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 ـــــوضـــــوعالمــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

  ٣  "مكتبة األردنیة"افتتاح أضخم معرض وثائقي تاریخي مصور في 

ومستشفى العیون التخصصي " آداب األردنیة"یوم طبي مجاني تنفذه 
  في حرم الجامعة

٥  

الطالع على آخر المستجدات في البحوث العلمیة وسیلة ل: مشاركون
  مجال التأھیل

٧ 

 ٨  "األردنیة"انطالق أعمال مؤتمر الطلبة الوافدین في 

 ١٠  الجامعة االردنیة تكرم وزارة الشباب

 ١١  لم نصدر أي ترخیص عالجي لمراكز خالیا جذعیة": الصحة"

   شؤون جامعیة

األمیر الحسن یؤكد أھمیة دمج الالجئین باألنظمة التعلیمیة للبلدان 
  المضیفة

١٢ 

 ١٣  »آل البیت«دولي للكیمیاء والعلوم البیولوجیة في افتتاح مؤتمر 

 ١٤  ضرورة تحویل األفكار الریادیة إلى مشاریع منتجة: األمیرة سمیة

 ١٧  إستونیا/ جامعات اردنیة تشارك في ورشة عمــل لمشــروع رایــس 

 ١٨  العنف الجامعي بدأ بالتالشي: رئیس مؤتھ

بلقاء أمناء البلقاء التطبیقیة ینسب بتعدیل نظام موظفي جامعة ال
  التطبیقیةأ

٢٠ 

 ٢١  مختصون یؤكدون اھمیة تغلیظ العقوبات للحد من العنف الجامعي

 ٢٣  )ید الطالبات للجامعات(تواصل 

 ٢٤  ‘‘التوجیھي‘‘تحذر من إلغاء الرسوب في ‘‘ ذبحتونا‘‘

   مقاالت

 ٢٥  محمد القضاة. د/..مستقبل غامض ینتظرھم: خریجو الكلیات الطبیة

 ٢٧  محمد السحیم/إلى وزیر التربیة والتعلیم

 ٢٨  وفیات

  ٣٠-٢٩  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 يالیوم
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  "مكتبة األردنیة"افتتاح أضخم معرض وثائقي تاریخي مصور في 
  

افتتح في مكتبة  -محمد المبیضین
الجامعة األردنیة الیوم أضخم معرض 

یتناول ، وثائقي تاریخي مصور
نذ فترة مفاصل مھمة للدولة األردنیة م

وحتى یومنا  ١٩٢٠التأسیس عام 
  .الحاضر

   
   

والمعرض الذي نظمتھ  مكتبة 
الجامعة بالتعاون مع نادي أبناء الثورة 

األردن تاریخ "العربیة الكبرى باسم 
یقدم بالصورة والوثیقة " ومستقبل

إال من أجل  واللوحة أحداث مالمح مھمة من التاریخ الوطني األردني الزاخر باألحداث التي ما كانت
العرب وقضایاھم ومن ثم من أجل بناء الدولة األردنیة لتبقى قویة وفي طلیعة من یخدم أمتھ 

  .وحضارتھ العربیة
   
   

وفي مستھل كلمتھ ھنأ رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة جاللة الملك عبد هللا الثاني بنجاح القمة 
والتي تعد أكبر قمة عربیة وأكثرھا نجاحا ، مؤخراالعربیة الثامنة والعشرین التي استضافھا األردن 
  .إذ مثلت نموذجا یحتذى في العمل العربي المشترك

   
   

وقال محافظة إن المعرض التاریخي یتفق مع سیاسة الجامعة وتوجھاتھا لتعزیز مفھوم الثقافة الوطنیة 
العمیقة على أسس موضوعیة وبشواھد من تاریخ صادق یكتبھ آل البیت األطھار الذین ال ینتظرون 

  .علیھ أجرا إال رضا هللا سبحانھ وتعالى
   
   

ز وكبریاء ومواقف مشرفة لتاریخنا الوطني في واستعرض رئیس الجامعة محطات لھا اعتزا
معظمھا خدمة لألمة العربیة خصوصا القضیة الفلسطینیة، وأكد محافظة أننا نقرأ في لوح مفتوح سفر 

  .الدولة األردنیة وتاریخھا المجید الذي ھو خیر للوطن وجیل الشباب وتعزیزا للذاكرة الوطنیة
   
   

بیة الكبرى الدكتور بكر خازر المجالي كلمة أشار فیھا إلى أن وألقى رئیس نادي أبناء الثورة العر
المعرض ینطلق من فكرة أساسھا  الحاجة إلى إعادة قراءة تاریخنا الوطني لتعمیق قیمھ ومعاییره 

 أخبار الجامعة

  ٢:الدیار ص/٦:الغد ص/٥:الدستور ص/٩:الرأي ص/المدینة نیوز/طلبة نیوز/أخبار األردنیة
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بكل الوسائل، مؤكدا أنھ ال قیمة للتاریخ بدون تقالیده األصیلة التي ترفض التجدید الذي یخرج عن 
  .تزاز باإلنجازمسار الكبریاء واالع

   
   

وأضاف المجالي أن النادي یتفق مع توجیھات جاللة الملك عبد هللا الثاني في التركیز على التفكیر في 
مواجھة التكفیر وتوجیھھ لبناء اإلنسان المنتج والمنتمي والواعي، ومرجعیتھ المواطنة الصالحة 

  .جھھاوفھمھ لحاجات مجتمعھ وادراكھ للتحدیات والصعوبات التي نوا
   
   
وبین مدیر مكتبة الجامعة الدكتور ساھر المناصیر في كلمتھ إلى أن الجامعة تتطلع إلى أن یتحول  

المعرض إلى متحف دائم یبنى علیھ لیصبح واجھة وطنیة تتحدث بفخر عن كیان األردن العربي 
  .القوي الزاخر بمحطات تثیر مشاعر العروبة واالنتماء

   
   

ص مكتبة الجامعة على إیصال رسالة للجیل الصاعد من الشباب األردني بما ولفت المناصیر إلى حر
قدمھ الرواد وقیادات ھذا الوطن ورموزه بھدف تعزیز أدوارھم من خالل تزویدھم بالمعارف 
الصحیحة التي تشرح محطات تأریخ المملكة ودور الھاشمیین األخیار في إرساء دعائم الدولة 

  .ة والقویةاألردنیة الحدیثة والمزدھر
   
   

وأزاح محافظة الستارة عن اللوحة التذكاریة إیذانا بافتتاح المعرض، واستمع والحضور إلى شرح 
قدمھ المجالي حول محتویاتھ التي اشتملت على صور من الحجم الكبیر منھا لقیادات وطنیة كان لھا 

لمانیة ومناسبات وطنیة تتعلق دور بارز في تأسیس الدولة األردنیة وافتتاح المجالس التشریعیة والبر
الجیش العربي وصور لمعالم النھضة األردنیة في / باستقالل المملكة وتطور القوات المسلحة االردنیة
  .المجاالت العمرانیة والتعلیمیة والصحیة والشبابیة

   
   

