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 ـوعالمـــــــــــوضــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

  ٣  ضمان الجودة یستكمل خطتھ التدریبیة لتطویر وسائل التعلم والتعلیم

  ٥  تمنح فریز الدكتوراه الفخریة في االقتصاد" األردنیة"

تحتفي بخریجي الفوج السادس عشر في ) األردنیة(كلیة الزراعة في 
  یومھا العلمي

١٠ 

في تأھیل األردنیة على االعتمادیة " العالج الطبیعي"حصول برنامج 
  العالمیة

١٣ 

 ١٥  »حقنًا للدماء«وتأجیل االنتخاب كان .. أحداث األردنیة مرفوضة

 ١٨  ننتظر تقاریر األمن الجامعي بادعاء دھس طالب: محافظة

 ١٩  واحتجاز نائب رئیس الجامعة» األردنیة«أحداث شغب في 

 ٢١  لعدم اكتمال النصاب" اتحاد األردنیة"تأجیل انتخاب تنفیذیة 

خدمة لتیارات أو أجندات ) األردنیة(أكادیمیون یرفضون اإلساءة لـ 
  معینة

٢٢ 

 ٢٥  ٢٠١٨افتتاح معرض مسابقة علماء المستقبل 

 ٢٧  الجامعات للطالب» طاولة«اختتام بطولة 

 ٢٨  على التطور" اإلسالم السیاسي"مؤتمرون یؤكدون عدم قدرة 

   شؤون جامعیة

 ٣٠  اساتیبرسم الس نییمیباشراك االكاد طالبینة الطراو

ملتقى یناقش سبل ردم الفجوة بین مناھج تدریس الصحافة وصناعة 
  اإلعالم

٣٢ 

 ٣٤  عالمیا في البحث العلمي ٦٨األردن یحتل المرتبة 

Scholars explore evolution, views of 'post-Islamism' 
notion 

٣٦ 

   مقاالت

 ٣٨  عدنان المساعدة. د/ردنیة وأمور أخرى ذات شجونقانون الجامعات اال

 ٤١  یوسف ضمرة/في زمن الثورات والغضب’’ محافظ’’..زیاد فریز

 ٤٣  مھند مبیضین.د/السیر وسط الحرائق.. زیاد فریز 

 ٤٥  محمد القضاة.د/التعلیم العالي دعوة للتمیز والتقدم

. د/أردني متأخر اكتشاف: التعلیم وتقییم األداء والمنحنى االعتدالي
  ذوقان عبیدات

٤٦ 

 ٤٨  وفیات

  ٥١-٤٩  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  ضمان الجودة یستكمل خطتھ التدریبیة لتطویر وسائل التعلم والتعلیم

ضمن خطة التدریب السنویة التي یعقدھا لتطویر البرامج ووسائل التعلم والتعلیم والتقییم   -ھبة الكاید 

ركز االعتماد وضمان الجودة في الجامعة انتھى م

في الجامعة األردنیة من تنفیذ مجموعة من دورات 

  .شھر نیسان التدریبیة ألعضاء الھیئة التدریسیة

وعقد المركز ضمن خطتھ لھذا الشھر  دورة في  

استخدام المنصات الرقمیة في التدریس تحدث فیھا 

رق التقییم في التدریس، ومدى امكانیة السید إلیتوریو سیلفا من إیرازموس بلس حول المنھجیات وط

استخدام الكمبیوتر اللوحي والھاتف الذكي والكمبیوتر الشخصي في سیاق المشاریع متعددة 

  .التخصصات، متجھا نحو المحتوى الرقمي في المشاریع وطرق البحث في البیئة الرقمیة

ر الطاقة الصحراویة الذي وأشار الدكتور كارل سمیث أحد المشاركین في الموسم السادس من مؤتم

تزامن انعقاده في الجامعة  مع الدورة إلى ضرورة  تطویر المحتوى التعلیمي من خالل استخدام 

برمجیات تتیح للمدرس انشاء فیدیوھات تعلیمیة ومنتجتھا بالطریقة المناسبة للطلب عن طریق 

المستخدم على الحاسوب التي تتیح إمكانیة تصویر كل ما یقوم بھ   Camtasia Studio برمجیة

والتعدیل على الفیدیو بطرق متعددة وإنشاء فیدیوھات خاصة بھ مع وضع حقوق ملكیة علیھا، إضافة 

إلى عمل مؤثرات مختلفة ومتنوعة على الفیدیوھات الخاصة بھ وحفظ الفیدیو بأي صیغة یفضلھا 

  .المستخدم

 أخبار الجامعة

 ٣/٥/٢٠١٨الخمیس                                                                                                     / أخبار األردنیة
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یة زیادة معدالت االستشھاد بالبحوث وبیّن مدیر المركز الدكتور فالح السواعیر للمشاركین أھم

العلمیة منوھا بأھم المواقع التي یحصل من خاللھا عضو ھیئة التدریس على معدل استشھاد أعلى، 

  .مستعرضا جملة من اإلرشادات التي من شأنھا أن ترفع معدل االستشھاد للباحث

الجامعة األردنیة  من جانبھ عرض كل من الدكتور أحمد السالیمة والدكتور لطفي الشریف من

أھمیة تطبیق " أسالیب التعلیم الحدیثة" والدكتور واصل غانم من جامعة بیرزیت في دورة حول 

أسالیب التدریس التربویة الحدیثة والتعلیم القائم على حل المشكالت وفوائده لتعزیز مھارات القرن 

م القائم على حل المشكالت للمتعلمین، وعرضوا مساقات مختارة تطبق التعلم المعكوس والتعل ٢١

كمنھج نحو التعلم المبتكر المرن، إضافة إلى ضرورة استخدام   MOOCS وتستخدم منصة التعلیم

واالتجاھات المستقبلیة نحو تحسین   (MethodsX) التكنولوجیا الحدیثة بالتدریس كالبوابة التعلیمیة

  .التعلیم والتعلم في األردن

زّود الدكتور محمد " االشراف على االطروحات الجامعیة"بعنوان  وفي الدورة التي عقدھا المركز

من حیث ) الماجستیر والدكتوراه(صایل الزیود المشاركین بآلیة اإلشراف على األطروحات الجامعیة 

اإلعداد والمتطلبات والمواصفات ومعاییر الجودة وواجبات المشرف وواجبات الطالب وطبیعة 

  .والتوثیق  العالقة بین المشرف والطالب
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  تكریما لمحافظ البنك المركزي

  تمنح فریز الدكتوراه الفخریة في االقتصاد" األردنیة"

منحت الجامعة األردنیة الیوم الخمیس درجة الدكتوراه الفخریة في االقتصاد لمعالي  -فادیة العتیبي

الدكتور زیاد محمد فریز تقدیرا إلسھاماتھ 

في مختلف المناصب االقتصادیة والمالیة الجلیلة 

  .التي تقلدھا

: " وقال رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة

إن قرار منح فریز یأتي ضمن رؤیة الجامعة في 

ً من العمل  ً منھا لعطاء فریز عبر أكثر من خمسین عاما التواصل مع المجتمع الخارجي، وتقدیرا

دیة والمالیة الحیویة في القطاعین المتواصل والمتمیز في العدید من الوزارات والمؤسسات االقتصا

  .العام والخاص

وأضاف أنھ لما كان تكریم المتمیزین من تقالید األمم الحیة؛ فقد دأبت الجامعة األردنیة على تقدیر 

وتكریم من تمیزوا بخدماتھم الجلیلة في مجاالت عملھم، وارتأت الجامعة تكریم معالي الدكتور زیاد 

  .فریز بما ھو أھل لھ

  

ب فریز في كلمة ألقاھا عن شكره وتقدیره ألسرة الجامعة ممثلة برئیسھا الدكتور عزمي وأعر

ً ھذه اللفتة الكریمة التي غمرتھ بالسعادة والفخر  محافظة على منحھ درجة الدكتوراه الفخریة، مثمنا

  .واالعتزاز

  عمون/٢:الرأي ص: /الدستور ص/ ٥:الغد صأخبار األردنیة 
 ٥/٥/٢٠١٨-٣                                               السبت/الخمیس                                                            
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ا المغفور لھ جاللة الملك وقال إن انطالقة التعلیم العالي في األردن من الجامعة االردنیة انطالقة كللھ

ً حین وقف لیخرج الفوج األول من طالب ھذا الصرح  الحسین بن طالل منذ ثالثة وخمسین عاما

  .التعلیمي الرائد

وأشار فریز في كلمتھ إلى أن العقود الخمس األخیرة من حیاة وطننا حفلت بالكثیر من األحداث 

قضاھا معظمھا في العمل العام، كما واجھ الوطن  والتحدیات، وھي عقود تمثل جل حیاتھ العملیة التي

العدید من الحروب وموجات ھجرة متالحقة من الشرق والغرب، والكثیر من الصدمات االقتصادیة، 

مؤكدا أنھ كان شاھدا على قدرة األردن في تجاوز صعوبات المراحل السابقة بعزیمة األردنیین 

لنفس التي طالما میزت الشخصیة األردنیة، ومكنتھم من وتحلیھم بالعلم والمعرفة والثقة العالیة با

تجاوز كل التحدیات، باإلضافة إلى قدرة األردن من قطع أشواط واسعة في عملیة التنمیة االقتصادیة، 

ً على مختلف نواحي الحیاة  كما ھو حاصل الیوم حیث یتمتع األردن ببنیة تحتیة  مما انعكس ایجابا

میع مناطق المملكة،  وتعد الخدمات التعلیمیة والصحیة من أكثر ھذه جیدة وخدمات أساسیة تغطي ج

   .الخدمات تمیزا وجودة

وأوضح فریز أن األردنیین نجحوا  في تحویل العدید من تلك التحدیات  إلى فرص،  فكان تحدي 

ة، ضعف الموارد المادیة دافعا مھما في جعل االستثمار في التعلیم على رأس سلم األولویات الوطنی

وانعكس ذلك على اإلنجازات التي حققتھا مسیرة التعلیم في األردن، والتي تفوقت فیھا ولسنوات 

ً بمساھمة مؤسسات متمیزة ابرزھا الجامعة االردنیة ً ونوعا   .طویلة على دول اإلقلیم كما

   

  :وتال محافظة نص قرار منح معالیھ الدرجة كما یلي

ً إلى نص المادة " ام منح الدرجات العلمیة والدرجات الفخریة والشھادات في نظ(من ) ب/٤(استنادا

  .، وبناًء على تنسیب األستاذ الدكتور عزمي محافظة رئیس الجامعة)الجامعة األردنیة
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وحیث إن معالي الدكتور زیاد محمد فریز رجل دولة یُشھد لھ في إخالصھ وعطائھ وانتمائھ عبر 

ً من العمل المتواصل و المتمیز في العدید من الوزارات والمؤسسات االقتصادیة أكثر من أربعین عاما

  والمالیة الحیویة في القطاعین العام والخاص؛

وحیث إنھ، تبوأ العدید من المراكز المتقدمة، بناًء على سجل حافل بالنجاح واإلنجاز وخبرة عملیة 

  متینة قوامھا الرؤیة الدقیقة والحرفیة والمھنیة واإلتقان؛

خالل عملھ لسنوات طویلة في وزارة المالیة والبنك المركزي األردني بالتحدید، وحیث إنھ، ومن  

ساھم مساھمة الفتة في االستقرار المالي والنقدي لخزینة المملكة األردنیة الھاشمیة وفي المحافظة 

  على القیمة الشرائیة للدینار األردني وعلى احتیاطي وفیر من العمالت األجنبیة الصعبة؛

ساھم مساھمة ملموسة في سن التشریعات ورسم السیاسات النقدیة التي أفضت إلى  وحیث إنھ،

استقرار وانتعاش ملحوظین في قطاع البنوك والمصارف في المملكة، وعدد من البنوك والمصارف 

ً؛ ً ودولیا   إقلیمیا

وحیث إنھ، ومن خالل عضویتھ ورئاستھ للعدید من الھیئات والمؤسسات والمجالس الرسمیة  

ألھلیة ومن خالل مشاركتھ الفاعلة في المؤتمرات والملتقیات داخل المملكة وخارجھا ترك بصمات وا

إیجابیة على عالقات األردن االقتصادیة والنقدیة مع العدید من دول اإلقلیم والعالم والعدید من 

  المؤسسات الدولیة المعنیة باالقتصاد والنقد؛

   

علیا في القطاعات المشار إلیھا، وبحكم تمتعھ بخبرة رصینة  وحیث إنھ، وبحكم تبوئھ مواقع قیادیة

وقدرة على استشراف التحدیات المستقبلیة واجتراح الحلول المناسبة لھا، وبحكم قدرتھ على التخطیط 

   والتأطیر والمأسسة، أثر أیما تأثیر في إرساء قواعد الحاكمیة الرشیدة لقطاع المصارف والبنوك؛



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( 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 
8 

اللجان التي رئسھا باقتدار أو شارك في عضویتھا بفاعلیة ومن خالل أوراق  وحیث إنھ، ومن  خالل

العمل التي أعدھا بعنایة، قدم العدید من المقترحات واألفكار التي تم بفعل ترجمتھا تحقیق إصالحات 

اقتصادیة مؤثرة نجم عنھا في العدید من الحقب زیادة في حجم االستثمار، وتحسن في اإلنتاجیة، 

   فت في الناتج المحلي اإلجمالي وتنمیة اقتصادیة مستدامة؛ونمو ال

وحیث إنھ، كان من أوائل من كتب ونادى بسیاسة االعتماد على الذات، وسیاسة تكریس الشراكة بین 

ً باتجاه  ً لھما ودافعا القطاعین العام والخاص واقتراح الصیغ المعززة لھما، وحیث إنھ بقي مناصرا

ً وعامالً     من أجلھما إلى ھذه اللحظة؛المضي بھما قدما

وحیث إنھ، وبحكم تمكنھ من تخصصھ ومتابعة كل ما یستجد فیھ، وامتالكھ ألدوات التفكیر الناقد 

والبحث العلمي الرصین، أجرى العدید من البحوث التطبیقیة التي كان لھا عظیم األثر في سیاقاتھا 

   المتعددة؛

مدفوعات التجزئة الشاملة التي ساھمت في االنتقال  وحیث إنھ، أشرف على إعداد استراتیجیة نظم

من بیئة الدفع الورقي إلى بیئة الدفع اإللكتروني، وساعد في الوصول إلى الحكومة اإللكترونیة 

  الشاملة؛

ً بالمشاریع التنمویة الكبیرة والصغیرة وبتولید فرص العمل، والعنایة  ً خاصا وحیث إنھ، أبدى اھتماما

ً، وبتوزیع عوائد التنمیة المتوازنة لتشمل بالفئات االجتماعی ة المھمشة والھشة، بھدف تمكینھا اقتصادیا

  محافظات المملكة وأقالیمھا كافة، وبموضوع االشتمال المالي للمرأة؛

وحیث إنھ، كان صاحب الدور الرئیسي في تأسیس صندوق الریادة األردني برأسمال یقارب المئة 

    بین البنك المركزي األردني والبنك الدولي؛ ملیون دوالر وذلك بالتعاون ما
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وحیث إنھ، ومن خالل ترؤسھ ھیئة المدیرین في صندوق الحسین لإلبداع والتفوق، یسجل لھ تحفیز 

العدید من المؤسسات التعلیمیة وغیرھا على إرساء قواعد الجودة والتمیز، ومكافأة اإلبداع واالبتكار 

  فراد؛على مستوى المؤسسات والمشاریع واأل

وحیث إنھ، ولجودة أدائھ في التخطیط وفي إدارة الموارد المالیة والبشریة على نحو دام لسنوات 

