارات الھندسیة وتنفیذ المشاریع والصیانة والتدریب، والمساھمة عالمیا في البحوث 

  .ورةوالدراسات واالختراعات العلمیة المتط
  

ودعا عباسي الطلبة الخریجین إلى السعي نحو امتالك القدرة على التفكیر التحلیلي علما ودرایة 
ومعرفة في حقول الھندسة العامة، ومعرفة متقدمة في مجاالتھم الھندسیة المتخصصة، واستكشاف 

لى مجابھة المعرفة الجدیدة والمشاركة في كثیر من المجاالت البحثیة وتخریج مھندسین قادرین ع
  .تحدیات المستقبل

   
وفي ختام الحفل سلم عباسي الشھادات للخریجین مباركا لذویھم ما حققھ أبناؤھم الخریجون من تمیز 
ونجاح، معربا عن أمنیاتھ لھم بمزید من التقدم في حیاتھم العملیة والعلمیة القادمة بتوظیف ما نھلوه 

  .خالل دراستھم في خدمة الوطن والمجتمع

  طلبة نیوز/أخبار األردنیة
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  منحة لفرع العقبة خطوة في االتجاه الصحیح ٢٠٠رار التعلیم العالي بتخصیص ق
  

منحة للطلبة الدارسین في الجامعة  ٢٠٠قرار وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بتخصیص 
االردنیة فرع العقبة من أبناء اقلیمي الوسط والشمال یعد من القرارات المھمة والتي جاءت في وقت 

ن الفرع یشھد انطالقة جدیدة في ظل سیاسیات وخطط متوسطة وبعیدة األمد وضعتھا مناسب حیث أ
إدارة الجامعة ورئاسة الفرع للخروج عن المألوف وما اعتاد الوسط األكادیمي سماعھ عن العجز 

  .المالي والعبء الذي یشكلھ الفرع على الجامعة االردنیة
  

ً ولعل قرار التعلیم العالي جاء من الوزیر الحا لي الدكتور عادل الطویسي الذي سبق أن كان رئیسا
للجامعة ویعرف بواطن األمور لذلك فقد كان القرار لتصویب وضع وجرأة في المضي قدما في 
طریق اإلصالح وعدم التسویف وحتى ال یأتي وقت نكرر فیھ مشھد التباكي على المؤسسات التعلیمیة 

  .بسبب التأخر في اإلصالح
  

ة فرع العقبة أصبح واقعا ال بد من یجتھد الجمیع من أجل أن یصبح قصة نجاح على الجامعة االردنی
مستوى الوطن وھذا ما تعمل إدارة الفرع ممثلة برئیسھا الدكتور موسى اللوزي ورئاسة الجامعة 

  .االردنیة برئاسة الدكتور عزمي محافظة على تأكیده 
  

م الواقع االستثماري للعقبة كمنطقة اقتصادیة كما وأن ھذه المنح ستعزز من الجھود المبذولة لدع
وھذا یعبر بحق عن رؤیة وطنیة شاملة ومتكاملة في رفد القطاعات االقتصادیة واالجتماعیة . جاذبة 

والثقافیة في العقبة بالعنصر البشري الذي یدعم مسیرة اإلنجاز والتقدم في تلك المنطقة المھمة من 
  البالد

  
المقاییس قرار سلیم وناجح ولھ ابعاده التنمویة والمستقبلیة والتي سیكون لھا  قرار التعلیم العالي بكل

ثمار ونتائج إیجابیة على الوضع التعلیمي واألكادیمي والذي سیعزز من التنافسیة لمؤسسات التعلیم 
 العالي في إقلیم الجنوب بشكل یدفع نحو مزید من الخطوات األكیدة والثابتھ نحو الجودة في التعلیم

  .الجامعي 
  
  

  طلبة نیوز
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  «األردنیة»اختتام فعالیات المشروع األوروبي لتطویر مساقات ھندسة البیئة في 

  
اختتمت في الجامعة االردنیة فعالیات ورش العمل التي عقدت على ھامش اجتماع انطالقة مشروع 

: االولى تطویر مساقات ھندسة البیئة وادخال مفھوم التغیر المناخي في منھاج المرحلة الجامعیة «
المدعوم من االتحاد االوروبي ضمن » )EGREEN(نقل التجربة االوروبیة لألردن وسوریا 

  .مشاریع ایراسموس بلس
  

والقى رئیس الجامعة االردنیة الدكتور عزمي محافظة لدى افتتاحھ فعالیات االجتماع كلمة أثنى 
ذي سیتم من خاللھ بین مؤسسات خاللھا على فریق العمل وأشاد بفكرة المشروع والتبادل العلمي ال

  .التعلیم العالي في اوروبا والشرق األوسط مما سیسھم في خدمة أھداف الجامعة األردنیة ورؤیتھا
  

حازت على العدید من المشاریع المدعومة اوروبیا خالل السنوات الماضیة » األردنیة«وتابع أن 
األوروبي فضال عن أنھا شریكة في  ضمن برنامج تیمبوس وایراسموس بلس المدعومان من االتحاد

  .العدید من المشاریع العالمیة األخرى
  

وتضمنت فعالیات الجلسة األولى لورش العمل التي امتدت لمدة ثالثة أیام عروض تقدیمیة عن جمیع 
شركاء المشروع من مؤسسات وفرق عمل كما قدم المنسق العام للمشروع الدكتور أحمد السالیمة 

ة المیكانیكیة في الجامعة األردنیة ملخص عن المشروع أھدافھ ونشاطاتھ والنتائج رئیس قسم الھندس
  .المتوقعة لھ قدمھا

  
وقدم الدكتور فھمي أبو الرب من جامعة العلوم والتكنولوجیا في الجلسة الثانیة محاضرة تعریفیة 

جامعة  وخطة عملھا تحدث فیھا الدكتور ولفغانغ سترایشر من» شبكة المشروع«بحزمة عمل 
  .» دراسات احتیاجات التدریب«انسبروك األلمانیة عن خطة العمل لحزمة 

  
وفي السیاق أوضح الدكتور ادواردو كاردوسو من الجامعة الكاثولیكیة البرتغالیة في محاضرة لھ 

  .»تطویر المحتوى التعلیمي االلكتروني والكفاءات«خطة عمل 
  

المراقبة «لمانیة األردنیة محاضرة حول حزمة عمل كما ألقى الدكتور لؤي قویدر من الجامعة األ
، والدكتور عدنان غاتا من جامعة البعث السوریة محاضرة أخرى تعریفیة بحزمة عمل »والتقییم

  .قبل فتح باب النقاش في ختام الجلسة الثانیة» النشر واالستدامة«
  

ریفي للدكتور سلمان عجیب من وفي الجلسة الثالثة التي بدأت فعالیاتھا في الیوم الثاني بعرض تع
؛ عقدت حلقة نقاشیة »تطویر الخطة الدراسیة والمناھج«جامعة ھوكستر األلمانیة عن حزمة عمل 

حول آلیة اختیار المساقات من خالل ثالث مجموعات موزعة على موضوعات الطاقة والمیاه والبیئة 
  .لو بابتیستا والدكتور مارتن كالشمیتالتي شارك فیھا كل من الدكتور ولفغانغ سترایشر والدكتور باو

  
قدماھا الدكتور » اإلدارة»و» بناء القدرات«واشتملت فعالیات الجلسة الرابعة على محاضرتین حول 

مارتن كالشمیت من جامعة ھامبورغ األلمانیة والدكتور أحمد السالیمة من الجامعة األردنیة على 
ن إدارة عامة وعلمیة وجودة وإعالمیة للمشروع، التوالي تضمنت األخیرة اإلعالن عن تشكیل لجا

  .إلى جانب نبذة عن خطة العمل على اإلدارة المالیة لتكالیف المشروع كافة
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ویھدف المشروع بحسب السالیمة إلى تطویر وتحدیث مساقات ھندسة البیئة وإدخال مفھوم التغیر 

في التعلیم في كل من الجامعات المناخي في منھاج المرحلة الجامعیة باتباع األسس األوروبیة 
الشریكة في األردن وسوریا باالضافة إلى إدخال نظام التعلم اإللكتروني ونظام الساعات األوروبي 
في تلك الجامعات وبناء قدرات أعضاء ھیئة التدریس والمساعدین التقنیین والطالب في مجال البیئة 

وتعزیز ونشر التقنیات البیئیة الحدیثة والتشبیك  وتغیر المناخ وذلك من خالل نقل الخبرات األوروبیة
  .مع مختلف الشركات والمؤسسات والجامعات ذات العالقة

  
وبین السالیمة أن ھذا المشروع الذي شارك في فعالیات اجتماعھ أربع جامعات من ألمانیا والبرتغال 

وریا یسعى لبناء والنمسا وشركة استشارات برتغالیة وست جامعات أردنیة وثالث جامعات من س
قدرات الطلبة لتناسب حاجة السوق المتجددة وكذلك لتعزیز وتطویر مھارات أعضاء الھیئة التدریسیة 

  .من خالل التدریب على أیدي الخبراء
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  .!!!انتخابات اتحاد طلبتھا إلى وجھ إلكتروني» األردنیة«ھل ستحول 

  
لتي یمكن ان تلحق باي انتخابات طالبیة ان یتم ھل یمكن ان یتم یكون الحل االمثل لوقف حالة العنف ا

، ھل یمكن ان یؤدي ذلك الى ضبط االمور وایصالھا الى بر االمان !التعامل مع االنتخاب الكترونیا 
، وھل یمكن ان تصنع الجامعة االردنیة نموذجا مختلفا بتحویل االنتخابات الى حالة الكترونیة یتم !