 وتضمن المعرض لوحات لزیارات زعماء وقادة دول لألردن خالل حقب تاریخیة مختلفة اضافة إلى
  .وثائق تناولت محطات مھمة في اإلنجاز الوطني ومنھا تأسیس الجامعة األردنیة

   
   

وفي موازاة ذلك شاركت مجموعة من فرقة موسیقات القوات المسلحة األردنیة بتقدیم معزوفات 
  .   موسیقیة  مستوحاة من التراث الحضاري األردني ونالت إعجاب وتقدیر أعضاء األسرة الجامعیة

   
      

حضر افتتاح المعرض األمین العام لوزارة الشباب سطام العواد وقائد إقلیم العاصمة العمید عبدهللا  
المعایطة ونائبا رئیس الجامعة الدكتور موسى اللوزي والدكتو عمر الكفاوین وعدد من عمداء 

  .الكلیات وأعضاء ھیئة التدریس وجمھور من طلبة الجامعة وكشافة المدرسة النموذجیة
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  ومستشفى العیون التخصصي في حرم الجامعة" آداب األردنیة"یوم طبي مجاني تنفذه 
  

نظمت كلیة اآلداب في الجامعة  –ھبة الكاید 
األردنیة الیوم بالتعاون مع مستشفى العیون 
التخصصي یوما طبیا مجانیا لعالج أمراض 
العیون لطلبة وموظفي الجامعة بمشاركة طاقم 
طبي وتمریضي متخصص یسانده عدد من 

  .الفنیین
   
   

عة لشؤون الكلیات وأكد نائب رئیس الجام
اإلنسانیة الدكتور أحمد مجدوبة أن ھذا النشاط 
شھادة حقیقیة على التزام الجامعة بالضلع الثالث 

من مھامھا والمتمثل بتواصلھا مع المجتمع المحلي وتعزیز الشراكة بینھا وبین مؤسسات الدولة 
  .جاالتالحكومیة والخاصة في سبیل رفع سویة المنظومة التعلیمیة في شتى الم

   
   

بدورھا أثنت عمیدة كلیة اآلداب الدكتورة غیداء خزنة كاتبي على مشاركة مستشفى العیون 
التخصصي كصرح طبي في األعمال التي من شأنھا تقدیم جانب رعوي مھم ألبنائنا الطلبة وجھوده 

الحسي  المثمرة الساعي إلى الكشف عن كل ما یمكن لھ التأثیر على قدرة الطلبة على االستقبال
  .لمصادر المعرفة والعلوم

   
   

إلى أنھ من أولویات قواعد التعلیم ومنظومة التعلیم الذاتي في الكلیة ضرورة بذل " كاتبي"وأشارت 
الطلبة قدرا كبیرا مكثفا من القراءة والمطالعة لذخائر المصادر والمراجع على اختالف مجاالتھا 

ألمر الذي یتطلب جھودا كبیرة ومضنیة قد تتسبب في إضافة إلى الوسائل االلكترونیة المتعددة؛ ا
  .إرھاق أھم حواس االستقبال المعروفة لدى الطلبة والمتمثلة في حاسة النظر

   
   

نائب مدیر مستشفى العیون التخصصي الدكتور ایھاب مّساد استھّل كلمتھ بتقدیم نبذة عن المستشفى 
میز في خدمة المرضى كأول مستشفى تخصصي الذي قارب على انھاء عقده الثاني من العطاء والت

لطب وجراحة العیون في االردن، الفتا إلى أنھ یعد من المستشفیات االكثر تقدما وتطورا في المنطقة 
من حیث الحداثة والتقنیة الطبیة العالیة المستخدمة في االجھزة التشخیصیة والعالجیة التي تغطي 

  .ة مختلف أمراض العیونجمیع االحتیاجات الالزمة لتشخیص ومعالج
   
   

ونّوه مساد بأن المستشفى شھد ارتفاعا كبیرا في اعداد المرضى المراجعین من مختلف انحاء العالم 
لمختلف اقسام المستشفى؛ ما یعكس ثقة المواطن في الخدمات المقدمة لھ، ویفرض على المستشفى 

مستمر لمتابعة أحدث التقنیات المتعلقة مسؤولیات واعباء جدیدة لتطویر العمل نحو االفضل والسعي ال
  .بطب وجراحة العیون وتوظیفھا في خدمة مراجعیھ المرضى

   

  /أخبار األردنیة
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من جانبھ بیّن رئیس قسم العمل االجتماعي في الكلیة الدكتور خلیل الھالالت أن ھذا الیوم الطبي یعد 

لمھنیة التي یمارسھا تأكیدا على تفعیل الممارسة المھنیة المتخصصة في القسم وتطبیقا للمھارات ا
األخصائي االجتماعي من مھارات التواصل والتعاون والتخطیط واإلقناع والتفاوض، فضال عن 
كونھ مثاال لكثیر من االستراتیجیات واألسالیب التي یحتاجھا الطالب لممارسة مھنة الخدمة 

  .االجتماعیة
   
   

التي أطلقتھا الكلیة ھذا " نا شراكتناانتمائ"ویأتي ھذا النشاط بحسب الھالالت أیضا ضمن مبادرة 
العام، فضال عن كونھ إحیاًء للیوم العالمي للخدمة االجتماعیة الذي أعلنھ االتحاد الدولي لألخصائیین 

  ".تعزیز المجتمع واالستدامة البیئیة"االجتماعیین تحت شعار 
   
   

الكلیة وعدد من طلبة واشتمل الیوم الطبي الذي شارك فیھ نخبة من أعضاء ھیئة التدریس في 
وموظفي الجامعة على محاضرة عن صحة وسالمة العیون، وفحص طبي شامل لقوة االبصار 
وضغط العین والماء االبیض والشبكیة والعصب البصري وقرنیات العین، إضافة إلى تقدیم االدویة 

  .المجانیة للحاالت التي تحتاج إلى عالج
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  "األردنیة"خالل الیوم العلمي لكلیة علوم التأھیل في 
  البحوث العلمیة وسیلة لالطالع على آخر المستجدات في مجال التأھیل: مشاركون

  
أكدت عمیدة كلیة علوم  - سناء الصمادي

التأھیل في الجامعة األردنیة الدكتورة نھاد 
المصري أھمیة البحث العلمي في علوم 
التأھیل لدعم الممارسات السریریة، واالطالع 
على آخر المستجدات العلمیة في المجال 

  .لوتطبیقھا لواقع عملي في مراكز التأھی
  

واشارت  خالل افتتاح فعالیات الیوم العلمي 
للكلیة الذي رعاه مندوبا عن رئیس الجامعة 
نائب الرئیس لشؤون الكلیات العلمیة 
والصحیة الدكتور عمر الكفاوین وحمل 

الى ان مجاالت التأھیل الطبي في االردن وفي " التأھیل في األردن العمل بروح الفریق"عنوان 
زالت في البدایات، والجامعة االردنیة كانت السباقة في مجال االبحاث العملیة التي الدول النامیة ما 

