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 وعالمـــــــــــوضـــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

لجمیع االختبارات العالمیة في مركز لغات ) ETS(افتتاح مختبر 
  "األردنیة"

٣ 

ورشة عمل في " معاییر ضمان الجودة وآلیة قیاسھا وكتابة التقریر الذاتي"
  "األردنیة"

٤ 

 ٥  محافظة یعرض لرؤیتھ حول واقع وتحدیات التعلیم العالي

   شؤون جامعیة

تعزیز نوعیة التعلیم االلكتروني في «تحضیري لمشروع  اجتماع
  »الجامعات األردنیة

٧ 

 ٨  دورة تسبق امتحان االمتیاز لطب األسنان

 ٩  الطویسي یعلن تفاصیل التقّدم للمنح الھنغاریة

 ١٠  صعود االسالم السیاسي تساوق مع تنامي المعرفة الشبكیة: غرایبة

   مقاالت

ردنیة عات الرأي، واستطالع الجامعة األنظرة حول مصداقیة استطال
  أحمد حسونة. د  /ةالمضلل حول الدولة المدنی

١١ 

 ١٣  محمد حسین بریك. د/ھل الجامعات الخاصة في مأزق االن؟

  ١٦-١٥  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  األول من نوعھ على مستوى الجامعات األردنیة
  "األردنیة"مركز لغات  لجمیع االختبارات العالمیة في) ETS(افتتاح مختبر 

  
افتتح رئیس الجامعة  -ھبة الكاید 

األردنیة الدكتور عزمي محافظة 
في مركز ) ETS(الیوم مختبر 

اللغات بالتعاون مع مؤسسة 
االختبارات العالمیة بحضور نائب 
الرئیس لشؤون المراكز وخدمة 
المجتمع الدكتور موسى اللوزي 
والمدیر التنفیذي للمؤسسة والمدیر 

إلقلیمي في الشرق األوسط الدكتور ا
ابراھیم أبو العینین ومدیر المركز 
الدكتور زیاد قوقزة ومسؤولة 

  .اختبارات التوفل في المكتب االقلیمي للمؤسسة اشراق الزعبي
   

وقال محافظة إن ھذه الخطوة تمثل إضافة نوعیة للجامعة باعتباره المركز األول من نوعھ على 
نیة الذي تعقد فیھ جمیع االختبارات العالمیة المتعلقة بقیاس مستوى الكفایة مستوى الجامعات األرد

، إضافة إلى امتحانات GREو    ITPاللغویة في اللغة اإلنجلیزیة والفرنسیة كالتوفل والتویك و 
  .المستوى المتعددة

   
عالمي من  بدوره أكد قوقزة أن ھذا المركز یعد قفزة ریادیة نحو تحویل مركز اللغات إلى مركز

  .خالل خدمتھ كافة أطیاف العالم؛ األمر الذي یخدم بدوره الجانب األكادیمي في مختلف المجاالت
   

جھازا مزودا بأحدث التقنیات والمواصفات العالمیة المطلوبة  ١٥وأشار إلى أن المركز یضم 
  .لسة الواحدةطالبا في الج ٢٥ – ١٥وكامیرات للمراقبة، فضال عن أن طاقتھ االستیعابیة تخدم 

   
وثمن المدیر اإلقلیمي في الشرق األوسط أبو العینین دور الجامعة وحرصھا على تقدیم كل ما من 
شأنھ خدمة الواقع األكادیمي بما یحقق التكاملیة في مخرجات العملیة التعلیمیة ویلبي احتیاجات سوق 

ً أن الجامعة األردنیة ستبقى الرائدة في تطویر برام جھا التعلیمیة وتوفیر كل ما أمكن العمل، مؤكدا
  .لخدمة المجتمع الطالبي

  
   

ً )  ETS( یذكر أن مؤسسة االختبارات العالمیة  ُعد مركزا مؤسسة امریكیة غیر ربحیة، وت
دولة في العالم من خالل اختبارات التقییم الدولیة،  ١٨٠لالختبارات التربویة الدولیة في اكثر من 

ً بما فیھا التوفل  ٥٠حیث تطور وتدیر اكثر من  ( ، وجي ار اي ) TOEFL( ملیون اختبار سنویا
GRE ( والتویك ، )TOEIC.( 

 أخبار الجامعة

  طلبة نیوز/أخبار األردنیة
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  "األردنیة"ورشة عمل في " معاییر ضمان الجودة وآلیة قیاسھا وكتابة التقریر الذاتي"
  

 
نفذت كلیة اللغات  - سناء الصمادي

األجنبیة  في الجامعة األردنیة ورشة 
ریس في الكلیة عمل ألعضاء ھیئة التد

معاییر ضمان الجودة وآلیة "بعنوان 
  ".قیاسھا وكتابة التقریر الذاتي

  
وھدفت الورشة إلى تأھیل المشاركین 

ومنحھم الخبرة )  ٣٠(وعددھم 
وتزویدھم بالمعلومات الخاصة بضمان 
الجودة والمعاییر الالزم تطبیقھا، 
لیصبحوا خبراء في الجودة، باالضافة 

  .إنجاز دراسة التقییم الذاتي الى تعریفھم بآلیة
  

وقّدم مدیر مدیریة ضمان الجودة في ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا الدكتور 
أحمد منصور خالل الورشة دلیل معاییر ضمان الجودة المعتمدة لمؤسسات التعلیم العالي والتعلیمات 

اییر تتمثل بالتخطیط االستراتیجي الصادرة عن الھیئة بھذا الخصوص، موضحا ان ھذه المع
والحوكمة والبرامج األكادیمیة والبحث العلمي واإلیفاد واإلبداعات والمصادر المالیة والمادیة 