طویلة، نال العدید من الجوائز، ومنھا جائزة الملك عبد هللا الثاني لتمیز األداء الحكومي والشفافیة 

، وجائزة  ٢٠١٦دیة لعام وجائزة اتحاد المصارف العربیة للرؤیة القیا ٢٠١٤/٢٠١٥للدورة السابعة 

وجائزة اتحاد الشمول المالي للعام  ٢٠١٧و  ٢٠١٦أفضل محافظي البنوك المركزیة في عامي 

  ، وغیرھا؛٢٠١٧

ً من الجامعة األردنیة بإنجازات ومساھمات معالي الدكتور زیاد محمد فریز االقتصادیة  وعرفانا

حمد فریز درجة الدكتوراه الفخریة في والمالیة، قرر مجلس العمداء منح معالي الدكتور زیاد م

  .االقتصاد

وبناء على الصالحیات المخولة لي، فإنني أمنح معالي الدكتور زیاد محمد فریز درجة الدكتوراه 

  ".الفخریة في االقتصاد
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  تحتفي بخریجي الفوج السادس عشر في یومھا العلمي) األردنیة(كلیة الزراعة في 

الزراعة في الجامعة األردنیة الیوم بكوكبة متمیزة من خریجي فوجھا  احتفلت كلیة - فادیة العتیبي

-١٩٩١السادس عشر للعام الدراسي 

، ممن نسجوا بعلمھم إنجازات ١٩٩٢

یشار إلیھا بالبنان خالل تبوئھم مناصب 

قیادیة وإداریة وتعلیمیة مھمة، بفضل 

مساھمة نخبة من خیرة األساتذة الذین 

ا على ما ھو علیھ تتلمذوا على أیدیھم فكانو

  .اآلن

جاء ذلك خالل فعالیات یوم الخریج والیوم العلمي الذي رعاه رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة 

بحضور عدد من كبار المسؤولین في " تحدیات زراعة النخیل وإنتاج التمور في األردن" بعنوان

  .الجامعة وجمع من أعضاء الھیئتین التدریسیة واإلداریة والطلبة

وأكد عمید الكلیة الدكتور محمد العمري في كلمة ألقاھا خالل حفل االفتتاح، التزام خریجي الكلیة 

وحرصھم على التواصل معھا واالنتماء لھا بالرغم من مشاغلھم العملیة في ظل الظروف االقتصادیة 

  .الصعبة التي یمر بھا القطاع الزراعي

كلیتھم على ھذه المناسبة، حیث لبّى ھؤالء الخریجون وقال إن خریجي الكلیة ال یقتصر تواصلھم مع 

دعوة كلیتھم للتحاور في المواضیع التي تتعلق بتطویر وتحدیث الخطط الدراسیة واحتیاجات 

الخریجین في المیدان لیصار إلى تزوید خریجي الكلیة بالمعلومات المستجدة في ھذا القطاع، 

  .الحدیثة من وسائل ومحاصیل ذات جدوى اقتصادیة ولیكونوا قادرین على تلبیة متطلبات االنتاج

 ٣/٥/٢٠١٨ردنیة                                                        الخمیس                                                أخبار األ
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وأشار العمري إلى جملة اإلنجازات التي استطاعت الكلیة  تحقیقھا حتى نھایة الفصل الدراسي 

الماضي من البحوث المنشوررة والمقبولة للنشر من قبل أعضاء الھیئة التدریسیة والبالغ عددھا 

میة، و المشاریع التي حصلت على دعم مالي من أبحاث في مجالت عل) ١٠٩(بحثا منھا ) ١٢٠(

ألف دینار، ) ٢٣٠(مشروعا بقیمة دعم ) ٢٠(عمادة البحث العلمي أو مصادر خارجیة وبلغت 

  .باإلضافة إلى عقد دورات تدریبیة وتشغیل معصرة الزیتون وخط المخلالت التجریبي

كلیة لشؤون الجودة والتطویر مساعد عمید ال/ من جانبھ قال مقرر لجنة الیوم العلمي والخریج 

الدكتور نھاد السمیرات خالل إدارتھ للحفل إن الكلیة دأبت على تكریم خریجیھا دفعة تلو األخرى، 

وھم سفراء لھا في الوطن وخارجھ، متسلحین بالعلم والمعرفة، حتى غدا منھم المنتج والمصدر 

  .مرجعا مھما للقطاع الزراعي وصاحب الشركة، ومنھم من تقلد مناصب قیادیة مھمة حتى باتوا

وبین السمیرات حرص الكلیة على التواصل المستمر مع خریجیھا، من أجل تلمس حاجات السوق 

  .وتوجھاتھ، ما ینعكس إیجابا على خطط الكلیة وتوجھاتھا في تطویر مخرجاتھا التعلیمیة

أھمیة االستمرار في بدوره، أكد  المھندس سائد الظاھر في كلمة لھ باإلنابة عن خریجي الفوج 

التركیز على نوعیة الخریجین، وعلى الجانب العملي لھم، مشیرا إلى أن خریجي كلیة الزراعة ھم 

  .األكثر حظا في الحصول على وظائف في سوق العمل عن باقي خریجي التخصصات المختلفة

قبل خریجیھا، واقترح الظاھر على لجنة الخریج في الكلیة إنشاء صندوق لدعم كلیة الزراعة من 

وتشكیل لجنة لكل فوج تقع علیھا مھمة تجھیز قاعة أو مختبر في الكلیة في سبیل الوقوف إلى جانبھا  

  .ودعمھا واالستمرار في تطویرھا واالرتقاء بھا

وفي ختام حفل االفتتاح كرم الدكتور محافظة إلى جانبھ عمید الكلیة أعضاء الفوج السادس عشر من 

ركات الداعمة للیوم العلمي ویوم الخریج، مسلما إیاھم الدروع والشھادات خریجي الكلیة، والش

  .التكریمیة
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وعقب الحفل، افتتح محافظة قاعتي تدریس، وأخرى لإلجتماعات، ومختبرین ومرسم، بعد أن تم 

تجھیزھم وتھیئتھم بكافة الوسائل التعلیمیة المتطور بدعم من شركات ومؤسسات وأفراد معنیة 

  .راعيبالقطاع الز

   

كما افتتح محافظة معرضا للمنتجات الزراعیة، بمشاركة نخبة من الشركات الوطنیة الرائدة في مجال 

  .االنتاج النباتي والحیواني والتمور والمستلزمات الزراعیة

آفات النخیل وتجربة وزارة الزراعة في مكافحة سوسة " وتخلل الیوم العلمي، جلسة حواریة بعنوان

ة كل من الدكتور توفیق العنتري من كلیة الزراعة، والمھندس فخري المشاھرة من بمشارك" النخیل

  .وزارة الزراعة
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  في تأھیل األردنیة على االعتمادیة العالمیة" العالج الطبیعي"حصول برنامج 

حصل برنامج بكالوریوس العالج الطبیعي في كلیة علوم التأھیل في الجامعة  -سناء الصمادي

االعتماد العالمي من  األردنیة على

الھیئة "االتحاد العالمي للعالج الطبیعي 

الرئیسیة التي تمثل أخصائیي و 

، "مؤسسات العالج الطبیعي حول العالم

بعد  تحقیق البرنامج المعاییر العالمیة في 

  .المخرجات التعلیمیة

للمعاییر العالمیة وتتیح االعتمادیة الفرصة أمام خریجي القسم للحصول على شھادة تضمن تحقیقھم 

  .وتسھل التحاقھم ببرامج الدراسات العلیا في مختلف دول العالم

ویھدف االعتماد إلى تطویر التعلیم والتدریب وتقدیم الخدمات الصحیة في مجال العالج الطبیعي، 

  . ورفد السوق المحلي بالخبرات

تطلبھا االعتمادیة العالمیة التي وتمكن برنامج العالج الطبیعي من استیفاء الشروط والمعاییر التي ت

والخطة ، والموارد والمصادر، والكادر التدریسي، "الجامعة األردنیة"تتعلق بالمؤسسة التعلیمیة 

  .ومخرجات عملیة التعلیم، وبرنامج التدریب السریري، الدراسیة

لقسم المتمثلة في  وانبثق تقدم البرنامج لالعتماد من قبل االتحاد العالمي للعالج الطبیعي عن رؤیة ا

جامعة  ١٢السعي نحو التمیز عالمیا  لتصبح الجامعة من األوائل  في المنطقة وواحدة من ضمن 

  .معتمدة عالمیا

 ٣/٥/٢٠١٨الخمیس                                                        ٢٤جو/طلبة نیوز/عمون/الرأي الكتروني/أخبار األردنیة
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إن تحقیق برنامج بكالوریوس العالج الطبیعي لھذه " وقالت عمید الكلیة الدكتورة نھاد المصري

یاجات العالمیة والمحلیة المتمثلة بازدیاد المعاییر  دلیل على قدرة البرنامج على االستجابة لالحت

الطلب على خدمات التأھیل الكمیة  والنوعیة نتیجة ارتفاع معدالت اإلعاقة الناتجة عن انتشار 

  األمراض غیر المعدیة واإلصابات الناتجة عن الحوادث والكوارث والحروب وشیخوخة المجتمعات

ئیي عالج طبیعي قادرین على نشر ثقافة الوعي أن البرنامج أثبت قدرتھ على تخریج أخصا"وزادت 

  ".الصحي والصحة المجتمعیة لدعم استقاللیة األفراد واستمراریة أدائھم لوظائفھم
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ًا للدماء«وتأجیل االنتخاب كان .. أحداث األردنیة مرفوضة   »حقن

ز للحدود أحداث األردنیة لیست كأي شيء حدث سابقا، انھا قصة اخالق وعنف وتجاو - أمان السائح

بتفاصیلھا المختلفة، مرفوض الف مرة ان تغتال الشخصیات االكادیمیة حتى وان اختلفنا معھا بطرق 

ال تلیق بحرم جامعي، ومرفوض الف مرة ان یتم احتجاز نائب رئیس الي جامعة او اي اكادیمي 

ن شكلھ، ومنعھ من الوصول الى مناسبة داخل الجامعة الن الطلبة اعترضوا على قراره ایا كا

ومرفوض الف مرة ان یتم التھجم على سیارة جامعیة تعود الي كان، سیارة رسمیة وكسر زجاجھا 

  ..ورمي الطلبة باجسادھم فوقھا اعتراضا على تحرك نائب الرئیس من مكان الخر

انھا قصة ال تشبھ شیئا في دیننا واخالقنا ویجب ان ال تمر ھكذا بال حساب وتحقیق ومتابعة، وسؤال 

من وراء ذلك ومن ادى بتلك االمور الى ان تتفاقم بھذه الطریقة دون ان یقال لھم ال لمثل تلك  عن

  ..الممارسات واالفعال التي تدخل في اطار الكارثیة

قرار جاء من اللجنة العلیا لالنتخابات قبل حوالي ربع ساعة من اجراء انتخابات الھیئة التنفیذیة 

نتیجة وجود تكتالت خارج عمادة شؤون الطلبة وكل یھتف باسم  التحاد طلبة الجامعة االردنیة،

جماعتھ ومنطقتھ واتجاھھ، وكأن نجاح انتخابات االردنیة بشكلھا البارع سابقا اطاح بھ الطلبة بذلك 

   .االفق الضیق، وتمكین الخاص على العام

المنتشرین ھنا وھناك ان  اللجنة العلیا لالنتخابات ارتأت بعد ان علمت من خالل افراد االمن الجامعي

ھنالك توترات بالشارع الجامعي ومناوشات كالمیة بین الطلبة، وعلیھ تضخمت االمور كما روى 

شھود عیان وبدأت التالسنات بینھم قبیل عقد االنتخابات تعلو، مما دفع برئیس اللجنة العلیا 

لحة الطلبة وحفاظا على عدم لالنتخابات الن یتخذ قرارا مباشرا بتأجیل االنتخابات حرصا على مص

  .االضرار بممتلكات وطلبة الجامعة في حال حدوث مشادات

 ٦/٥/٢٠١٨االحد                                                                                                           ٤: الدستور ص
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تأجیل االنتخابات لم یكن كما اشیع انھ حاء لعدم توفر النصاب، ال بل النصاب كان متوفرا ووزع 

الطلبة وعبر صفحات التواصل االجتماعي ان النصاب مكتمل وان اللجنة العلیا لالنتخابات قررت 

  ..كما قالت ادارة الجامعة» حقنا للدماء«جراء االنتخابات، عدم ا

ما حصل داخل الجامعة االردنیة یوم الخمیس الماضي اشر لنقطتین ھامتین یجب الوقوف عندھما، 

والتساؤل عند التفاصیل، ھل تأجیل الجامعة لالنتخابات كان لصالح العملیة االنتخابیة وحمایة للطالب 

م العدالة نتیجة ان الطلبة الذین عقدوا تحالفات كانوا قد حسموا امورھم وبدأت ام انھا دخلت باطار عد

خارطة طریق االسماء تظھر، وجاءت الجامعة لتنھي ما یمكن ان یحصل من امور محسومة، 

وتأجیل االنتخابات كما اكدت الجامعة جاء لصالح الطلبة الذین ابدوا توترات غیر عادیة قبیل عقد 

  ..االنتخابات

لنقطة الثانیة التي ظھرت ھي قضیة التحالفات الخطیرة التي حیدت فئة على اخرى وھو امر غیر وا

  .مستبعد في حدود ایة انتخابات طالبیة

ما فعلھ الطالب خطیر وغیر مسموح وال یدخل تحت اي مسمى مقبول وربما تسرعت الجامعة في 

ضروري وال یمكن السماح بھ  تأجیل االنتخابات، لكن التداعیات وقعت والخوف على الطالب

وترویع الطلبة غیر اآلبھین بأي انتخابات غیر مسموح بھا، لكن ان یتجاوز الطلبة على اكادیمییھم 

وادعاء حصول حالة دھس ووصول الطلبة الى المستشفى ایضا یدخل تحت اطار ادعاءات وتزویر 

  ..ال یمكن السكوت عنھ او اعتباره امرا عادیا

ت العدة لتحویل الطلبة المتسببین وفقا لتقاریر االمن الجامعي الى التحقیق واتخاذ الجامعة االن اعد

العقوبات الالزمة بحقھم، وقد یكون احدھم من طلبة االتحاد المنتخبین اساسا وعلیھ فانھ یمكن ان یفقد 

الجامعة حقھ بالمقعد، والجامعة لم تقرر بعد موعد اجراء االنتخابات االربعاء او الخمیس، وستقدم 
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شكوى لدى الجھات االمنیة بحق الطلبة الذین اعترضوا على نائب الرئیس » الدستور«حسبما علمت 

  .واحتجزوه وقاموا باالعتداء على سیارة رجال االمن الجامعي، وادعوا انھم تعرضوا للدھس

ار ان بانتظار الیوم ان تمر سحابتھ بھدوء ودون ایة تداعیات لما حصل الخمیس الماضي، وبانتظ

یحال اي طالب متسبب بالفوضى الى التحقیق، وبانتظار ان تبقى الجامعة على عھد ایصال الحقیقة 

الكاملة لالعالم سواء اكانت مخطئة ام ال، وبانتظار ان نرى یوما طلبتنا یؤدون قسم الوطن بانتماء 

  ..وحب وایمان بانھم اصحاب رسالة مقدسة علیھم ایفاءھا حقھا
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   تقاریر األمن الجامعي بادعاء دھس طالبننتظر : محافظة

قال رئیس الجامعة االردنیة الدكتور عزمي محافظة ان االمن الجامعي ما یزال یعد  - حاتم العبادي