یقوم بھا اعضاء ھیئة التدریس والتي تمثلت بترجمة ادوات القیاس والتقییم الجراء الممارسات الطبیة 
طبي، التي تقدم لمختلف الحاالت المرضیة، ودراسة واقع الحال فیما یتعلق بوصف الواقع التأھیل ال

  .باالضافة الى انشاء سجالت وقواعد البیانات
  

وشددت المصري على اھمیة البحث العلمي لرفد سوق العمل بنتائج االبحاث لتحسین نوعیة حیاة 
االفراد ومستوى خدمات التأھیل بدءا من التقییم ووضع خطط العالج وانتھاء باعادة الفرد للمجتمع 

  .فاعال یخدم مجتمعھ
دانیال روان من جامعة ساوثامبتون ببریطانیا مفھوم علوم التأھیل واھمیتھ في  واستعرض الدكتور

  .عالج المرضى وتاھلیھم لیكونوا اعضاء فاعلین في مجتمعھم
  

وبینت رئیسة ومقررة لجنة المؤتمرات والندوات في الكلیة الدكتورة دانیة قطیشات ان الیوم العلمي 
ي یجریھا اعضاء الھیئة التدریسیة في الكلیة وذلك من یھدف الى عرض مستجدات البحث العلمي الت

اجل التواصل مع جمیع العاملین في قطاع التاھیل الصحي في االردن، وترجمة آخر مستجدات 
  .االبحاث الى واقع عملي تطبیقي في مراكز التأھیل المختلفة

  
ج بحوثھم ودراساتھم وعرض عدد من اعضاء ھیئة التدریس في الكلیة خالل جلسات الیوم العلمي نتا

العلمیة التي اجریت في تخصصات العالج الوظیفي والعالج الطبیعي والسمع والنطق واالطراف 
  .االصطناعیة واالطراف المساعدة؛ لتعزیز فھم الطلبة باھمیة البحث العلمي

  
  .كما تضمن الیوم العلمي ورشات عمل خاصة للطلبة حول التأھیل في األ ردن 

  
لمي مشاركة واسعة من االختصاصیین من وزارة الصحة والخدمات الطبیة الملكیة، وشھد الیوم الع

  . والجامعات االردنیة، وبعض المستشفیات

  ٧:ص الغد/٨:الدستور ص/المدینة نیوز/شفقنا/طلبة نیوز/بترا/أخبار األردنیة
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  "األردنیة"انطالق أعمال مؤتمر الطلبة الوافدین في 
  
قال أكادیمیون إن الطلبة  -ھیا الحوراني.د

الوافدین یعدون مكونا مھما من طلبة 
الجامعات، مؤكدین أن التنوع ھو من أھم 
نتاجات وجود الطلبة الوافدین في كل 

  .دولة
   
   

وأضافوا أن خریجي الجامعات األردنیة 
ا من الدول العربیة والعالمیة قد تبوأو

مواقع إداریة متقدمة في المیادین كافة، ما 
  .یدل على كفاءة الخریجین

   
   

وأشاروا، خالل انطالق أعمال مؤتمر الطلبة الوافدین في الجامعات األردنیة الذي نظمتھ عمادة 
شؤون الطلبة في الجامعة األردنیة الیوم الثالثاء، إلى أنھ كلما كانت نسبة الطلبة الوافدین في 

  .أكبر كان ھناك فرصة أفضل للتالقح الثقافي واالطالع المتبادل على الثقافات األخرى الجامعات
   
   

كما أكدوا أن الجامعات یقع على عاتقھا دور كبیر في التنبیھ لمخاطر اإلرھاب ومحاربتھ والوقایة منھ 
  .بنشر فكر متفتح وقیم تسامح وقبول اآلخر

   
   

وقال وزیر التعلیم والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي، خالل رعایتھ أعمال المؤتمر، إن اإلیمان 
  .بالتنوع وبأن التنوع قوة ھو من أھم نتاجات وجود الطلبة الوافدین في كل دولة

   
   
   

لمواقف وتابع، بالتالي یكتشف اإلنسان أن ثقافتھ لیست الوحیدة في ھذا العالم، حیث یبدأ بتكوین ا
  .اإلیجابیة نحو اآلخر، واحترام تقالیده ومعتقداتھ، والتركیز على القواسم المشتركة بین ثقافات األمم

   
   
   

الستقطاب المزید من الطلبة الوافدین  ٢٠٢٠-٢٠١٧وأشار الطویسي إلى خطة حكومیة لألعوام 
  .٢٠٢٠ألف العام  ٧٠ألف إلى  ٤٠بحیث یزداد عددھم من 

   
یس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي محافظة اھتمام الجامعة بالطلبة الوافدین، والذین بدوره، أكد رئ

  ".األردنیة"من إجمالي عدد طلبة % ١٢یعدون مكونا مھما من طلبتھا، فھم یمثلون 
   
   

  ٤:الدیار ص/١٠:الغد ص/یوزطلبة ن/السوسنة/ ٧:ص الدستور/٤:الرأي ص/تراب/أخبار األردنیة
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وأضاف مخاطبا الطلبة أن ھذا المؤتمر یناقش أمورا مختلفة متنوعة منھا مشكالت تواجھونھا في 
أكادیمیة أو اجتماعیة أو ثقافیة لھا تأثیرات مباشرة وغیر مباشرة على دراستكم ومنھا  الجامعة سواء

أمور تتعلق بالحیاة خارج الحرم الجامعي والتفاعل مع المجتمع األردني من معیشیة واقتصادیة 
  .وعاطفیة

   
   

ً یھدد أمن المجتمعات وحیاتھ ً وكابوسا ا ویودي بحیاة وأوضح محافظة أن اإلرھاب أصبح الیوم واقعا
ً بوسائل إجرامیة بشعة بعضھا مبتكر یصعب التنبؤ بھ ومواجھتھ أو الحیلولة دونھ   .اآلالف یومیا

   
   

ً متنوعة وانتشر بشكل فردي أو جماعي منظم أو دولي تقف خلفھ  وتابع أن اإلرھاب وقد اتخذ أشكاال
  .قتصادیة أو سیاسیةدوافع وأسباب نفسیة شخصیة أو تربویة أو ثقافیة أو اجتماعیة أو ا

   
   

وأشار محافظة إلى أن الجامعة یقع على عاتقھا دور كبیر في التنبیھ لمخاطر اإلرھاب ومحاربتھ 
  .والوقایة منھ بنشر الفكر المتفتح وقیم التسامح وقبول اآلخر

   
   

من جھتھ، قال عمید شؤون الطلبة الدكتور خالد الرواجفة رئیس اللجنة التحضیریة للمؤتمر إن 
خریجي الجامعات األردنیة من الدول العربیة والعالمیة قد تبوأوا المواقع اإلداریة المتقدمة في 

  .المیادین كافة، ما یدل على كفاءة خریجي الجامعات األردنیة
   
   

ألف طالب وطالبة من غیر األردنیین من  ٤٠ردنیة تحتضن ما یزید على وأضاف أن الجامعات األ
ً أین نحن من معرفة ما قد یواجھونھ من عقبات؟ وأین نحن من اندماجھم  مختلف الجنسیات، متسائال

