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 ـوضـــــوعالمــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٣  ) مرشحین یتنافسون على رئاسة نادي األردنیة٤(

  ٧  تغیرات على حركة المرور على الشارع الخدمي للجامعة األردنیة
"االعتماد وضمان الجودة" یختتم برنامجھ التدریبي لشھر كانون 

  ٢٠١٨االول 
٨ 

   شؤون جامعیة
 ١٠  مباشرة األعمال المیدانیة لـ (الباص السریع) أمام "األردنیة'

صحفیات خارج أسوار الجامعات أمام شح الوظائف والواقع 
  اإلقصائي

١١ 

منذ ” زین لإلبداع“ألف شاب یستفیدون من منصات  ١٤٧
  انطالقتھا

١٤ 

للدكتورة سنقرط من  ٢٠١٨منح جائزة األكادیمیة العالمیة للعلوم 
  ةجامعة الزیتونة األردنی

١٥ 

 ١٦  القائمة األولیة للقروض والمنح الجامعیة.. غدا
 ١٧  احصائیات: (الدورة التكمیلیة) تنذر بأزمة قبول جامعي قادمة

 ١٨  ”التعلیم العالي”و” التربیة“الحكومة تقرر دمج وزارتي 
 ٢٠  طالبا یتقدمون المتحان شتویة التوجیھي الیوم ٢٥٢٥٠

 ٢٢  تدعو للمشاركة بالمؤتمر االقتصادي الخامس” البحث العلمي“
   مقاالت

حسني عایش حسني /لیم القانون: الحقوق في جامعة ھارفاردتع
  عایش

٢٣ 

 ٢٩- ٢٧  اعالنات

 ٣٠  وفیات

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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األردنیةمرشحین یتنافسون على رئاسة نادي  (٤)  

تجري  الجامعة األردنیة یوم اإلثنین 

في مجمعي  ١٤/٠١/٢٠١٩الموافق 

القاعات التدریسیة للكلیات اإلنسانیة 

والطبیة وفي فرع العقبة انتخابات رئاسة 

وعضویة الھیئة اإلداریة لنادي الجامعة، 

حیث یبدأ المرشحون دعایتھم االنتخابیة 

م األربعاء  وحتى مساء یوم من صباح یو

   األحد

9-13/01/2019  

االنتخابات التي ستبدأ في تمام الساعة الثانیة عشرة ظھرا وتنتھي في تمام الساعة الخامسة من مساء 

) مرشحین لشغل مقعد رئاسة النادي، في حین بلغ عدد المرشحین لشغل ٤الیوم نفسھ، یتنافس فیھا (

  .) مرشحا٢٨مقاعد أعضاء الھیئة اإلداریة  وعددھا ثمانیة  (

الدكتور أشرف العدوان أفاد بأن اللجنة العلیا المكلفة باإلشراف على عملیة  مقرر لجنة االنتخاب

االنتخاب تعمل على قدم وساق وتواصل جھودھا في تنظیم العملیة االنتخابیة ضمن أجواء مثالیة 

وسلسة بدءا من عملیة االقتراع مرورا بعملیة الفرز وحتى لحظة إعالن النتائج،  لتخرج بالشكل 

  .الصورة الفضلى التي تلیق بمكانة الجامعة األردنیة والھیئتین التدریسیة و االداریةالمطلوب، وب

 أخبار الجامعة

 األردنیة أخبار 
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وأكد العدوان أن اللجان المشرفة لن تسمح ألي ناخب اإلدالء بصوتھ دون إبراز بطاقة إثبات 

شخصیة، ولن تقبل بالتعریف أو التفویض عنھ، وذلك لضمان سیر العملیة بمنتھى الشفافیة 

   .یةوالمصداق

ودعا العدوان المرشحین والمؤازرین إلى االلتزام بروح الزمالة والدیمقراطیة حتى انتھاء عملیة 

االقتراع وإعالن النتائج، الفتا إلى أنھ من غیر المسموح لھم یوم االنتخابات عمل أي دعایة انتخابیة 

  .داخل المجمعات التي سوف تجرى فیھا

ومقره داخل الحرم الجامعي، یعقد  ١٩٧٣امعة الذي تأسس عام من الجدیر ذكره أن نادي الج

  .انتخاباتھ حسب تعلیماتھ مرة كل عامین النتخاب رئیسھ وأعضاء الھیئة اإلداریة الثمانیة

  المرشحون لرئاسة نادي الجامعة االردنیة

  ترتیب ھجائي

  أبوعبیدة عادل أحمد الغول

  تامر محمد حسن القضاة

  حمزة ابرھیم جمیل الفاعوري

               عقلة سلیمان عودة الذیابات

  المرشحون لعضویة الھیئة اإلداریة لنادي الجامعة االردنیة

  ترتیب ھجائي

        اٍبراھیم محمد حمدان عبیدات
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  أحمد ابراھیم احمد ابو اصبع

  أحمد راتب علي الفواعیر

  أحمد عبدهللا محمد یاسین

     أسامة احمد عبداللطیف الربیحات

  

  أشرف محمود مصطفى العالوي

  أنس حسان علي الخرابشة

  باسم علي سلیمان الربابعة

  جمیل عبد الكریم أحمد المناصیر

  حمزة جریر نعیم األدھم

      دینا طعان عبد الرزاق ابو ھزیم

  رال سمیر عیاد سعادة

  رلى خلف عبد الرحمن الھواري

  سامر ھشام فایز الشراري

  سعد الدین راجح سلیمان أبو سلیم
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   سناء محمد علي القداح

      سونیا عارف مصطفى الضمراوي

  عامر أحمد عبد العزیز السلیمان

     عامر علي سالم عضیبات

  

  عبد الفتاح فالح حمود العبد اللطیف

     عبد المجید موسى محمد الزبیدي

   عبد المنعم عبد الفتاح محمود أبوعرابي

      عالء عبد المنعم محمد حواتمھ

         غاده عبدهللا محمد غادي

    مالك سلیم عوده الزبون

  مجدي بشیر عبد الحدیدي

     محمد غالب محمد عربیات

  میسر جبریل حسن الدنان
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غیرات على حركة المرور على الشارع الخدمي للجامعة األردنیةت  

أعلنت أمانة عمان الكبرى إجراء بعض 

التغییرات على حركة المرور في الشارع 

  . الخدمي للجامعة األردنیة

شملت التغیرات نقل مواقف حافالت النقل 

العام إلى الجھھ المقابلة لمركز السكري 

كلیة الزراعة (موقف باصات مادبا) لحركة  والغدد الصم، وفتح الشارع الخدمي الواقع بعد بوابة

  .السیر العادیة

ً تخصیص موقف للتحمیل والتنزیل فقط وإلغاء موقف الباصات مقابل البوابة الرئیسیة  وسیتم أیضا

  للجامعة وأمام نفق الجامعة الرئیسي

  .رة ضوئیةوستقوم األمانة بإزالة جسر المشاة الحدیدي أمام كلیة الزراعة واستبدالھ بإشا

   

 /الرأي /الدستور /الغد/ عمون/الكون نیوزاألردنیة أخبار 
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  موجھ ألعضاء الھیئة التدریسیة في الجامعة األردنیة

  ٢٠١٨االعتماد وضمان الجودة" یختتم برنامجھ التدریبي لشھر كانون االول "

  

أنھى مركز االعتماد وضمان  -سناء الصمادي

، الدورات الجودة في الجام ً عة األردنیة مؤخرا

، ألعضاء ٢٠١٨التدریبیة لشھر كانون االول 

   . ھیئة التدریسیة بالجامعة من كافة الكلیات

 Design وتضمن البرنامج التدریبي، دورة

effective PowerPoint presentation  

وقدمھا الدكتور منصور المطارنة من كلیة العلوم، وسلطت الضوء على برنامج البوربوینت الذي 

یعتبر أحد أھم البرامج المستخدمة في التعلیم لعرض الشرائح للمادة التعلیمیّة وعرض نتائج الدراسات 

حاث، باعتبارھا وسیلة حدیثة تشتمل على وسائط بصریّة مثل عرض الرسومات والبیانات واألب

التوضیحیّة وأخرى سمعیّة من خالل األفالم القصیرة بطریقة تجذب المتلقي وتشد اإلنتباه وتحفزه 

  .على المشاركة والتفاعل، وأیضا تساھم بإستثمار الوقت والجھد

وقدمتھا  الدكتورة مریم الزیادات من كلیة  (Time Management) كما تضمن دورة إدارة الوقت

العلوم التربویة، حیث تعرف المشاركون على موضوع  إدارة الوقت كمھارة تتطلب التدریب 

والممارسة؛ لكونھا تتضمن عناصر ھامة مثل: مالحظة كیفیة قضاء الوقت بالمعتاد ووضع 

  .ب على المشتتات الداخلیة والخارجیة وغیرھااألولویات والتخطیط األسبوعي والیومي والتغل