واضاف محافظة ان  .التقریر المتعلق بإدعاء طالبین ان مركبة تعود لالمن الجامعي قد دھستھما

المن الجامعي، التي ستعتمد على الشھود باالضافة الجامعة ستتعامل مع الواقعة في ضوء تقاریر ا

واشار الى انھ في حال ثبت ان الشكوى كیدیة، سیتم التعامل  .الى ما رصدتھ الكامیرات داخل الجامعة

معھا وفقا لما تنص علیھ انظمة وتعلیمات الجامعة، الفتا الى أن طالبا واحدا فقط سجل شكوى ضد 

تفى الجامعة، الذي بینت التقاریر انھ ال یعاني من اي اصابة او االمن الجامعي، عند زیارتھ لمسش

ورغم ان الحدیث عن دھس طالبین، إال ان  .كسور او غیرھا من مسببات الحوادث، بحسب المحافظة

ولم یستبعد  .طالبا فقط تقدم بشكوى، عند ایصالھ لطوارئ مستشفى الجامعة، بإعتبارھا حالة قضائیة

ء الى القضاء في حال ثبت كذب إدعاء الطالب، باالضافة الى اتخاذ االجراءات المحافظة ان یتم اللجو

وكانت مواقع التواصل االجتماعي نشرت فیدیوھات  .القانونیة التي تنص علیھا االنظمة والتعلیمات

تشیر الى وقوع طالب على االرض بعد دھسھ من قبل سیارة امن جامعي، إال ان الفیدیوھات لم 

دھس المدعاة، بل ان ھنالك طلبة ارتموا على االرض بعد مرور مركبة، الى جانب تتضمن لحظة ال

  تجمھر عدد من الطلبة

 ٥/٥/٢٠١٨السبت                                                                                                          ٥: الرأي  ص
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  واحتجاز نائب رئیس الجامعة» األردنیة«أحداث شغب في 

ادى  قرار إدارة الجامعة األردنیة بتأجیل انتخابات الھیئة التنفیذیة التحاد طلبة الجامعة  -امان السائح

الحرم الجامعي ، واحتجاز نائب الرئیس رئیس اللجنة التحضیریة النتخابات اتحاد  الى توتر داخل

عمر كفاوین داخل العمادة   لمدة ساعة ونصف الساعة ، قام خاللھا نائب الرئیس بالخروج . الطلبة د 

اجھا خفیة من البوابات الخلفیة للعمادة ، حیث اعترض الطلبة السیارة التي استقلھا وقاموا بتكسیر زج

  . ، وتناثرت اشاعات بقیام السیارة بدھس طالبین داخل الجامعة

عزمي محافظة فان ما حصل ال یعدو كونھ سلوكا خارج حدود المقبول . ووفقا لرئیس الجامعة د

لطلبة جامعیین ، نافیا ما تردد من ان سیارة نائب الرئیس قامت بدھس طالبین، مؤكدا ان ما حصل 

سیارة وھي تخرج من العمادة واعتدوا علیھا بطریقة غیر مقبولة داخل الحرم قیام الطلبة باعتراض ال

  . الجامعي

أي جامعة « ان الموقف ال یلیق بطلبة الجامعة » الدستور«وأضاف محافظة في تصریحات خاصة لـ 

وان تأجیل انتخابات الھیئة التنفیذیة التحاد الطلبة جاء بقرار من إدارة الجامعة خوفا من وجود « 

توترات نتیجة عدم وجود أجواء ھادئة داخل االتحاد ، وعلیھ فقد قررت الجامعة التاجیل حمایة للطلبة 

  . وخوفا من وجود مشاكل

وأضاف الرئیس ان االمر ال ضیر فیھ، حیث ان التاجیل لصالح الطلبة ولصالح وضع الجامعة 

  . ل وستعقد بمن حضروحمایة للطلبة وسیتم تحدید موعد االنتخابات خالل األسبوع المقب

عمر كفاوین ، فان توترا حصل بین مجموعات . وبحسب نائب الرئیس رئیس اللجنة التحضیریة د

الطلبة وتحالفات خالل التحضیر لعقد وانتخاب الھیئة التنفیذیة، وبدأ بعض الطلبة باالنسحاب لخلق 

قد االنتخابات الى حین عودة اجواء متوترة بین التحالفات، وعلیھ فقد قررت إدارة الجامعة تأجیل ع

  .األمور الى طبیعتھا واجراء االنتخابات بھدوء

 ٤/٥/٢٠١٨الجمعة                                                                                                         ١:الدستور ص
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وأشار كفاوین الى ان الطلبة منعوه من الخروج من عمادة شؤون الطلبة لمدة ساعة ونصف الساعة 

وبعدھا تم اخراجھ من البوابة الخارجیة وھجم الطلبة على السیارة التي خرج بھا وتعود الحد افراد 

جامعي ، حیث قاموا بتكسیر زجاجھا  من خالل رمي انفسھم على الزجاج ، مشیرا الى انھ ال االمن ال

یعلم ان كان قد اصیب طلبة  خالل ذلك، وعلیھ خرجت السیارة من العمادة الى موقع الرئاسة 

  .لحضور منح الدكتوراه الفخریة للدكتور زیاد فریز

ن الى التحقیق الن ھنالك متسببین باحداث عنف واكد كفاوین ان الجامعة ستحیل الطلبة المتورطی

واالضرار بالجامعة ، داعیا الجمیع الى توخي الھدوء والحفاظ على امن الجامعة وامن الوطن الن 

  .طلبتنا یتمتعون بوعي عال ال تشوبھ شائبة

وكانت قد أثیرت حاالت توتر وشغب ساعات العصر امس بحسب شھود عیان بعد قرار تأجیل 

ات ، حیث تعرض الطلبة لنائب الرئیس واعترضوا مسیرتھ وكان على وشك الوقوع االنتخاب

واحاطت قوات الدرك واالمن العام باسوار الجامعة بعد االحداث التي وقعت ، في ظل تھدیدات .

  .بتصعید الموقف جراء ما حصل داخل الحرم الجامعي 
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صابلعدم اكتمال الن" اتحاد األردنیة"تأجیل انتخاب تنفیذیة   

أعلن رئیس اللجنة العلیا النتخابات اتحاد طلبة الجامعة األردنیة الدكتور عمر الكفاوین ارجاء اجتماع 

  .مجلس االتحاد الذي كان مقررا أمس النتخاب الھیئة التنفیذیة لعدم اكتمال النصاب

في حال " إن تعلیمات االتحاد تنص على أنھ" الغد"وقال رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة لـ 

عدم اكتمال النصاب فإن لرئیس اللجنة العلیا ارجاء االنتخابات لمدة ال تتجاوز اسبوعین یكون فیھا 

االجواء كانت مشحونة ومتوترة بین "، مشیرا محافظة إلى أن "نصاب الجلسة قانونیا بمن حضر

  ."مجلس االتحاد قبیل االجتماع

س الجامعي قد دھست أحد الطلبة، مؤكدا أن لدى إلى ذلك نفى محافظة ان تكون إحدى سیارات الحر

الجامعة تصویر فیدیو كامال یبین عدم تعرض الطالب للدھس ویفند فیدیو تم تداولھ على مواقع 

  .التواصل االجتماعي یظھر فیھ أحد الطلبة ملقى على االرض

من رئیس االتحاد  اعضاء ینتخبون من بینھم الھیئة التنفیذیة المكونة ١٠٥ویتألف مجلس االتحاد من 

  .ونائبة وأمین السر وأمین الصندوق ورؤساء ست لجان

یكون اجتماع مجلس االتحاد قانونیا "وال توضح تعلیمات االتحاد بشكل قاطع حجم النصاب اذ تنص 

إذا حضره أغلبیة األعضاء، وفي حال عدم اكتمال النصاب یحدد رئیس الجلسة موعد االجتماع 

ال تتجاوز أسبوعا، ویعد االجتماع قانونیا بغض النظر عن عدد الحضور  الثاني ومكانھ خالل مدة

  ".وتصدر القرارات بأغلبیة الحضور

 ٤/٥/٢٠١٨الجمعة                                                                                                        ٣:الغد ص
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   خدمة لتیارات أو أجندات معینة) األردنیة(كادیمیون یرفضون اإلساءة لـ أ

قال أكادیمیون إن التجني وإشاعة اإلفتراءات غیر الدقیقة عن الجامعات، خصوصا الجامعة األم 

مرفوضة مھما كان السبب، ألن قرارات األكادیمیین العاملین في الجامعات ھي لمصلحة » ألردنیةا«

وأكدوا أن الجامعات واألكادیمیین العاملین فیھا وبخاصة  .الجامعة والطالب، وال تخدم أجندات بعینھا

ألحد أن یسيء الجامعة األردنیة یحظون بمكانة عالمیة وعربیة ومحلیة مرموقة ، وال یجوز السماح 

» الرأي«الجامعة األردنیة وأضافوا خالل حدیثھم إلى  .لھذه المنارات العلمیة خدمة لتیار أو اتجاه ما

بأن اإلفتراء والكذب محرم شرعا وثقافیا وفي التعامالت الیومیة بین الناس، وال یجوز أن یكون 

یار معروف بإفتراءاتھ، وأن وسیلة إلقناع الناس والطالب بشيء ما یرضي غرور فئات قلیلة أو ت

وكان عدد من طالب الجامعة األردنیة بثوا  .الصدق ھو الوسیلة الوحیدة لزیادة التطور والتعلم والتقدم

أمس األول مقاطع فیدیو وأخبار عبر وسائل التواصل اإلجتماعي وبعض المواقع االلكترونیة تبین أن 

لالنتخاب في الجامعة الدكتور عمر الكفاوین ، قام  نائب رئیس الجامعة األردنیة رئیس اللجنة العلیا

بدھس طالبین بسیارتھ، عقب مغادرتھ المكان الذي كانت ستجري فیھ اإلنتخابات التنفیذیة التحاد 

، وفق  «مصلحة الجامعة العلیا ولعدم اكتمال النصاب القانوني«طلبة الجامعة، التي قرر تأجیلھا لـ 

 .«ھذا كالم غیر صحیح«:داولھ بعض الطالب حول حادثة الدھس قائالً ونفى الكفاوین ما ت .الكفاوین

من جھتھ قال رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي محافظة في تصریحات صحفیة ان ما نشره 

، موضحا أن مجموعة من »كذب وتجٍن وال عالقة لھ بما حصل«الطلبة حول حادثة دھس طالبین 

تقل نائب الرئیس الكفاوین وحطموا زجاجھا، الفتا الى وجود نحو الطلبة لحقوا بالمركبة التي كانت 

وبحسب  .طالب ١٠٥طالب حول العمادة، فیما ان عدد الطلبة الذین یخصھم أمر االنتخابات  ٤٠٠

األكادیمیین فان الفیدیوھات واألخبار المغلوطة وثقت كذب وافتراء تیار معروف، وأظھرت بوضوح 

عافیة ، وكیف قام بالتمدد على األرض في مكان غیر ملحوظ للمارة ، كیف كان الطالب یمشي بھمة و

ثم عندما لم یلتفت إلیھ أحد، قام من مكانھ وغیر موقعھ، وارتمى على األرض مجددا لیزعم أنھ جرى 

 ٥/٥/٢٠١٨السبت                                                                                                        ١:الرأي ص
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دھسھ ، فیما قام أصحاب اللحى من المرافقین لھ بالھتاف والتكبیر وتصویر الضحیة الممددة حتى 

قبح اهللا وجوه قوم ال «: المستشار في جامعة فیالدلفیا الدكتور مروان كمال وقال .تجمع الطالب

وعن أكادیمییھا المتمیزین بعلمھم » الجامعة االم«یؤمنون، فما اشیع أمس األول عن الجامعة األردنیة 

وأخالقھم عالمیا وعربیا ومحلیا، عیب وعیب كبیر، فالطالب یأتي للجامعة لتلقي العلم والمعرفة 

تطویر نفسھ لیستطیع العیش بأمن وكرامة وسالم، ولیس لتلفیق اإلتھامات والتجني على معلمیھ ول

 .«الذین وجدوا بمواقعھم لخدمة المصلحة العامة والوطن والطالب، ولیس إلرضاء تیارات وغیرھا

ابات وبین كمال ان تأجیل انتخابات ألسباب المصلحة العلیا للجامعة أو لمالحظة رئیس لجنة اإلنتخ

بوجود توتر، ولتھدئة االمور ولترتیب سیر االنتخابات بشكل میسر ومریح وطیب ولحضورھا أكبر 

عدد ممكن ممن تھمھم اإلنتخابات لتمثیل جمیع الطلبة لیس عیبا وال كفرا وال تجاوزا على القوانین 

تاذ الشریعة من جھتھ قال اس .واألنظمة، وال یجوز أن تكون ردة فعل الطالب بإشاعة اإلفتراءات

معلوم أن اإلنتخابات عنوان یدل : االسالمیة في جامعة العلوم االسالمیة العالمیة الدكتور حمدي مراد

على الحریة والعدالة فتحتاج حینئذ لروح ریاضیة تستوعب التأجیل أو النجاح بنفس ال تقصي 

ضمن القوانین واألنظمة،  الخاسرین وال تھزأ بھم وال تقلل من قیمتھم الن االنتخابات حریة وعدالة

یوم لك ویوم علیك وفي المقابل فان على الخاسرین أو من ال یرغبون بتأجیل اإلنتخابات ان یتقبلوا 

وأضاف ان على المتنافسین في اإلنتخابات أن  .التأجیل والخسارة بروح المسؤولیة والحریة والعدالة

صالح الجامعة، ولیست إلتجاه واحد في یفھموا ان االنتخابات لجمیع الطالب وتخدم مصالحھم وم

رأیھم وھي ان یربحوا فقط ، واال فھي انتخابات غیر صحیحة كما یزعمون، وبھذا یفقدون روح 

المسؤولیة وروح الحریة والعدالة واالعتراف باالخر، بل واحترام االخر وااللتزام بأسباب تأجیل 

 .نون بھا وانھا قد تكون ربحا وقد تكون خسارةاإلنتخابات أو بنتائج ھذه االنتخابات، ان كانوا یؤم

ولفت مراد إلى أن المشاركین في اإلنتخابات علیھم ان یدركوا ان خسارتھم دلیل تقصیرھم بحق 

انفسھم وانھم لم یقنعوا الناخبین بقدرتھم وبرنامجھم االنتخابي وھو ھدف ھذه االنتخابات، ولیس لھم 

لنتیجة او یرفضوھا، بل علیھم ان یراجعوا حساباتھم وسبب ان یتمردوا على التأجیل أو على ھذه ا
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تأجیلھا أو خسارتھم التي تعود لتقصیرھم وانھم لم یقوموا بواجبھم تجاه انفسھم، مستشھدا مراد باآلیة 

وأشار إلى المصیبة االكبر في ان تبدأ  .«وما ظلمناھم ولكن كانوا انفسھم یظلمون»الكریمة 

غطیة لسوء تصرفھم بعد تأجیل اإلنتخابات أو ھزیمتھم ، ویتخذونھا االفتراءات واالدعاءات كت

شماعة یعلقون علیھا ھذه الھزیمة التي ال تعد ھزیمة بالمفھوم السلبي وانما ھي تداول للمسؤولیة لمن 

استحقھا للنجاح، فھذه ھي العدالة وھكذا تكون الحریة واإللتزام في األنظمة والقوانین، وعلى من لم 

لحظ ان یعید حساباتھ لیقدم قبل االنتخابات جھودا حقیقیة تقنع الناخبین، أما ان یرید تسییر یحالفھ ا