ویت االلكتروني بدال من التوجھ لصنادیق االقتراع واالمساك بالورقة من خاللھا دفع الطلبة الى التص
، وھل سیكون دفن عملیات العنف التي تھابھا كل المؤسسات االكادیمیة !ووضعھا داخل الصندوق 

  یوم االنتخابات بأن یتحول القرار الى الكتروني ؟؟
ات الطالبیة الى فعل بشري ورقي وھل ستختفي مالمح مھرجان االنتخاب فعلیا عندما تتحول االنتخاب

وصندوق اقتراع ؟ وھل من الممكن ان تغیب مظاھر الجسد الدیمقراطي عندما تقرر الجامعة 
  ..االردنیة تحویل انتخاباتھا والول مرة بتاریخ االنتخابات الطالبیة الى قرار الكتروني 

الجامعة االردنیة بعد تدارسھ  مصادر بالجامعة االردنیة، ترى ان القرار في حال اتخذه مجلس عمداء
سیؤول الى زیادة فعلیة باعداد الناخبین سیما، وان الدراسات تشیر الى عزوف مئات الطلبة 
والطالبات من التوجھ الى صنادیق االقتراع السباب تتعلق بقضیة التزاحم والتأثیر السلبي الذي قد 

د یمنع الطالبات من التوجھ الى یمارسھ بعض انصار الناخبین والتزاحم الجسدي ایضا الذي ق
  .الصنادیق خوفا من التعرض الي مضایقات

كما تشیر مصادر الجامعة الى انھ وفي حال تم اتخاذ القرار بتحویل االنتخابات الى فعل الكتروني، 
سیخفف الجھد على الجامعة فعلیا ویخفض من تكلفة اجراء االنتخابات، حیث لن یكون ھنالك فرق 

من الجامعي والمراقبین في كل كلیات الجامعة، وستعلن النتائج بعد دقائق من وقف منتشرة من اال
  ..االقتراع االلكتروني 

كما تؤكد تلك المصادر ان مظاھر العنف الجامعي ستخف بشكل ملموس مع ابتعاد الطلبة عن 
خابات الى التجمعات في الكلیات ووجود فرق من كل داعمي المرشحین، كما انھ من شأن تحویل االنت

فعل التكتروني ان تجعل الطالب اكثر حضاریة وتفاعال، عبر متابعة النتائج عبر شاشات ستوزع في 
الحرم الجامعي وفي اماكن محددة، وتحید نظر الطلبة عن التجمعات البشریة التي من شأنھا خلق 

  .توترات بین حشود الطلبة المتجمھرین حول وفي الكلیات بالجامعة 
اتھ وفي حال تم اتخاذ القرار االلكتروني ستتحول الجامعة الى منصة الكترونیة عبر وفي الوقت ذ

امكانیة الطلبة من التصویت عبر اجھزة الجامعة الموجودة وفقا لترتیب معین، اضافة الى امكانیة 
التصویت عبر الھواتف المحمولة، ضمن الشبكة العنكبوتیة التي تندرج تحت مظلة الجامعة، حیث 

وفي حال طبقت الخطوة االولى التصویت فقط عبر تواجد الطالب بالجامعة منعا الي قرصنة  ستكون
  .لالنتخابات او االصوات حیث ستوجد تقنیة االمان االلكتروني

االصوات التي تعارض ھذا التوجھ، تتحدث عن حالة ستبعد الطالب عن الوھج الدیمقراطي الحقیقي 
والكیفیة التي ستضبط بھا العملیة، وامكانیة عدم اخضاعھا وستغیب ربما المصداقیة والعدالة، 

  .للتدخل، وتحویلھا الى مسار اخر، غیر الذي ترغبھ السلطة الطالبیة 
ومن یقدم اعتراضا على تلك الخطوة التي لم تقر بعد، فھي التي تتحدث عن غیاب عن االجواء   

ة وایة تجارب انتخابیة باالردن، ال تخضع لتلك االنتخابیة الحقیقیة باالبلد، حیث ان التجربة البرلمانی
االلیة، والمفترض ان تكون الجامعات نموذجا مصغرا لالجواء التي تمارسھا االردن بشكل عام، 
وھذا سیبعد الطلبة عن االجواء الفعلیة التي یمكنھ من خاللھا ممارسة حقھ االنتخابي ضمن اجواء 

  .صورة وھذا الذي ستغیبھ العملیة االلكترونیة مھرجانیة یتفاعل فیھا الجسد مع الصوت ول
ومن غیر الممكن بالطبع ان ننصھر مع العقلیة الطالبیة السلبیة التي ترى بأي مكان او مجال او 
مساحة فرصة لممارسة العنف والتوتر واثارة القالقل وزرع الفتنة بین الطلبة، وكیف یمكن ضبط 

  ٥/٣/٢٠١٧األحد                                                                                                 ٣:الدستور ص
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زالت تتوارث عبر االجیال، تؤكد ان الحالة االلكترونیة  عملیة العنف في ظل وجود ثقافة طالبیة ما
الیمكنھا ان تخلینا من العنف، ألنھ حالة ملتصقة مع مئات الطلبة، واالصل ان تتم معالجتھا، ولیس 

  .البحث عن اطر مختلفة لوقفھا او محاولة منعھا، او الوصول بھا الى مناطق اخرى 
باجراء االنتخابات الكترونیا، مفاجأة یمكن الرجوع السبابھا  التفكیر من قبل ادارة الجامعة االردنیة

بایجاد اقل حالة من االحتكاك بین الطلبة، وضبط عملیة التحرك، ووقف اي حاالت قد ترد الى اذھان 
بعض الفئات الطالبیة المضللة والتي تخطط للعنف ان كانت كذلك قبل اسابیع من موعد االنتخاب، 

باي شكل من االشكال من ارتكاب اي اعمال ال تلیق بجامعاتنا ومجتمعنا، الن وھذا االمر لن یمنعھا 
العنف تفكیر وتخطیط ولیس ولید لحظتھ وھو ثقافة واستعداد فطري عند طلبة الجامعة، وال یمكن 
الي وسائل الكترونیة ان تضبط ھذا االجراء، فاالساس ضبط السلوك ولیس تغییر شكل العملیة 

من عمل جسدي وبشري وتفاعل طالبي من الدرجة االولى، لیكون ھكذا جامد بال االنتخابیة لتحول 
  ..رونق 

القرار لم یحسم بعد، ولم یخضع بعد للنقاش او الحسم، وما زالت االفكار تحت القراءة والتحلیل، لكن 
ر الفنیة الجامعة كما اكدت مصادرھا، مستعدة بالكامل الجراء االنتخابات الكترونیا، ولن تثنیھا االمو

عن ذلك، فالقرار لیس مرتبط باجراءه فنیا، فلن یكون عصیا وصعبا على ادارة الجامعة ان تجري 
االنتخابات الكترونیا، لكن القرار سیرتبط بامور عدة وتفاصیل ربما بعضھا غیر معلن، ویخضع 

قبلة، فھل ستطلق العتبارات متعددة االشكال، وسیحسم مجلس العمداء القرار خالل االیام القلیلة الم
الجامعة االردنیة شارة البدء بتحویل انتخابات الجامعات االردنیة الى جھاز حاسوب وتطبیق عبر 

  الھواتف النقالة ؟؟؟ 
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الحاجة لنھج ثوري في إصالح وتطویر الخطط الدراسیة حمایة للطالب من الفكر : محافظة

  اإلرھابي
  

ي محافظة حجم التحدیات والمخاطر التي تحدق بالتعلیم ال یخف رئیس الجامعة االردنیة الدكتور عزم
ویرسم محافظة خطة اصالحیة .. «ام الجامعات « العالي في االردن وباالخص بالجامعة االردنیة 