   

  الكتروني/الرأي األردنیة أخبار 
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 ’Interactive teaching and studentsوفي السیاق متصل تضمن البرنامج دورة تدریبیة

engagement     ،وقدمھا كل من الدكتورة سھیلة ھلسة، والدكتورة أمیھ نصار من كلیة التمریض

خدامھ وتطبیقھ في التعلیم الجامعي، من خالل وناقشت الدورة موضوع التعلم التفاعلي وإمكانیة است

شرح العملیة التعلیمیة والمقارنة بین التعلیم والتعلم مع االشارة ألھمیة التعلیم التفاعلي بین الطالب 

  .والمدرس وأھم االستراتیجیات المتبعة فیھ

هللا الثاني وقدمھا الدكتور بشار الشبول/ كلیة الملك عبد    Computerized exams   ودورة

لتكنولوجیا المعلومات، وناقشت الدورة تطویر وسائل التعلم والتعلیم والتقییم في الجامعة من خالل 

التدریب على استخدام برنامج االمتحانات المحوسبة، وكیفیة االستفادة من ما یقدمھ البرنامج من 

  .خدمات من حیث تنوع مستویات االسئلة وأنواعھا

كیفیة انشاء امتحانات محوسبة، وادارة االمتحان، وطرق كتابة االسئلة بمستویات وتناولت الدورة 

مختلفة، علما أن االمتحانات المحوسبة جاءت بھدف تطویر جودة التعلیم ومواكبة التطور 

  . التكنولوجي

ة یشار إلى أن الدورات تأتي ضمن الخطة التدریبیة السنویة التي یعقدھا المركز لتطویر العملی

التعلیمیة في مؤسسات التعلیم العالي والدفع بمسیرتھا إلى األمام في ظل االنتشار المعرفي وتحدیات 

ً في تطویر االكادیمي للجامعة. ً اساسیا ُعد عامال العولمة فضال عن تطویر الذات التي ت
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  'األردنیة" أماممباشرة األعمال المیدانیة لـ (الباص السریع) 

  
باشرت أمانة عمان باألعمال المیدانیة ضمن مشروع الباص سریع التردد للمقطع  الرأي-عمان  

األردنیة  والمقطع الممتد من إشارة الجامعھ« معروف سابقا « من دوار صویلح باتجاه إشارة  الممتد
   .باتجاه جسر مستشفى الجامعة

  
مسارات  وقال مدیر المشروع المھندس ریاض الخرابشھ أنھ لن یكون ھناك اي تحویالت على

   .الحركة المروریة المعتادة في الموقع
  

أفضل صورة ممكنة  األمانة لضمان انسیابیة السیر وفقاشار الى العمل والتنسیق بین دائرة السیر و
واوضح الخرابشة أن العمل یجري حالیا على إنشاء توسعات لحرم  .بالتزامن مع إستمراریة العمل

مسارب للحركة المروریة على شارع الملكة رانیا العبداهللا وفي اإلتجاھین بعد  ٣الشارع الیجاد 
   .ریعة الترددالمسرب الخاص بسیر الحافالت س حجز

  
ھندسي حدیث  محطات للركاب في المقطع المار من أمام الجامعة األردنیة بتصمیم ٤وبین أن ھناك 

والمواطنین المرتادین  وممیز یوفر مصاعد وأدراج كھربائیة لخدمة الطلبة وموظفي الجامعة
ة السیر على عملت بالتنسیق مع دائر لمستشفى الجامعة والمركز الوطني للسكري. وكانت األمانة

الشارع الخدمي للجامعة األردنیة. وشملت نقل مواقف  إجراء بعض التغییرات على حركة المرور في
المقابلة لمركز السكري ، وفتح الشارع الخدمي الواقع بعد بوابة كلیة  حافالت النقل العام إلى الجھھ

   .باصات مادبا ) لحركة السیر االعتیادیة الزراعة ( موقف
  

الرئیسیة للجامعة  ص موقف للتحمیل والتنزیل فقط وإلغاء موقف الباصات مقابل البوابةوسیتم تخصی
وقامت األمانھ بنقل جسر المشاه أمام كلیة الزراعة وتعمل على تركیب  .وأمام نفق الجامعة الرئیسي

  .في مكانھ اشارة ضوئیة
  

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ١/الدستور ص:/الكون نیوز/الحقیقة الدولیة١٦ص:الرأي 
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  صحفیات خارج أسوار الجامعات أمام شح الوظائف والواقع اإلقصائي
  مل طاردة للخریجات وبعضھن یؤثرن السالمة في البیوتمھنة المتاعب.. عوا

  
  

ظیفة في المجال التلفزیوني رغم تفوقھا األكادیمي؛ فبعد تخرجھا من لم تنجح (سنا) بالحصول على و
قسم اإلذاعة والتلفزیون في جامعة الیرموك، سعت (سنا) إلى تحقیق حلمھا بالعمل كمذیعة أخبار أو 

  برامج، عقب إنھائھا مرحلة تدریبیة طویلة في مؤسستین إعالمیتین، لكن محاوالتھا باءت بالفشل.
ت دون حصول سنا على الوظیفة التي تتمنى، أبرزھا میول إدارات الفضائیات إلى عقبات عدیدة حال

  توظیف مذیعات غیر محجبات، كما تقول، استنادا لتجاربھا التي مرت بھا.
ففي إحدى مقابالت التوظیف التي خضعت لھا، أشاد مدیر القناة بأدائھا وصوتھا، لكنھ ألمح في نھایة 

  بات للظھور عبر الشاشة، ولم یتم اختیارھا فعال.اللقاء الى تفضیل غیر المحج
تفشي الواسطة خاصة في “وتعبر سنا عن المخاوف التي الزمتھا في فترة ما بعد التخرج، بسبب 

، فقررت البحث عن وظیفة أخرى تكتسب ”العمل المتلفز، ووجود معاییر صعبة الختیار المذیعات
ذاعات براتب متواضع مقابل مھام كثیرة، لكنھا من خاللھا الخبرة العملیة، فعملت في إحدى اإل

غادرت العمل بعد فترة قصیرة لم تتعد سبعة أشھر، لشعورھا باالستغالل، وإھدار وقتھا دون عائد 
  مناسب.

عقب ھذه التجارب، قررت سنا استكمال دراستھا للعمل في المجال األكادیمي، بعد تشكل قناعة لدیھا 
ً أفضل للعمل كأكادیمیة، بأن العمل في مجال الصحافة و ً للفتاة، وقد تجد فرصا اإلعالم لیس مریحا

  على حّد قولھا.
وفي مقارنة بین عدد خریجات الصحافة واإلعالم سنویا من الجامعات األردنیة وعدد الصحفیات 
العامالت فعلیا، تبدو الفجوة واضحة، إذ یعّد تخصص الصحافة من أكثر التخصصات اإلنسانیة التي 

  بھا اإلناث، بینما تتراجع نسبتھّن في سوق العمل كصحفیات یحترفن المھنة، ویعتشن منھا.تلتحق 
% من مجموع الطلبة ككل، اتجھت  ٥١.٦فقد بلغت نسبة اإلناث اللواتي التحقن بالجامعات األردنیة 

ً آلخر إحصائیة صادرة  ٥٣.٤حوالي نصف ھذه النسبة ( %) لدراسة التخصصات اإلنسانیة، وفقا
  .٢٠١٦دائرة اإلحصاءات العامة عام عن 

وتراوحت نسب اإلناث في كلیات الصحافة واإلعالم في ثالث جامعات تطرح ھذا التخصص ما بین 
% في كلیة اإلعالم بجامعة البترا، وزادت النسبة  ٦٠.٥١% من طلبة الكلیّة، إذ بلغت  ٦٥ – ٦٠

وك، في وقت ترفد جامعة الیرموك % في كلیتي اإلعالم بجامعتي الشرق األوسط والیرم ٦٥إلى 
ً بـ  ً  ١٢٣٠% من خریجي الصحافة واإلعالم، حیث تخرج منھا  ٥٠لوحدھا سوق العمل سنویا طالبا

  ، یحملون شھادة الصحافة.٢٠١٧وطالبة عام 
أّما نسبة الصحفیات العامالت بالمؤسسات اإلعالمیة في األردن فھي أقل بكثیر، فعدد الّصحفیات 

ّت نقابة الّصحفیین وصل الى العامالت والمُ  صحفیة العام الحالي، أي ما  ٢٦٧سجالت في سجال
  صحفیا وصحفیة. ١٢٥٧% فقط من مجموع عدد أعضاء النقابة الكلي البالغ  ٢١نسبتھ 

  عوامل طاردة
لم تبحث نور عن خیار بدیل كما فعلت سنا، فقد اختارت أن تلتزم البیت عقب سلسلة محاوالت إلیجاد 