اإلنتخابات بحسب ما یرید أو یرید فوزا بدون جھود حقیقیة وعمل دؤوب وخدمة حقیقیة للناخبین فھذا 

باب واھیة بدل جھل وأنانیة وطمع یحتاج ثقافة أو مزیدا من الثقافة لمن فشل فیھا وعلق فشلھ على أس

بدوره قال رئیس الدائرة السیاسیة بحزب الوسط االسإلمي الدكتور ھایل  .ان یتعلم درسا للمستقبل

داوود ان الجامعات للعلم والتعلیم ولالرتقاء في العملیة التعلیمیة والبحث العلمي، واألردن یشھد 

لسبق العلمي الصادق وللبحث العلمي لجامعاتھ خاصة للجامعة األردنیة ولألكادیمیین والعاملین فیھا با

فیھا بالمتطور، وعلینا أن ال نسمح للبعض خاصة ممن یمثلون تیارات تحدث االفتراء والكذب 

وبین داوود ان  .والشغب ألنھا تؤثر على الجامعات األردنیة وعلى اكادیمییھا الطموحین الصادقین

رئیس لجنة اإلنتخاب لیكفل مزیدا من  مسألة تأجیل إنتخابات من قبل نائب رئیس الجامعة بصفتھ

التنظیم، ال یستدعي أن یحصل ما حصل أمس األول من تلفیق تھم واشاعة اإلفتراءات والكذب وبثھا 

على نطاق واسع، مطالبا الطالب بالترفع عن المشاجرات واالسالیب العشوائیة وأن یلتفتوا للعلم 

بلھموالبحث لیكونوا قادرین على النھوض ببلدھم ومستق
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  ٢٠١٨افتتاح معرض مسابقة علماء المستقبل 

افتتح عمید كلیة العلوم في الجامعة األردنیة الدكتور سامي محمود معرض مسابقة علماء المستقبل 

جمعیة ابتكار لتنمیة اإلبداع بالتعاون مع وزارة التربیة والتعلیم واشتمل .الذي نظمتھ  ٢٠١٨

ُملقى علیھم المعرض على مشاریع طالبیة أبدع في إن جازھا الطلبة جاءت خالصة إحساسھم بالدور ال

تجاه تطویر قدراتھم ومھاراتھم العلمیة من خالل توظیف ما اكتسبوه من علوم تلقوھا حول المنھجیة 

العلمي ومسابقة علماء المستقبل، وفق عمید .العلمیة المتبعة في تنفیذ المشاریع وطریقة كتابة التقریر 

ى لتحسین مستوى تعلیم وتعلم العلوم في المملكة وتعزیز اتجاھاتھم نحو العلوم الكلیة، مشروع یسع

والتكنولوجیا وتمكینھم من توظیف المنھجیة العلمیة في التفكیر والعمل واالبتكار، باإلضافة إلى 

تطویر كفایاتھم األساسیة في التواصل واالستقصاء العلمي والتفكیر الناقد واإلبداعي وحل المشكالت، 

وتحفیزھم على العمل البناء .الفتا إلى دعم الجامعة لمثل ھذه المشاریع واھتمامھا بإبداعات الطلبة 

والمثمر في سبیل نھضة الوطن من جھتھا أشارت رئیسة قسم األداء المؤسسي وضابطة ارتباط 

ة رعایة اإلبداع جوائز اإلبداع والتمیز في وزارة التربیة والتعلیم الدكتورة بلسم المعایطة إلى أن عملی

والمبدعین ودعم األنشطة العلمیة التي تخرج الطاقات اإلبداعیة الدفینة لدى الطلبة في جمیع 

المجاالت تقع ضمن أولى أولویات وأھداف الوزارة التي ترى فیھم فرسان التغییر وعلماء المستقبلّ  

حت رئیسة الجمعیة سریا ومداركھم الواسعة بالوطن واألمة بدورھا أوض.ممن سینھضون بمعارفھم 

عام من خالل  ١٧-٨عیاد أن المعرض یستھدف الطلبة في كافة المدارس في المملكة من عمر 

مشاركتھم بمشروعاتھم االستقصائیة العلمیة واالبتكاریة في مجاالت الفیزیاء والھندسة والكیمیاء 

یّاد عن مشاركتھا بمشروع وعلوم األرض والبیئة وأعلنت ع.وتطبیقاتھا والعلوم الحیاتیة والصحة 

التعلیمیة الدولیة التي تنظم من قبل أكبر المؤسسات » لوما ستارت«في مسابقة » علماء المستقبل«

ً متقدما ضمن  لتعلیم العلوم والریاضیات والتكنولوجیا في فنلندا، منوھة بأن الجمعیة أحرزت مركزا

 ٦/٥/٢٠١٨األحد                                                :                                                          الرأي  ص
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ت التعلیمیة الفضلى وستعلن النتائج مستوى العالم في الممارسا.أفضل عشر مؤسسات تربویة على 

  في حفل توزیع الجوائز الذي سیعقد في فنلندا حزیران المقبل
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   الجامعات للطالب» طاولة«ختتام بطولة ا

  

ظفرت جامعة مؤتھ المستضیفة بلقب بطولة الجامعات لكرة الطاولة للطالب بعد تغلبھا على الجامعة 

وفي بطولة الفردي  .لت الجامعة الھاشمیة بالمركز الثالث للفرق،فیما ح ١/٣االردنیة بالنھائي بنتیجة 

فاز العب جامعة فیالدلفیا محمد العقیلي بالمركز االول تاله العب الجامعة االلمانیة عبداهللا الحسیني 

ً العب جامعة مؤتة علي ابو شویمة ظافر . وفي نھایة البطولة تناوب راعي البطولة د .وحل ثالثا

طارق المجالي عمید شؤون الطلبة بمؤتة على تسلیم الكؤوس  .جامعة مؤتة و د الصرایرة رئیس

 ١٨والمیدالیات للفائزین فریق جامعة مؤتة الفائز بكأس الفرق وتكریم حكام البطولة التي شارك بھا 

وقدمت دائرة النشاط  .جامعة وأشرف علیھا االتحاد الریاضي للجامعات وبالتعاون مع جامعة مؤتھ

عمر الجعافرة مدیر البطولة ومساعده مداهللا المجالي رئیس شعبة . بمؤتة ممثلة بمدیرھا د الریاضي

التدریب وغیث المعایطة ومحمد الصرایرة جھودا ممیزة إلنجاح البطولة التي تزامنت مع احتفاالت 

  .عید العمال

 ٥/٥/٢٠١٨الجمعة                                                                                                        ٨:الرأي  ص
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  على التطور" اإلسالم السیاسي"مؤتمرون یؤكدون عدم قدرة 

اتجاھات نظریة مرتبطة بمصطلح اإلسالم  ٣ن في الحركات اإلسالمیة، ناقش باحثون متخصو

  .السیاسي والسیاقات االجتماعیة والثقافیة والفكریة المؤسسة لھ

ما بعد اإلسالم "ویرى مؤیدو أولى االتجاھات التي تمت مناقشتھا خالل المؤتمر اإلقلیمي بعنوان 

مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة الذي نظمھ " الشروط والسیاقات واآلفاق: السیاسي

واختتم فعالیاتھ أمس في العاصمة عّمان، أن اإلسالم السیاسي " فریدریش إیبرت"األردنیة ومؤسسة 

كبنیة جوھرانیة ال تتطور، ما یعني أن ما بعد اإلسالم السیاسي ھو بالنتیجة فشل لھ نفسھ ودعوة 

  .للمجتمع في البحث عن خیارات وبدائل أخرى

وفي ثاني االتجاھات، أكد الباحثون أن اإلسالم السیاسي مرتبط بالسیاقات ولیس بالجوھر، حیث 

یتطور في خطابھ وأفكاره ومواقفھ، معتبرین أن ما بعد اإلسالم السیاسي یمكن أن یكون محصلة 

  .لتطور حركات وأحزاب اإلسالم السیاسي نفسھ أو ظواھر إسالمیة أخرى

فق المشاركین في المؤتمر، إلى ما بعد اإلسالم السیاسي كمرحلة وصیرورة، وینظر االتجاه الثالث و

لكن لیس اإلسالم السیاسي ذاتھ بل لإلسالم االجتماعي أو الثقافي، أي أنھ منتج خارج رحم 

اإلسالمیین وحركاتھم السیاسیة مثل ظاھرة الدعاة الجدد وسیاسات التدین االجتماعي أو اإلسالم 

  .ى البعض أن الحركات الصوفیة تمثل نموذجا لما بعد اإلسالم السیاسياللیبرالي فیما یر

نماذج ..ما بعد اإلسالم السیاسي"وخالل الجلسة األولى من الیوم الثاني للمؤتمر والتي حملت عنوان 

، قدم الدكتور أحسن علي فوي من إندونیسیا، قراءة معمقة عن تجلیات ما بعد اإلسالم "متعددة

  .التیارات واالتجاھات اإلسالمیة في بلده والمناظرات القائمة ھناكالسیاسي وخریطة 

 ٥/٥/٢٠١٨الجمعة                                                                                                        ٣:الغد ص
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، الدكتور عماد ابشناس، قراءة تحلیلیة "إیران دیبلوماتیك"وعرض الباحث ورئیس تحریر صحیفة 

لالتجاھات التي قد تمثل نموذجا لما بعد اإلسالم السیاسي والمناظرات الفقھیة والفكریة السیاسیة حول 

قدم أستاذ االجتماع في جامعة بغداد الدكتور علي طاھر تحلیال للنموذج الشیعي  الموضوع، فیما

وُخصصت الجلسة الثانیة .العراقي وسؤال ما بعد اإلسالم السیاسي وإمكانیاتھ وسیاقاتھ وتحدیاتھ ھناك

من خالل مقاربات قدمھا ممثلون " جدل اإلسالم السیاسي وما بعده أردنیا"في المؤتمر لمناقشة 

  .زاب اإلسالم السیاسيألح
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  خالل رعایتھ ندوة نظمتھا جمعیة مجمع األكادیمیین للفكر والتنمیة في مدینة كفرنجة

  الطراونة یطالب باشراك االكادیمیین برسم السیاسات 
  

أكد رئیس مجلس النواب المھندس عاطف الطراونة أن الحدیث عن دور األكادیمیین وفضلھم على 
لى مدارك واسعة ال تنتھي بأحقیة اإلشادة بدورھم العظیم في نھوض األوطان مجتمعاتھم، یأخذنا إ

رسم سیاسات المجتمعات، فھم .وبناء األجیال، إنما یتعدى ذلك اإلیمان العمیق بأھمیة إشراكھم في 
األكثر خبرة ودرایة بحاجاتھا وتفاصیلھا وبنیتھا وتركیبتھا واضاف الطراونة خالل رعایتھ ندوة 

عیة مجمع األكادیمیین للفكر والتنمیة في مدینة كفرنجة بمحافظة عجلون تحت عنوان نظمتھا جم
االكادیمیون ودورھم في خدمة المجتمع وتنمیتھ بالتعاون مع منتدى و الخیر والمحبة انھ لطالما كانت 
الجامعات بوصفھا مصدرة للعلم والمعرفة، الحلقة األھم في تحصین المجتمع وتأھیل الطاقات 

ً في تحقیق التنمیة الشاملة التي تقوي في حالتنا البش ریة لتجد طریقھا على مسارات خدمة الوطن، أمال
األردنیة من قراراتنا الوطنیة على الجھات كافة، ال سیما االقتصادیة منھا، وتجنبنا أثر ما یحیط بنا 

ید العالم، دون رأفة من أزمات وتقلبات وتحالفات تتشكل في كل یوم وفق لغة المصالح التي باتت تتس
ونیران االقتتال وبین الطراونة إننا في مجلس النواب أخذنا على .بمصیر شعوب أنھكتھا الحرب 

فكان تعزیز نھج . عاتقنا القیام بجملة من الخطوات أردناھا خالصة ألجل الوطن ومصالح الشعب
دون أن . باالعتدال والتوازن الدبلوماسیة البرلمانیة العتبارات نشر نھج السیاسة األردنیة المتسمة

یصدر عن جاللة الملك من آراء ومواقف ما ھو إال نھج نھتدي بھ ونتبع خطاه .یزاود علینا أحد فما 
قاصدین االنحیاز لمصالح وطننا وأمتنا وأكد أن مجلس النواب یدرك بأن الھم الوطني یتقدم 

ة في االلتزام بمواقیت تعدیل التشریعات وعلیھ فقد سعینا للمواءمة بین المصلحة الوطنی"باألولویة، 
مدركین بأن ھناك جرعات اقتصادیة صعبة تجرعھا المواطن، نأمل أن تصب . وأثرھا على المواطن

في المحصلة بتحقیق األثر على إصالح النھج االقتصادي في المستقبل، مؤكدین أننا سنظل على عھد 
فیذیة في إنجاح خطط التحفیز االقتصادي ومدى التن".االنحیاز للمواطن عبر الرقابة على السلطة 

أثرھا على أرقام الفقر والبطالة وتشجیع االستثمار وقال الطراونة أما عن سعینا في االلتزام المطلق 
لنكون أصحاب .بتمثیل قواعدنا االنتخابیة، وسعینا في خدمة المصالح الوطنیة فقد اھتدینا عبر الحوار 

الف في الرأي مقصدا في أن یظل الوطن ھو ما نختلف من أجلھ وال حجة في االقناع، تاركین للخ
ووسط كل ذلك نقابل النقد "نختلف علیھ وأشار إلى أن المجلس حاول التجسیر بین المأمول والمتاح، 

البناء بسعة صدر وبمحاولة االستفادة، تاركین وراء ظھورنا كل نقد أھدافھ اغتیال الشخصیات أو 
أصیلة إال خطوة من .-مبینا ان استقرار السلطة التشریعیة على أركان دستوریة " محاولة تقزیم األداء

خطوات اإلصالح الشامل الذي یقود مسیرتھ جاللة الملك عبد هللا الثاني وقال رئیس لجنة السیاحة 
واالثار النیابیة النائب وصفي حداد خالل كلمة لھ عن ابناء محافظة عجلون ان العلم اساس تقدم 

معات الذي ترتقي بھ االمم مشیرا ان االكادیمیین اصحاب الھمم والثقافة واالمم تحتفي بعلمائھا المجت
االنجاز وتوفیر بیئة مناسبة تلبي احتیاجاتھم وقدم  .فیجب تحفیزھم على التمیز وتعزیز قیم 

جامعة االكادیمیان مدیر عام مستشفى الجامعة االردنیة سابقا الدكتور عبدالكریم القضاه ورئیس 
عجلون الوطنیة سابقا الدكتور احمد العیادي محاضرة عن االكادیمیین ودورھم في خدمة المجتمع 
وان من اھم میزات االكادیمیین المنھجیة المنظمة وھم خزان الفكر والمعرفة مشیرین الى اھمیة 

المجتمع  تنمیة المجتمع المحلي من خالل تحسین الظروف المعیشیة وتعزیز التشاركیة بین ابناء
للنھوض بالمجتمع من كافة الجھات وبینا ان االكادیمیین ھم ركائز التنمیة المستدامة من  .الواحد 

 شؤون جامعیة ومحلیة

 ٥/٥/٢٠١٨السبت                                                                                                           الرأي  الكتروني
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خالل تطویر االرض والمدن والمجتمعات وكذلك االعمال التجاریة شریطة ان تلبي احتیاجات 
ب االقتصادي الحاضر دون المساس بقدرة االجیال القادمة حیث اصبح مفھوم التنمیة یرتبط بالجان