انقاذیة العادة الجامعة االردنیة الى مركزیتھا العلمیة واالكادیمیة والمعرفیة على خریطة التعلیم 
  .االعالي وطنیا واقلیما وعالمی

، ان العملیة التعلیمیة بالجامعة تخضع لمراجعة ثوریة «الدستور «وقال محافظة في حوار خاص مع 
على كل الصعد، وأن االزمة المالیة التي تعاني منھا الجامعة ال بد ان تواجھ بقرارات رشیدة تزید من 

التشریعي  االیرادات، وعبر عن رضاه عن االستقاللیة التي حققتھا الجامعات على المستوى
  . مخالفة اداریة ومالیة تم احالتھا الى دیوان المحاسبة ٥٠واالجرائي، مشیرا الى ان 

واعترف محافظة بتقصیر القطاع الخاص وتقاعسھ في دعم البحث العلمي والطلبة المتوفقین 
  .. وتالیا نص الحوار. والمتمیزین والفقراء

االول من رئاستي للجامعة االردنیة، وھنا سأتكلم من الشھر المقبل سأكون قد أتممت العام  ٢٨ـ في 
أوال عن مواطن االصالح وأرید أن اسمي ھذا ما نخطط النجازه مستقبال في سبیل تطویر العملیة 

  .التعلیمیة
وثمة مستوى جاري التخطیط لھ یتعلق بتعدیل الخطط الدراسیة ومتطلبات الجامعة والتي لم یجر 

دة، وبات من الضروري بل الملح أن یجري تعدیلھا بما یتالءم مع روح علیھا أي تعدیل منذ اعوام بعی
  .العصر والتغییرات العامة التي حصلت في المجال العام

ما سیتم تعدیلھ على الخطط والمناھج والمساقات الدراسیة سیكون ثوریا، بمعنى االنقالب على 
سنجتھد في إدخال مھارات متطورة المحاور التقلیدیة التي ثبت أنھا ال تؤثر على وعي الطالب، و

  . باالتصال وعلومھ الحدیثة ومساقات الفلسفة والفكر النقدي والتفكیر العلمي
التجدید في العملیة التعلیمیة سیكون على ارضیة معرفیة تعلیمیة تأخذ الطالب الجامعي الى الفكر 

شخصیة الطالب لیكون المحور النقدي، وبناء المھارات القیادیة في وعیھ، وبث روح االستقاللیة في 
  .المركزي في العملیة التعلیمیة بعیدا عن االسالیب التقلیدیة السائدة التي تجعلھ عنصرا مشاركا

و لربما أن أكثر ما یدعو الى تبني نھج ثوري في اصالح وتطویر الخطط الدراسیة، حمایة الطالب 
وطنیة االخیرة الصادرة عن مركز من االنجرار وراء الفكر االرھابي والمتطرف، والدراسة ال

من % ٧الدراسات االستراتجیة التابع للجامعة االردنیة بعثت ارقام مقلقة وخطیرة والتي تشیر الى أن 
  .الطلبة لدیھم میول وتوجھات وتأیید للفكر المتطرف

   
  ماھو الوضع المالي للجامعة االردنیة؟: الدستور] 
   

الجامعیة ھي المصدر االكبر الیرادات الجامعة، وفي عام  ـ الوضع المالي للجامعة صعب، الرسوم
من ایرادات الجامعة، وھي %  ٧٨على سبیل المثال شكلت الرسوم الجامعیة ما نسبتھ  ٢٠١٦

  . ملیون دینار ١١٢ملیون دینار من اجمالي میزانیة بلغت  ٩٠باالرقام تقدر بـ 
« العادي «االول، البرنامج التنافسي : ن والرسوم الجامعیة كما ھو معلوم فانھا تتغذى من مصدری

ویرفدان المیزانیة « الموازي والدولي «: ملیون دینار، أما الثاني فھما البرنامجین  ٣٤والذي یشكل 
  .ملیون دینار سنویا ٥٦بنحو 

  ٥/٣/٢٠١٧األحد                                                                                                   ٥: الدستور ص
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أذن، فان الحدیث عن الغاء برنامج الموازي غیر وارد بتاتا، وفي حال تم اتخاذ قرار بھذا الشأن، فانھ 
ني اغالق الجامعات ما دام لیس ھناك دعم حكومي وال تعدیل على نظام رسوم البرنامج التنافسي یع
  .وھو مستبعد في الوقت الراھن« العادي «

مطاعم وكافتیریا ومدرسة ومزرعة وتأجیر « وأیضا الجامعة لدیھا ایرادات اخرى من االستثمار 
نا دعني أقول أن االنفاق الباھظ على رواتب ملیون دینار سنویا، وھ ٢٠والتي تشكل نحو « مرافق 

  .موظفي الجامعة یحول دون أي تفكیر عن مردود مالي ایجابي قد تحققھ تلك االستثمارات
   

  ماھي حاجة الجامعة الى تعیینات جدیدة اكادیمیة واداریة؟ : الدستور] 
   

في تخصصات علمیة وطبیة ـ الجامعة مازالت بحاجة الى تعیینات الكادیمیین في الھیئة التدریسیة 
وھندسیة والقانون، وھنالك برامج تدریسیة على مستوى الماجستیر والدكتوراة تم توقیفھا بسبب نقص 

  .«ماجستیر ادارة االعمال والعلوم السیاسیة « الھئیة التدریسیة 
ر البحث العلمي یعاني من ازمة خانقة وال بد من االعتراف أن االنفاق على البحث العلمي فقی

والشحیح یصیب العملیة التعلیمیة في الضمور والجفاف والتردي، وكما ھو معلوم فان معدالت 
  .االنفاق على البحث العلمي في دول العالم المتقدم تتجاوز ملیارات الدوالرات سنویا

وھنا أرید تسجیل مالحظة شدیدة االھمیة وتتعلق في تقصیر القطاع الخاص وباالخص الصناعي 
لیتھ اتجاه دعم البحث العلمي، فالدعم الذي تقدمھ كبرى شركات االدویة والصناعات بتحمل مسؤو

الطبیة للجامعة االردنیة وغیرھا ال یتجاوز دعما عادیا وبسیطا ال یرقى الى المستوى المأمول 
  .والمطلوب في رفد كلیات علمیة بالحاجات العلمیة البحثیة المطلوبة

یوت خبرة مشھود لھا عالمیا في شتى العلوم المتخصصة في ھذه كلیات الطب والصیدلة االردنیة ب
المجاالت والبد لشركات القطاع الخاص أن تستفید منھا في مجاالت تطویر البحث العلمي، لالرتقاء 
بصناعة االدویة الوطنیة، بدل البحث عن بدائل اجنبیة ترھق االقتصاد الوطني، وتعطیل عملیة 

  .يتطویر واصالح التعلیم العال
   

  وماذا عن االستثمارات الجدیدة؟: الدستور] 
   

ـ ھنالك خطة استثماریة طموحة تضم مشاریع مطروح تنفیذھا على مراحل ومنھا إنشاء فندق ومركز 
مؤتمرات بالشراكة والتعاون ما بین كلیة السیاحة والفندقة والقطاع الخاص، وأیضا ھنالك مشروع لـ 

على صندوق االستثمار، وبنظرة ابعد أیضا الى االستثمار  ، واالخیر معروض»مواقف السیارات«
« بیوت للطلبة «في سیاق خطة تطویر االیرادات نسعى الى االستثمار في موالت وابراج سكنیة 

  .داخل الحرم الجامعي
   

  ھل أنت راض عما تحتلھ الجامعة في التصنیفات العالمیة؟: الدستور] 
   

لمعاییر التي تعتمدھا قیاسات التصنیفات العالمیة، وأكثر تصنیف ـ بالطبع لست راضیا، وإن اختلفت ا
حیث یعتمد على البحث العلمي وعدد الطلبة واعضاء ھیئة التدریس « بریطاني «موضوعي ھو 

  .والتوظیف
الجامعة االردنیة في العالم احسن بكثیر من تصنیفھا على المواقع المعتمدة « صیت «واالھم ھنا، أن 
في حقول علمیة ومعرفیة وخاصة أن « علماء « عة عبر عقود قدمت اسماء بارزة عالمیا، فالجام

فالطبیب زیاد حجازي احد .. كوكبة من خریجھا احتلوا مواقعا علمیة بارزة على مستوى العالم
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خریجي الجامعة من ابرز الجراحین في امریكا وتم تسمیھ مؤتمر علمي رفیع المستوى باسمھ یعقد 
  .ینة بالعالمسنوات في مد ٣كل 