  یدة في مؤسسة صحفیة تضیف لخبرتھا، وتفتح لھا الباب لتخطو خطوتھا األولى.فرصة عمل ج
، وبدأت ”الیرموك“ونور التي تقطن إحدى القرى في مدینة إربد، تخرجت من قسم الصحافة في 

ً لذلك أو تحصر نفسھا في مجال معین، بل  رحلة البحث عن عمل في مجالھا، دون أن تحدد شروطا
ً ل   تعلم كل جدید في المھنة، وبناء الخبرة، كما تقول.تركت الباب مفتوحا

ُدعیت للمقابلة أكثر “ ّاشئة في عّمان، واست تقدمت بطلب توظیف لدى إحدى المؤسسات اإلعالمیة الن
 ً ً مختلفا لقد شعرت بأن الوظیفة باتت قریبة “، تروي نور، ”من مرة، وفي كّل مرة كنت أقابل شخصا

  الكترونيالغد 
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لب منھا إحضار الوثائق  ُ الخاصة بھا، لكن أصبح كل طرف یؤجل الموضوع دون أن عندما ط
  ”.تحصل علیھا

وتبدي نور استغرابھا من ربط العمل بالصحافة بأمور شخصیة لیس لھا عالقة بالعمل ذاتھ، مشیرة 
إلى موقف مرت بھ وخسرت على إثره وظیفة كانت قد تقدمت لھا، عقب امتناعھا عن مصافحة مدیر 

لیش ما بتسلمي باإلید، كیف بدي أودیِكي على مجلس النواب “ؤال قائًال: المؤسسة الذي بادرھا بالس
ّدخل في الحریات الشخصیة ”مراسلة إلنا وما بتسلمي؟ ھیك بتخربي كل القصة ، مستھجنة الت

  واعتبارھا عوائق للعمل الصحفي.
الصحافة  بدأ الشعور باإلحباط یتسلل إلى نور عقب ھذه التجارب، فقررت عدم البحث عن وظیفة في

. ً ّھا قد تبحث عن أي عمل في أي مجال آخر في مدینتھا مستقبال ً، لكن   مجددا
من شأن ھذه الممارسات أن “رئیسة قسم دراسات المرأة في الجامعة األردنیّة د. عبیر عبابنة ترى أّن 

ً أن مشاركتھا تعزز االقتصاد  ّص من الفرص المنشودة لوجود المرأة في سوق العمل، علما تقل
، وسبب رئیس في تدني ”عوامل طاردة للنساء“، معتبرة أن ما یحدث یمكن وصفھ بأنھ ”لتنمیةوا

  التحاق خریجات الصحافة بوظائف في مجالھّن.
وبسبب شّح الوظائف، اتجھت الخریجة ھدیل التي تحمل شھادة الصحافة من جامعة الزرقاء األھلیة 

بة، إذ تقدمت بطلبات توظیف عدیدة لمؤسسات إلى العمل في مجال آخر لحین إیجاد الفرصة المناس
  صحفیة داخل وخارج األردن، ولم تحصل على فرصتھا في إحداھّن.

أّما سماح خریجة العالقات العامة من جامعة الیرموك، فبدأت بالبحث عن وظیفة في المجال 
  ، على حّد وصفھا.”تعرضت لمواقف صعبة كفتاة“الصحفي، لكنھا 

اكتفى “بطلب توظیف إلحدى الصحف، ولم تخضع لمقابلة جدیة، بل  في إحدى المرات، تقدمت
ّالي   ، كما تروي.”المدیر برؤیتھا وطلب منھا أن تباشر عملھا في الیوم الت

فالمدیر عادة ما یخرج بحدیثھ عن “كانت التجربة بالنسبة لسماح ملیئة بأمور مخیفة وغیر مقبولة، 
، لیس ھذا فحسب وإنما كما تقول سماح تمادى في (..)”سیاق العمل، ویلقي بتلمیحات غریبة 

لھ تصرفاتھ عندما طلب منھا الركوب معھ في سیارتھ لوحدھا، عقب انتھاء ندوة شارك الكادر بكام
  في تغطیتھا.

ولم یقتصر األمر على ھذا، فالمؤسسة لم تحترم عملھا، لدرجة أن مواّد أعدتھا نشرت باسم زمیل 
، فغادرت العمل بعد ”ھذا مناف ألخالقیات المھنة وشكل من أشكال االستغالل“آخر، معتبرة أن 

عر باإلحباط والخذالن، أسبوع فقط، بسبب ظروف العمل المتعبة نفسیا، وغیر اآلمنة، التي جعلتھا تش
ً كبیرة فقط ألنھا فتاة، وتقوم ”، كما تصفھا، و”كونھا بیئة غیر الئقة“ تتحمل فیھا الصحفیة ضغوطا

  ”.على التمییز بین الموظفین
بخطورة وجرمیّة ھذه األفعال “وتؤكد الدكتورة عبابنة أھمیة رفع الوعي عند العاملین رجاًال ونساًء 

ترتبة علیھا، مع ضرورة توعیة النساء بكیفیة التعامل مع ھذه األفعال، والعواقب القانونیّة الم
ّشریعات كي تصبح “، رائیة أن من الضروري ”وتشجیعھن على تسجیلھا حتى ال تتكرر مراجعة الت

قة بمختلف أشكال التحّرش  ّ ّة السیناریوھات المتعل رادعة وشمولیّة أكثر، ولتمكینھا من التعامل مع كاف
  ”.ھا الفتاة في مكان العملالتي تتعرض ل

  معاییر أساسیة للتوظیف
ّحریر في جریدة الّدستور مصطفى ریاالت یوضح أن المعاییر المعتمدة لتشغیل أي موظف  رئیس الت

تقوم على ركائز أساسیة أھمھا القدرة على الكتابة، والمعرفة، والتحصیل العلمي، باإلضافة إلى “
ً إلى أن ”یتمتع بھا المتقدم للوظیفةاإلمكانیات والمھارات األخرى التي  الواسطة قد تدخل في “، مشیرا

كل المھن باستثناء الصحافة، ففي الصحافة إن لم یمتلك الشخص القدرة على الكتابة وجلب المعلومة 
  ”.ال یمكن أن یكون صحفیا أو صحفیة
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بعد فترة تدریبیة في ویؤكد ریاالت أھمیة التدریب العتماد الصحفي أو الصحفیة، حیث یتم االختیار 
  الصحیفة نفسھا، كما تمنح فرصة التدریب الصحفي أو الصحفیة الخبرة العملیة.

كما یصفھا ریاالت في مسألة ” صحفیّة، وتعد صحیفة ریادیّة ٢١تشّغل جریدة الّدستور ما یقارب ”و
ً أّن  ّنوع الجندري داخل المؤسسة، مؤكدا بل تتعامل مع اإلدارة ال تقّسم إلى ذكر أو أنثى، “الت

  ”.الصحفیین بال تفرقة
 ٤٤٤، منھم ١٨٧٣ویقدر مجموع اإلعالمیین واإلعالمیات بعضویة نقابة صحفیین وغیر عضویة بـ 

% تقریبا من المجتمع اإلعالمي. ویبلغ مجموع األعضاء والعضوات في النقابة  ٢٣إعالمیة، وبنسبة 
، في حین یبلغ ٢٠١٧ا لبیانات النقابة للعام % تقریبا، وفق ٢١من اإلناث، وبنسبة  ٢٦٠، منھم ١٢٢٩

%، بحسب مركز حمایة  ٢٨إعالمیة وبنسبة  ١٨٤، منھم ٦٤٣مجموع غیر األعضاء والعضوات 
  .٢٠١٨وحریة الصحفیین لعام 

تقییم واقع عمل “وتتوزع الصحفیات بنسب متباینة في المؤسسات الصحفیة المختلفة، إذ تبین دراسة 
) عام IMS، الصادرة عن المؤسسة الدولیة لدعم اإلعالم (”عالم األردنیةالصحفیات في مؤسسات اإل

إعالمیین  ٢٠٦%، مقابل  ١٦وبنسبة  ٤٠، أّن عدد الصحفیات في وكالة األنباء األردنیة یبلغ ٢٠١٨
صحفیة مقابل نحو  ٢١صحفیا، وفي الدستور  ١٤٣صحفیة مقابل  ٤٤(ذكور)، وفي یومیة الرأي 

صحفیا. ویعمل في التلفزیون  ٦٣% مقابل  ٣٢صحفیة بنسبة  ٣٠الغد  صحفي، وفي یومیة ١٠٠
  امرأة، وفقا لقائمة أعضاء نقابة الصحفیین األردنیین. ١٢إعالمیین في أقسام التحریر، بینھم  ١٠٧

إذاعة، تشكل اإلعالمیات في غالبیتھا أكثر من الثلث؛ ففي إذاعة  ٣٥ویوجد في األردن أكثر من 
%، ویبلغ عدد المواقع  ٣٧إعالمیا وإداریا وبنسبة  ١٢إعالمیات مقابل  ٧(جي بي سي) یعمل 