واالجتماعي واھم مؤشرات التنمیة واھدافھا في زیادة فرص التعلیم وتوفیر  .والسیاسي والثقافي 
فرص العمل ومحاربة الفقر و البطالة واشار رئیس مجمع االكادیمیین الدكتور سفاح الصبح الى 

ن محافظة عجلون مشیرا ا .اھمیة رفع المستوى الفكري لرسم مالمح قویة تشاركیة عند الحكومات 
تعد من افقر المحافظات وتعاني من الفقر والبطالة وقلة الفرص االستثماریة وبین الصبح ان المجمع 
تأسس لمعالجة العدید من االختالالت مبینا ان ھذا االحتفال یاتي لتسلیط الضوء على دور االكادیمیین 

االنجاز العلمي والفكري وممثلي  في خدمة المجتمع المحلي وتكریم نخبة من االكادیمیین واصحاب
  وسائل االعالم تقدیرا لدورھم في 

  
واھداف المجمع واشار مؤسس منتدى و الخیر والمحبة المھندس محمود شعبان ان  .خدمة رسالة 

تحویل الدیوان من دیوان عائلي للعشیرة الى دیوان عام ألبناء الوطن جاء بھدف استثماره إلقامة 
ثقافیة واطالق المبادرات اإلنسانیة من باب المسؤولیة االجتماعیة المترتبة على األنشطة التطوعیة وال

أبناء الوطن لخدمة بیئتھم ومجتمعھم وتحقیق التواصل اإلنساني الھادف لرعایة المبادرات المجتمعیة 
لقاءات اجل استخدامھ من قبل أبناء الوطن لكافة المناسبات وال .واألخالقیة مبینا ان المبنى مفتوح من 

وبین المھندس شعبان ان الدیوان یوفر البیئة المتكاملة من خدمات وتجھیزات متعددة لعقد اللقاءات 
وإقامة الفعالیات والنشاطات االجتماعیة والتطوعیة المتعددة ودعمھا لخدمة األھل والمجتمع حیث أن 

الھادفة منذ تأسیسھ وقال نائب والمبادرات  .الدیوان اقیم فیھ العدید من األنشطة والبرامج التطوعیة 
رئیس المجمع الدكتور احمد خطاطبة الذي ادار الحفل ان لمعرفة في وقتنا الحالي تعد محركا قویا 
لكافة التحوالت االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة التي تشھدھا المجتمعات وھذا یفرض على 

لمنشودة من خالل ما یعرف بالمجتمع ا .االكادیمیین والمؤسسات العلمیة قیادة عملیات التغییر 
  المعرفي واالقتصاد المعرفي والقادر على تحقیق اقصى درجات التنمیة في مختلف النواحي
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  ملتقى یناقش سبل ردم الفجوة بین مناھج تدریس الصحافة وصناعة اإلعالم

  
یمیین في الصحافة ملتقى لعدد من الخبراء واألكاد» میدان«عقد معھد اإلعالم األردني ومشروع 

واإلعالم، بھدف تقلیص الفجوة بین مناھج تدریس الصحافة وصناعة اإلعالم، وتحدیث تلك المناھج 
  .لتالئم التطورات التكنولوجیة المتسارعة، ولتواكب متطلبات صناعة اإلعالم الحدیث

لصناعة واستعرض المشاركون سبل ردم الفجوة بین كلیات ومدارس الصحافة واإلعالم وحاجات ا
واألسواق اإلعالمیة في المنطقة، وتم تبادل الخبرات والتجارب والمقترحات للوصول إلى صیغة 

  .مشتركة لتطویر التعلیم الصحفي واإلعالمي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا
س وفي الجلسة االفتتاحیة أشاد رئیس القسم السیاسي في مفوضیة االتحاد األوروبي في عمان، إیجیدی

ً إلى  نافیكاس، بتجربة معھد اإلعالم األردني في مجاالت تطویر وتحدیث تدریس الصحافة، مشیرا
دور االتحاد األوروبي في دعم البرامج التعلیمیة في عدد من الجامعات األردنیة، ومن بینھا دعم 

  .مشروع التربیة اإلعالمیة
من خالل تحسین أوضاع المؤسسات وأكد نافیكاس على أن تطویر أوضاع الصحافة واإلعالم یبدأ 

التعلیمیة، وأن مسیرة الدیموقراطیة ال تستقیم من دون صحافة مھنیة وحرة تأخذ على عاتقھا تعزیز 
  .حریة الرأي والتعبیر

ظم تعلیم الصحافة من جانبھ، قال عمید معھد اإلعالم الدكتور باسم الطویسي  إن مراجعة مالمح ن
واإلعالم في الجامعات والكلیات العربیة یكشف جانبا من  جذور التحدیات التي تواجھ تطویر اإلعالم 
في العالم العربي، وحجم الفرص الضائعة التي كان من المفترض أن یساھم التعلیم من خاللھا في 

  .تطویر مھنة الصحافة 
ذي شھدتھ صناعة  اإلعالم في المنطقة في السنوات وقال الطویسي انھ رغم االزدھار الكبیر ال

االخیرة، اال ان الفجوة بین مؤسسات التعلیم وسوق العمل ما تزال كبیرة، فالسوق والتكنولوجیا 
ً أن من أھداف الملتقى سد تلك الفجوة  یتحركان بقوة وسرعة ومؤسسات التعلیم تتحرك ببطء ، مضیفا

  .ي الصحافة واإلعالممن خالل تطویر المناھج التعلیمیة ف
وتبادل المشاركون في الملتقى خبراتھم وتجاربھم من خالل عدد من جلسات العمل والندوات ،  
وسیجتمع المشاركون مرة أخرى األسبوع المقبل في العاصمة التونسیة، مع اختتام مشروع المید 

خالل خمسة اجتماعات  میدیا بعد اربع سنوات من العمل، لإلعالن عن النتائج التي توصلوا إلیھا
  .عقدت في كل من الدار البیضاء وھلسنكي والقاھرة والبحر المیت وعّمان

دور اإلعالم في «في شأن آخر، طالب مشاركون في ندوة عقدھا معھد اإلعالم األردني بعنوان 
 ، وسائل اإلعالم مساعدة األمن العام في التوعیة من»الوقایة من العنف االلكتروني ضد األطفال

ً «وقال مساعد رئیس . جرائم االعتداء على األطفال بمختلف جوانبھ قسم األطفال المستغلین جنسیا
، النقیب محمد الھزایمة، إن القسم أسس قبل نحو عامین، وبحاجة إلى الدعم اإلعالمي »عبر االنترنت

الكثیر من حیث یتعامل القسم مع الحاالت الُمبلغ عنھا فقط، وھناك «لزیادة الوعي المجتمعي، 
الحاالت األخرى تبقى خارج االحصاءات، فاإلحجام عن التبلیغ تحكمھ العادات والمعتقدات 

، بدون أن یشیر إلى أي أرقام أو إحصائیات تبین نسبة »طي الكتمان« االجتماعیة بأن تبقى القضیة 
  .االعتداء بشكل عام

مسؤولیتھ الحقیقیة في تسلیط الضوء من جانبھ طالب الباحث الدكتور ناصر رحامنة، اإلعالم بتولي 
أكثر على قضایا االعتداء، خاصة من الجانب التوعوي قبل حدوث الجریمة، من خالل التقاریر 
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الصحافیة المتخصصة أو البرامج والمقابالت، والتركیز على تطویر عاداتنا لتصبح أكثر مالءمة لما 
  .نواجھھ الیوم من استغالل أو اعتداء على األطفال

في الحد من العنف المدرسي، قالت مدیرة المبادرة  تاال » مساحتي»و» مدرستي«ل دور مبادرة وحو
أتعھد بأن أدعم وأشجع زمالئي بالرغم من اختالفھم عني وأكون « صویص، إنھ تم إطالق شعار 
ً لغیري في لحظة الحاجة ، لیتمكن الطالب من التعبیر عن نفسھ أكثر بطرق غیر تقلیدیة، »سندا

طیع أن یشعر بوجوده، وكذلك بناء عالقات صحیّة مع أقرانھ، حیث تركز المبادرة على ویست
  .األنشطة التفاعلیة، وإشراك المجتمعات المحلیة وأھالي الطلبة بتلك األنشطة
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  عالمیا في البحث العلمي ٦٨األردن یحتل المرتبة 
  

  .لميدولة على خارطة البحث الع ١٤٢من بین  ٦٨االردن المرتبة احتل 
  

وقالت مدیرة عام صندوق دعم البحث العلمي الدكتورة عبیر البواب خالل الیوم العلمي الثالث 
كتب في  ١٠بحث علمي في مجالت علمیة عالمیة و ٣٠٠للصندوق، ان الصندوق نشر ما یقارب 

  .مختلف التخصصات العلمیة والمساھمة في بناء قدرات علمیة بحثیة على المستوى الوطني
  

خالل فعالیات الیوم العلمي الذي نظمھ الصندوق الیوم الخمیس، انھ سیتم اطالق المدونة  واضافت
االردنیة الخالقیات البحث العلمي والمنصة االلكترونیة الخاصة باالجھزة المشتراه من قبل الصندوق 

ع البحثیة الموطنة في الجامعات والمؤسسات البحثیة وسیتم اطالق النظام االلكتروني الدارة المشاری
  .للصندوق

  
واشارت البواب الى انھ سیتم افتتاح المكتبة الورقیة وااللكترونیة لمجالت الصندوق الموطنة في 

  .مجلة ٢٣الجامعات االردنیة والبالغ عددھا 
  

براءات اختراع قام الصندوق بدعمھا في مجال العلوم االساسیة  ٦وتوقعت الدكتورة البواب تسجیل 
  .لصیدالنیة وقطاع االتصاالت وتكنولوجیا المعلوماتوالعلوم الطبیة وا

  
وعلى ھامش الیوم العلمي وقعت مدیرة عام صندوق دعم البحث العلمي الدكتور عبیرة البواب مع 

العلوم والتكنولوجیا والھاشمیة والیرموك وال البیت واالمیرة : عمداء الدراسات العلیات في جامعات
  .لبا وطالبة في مسار الدكتوراه والماجستیرطا ٣٨سمیة ومؤتھ اتفاقیات لدعم 

  
وبحسب االتفاقیات فإن الصندوق ملتزم بدفع كامل الرسوم الدراسیة لمدة سنتین لطلبة الماجستیر 

دینار، كما یلتزم الصندوق بدفع كامل الرسوم الدراسیة لمدة ثالث سنوات لطلبة  ٣٠٠وراتب شھري 
  .دینار ٥٠٠الدكتوراه وراتب شھري 

  
الدكتورة البواب ان ھؤالء الطلبة الذین حصلوا على المنح ھم الذین حققوا اعلى العالمات  وقالت

  .طالبا وطالبة ١٧١التنافسیة مشیرة الى انھ تقدم لھذه المنح 
  

بالمائة في  ٨٠یشار الى ان الشروط للحصول على ھذه المنح تتمثل بان یكون الطالب حاصل على 
امة وجید جدا في البكالوریوس وناجح في امتحان اللغة االنجلیزیة الذي المعدل العام في الثانویة الع

ساعات معتمدة  ٦تعتمده الجامعة التي یدرس فیھا الطالب وقبول ماجستیر في مسار الرسالة وتسجیل 
سنة وان ال یتجاوز عمر  ٣٥كحد ادنى ویجب ان ال یتجاوز عمر الطالب في مسار الماجستیر 

  .سنة ٤٠وراه الطالب في مسار الدكت
  

 ٢٠ووفقا الرقام الصندوق، فقد انفق الصندوق خالل السنوات العشر الماضیة على المشاریع البحثیة 
ملیون دینار، وعلى المؤتمرات العلمیة ملیون دینار  ١٤ملیون دینار، وعلى المشاریع الوطنیة 

مالیین  ٤على منح الطلبة  وملیونین ونصف الملیون دینار على المجالت العلمیة، بینما بلغ اإلنفاق
فقد بلغ نصف ملیون ) البحث الممیز والباحث المتمیز (دینار، اما اإلنفاق على جوائز الصندوق 

دینار، كما وزع الصندوق دعم مشاریع االبحاث العلمیة على قطاعات علوم المیاه والبیئة والعلوم 
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تكنولوجیا المعلومات والعلوم االنسانیة االقتصادیة والعلوم الزراعیة والبیطریة وعلوم االتصاالت و
واالجتماعیة والھندسیة والتكنولوجیا والنانویة والحیویة والعلوم االساسیة والطاقة والطبیة 

  .والصیدالنیة
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Scholars explore evolution, views of 'post-Islamism' notion 
  

Minister of Political and Parliamentary Affairs Musa Maaytah speaks at the 
event on Thursday (Photo by Rula Samain( 
 
AMMAN — The accuracy of the term "post-Islamism" and the evolution 
and nature of the phenomenon were explored by Islamic movements experts 
and other stakeholders at an Amman-hosted regional conference titled "Post 
Political Islam: Conditions, Contexts and Perspectives ." 
 
The two-day meeting, which concluded on Thursday, was organised by the 
Centre for Strategic Studies and Friedrich Ebert Stiftung, and attracted the 
participation of speakers from Iran, Turkey, Lebanon, Morocco, France and 
Jordan. 
 
 
  
In his remarks at the opening session, Minister of Political and 
Parliamentary Affairs Musa Maaytah said that there has been "an urgent 
need" to address the topic, exchange views and share experiences on the 
issue, at a time when nations envision a shared living in peace in civil states 
founded on the principles of citizenship and the rule of law. 
 
He called on Islamist groups to embrace civil statehood genuinely, in 
realistic and practical terms, rather than as a tactic. "They should draw a line 
between their role as preachers of Islam [or Da'wa] and that of politicians," 
he said   . 
 
Tim Petschulat, Friedrich Ebert Stiftung's resident director in Jordan and 
Iraq, said that sound governance requires that all needs of all components of 
society be met and means found to properly engage them all. 
 
”We, as a foundation, would like to see Jordan develop towards a civil and 
democratic state according to what His Majesty King Abdullah promoted in 
his discussion papers. And, in order to achieve that, it is important to 
understand the society and its changes, thus the need to discuss political 
Islam as an important part of society,” he stated. 
 
Petschulat told The Jordan Times on the sidelines of the gathering that the 
political streams in Jordan and the Middle East are "dealing with new 
developments", pointed to the need to explore these changes and learn from 

 ٦/٥/٢٠١٨          الجوردان تایمز                                                         األحد                                    
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each others' experiences to check whether political Islam is actually 
changing and the era of post-political Islam is truly there, or whether it is 
merely a term coined by the West. 
 
 
  
In Baghdad, Iraq, for example, things have changed since July 2017, when 
the Shiites and Sunnis united in the fight against Daesh, which had imposed 
its strict version of an Islamic state, he continued. 
 
Some participants viewed post-Islamism as a result of the failure of political 
Islam, while others saw it as the outcome of the evolution of party 
movements of political Islam or of other Islamic phenomena. A third trend 
portrayed it as a phase not belonging to political Islam . 
 
Hassan Barari, associated professor of political science at the University of 
Jordan, said that the term post-Islamism appeared in the 1990s when several 
Islamic movements started to revisit, and consequently change, their 
discourses, and strived to be more involved in society. 
 
An expert and author on Islamic movements, Hassan Abu Hanieh tackled 
the general framework of political Islam and its circumstances and the 
controversies surrounding the term, stressing that political Islam groups do 
accept a secular state and separation between Da’wa and politics . 
 