ً من مواجھة آفة التطرف واإلرھاب؟   في المجتمع األردني؟ وأین نحن جمیعا
   
   

مة باسم الطلبة الوافدین، عبر فیھا عن فخره وبقیة زمالئھ وألقى الطالب عبدالرحیم باوزیر، كل
بالدراسة في األردن والجامعات األردنیة التي تخرج فیھا مئات من الخریجین الذین أصبحوا نخبا 

  .فكریة وثقافیة وعلمیة وسیاسیة واقتصادیة في أوطانھم
   
   

من متابعة دراستھم والمشاركة في وأشار إلى قیام الجامعات األردنیة بدورھا في تمكین الوافدین 
النشاطات الالمنھجیة، من خالل البرامج والخطط التي تنفذھا مكاتب شؤون الوافدین في عمادات 

  .شؤون الطلبة
   

ویناقش المؤتمر في یومھ الثاني موضوع الشباب في مواجھة التطرف واإلرھاب یتحدث فیھا سفیر 
  .الخریجون من الطلبة الوافدین وتحدیات المستقبل: خیرةالجزائر لدى األردن،  وتتناول الجلسة األ
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  الجامعة االردنیة تكرم وزارة الشباب
  
   
  

امعة االردنیة الدكتور عزمي محافظة درعا تكریما لوزارة الشباب خالل رعایتھ افتتاح قدم رئیس الج
المعرض الوثائقي المصور الدائم والذي اقامتھ الجامعة بالتعاون مع نادي ابناء الثورة العربیة الكبرى 

ـَالَثَ " االردن تاریخ ومستقبل"ووزارة الشباب تحت شعار  ُّ   .ـاءفي مكتبة الجامعة صباح الـث
وتسلم امین عام الوزارة صطام عواد الدرع التكریمي مندوبا عن وزیر الشباب مثمنا اقامة ھذا 
المعرض الذي یوثق تاریخ االردن ومستقبلھ، مؤكدا حرص الوزارة على تقدیم الدعم الكامل لكل ما 

  .من شأنھ اطالع الشباب وتعزیز معارفھم، مقدما شكره للجامعة االردنیة

  ٣٠:الدستور ص/نیوزالعرب 
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  لم نصدر أي ترخیص عالجي لمراكز خالیا جذعیة": الصحة"
  

أكدت وزارة الصحة أنھ لم یصدر عنھا قرار بمنح أي ترخیص لمراكز متخصصة بالعالج في 
 .الخالیا الجذعیة

وقال الناطق باسم الوزارة حاتم األزرعي إن اللجنة التي كلفھا وزیر الصحة لبحث التوصیات العلمیة 
احیة عالجیة ولیس بحثیة بما فیھا عالج أمراض الجسم والمعاییر في استعمال الخالیا الجذعیة من ن

 .المختلفة لم تنتھ من عملھا وإعداد توصیاتھا بعد
وأضاف أن الشیاب كان قد شكل في آذار الماضي لجنة وطنیة تضم ممثلین عن القطاعات الصحیة 

 .المعنیة لبحث جمیع الجوانب المتعلقة بالخالیا الجذعیة واستخداماتھا عالجیا
ت وسائل إعالم تداولت أخیًرا خبًرا حول موافقة وزیر الصحة رسمیًا على منح ترخیص لمركز وكان

 .العالج بالخالیا الجذعیة في الجامعة األردنیة كمركز عالجي

  االخباريالوحدة 
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.  
  
  

  
  

  األمیر الحسن یؤكد أھمیة دمج الالجئین باألنظمة التعلیمیة للبلدان المضیفة
  

بدأت في عمان، امس الثالثاء، أعمال المؤتمر الشبابي العربي السابع الذي ینظمھ منتدى الفكر 
  .»نحو رؤیة عربیة مشتركة:التعلیم واإلبداع واالستثمار«العربي تحت عنوان 

شخصیة قیادیة عربیة تمثل النخب الفكریة  ٦٠٠لذي یستمر یومین ما یزید عن ویشارك في المؤتمر ا
وفي كلمة لسمو األمیر الحسن بن طالل رئیس .والسیاسیة واألكادیمیة ومنظمات المجتمع المدني

منتدى الفكر العربي، خالل االفتتاح، لفت إلى أن إطالق منتدى الفكر العربي للمیثاق الثقافي 
یؤكد أھمیة تطویر الثقافة العربیة، وضرورة التمسك باستقاللنا الثقافي المتكافل،   األخالقي العربي

وبین سموه أن تطویر الثقافة العربیة یسھم في .الذي یعید تجدید العقل العربي المنفتح على اآلخر
َ العربیة الواحدة التي یتشارك الجمیع في رسم معالمھا، مضیفا أنھ من  َ النھضویة خدمة الرؤیة
الضروري العمل على رفد المنابر الثقافیة بالفكر األخالقي الذي تغنیھ التعددیة، وینیره التنوع 

  .الحضاري، وتزینھ األصالة المستنیرة
  

وأشار سموه إلى أنھ ال بد من البدء بتمكین اللغة العربیة وتمتینھا ألنھا ھویة وتراث وأداة تواصل مع 
  .الماضي والحاضر اللغات األخرى وبھا یتحقق الربط بین

ولفت سموه إلى أھمیة دمج الالجئین في األنظمة التعلیمیة القائمة في البلدان المضیفة لتجنب ضیاع 
  .ھذا الجیل من الالجئین، والذي یواجھ تحدیات صعبة على مستوى التعلیم في بالده
دول العربیة حققت بدوره، أوضح األمین العام لمنتدى الفكر العربي الدكتور محمد ابو حمور أن ال

َّھ  ُرص  التعلیمیة، خاصة في مراحل التعلیم األساسي ، إال أن العدید من اإلنجازات في مجال  إتاحة الف
َق بجودة التعلیم، الفتا  بالرغم  من ذلك، ما زال ھناك الكثیر للقیام بھ لتحقیق المعاییر العالمیة فیما یتعل

میة للشباب من مھارات ومعارف، وبین ما یحتاجھ سوق إلى الفجوة بین ما تقدمھ المؤسسات األكادی
  .العمل

من جھتھ، أشار عضو المنتدى الدكتور نزار یونس، من لبنان، إلى أھمیة االعتناء بھویة قومیة واحدة 
ملتزمة بالحریة والدیمقراطیة لمواجھة تحدیات العولمة وتوحید الشباب نحو ھدف سام یقوم على 

  .وكذلك األفكار الموجعة لمستقبل الشباب الوعي في مواجھة المجھول
وقالت عضو المنتدى من فئة الشباب مالك العقیلي إن حجم الفرص االقتصادیة الواعدة في الدول 

  .العربیة مبشرة، وما زالت تحاول شق طریقھا، وأن أي إنسان یستطیع أن یكون من الریادیین
د بن خلیفة آل خلیفة أن األحداث األخیرة التي وبین عضو مجلس أمناء منتدى الفكر العربي الشیخ خال