 ٣٠موقعا، في حین یصل عدد الصحف األسبوعیة إلى  ١٧٢اإلخباریة المرخصة في األردن 
صحیفة، وبعضھا ال یوجد فیھ أي إعالمیة وبعضھا یوظف إعالمیة واحدة في حین تتراوح اعداد 

  ثنتین وثالثة ال أكثر.اإلعالمیات في األسبوعیات بین ا
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  منذ انطالقتھا” زین لإلبداع“ألف شاب یستفیدون من منصات  ١٤٧
  

مؤخرا مواصلتھا دعم ریادة االعمال  –احدى شركات مجموعة زین  –اكدت شركة زین االردن 
بفروعھا المختلفة المنتشرة في ” زینك” والشباب من اصحاب االفكار عبر منصتھا لالبداع 

  محافظات مختلفة.
منصة بفروعھا بان عدد المستفیدین من ھذه ال” الغد”وقالت الشركة في ردھا على استفسارات لـ

الف مستفید وذلك خالل الفترة منذ انطالقتھا في الربع  ١٤٧الستة في عمان والمحافظات قد ناھز الـ 
  وحتى اواخر العام الماضي. ٢٠١٤االخیر من عام 

بفروعھا المختلفة من لعب دور ھام في منظومة ریادة االعمال ” زینك” ونجحت منصة زین لالبداع 
في استقطاب ھذا العدد من الشباب والزوار من اصحاب االفكار الریادیة االردنیة عندما نجحت 

وخریجي الجامعات واصحاب الشركات القائمة الذین استفادوا من الفعالیات المتخصصة التي نظمتھا 
المنصة في االقتصاد الرقمي وریادة األعمال والتوجیھ واإلرشاد حتى یتمكنوا من تحویل أفكارھم الى 

  جیة تسھم في االقتصاد والتوظیف.مشاریع إنتا
فروع لھا على مستوى المملكة، وھي المنصة األصلیة والرئیسیة في مجمع  ٧الیوم ” زینك“وتمتلك 

وفرع الجامعة األردنیة، وفرع ” زین“الملك الحسین لألعمال، وفرعھا في المقر الرئیسي لشركة 
وفرعھا في الجامعة الھاشمیة، كما ، ”لومینوس شمال ستارت“جامعة الیرموك وفرع مقر مبادرة 

، في مدرسة المشرق ”زینك“العام الماضي فرعا جدیدا لمنصتھا لإلبداع ” زین“افتتحت شركة 
ً لمسیرة  الدولیة، لیكون أول فرع مدرسي للمنصة، والسابع على مستوى المملكة، والذي جاء استكماال

  الشركة في دعم اإلبداع واالبتكار وریادة األعمال.
الشركة بان منصاتھا لالبداع شھدت خالل فترة اربع سنوات مضت ” زین” ذلك قالت شركة  الى

فعالیة متخصصة في ریادة األعمال واإلبداع واالبتكار واالستثمار والتشبیك والخبرات  ٣١٥٥انعقاد 
  في مجاالت متنوعة.

ردن والمنطقة ، خبراء ومتخصصون وشخصیات من األ”زینك“وقاد ھذه الفعالیات، التي نظمتھا 
  والعالم في مختلف المجاالت التقنیة والریادیة.

وتناول ھؤالء الخبراء ونقلوا خبراتھم في مجال ریادة األعمال من مختلف القطاعات التقنیة 
واإلبداعیة، وأفادوا آالف الشباب األردني الذین قدموا من مختلف محافظات المملكة لزیارة المنصة 

ندماج والتفاعل مع ھذه األنشطة التي جرى تنظیمھا بالتعاون مع عشرات والحضور والمشاركة واال
  الشركاء، في بیئة وظفت أحدث التجھیزات والتقنیات الحدیثة.

شریك  ١٠٢، أنھا عقدت خالل السنوات االربع الماضیة شراكات مع ”زین األردن“وقالت شركة 
الشراكات حاضنات أعمال إقلیمیة  محلي وعربي وعالمي إلفادة الشباب األردني؛ حیث شملت ھذه

وعالمیة تعمل في مجال دعم ریادیي األعمال، وشركات تقنیة عالمیة، ومرشدین، وشركات مھتمة 
  باحتضان األفكار الخالقة.
إلى ما یشبھ المحطة التي تدیر من ” زینك“على تحویل  –بحسب زین  –و ساعدت ھذه الشراكات 

سؤولیة ریادة األعمال، وتقدم من خاللھا االحتیاجات كافة التي خاللھا الشركة جمیع مبادراتھا في م
تلزم الریادیین األردنیین من مرافق وخدمات تكنولوجیة متطورة، واستشارات وتوجیھ، لمساعدة 

 ً   ”.الشباب على تحویل إبداعاتھم وأفكارھم إلى مشاریع إنتاجیة، وتسویقھا محلیا وإقلیمیا وعالمیا
في شھر تشرین ” زینك“التي حملت اسم  -المنصة األصلیة األولى- بداع لإل” زین“وأقیمت منصة 

في ” جروو“مترا مربعا في مبنى  ٦٣٠على مساحة تزید على  ٢٠١٤الثاني (نوفمبر) من العام 
جمیع مبادراتھا في ” زین األردن“مجمع الملك الحسین لألعمال، لتمثل مركزا متخصصا تدیر بھ 

الدماغ ” زینك“استثمار یقدر بنحو ملیون دینار؛ حیث یحاكي تصمیم  مسؤولیة ریادة األعمال بحجم
  البشري، الذي تلعب الشرایین فیھ دورا رئیسا في نقل الدم المحمل باألكسجین واألغذیة إلى الدماغ

  ٢ص:الغد 
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  للدكتورة سنقرط من جامعة الزیتونة األردنیة ٢٠١٨ادیمیة العالمیة للعلوم منح جائزة األك
  
  

ونة األردنیة على جائزة األكادیمیة حصلت الدكتورة سھیر سنقرط من كلیة الصیدلة في جامعة الزیت
  . ٢٠١٨العالمیة للعلوم للعلماء الشباب من األردن للعام 

  
وسلم الجائزة مندوبا عن سمو األمیرة سمیة بنت الحسن نائب رئیس األكادیمیة العالمیة للعلوم في 

ر تركي المنطقة العربیة الدكتور محمد حمدان، بحضور رئیس جامعة الزیتونة األردنیة الدكتو
  عبیدات وعمید كلیة الصیدلة الدكتور طارق القرم.

  
 ً وتمنح الجائزة كل عام بالتعاون مع الجمعیة العلمیة الملكیة للعلماء الممیزین من األردن تقدیرا

  إلنجازاتھم العلمیة في تخصصاتھم المختلفة.

  ٤/الدستور ص:٤ص:األنباط 
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  والمنح الجامعیة.. غدا القائمة األولیة للقروض
 

لمنح ) الف طالب مستفید من ا٤٢تعلن وزارة التعلیم العالي غدا األحد القائمة األولیة السماء (
والقروض التي تقدمھا صنادیق دعم الطالب الجامعي. وستعلن الوزارة اسماء المستفیدین عبر صفحة 

 على االنترنت.
 

) الف طالب لالستفادة من المنح والقروض اال انھ تم استبعاد طلبات لعدم استكمال ٥٢وتقدم (
ستفادة مقارنة مع الدورة الشروط والوثائق المطلوبة.وتبلغ نسبة الزیادة في عدد المرشحین لال

 ) طالب وطالبة.٤٨٠٠%)، اي حوالي (١٠الماضیة نحو (
 

وتخضع عملیة الترشح لالستفادة لمعادلة تنافسیة ضمن معاییر تشمل: معدل الطالب وعدد االخوة في 
الجامعة ومكان اقامة الطالب ودخل االسرة، الى جانب ان كانت االسرة تتقاضى معونة وطنیة او 

 ة جیوب الفقر.ضمن قائم
 

وتشمل البعثات والمنح والقروض الداخلیة، بحسب موقع مدیریة البعثات على موقع وزارة التعلیم 
 العالي منح الدیوان الملكي الھاشمي العامر (منحة كاملة، باستثناءالفصل الدراسي األول)،

 
ومنح صندوق األمیرة منى لدعم التمریض لإلناث فقط (منحة كاملة ) وبعثات صندوق طلبة مدارس 
مناطق جیوب الفقر (منحة كاملة) وبعثات الطب البیطري (منحة كاملة) وبعثات أوائل المملكة 
 واأللویة (منحة كاملة)، وبعثات صندوق دعم الطالب لطلبة إقلیمي الوسط والشمال وبعثـات صندوق

ساعة) وبعثات صندوق ودعم  ٤٥دعم الطالب في الجامعات الرسمیة (بعثات منح أو قروض بواقع 
 ساعة). ٤٥الطالب ( تمریض لإلناث فقـط ، 

 
یشار الى أن إعالن النتائج یتم على مرحلتین ، االولى تكون اولیة، حیث یفتح مجال لالعتراض علیھا 