The pundit also underlined a new trend among Islamists, one that accepts to 
safeguard women’s and minorities' rights and believes in democracy, 
pluralism and in Islamists' ability to overcome differences to finally achieve 
society’s stability and prosperity.
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  قانون الجامعات االردنیة وأمور أخرى ذات شجون

  
  عدنان المساعدة. د

  
في العدد  ٢٠١٨لسنة ) ١٨(والجامعات االردنیة رقم ) ١٧(بعد صدور قانوني التعلیم العالي رقم 

أن الجامعة الرسمیة تتمتع  ٣بالجریدة الرسمیة حیث أكد قانون الجامعات االردنیة في المادة  ٥٥١٣
بشخصیة اعتباریة ذات إستقالل مالي وإداري األمر الذي یعطي إدارة الجامعات لتنطلق نحو بناء 

ومكانتھا وعدم السماح بتجاوز منظومة تعلیمیة قائمة على االلتزام باألنظمة والقوانین وحفظ ھیبتھا 
ھذه التعلیمات واإلستقواء علیھا والقفز فوق أسوارھا دون رادع كل ذلك بسبب المجامالت اإلداریة 
وسیاسات اإلسترضاء من جھة والتذرع بالحریة األكادیمیة التي یساء استخدامھا من قبل البعض من 

على منظومة التعلیم التي من اؤلویاتھا جھة أخرى وعدم المساءلة من جھة ثالثة حیث انعكس ذلك 
تحقیق غایات التعلیم العالي والبحث العلمي األصیل واخالقیاتھ وغرس قیم تربویة وسلوكیة إیجابیة 

. راسخة لدى عضو ھیئة التدریس أوال الذي یفترض أن یكون القدوة للطالب قوال وسلوكا وتصرفات
بشخص رئیسھا وحده وإن كان سالمة االختیار مھما  ولندرك أن نجاح أیة جامعة أو مؤسسة ال یرتبط

وضروریا، فالنجاح ال یتحقق ألیة مؤسسة اال بإدارة وإرادة فاعلیتین یحیط بھما فریق منتم للعمل 
واألمل المرتبط . المؤسسي البعید عن المصالح الذاتیة والشللیلیة التي تمارس لألسف من قبل البعض

ات أن یتم البناء على كل تجربة ناجحة ومراجعة التشریعات بازالة بالعمل معقود على ادارة الجامع
التشوھات واستبدالھا بتشریعات تنھض بالمسیرة التعلیمیة التي تسد كل الفراغات والثغرات وغلق 

  . األبواب التي كان یستغلھا المستغلون لمصالحھم تحت عناوین براقة خالیة من المحتوى والمضمون
  

للجامعات األردنیة یضع جمیع العاملین في الجامعات أمام مسؤولیاتھم بأمانة  إن القانون الجدید
مترفعین عن ظاھرة اإلستقطاب السلبي والمناكفة المدمرة والتقوقع حول المصالح الخاصة على 
حساب المؤسسة األمر الذي یضر بالعمل المؤسسي مما یستدعي إعادة األمور إلى سكتھا الصحیحة 

أة في معالجة األخطاء انى وجدت إستنادا إلى التعلیمات واألنظمة والقوانین والمساءلة والجر
واألعراف األكادیمیة كي تؤدي الجامعات رسالتھا الحقة في إعداد أجیال سویة قویة منتمیة لھا ھویة 

  . واضحة تكون قادرة على خدمة مجتمعاتھا
لتشریعات الناظمة للتعلیم العالي، ال یختلف اثنان أن السنوات الماضیة شھدت عدم إستقرار في ا

وكانت خاضعة ألمزجة او ربما الجتھادات بعض أصحاب القرار دون مراعاة لدراسة متأنیة تسھم 
في وضع تشریعات تتسم باإلستقرار، فبعض وزراء التعلیم العالي خالل الفترة الماضیة وضعوا 

كانت األطر التي تشكل من خاللھا تصورات لم تخدم مسیرة التعلیم العالي في أردننا الغالي، و
مجالس التعلیم العالي ومجالس األمناء یعتریھا بعض السلبیات إضافة الى تعد واضح على صالحیات 
مجالس األمناء من قبل مجلس التعلیم العالي االمر الذي أضعف أداء مجالس األمناء التي تقوم بدور 

متدة في كافة أرجاء المملكة، فضاعت بوصلة شكلي وصوري لم نلحظ إنعكاساتھا على جامعاتنا الم
التعلیم العالي وتراجعت المخرجات، ولم یراع في تشكیل ھذه المجالس أحیانا إختیار األساتذة 

  . المؤھلین من بیوت الخبرة والحكمة القادرین على العطاء
وما زال  ولنكن اكثر جرأة في الطرح حیث إتخذ البعض من اصحاب القرار التعلیم العالي تجارة

ینظر على الوطن والمواطن بمحاضراتھ التي ملھا الناس واكتشف زیفھا ومرامیھا لتحقیق المزید من 

 مقاالت

 ٥/٥/٢٠١٨السبت                                                                                  عمون                                
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وأتساءل كما یتساءل غیري من . التجارة على حساب مخرجات التنمیة بمفھومھا الشمولي والھام
مجلس التعلیم العالي  الزمالء األكادیمیین لماذا ال یكون تمثیل لعدد من رؤساء الجامعات الحكومیة في

لیساھموا في القرارات الصادرة ولماذا ال یتم ضخ دماء جدیدة من أساتذة الجامعات المشھود لھم 
بالخبرة واإلنجاز والذین لیس لھم إستثمارات في التعلیم ممن یحرصون على التطویر الحقیقي البعید 

ادیمي ولم تترك أثرا ملموسا إیجابیا عن التنظیر وقوالب المفردات المتكررة التي ملھا الوسط األك
  إنعكس على مستوى جامعاتنا والنھوض بھا؟ 

  
ان التجارب السابقة التي أخطأت أحیانا وأصابت أحیانا أخرى التي تناولت محاور اإلستثمار في 
التعلیم وضبط الجودة والنھوض بالبحث العلمي والحاكمیة الرشیدة واصبحت ھذه المترادفات تتردد 

عاتنا وكل جامعة تغني على لیالھا دون أن یكون ھناك نسق موحد یضبط ایقاع ھذه الجامعات في جام
التي ھي جامعات للوطن كلھ متذرعین بأن لكل جامعة خصوصیتھا ودون مراعاة ان بعض ھذه 
الجامعات تكرر بعضھا في التخصصات التي تدرسھا فھل یعقل أن یكون في جامعات المملكة مایزید 

ة عشر كلیة صیدلة على سبیل المثال ال الحصر، وھل یعقل أن یجلس على مقاعد الدرس على ثمانی
في جامعاتنا ما یقارب اثنا عشر الف طالب وطالبة في تخصص الھندسة المدنیة فقط، وكیف لنا ان 
نخطط لھذه التخصصات في ایجاد فرص عمل لھم مستقبال، وھذا ینطبق ایضا على تخصص الطب 

د على مقاعد الدراسة ما یقارب عشرین الف طالب منھم أربعة عشر ألفا في البشري حیث یوج
جامعاتنا االردنیة، واصبح یلوح في االفق أزمة في استیعاب ھذه االعداد في المؤسسات الصحیة التي 

ة ان التعلیم العالي ایھا السادة بحاجة الى نقلة نوعیة حقیقیة وعملی. ترتبط باالمكانات المادیة لتشغیلھم
وقرارات جرئیة ال تخضع لسیاسة اإلسترضاء التي یعاني منھا قطاع التعلیم، وأن القادرین على 
إحداث ھذه النقلة ھم المؤھلون والمؤمنون بالعمل المؤسسي وترسیخ مفاھیمھ في الوسط األكادیمي 

تھا بوضوح رؤیة ومتابعة وواقعا وتنفیذا والذین ال یسعون الى شعبیة زائفة ویسمون االمور بمسمیا
  . وصدق والمنزھون عن عمل البزنس والتجارة في التعلیم على حساب مسارات التنمیة

  
فالموضوع لیس مرتبط أیھا السادة بأسماء أشخاص ھنا أو ھناك ، ولكن األمر یتعلق بمستقبل أجیال 

النمط ومستقبل مسارات متعددة تھم الوطن الذي اكبر منا جمیعا، ولیس من الحكمة اإلستمرار في 
اإلداري والتقلیدي الذي تسیّره المصالح الذاتیة أحیانا وتحكّمھ األھواء والنزعات الشخصیة أحیانا 
اخرى التي تعتبر أن اإلدارة الجامعیة فترة مشمشیة تقّرب من ترید وتبعد من ترید وفق ما تراه ھذه 

ظھورعادات غریبة في اإلدارة او تلك دون مراعاة لمصلحة المؤسسة والنھوض بھا مما أدى إلى 
الحرم الجامعي لم نعھدھا من قبل مثل العنف الجامعي والتعصب األعمى والتطرف من قبل البعض 
أحیانا، والتقوقع حول الذات والجھویة والشللیة وتالقي المصالح الضیقة فضاعت رسالة الجامعات 

وراء المادیات بإسم اإلستثمار  وفلسفتھا في بناء اإلنسان المتزن الراقي بفكره وعلمھ وتصرفاتھ بحثا
في التعلیم على حساب بناء االنسان التائھ في ھذا الزمن المتالطم األمواج وسعیا إلستقطاب العناوین 
المستوردة التي نتغنى بھا دون فھم لمعانیھا ودون تطبیق لمضامینھا أو مقاصدھا ودون مراعاة 

لم یعد یعیش واقعھ وذابت شخصیتھ الثقافیة في ظل ما لثقافتنا وبیئة مجتمعاتنا، فأصبح شبابنا مقلدا و
یعرف بالعولمة التي لم تنجح جامعاتنا ومدارسنا بل وبیوتنا في كیفیة التعامل معھا وتوظیفھا بما یخدم 

  . مستقبل ھذه األجیال
  

إنھا دعوة ألن تراعي التشریعات كل ھذه السلوكیات لنعید أبناءنا إلى جادة الصواب ولتؤدي 
عات والمدارس دورھا في بناء اإلنسان السوي الواعي والمسؤول، ألن بناء اإلنسان أفضل الجام

وبمنتھى أمانة المسؤولیة لم یعد ینطلي على الوسط األكادیمي تلك . وأجدى بكثیر من بناء البنیان
ة األمرجوفاء في مضمونھا حیث ن جد العناوین التي تبدو في ظاھرھا براقة ومضیئة ولكنھا في حقیق
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نفرا من المنظرین الذین جّربتھم الساحة األكادیمیة یقترحون وبإستمرار في قوالب لغویة جاھزة 
ویتلونون حسب الموقف وحسب المشھد الذي أمامھم فاذا كانت النتیجة جیدة فیھم ینسبون ذلك الى 

بل ویكذبون عبقریتھم التي عز نظیرھا، وإذا كانت غیر ذلك فیلقون بالالئمة على غیرھم ویتنصلون 
ویشوھون صورة اآلخر وهللا یعلم وھم یعلمون أنھم كاذبون وأن ما یقومون بھ ما ھو اال سراب یتلوه 

  . سراب یحسبھ الظمآن ماء
  

نعم، ان االستفادة من التجارب تدعونا لتأسیس مرحلة قادمة توقف التراجع الذي حل في قطاع التعلیم 
متجاھلین أن تقدم الوطن مرتبط بالتعلیم المدرسي  الذي تصرف بھ البعض كأنھ مزرعة خاصة لھ

والجامعي، ولتكن أبواب التشریعات واضحة ومفتوحة لكل ما من شأنھ النھوض بھذا المرفق الھام 
الذي یشكل ركنا أساسیا في عملیة البناء والتقدم في أردننا الغالي حیث یوجھ جاللة الملك دائما 

كل مراحلھ، فھل نرتقي بذلك ونحقق ما یطمح الیھ جاللة الملك إلحداث نقلة حقیقیة في التعلیم في 
بالعمل الصادق والجھد الدؤوب والتفاني من أجل مستقبل األجیال ومستقبل الوطن الذي یشكل التعلیم 
والتعلیم العالي الركن األساسي للتقدم والنھضة وبناء اإلنسان المؤمن بربھ والمنتمي لوطنھ وقیادتھ 

  . هللا أردننا إنسانا ومقدرات ومؤسسات، ودام جاللة الملك عبد هللا الثاني سیدا وقائدا وحمى. الھاشمیة
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  في زمن الثورات والغضب’’ محافظ’’..زیاد فریز
  یوسف ضمرة

  
في أوج الربیع العربي العاصف، وذروة الثورات والغضب والتغییر، تولى الدكتور زیاد فریز مھمة 

  .الثانیة في حیاتھ المدیدةالبنك المركزي للمرة " محافظ"
لم تكن المھمة سھلة، ھذه المرة، ولم یكن الوصول إلى درب النجاة متاحا في محیط یمور بالمفاجآت 

  .والدمار وعدم االستقرار
لكن فریز كان من خامة االقتصادیین الخبراء الذین اتكأت علیھم البالد، مع آخرین، فنھدوا بحمایة 

  .استقرارھا ودینارھا
ا كانت تقلبات األسواق سمة المشھد، وكانت الدول المتقدمة، وعلى رأسھا الوالیات المتحدة فعندم

یعمل بنكھا الفدرالي على سیاسات توسعیة بتخفیض أسعار الفائدة كإحدى أھم األدوات لتحفیز النقد، 
ي یقرأ األمور بعمق، وربما عكس التیار، فمضى ف) آنذاك(كان محافظ البنك المركزي الجدید 

سیاسات انكماشیة نحو رفع سعر الفائدة لتعزیز جاذبیة الدینار، وابتكر أدوات جدیدة عززت جاذبیة 
الدینار لم تكن معھودة من قبل لتسھم في النھایة في أن یكون الدینار بمأمن عما یجري من احداث 

ملیار  ٦ارب الـ حولھ، لتقفز االحتیاطیات حینھا، نتیجیة تلك السیاسات، من مستویات حرجة كانت تق
ملیار دوالر، لیتحول حینھا إلى سیاسات توسعیة عبر سلسلة من التخفیضات ألسعار  ١٣دوالر إلى 

الفائدة في السوق المحلیة، حتى أنھ تجاھل توصیات من صندوق النقد الدولي في ھذا الشأن في 
  .البرنامج االول وأثبت لھم دقة وصوابیة اإلجراءات التي نفذت حینھا

، ٢٠١٢ت االرادة الملكیة السامیة بتعیین الدكتور فریز محافظا في الشھر األول من العام وصدر
بموجب قرار مجلس الوزراء برئاسة رئیس  ٢٠١٦أعوام في العام  ٥ومن ثم تم التجدید لھ لـ 

الوزراء الدكتور ھاني الملقي، علما بأنھ سبق أن تولى رئاسة البنك المركزي االردني مع بدایة 
  .٢٠٠٠، واستمر في ھذا المنصب حتى العام  ١٩٩٦

وعمل فریز منذ تولیھ إدارة البنك المركزي األردني على تطویر نظام المدفوعات وأحدث األسالیب 
المالیة اإللكترونیة عبر تھیئة البیئة المناسبة لذلك للولوج باالقتصاد الوطني لمرحلة متقدمة، باإلضافة 

دارة البنك المركزي إلى جانب الھدف األسمى وھو الحفاظ على لتنفیذه دورا غیر تقلیدي في إ
  .االستقرار المالي والنقدي

ورغم فائض الحكمة والعمق الذي یتمتع بھ فریز، إال أنھ رجل إنفعالي وحاد حتى مع أصدقائھ، حیث 
مع  یغضبھ أي موقف یتعلق بالمال العام، وكفاءة االنفاق، أو عندما یتخذ البعض مواقف ال تتناسب

األسس المھنیة، لكنھ بنظر الكثیرین، فإن زیاد فریز إنسان، بل یفیض إنسانیة، كما أن فریز یتمیز 
  . بشغفھ في معرفة التفاصیل، وولعھ بالتحلیل