  .والبشریة والخدمات الطالبیة وخدمة المجتمع والعالقات الخارجیة وضمان الجودة
  

ومؤشراتھا واألدلة وبین منصور تفاصیل كل معیار رئیسي ومعاییرھا الفرعیة وعناصرھا 
والبراھین والوثائق المطلوبة لھا، مؤكدا أن عملیة منح شھادة ضمان الجودة إحدى مھمات ھیئة 

  .اعتماد مؤسسات التعلیم العالي الرئیسیة
  

وتناولت الورشة معاییر ضمان الجودة لكلیة اللغات االجنبیة، والیة كتابة التقییم الذاتي، والعالقة ما 
دة واالعتماد والتصنیف، ودور المشاركین في وصول الجامعة ممثلة بكلیاتھا الى بین معاییر الجو

 .التصانیف العالمیة

  أخبار األردنیة
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  محافظة یعرض لرؤیتھ حول واقع وتحدیات التعلیم العالي
  

عرض رئیس الجامعة  - فادیة العتیبي
األردنیة الدكتور عزمي محافظة 
لرؤیتھ حول واقع وتحدیات التعلیم 

خالل محاضرة  العالي في األردن
ألقاھا أمس بدعوة من الجمعیة 

  .األردنیة للعلوم والثقافة
   

وقال بحضور عدد من األكادیمیین 
والتربویین وخبراء في قطاع التعلیم 
إن ظاھرة العنف الجامعي باتت من 
التحدیات البارزة التي تعانیھا 
الجامعات مجتمعة إلى جانب سیاسة 

البنیة التحتیة والصیانة وعدم استقرار التشریعات في التدخالت القبول، واستراتیجیات التعلیم، و
  .الخارجیة في القبول والتعیینات والترقیات

   
   

ورّد محافظة تجدد ظاھرة العنف الجامعي إلى عدة أسباب أھمھا المرجعیة األكادیمیة واالجتماعیة، 
ر التنویري ألساتذة الجامعات، والبیئة الجامعیة والعنف، والفراغ المنھجي والالمنھجي، وضعف الدو

وانتخابات مجالس الطلبة، واالزدحام الشدید في الحرم الجامعي وتأثیراتھ في عالقات الطلبة، إلى 
جانب عدم االلتزام بقوانین الجامعات المتعلقة بالعنف والقبوالت االستثنائیة والمنح الخاصة 

  .والمعالجة األمنیة للمشاجرات
   
   

ن الحد من تنامي ظاھرة العنف االجتماعي من خالل اتباع استراتیجیات محددة وقال إنھ من الممك
تقوم على إلغاء جمیع أشكال التمییز في الجامعات، والعمل على خلق بیئة جامعیة تنویریة معرفیة 
تركز على تنمیة قدرات ومھارات وشخصیة الطلبة وتفاعلھم مع اإلدارات الجامعیة، وتحسین البیئة 

ة والتربویة في الجامعات، والسعي إلى تعزیز الدافعیة واالنتماء للجامعة والوطن والمحافظة األكادیمی
  .على النظام، وتوطید التواصل بین الجامعات والمجتمع واإلعالم

   
   

وعن الظروف المادیة التي تكابدھا الجامعات أكد انھا تشكل التحدي الرئیسي الذي یصعب تفادیھ في 
  .من الحكومةظل الدعم المحدود 

   
   

وأشار محافظة إلى سیر الجامعة في مواجھة التحدیات األكادیمیة؛ من خالل إقرارھا حزمة متطلبات 
الجامعة المعدلة التي من شأنھا التأسیس لتعلیم مختلف عن ذاك  الذي ساد لسنوات وأدى غرضھ في 

ً للعصر، والعمل على توفیر بیئة جامعیة ص حیة تحتضن الریادة واإلبداع؛ حینھ، لكنھ لم یعد مالئما
تمكن الخریجین من المنافسة في ظل العولمة وتداعیاتھا، وإحداث نقلة في تمكین الطلبة من التعلم 
م الذاتي باإلضافة إلى تطبیق نظام التعلم المدمج في التدریس الذي  ّ الفاعل، وإكسابھم مھارات التعل

  ٧:الدستور ص/٤:الدیار ص/٥:الغد ص/بترا/الرأي الكتروني/أخبار األردنیة
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والتعلم اإللكتروني التفاعلي، واعتماد أسالیب التعلم یقوم على المزج بین اللقاءات الصفیة التشاركیة 
ّعلم  الجدیدة التي تمّكن الجامعة من االنتقال من ثقافة التعلیم بأسالیبھ وطرائقھ التقلیدیة، إلى ثقافة الت

  .بمكوناتھا وأدواتھا العصریة
   
   

بة من التعلم الفاعل، ومن المأمول حسب محافظة أن تحدث الحزمة المعّدلة نقلة نوعیة في تمكین الطل
م الذاتي، وامتالك أدوات التحلیل والنقد والتذوق والتواصل الفاعل، وتطلعھم  ّ وإكسابھم مھارات التعل

 ً ً وحاضرا   .على بعض المعارف المھمة على الصعید الوطني والعربي اإلسالمي واإلنساني، ماضیا
   
   

یویة، المرتبطة بالدین والتاریخ والعلم وتنمي ھذه المواد ثقافة الطلبة في عدد من المجاالت الح
والفلسفة والسیاسة واالقتصاد والحقوق وغیرھا من المجاالت، وتسھم في التعمق في دراسة عدد من 
قضایا العصر وتحدیاتھ، البیئیة والصحیة والعلمیة والتكنولوجیة، وتكوین مواقف واعیة ومسؤولة 