 ومن ثم االعالن عن القائمة النھائیة.ثم دراسة االعتراض واالخذ بما یثبت صحتھ، 
 

وبحسب النظام الجدید لصندوق دعم الطالب الجامعي، فقد منح الطالب فترة أطول لسداد القروض، إذ 
اصبحت تبدأ بعد سنتین من تخرج الطالب على ان یتم استكمال التسدید بعد خمس سنوات، في حین 

خرج الطالب. ویبلغ حجم دیون القروض لصالح كان النظام السابق یشترط ان یبدا التسدید حال ت
 .) ملیون دینار١٧الصندوق على الطلبة المستفیدین في الفترات السابقة حوالي (

  ١/الدستور ص:١/الرأي ص:نیوزطلبة 
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  احصائیات: (الدورة التكمیلیة) تنذر بأزمة قبول جامعي قادمة
  

للطلبة  تنذر احصائیات المتقدمین للدورة التكمیلیة المتحان الثانویة العامة، المخصصة حاتم العبادي
أزمة «الصیفیة الماضیة بـ الراغبین برفع معدالتھم، والذین سیعیدون مواد اخفقوا بھا على الدورة

 الماضي العام، مقارنة مع االحصائیات للقبول الشتوي »قبول جامعي
 
عدد  وبحسب احصائیة وزارة التربیة والتعلیم، التي ما تزال دون وزیر منذ شھرین تقریبا، ان 

یتقدمون لھا   (الف طالب ٢٧(طالب منھم زھاء ( ٧٣١٠٤المتقدمین للدورة التكمیلیة الحالیة (
 وبإفتراض ان نسبة الطلبة الذین سیحققون الحد االدنى لمعدل القبول الجامعي .لغایات رفع المعدل
ویرى مراقبون ان النسبة  .(الف طالب وطالبة ٥.٣٦(%فإن عددھم سیبلغ ( ٥٠ستصل الى نسبة (

برفع المعدل واالخرون سیعیدوا مواد  ناجحین ویرغبون ستكون أعلى نظرا ان من المتقدمین اصال
  ولیس جمیع المواد.

  
ھنالك طلبة یتقدمون لالمتحان الول » الشتویة«والتي كانت تسمى  في حین ان الدورات الماضیة 

معمول بھ. وتظھر االزمة، في حال مقارنة ھذه االرقام مع العام الماضي، إذ  مرة، حسب ما كان
الرسمیة)  (%فما فوق (الحد االدنى للتقدم بطلب التحاق بالجامعات ٦٥معدالتھم ( الذین كانت اجمالي

 وتم قبولھم جمیعا انذاك (الف طالب فقط، ١٣(الف طالب، تقدموا منھم بطلبات التحاق ( ٢٢بحدود (
 
الدنیا لمعدالت  ان القبول الجامعي على الفصل الثاني مرتبط بالحدود» أزمة القبول«ومن مظاھر  

علیھا السیاسة العامة للقبول التي  بول التنافسیة على اللفصل االول، ولیس المعدالت التي تنصالق
ان یحقق الحد االدنى لمعدل القبول التنافسي على  أقرھا مجلس التعلیم العالي، إذ ان الطالب یجب

   .التخصص الذي یرغب فیھ وبالجامعة التي یرید االلتحاق بھا الفصل االول الماضي في
  
القبول الموحد  لى جانب أن الجامعات، التي طلب منھا تزوید مجلس التعلیم العالي ووحدة تنسیقا

جمیع التخصصات المطروحة  تزویدھا بأعداد المقاعد الشاغرة فیھا منذ مدة، ال تطرح القبول في
مل الشتوي (على الفصل الثاني) ال یش فیھا، نظرا لعدم وجود شواغر فیھا، الى جانب ان القبول

   .تخصصي الطب وطب االسنان بحكم االسس
  

االسنان)، وعلى  في حین أن االقبال سیكون شدیدا على التخصصات الطبیة (من غیر الطب وطب
سیكون في عدد المقاعد المتاح  التخصصات الھندسیة، وبعض تخصصات اللغات، إال أن التحدي

كما ان القبول على الفصل الثاني،  .بھ یرغبون االلتحاق القبول فیھا لجھة ان سیكون أقل بكثیر ممن
تنافسیة، وال یوجد اي تخصیصات، سواء أكانت  ال یتضمن تخصیصات، اي ان القائمة ستكون

الملكیة: البناء العاملین في القوات المسلحة او ابناء المعلمین او  المتعلقة بالنسبة المخصصة للمكارم
كما  .اس البادیة والمدارس ذات الظروف الخاصةالنسبة المخصصة البناء مدر ابناء المخیمات او

التكمیلیة المتحان الثانویة  یقتصر التقدم بطلبات االلتحاق على الفصل الثاني فقط على خریجي الدورة
وبحسب معلومات، فإن عدد الجامعات التي زودت وحدة  .العامة، التي انطلقت امتحاناتھا أمس السبت

مجلس التعلیم العالي بأعداد المقاعد المتاح القبول فیھا حتى الخمیس سر  تنسیق القبول الموحد وامانة
وتنشر وحدة  .بلغ فقط ثالث جامعات رسمیة، في حین لم تزود باقي الجامعات بتلك االعداد الماضي،

التنافسیة لمعدالت القبول على الدورة  تنسیق القبول الموحد على موقعھا على االنترنت الحدود الدنیا
  .جامعة، إذ بإمكان الطلبة االطالع علیھا  في كل التخصصات التي تطرحھا كلالصیفیة 

  ٣ص:الرأي 
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  ”التعلیم العالي”و” التربیة“الحكومة تقرر دمج وزارتي 
  االستقالل المالي واإلداري للجامعات الحكومیة مصدر یؤكد ان الدمج یعزز ایضا

  
  

اتخذ لجھة دمج وزارتي التربیة عن أن قرارا حكومیا قد ” الغد”أكدت مصادر واسعة االطالع لـ
كانت في ” التعلیم العالي“والتعلیم والتعلیم العالي والبحث العلمي بوزارة واحدة، وأشارت إلى أن 

  فترة الثمانینیات دائرة تتبع وزارة التربیة والتعلیم.
  

وتكامل ، على وجود تشابھ كبیر بین الوزارتین ”الغد”وتوافقت اراء خبراء أكادیمیین في أحادیث لـ
مجلسا للتربیة، یدیر شؤون التعلیم العالي مجلس التعلیم العالي ” التربیة“بین عملیھما، ففي حین تضم 

  كما تضم الوزارتان اقساما للتصدیق.
  

وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم العالي االسبق الدكتور ولید المعاني قال إن الھیكل التنظیمي للوزارتین 
تربیة والتعلیم ومجلس للتعلیم العالي وقسم للمعادلة وآخر لالعتراف موجود متشابھ بوجود مجلس لل“

في كل وزارة، ومدیریة االختبارات في وزارة التربیة یماثلھا امتحان الكفاءة الجامعیة فیما ھناك 
  ”.مركز مستقل للمناھج

  
ا ما یتماثل مع وأشار الدكتور المعاني إلى وجود مؤسسات تدیرھا وزارة التربیة واخرى تشرف علیھ

وزارة التعلیم العالي، وفیما ما عدا صندوق البحث العلمي في وزارة التعلیم العالي وصندوق االسكان 
  ، مؤیدا بقوة دمج الوزارتین بوزارة واحدة.”التماثل كبیر جدا بین الوزارتین“واالدخار بالتربیة فان 

عالي وثالث للشؤون المالیة واإلداریة من وأكد المعاني أن وجود أمین عام للتربیة وآخر للتعلیم ال
یجعل مھمة الدمج میسرة وعملیة، خصوصا في ظل غیاب الحاجة اللغاء “الفنیین وأصحاب الخبرة 

، مشیرا إلى وجود احتمال الجراء ”قانوني الوزارتین للعودة إلى فك الوزارتین، ان لم تنجح التجربة
  تعدیل فقط على قانون التربیة والتعلیم.

  
جانبھ، أید األمین العام المساعد التحاد الجامعات العربیة والرئیس األسبق ألكثر من جامعة من 

شرط ایجاد صیغة للتغلب على العائق الوحید، “الدكتور عبد الرحیم الحنیطي عملیة دمج الوزارتین 
  ”.وھو الجامعات الخاصة، التي یتنامى عددھا بشكل كبیر

  
لتتولى عملیة “حیات لھیئة االعتماد لمؤسسات التعلیم العالي واقترح الحنیطي اعطاء بعض الصال

، مشیرا إلى أن ال مشكلة في ایجاد آلیة ”ترخیص ومتابعة تطبیق شروط االعتماد للجامعات الخاصة
  للتعامل مع صندوق دعم البحث العلمي الذي اصبح یتبع لوزارة التعلیم العالي.