، التي یحفظ لھا الفضل في مسیرة حیاتھ ونجاحاتھ التي )أم محمد(وال ینسى زیاد فریز رفیقة دربھ 
بینھا كما یمر بین حبات المطر حتى ال یبتل، فقد ساعدتھ أم  مرت بعقبات ومنعطفات، وكان یمر

محمد في إدارة ملفھ منذ الصباح مع فنجان القھوة وقراءتھ للصحف، علما بأنھ والد ألربعة أبناء ھم 
  .محمد وأحمد ومھا والنا

ن عقود، تراوحت بی ٥، مسیرة حافلة، على مدار ١٩٤٣مسیرة فریز، الذي ولد في السلط في العام 
القطاع العام والخاص اال أنھا تمیل أكثر للعمل في المناصب الحكومیة فقد تولى منصب أمین عام 

ومن ثم وزیرا للتخطیط ومن ثم وزیرا للصناعة والتجارة في  ١٩٨٩-١٩٨٤وزارة التخطیط بالفترة 
  .١٩٩٣- ١٩٩١الفترة

 ١٩٦٦ھ الیھ في العام وقبل ذلك كانت بدایات فریز في البنك المركزي األردني التي شق طریق
كباحث اقتصادي في قسم التجارة الخارجیة في دائرة االبحاث، وبعد أن حصل على شھادة الدكتوراة 

باالقتصاد من جامعة كیل ببریطانیا وبكالوریوس في االقتصاد من جامعة بغداد  ١٩٧٨في العام 

 ٦/٥/٢٠١٨األحد                                                                                                                  ١:الغد ص
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بحاث والعملیات الخارجیة في البنك بالعراق عمل فریز مستشارا اقتصادیا ثم مدیرا تنفیذیا لدائرتي األ
  .المركزي

في حكومة  ٢٠٠٧- ٢٠٠٥وشغل فریز منصب نائب رئیس الوزراء ووزیر المالیة خالل الفترة 
رئیس الوزراء األسبق معروف البخیت وكان لھ موقف ورؤیة واضحة نحو دعم المواطن بدال من 

یة العامة وبلوغھا مستویات تنذر بأزمات السلعة وتعزیز االعتمادیة والحیلولة دون تفاقم عجز المال
وأصر على تلك الرؤیة حتى قبل أن تكون المؤسسات الدولیة تتحدث في تلك التوجھات، وربما لم 

  .تعجب رؤیتھ آخرین، ما دعاه لالستقالة واالنسحاب بھدوء
الرئیسین فریز شھد غالبیة برامج االصالح االقتصادي مع صندوق النقد الدولي وكان من المھندسین 

، وكذلك البرنامج المنفذ حالیا والذي یعرف بـ )٢٠١٥-٢٠١٢(لبرنامج االستعداد االئتماني الذي بدأ 
  .٢٠١٩والذي سیمتد حتى " التسھیل الممدد"

الى " أفضل محافظي البنوك المركزیة"، جائزة ٢٠١٦وسبق وأن استلم الدكتور فریز في العام 
  .غلوبال فاینانس غرایدز"كزیة في العالم من مجلة جانب عدد من المحافظین للبنوك المر

وبموجب ذلك التصنیف فإن الدكتور فریز تم تصنیفھ الى جانب رئیسة الفدرالي األمیركي حینھا 
  .جانیت یلین والمكسیك والمغرب

في نھایة األسبوع الماضي، منحت الجامعة األردنیة الدكتور زیاد فریز، درجة الدكتوراة الفخریة في 
قتصاد، واضافت لھ الجامعة األم لقبا یضاف إلى ألقاب عدة جمعھا الرجل في مسیرتھ الحافلة، اال

  . التي خدم بھا وطنھ ووظیفتھ
الخیار الوحید في ھذه المرحلة " وفي لحظة التكریم لم یتخل فریز عن قناعاتھ الوطنیة؛ حیث قال أن

ي یعزز االعتماد على الذات ویوسع نطاق االقتصادیة ھو االستمرار في نھج االصالح االقتصادي الذ
التنمیة لتشمل كل انحاء المملكة، ویعزز شبكة األمان االجتماعي لحمایة الفقراء واألقل حظا من 

  ".تبعات االصالح االقتصادي
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  السیر وسط الحرائق.. زیاد فریز 
  

  مھند مبیضین.د
  

ل وقامة مصرفیة أردنیة بمثل زیاد أصابت الجامعة األردینة یوم الخمیس الماضي في تكریمھا لرج
فریز، لم یكن التقدیر لشخص من عائلة اسھمت في بناء الوطن وحسب، فعمھ حسني فریز من أوائل 
المعلمین في البلد، وكان احد ثالثة شباب كونوا أول بعثة أرسلتھا الدولة للجامعة األمریكیة في 

یم لسیرة طویلة من العمل العام دون خدش أو بیروت إبان العشرینیات من القرن المنصرم، لكن التكر
ولم یكن  ١٩٦٦كسر أو شائبة تطالھا، فزیاد فریز حاضر في المشھد االقتصادي الوطني منذ العام 

  .إال صناعة وطنیة صرفة
  

ً وفّد للبلد في زمن منفلت، أو من النخب العابرة القادمة على حصان  ً متوحشا ً لیبرالیا وھو لیس نبتا
، مغلف أسود عبر ال ثروة التي تتكون خارج األوطان بطرق مریبة، بل ھو صاحب عقل مالي فذٌّ

ِف معھ، یرفض الرھانات الرقمیة، وربط مصیر  بمرونة مذھلة في التعامل مع النقد واآلخر المختل
أكثر من الوعود المقدمة للدولة مھما » كاش المركزي من نقد«البلد بأیدي المانحین، ویطمئن لما في 

  .صدرھاكان م
  

ً ما تصیب  حّصن فریز قرار البنك المركزي، برغم نقد الناس لقرارات ارتفاع الفائدة التي غالبا
المواطن المقترض، وھو یبشرنا باستمرار بالرفع، في زمن تغولت فیھ البنوك على مصائر الناس 

ً، وفي وقت یُصرح بھ رئیس الوزراء الدكتور ھاني الملقي قبل أشھر  بأن  -حقوھو م-اقتراضا
البنوك افترست الناس وأغرقتھم بالقروض، ھنا على الدكتور فریز أن یجیب عن شكل الحل، ھل 
نوقف االقتراض؟ وإذا كان الجواب نعم، ھل تكفي رواتب الدولة للعیش؟ أولیست الفوائد بالغة 

  .الضخامة وكبیرة؟
  

ً في زواجھ  مع ذلك، وبرغم اختالل موازین البنوك في عالقاتھا مع المواطن الذي بات مرھونا
وسیارتھ وداره ودراسة أبنائھ لقروض بنكیة، فإن الرجل أعاد للبنك المركزي استقاللیتھ وھیبتھ التي 
كّونھا ورسمھا الكبار الذین أسسوه وتعاقبوا، علیھ أمثال خلیل السالم ومحمد سعید النابلسي، وھي 

ً من خبرتھا ا لموروثة والمعروفة بوطنیتھا، ومن دأبھ سیر طّور فریز على اسلوبھا، فكان مزیجا
وسعیھ الشخصي للتقدم والعمل المنضبط بأعلى درجات الدقة، والقدرة على إنقاذ اقتصاد البلد وسط 

  .حرائق اإلقلیم
  

، وقیل أن آثارھا سوف ٢٠٠٨في اقتصاد زمن مضطرب وبعد أزمة مالیة عالمیة ضربت العالم 
ً عن ، وبالتزامن ٢٠١٢تصلنا بحلول العام  مع تصریحات رؤساء الحكومات المضطربة أحیانا

الوضع المالي وحالة الدینار وقیمتھ والقول بھبوطھ أو محافظتھ على مستواه في الصرف، جاء زیاد 
ً قلبھ المصرفي في  ً، وظّل في منأى عن االستدراج، واضعا فریز لقیادة المؤسسة المالیة األھم أردنیا

ویشتغل ویجري أدق الحسابات، جراء ما كانت البلد تذھب إلیھ الثالجة، لكن العقل كان یعمل 
  .وبخاصة في حقبة الربیع العربي

  
كانت خبرة فریز تتطور في دوائر البنك المركزي، قبل أن تخطفھ  ١٩٨٢-  ١٩٦٦بین عامي 

الحكومات وزیرا في عدة حقائب، كان أھمھا وزارة التخطیط التي توالھا أربع مرات، وبرغم 
ً عن النطق حساسیة ھذ ه الوزارة، والتھم العدیدة التي نالت من شغلھا، إال أن اسم زیاد فرز ظّل بعیدا

 ٦/٥/٢٠١٨األحد                                                                                             عمون/تور الكترونيالدس
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ً لتصفیة من  ً فلترا بالسوء وبخاصة من قبل الحراك الشعبي الذي مثل وربما دون موضوعیة أحیانا
ّق الشارع بھتافاتھ أسماء المتھ مین ببیع تولوا مصائر البلد االقتصادیة وشھدوا حقبة الخصخصة، فعل

 ً ً وربما صدقا ً وتجنیا   .الوطن ظنا
  

أطاحت بقیادة البنك المركزي، ووزیر المالیة آنذاك، وكانت إحدى معضالت البلد  ١٩٨٩ھبة نیسان 
أن محافظ البنك المركزي آنذاك لم یكن یقدم البیانات الصحیحة للحكومة، تناقص مخزون البنك من 

مة مزدوجة، واكسبنا نیسان قیادتین مالیّتین، بأن صار زیاد العملة الصعبة وھبطت قیمة الدینار في أز
قصي وسافر  ُ ً للبنك المركزي بعد أن أ ً للمالیة، وأن عاد محمد سعید النابلسي محافظا فریز وزیرا

  .للكویت منذ منتصف الثمانینیات لخالف مع رئیس حكومة سابق
لمھا، إما مدیرا أو رئیس مجلس بین وزارة وأخرى كان نجم زیاد فریز ال یغیب عن المصارف وعا

ِ وصفاتھ، فأحال  إدارة أو رئیسا تنفیذیا، وھو لم یضع قدمھ في مؤسسة إال وأكسبھا الكثیر من َسمتھ
  .بعضھا من القلق واالرتباك إلى االستقرار والنمو

  
ً منذ العام  ً للبنك المركزي في أوج الربیع العربي، بدءا یعمل وكان علیھ أن  ٢٠١٢جاء فریز محافظا

  .الكثیر، كي یستقر النقد والسیاسات النقدیة، وھنا نجح الرجل في تمریر البلد من أزمات كبیرة
  

صفتھ المركزیة كمصرفي ومالي، لم تحل دون أن یحافظ على صفاتھ الطیبة في الدماثة والبحبوحة 
لمدیدة عبر وتشجیع الشباب على تولي مواقع متقدمة، مع بساطة ووفاء منقطعي النظیر للصداقات ا

  .السنین
  

ھو محافظ ووطني بامتیاز، ال یتھرب من مسؤولیاتھ، ویحترم رأیھ ومھنیتھ، التي كان ینتصر لھا 
 ً ً، فیكسب من وراء ذلك الوطن والناس معا   .دوما

  
ً على تقدیر اصحاب االنجاز ومن یعملون بھدوء: ھناك نقول للجامعة األردنیة   .شكرا
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  والتقدمالتعلیم العالي دعوة للتمیز 
  

  محمد القضاة.د
ال تتوقف عجلة التقدم والتطویر والتغییر في منظومة التعلیم العالي ومن یتابع ویقرأ ویتأمل المشھد 
یعرف ان وزارة التعلیم العالي والجامعات االردنیة تعمل لیل نھار إلنجاز مواقع متقدمة على خریطة 

وم ولیلة؛ وإنما جھود متواصلة ومتراكمة قام بھا التعلیم العالي عربیا ودولیا وھذا لم یتأت بین ی
الجمیع؛ بخاصة من عملوا في صناعة القرار ممن سجلوا بحروف من ذھب دورھم االكید في رفع 
سویة التعلیم العالي على مدار عمر الجامعات والحقا الوزارة، ومن یقرأ منظومة القوانین والمآالت 

النظر في التفاصیل یعجز عن الفھم ویعرف ان معجزة  المالیة والحراك العلمي والبحثي ویمعن
اإلرادة والتصمیم وراء ذلك بخاصة ان المعاناة المالیة تضرب بشدة في مفاصل البنیة التحتیة 
واالكادیمیة والبحثیة والقدرة على مواكبة اخر المستجدات ومع ذلك احتل التعلیم العالي في االردن 

وخلصت . دولة، حیث تخطى المعدل العالم ١٣١في العالم من بین  ٣٤ المرتبة الثانیة عربیا والمرتبة
نتائج التقریر، الذي اطلقھ برنامج األمم المتحدة االنمائي بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد ال 
مكتوم للمعرفة، الى ان اداء االردن كان جیدا على مستوى االقتصاد وتكنولوجیا المعلومات 

ى المعدل العالمي بھذا المجال واحتل المرتبة الخامسة عربیا في كال واالتصاالت، بعد ان تخط
القطاعین، ویشتمل مؤشر المعرفة العالمي، الذي یُعّد الوحید الذي یقیس المعرفة على مستوى العالم، 
على سبعة مؤشرات رئیسة تغطي قطاعات التعلیم قبل الجامعي والتعلیم التقني والتدریب المھني 

لي والبحث والتطویر واالبتكار واالقتصاد، وتكنولوجیا المعلومات واالتصال، اضافة الى والتعلیم العا
سقُت ھذه المقدمة للحدیث عن المنجزات والتحدیات  .البیئات التمكینیة الحاضنة لتلك القطاعات

ف واألسئلة الراكدة في ھذا القطاع المنتج والفاعل واالساسي في تنمیة الموارد البشریة على اختال
تخصصاتھا ودورھا في قیادة عجلة الحیاة وال ابالغ اذا قلت إن بعض الجامعات االردنیة تحتاج 
ً في المنھجیة والتفكیر والرؤیة، والجامعات مسؤولة عن توازن الجسم االكادیمي، وحین  تغییرا حقیقیا

في بلدنا تفرض  یتسنم المكان من یستحقھ تعیش الجامعات اجواء مریحة، وواقع العملیة االكادیمیة
على الجمیع المشاركة والتعاون والثقة كل من موقعھ والحفاظ على مستوى متقدم ومتطور ومنافس 
یحتاج رؤیة جادة وحقیقیة تضع كل شيء في نصابھ الصحیح، بعیدا عن لغة المحاصصة والنظرات 

واقع یحتاج الى تفعیل الضیقة واألفكار المریضة واآلراء المتشنجة والبحث عن المغانم الغریبة، أنھ 
أدوات الحوار وتأمین البیئة االكادیمیة المریحة لألكادیمي لكي یبقى في أجوائـــھ االكادیمیة 
والعلمیــة، ودور الجمیع تسھیل العملیة االكادیمیة برمتھا، ومؤسف أن یشعر االكادیمي انھ على 

و تغییر في بنیة التفكیر في كیفیة ان التغییر المنشود ھ .الھامش في حین یرى كل شيء حولھ یتغیر
ً جدیدا للعملیة  االنتقال من اجواء عدم الثقة الى بناء الثقة، الى انتھاج سیاسة جدیدة تعطي زخما
التعلیمیة برمتھا تأخذ في الحسبان أطراف العملیة التعلیمیة الطلبة واالساتذة والمتطلبات االكادیمیة 

ة من جدید الى سیاسات واستراتیجیات واقعیة تتناسب مع واقع والبحثیة والمالیة بحیث تنطلق الرسال
ومطلوب من ُصناع القرار دعم الجامعات ألنھا . الجامعات وأوضاعھا وظروفھا االكادیمیة والمالیة