تعیشھا األمتان العربیة واإلسالمیة أثبتت قدرة التقنیة الحدیثة بشتى أصنافھا وألوانھا على تحریك 
الواقع، وأن لوسائل التواصل االجتماعي ومنصاتھا، التي یرتادھا ویقودھا الشباب بكل كفاءة 

  .السلوكیات وتكوین األفكار وتنشئة العقولوتمكین، القدرة على تشكیل األنماط و
ویسعى المؤتمر إلى تشخیص التحدیات التي یعاني منھا الشباب العربي على الصعید االجتماعي 
والثقافي واالقتصادي والسیاسي، والعمل على الخروج بسیاسات عملیة مؤسسیة قادرة على معالجة 

  ھذه المشكالت

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٦:صالرأي 
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  »آل البیت«افتتاح مؤتمر دولي للكیمیاء والعلوم البیولوجیة في 
  

افتتح رئیس جامعة ال البیت الدكتور ضیاء الدین عرفھ المؤتمر الدولي للكیمیاء والعلوم البیولوجیة 
وزارة التعلیم العالي / والذي تنظمھ الجامعة بالتعاون مع صندوق دعم البحث العلمي  ٢٠١٧

عربیة والجمعیة الكیمیائیة االردنیة وبمشاركة عدد من العلماء والباحثین من مختلف الدول ال
  .واألجنبیة وذلك في مدرج الحسین بن علي بالجامعة

  
ً أن  وبین عرفة حرص الجامعة على القیام بواجباتھا ورسالتھا العلمیة في تشجیع البحث العلمي مبینا
ً لیكون ضمن االنجازات العلمیة  الجامعة تولي المؤتمرات العلمیة التي تنظمھا كل عام اھتماما خاصا

ً الى أھم یة تقدیم الدعم المطلوب لألبحاث العلمیة وتوفیر المناخ العلمي في الجامعات لھا داعیا
  .االردنیة لتعم الفائدة العلمیة والبحثیة للجمیع

ً في مجال  ً طویال وأشار الى ان الجامعة تعتاد على اقامة مثل ھذه المؤتمرات ألنھا قطعت شوطا
طور التوسع في ثقافة البحث العلمي وتوظیف  البحث العلمي وذلك لنقل الجامعة من طور االنشاء الى

  .نتاجات البحوث العلمیة لتولید المعارف الجدیدة ولینعكس ذلك على خریجي الجامعة
وقالت رئیس الجمعیة الكیمیائیة االردنیة ومدیر عام صندوق البحث العلمي الدكتورة عبیر البواب ان 

ً لنشاطات الجمعی ة الكیمیائیة االردنیة بالتعاون مع كلیة العلوم في انعقاد ھذا المؤتمر یأتي تتویجا
جامعة ال البیت لتتنوع النشاطات ما بین الجمعیة والجامعة ولتشمل الطلبة في الثانویة العامة وكلیة 

  .العلوم بالجامعة وتدعم العاملین في مجال البحث العلمي والعمل الكیمیائي
  

یمیائیین وأھل علوم الحیاة من مختلف الدول العربیة وأضافت البواب ان ھذا المؤتمر یعد ملتقى للك
واالجنبیة حیث ستعرض اوراق علمیة واخر ما توصلت الیھ االبحاث الكیمیائیة والبیولوجیة في 
مختلف اصنافھا كما انھ فرصة لاللتقاء ما بین العاملین في المجال لتبادل االفكار وتنسیق االبحاث 

  .ختلف المؤسسات المعنیةالمشتركة وتوطید العالقات بین م
وقال رئیس المؤتمر الدكتور یاسین السعود ان ھذا المؤتمر یأتي ضمن سیاسة الجامعة لدعم البحث 
العلمي من خالل عقد المؤتمرات الدولیة لالطالع على أحدث ما توصلت الیھ االبحاث العلمیة في 

ة من جھة وبناء عالقات بحثیة علمیة مجال الكیمیاء وعلوم الحیاة ویھدف الى تبادل الخبرات البحثی
مع الدول المتطورة حیث سیشارك في ھذا المؤتمر باحثون من عدة دول عربیة واجنبیة ومنھا بولندا 
وروسیا ومالیزیا وباكستان وتونس ومصر والعراق وسوریا وعمان واالمارات والمملكة العربیة 

  .السعودیة
  

معیة الكیمیائیة االردنیة واتحاد الجامعات العربیة وتم دعمھ ونوه بان المؤتمر قد تم بالتعاون مع الج
  .وزارة التعلیم العالي/ من صندوق دعم البحث العلمي 

  
حضر االفتتاح نواب رئیس الجامعة وعدد من عمداء الكلیات وأعضاء الھیئة التدریسیة وجمع غفیر 

  .ومینمن طلبة كلیة العلوم وتستمر فعالیات وجلسات المؤتمر على مدار ی

  ٢٦:صالرأي 
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  ضرورة تحویل األفكار الریادیة إلى مشاریع منتجة: األمیرة سمیة
  

ً عن سمو االمیر الحسن بن طالل افتتحت األمیرة سمیة بنت الحسن، امس فعالیات  مؤتمر «مندوبا
تة، بعنوان االبتكار والریادة من اجل ، الذي نظمتھ كلیة األعمال في جامعة مؤ»إدارة األعمال الرابع

استدامة االعمال، وبمشاركة واسعة لشخصیات وطنیة رسمیة وأكادیمیة وأمنیة ومجتمعیة واسعة، 
  .البحر المیت/في فندق كرون بالزا 

  
ونوھت سموھا خالل حفل االفتتاح، الى أن انعقاد مؤتمر ادارة االعمال الدولي الرابع جاء في وقت 

حاجة الى ما یتطلع الیھ الشعب األردني من تنمیة شاملة اقتصادیة واجتماعیة، من خالل نحن بأمس ال
استكشاف واقع األعمال الریادیة في االردن، ونشر الثقافة والفكر الریادي بین افراد المجتمع عامة 
وطلبة الجامعات خاصة، مؤكدة على ضرورة تشجیع روح المبادرة واالبتكار مابینھم وتبادل 

برات بین الباحثین ورجال االعمال والتعرف على العقبات التي تواجھ الفكر الریادي والعمل على الخ
  .التصدي لھا بالبحث العلمي الرصین

  
وأشارت سموھا، الى تأكید جاللة الملك عبدهللا الثاني على اھمیة الریادة وتوفیر فرص عمل مستدامة 

یق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة الشاملة، حیث أكد تساھم في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة وتحق
جاللتھ في اكثر من مناسبة، على ان الریادة لھا تأثیر مباشر على مؤشرات االقتصاد، كما انھا من 
اھم الحلول االقتصادیة واالجتماعیة، واھمیة تعزیز الشراكة بین القطاعین العام والخاص في توفیر 

  .لقطاع الریادةالبیئة الحاضنة والداعمة 
  

وشددت سموھا على ضرورة تحویل االفكار الریادیة الى مشاریع منتجة، من خالل نشر ثقافة الریادة 
  .واإلبداع ودعم الحاضنات، بدءا من المدارس والمعاھد والجامعات وانتھاء بالشركات

  
لبشریة، لتكون وأضافت سموھا، ان أي توجھ جاد لبناء اقتصاد المعرفة البد من تأھیل الكوادر ا