  
خلي مجلس التعلیم العالي عن عدد من صالحیاتھ لمجالس وبین الحنیطي انھ اذا تم تطبیق التوجھ بت

امناء الجامعات الرسمیة، وفي حال التغلب على عائق االشراف على الجامعات الخاصة، التي ال 
سبق وان جربنا “، مشیرا الى اننا ”فان تجربة الدمج ستكون ناجحة“یمكن تركھا لمجالس امنائھا 

  ”.ل تشابھ الھیكل التنظیمي للوزارتینعملیة الدمج، والتي كانت ناجحة في ظ
  

یعزز االستقالل المالي واالداري للجامعات، التي تضم “من جھتھ اعتبر مصدر رسمي ان ھذا الدمج 
  ”.مجالس امناء ومجالس كلیات وعمداء واقساما علیھا ان تضطلع بمسؤولیاتھا دون وصایة

  ٤ص:الغد 
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ضم مدیریات التعلیم العام والخاص وذوي إلى أن وزارة التربیة والتعلیم ت” الغد”وأشار المصدر لـ
  االحتیاجات الخاصة االمر الذي یقارب ما ھو موجود بوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي.

إذ أن مخرجات التربیة والتعلیم تشكل مدخالت للتعلیم “وشدد على وجود ترابط كبیر بین الوزارتین 
یة والتعلیم بالدراسات والمدرسین والفنیین العالي، ومخرجات التعلیم العالي تعود الى الترب

  ”.واإلداریین
  

تجدر االشارة إلى أن رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز كان دمج خالل التعدیل االول على 
حكومتھ حقیبتي وزارتي التربیة والتعلیم والتعلیم العالي دون دمج الوزارتین نفسھما، وذلك في سیاق 

ما تدار وزارتي التربیة والتعلیم العالي حالیا عبر وزیر بالوكالة ھو دمج حقائب أكثر من وزیر، فی
  وزیر العدل، على اثر استقالة الوزیر السابق د. عزمي محافظة.
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  طالبا یتقدمون المتحان شتویة التوجیھي الیوم ٢٥٢٥٠
    
  

 ٢٠١٩ویة العامة للدورة الشتویة للعام تبدأ الیوم السبت أولى جلسات امتحان شھادة الدراسة الثان
مشتركا ومشتركة  ٢٥٢٥٠للطلبة غیر النظامیین، حیث یتقدم لالمتحان في جلستیھ األولى والثانیة 

  في جمیع الفروع األكادیمیة والمھنیة.
  

ً، فیما تبدأ الجلسة الثانیة الساعة الواح دة وتبدأ الجلسة األولى لالمتحان الساعة الحادیة عشرة صباحا
ً، حیث یتقدم الطلبة لالمتحان في المباحث وفق الجدول الذي أعلنتھ وزارة التربیة  والنصف ظھرا

  والتعلیم في وقت مبكر.
  

مشتركین سیتقدمون  ٧٣١٠٤وكانت وزارة التربیة والتعلیم أعلنت في وقت سابق، أن العدد الكلي 
 ٤٥١٧في الفرع األدبي ، و ٣٢٥٢٤في الفرع العلمي، و ٢٤٧٥٨لالمتحان في ھذه الدورة بواقع 

 ١٤٩٩للصناعي، و ٥٢٢٦للشرعي ، و  ١٣١للفرع الصحي، و ٢٥٩لفرع اإلدارة المعلوماتیة، و 
  لفرع االقتصاد المنزلي. ٣٣١٣مشتركا ومشتركة في الفرع الفندقي، و  ٨٧٧للزراعي إضافة إلى 

  
ھذه الدورة جمیعھم من الطلبة وقال الناطق اإلعالمي باسم الوزارة ولید الجالد إن المشتركین في 

غیر المستكملین لمتطلبات النجاح، والطلبة الراغبین في رفع معدالتھم، والطلبة المستنفدین حقھم في 
من غیر المستكملین في  ٢٠١٨وحتى الدورة الصیفیة لعام  ٢٠٠٥األعوام من الدورة الشتویة لعام 

  خمسة مباحث فما دون. 
  

عملیات في مركز الوزارة في إدارة االمتحانات واالختبارات، لمتابعة  وأكد أن الوزارة شكلت غرفتي
إجراءات سیر االمتحانات لھذه الدورة واستقبال المالحظات واالستفسارات الواردة من قاعات 

االمتحانات والطلبة وأولیاء أمورھم والمجتمع المحلي، إضافة إلى إعداد تقریر یومي یتضمن ھذه 
  ت التي تمت بشأنھا.المالحظات والمعالجا

  
وخصصت الوزارة أرقام ھواتف خاصة بھذه الغرف الستقبال المالحظات وھي: 

، ٠٧٩٦٧٥٧٦٧١، ٠٧٧٢٣٧٠٣٨٣، ٠٧٩٦٧٩٥٩٦٨، ٠٧٧٧٧١٣٣٦٢، ٠٧٧٧٧١٠٧٠٠خلوي
  .٥٦٦١٨٩٤، فاكس ٠٦٥٦٩٩٩١٦أرضي:  ٠٧٧٧٢٢٢١٥١

  
وره، أن االمتحان سیجري في وبین مدیر إدارة االمتحانات في الوزارة الدكتور نواف العجارمة، بد

قاعة امتحانیة. وكانت وزارة التربیة والتعلیم وجھت مجموعة  ٦٨٦مدرسة في المملكة تضم  ٢٤٨
ً منھا على سالمة سیر امتحاناتھم، تضمنت:  من الرسائل واإلرشادات لطلبة الثانویة العامة، حرصا

طحاب بطاقة الجلوس، والھویة الحضور إلى قاعة االمتحان قبل بدء االمتحان بنصف ساعة، واص
الشخصیة، أو جواز السفر یومیا إلى قاعة االمتحان، وعدم اصطحاب أي من أجھزة الھواتف 

الخلویة، والساعات اإللكترونیة، واألقالم بأنواعھا إلى قاعة االمتحان، والتأكید على ترك كل ما 
ّق باالمتحان كالملصقات وقصاصات الورق وغیرھا خارج قاعة    االمتحان.یتعل

  
كما دعت الطلبة إلى ضرورة االلتزام بالتعلیمات الناظمة لالمتحان، ومعرفة مكان قاعة االمتحان، 

  والوقت الالزم للوصول إلیھا، والتأكد من برنامج االمتحان والمواد المقررة.
  

  ١/الدستور ص:١ص:الراي 
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ولفت الجالد إلى أن الوزارة اتاحت عبر موقعھا االلكتروني خدمة معرفة مواقع المدارس والقاعات 
ً، حیث نشرت الوزارة الخدمة على موقعھا وصفحتھا الرسمیة في  لطالب الثانویة العامة الكترونیا

الضغط  موقع التواصل االجتماعي فیسبوك ویستطیع الطالب ادخال اسم المدرسة والمدیریة ومن ثم
  على بحث.
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  تدعو للمشاركة بالمؤتمر االقتصادي الخامس” البحث العلمي“
  
  

دعت الجمعیة األردنیة للبحث العلمي العلماء والباحثین للمشاركة في المؤتمر االقتصادي الدولي 
” االقتصادات الصاعدة بین البرامج االقتصادیة والمعاییر الدولیة“الخامس الذي تعقده بعنوان 
  بالتعاون مع جامعة البترا.

  
یع الباحثین التقدم للجمعیة بعناوین ابحاثھم وطلبت في بیان صحافي وزعتھ الیوم الجمعة من جم

  كانون الثاني الحالي. ٢٠وملخص عنھا وتعبئة االستمارة الخاصة قبل 
  

ً یتوافق مع المعاییر العالمیة لتحكیم األبحاث  ً تحكیما ً محكما ً علمیا ویعتبر ھذا المؤتمر الدولي مؤتمرا
 International Standard Serial Number ISSNالعلمیة ویحمل الترقیم الدولي المتسلسل (

). ویھتم المؤتمر بالبحوث والدراسات التي تجري في األردن والوطن العربي والتي  5620-5602
تقع ضمن محاوره، وتشرف على إدارتھ لجنة تحضیریة من المتخصصین في الجامعات األردنیة 

في عدد خاص من المجلة االردنیة والقطاعین العام والخاص، وستنشر األوراق المقبولة بعد تحكیمھا 
  للعلوم االقتصادیة.

  
ویشتمل المؤتمر على محاور رئیسیة ابرزھا برامج اإلصالح االقتصادي (التطبیق والنتائج) 

والمعاییر الدولیة في االقتصادات الصاعدة والضرائب بین الھدف واألثر واستقرار التشریعات واثره 
  االقتصادي.

  
م تقویم ودراسة جمیع الملخصات الواردة للجنة التحضیریة من قبل اللجنة وقالت الجمعیة إنھ سیت

ً بأن آخر موعد الستالم البحوث وافیة ھو  ، ویُطلب تسلیمھا ٢٠/٠٤/٢٠١٩العلمیة للمؤتمر، علما
  على قرص مدمج أو إرسالھا على البرید االلكتروني للجمعیة.