االقدر على التجدید واالولى باالحترام والتقدیر، وھي القادرة على احداث التغییر وبعد، ھا ھو 
بواب وھا ھي الجامعات تنتظر من یأخذ بیدھا ألحداث التغییر وتفعیل القانون الجدید على األ

ً واقعھا الذي تعیشھ الجامعات یوما بیوم وحجم الضغوط  حضورھا وصورھا، ونحن ندرك تماما
الیومیة وما یقارفھ بعض النواب من صخب ورغبة في تجاوز القوانین واألنظمة، ولكن ھذا ال ینبغي 

: عن أھدافھا والحق ان الوسط األكادیمي امام سؤال جوھري ومفصليان یحول بوصلة الجامعات 
كیف نبني ونستمر وننافس ونحافظ على ھذه المرتبة المتقدمة اذا لم نجد من یدعم الجامعات بالمال 
ألحداث نقلة نوعیة بادوات عصریة ؟ ویبقى االمل باالساتذة والطلبة وكل من موقعھ لبناء واقع 

 .ن على المستویات كافةتعلیمي یستحقھ االرد

 ٥/٥/٢٠١٨لسبت                                                   ا                                                            الرأي الكتروني
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  اكتشاف أردني متأخر: التعلیم وتقییم األداء والمنحنى االعتدالي
  *ذوقان عبیدات . د

  
)١(  

اكتشف األردنیون : زاھیة أبو السمید غاضبة حول المنحنى االعتدالي فأجبتھا. حدثتني المربیة د
یانات الى مستویات انحرافھا وھو مفھوم یتعلق بتوزیع الب. حدیثا ما یسمى بالمنحنى االعتدالي

  .فما یزید عن المتوسط یساوي ما یقل عن المتوسط. المعیاري صفر
ترجع فكرة ھذا المنحنى إلى القرن الثامن عشر، والقرن التاسع عشر، حیث تم تصنیف الخصائص 

 – ھوج –. مأفون: مقابل. وسط –أذكیاء  –أذكیاء جدا  –عباقرة : العقلیة ضمن أطر وفئات، فلدینا
  .وسط –أغبیاء 

وھذا ما أوضحھ العالم " األغبیاء جدا أو الھوج"والطریف في الفكرة أن نسبة العباقرة تعادل نسبة 
حیث تحدث عن الفروق الفردیة، وأوضح أنھ كلما زادت العینة زاد احتمال الحصول على . جالتون

  .یر صحیح في العینات الصغیرةوھذا یعني أن المنحنى االعتدالي غ. االعتدال أو التوزیع االعتدالي
   
  نظریة أم قانون أم فكرة: المنحنى االعتدالي) ٢(

یجمع الباحثون أن المنحنى االعتدالي لیس نظریة، وال یمكن تحدید حجم العینة التي تصلح لتمثیلھا 
ألن أحدا لم یثبت صحتھا وال صحة القانون الذي  –كما أن المنحنى لیس نظریة . في منحنى اعتدالي

  .یفترض أن ینبثق عنھا
ً  –فالناس یتوزعون  ً، أو الذكاء، أو الجمال وغیرھا،  –عشوائیا في صفات نفسیة متفاوتة فالطول مثال

ولكن إذا استخدمنا المكیاج واألناقة والعملیات التجمیلیة أو . یمكن أن یعبر عنھ بمنحنیات اعتدالیة
  .نى اعتدالیاالطلبة الناجحین أو المعلمین األكفیاء لن یحدث منح

فالمنحنیات ستكون ملتویة یمینا . وإذا استخدمنا التعلیم والتدریب لن یحدث لدینا منحنیات اعتدالیة
فالعبو كرة القدم مثال فریق متكامل ال یضم ضعافا، . بالتأكید ولن یكون عندنا ضعاف أو وسط

  سنویا؟فھل علینا إقالة وزیرین ! كلھم عباقرة! ووزراء األردن لیس فیھم ضعاف
  
  خطورة استخدام المنحنى االعتدالي) ٣(

نحن في التربیة مثال نرى أن . ھناك أخطار علمیة وأخطار أخالقیة في استخدام المنحنى االعتدالي
التوقع المسبق لألداء حسب المنحنى ھو تجاوز خطیر لرسالة التربیة، فخبراء التربیة یرون أن كل 

  .علمھ إذا استخدمنا استراتیجیات تدریس مناسبةطفل یمكن أن یتعلم ما نرید لھ أن یت
  

وطرق الدراسة الصحیحة،  –فاألطفال یمكن أن یتعلموا السباحة والتفكیر الناقد، والتفكیر اإلبداعي 
ّ ما معنى أن نقول! وطرق أداء االختبارات بما یمكنھم من كسر أي منحنى إذا تعلم الطفل : واال

  ت؟بطریقة صحیحة فإنھ سینجح دون عقبا
ا  –وال یجوز . فاألداء یعتمد على التعلم ً أن نتوقع مسبقا كما فعل بعض مسؤولینا أن عدًدا من  –إطالق

ً من الموظفین ! وأن عدًدا من المعلمین ال یستطیعون التدریب!! األطفال یجب أن یرسبوا وأن عددا
لم تستخدم أبًدا في أي و!! یجب ان یتركوا أعمالھم ورزق أبنائھم بناء على أفكار عفا علیھا الزمن

  .مكان للعالم من أجل تقییم األداء
  
  ھل الموظفون عینة عشوائیة؟) ٤(

ھل الموظفون ال یمتلكون أي خبرات مسبقة؟ وھل یمتلك المدیرون : قبل ھذا السؤال ھناك سؤال
  !أدوات سلیمة لتقییم الموظفین؟

 ٥/٥/٢٠١٨                                     السبت                                                                         ٣:الغد ص
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مھارات حصل علیھا من - . استھمھارات حصل علیھا من در-: إن الموظف یمتلك المھارات اآلتیة
  .مھارات تعلمھا ذاتیًا-. مھارات اكتسبھا من قدرة مدیره-. وظیفتھ

ً "فھو إذن لیس  ولیس بدائیا، فخالل عملھ قد یكون اكتشف مھارات وقیما عدیدة تبعده عن " بكرا
ن بل واستخدام ثم ما أخالقیة أن نعطي المدیر حقا قانونیا في تصنیف العاملی! الحدود المتطرفة الدنیا

  .ھذا القانون إلنھاء خدماتھم؟
ھل یجب االستغناء عن معلم واحد كل سنة أو نصف معلم؟ إذن . لنتصور مدرسة فیھا عشرون معلًما

  ! سنستغني عن الجمیع في غصون عشر سنوات
ھل . وإذا كان لدینا معلم احتل مرحلة متأخرة من المنحنى، ثم جاء معلمان ماھران إلى المدرسة

  ستغني عن ھذا المعلم بمجرد مجيء من ھو أكثر مھارة؟سن
وتحدث علماء التربیة عن . ١٩٧٠وبالنسبة للطالب تحدث العالم عن مدارس دون رسوب منذ سنة 

أن مھارات التعلم مكتسبة، ویمكن تحصیلھا من قبل كل طالب، وأن كل طالب یمتلك مفتاحا أو ذكاء 
  .مھفرعیا  یمكن استخدام ذلك لتعلیمھ وتعل

فإن خمسین ألفا سوف % ٢إذا رسب . ملیون طالب ١.٢٥لدینا : تخیلوا العملیة الحسابیة اآلتیة
ھذه . ملیون دینار سنویا ٥٠وإذا كانت كلفة الطالب السنویة ألف دوالر فإننا سنخسر . یرسبون

  .المالیین لو صرفت على تحسین المختبرات أو تدریب المعلمین لما خسرنا شیئا
. أسرة سنویا دون دخل ١٦٠٠سنویا لضاعت % ٢لو استغنینا عن . الف معلم في المدارس ٨٠ولدینا 

  ألیس عجبًا كیف یخططون؟
فھم لیسوا عینات . ولم نعین الموظفین عشوائیا بل علمناھم ودربناھم. نحن لم نعین المعلمین صدفة

  !یطبق علیھا دیوان الخدمة أو غیره منحنى اعتدالیا
  .تقییم األداء، سیكون الموضوع التالي إذا أردنا التحدث عن
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  -  ةیالراب - ةیكناكر نیاسی نیأحمد محي الد
  -تالع العلي  –محمد طافش العساف  خالد
  - دیالرش ةیضاح –سالمة جھامھ  دةیحم
  - عمان  – ميیعبدالباسط التم لیخل رةیشھ

  - الكرك  –عبدهللا سالم الضمور  عادل
  - ریوادي الس ادریب –عبدالرحمن عقروق  فوزي
  -  لحیصو – كاتیرضوان مفلح الور عودة
  - دابوق  –مصطفى أبوخلف  اكرام

  -  ةیاضیالر نةیالمد –عوض ابو طالب  ةیفتح
  -اربد  –بني ھاني  مانیسل محمد

  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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ن البسطات م لیوذلك لعدم ترح نیألصحاب البسطات في المفرق عند المسؤول تواسطونی» متنفذون
  الى مواقع أخرى.»نةیفي وسط المد ةیأماكنھا الحال

  
ان الوزیر السابق العین مازن الساكت قدم استقالتھ من منصبھ كرئیس مجلس » عین الرأي«علمت 

  .الحرة ادارة شركة االسواق
  

أوصى بمنح المدیر العام للشركة » المعسل«مجلس إدارة شركة مساھمة عامة متخصصة بإنتاج 
ملیون دینار نظیر إنجازاتھ عن الفترة التي قضاھا في إدارة الشركة علما أنھ ال  ١٤مكافأة قدرھا 

الضمان اإلجتماعي مساھم في ھذه الشركة ویمتلك نحو ملیون .. زال مدیرا عاما ورئیسا تنفیذیا لھا
 واستھجنت األوساط اإلقتصادیة حجم المكافآة بالنسبة. سھم فیھا لكنھ غیر ممثل في مجلس إدارتھا

  تنتج المعسل الخاص باألراجیل بانتظار عرض التوصیة على الھیئة العامة.لشركة 
  

االجتماع الذي كان مقررا عقده امس بین مدیر عام دائرة ضریبة الدخل والمبیعات والتجار اجل الى 
االجتماع اعلن عن انعقاده في غرفة تجارة عمان بحضور وزیر المالیة لبحث تعدیالت .. اشعار اخر

التجار بالغاء اللقاء امس االول ».وكانت غرفة التجارة ابلغت . ون ضریبة الدخل والمبیعاتقان
  الجمعة«
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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قّرر وزیر االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمیة عبد الناصر ابو البصل انھاء تكلیف غیر 
مساجد، حیث االردنیین الذین یعملون في مجال االمامة والوعظ والخطابة واالذان والخدمة في ال

، ٣٠٥رسمي، عقد، اكرامیة، متبرع، مقابل السكن، صندوق دعوة، المادة (شمل القرار كال من 
من غیر االردنیین على ان یتم انھاء تكلیفھم رسمیا اعتبارا من تاریخ ) تكلیف عن طریق المدیریة

١/٨/٢٠١٨.  
  

یرافقھا موجة في ارتفاع األسعار  توقع تجار وباعة ان تشھد األسواق حركة كثیفة خالل األیام المقبلة
قبیل حلول الشھر الكریم تشمل المواد الغذائیة والتموینیة والخضروات التي تحظى بإقبال الصائمین 

  .على الموائد الرمضانیة
  

أحمد سمارة عدم اإلدالء بأي تصریح صحفي إال بعد تسلمھ لمھامھ .فضل نقیب المھندسین المنتخب م
  .اعتبارا من ظھر الیوم

  
االستمتاع بالعدید من  دعت وزارة السیاحة واآلثار في حملة لھا لتسویق عّمان سیاحیا إلى جانب 

األنشطة والفعالیات عند زیارة العاصمة عمان، مشاركتھا بالصور لمواقع تحظى بإعجاب السائح 
  ).٢٤عمان (سواء كان مواطنا أو من السیاحة الوافدة، وذلك بإرسالھا على وسم 

  
م س ّ فراء المجموعة األفریقیة في عّمان عند الساعة السابعة من مساء یوم األحد الثالث عشر من ینظ

  .أیار الجاري االحتفال بیوم أفریقیا، والذي یتضمن فعالیات ثقافیة وفنیة خاصة بھذه الدول
  

یشارك وفد رسمي من الھیئة المستقلة لالنتخاب برئاسة عضو مجلس المفوضین فیصل الشبول في 
  .جتماع التنسیقي لالنتخابات المحلیة في تونساال
  

تزدحم شاشات الفضائیات بالعدید من المسلسالت والبرامج المتنوعة بانتظار عرضھا خالل شھر 
رمضان المبارك سعیا منھا الرضاء جمیع االذواق واستقطاب اكبر عدد من المشاھدین والمعلنین 

  .خالل الشھر الفضیل
  

لھطول المطري األخیر لم یقتصر انعكاسھ على السدود فقط، وإنما كان لھ أكدت وزارة الزراعة أن ا
ً للمواشي   .األثر األكبر على الزراعات الحقلیة، وإطالة أمد الربیع الذي یعد علفا

  
  .رغم حظرھا رسمیًا إال أن الخدمة ال تزال تقّدم بشكل سري للمواطنین» أرجیلة دیلفري«

 صنارة الدستور
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المغتربین ایمن الصفدي ونظیره العراقي ابراھیم الجعفري بمؤتمر یتحدث وزیر الخارجیة وشؤون 
ویعقد الوزیران بمقر وزارة . صحفي الیوم في عمان حول العالقات الثنائیة وعدد من القضایا

وكان الجعفري . الخارجیة مباحثات ثنائیة تتناول تعزیز التعاون بین البلدین الشقیقین وسبل تطویرھا
  .زیارة رسمیة للمملكة وصل الى عمان امس في

  
یغادر وفٌد من دیوان الخدمة المدنیة برئاسة رئیسھ خلف الھمیسات الیوم الى مصر، للتوقیع مع 
الجھاز المركزي للتنظیم واالدارة المصري على برتوكول للتعاون، وخطة عمل بین الطرفین 

یفة العامة ورفع بعدة مجاالت ذات صلة بتطویر شؤون واجراءات الوظ) ٢٠١٩- ٢٠١٨(لالعوام 
  .كفاءة اداء موظفي القطاع العام

  
عنوان ندوة تنظمھا مساء غد الحملة " آخر مستجدات صفقة الغاز مع اسرائیل وآلیات مواجھتھا" 

. في عمان" حشد"الوطنیة إلسقاط اتفاقیة الغاز مع الكیان الصھیوني بمقر حزب الشعب الدیمقراطي 
  .وموسى ھنطش والدكتور باسل برقانیتحدث بالندوة النائبان جمال قموة 

  
لتنمیة المجتمع المدني، برئاسة رئیسھ یحیى العجلوني بالرقابة " أمان"یشارك وفد أردني من جمعیة  

وفد المركز یمثل منظمات المجتمع المدني . على االنتخابات التشریعیة في لبنان المقررة الیوم االحد
  .ن النتخابات لبناناالردنیة، ویندرج ضمن المراقبین الدولیی

  
أعلن موظفو فرق المیكانیك بمطار الملكة علیاء عزمھم التوقف عن العمل جزئیا صباح الیوم لمدة  

ویطالب . لمطالبھم، بحسب بیان صدر عنھم امس" عدم استجابة االدارة"ساعتین ونصف، لـ
بدال من المكافأة  ١٥ـ٪ ومنح راتب ال ٥٠الموظفون بتعدیل السلم الوظیفي، وزیادة الرواتب بنسبة 

 .السنویة

 زواریب الغد
  