وایضا الجامعة قدمت للعالم علماء ترشحوا لنیل جائزة نوبل واخرون حصدوا جوائز عالمیة ھامة 
وقدموا ابحاثا ودراسات تنشر باسم الجامعة االردنیة، فالجامعة اسمھا مؤثق على مستوى العالم بانھا 

  .مركز علمي معرفي وبحثي خصب ومتقدم
طلبة عرب یتلقون الدرسة في الجامعة االردنیة، وھي تنافس وایضا، البد من االشارة الى أن 

طالب عربي في  ٨٠٠جامعات عربیة وشرق اوسطیة بل تتقدم علیھم، فاالردنیة تحتضن نحو 
  .برنامجي الماجستیر والدكتوراة، وھنا التنافس باختیار االردنیة لم یأت من فراغ او مجرد صدفة

   
  ھل تعتقد بانھا بحاجة الى اصالح؟سیاسة القبول الجامعي، : الدستور] 
   

ـ سیاسة القبول على مستوى التخصص المعمول بھا حالیا في الجامعات االردنیة غیر مناسبة، والبد 
من اعتماد سیاسة بدیلة وھي القبول على مستوى الكلیة، وھذا ما اسعى الى اعتماد تطبیقھ في 

  .الجامعة االردنیة في العام الدراسي الجامعي القادم
ومن مالحظتي الجارحة لسیاسة القبول على مستوى التخصص أنھ یفتقد للنزاھة والشفافیة 
والموضوعیة، فطالب بحاجة الى منحھ فرصة اوسع في اختیار التخصص الدراسي، من خالل 
اعتماد مبادئ السنة التحصیریة في الكلیة، واضافة امتحانات اخرى على مستوى اختبار مھارات 

  . تین العربیة واالنجلیزیةالحاسوب واللغ
واكتشف أن الطلبة على مقاعد الدراسة والخریجین یعانون من ضعف مزمن في اللغة العربیة 

الحاسوب : وادوات التواصل، واقرار مجلس عمداء الجامعة االردنیة المتحان في المھارات الثالث 
الباب امام حدیث مختلف عن تطویر  واللغتین العربیة واالنجلیزیة سیتم تطبیقھ العام المقبل، وسیفتح

  .العملیة التعلیمیة الجامعیة
   

  ألمحت في حدیثك الى زیادة رسوم الساعات الجامعیة؟ : الدستور] 
   

ـ انا مع مجانیة التعلیم، ولكن استمرار عیش الجامعات مرھون بین فكي مراجعة اسعار الساعات 
ادرة بالوقت الراھن على تحمل اعباء مالیة الدراسیة والدعم الحكومي، وحیث إن االخیرة غیر ق

  . اضافیة جراء االزمة االقتصادیة الخانقة التي تمر بھا البالد، فال یبقى أمامنا غیر الخیار االول
د من التنبھ الیھا بحذر، وھي تتعلق بعدد الطلبة المقبولین في الجامعات سنویا، ومسألة اخرى، الب

ارقام مرتفعة تدمر العملیة التعلیمیة، وثمة ضرورة الى الموازنة بین أي حدیث عن تطویر التعلیم 
  .العالي واعداد الطلبة المقبولین وھو تحد كبیر یواجھ انقاذ التعلیم العالي

   
  یّم فرع الجامعة االردنیة في العقبة؟كیف تق: الدستور] 
   

ملیون دینار من میزانیة الجامعة، وال بد من االعتراف  ١،٥ـ مشروع فاشل، ویستنزف سنویا نحو 
باننا قد تورطنا في مشروع فرع العقبة، وقد فتحت مسارات عدة مع مجلس التعلیم العالي لتسویة 

روضا للنقاش یتعلق بدمج فرع االردنیة في العقبة وضع فرع العقبة، وقد توصلنا الى خیار مازال مع
  . مع جامعة البلقاء التطبیقیة

   
  أنت من المدافعین عن استقاللیة الجامعات، فما المساحة المتاحة؟: الدستور] 
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وأنا من اشد المدافعین عنھا، وتدخل وزارة التعلیم العالي یقف لحد ما عند .. ـ االستقاللیة متحققة نسبیا
الجامعي، وفي تجربتي خالل العام االول في رئاسة االردنیة تعرضت لضغوطات وواسطات  القبول

من اعیرة مختلفة، ولكني رفضت الرضوخ لھا وفي ھذا الباب البد من االشارة الى أن تدخالت 
النواب واالعیان قد خفت كثیرا، ویبدو ان رسالة جاللة الملك عبدهللا الثاني بھذا الخصوص قد أتت 

  .ولھابمفع
وقانون التعلیم العالي الجدید منح الجامعات مزیدا من االستقاللیة في تدبیر شؤونھا، وتدخل مجلس 
التعلیم العالي بدأ محصورا في أمور محدودة، ولكن ما ھو مھم اعادة النظر في االسس والمعاییر 

جوة والمطلوبة في الموضوعیة الختیار اعضاء مجالس االمناء للجامعات، لیكونوا على السویة المر
دعم الجامعات معنویا ومالیا، وھي مسألة بغایة االھمیة بنظر كثیرین من أھل الرأي والقرار في 

  .التعلیم العالي
   

  ھل أوقفتم تعیینات ألكادیمیین اتھمت بأنھا غیر قانونیة؟: الدستور] 
   

التقییم، وھناك زمالء في  ـ االكادیمون یخضعون لتقییم سنوي، ویتم تجدید عقودھم بناء على تقاریر
كلیات مختلفة تم فصلھم الن تقاریرھم كانت اقل من المعاییر المطلوبة، وایضا ھنالك مجالس تأدیبیة 

  . تنظر بكل الشكاوي المقدمة بالھیئة التدریسیة على اختالف انواعھا واشكالھا ومصادرھا
   

  ما تقییمكم لكلیة الطب في االردنیة؟: الدستور] 
   

من تدارك مسألة بغایة الحساسیة، وھي ارتفاع عدد الطالب المقبولین في مساقات الطب في ـ البد 
االردنیة، وذلك یؤثر سلبا على جودة التعلیم، وحتى ال یتحول الطالب الى عبء، فاني أنظر من 

  .زاویة مغایرة لسیاسة القبول في كلیات الطب حفاظا على مستواھا وسمعتھا محلیا واقلیمیا ودولیا
   

  ماذا تقدمون من رعایة للطالب المبدع والفقیر؟: الدستور] 
   

ـ الطالب المبدعون یحصلون على منح من التعلیم العالي وصندوق تبرعات الجامعة االردنیة، 
والصندوق الثقافي االسالمي الذي یقدم دعما وتبرعات للطالب، ومنح من الجامعة في الدراسات 

عدات اخرى من جھات ومؤسسات وافراد، وان كان الدعم المقدم غیر العلیا للطالب المتفوقین ومسا
كاف ولیس بالمستوى المطلوب، وھنا نلمس أیضا تقصیرا من القطاع الخاص بتحمل مسؤولیاتھ تجاه 

  .االبداع والتمییز
   

  ما قصة ما یتوارد من شكاوي واتھامات لعدم قانونیة عطاءات جامعیة؟: الدستور] 
   

صان ومقدس، ومن تمتد یده علیھ فانھا تقطع، وعطاءات الجامعة االردنیة واالذرع ـ المال العام م
التابعة لھا من مستشفى الجامعة والمدرسة النموذجیة وغیرھا تجري وفقا لالصول القانونیة المرعیة، 

  .ومن یملك وثیقة تخالف ما أقول فعلیھ ارسالھا الى القضاء والھیئات الرقابیة المعنیة
قضیة لمخالفات وقعت في عھد رؤساء سابقین الى دیوان المحاسبة،  ٥٠رئاسة الجامعة وقد رفعت 

والتحقیق جار بھا، وأي مخالفات جدیدة یتم اكتشافھا من الجھاز الرقابي والتفتیش في الجامعة فان 
  . مصیرھا الحتمي سیكون نحو دیوان المحاسبة ومكافحة الفساد

   
  في رئاسة الجامعة أم طبیبا ومدرسا في كلیة الطب ؟... أین تجدون نفسكم أكثر: الدستور] 
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ـ أنا طبیب أوال وآخرا، ولكن أكثر ما یشغلني في الوظیفة ھو قدرتي على تقدیم الخدمة المطلوبة تجاه 

عملت رئیس قسم ومدیرا للمختبرات ونائب عمید في .. وطني وملیكي، ورئاسة الجامعة وظیفة مؤقتة
، خبرة اكادیمیة واداریة جعلتني أطل على بیئات .سنوات٣ت عمیدا لـ كلیة الطب ومن ثم اصبح