قادرة على انشاء مشروعات ومؤسسات ریادیة منتجة ، سیما وأن اإلنسان ھو اغلى ثروة یملكھا 
لذا البد من رعایة الریادیین المبدعین، .الوطن وان تنمیة قدراتھ االبداعیة تعد افضل استثمار للمستقبل

ما انھ الغنى عنھا النجاز حیث تعد من الضرورات الحیویة لكل امة ومقیاس من مقاییس تطورھا ك
أي تقدیم او اضافة حضاریة على مستوى الثقافي والعلمي واالقتصادي، داعیة الى احتضان االفكار 
الریادیة واإلبداعیة والنظر الیھا على انھا ضرب من الملكیة الفكریة التي یجب حمایتھا بصورة 

ً، إضافة إلى حمایة براءات   .االختراع والعالمات التجاریة اسرار تجاریة، وحمایتھا قانونیا
  

وحول دور الجامعات ومراكز البحث العلمي ذات المستوى الرفیع، نوھت سموھا الى انھا محركات 
التنمیة االقتصادیة كونھا تنتج رأس المال البشري المؤھل، إضافة الى راعیة ومنتجة لإلنسان المبدع 

  .الخالق
  

ة لتكنولوجیا ومتنزه الحسن لألعمال، حرصتا كل الحرص وبینت سموھا، ان الجمعیة العلمیة الملكی
على السیر وفق االستراتیجیة الواضحة التي یتالحم فیھا التعلیم والتأھیل والبحث التطبیقي واإلنتاج 
الصناعي التحاما عضویا لبناء الفرد والمجتمع اقتصادیا وثقافیا ومدنیا، حیث یشكل مایطلق علیھ 

قال بسالسة بین المؤسسات االكادیمیة ممثلة بالجامعات الوطنیة ومؤسسات مثلث المعرفة لیتم االنت
البحث العلمي والتطبیقي، والتطویر التكنولوجي ممثلة بالجمعیة العلمیة الملكیة، حیث یتم استثمار 

  ٦:صدستور ال
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حاضنات األعمال في منتزه الحسن لألعمال عبر مركز الملكة رانیا لریادة في جامعة االمیرة سمیة 
ً الى السوق المحلي واإلقلیمي والعالميللتكنولو ً وعملیا   .جیا، لیتم نقلھا علمیا

  
وعبرت سموھا، عن املھا في بناء نموذج فعال یعمل على تطویر االنتاج الصناعي والتكنولوجي 

ً . وایجاد فرص عمل ممیزة للشباب وبناء االنسان المبدع الخالق داعیة القطاع الخاص ان یؤدي دورا
ً في مو اجھة العقبات التي تعترض تطویر االفكار وتشجیع الشباب على االبتكار واإلبداع، قیادیا

مؤكدة على ضرورة اجراء التغیرات في االسالیب والتقنیات العلمیة وأساس القبول ومعاییر االعتماد 
  .الجامعي لتصبح مفردات الریادة واالبداع جزء من المناھج والخطط الرسمیة

  
انعقاد ھذا المؤتمر یأتي في باكورة عام اطلق علیھ العام االردني للعلوم وذلك ولفتت سموھا، الى ان 

من خالل استضافة االردن للمنتدى العلمي للعلوم وذلك بدعم من صاحب الجاللة الملك عبدهللا الثاني 
، وسیشھد المنتدى اكبر تضاھره علمیة ٢٠١٧ابن الحسین والذي سینعقد في تشرین الثاني من عام 

من نخبة العلماء والمفكرین من مئة دول تحت شعار العلم من اجل  ٣٠٠٠ركة مایزید على بمشا
السلم موجھة فعالیاتھ نحو خدمة المحاور الرئیسیة والتي یمثل توظیف العلوم بالتغیر االیجابي والسلم 

  .العالمي
  

لة الملك عبدهللا وخالل كلمتھ اكد رئیس جامعة مؤتة الدكتور ظافر الصرایره، على ان مبادرات جال
الثاني في اطالق طاقات الشباب وتحفیزھم نحو الریادة واالبتكار في االعمال وسعیھ الدائم نحو خلق 
جیل قادر على مواجھة التحدیات خاصة االقتصادیة وتوفیر فرص العمل واعتزازه بوجود قیادات 

یام بواجبھا نحو االجیال الوطنیة شبابیة اردنیة غي ریادة االعمال واالبتكار الدافع للجامعة في الق
  .وتوجیھھم نحو مایخدمھم ویعود بالخیر علیھم والمجتمع بأكملھ

  
واضاف الصرایره، أن الجامعة تطلع من خالل التوصیات التي سیخرج بھا المؤتمر الى اطالق 

ت العنان لریادة االعمال وخلق فرص عمل من خالل المساھمة في تطویر المشاریع داخل المجتمعا
  .إلیجاد فرص دعم االقتصادیات المحلیة وتعزیز القدرات الریادیة وتوظیفھا

  
وبینت رئیس المؤتمر الدكتوره فیروز الضمور، ان الزمن الحالي یكثر فیھ التعقیدات وتكثر 
التحدیات، غیر ان ھناك تنوعا في الفرص والبدائل والمعطیات واالنفتاح بما فیھ من فرص التاثر 

بادل بفضل الثروة التقنیة والمعلوماتیة التي نشھدھا في الوقت وان التصدي لتنظیم مؤتمر والتاثیر المت
لیس باألمر السھل ولكن االردن من خالل ھذا العمل اثار الوعي لدى الطالب العلمي والباحثین 

  .والمتخصصین
  

وأضافت الضمور ان االردن یعد في طلیعة الدول المؤھلة كونھا من المجتمعات الفتیة التي یشكل 
الشباب شریحتھا االكبر مضیفة الدور الفاعل والرائد للمرأة االردنیة في مجال االعمال فیھا شریكة 

  .والبناء الوطني لرجل في البناء وھنا تتضح الصورة التكاملیة المجتمعیة بما یسھم بدفع عجلة التقدم
  

واكد عمید كلیة االعمال في الجامعة الدكتور عبدالسالم ابو طبنجة ، ان المؤتمر الذي سیعقد في 
الحادي عشر من شھر نیسان الحالي لمدة ثالثة ایام سینطلق بعنوانھ ومحاوره الوطنیة االكادیمیة من 

الى التأكید على الدور الھام لریادة  توجیھات جاللة الملك عبدهللا الثاني التي دعا جاللتھ خاللھا
االعمال واالبتكار كعنصر اساسي في رفع معدالت النمو االقتصادي وتوفیر فرص عمل اضافیة 
لألردنیین وان التحدیات التي تواجھ االردن لیست سیاسیة او امنیة بل التحدي االكبر امامنا ھو 
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مؤتمر المتمثلة باستكشاف واقع االعمال الوضع االقتصادي وتوفیر فرص العمل مستعرضا اھداف ال
الریادیة في االردن ونشر وتشجیع ثقافة الفكر الریادي بین طلبة الجامعات وتشجیع المبادرات 
الفردیة والعمل الحر مضیفا اقامة حلقت النقاش حول االبداع واالبتكار في طرح االفكار الریادیة 