المبنیة على المعرفة الدقیقة واالعتداد بالنفس من  منھا، وتصقل شخصیات الطلبة بما یمنحھم الثقة
  .ناحیة، وتفھم آراء اآلخرین وقناعاتھم وثقافاتھم واحترامھا من ناحیة أخرى

   
   

وتقوم حزمة المتطلبات على شقین رئیسیین یتمثل األول في البرنامج التحضیري أو التأسیسي؛ 
أما الثاني فیتكون من . یزیة، ومھارات الحاسوبویشمل مھارات اللغة العربیة، ومھارات اللغة اإلنجل

العلوم العسكریة، والثقافة الوطنیة، : متطلبات الجامعة اإلجباریة واالختیاریة، تضم اإلجباریة مواد
ومھارات التعلم والبحث العلمي، ومھارات التواصل، ومدخل إلى الفلسفة والمنطق ومھارات التفكیر، 

  .الجامعیة وأخالقیاتھاوالحضارة اإلنسانیة، والحیاة 
   
   

اإلسالم والعالم المعاصر، واألردن تاریخ وحضارة، وأمھات : وتضم المتطلبات االختیاریة مواد
الكتب، وتذوق الفنون، والثقافة اإلسالمیة، والثقافة البیئیة، والثقافة القانونیة، والریادة واإلبداع، 

لغة أجنبیة، وموضوع خاص یختاره عضو والریاضة والصحة، والحضارة العربیة اإلسالمیة، و
  .ھیئة التدریس ویوافق علیھ مجلس العمداء
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  »تعزیز نوعیة التعلیم االلكتروني في الجامعات األردنیة«اجتماع تحضیري لمشروع 

  
ترأس نائب رئیس جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا ومدیر مشروع تعزیز نوعیة التعلیم االلكتروني 

ات األردنیة، ضمن برنامج تمبوس األوروبي الدكتور عبدهللا الزعبي االجتماع التحضیري في الجامع
للمؤتمر الختامي الخاص بالمشروع والھادف إلى تطویر أنظمة التعلیم العالي وإیجاد فرص التعاون 

  .بین مؤسسات التعلیم العالي في االتحاد األوروبي والدول الشریكة
  

ي أن المشروع یواصل تحسین وتطویر وتنفیذ معاییر االعتماد الدولیة وخالل االجتماع أكد الزعب
لضمان جودة البرامج الدراسیة على المستوى الوطني في مجال التعلیم االلكتروني باالضافة الى 
مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالمشروع فیما یتعلق بتصمیم المواد االلكترونیة الثالث المتمثلة في 

  .ة االنجلیزیة والطاقة المتجددة ومختبر ھندسة االتصاالتمساقات اللغ
  

وأشار إلى أن جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا قد تم اختیارھا من الشركاء في المشروع إلحتضان 
  .مركز التعلم اإللكتروني

  
عقد وفي السیاق ناقش المشاركون أثناء االجتماع الخطة األولیة للمؤتمر الختامي للمشروع الذي سیُ 

آیار المقبل لمناقشة منظومة التعلیم العالي  ٩- ٨في حرم جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا في الفترة 
في األردن وآلیة تطویرھا، باالضافة إلى عرض ومناقشة األفكار والتطلعات المتعلقة بالتعلیم 

اقات اإللكترونیة، االلكتروني وأثرھا على العملیة التعلیمیة وطرح نماذج ملموسة حول تدریس المس
  .وعرض أھم النتائج التي خلص إلیھا المشروع

  
َم الخارجي حضر االجتماع بمشاركة ممثلین عن وزارة  یذكر ان البرفیسور مایكل بالكمور الُمقی

  . التعلیم العالي والجامعة األردنیة وجامعة الیرموك والجامعة الھاشمیة وجامعة الحسین بن طالل

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ١٠:الرأي ص
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  متیاز لطب األسناندورة تسبق امتحان اال
  

صباح السبت المقبل ) االمتیاز(اعلن المجلس الطبي االردني عن عقد دورة تنشیطیة لطب االسنان 
  .كانون الثاني الحالي ١٧لیومین متتالیین قبل عقد االمتحان الذي حدد یوم 

  
الثاء ان امتحان أمس الث) بترا(وقال أمین عام المجلس الدكتور نضال یونس لوكالة االنباء االردنیة 

وینبغي على االطباء  ١٧/١/٢٠١٧االمتیاز ألطباء األسنان سیكون مساء یوم الثالثاء الموافق 
  .التواجد في القاعة المحوسبة بالجامعة األردنیة في تمام الساعة الثانیة بعد الظھر

  
لدورة ل) االمتیاز(واضاف ان المجلس حدد مواعید امتحانات الفحص اإلجمالي للطب البشري 

  .من كانون الثاني الحالي ١٨و  ١٧الشتویة خالل یومي 
  

الشھر وتخصص لمبحث الجراحة  ١٧واوضح الدكتور یونس ان الجلسة االولى ستكون یوم الثالثاء 
الشھر فتخصص  ١٨العامة فیما تعقد الجلسة المسائیة في مبحث النسائیة والتولید، اما یوم االربعاء 

  .الداخلیة العامة والمسائیة في مبحث طب االطفال الجلسة الصباحیة في مبحث
  

واكد ضرورة ان یتواجد األطباء في قاعات االمتحان المحوسبة في الجامعة االردنیة في تمام الساعة 
 ً   .الثامنة صباحا

  
وبین ان االمتحانات تعقد بإشراف كامل من المجلس الطبي األردني من خالل لجان االشراف على 