  ٣ص:الغد 
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  تعلیم القانون: الحقوق في جامعة ھارفارد

  
  حسني عایش حسني عایش

  
ما التحقت بالجامعة كانت دراسة القانون والفلسفة تتنافسان على اھتمامي، وقد تغلب حبي للفلسفة عند

على میلي لدراسة القانون، ما جعلني إلى الیوم مھتما بالثقافة القانونیة، وقراءة الكتب والمقاالت 
  القانونیة التي تدخل في الصمیم.

لیة الحقوق، مع أن القانون أعم من ذلك ألنھ یتناول في بالدنا یسمون الكلیة التي تدرس القانون ك
  الحقوق والواجبات وموضوعات كثیرة أخرى.

یبدو من التاریخ العربي اإلسالمي أنھ لم یكن مطلوبا تمثیل المشتكي أو المشتكى علیھ بمحام أمام 
التصال القاضي الذي یختاره الخلیفة لیقضي بین الناس بالعدل، ولكن الوضع تغیر تماما بعد ا

بالغرب، فصار لدینا كلیات للحقوق/ القانون ومحامون یمثلون أطراف القضیة أمام القاضي أو 
  القضاة في المحكمة ذات العالقة من حیث الدرجة أو الموضوع.

یوجد في الوالیات المتحدة مئات كلیات الحقوق/ القانون في الجامعات الحكومیة، والخاصة 
كما یزداد … فارد وییل، وكلمییا، وبرسنتون، وولیم وماري، وشیكاغو(الجدیدة)، واألھلیة مثل ھار

عدد الطلبة الملتحقین بھا سنة بعد سنة أخرى نتیجة التطور االقتصادي واالجتماعي، وبخاصة في 
  المدن الكبیرة الجائعة دوما إلى المحامین.

اتھا وبرامجھا دون أن یعني ومعظم كلیات الحقوق/ القانون یعمل نھاریا ومسائیا كما تتشابھ في مساق
  ذلك اختفاء التنوع فیما بینھا. إن الحق یبقى لألستاذ في اختیار ما یشاء منھا.

أما المدة المعیاریة الالزمة للتخرج في القانون فھي ثالث سنوات بعد البكالوریوس واختبار قبول. 
ت القانون، ومدة المساق، والحد وتضع سلطات تعلیم القانون الثالث المعاییر األساسیة للقبول في كلیا

  وھذه السلطات ھي:… األدنى ألعضاء ھیئة التدریس
  American Lawyers’ Associationجمعیة المحامین األمیركیة: • 
  American Bar Associationونقابة المحامین األمیركیة: • 
م القانون: •  ّ   Association of American law schoolsونقابة الكلیات / المدارس التي تعل

، ومع ١٨١٧وكلیة القانون/ الحقوق في ھارفارد ھي أقدم الكلیات من حیث االستمرار منذ نشأت سنة 
ة في ) إال أنھا أغلقت في أثناء الحرب األھلی١٧٧٩أن الكلیة في جامعة ولیم وماري نشأت قبلھا (

  ستینیات القرن التاسع عشر.
وتتفوق كلیة القانون/ الحقوق في ھارفارد على بقیة الكلیات في عدد األساتذة المتفرغین، وفي مكتبتھا 

  التي تضم أكثر من ملیون كتاب في القانون.
یأخذ جمیع الطلبة في السنة األولى في كلیة القانون في جامعة ھارفارد المساقات نفسھا وھدفھا 

الموروث عن بریطانیا.  Common law systemریف الطالب/ة بطبیعة نظام القانون العام: تع
وھي السنة األصعب على الطلبة وبخاصة لالختالف الجذري بین أسالیب التدریس والدراسة في 
الكلیة، عما ألفھ الطالب/ة في المدرسة. ومع ان عدد الساعات الصفیة في األسبوع قلیلة، فقد ال تزید 

، إال أنھ یفرض على الطالب/ة ساعتین أو ثالث من االستعداد والمراجعة مقابل كل ساعة ١٤لى ع
صفیة. وھو معنى الساعة المعتمدة في أمیركا الذي أخذنا منھ المغلف وألقینا رسالتھ في سلة 

  المھمالت.

  ٤ص:الغد 

 مقاالت



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أن) عم٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦) فاكس: ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
24 

لبات السنة األولى ومع أن الساعات الصفیة في السنة الثانیة أثقل، إال انھا تبدو للطلبة أخف من متط
نتیجة ما اكتسبوه من ثقافة وخبرة تعلیمیة في السنة األولى. في ھذه السنة یتاح للطلبة اختیار 
المساقات التي یرغبون التخصص القانوني، بما في ذلك مساق تخصص في المحاسبة العامة التي 

السنة الثانیة فإنھ یمكن أصبحت الزمة نتیجة التطور االقتصادي والضریبي. وإذا نجح الطالب/ة في 
أن یعثر على وظیفة مؤقتة في مكتب للقانون في مدینة كبیرة. وفي السنة الثالثة یصبح على الطالب/ة 
اختیار تخصصھ النھائي. ویفرض علیھ ورقة بحث لألستاذ والنجاح في االمتحان النھائي. كما یسمح 

إذا رغب في ذلك، لتعزیز معرفتھ القانونیة. لھ في ھذه السنة بأخذ مساقات في كلیات اآلداب والعلوم 
  وقد یستطیع بعضھم الحصول على درجة جامعیة أخرى في الوقت نفسھ.

ومع اقتراب اإلمتحانات في نھایة العام تشتد الحاجة إلى الدراسة والمراجعة، ویشكل الطلبة جماعات 
  دراسیة لمناقشة مالحظاتھم، ومراجعة األسئلة السابقة في الموضوع.

یبلغ التوتر والقلق أقصاھما وبخاصة عند الطلبة في سنة التخرج الذین یھیئون أنفسھم لعالمات علیا و
ولیس لمجرد ناجح فأنت ترى الطلبة یأكلون ویشربون ویتنفسون القانون ویفكرون فیھ وھم نائمون ال 

  یحررھم منھا سوى النجاح والعطلة السنویة التي تمتد ثالثة أشھر.
رفارد على المستوى ألنھ یفتح لھم فرصا وأفاقا واسعة للعمل في العطل الصیفیة في ویركز طلبة ھا

  مكاتب المحاماة، وبأفضل المكاتب بعد التخرج.
ال یسمح للذین یرسبون بإعادة التسجیل في الكلیة لكن عددھم قلیل، ویستطیعون إذا أرادوا التسجیل 

  في كلیات أخرى والبدء من جدید.
ین جمیع كلیات الحقوق في أمیركا ھو المنھج/ األسلوب السقراطي في التعلیم الجامع المشترك ب

أن یُطلب من الطالب/ة أوًال: تلخیص قرار قضائي؛  –مثال  –والمناقشة واإلمتحان الشفھي. ومن ذلك 
ً: وكأنھ وكیل الشیطان  ً: فیما إذا كان یوافق على حجة القاضي، ثم یتصرف األستاذ ثالثا ثم یسال ثانیا
بطرح سلسلة من األسئلة على الطالب/ة إلجباره على الدفاع عن حجتھ. أما ھدف ھذا التمرین الشائع 
في كلیات الحقوق األمریكیة فتعلیم الطالب/ة التفكیر الناقد، واستخدام المنطق، والعقل لتمكینھ من 

  إبتكار حججھ، وفي الوقت نفسھ العثور على الفجوات والثغرات في مواقفھ.
لطلبة العشرة األوائل في الكلیة على عضویة مجلس المحررین لمجلة ھارفارد في القانون یحصل ا

Harvard law Review  ،ویتنافس بقیة الطلبة على عضویة مجالس الست عشر مجلة الباقیة .
التي تدور كل منھا حول موضوع معین مثل الحقوق والحریات المدنیة، والعدالة العرقیة واألثنیة، 

ن والبیئة، وحقوق اإلنسان، والقانون الدولي، والقانون والجندر، والقانون والسیاسة العامة، والقانو
والقانون والتكنولوجیا، والریاضة والقانون الدولي، والتشریع، والقانون الالتیني، واألمن القومي 

  والقانون، والتفاوض والقانون ، والقانون والبزنس.
ً، یكتب المقاالت الرئیسیة فیھا علماء القانون والمحامون  ١٣٠لقد مر على نشر المجلة األولى  عاما

المتمیزون. ومع أنھا مجلة طالبیة دوریة، إال ان من المدھش االعتراف العالمي بھا كمجلة أولى في 
ھم الذین یحررون جمیع ھذه المجالت بالكامل،  –ولیس األساتذة  –القانون في العالم مـع أن الطلبـة 

یشاركون في محتواھا. وباإلضافة إلى المجالت  –كذلك  –رقابة ھیئة التدریس، وھم بعیدا عن 
القانونیة الطالبیة الكثر في الكلیة یوجد أكثر من تسعین منظمة طالبیة نشطة فیھا: قانونیة واجتماعیة 