  .ات اقامتھا ودورھا في اتاحة فرص عمل جدیدةواألسالیب الحدیثة لدعم االعمال ومناقشة معوق
  

واستعرض ابو طبنجة محاور المؤتمر متمثلة بالجانب المشرق من االدارة ودور االبتكار وریادة 
، واإلطار الفكري للتخطیط « االقتصاد « االعمال في تحقیق االھداف االنمائیة المستدامة 

التكنولوجیا المعلوماتیة واالتصاالت في خدمة ریادة االستراتیجي التسویقي والریادة اضافة الى دور 
االعمال اضافة الى تكنولوجیا والعولمة المالیة وكفاءة االسواق المالیة ودورھا في التنمیة المستدامة 

  .وسیاسات واتجاھات النظام المحاسبي المعاصر الستدامة االعمال ومشاركة طلبة الدراسات العلیا
  

وزعت صاحبة السمو األمیرة سمیة بنت الحسن المعظمة، الدروع وفي ختام حفل االفتتاح 
  .والشھادات على المنظمین والمشاركین في المؤتمر
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  إستونیا/ جامعات اردنیة تشارك في ورشة عمــل لمشــروع رایــس 

  
إستونیا، /شارك وفد من جامعة األمیرة سمیّة للتكنولوجیا في ورشة العمل الرابعة لمشروع رایس

ً وفود من جامعتي مؤتة والطفیلة، وجامعتي قابس والمونستیر في تونس  والتي شارك فیھا ایضا
معتي القاضي عیاض وموالي محمد في المغرب وجامعتي التكوین واألغواط في الجزائر وجا

  .العربي وجامعة نیترا الزراعیة في سلوفاكیا 
ً انھا .  وافتتح مدیر المشروع د ولید سالمة من  جامعة االمیرة سمیة للتكنولوجیا، الورشة ، مؤكدا

ً أال وھو توظیف أعضاء الھیئة التدریسیة وُسبُِل االحتفاظ بھم وت ً مھما رقیاتھم، ستتناول موضوعا
ً أن تتحقق االستفادة من  واإلجراءات الواجب اتخاذھا والشروط الواجب مراعاتھا بھذا الشأن، متمنیا

  . المناقشات التي تتم خالل أیام الورشة 
وأوضح  أن ورش عمل أخرى ستتم في المستقبل القریب، تتناول موضوعات مھمة ذات عالقة 

  .مباشرة بالموارد البشریة
آوالف آرنا  أھمیة ھذا المشروع، ثم قدم . د  نائب رئیس جامعة إستونیا لألعمال  دومن جانبھ اك 

ً عن نظام التعلیم العالي ومؤسساتھ في إستونیا، كما بین المعاییر التي تعتمدھا الجامعة في  موجزا
  .تعیین أعضاء الھیئة التدریسیة وترقیاتھم واالحتفاظ بھم

  ٢:الدستور ص
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  العنف الجامعي بدأ بالتالشي: ئیس مؤتھر
  

جامعة مؤتة الدكتور ظاھر الصرایرة ان ظاھرة العنف الجامعي آخذه بالتالشي نتیجة  أكد رئیس
للوعي القطاع الشبابي وتطبیق االنظمة والتعلیمات الناظمة للعملیة التعلیمیة وتشدید االجراءات 

  .المتخذة بحق الطلبة المثیرین للعنف
  

ة على مؤسسات المجتمع المحلي وتشكیل ان انفتاح الجامع) بترا(واضاف لوكالة االنباء االردنیة 
داخل حرم الجامعة بتبرع من شركة البوتاس العربیة  WiFiمجلس اصدقاء الجامعة وتركیب نظام 

من العنف  ٢٠١٣وتفعیل برامج االنشطة االمنھجیة بمشاركة الطلبة اسھم بخلو الجامعة منذ عام 
  .ي الجامعة الجامعي الذي كان یربك العملیة التعلیمیة واالداریة ف

  
واشار الى السیاسات والخطط التي انتھجتھا الجامعة باشراك الطلبة في المؤتمرات والنشاطات التي 
تنفذھا الجامعة واتباع سیاسة الباب المفتوح لرئاسة الجامعة وعمداء الكلیات والجوالت المیدانیة 

اذاعة صوت الكرك التي لقاعات التدریس وتنظیم اللقاءات مع الطلبة بشكل دوري وتفعیل دور 
تتبناھا الجامعة لتمكین الطلبة من التعبیر عن ارائھم وایصال مالحظاتھم للمسؤولین واشراكھم في 
القرارات وخطط الجامعة جعلھم شركاء في تحمل المسؤولیة ازاء جامعتھم والحفاظ على امنھا 

  .واستقرارھا بعیدا عن اسیلوب العنف 
  

وبینت مساعد عمید شؤون الطلبة الدكتورة نسرین البحري ان اشراك الطلبة في المبادرات واالنشطة 
الالمنھجیة المختلفة وتنفیذ برامج خدمة المجتمع المحلي واطالق مبادرة نحو كلیة افضل اسھمت في 

ي تالقي كل الدعم ملىء اوقات الفراغ لدى الطلبة وتوجیھم نحو االبداع والتمیز في تنفیذ البرامج الت
  .المالي والمعنوي من الجامعة 

  
واشارت الى ان عمادة شؤون الطلبة في جامعة مؤتة بتوجیھات من ادارة الجامعة تعمل على توجیھ 
الدعم المالي لمساعدة الطلبة على تنفیذ مشاریعھم وانشطتھم وتخفیف االعباء المالیة والضغوط 

ر المنح الدراسیة والمساعدات المالیة للطلبة من الجھات المنحة النفسیة المترتبھ علیھم من خالل توفی
ساھمت في التخفیف من العنف والتطرف وغرس الوالء واالنتماء الجامعتھم ولوطنھم بعید عن كافة 

  .اشكال العنف والتطرف و العادات الدخیلة على المجتمع الجامعي 
  

یم الصرایرة ان رسالة المسجد من خالل خطب بدوره، بین مدیر اوقاف المزار الجنوبي الشیخ ابراھ
الجمعة والدروس الدینیة المستمدة من القران والسنة النبویة الشریفة اسھمت في تعریف ابناء المجتمع 
المحلي اولیاء امور الطلبة باالضرار الناجمة عن العنف والتطرف بجمیع اشكالھ على االمن 

ت والواسطات من البعض لدى اصحاب القرارات بشان الجامعي والمجتمعي ،الفتا الى ان التدخال
مرتكبي العنف الجامعي والمجتمعي یتنافى مع التعالیم االسالمیة والقوانین الناظمة للحیاة االجتماعیة 
الذي یترتب علیھ اضاعة الحق والحاق االذى باالخرین وحقوقھم والیحق الي من كان ان یتدخل في 

  .ار الخطا وتولید الضغائن واالحقاد بین فئات المجتمع التي تولد العنفالعقوبات لمنع التمادي في تكر
  