  .للطب البشري وطب االسنانالفحص االجمالي 
  

ودعا من یرغب بالحصول على مزید من التفاصیل متابعة الموقع االلكتروني للمجلس الطبي 
  ).www.jmc.gov.jo(االردني باستمرار لمعرفة آخر المستجدات 

  بترا/الكترونيالرأي 
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  الطویسي یعلن تفاصیل التقّدم للمنح الھنغاریة

  
ر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي عن موعد التقدم للمنح المقدمة من أعلن وزی

  .منحة حسب االتفاقیة الموقعة بین البلدین ٤٠٠الحكومة الھنغاریة والبالغة 
  

وأكد الطویسي خالل استقبالھ الیوم الثالثاء السفیر الھنغاري تشابا شیبیري، جرى خاللھ بحث أوجھ 
ي المجال األكادیمي بین البلدین، أن الوزارة ھي الجھة المسؤولة عن ابتعاث الطلبة ومتابعة التعاون ف

ً من   ٥كانون الثاني الحالي ویستمر لغایة  ١٥شؤونھم، مشیرا إلى ان التقدم لھذه المنح سیبدأ اعتبارا
-http://www.tka.hu/international: آذار المقبل على الموقع اإللكتروني للجھات الھنغاریة
programmes/2966/stipendium-hungaricum.  

  
وبین الوزیر أن على من یرغب التقدم لالستفادة من منح درجة البكالوریوس والمتوقع حصولھم على 

ً حسب  ٢٠١٧الثانویة العام الدورة الشتویة  أو خریجي السنوات السابقة التقدم بالطلب الكترونیا
بالمئة في الفرع العلمي،  ٨٥معدل لتخصصي الطب وطب االسنان الحد االدنى لل: الشروط التالیة

الفرع العلمي، فیما تعامل باقي /بالمئة  ٨٠والحد االدنى للمعدل لتخصصي الصیدلة والھندسة 
التخصصات حسب قرارات مجلس التعلیم العالي في الجامعات االردنیة الرسمیة، وتتضمن الشروط 

بمؤسسات التعلیم العالي غیر االردنیة ومعادلة شھاداتھا في وزارة  ایضا االلتزام بتعلیمات االعتراف
  .التعلیم العالي والبحث العلمي االردنیة

  
وتبدأ الدراسة في شھر ایلول المقبل و سیخضع الطالب لمقابلة شخصیة من قبل الجھات الھنغاریة 

  .تجرى في األردن
  

بالده على تقدیم جمیع التسھیالت الالزمة  من جھتھ أكد السفیر الھنغاري خالل اللقاء حرص حكومة
ً منھا  ً، وحرصا للطلبة األردنیین لما لمستھ من المستوى المتمیز للطلبة الدارسین في ھنغاریا حالیا
على تعزیز التعاون بین البلدین الصدیقین، مبینا أّن المنح تشمل مختلف الدرجات العلمیة في جمیع 

لصحي، والسكن، ورواتب شھریة، إضافة إلى أن رسوم التعلیم التخصصات، وتتضمن تقدیم التأمین ا
  .مجانیة

  ٦:الغد ص/بترا/٨:الرأي ص
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  صعود االسالم السیاسي تساوق مع تنامي المعرفة الشبكیة: غرایبة

  
، الى ان »التجربة السیاسیة لإلسالمیین في الحكم في ظل عصر المعرفة»:خلصت محاضرة بعنوان

  .م السیاسي وإنتشار خطابھساھم في صعود االسال» الشبكیة«تنامي عصر المعرفة 
  

وقال الباحث والكاتب الصحفي إبراھیم غرایبة في مستھل محاضرتھ التي القاھا مساء االثنین في 
اقتصاد »و» الخطاب االسالمي»و» االسالم السیاسي«قاعة منتدى شومان الثقافي، إن مفاھیم مثل 

ان تبوح بكل ما تسمیھ وستظل تحمل بحاجة الى توضیح، مشیرا الى انھ ال یمكن لالسماء » المعرفة
  .دالالت وافكار وتجارب متعددة ومختلفة ما یجعلنا دائما مختلفین

  
ولفت غرایبة في المحاضرة التي نظمتھا مؤسسة عبدالحمید شومان وادارھا استاذ االدب العربي في 

جربة االسالمیة، جامعة فیالدلفیا الدكتور یوسف ربابعة، الى تداعیات الشبكة العنكبوتیة على الت
مشیرا الى الصراع على الدین في الوقت الضائع بحسب المحاضر الذي اوضحھ بان المؤسسة الدینیة 
لم تعد قادرة على احتكار المعرفة الدینیة في ظل ما اسماه مواجھة مؤسسات دینیة شبكیة مختلفة 

نیة في ھیكلھا القائم الیوم اختالفا كبیرا وجوھریا، ما اعتبره یؤسس لتراجع او غیاب المؤسسة الدی
  .وبالتالي لن یكون ثمة معنى للصراع الدیني او الصراع على الدین

  
واوضح ان الشبكات اصبحت قوى محركة للحیاة الفردیة واالجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة، 

ریخیة ثمة نزعة تا«مشیرا الى ان عالم االجتماع االسباني مانویل كاسنلز عبر عن ھذه المسألة بـ 
تنتظم بمقتضاھا الوظائف والعملیات االساسیة حول الشبكات على نحو متزاید، وتكون ھذه الشبكات 
الوجھ االجتماعي لمجتمعاتنا، ویعمل انتشار منطق التشبیك على تعدیل العمل وثماره تعدیال جوھریا 

  .»في نواحي االنتاج والتجربة والقوة والثقافة
  

الشبكي تضیف خاصیتین في توصیف المجتمعات الجدیدة، او المتشكلة ولفت الى ان عبارة المجتمع 
حول التقنیات الجدیدة، وھما تقانة الحوسبة واالتصاالت وتوزیع المعلومات وادارتھا على نحو 
شبكي، واعادة انتاج الشبكیة باعتبارھا الشكل االساسي للتنظیمات والعالقات االنسانیة عبر نطاق 