  .وقضایا التعلیم الجامعي من األلف الى الیاء
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  اردنیة العقبة و الرواد تُخرجان الفوج االول من طلبة الدبلومات التدریبیة
   

الول من طلبة احتفلت الجامعة االردنیة فرع العقبة واكادیمیة الرواد للتدریب بتخرج الفوج ا
الدبلومات التدریبیة في حرم الجامعة في مدینة العقبة برعایة نائب رئیس الجامعة االردنیة فرع العقبة 

  .الدكتور طارق النجار
  

ودعا الدكتور النجار الخریجین الى تحمل المسؤولیة والبحث عن فرص عمل وأن یكونوا على قدر 
  .أھل العزم 

  
االكادیمیة ایمن اللحام كلمھ شكر فیھا الجامعة وشركات القطاع العام والقى رئیس قسم الجامعات في 

  .والخاص التي ساھمت في تدریب وتأھیل الطلبة الى سوق العمل 
  

وقدمت الطالبة دیانا الطراونة شكرھا الى الجامعة واالكادیمي والى جمیع الشركات والمؤسسات التي 
  .ساھمت في تأھیل الخریجین 

  
م راعي الحف ّ ل في ختام الحفل الشھادات للخریجین الذین أنھوا متطلبات دراستھم في برنامج وسل

  .الدبلوم التدریبي لتخصصات ادارة االعمال وادارة المستشفیات وادارة المطارات 

  ٥/٣/٢٠١٧األحد                                                                                               ١٠:الدستور ص
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  جورج تاون االمریكیة تعتمد دراسة طبیة للدكتور القضاة في خطتھا األكادیمیة

  
  

ً لالستاذ الدكتور مھند احمد القضاة ضمن ادخلت كلیة الطب في جامعة  جورج تاون االمریكیة بحثا
ویعمل الدكتور القضاة . مساقاتھا العلمیة لألطباء في تخصص جراحات االنف واألذن والحنجرة

ً للدائرة الطبیة في مستشفى الملك المؤسس  كأستشاري أول لجراحة االنف واألذن والحنجرة ومدیرا
  .تاذ الجراحات الخاصة في كلیة الطب بجامعة العلوم والتكلنوجیا االردنیة عبدهللا الجامعي ، وأس

ً في الشبكة  وقال الدكتور القضاة ان البحث المنشور في المجلة الطبیة االمریكیة و المفھرس أیضا
الطرق الحدیثة في تشخیص : تحت عنوان ) مید سكیب ( العنكبوتیة الطبیة االمریكیة الشھیرة 

لسان المزمار عند البالغین ،ھو بحث مرجعي اعتمد في اعداده على مراجعة جمیع  وعالج التھاب
األبحاث والمقاالت المنشورة حول الموضوع، وتحلیلھا وتحكیمھا بشكل عمیق و تفصیلي، وإضاف 
لذلك خبراتھ العلمیة العمیقة في ھذا المجال، لیتمكن الطبیب من الوصول الى خطوات إرشادیة، 

وأضاف البروفسور القضاة . الطبي في التعامل مع ھذا المرض الخطیر المھدد للحیاة مستندة للدلیل
ً في أعراض المرض والفئات المصابة، نتیجة تبني  ً كبیرا ان السنوات العشرین االخیرة شھدت تغیرا

حول العالم، حیث انخفض عدد ) ب (سیاسات إعطاء لقاح مطعوم بكتیریا المستدمیة النزلیة 
الوفیات بصورة جوھریة عند االطفال، وأصبحت معظم الحاالت تشاھد عند البالغین من اإلصابات و

وبین ان لسان المزمار ھو غضروف صغیر یشكل ما یشبھ الغطاء المتحرك للفوھة العلویة . الجنسین
ً أثناء  للحنجرة، و المتمثلة وظیفتھ بإغالق القصبة الھوائیة، وحمایتھا من دخول أجسام غریبة، خاصة
عملیة البلع، وعندما یتورم لسان المزمار، من شأنھ أن یتسبب بانسداد ُكلي للقصبة الھوائیة ویؤدي 

  .إلى فشل في جھاز التنفس وإعاقة جریان الھواء الى الرئتین 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٥/٣/٢٠١٧              األحد                                                                                    ٣:الغد ص/طلبة نیوز
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  ندوات لوزارة الشباب في الجامعات) اإلرھاب والتطرف(

  
االرھاب «االردنیة ندوة بعنوان  أقامت مدیریة الشؤون الشبابیة في وزارة الشباب بالجامعة

ضمن البرامج والخطط التنفیذیة التي تقدمھا الوزارة لمواجھة اإلرھاب » والتطرف عدو االنسانیة
والفكر المتطرف على كافة األصعدة السیاسیة، واالجتماعیة، والفكریة، والثقافیة، تكریسا لألمن 

طي المعتدل، ودور األجیال الناشئة في الفكري والوقوف على السبل الداعمة لنشر الفكر الوس
  .التصدي للفكر المتطرف

  
تضمنت محاور الندوة سبل توعیة الشباب في كیفیة مواجھة اإلرھاب والرد علیھ، والوقوف صفا 
واحدا في دحضھ بأشكالھ كافة، وأھمیة دور الشباب في مواجھتھ وتعزیز األمن الفكري باعتبار 

  .األساسیة لضمان االستقرار النفسي واالجتماعي والوطنيالشباب قوام المجتمع وركیزتھ 
  

وناقش المشاركون خالل الندوة بحضور وزیر الشباب المھندس حدیثة الخریشا، وامین عام الوزارة 
صطام عواد، وسماحة الشیخ عوني القدومي مدیر معھد معارج، و مدیر وحدة االرھاب والتطرف 

ب الدكتور صالح الحجاحجھ، والنقیب عمر الخالیلھ من شریف العمرو، والباحث في مجال الشبا
مركز السلم المجتمعي، وعدد كبیر من طلبة الجامعة، دور الشباب في مواجھة اإلرھاب والجھود 

  المشتركة بین الوزارة والجھات الحكومیة، وشركاء المجتمع المحلي لمكافحتھ،
  

لدین والوالء لولي األمر واالنتماء للوطن، وبین المشاركون أن محاربة اإلرھاب تبدأ باالعتزاز با
والحاجة الماسة لتفعیل دور األسرة وربطھ بالمدرسة والمجتمع، وتفعیل برامج الحوار، مؤكدین على 

  .أھمیة بناء االنسان في فكره وتوجیھھ
  

م من جانبھ أكد الوزیر الخریشا على ان الشباب االردني یحظى بالرعایة الملكیة السامیة، وعلى سل
 ً ان الوزارة تعمل ضمن الخطة الوطنیة لمكافحة التطرف : اولویات االجندة الوطنیة، مضیفا

واالرھاب على توعیة الشباب االردني بمخاطر التطرف واالجرار وراء االفكار المتطرفة الدخیلة 
  .على المجتمع

  
نة الشباب باعتبارھم ثروة بدوره نوه مدیر الشؤون الشبابیة في الوزارة الدكتور یاسین الھلیل الى مكا

ً إلى أھمیة احتضان الشباب واالستماع  األمم وواجھة االوطان والحصن الحصین ألمنھا، مشیرا
لمطالبھم وحواراتھم مھما كانت، ومن ثم توجیھھم بالحسنى والربط بین دراساتھم التخصصیة وسوق 

  .العمل بما یضمن لھم السیر بالوطن نحو األمام
  

سة حواریة شبابیة تناولت دور الشباب في مواجھھ اإلرھاب واألمن الفكري، وسبل وشھدت الندوة جل
توعیة الشباب والفتیات في كیفیة مواجھة ھذه اآلفة العالمیة للخروج بتوصیات واقترحات وتقدیمھا 

  .للمختصین لدراسة افكارھم واراھم
  

  »مكافحة االرھاب« 
  

مكافحة الفكر « معة العلوم التطبیقیة بعنوان كما نظمت الوزارة الشباب ورشة حواریة في جا
  .برعایة عمید شؤون الطلبة الدكتور ناصر عبداللطیف» المتطرف واإلرھاب

  ٥/٣/٢٠١٧األحد                                                                                                 ٢١:الرأي ص
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جاءت الورشة بالتعاون مع مركز السلم المجتمعي في مدیریة االمن العام، وبحضور نائب عمید 

  .شؤون الطلبة الدكتور فواز المشرف وعدد كبیر من طلبة الجامعھ
  
ً اكد خاللھ على ان مفھوم وق دم امالزم أول حسام البكراوي من مركز السلم المجتمعي عرضا

ً أنھ صدر عن مجموعات تشكل  ً لمفھوم التكفیر الذي یھدم المجتمعات، خاصة التطرف جعلھ مرادفا
ً إلى أن مثل ھذه  عصابات تتألھ على هللا عز وجل في إصدار الفتاوى المجانیة والمغلوطة، مشیرا