  كما یمثل الطلبة على المستوى الجامعي بمجلس الخریجین.… وسیاسیة واقتصادیة وثقافیة 
یشارك فیھما بقیة الطلبة … الطلبة المتفوقون في مجلس یدیر نظاما من التدریب والمرافعة ویعین

  وكأنھم یترافعون في محكمة.
صوتت ھیئة األساتذة في الكلیة على برنامج جدید للسنة األولى یقضي بإعالء شأن  ٢٠٠٦في السنة 

نون الدولي فیھا، وتنفیذه ) والقانون اإلداري، والقاProblem Solvingموضوع حل المشكالت (
  على مراحل.
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، تقدیر الخریجین من ثالثة مستویات: درجة الشرف؛ ناجح؛ ناجح ٢٠٠٦كما جعلت الھیئة في سنة 
  ) كما ھو معمول بھ في كلیتي ییل وستانفورد.Low passضعیف (
ي أدتھ كشفت الكلیة عن لوحة معدنیة تعترف فیھا وبصورة غیر مباشرة بالدور الذ ٢٠١٧وفي سنة 

تكریما للمستعبدین الذین أدى كدھم لخلق ثروة جعلت من الممكن “العبودیة في التاریخ كتب علیھا: 
  ”.تأسیس كلیة ھارفارد للقانون وبمناسبة ذكراھم نرجو اتباع أعلى مثل القانون والعدل

  
بة الثالثة بعد ال یعني ھذا كلھ أن كلیة القانون في ھارفارد ھي األفضل في أمیركا فقد احتلت المرت

. إن كال منھا ینافس األخرى على المرتبة األولى ولكن  ٢٠١٣كلیتي ییل وستانفورد للقانون سنة 
  سمعة كلیة ھارفارد الدولیة ھي األعلى في أمیركا وفي الخارج وتتقدم علیھما فیھما.

المدعى علیھم حسب قانون والیة ماسوستش یمكن لكلیة القانون تحت مراقبة نقابة المحامین تمثیل 
ً في المحاكم األدنى.   المعوزین مجانا

تتنافس مكاتب المحاماة الكبرى في الوالیات المتحدة على خریجي ھذه الكلیات بمجرد تخرجھم 
ً مقابلة ھذه المكاتب الطلبة قبل التخرج، لكن كثیرا من  لتوظیفھم أو إشراكھم فیھا، بل ویتم أحیانا

  ات العامة أو في البلدیات، أو في منظمات المجتمع المدني.الخریجین یفضلون العمل في اإلدار
غیر انھ یترتب على الخریج قبل مزاولة مھنة المحاماة اجتیاز امتحان الوالیة التي یرغب العمل فیھا، 
وألن متطلبات العمل فیھا تختلف عن دراسة القانون في الكلیة ألن لكل والیة قوانینھا الخاصة فإنھ 

ت تحضیریة یقدمھا محامون محلیون. وإذا نجح المتقدم للوظیفة في االمتحان، فإن یضطر ألخذ مساقا
الجھة ذات العالقة تتحرى عن سلوكھ األدبي واألخالقي لیتم تعیینھ ویحصل على حریتھ في 

  الممارسة.
تفرض خمس من الخمسین والیة أمیركیة على الخریج الناوي العمل محام فیھا، العمل أوال كاتبا في 

  كمة لمدة خمس سنوات.مح
وألن الخریج یمكن أن یعمل في أي والیة فإن متطلبات القانون ال تستطیع التركیز على والیة معینة، 

) الذي یركز على Case methodوللتغلب على ھذه المشكلة تم تبني أسلوب الحالة في التعلیم (
ي إطار القانون العام. وھكذا نشأت قرارات المحاكم باعتبارھا تمثل الصورة الحقیقیة لعلم القانون ف

كتب ومجلدات لكل موضوع في قرارات المحاكم، یتعلم الطالب/ة من خالل االطالع علیھا التحلیل، 
والمقارنة، والتقییم، وإدراك القواعد والمبادئ التي استندت إلیھا المحكمة في ھذا القرار أو ذاك. تلك 

ً / والیة. أما الھدف النھائي القرارات القضائیة التي تتحول إلى تشریع  نشأ وتطور في خمسین مختبرا
لھذا االطالع فھو صقل البصیرة القانونیة والتفكیر كمحام عند الخریج. بل أن الطلبة في الكلیة 
یتعلمون التعاون مع بعضھم البعض، ولیس التنافس ضد بعضھم البعض، ألن النجاح المھني متاح 

  لعصبیون فقط ھم الذین یعملون للتفوق على أقرانھم.للجمیع الذین یعملون. المرضى ا
  ذوي عقول قویة وصلبة وشاّكة، وینبوعیة. –عادة  –یكون خریجو ھذا النظام الخاص 

ً من كلیة ھارفارد في محكمة العدل العلیا للوالیات المتحدة، أي أكثر من  لقد خدم ستة عشر خریجا
یین خریجون منھا، وأن الرئیس أوباما كان أحد خریجي أي كلیة أخرى. إن خمسة من القضاة الحال

  خریجیھا.
ً، وألنھا غیر  ً على التبرعات، بسمعتھا أوال لعّل جامعة ھارفارد ھي أكثر الجامعات األمیركیة حصوال

ً، ولرؤسائھا الماھرین في جمع األموال لھا، فآخر رئیسة للجامعة  التي  –دروفاوست  –ربحیة ثانیا
عشر عاما، جمعت تسعة ملیارات دوالر للجامعة في آخر حملة لھا، كان استمرت كذلك لمدة أحد 

  ملیون دوالر دفعة واحدة من البلیونیر جون بولسون. ٤٠٠أحدھا أكبر تبرع في التاریخ ومقداره 
إن القانون أداة مھمة في تشكیل المجتمع واالقتصاد والتعلیم. وبمتابعة الطالب/ة لذلك فإنھ یمتص فقھ 

  دوره یتطور الخریجون والمحامون والقضاة.القانون. وب
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وفي أمیركا بوجھ خاص یترشحون وینجحون في االنتخابات المحلیة، والوالئیة، والفیدرالیة، وحتى 
في الرئاسیة، فأكثریة أعضائھا محامون. وبما أن القضاة في أمیركا یختارون بعد منتصف العمر، 

ً فإنھ لیس ثمة فرصة لخریجي وخریجات كلیات الق ً، مع ان عددا انون للعمل في سلك القضاة سریعا
ً لسنة أو اثنتین أو خمس عند قضاة متمیزین لیصلوا فیما  ً من الخریجین والخریجات یعمل كاتبا كبیرا
بعد مرتبة القضاء. كما یلجأ آخرون من الخریجین والخریجات إلى العمل في التدریس في كلیات 

  القانون.
لقد كشف ترامب عن أالعیبھ القانونیة وأالعیب مؤیدیھ من المحامین، ومن ذلك أن جولیاني الذي 
ً إلى مجموعة محامیھ اختلق فكرة قانونیة أو على األصح ال قانونیة ال تخطر إال على بال  انضم أخیرا

فو عن نفسھ، ویبقى ابلیس وھي أنھ إذا أدین ترامب بعرقلة العدالة، فإنھ یستطیع كرئیس للدولة، أن یع
  رئیسا.

وفي الختام، فإنھ یؤسفني االدعاء أنك تستطیع بالمال أن تشتري كل محام في أمیركا، بل أن رالف 
  نادر قال في كتاب لھ: أنك تستطیع أن تشتري الكونجرس بھ.
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 اعالنات

  ٧/الرأي ص:١٣ص:الغد 
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.  
 ٩/الدستور ص:٧ص:الرأي 
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 ٤ص:الدستور 
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  دابوق –ربیحة حسن النابلسي  -
  ناعور - وداد عبداهللا حسن یبرودي  -
  جاوا –ھاللة فاضل الطالفیح  -
  ة االھلبعد عود –سمیر سعدالدین العلمي  -
  الدوار السابع –یاسین رضوان النسور  -
  اربد –محمد شوقي عبدالسالم نزال  -
  مرج الحمام –مھدیة راشد الحسن  -
  ضاحیة الرشید –یاسر عزت حسین سنان  -
 الرابیة –ثریا عبدالسالم بدران  -
  ابو نصیر –محمد احمد یوسف الوریكات  -
  جمعیة آل النبر –سلیمان سلیم عیسى دحابرة  -
  طریق یاجوز –وجیھ موسى ادریس جراب  -
  ایدون –محمد قاسم محمد الناصر  -
  قاعة آل حتر –عزیزة الیاس عیسى غنیم  -
  تالع العلي –جریس نقوال جریس دحمس  -
  الشمیساني –یة سمیحة خیرو دیران -
  دیوان آل العزام –فیصل احمد عبداهللا العزام  -
  العبدلي - حنا اسكندر یوسف كیال  -

  
 »رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
  