  .معیات االھلیة والسیاسیة واالقتصادیةواسع من الھیئات والج
  

راكا واعیا او غیر واع لنھایة التحالف بین قلعة وربما یكون الصراع الدیني القائم الیوم اد«وقال 
الحكم وھیكل الدین، فقد تحول الدین من اداة سلطویة الى اداة فاعلة بید المھمشین والمعارضین 

  .»والمتمردین، وربما یكون الحل او المآل تحریر الدین من الصراع وتحریر الصراع من الدین
المعرفي /تجربة االسالمیة كذلك الخطاب الدیني الشبكيواشار الى انھ من تداعیات الشبكة على ال

  .حیث یشارك جمیع الناس في صیاغتھ والتأثیر فیھ
وراى انھ في ظل التحوالت التي یعیشھا العصر الحدیث وتنامي عصر المعرفة او الشبكیة وما نتج 

العالقات سیكون عنھ من صعود الفرد وفرصھ الھائلة في الشبكیة وفي االعمال والموارد والقدرات و
الخطاب الدیني بالتالي، موجھا اساسا للفرد ومالحظة تطلعاتھ واحتیاجاتھ واسئلتھ الجدیدة، موضحا 
ان الخطاب الدیني سیغیر في محتواه وادواتھ لیستجسیب للتحوالت واالتجاھات الجدیدة ویستخدم 

جتمعات او الفراغ والقلق الذي مداخل التأثیر الجدیدة والتطلعات المتوقع ان تنشأ لدى االفراد والم
تنشئھ التحوالت بحیث لن یواصل وجوده وتأثیره المستمد من الجماعات والمؤسسات الرسمیة 

  .والقوانین والتشریعات المنظمة لحیاة الناس

  بترا/١٣:الغد ص
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  نظرة حول مصداقیة استطالعات الرأي، واستطالع الجامعة األردنیة المضلل حول الدولة المدنیة
    

  أحمد حسونة .د        
  

  نائب رئیس المكتب اإلعالمي لحزب التحریر في والیة األردن 
استطالع الرأي ببساطة ھو وسیلة فنیَّة تَْھِدف إلى معرفة وقیاس السلوك واالتجاھات واآلراء، من 
َع آراؤھم في إخراج ما لدیھم من آراء  خالل طْرح األسئلة على َعیِّنة من السكان، وتحفیز المستْطل

، "تحقق مخططات"و" مضللة"وال یصح البدء بقول إن كل االستطالعات . یا َمسكوت عنھاوقضا
ً في الدول  خاصة إذا التزمت المعاییر العلمیة والحیادیة للوصول إلى حقیقة الرأي العام، خصوصا
التي تھتم في صنع قراراتھا على ضوء التوجھ الفكري والمشاعري للناس، ولكنھا في الدول التي 

ھا أنظمة استبدادیة طاغوتیة ال تكترث للرأي العام لألمة مثل البالد اإلسالمیة، فال تشھد عادة تحكم
وتكمن المشكلة . قیاسات صحیحة التجاھات الرأي العام، لعدم اكتراث النخب الحاكمة برأي الجماھیر

ذا ما كانت ھنا في أن الفئات المستضعفة عادة ما تؤثر السالمة، وال تفصح عن رأیھا بصراحة، إ
وھنا تصبح نتائج االستطالعات ذات الطبیعة . أسئلة استطالعات الرأي العام متعلقة بالشأن السیاسي

  .السیاسیة مضللة، واآلراء منافیة للحقیقة
وتجدر اإلشارة ھنا إلى بعض أنواع االستطالعات المضللة والكاذبة في قیاس الرأي العام ومنھا ما 

قة أو المستأجرة، وھي استطالعات رأي بتكلیف من جھات معینة یسمى باالستطالعات المرتز
مدفوعة األجر أو صاحبة مصلحة سیاسیة، وتنفذ لتعزیز وجھة نظر معینة لصالح المكلف، وھي 
ً، فالھدف الحقیقي لھذه  االستطالعات المصممة للحصول على نتائج معینة ومرغوبة مسبقا

ة ما وإنما نشر نتائج تؤثر على صانع القرار، وھذه االستطالعات لیس معرفة رأي الناس حول قضی
االستطالعات تستخدم كاستخدام السكران لعمود اإلنارة، أي لإلسناد ولیس لالستنارة، أي للتضلیل، 
ویمكن كشف ھذه االستطالعات من خالل األسئلة التي صیغت بطریقة إیحائیة أو متحیزة، وخیارات 

  .ن استجابة معینة تسعى إلیھا استطالعات الرأي المزعومةاالستجابة مصممة للمساعدة على ضما
وفي ظل واقع العدید من منفذي االستطالعات، الذین ال یلتزمون بالمعاییر األخالقیة والعلمیة بنشر 
االستطالعات، وحال الكثیر من اإلعالمیین، الذین ال یتقنون فن قراءة النتائج حسب علم 

التعلیق علیھا؛ نحتاج إلى فھم ھذه القواعد؛ حتى ال نزھد في االستطالعات، فضال عن الكتابة و
استطالعات الرأي، ونسھم في التعامل السلبي مع نتائجھا، وفي الوقت نفسھ حتى نضبط تجاوزات 
بعض الجھات االستطالعیة التي بعدت عن الحیادیة؛ لیس فقط بسبب ارتباطاتھا الخارجیة بل 