جماعات المنحرفة تتشكل من أعضاء یعانون من اإلضطرابات العقلیة والنفسیة في كافة جوانب ال
  .حیاتھم

  
ً عن الوسط  وقال المالزم محمد اربیحات من المركز ان التطرف ھو الوقوف في الطرف بعیدا

  .وأصلھ في الحسیّات، ثم انتقل إلى المعنویات، كالتطرف في الدین أو الفكر أو السلوك
  
ُواْ «كد على أن اإلسالم دین الوسطیة مستشھدا باالیة الكریمة وأ تَُكون ِّ ا ل ً ً َوَسط ة مَّ ُ نَاُكْم أ َِك َجَعلْ َوَكَذل

َّاسِ  َى الن ََداء َعل موضحا المقصود بالوسطیة بالتزام العدل والحق، ولیس ). ١٤٣البقرة، اآلیة (» ُشھ
 ً ً . اختیار أوسط األمور دوما، فھذا قد یصبح تفریطا ان الغلو ھو المصطلح الشرعي الذي جاءت  مبینا

ً الى ان التطرف ظاھرة في كل . بھ النصوص، ویقصد بھ تجاوز الحد والحق في الشریعة مشیرا
ً بفئة دون أخرى   .األدیان السماویة وغیر السماویة وحتى األیدیولوجیات العلمانیة، فھو لیس خاصا

  
التعصب على افكار خاطئة من اسباب التطرف واضاف ان الجھل في الدین وتجاوز حد االعتدال و

الفكري، وان التطرف ینتشر عن طریق المساجد، ووسائل التواصل االجتماعي، وذوي الحاالت 
ً في التطرف في  الخاصة، والحرمان االجتماعي، واالضطراب النفسیة، وان الفقر والبطالة لیس سببا

  .الفكر والدین
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  !وابتعاده عن الجدل السیاسي والخطابات الشعبویة تطویر المناھج وضرورة استقاللھ 

  
تدور قضیة تطویر المناھج أو تغییرھا في ذات الحلقة المفرغة منذ أشھر، دون أخذ أي خطوة عملیة 
نحو األمام، مع قناعة صانعي القرار بأن األیام وتقدم المنظومة التربویة لن تنتظر خطوات متثاقلة، 

ما ینعكس بسلبیات خطیرة على المنظومة التعلیمیة برمتھا وعلى أو حتى عرجاء، وأي تأخیر حت
  !منتج المدرسة والجامعة في آن واحد 

وال یختلف اثنان على أن ھذا التأخیر أو تثاقل الخطوات یعود لعدة أسباب لألسف في مجملھا واھیة 
ویر المناھج ومن شأنھا شّد التعلیم باألردن نحو الخلف، كونھا تشتت الفكرة وتربط موضوع تط

بالكثیر من األمور والقضایا التي ال تمت للحقیقة بصلة، وفي كل مرة تخضع بھا قضیة تطویر 
المناھج نجد أنفسنا أمام خطابات شعبویة، تدخل القضیة بجدل متعدد األبعاد تختلط بھ السیاسة بالواقع 

د القضیة لذات الحلقة االجتماعي بمقارنات غیر علمیة وغیر مدروسة تشتت مفاھیم التطویر وتعی
  .المفرغة التي تبدأ دوما حیث تنتھي من جدل ھش بالحجة والمعلومة وبالتالي بالمنتج

تقف المنظومة التربویة الیوم على مفترق طرق بأن تكون قویة قادرة على التنافس او ال تكون، 
یس فقط من حیث بالتالي فإن واقع الحال یفرض بدایة تحدید مفاھیم واضحة للتطویر المطلوب، ل

الشكل انما ایضا لجھة المضمون وھذا یؤّشر على وجود مواد یجب تحدیثھا كالریاضیات والفیزیاء 
والكیمیاء وغیرھا من المواد المتطّورة بشكل دائم، وتحدیثھا یتطلب خطوات سنویة ال أن تقتصر 

تاب المدرسي وھذه على  فترة محددة أو عام محدد، فضال على ضرورة التمییز بین المنھاج والك
مسألة غایة في األھمیة إن لم تكن أساسا لنھج التطّور المطلوب، فالمنھاج ھو مجموعة من العناصر 
والمكونات، التي یعد الكتاب المدرسي أحدھا، وبھذه الرؤیة یجب أن یتم تحسین الشقین بالوصول إلى 

  . و الحال الیوم منھاج متطّور وبالمقابل كتاب صدیق للطالب ولیس عدوا لھ كما ھ
كثیرة ھي التفاصیل التي یجب الوقوف علیھا عند الحدیث بشأن تطویر المناھج، ولكن األھم ھو أخذ 
خطوة عملیة بھذا االتجاه، فتكتیف األیدي حیالھا یزید من حجم كرة الثلج بسلبیات لن نتمكن من 

علیمي واضح السلبیات تجاوزھا خالل السنوات القادمة، كونھا تؤثر على جیل بات منتجھ الت
والثغرات، ووضع األمور في نصابھا الصحیح لیس صعبا، فال بد من أن تخرج الكتب المدرسیة من 

لغایات الحفظ واالمتحان » الصمّ «لتكون النتیجة فقط الحفظ أو ما یطلق علیھ » الحشو«شكل 
ھ األمر لقسم أو مدیریة والنجاح، وأن توكل ھذه المھّمة إلى أھل االختصاص بشكل مستقل ال یتبع فی

  .في وزارة یتأثر بقرارات معینة، وصوال لصیغة متطورة حدیثة في تطویر المناھج
مع عدد من التربویین وخبراء مناھج أكدوا أن تطویر المناھج یجب » الدستور» وفي متابعة خاصة لـ

روسة، ذلك أن أن یستقل ویبتعد عن الجدل السیاسي والخطابات الشعبویة والمقارنات غیر المد
استمرار واقع الحال على ما ھو علیھ یقود المنظومة التربویة نحو نفق مظلم ال بارقة أمل بھ لمصیر 
ِكر وحتى النمو العقلي والذھني لھم، جیل یتخّرج فقط لكونھ حفظ الكتاب  أجیال معتمة في التعلیم والف

ل على العالمة لغایات النجاح المدرسي الذي مارس معھ كل أشكال العداء لرفضھ لھ، لكن الحصو
  !كان أقصى أشكال العالقة التي تربطھ بھ 

الخبیر التربوي في جامعة الیرموك الدكتور ولید حسین نوافلھ نبھ لوجود فرق كبیر بالحدیث عن 
ّ أدوات من أدوات المنھاج  الكتاب المدرسي والمنھاج، ذلك أن مفھوم المنھاج أوسع وما الكتاب إال

م والبیئة المدرسیة وأسالیب التقییم وتفاصیل العملیة التربویة األخرى، بالتالي یجب الذي یتضمن ا ّ لمعل
  .أن نبدأ من ھذه النقطة

وأشار النوافلة إلى أن المنھاج ھو مجموعة من العناصر والمكونات ، الكتاب المدرسي واحد منھا، 
لخصائص النمائیة للطالب في ظل أن المنھاج یتكون من عدة كتب لمبحث واحد تتدرج من حسب ا

وفقا للمراحل الدراسیة حیث یتم التدرج في توصیل المعلومة للطالب بما یلبي الجوانب المعرفیة 

  ٥/٣/٢٠١٧األحد                                                                                               ٨:الدستور ص
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وحب االستكشاف وربط المعلومة بالواقع كمان أن دلیل األنشطة یعتبر جزءا من المنھاج وایضا 
  .المعلم المتدرب والممّكن یّعد عنصرا أساسیا لتطبیق المنھاج

عملیة التطویر یجب أن تشمل كافة مرفقات العملیة التعلیمیة، فبدء التنفیذ العملي یجب أن یكون و 
شامال وصوال لنھج تطویري عملي وصحیح ویحدث فرقا على أرض الواقع، ودون ذلك ال یعتبر 

  .تطویرا، فما نتحدث عنھ حتى یؤتي أكلھ یجب أن یكون عملیة متكاملة فیما بینھا
في حدیثھ عن تألیف أو تطویر » مصیبة«ة التطویر، نبھ الدكتور نوافلھ الى ما أسماه وفیما یخص آلی

المناھج خالل الفترة الحالیة، والفترات الماضیة، مشیرا إلى ان طریقة التألیف تعتمد على لجان 
منفصلة عن بعضھا البعض ولھذا توجد معلومات في كتب مدرسیة متغالطة ومعلومات غیر دقیقة 