  .والداخلیة
الضروریة للرأي العام واستطالعات الرأي، نأتي على نتائج استطالع للرأي بناء على ھذه المقدمة 

العام نفذه مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة األردنیة في الشھر الماضي حول حكومة 
الرئیس ھاني الملقي وبعض القضایا الراھنة ومنھا الدولة المدنیة، وھو البند األھم المراد الترویج لھ 

نصف األردنیین یعتقدون أن األمور تسیر "طالع، مع أن اإلعالم أبرز النتائج تحت عنوان من االست
، إلضفاء بعض المصداقیة على االستطالع، وھو وصف واقع مترٍد تلمسھ الغالبیة "باالتجاه الخاطئ

  .العظمى من الناس وال یحتاج لعناء أو دراسة استطالعیة
الدولة المدنیة : "یة، نقتبس التالي تحت عنوانوحسب تقریر مركز الدراسات االستراتیج

والدیمقراطیة، ففي ھذا القسم، تم التطرق إلى موضوع الدولة المدنیة وعناصر الدولة الدیمقراطیة، 
  ".من خالل السؤال عن الدین والدولة، والدولة المدنیة واألنظمة السیاسیة

 مقاالت

  صحیفة الرایة
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یبین بأنھ یجب حمایة حریة التعبیر حتى من المستج% ٧٢عند السؤال عن حمایة حریة التعبیر، أفاد 
من المستجیبین بأنھم مع حمایة حریة % ٤٥لو كانت متناقضة مع قناعاتھم الشخصیة، فیما أفاد 

من المستجیبین بأنھ یجب حمایة حریة التعبیر % ٦٥التعبیر حتى لو كانت متناقضة مع دینھم، وأفاد 
  .حتى لو كانت متناقضة مع الحكومة األردنیة

الدولة التي تستند على الدستور القائم على المساواة "تم تعریف الدولة المدنیة للمستجیبین على أنھا ثم 
بین المواطنین بغض النظر عن خلفیاتھم وتضمن سیادة القانون، بحیث یشكل الدین المرجعیة 

في ما إذا كان ، وتم سؤالھم "األخالقیة والقیمیة للدولة والمجتمع وال یتم استغاللھ ألغراض سیاسیة
من مستجیبي العینة % ٦٦التعریف السابق یمثل وجھة نظرھم لمفھوم الدولة المدنیة، وقد أفاد 

من مستجیبي عینة قادة الرأي بأن التعریف السابق یمثل وجھة نظرھم لمفھوم الدولة % ٩٠الوطنیة و
  )مركز الدراسات اإلستراتیجیة.(انتھى االقتباس من التقریر" المدنیة

ً من الورقة النقاشیة الملكیة فقد  عرف االستطالع الدولة المدنیة كما أراد لھا النظام فھو مقتبس تماما
السادسة، فھو سؤال لیس عن الدولة المدنیة بل سؤال عن الدولة التي عرفھا النظام في األردن كما 

اإلجابة  ذكرھا االستطالع، وروج لھا اإلعالم بشكل موسع، فكیف یملك المستجیب الحریة في
 ً ً أن الذي یجري االستطالع مؤسسة شكلت بإرادة ملكیة، كما أن االستطالع احتكر تعریفا وخصوصا
ً للدولة المدنیة تصفھا بأنھا ردیفة الدولة العلمانیة  ً رغم وجود تعریفات أخرى أكثر انتشارا واحدا

لناس بأن الدولة المدنیة ونفس مضمونھا، باإلضافة إلى رأي الشرع اإلسالمي السائد والمنتشر بین ا
ال تحكم بالشرع ألن المشرع والحكم فیھا لیس  وإنما للبشر، فھل كانت النتائج لتكون كما وردت لو 

  أن ھذه الخیارات طرحت للمستجیبین وتم االختیار بینھا؟
ل كما أن االستطالع یتضمن عبارات إیحائیة تحفز االستجابة باإلیجاب ال عالقة لھا بصمیم السؤا

المساواة بین المواطنین، وسیادة القانون، : وھو التشریع في الدولة المدنیة، وذلك من مثل عبارات
والدین المرجعیة األخالقیة والقیمیة للدولة والمجتمع، ولیس ألغراض سیاسیة، فكیف للعامة وحتى 

  النخب رفض ھذه اإلیحاءات الخبیثة، فمن یرفض سیادة القانون؟
ً، وھو خبث في السؤال یراد منھ تمریر األفكار والشعارات أما السؤال عن حری ة التعبیر فجاء مقیدا

" حتى لو كانت متناقضة مع دینھم"التي تھاجم اإلسالم ومعتقداتھ وأحكامھ وإال ما المقصود بعبارة 
 فھذا السؤال بالون اختبار وجرأة على دین هللا ال یجوز أن یسأل ابتداء في مجتمع یغضب ألیة إساءة
لدینھ ورسولھ، وھو بالون اختبار یقصد منھ معرفة الحد الذي یمكن فیھ التجرؤ على اإلسالم دون 

  .إثارة غضب الناس
كما جاءت ) حریة التعبیر(بل ممارسة ) حریة التعبیر(أما ما غاب عن االستطالع فھو لیس فكرة 

  .بالدستور دون قمع أو تقیید وإرھاب من قبل الحكومة وأجھزتھا األمنیة
إن الرأي العام السائد الیوم والناتج عن وعي عام في األمة نحو مطالبتھا بدولة إسالمیة تطبق 
الشریعة، ھو الذي دفع النظام إلى طرح فكرة الدولة المدنیة بغالف ال یمت إلى واقعھا بشيء وإنما 

رح من أجلھ لصرف األنظار عن أنھا ھي عین الدولة العلمانیة المرفوضة، وھذا الرأي ھو الذي ط
  .استطالع الرأي المضلل حول الدولة المدنیة، في محاولة بائسة لتزییف الرأي العام لھا

ال یمكن الوثوق باستطالع الرأي ھذا، ونراه من االستطالعات المضللة المشار إلیھا أعاله، وال یعبر 
ً توجیھا خبیثا یھدف إلى ترسیخ مفھوم الدولة المدنیة  عن نبض الشارع تعبیرا حقیقیا، بل نراه موجھا

الشاذ والمرفوض عامة من قبل األمة اإلسالمیة بمجملھا، وندعو إلى طرح استطالعات رأي تبین 
  .حقیقة األفكار والمشاعر التي تسود بین الناس
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  ھل الجامعات الخاصة في مأزق االن؟
  

  محمد حسین بریك. د
  

اد الطلبة المقبولین في معظم ان لم یكن كل نعم الجامعات الخاصة في مأزق االن نظرا النخفاض اعد
الجامعات الخاصة بسبب انخفاض اعداد الناجحین في امتحان الثانویة العامة و التي تشكل الرسوم 

  .التي یدفعھا ھؤالء الطلبة الدخل الرئیسي ان لم یكن الوحید لھذه الجامعات
  

استمرت سیاسة وزارة التربیة و ان الضغوط التي تتعرض لھا الجامعات الخاصة ستستمر اذا ما 
التعلیم الخاصة بامتحان الثانویة العامة و لن یكون الحل التخلص من ھذه الضغوط في السماح للطلبة 

في الثانویة العامة االلتحاق بالجامعات مع اني اعتقد ان من حق كل الناجحین % ٥٥الحاصلین على 
  .بالجامعة في الثانویة العامة ان یحصلوا على فرصة االلتحاق

  
ان الحلول الحقیقیة لھذه الضغوط تكمن في الجودة و اسالیب االدارة غیر التقلیدیة و االستثمار االمثل 

  .لطاقات الھیئات االكادیمیة و غیره
  

على الجامعات الخاصة البدء في التفكیر بطرق غیر تقلیدیة مبتكرة في ادارة شؤونھا و في ھذا 
من الممكن ان تساعد ھذه الجامعات لیس في بقائھا فحسب بل في  السیاق اقترح بعض الطرق التي

  :تطورھا و تفوقھا و من ھذه الطرق
  

و ال اعني اعادة الھیكلة و االستغناء عن الموظفین كون الجامعات الخاصة ال : اوال ضبط النفقات
ت في جوانب تستخدم اال حاجتھا من اعضاء الھیئتین االداریة و االكادیمیة بل اعني ضبط النفقا

  .اخرى مثل ضبط حركة باصات الجامعة مثال
  

ما زالت الرسوم التي یدفعھا الطلبة تشكل معظم دخل الجامعات الخاصة و : ثانیا تنویع مصادر الدخل
من ھنا صار لزاما على ھذه الجامعات ان تفكر في مصادر دخل جدیدة و من ھنا تستطیع الجامعات 

یات عمل المراكز االستشاریة في الجامعات و حثھا على االستفادة الخاصة البدء مباشرة بتطویر ال
من طاقات الھیئات االكادیمیة في تطویر برامج تدریبیة متمیزة جاذبة على ان تعود عوائد ھذه 
الدورات بالنفع على الجامعة و المدربین و بشكل مجز لھؤالء المدربین الشيء الذي من شأنھ ان 

برامج متمیزة و كذلك حث ھذه المراكز ان تكون مراكز تقدم االستشارة  یكون حافزا لھم في تطویر
لكل من تلزمة االستشارة محلیا و اقلیمیا و ربما دولیا و العاملون في مجال التدریب و االستشارة 

  .یعلمون ان عوائد ھذه االعمال مرتفعة مقارنة بما یدفعھ الطالب لقاء نفس ساعات العمل
  

على الجامعات الخاصة ان تعمل على استثمار مخصصات البحث العلمي و التي : ثالثا البحث العلمي
من المعروف للعاملین في مجال البحث العلمي ان . من میزانیة الجامعة احسن استثمار% ٣تبلغ 

االولویات البحثیة الوطنیة تتشابھ كثیرا مع االولویات البحثیة العالمیة و من ھذه االولویات الصحة و 
المتجددة و الماء و التغیرات المناخیة و من ھنا یمكن لعمادات البحث العلمي في الجامعات  الطاقة

الخاصة ان تدعم مشاریع بحثیة تطبیقیة العضاء الھیئات التدریسیة فیھا او لباحثین متمیزین 
ع نتائج االبحاث التطبیقة یمكن تسویقھا وبذلك تعود على الجمی. تستخدمھم لغایات البحث العلمي

بعوائد مادیة كبیرة وھنا لن امل من ان اذكر ان احد المشاریع البحثیة التطبیقیة في مكان غیر بعید 
  .من ھنا دعم بعشرات االالف من الدوالرات بیعت نتائجة بمبلغ مئتین وخمسین ملیون دوالر

  الكترونيالرأي 
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یرة جدا من واقع خبرتي كعضو ھیئة تدریس في جامعة خاصة اكاد اجزم ان نسبة كب: رابعا الجودة

من الطلبة تأتي الى الجامعة من اجل ھدف واحد و ھو الحصول على المعرفة و من ھنا فأن ھؤالء 
الطلبة قادرون على ان یمیزوا بین نوعیة الخدمة التي تقدمھا الجامعات الخاصة و علیة اصبح الزما 