م في حیرة، منبھا أن التألیف یتم بشكل مقسم للكتاب الواحد حیث یتم اعداد مما یدخ ّ ل الطالب والمعل
تخرج » مصیبة«كل وحدة من الكتاب على انفصال مع الوحدة التي تلیھا وھنا نحن نتحدث عن 

 المناھج وكأنھا جزر مفصولة، سیما وأن التدقیق یكون في نھایة المطاف على النواحي اللغویة ولیس
  .من النواحي العلمیة

وطالب دكتور النوافلھ بضرورة اإلسراع بإنشاء جسم مستقل توكل لھ مھمة تألیف الكتب المدرسیة، 
بحیادیة واستقاللیة على اختالف مسمى ھذا الجسم، لكن بات األمر ضرورة في انشائھ وجعلھ حقیقة 

  .القضیة تبدأ العمل في أقرب فرصة ممكنة بعیدا عن أي جدل بات یلحق بھذه
وقال النوافلھ نحن ننادي بوجود ھذا الجسم المستقل لیضم بعضویتھ فریقا خاصا ومتخصصا 
بموضوع المناھج والكتب المدرسیة، وتطویرھا، وھذا لیس باألمر الصعب ولكن المطلوب قرار 
 بحیث یتم اعطاء أمر المناھج إلى أھل اإلختصاص، بعیدا عن تبعیة أي جھة قد تؤثر على قرارات
تطویر المناھج ادرایا على سبیل المثال، وصوال لمناھج تقود لبعد التفكیر والتحلیل وحتى النقد عند 

  .الطلبة، واألھم مناھج متناسقة مترابطة تبتعد عن منھجیة الجزر المعزولة
الخبیرة التربویة في األونروا الدكتورة إیمان عبد أكدت من جانبھا، وجود فرق كبیر بین المنھاج 

كتاب المدرسي، فالكتاب ھو جزء من المنھاج وأدواتھ المتعددة بالتالي یجب األخذ بھذا الجانب في وال
م والطالب  ّ عملیة التطویر التي یجب أن تأخذ بكافة ھذه الجوانب الشاملة والواسعة، والمتضمنة المعل

ذي یحتاج الى خطة والبیئة المدرسیة والتعلیمیة ودلیل األنشطة وأسالیب التدریس وصوال للكتاب ال
متكاملة وأسس واضحة لتطویره، فالكتاب المدرسي لھ مواصفات محددة یجب أن یتسم بھا لیكون 
صدیقا للطالب من خالل جعلھ مشوقا وجاذبا للطالب، واضحا في الطرح یفتح مجاالت لإلستزادة من 

لب من حیث مصادر أخرى تعزز المطروح في كل وحدة أو درس، كما یجب أن یكون صدیقا للطا
  .الشكل والحجم وتسلسل المعلومة

عبد الى أن التأخیر في احداث التطّور یؤخر خطوات تطویر التعلیم لما قبل نقطة البدء .ونبھت د
والمربع األول في المنظومة التعلیمیة، فما یحدث كلما تأخرنا یؤخذ علینا أن واقعنا التعلیمي یتراجع، 

ّ من خالل تجاوز جدل وھذه مسألة حساسة یجب اإلسراع في  ھا وتجاوزھا، وھذا لن یكون إال ّ حل
التطّور من عدمھ وإخراجھ من داشرة المحظورات على اختالفھا من سیاسیة واجتماعیة ودینیة، 

  .سیما إذا ما قلنا أن التطویر سیشمل مناھج علمیة حتما لن تقود ألي جدل
ضرورة ملّحة، ویجب أن یوضع لھ  ورأت عبد أن وجود جسم لتألیف الكتب وتطویر المناھج بات

أسس واضحة سواء كان في اختیار األشخاص الذي سیشغلون عضویتھ ورئاستھ أو لجھة سبل 
التألیف والتطویر لیكون العمل مؤسسیا وناضجا، فالمشكلة لیست بالمسمیات لھذا الجسم إنما 

  .بضرروة بناء عملھ على أسس تكون نھج عمل ألعوام قادمة ولیس لآلن فقط
وقالت عبد یجب أن نستفید من التجارب المختلفة في ھذا المجال، وكذلك اإلستثمار في الخبرات 
األردنیة سواء كانت الموجودة في المملكة أو خارجھا، بشكل یتح المجال لھا لإلبداع، فیجب أن 

التي لیس لھا ننطلق إلى العالم وننفتح على كل ما ھو جدید، مؤكدة أن الحدیث ھنا عن المناھج العلمیة 
عالقة بالدین أو األنماط اإلجتماعیة والمنظومة القیمیة ولكن تلك المناھج التي طورتھا مؤسسات 
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أكادیمیة دولیة وعربیة وفقا لدراسات أخذت بعین اإلعتبار جمیع الجوانب والخصائص لكل مرحلة، 
  .بیر من الدول العربیةوھناك خبرات أردنیة یشھد لھا القاصي والداني طّورت أنظمة تعلیم بعدد ك

ودعت دكتورة عبد لضرورة تكاتف الجھود بما في ذلك وسائل اإلعالم لتغییر اتجاه بوصلة مبدأ 
تطویر المناھج لجھة القناعة والثقة بضرورة البدء بھذه الخطوة وبشكل عملي وعلى أرض الواقع 

ومن المفترض أن نكون قد بعیدا عن أي كلمات ما تزال تدفع بھذه القضیة لمساحة التشخیص التي 
  .تجاوزناھا لمساحة التطّور واإلنجاز، فقد آن األوان لحتمیة التغییر واالنجاز
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  لیس مجرد كالم ألنھ موجھ إلى الجامعات

  
  حسني عایش

الشكوى دائمة من عدم تلبیة التخصصات الجامعیة لمتطلبات العمل المتغیر، ومن تنافس الجامعات 
  .ة، سواء كانت الزمة أم غیر الزمةلطرح تخصصات جدید

والحقیقة أنھ ال أحد في العالم، وبخاصة في ھذا العصر التكنولوجي المتغیر والسریع التغییر، یستطیع 
ً، في السنة  ً ونوعا أن یضع قائمة بالتخصصات الجامعیة أو نصف الجامعیة الالزمة للمجتمع، كما

في االتحاد السوفیاتي؛ المخطط األكبر في التاریخ، وفي وحتى . المقبلة أو في السنوات الخمس المقبلة
َیمن علیھ، لم یستطع أن یوائم بین مخرجات التعلیم " أیام اللولو" أو االقتصاد االشتراكي المھ

ومتطلبات أو مدخالت االقتصاد من القوى العاملة، فكانت لدیھ فوائض من الخریجین في تخصصات 
  .ونواقص في أخرى

الدول، مثل فرنسا، إلى نصح الطلبة وإرشادھم إلى التخصصات المطلوبة لذلك، عمدت بعض 
لكن أمیركا كانت أذكى أو أفضل في اإلرشاد التعلیمي والمھني . الالزمة للمھن الجائع لھا المجتمع

ً بجمیع المھن  -نتیجة إحصاء كل شيء أو تسجیلھ-والحرفي، فھي  ً ضخما ً مجلدا تصدر سنویا
لدولة، مبینة فیھ المتطلبات التعلیمیة لكل منھا، وعدد العاملین فیھا وعوائدھم واألعمال والحرف في ا

ة اتخاذ القرار /منھا؛ وفیما إذا كانت نامیة وصاعدة، أو متقھقرة ومتالشیة، تاركة لكل طالب
  .المناسب، ومرشدة الجامعات نحو االتجاه أو التخصص المطلوب

ً عن مثل ذلك؛ فالطلبة وذووھم یركضون وراء  لكننا في األردن ال ندري بعد، أو ال نعلم بعد شیئا
ً لشخصیات تصر على إلحاق أبنائھا وبناتھا في  ً أو اتباعا التخصص حسب السمعة، أو انقیادا
ً بأسس القبول التي تستحوذ على ھذین التخصصین،  تخصصات معینة كالطب والھندسة، أو استرشادا

ورجال األعمال عندما یتحدثون عن كثرة العاطلین عن  مما یجعلھم ال یصدقون اإلعالم والنقابات
  .العمل من خریجیھما

لعل أسس القبول الجامعي الرسمیة في األردن ھي المعطل األول لإلبداع واالبتكار في الجامعات 
إنھا تفرض علیھم البواقي . وخارجھا، ألنھا ال تسمح للطلبة باختیار التخصصات التي یرغبون فیھا

التي یضطرون لذكرھا استجابة لنموذج الطلب، وبدوره یظل الطالب الضحیة أو من التخصصات 
ً، ومن ثم  ً طیلة دراستھ الجامعیة وربما طیلة حیاتھ بھذا الترتیب الظالم، وربما متمردا المنافس متبرما