أ من الحافلة التي تقل على ھذه الجامعات ان تسعى الى تطویر الخدمة التي تقدمھا و جودة الخدمة تبد
ھؤالء الطلبة من اماكن سكناھم الى الجامعة و من غیر المعقول ان یستخدم الطالب حافلة جامعیة 
غیر نظیفة و مھترئة و یقودھا سائق یصر على ان یدخن و غیر ملتزم بزي موحد یستفز الطلبة 

الخدمة تبدأ من الحافلة  جودة. باسماعھم ما ال یریدون من الموسیقى و نسمي ھذه خدمة مواصالت
مرورا بالبنیة التحتیة للجامعة كالغرفة الصفیة و المختبرات و مصادر التعلم كالمكتبة و قواعد 

  .البیانات باالضافة الى نوعیة اعضاء الھیئتین االكادیمیة و االداریة
  

ادیمیة بحیث على الجامعات الخاصة ان تعمل على تطویر برامجھا االك: خامسا البرامج االكادیمیة
تتناسب مع حاجة السوق فتغلق االقسام غیر الجاذبة و تستحدث اخرى یطلبھا السوق المحلي و 

  .االقلیمي
  

في ظل التنافس الشدید بین الجامعات الخاصة یجب على ھذه الجامعات ان : سادسا الرسوم الدراسیة
عابیة من الطلبة یدفعون رسوما اقل تعید النظر بالرسوم الدراسیة فأن یعمل قسم اكادیمي بطاقتة االستی

  .افضل من ان یعمل بنصف طاقتة االستیعابیة من الطلبة یدفعون رسوما اعلى
  

تعاني معظم االقسام االكادیمیة في الجامعات الخاصة من عدم الوصول الى : سابعا المنح الدراسیة
فعة في الثانویة العامة منح طاقتھا القصوى من الطلبة و لذلك منح الطلبة الحاصلین على معدالت مرت

على رسوم الساعات الدراسیة لن یقلل من ایرادات الجامعة بل على العكس % ١٠٠تصل الى 
سیزیدھا كون ھؤالء الطلبة سیدفعون رسوم الخدمات و یعملون على رفع المستوى االكادیمي للقسم 

  .و یحفزون روح التنافس عند زمالئھم
  

امعات الخاصة حدیثة نسبیا فعمر ھذه التجربة لم یتعد االربعة عقود و تعتبر التجربة الوطنیة مع الج
على الرغم من حداثة التجربة اال ان ھذه الجامعات اثبتت انھا قادرة على تحمل مسؤولیة اعداد 
الكوادر البشریة المؤھلة لدخول السوق وساھمت ایضا في توفیر االف فرص العمل للكثیر من 

  .خاصة ثروة وطنیة من الممكن العمل على تطویرھا واالرتقاء بمستواھاالجامعات ال. االردنیین
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.. وزراء طالبوا موظفي وزاراتھم بسرعة الرد على االستفسارات واالسئلة التي ترد من مجلسي االعیان والنواب 
  .مطالبة الوزراء تأتي بعد انتقادات نیابیة حول التأخر في الرد على اسئلة النواب

  
  
ملیة صرف المكرمة الملكیة لطلبة المدارس الحكومیة والعسكریة من خالل بنك القاھرة عمان قاربت على االنتھاء ع

  .»٨«بعد ان صرفت مستحقات الطالب الولیاء امورھم ممن تنتھي ارقامھم الوطنیة بالرقم 
  
  

ان ادویة االمراض » ن الرأيعی«مواطنون ابلغوا .. مراكز صحیة عدة تعاني من نقص حاد في االدویة الضروریة
  .المزمنة غیر متوفرة في المراكز الصحیة

  

 زوایا الصحف 

  عین الرأي 
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شھدت صالونات سیاسیة ومواقع إخباریة وتواصل اجتماعي أمس ارتفاعا في منسوب الحدیث عن 
تعدیل وزاري مرتقب على حكومة الدكتور ھاني الملقي، فیما شھدت بورصة الحقائب الوزاریة التي 

مصادر مطلعة أشارت ". أمنیات"تعدیل تباینات واضحة، عكست في جزء منھا یمكن أن یطالھا ال
إلى أن الرئیس الملقي یتكتم بشدة على تحركاتھ واتصاالتھ للتعدیل المرتقب، الذي یربطھ " الغد"لـ

مراقبون بسعیھ إلى استباق مناقشة مجلس النواب لمذكرة حجب الثقة عن وزیر الداخلیة على خلفیة 
  .، بینما رفضت المصادر الحدیث عن موعد مرتقب للتعدیلأحداث الكرك

  
  

تحدثت صحف عراقیة أمس عن أن مباحثات رئیس الوزراء ھاني الملقي مع نظیره العراقي حیدر 
العبادي في بغداد أول من أمس، تناولت فیما تناولت الجھود المشتركة بین البلدین لمكافحة ومالحقة 

ق لألردن أو بالعكس، والتعاون في محاربة الفساد وتبادل المتورطین األموال المھربة سواء من العرا
  .بھ بین البلدین

  
  

فریدریش "تنظمھا مؤسسة " منع ومكافحة اإلرھاب في الشرق األوسط وأوروبا"جلسة نقاشیة حول 
  .في عمان، صباح االثنین المقبل في فندق كراون بالزا" ایبرت

  
  

على مواقع التواصل االجتماعي أمس، مع دعوة رئیس جنوب تفاعل واسع بین األردنیین والعرب 
أفریقیا جاكوب زوما، مواطني بالده إلى عدم زیارة إسرائیل، إلظھار التضامن مع الشعب 

زوما قال في خطاب بجوھانسبرغ، أمس، إن دعم بالده لقضیة الشعب الفلسطیني . الفلسطیني
  ".سیستمر دون توقف"
  
  
  
  

  سناء الصمادي:اعداد
 

  زواریب الغد