  . فال دعوة عنده أو نداء من داخلھ لإلبداع واالبتكار
. ة وظیفیة لھا على اإلطالق في مرحلة البكالوریوسومما یزید الطین بلة وجود تخصصات بال قیم

ألنھ لیس لكل منھا قاعدة علمیة أو ... ومن ذلك تخصص اإلدارة العامة، والبزنس، والتسویق
شخصیة مھنیة معلومة، ومع ھذا یضطر الطلبة لاللتحاق بھا لیحصلوا على الدرجة الجامعیة، فیقعون 

ً لشركتین تعمالن في المختبرات المدرسیة عندما كنت مد: "ویذكر محدث لي. في الفخ ً عاما یرا
والجامعیة واألجھزة الطبیة واألدویة وغیر ذلك، كان یدق بابنا خریجون یبحثون عن وظیفة بمثل ھذه 

ماذا یمكن أن تعمل ھنا؟ ھل تستطیع تسویق ھذه المواد : التخصصات كنت أقول للواحد منھم
ً؟ وھكذا واألجھزة العلمیة أو التكنولوجیة وأنت . ال تملك قاعدة علمیة؟ ھل تستطیع أن تعمل محاسبا

كنت تجد ... لكن عندما كان یأتي خریج مختص في الفیزیاء، أو الكیمیاء، أو األحیاء، أو الریاضیات

 مقاالت

  ٣/٣/٢٠١٧الجمعة                                                                                                   ٢٠:الغد ص
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ً في العمل ألنھ بقلیل من التھیئة والتدریب في مكان العمل یصلح للعمل في اإلدارة أو الصیانة  لھ مكانا
  ".أو التسویقأو المحاسبة 

ً قالوا - وعلیھ، فإنني أقدم نصیحة مخلصة للجامعات  أن ال  - "اسأل مجرب وال تسأل طبیب"فقدیما
. یمكن أو یلزم طرحھا بعد البكالوریوس. تطرح مثل ھذه التخصصات في مرحلة البكالوریوس

وقادر على  وأرجو أن ال یستشھد أحد بما یجري في الجامعات األمیركیة، ألن االقتصاد ھناك ضخم
ً في فترة البحث عن عمل   .استیعاب خریجیھا الذین یعانون كثیرا
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  الصویفیة -جابي حنا دمیاني  -
  
  العبدلي -خلیل جبران الفار » غادة«كیتي  -
  
  الجبیھة -حسین عمران حسین الدسوقي  -
  
  الزرقاء -مفضي موسى حجازین » عصر«ھاني  -
  
  ءالزرقا -عنایة یوسف قاسم خلف  -
  
  بیادر وادي السیر -نبیل أحمد عبدالفتاح الغول  -
  
  الشمیساني -طالل عادل خلیل ابو حویج  -
  
  ضاحیة االستقالل - عبدهللا احمد عوض  -
  
  المنشیة  -فضا منصور نومان الشدیفات  -

 وفیات

 الرأي 
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لھ ان عطاءات مشروع النقل الحضري الذي سیطبق في مدینة اربد لم یتقدم » عین الراي«علمت 
  .سواء ثالث شركات فقط خالفا لما ھو متوقع من التزاحم على اشغال المسارات التسعة في اربد

  
الذي تم اغالقھ مؤقتا بسبب قلة السیاح أعاد » نجوم ٥«أحد الفنادق الكبرى في البترا من تصنیف 

ترا في أعداد الزوار افتتاح أبوابھ منذ بدایة الشھر الحالي الستقبال السیاح بعد التقدم الذي سجلتھ الب
  .القادمین لزیارتھا منذ بدایة العام

  
ان ضغوطات شعبیة اجبرت منظمي لقاء الحد النواب في محافظة في الشمال » عین الرأي«علمت 

اھالي المحافظة تحركوا باتجاه منع الفعالیة .. على الغائھ حیث كان من المفترض عقده مساء الجمعة
  .لنائبالسباب تتعلق بطبیعة مواقف ا

  
  
  
  
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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قّدمت صفحة القمة العربیة التي أطلقتھا اللجنة اإلعالمیة الخاصة بالقمة العربیة التي تعقد في المملكة 
نھایة آذار الجاري، شرحا مفصال حول ما تشتھر بھ عدة دول عربیة من أبرزھا السعودیة، والسودان 

  .حیةوالعراق، وذلك على األصعدة االقتصادیة والسیاسیة والسیا
  

یقوم االتحاد األوروبي غدا االثنین السادس من الشھر الجاري ممثال بسفیر االتحاد األوروبي لدى 
التعلیم والتدریب المھني والتعلیم العالي للفئة المستضعفة «األردن اندریا ماثیو فونتانا  بتوقیع  عقد 

  .  نذیر أبو عبید. یسھا داألردنیة، ممثلة برئ -مع الجامعة األلمانیة »   من الشباب السوري
  

أن مؤسسة حكومیة قامت مؤخرا بتثبیت ألف عامل كانون یعملون لدیھا » الدستور«علمت صنارة 
  .على نظام المیاومة وشراء خدمات

  
وذلك بعد بدئھا تطبیق قرار %) ٣٥(إلى %) ٩٥(انخفضت نسبة الرواتب من موازنات البلدیات من 

  .ن دیوان الخدمة المدنیة ولیس من خالل البلدیة نفسھاأن تكون تعییناتھا من خالل مخزو
  

ألف طلب ھندسة النسبة األكبر منھا لإلناث في ) ٢٦(أكد دیوان الخدمة المدنیة أن مخزونھ یحتوي 
ظل أن غالبیة المؤسسات تطلب توظیف مھندسین ذكور، األمر الذي جعل من نسبة طلبات اإلناث في 

  .رتخصصات الھندسة یرتفع بشكل كبی
  
من الناتج المحلي %) ٩٤ر٦(یتوقع صندوق النقد الدولي أن ینخفض االستھالك في األردن لیبلغ  

  .اإلجمالي
  

سیتم احالتھم الى مكافحة الفساد بعید اعالن حل » فساد بلدي«  ١٨كشف مصدر مسؤول أن  ملف 
  .البلدیات و الذي متوقع أن یقر نھایة حزیران المقبل  

  
ملیون متر مكعب من سعتھ التخزینیة والتي تبلغ  ٦٥المخزنة في سد الملك طالل بلغت كمیات المیاه 

وبلغ المجموع التراكمي لھطول األمطار على محافظة جرش % ٨٥ملیون متر مكعب بنسبة  ٧٦
  .من المعدل السنوي العام% ٧٤ملم ونسبة الھطول  ٣١٥

  
  
  
  

 صنارة الدستور 
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السابق الدكتور رامي وریكات مرشح للتعیین من مصادر مطلعة أن وزیر الشباب " زواریب"علمت 
  .قریبا سفیرا لألردن في مملكة البحرین الشقیقة

  
یعقد مجلس النواب الیوم جلستین، صباحیة ومسائیة، خصصھما للجانب التشریعي، حیث ینظر 

كما أدرج على جدول أعمال المجلس . المجلس في مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة ولي العھد
قانون األوراق المالیة، وقانون معدل لقانون  ٢٠٠٢لسنة ) ٧٦(روعا القانون المؤقت رقم الیوم مش

  .٢٠١٥األوراق المالیة لسنة 
  

نحو االرتقاء باألحكام "اضطر مركز القدس للدراسات السیاسیة إلى تأجیل انعقاد ورشة عمل بعنوان 
المركز أعلن أن . ندق الندمارككان مقررا انعقادھا عصر أمس في ف" الناظمة ألداء مجلس األمة

  .التأجیل جاء بسبب عدم موافقة محافظة العاصمة على إقامة النشاط وتنفیذه
  

، "نحو دیمقراطیة متعددة األحزاب"ینظم مركز القدس للدراسات السیاسیة بعد غد الثالثاء مؤتمر 
حیاة عمان ینظم  المؤتمر الذي یقام في فندق. الذي یرعى افتتاحھ رئیس الوزراء ھاني الملقي

والمركز األردني للتربیة المدنیة، وبدعم  من االتحاد " كونراد أدیناور"بالتعاون مع مؤسسة 
  .األوروبي

  
رئیس جامعة فیالدلفیا مروان كمال یفتتح صباح غد القاعة الھاشمیة في مكتبة الجامعة، وقد أنشئت 

للتنمیة ودائرة المكتبة الوطنیة، بمناسبة  بمساھمة من الدیوان الملكي وصندوق الملك عبدهللا الثاني
 .احتفاالت الجامعة بعید میالد جاللة الملك

  زواریب الغد