وبین عدد من الطلبة ان العنف الجامعي ینجم عن الظلم في تطبیق القانون واالنظمة على البعض 
واعفاء غیرھم من ھذه العقوبات ما یولد الكره والعداوة واثارة العنف بافتعال المشاكل واالعتداء على 

  .ات العامة واحیانا الخاصة لتفریغ طاقات غضبة دون ان یفكر بعواقبھاالممتلك
  

  ١١:الدستور ص
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وقال الناشط االجتماعي حسین الطراونة یجب ان یتوقف الوجھاء والمسؤولین عن التدخل بقرارات 
الجامعات وانظمتھا بشان مثیري العنف لكي یتوقف العنف في جامعاتنا ومجتمعاتنا الذي یولد احیانا 

  .وة العشائریة لناس ابریاء الذنب لھمالجرائم والجل
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أمناء البلقاء التطبیقیة ینسب بتعدیل نظام موظفي جامعة البلقاء التطبیقیةأ  

  

م برئاسة األستاذ الدكتور محمد عدنان ١٢/٤/٢٠١٧أقر مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبیقیة الثالثاء 
البخیت رئیس مجلس األمناء وبحضور أعضاء المجلس ورئیس الجامعة األستاذ الدكتور عبدهللا 

للسیر في ،  ١٩٩٩لعام  ٧٥سرور الزعبي التعدیالت على نظام موظفي جامعة البلقاء التطبیقیة رقم 
اإلجراءات القانونیة إلقرار التعدیالت والتي جاءت لمواكبة التطورات والتحدیث في الجامعة وبعد 
ً ومع التوجھ العام للدولة في إقرار تشریعات  ً على النظام المعمول بھا حالیا مرور ثمانیة عشر عاما

وبما یحقق مصلحة الدولة  متطورة، والمواءمة مع قانون الضمان االجتماعي ونظام الخدمة المدنیة
  .والجامعة 

ومن ابرز التعدیالت التي أقرھا مجلس األمناء والتي نسبت بھا اللجنة المشكلة في الجامعة ، بانھ 
یجوز لرئیس الجامعة او من یفوضھ بناًء على تنسیب العمید أو المدیر المختص في حاالت یقدرھا أن 

رج الجامعة لدى أي دائرة أو جھة حكومیة أو مؤسسة ینتدب الموظف للقیام باعمال وظیفة أخرى خا
یمنح للموظف اجازتھ السنویة دفعھ واحدة ویجوز منحھا لھ " غیر ربحیة ، كما شملت التعدیالت بانھ 

  .مجزأه ، وال تحسب ایام االعیاد والعطل الرسمیة من االجازة إذا وقعت في اثنائھا 
على طلبھ اجازة دون راتب وعالوات لمدة سنة  ویجوز منح الموظف المصنف في الجامعة وبناءً 

واحدة قابلة للتمدید بحیث ال تزید بمجموعھا على خمس سنوات ویمكن منحھا مرة اخرى بعد خدمتھ 
في الجامعة مدة تعادل مدة االجازة التي قضاھا خارج الجامعة ، كما سمح النظام المقترح منح 

على طلبھ ویعامل معاملة الموظف المصنف الموظف براتب مقطوع اجازة دون راتب بناًء 
  .بخصوص االجازة بدون راتب 

كما شملت بمنح الموظف بناًء على طلبة اجازة أبوه ، براتب وعالوات لمدة خمسة أیام عمل في حال 
والدة زوجتھ ، واجازة في حال وفاه زوجتھ لمدة عشرة أیام براتب وعالوات من تاریخ الوفاة ، 

على طلبھا في حال وفاة زوجھا اجازة لمدة شھر براتب وعالوات من تاریخ  ومنح الموظفة بناءً 
الوفاة ، ویجوز منحھا بناًء على طلبھا في حال وفاة زوجھا ، اجازة لمدة ال تزید على ثالثة أشھر 

  .وعشرة أیام مدفوعھ بنصف الراتب والعالوت 
ً متصلة قبل الوالدة وبعدھا كما شملت التعدیالت ، باستحقاق الموظفة اجازة أمومة مدتھا ت سعون یوما

  .براتب كامل مع العالوات التي تستحقھا
وشملت التعدیالت بانھ یجوز للموظف الذي صدر بحقھ عقوبة من المجلس التأدیبي االبتدائي أن 
ً من تاریخ صدوره في حین  یستأنف القرار إلى المجلس التأدیبي االستئنافي خالل خمسة عشر یوما

  .لحالي ال یسمح باالستئناف اال في حالة العزل أو انھاء خدمة الموظف أن النظام ا
م والذي ١٩٩٩لعام ) ٧٥(ویعتبر تعدیل نظام المعدل لنظام الموظفین في جامعة البلقاء التطبیقیة رقم 

اقره مجلس األمناء الیوم للسیر في االجراءات القانونیة الالزمھ القراره من أھم االنجازات التي 
ً لرؤى جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسین تحققت  في سیادة  - حفظھ هللا  -في الجامعة وتحقیقا

 .القانون وتحقیق العدالة واختیار الكفاءة والجدارة ومحاربة المحسوبیة 

  ٨:صالرأي 
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 مختصون یؤكدون اھمیة تغلیظ العقوبات للحد من العنف الجامعي
 

  
اھرة العنف الجامعي أصبحت احدى أھم القضایا التي تشغل العدید من الجھات اعتبر مختصون ان ظ

داخل وخارج الجامعات األردنیة وتؤّرقھم على مختلف المستویات، خاصة بعد أن شھدت مختلف 
حاالت عنف أدت الى تدمیر بعض الممتلكات داخل الحرم الجامعي، كتكسیر الشبابیك واالبواب 

لسیارات المتواجدة في المنطقة،عدا عن تعطیل الدراسة في بعض والطاوالت وتحطیم بعض ا
  .الجامعات لبضعة أیام او اسابیع

  
وكان جاللة الملك عبدهللا الثاني اكد خالل لقائھ العام الماضي رؤساء الجامعات الحكومیة أن 

أو أن یكون الجامعات لكل بنات وأبناء الوطن، ومن غیر المقبول أن تصبح مالذا للعنف أو الفئویة، 
لن نسمح ولن نقبل باستمرار العنف الجامعي؛ "فیھا أي تطرف أو إقصاء، مشددا جاللتھ على أننا 

فالتجاوز على القانون مرفوض ومدان، وال یوجد أحد فوق القانون سواء من الطلبة أو من العاملین 
  ."في الجامعات

  
د حمدان قال إن التواصل مع الجسم رئیس لجنة التربیة والتعلیم في مجلس االعیان الدكتور محم

تنص التشریعات "الطالبي الجامعي یعتبر من أھم آلیات القضاء على العنف الجامعي، مقترحا أن 
الجامعیة صراحة على أنھ من واجب اإلدارة العلیا للجامعة ومسؤولي شؤون الطلبة فیھا إبقاء 

رة، وفتح باب الحوار حول ھذه المشاكل األبواب مفتوحة أمام الطلبة لعرض قضایاھم ومشاكلھم مباش
ً إلى الحلول المنطقیة التي تحفظ حقوق الطلبة وال تتعارض مع المصلحة العامة للجامعة ". وصوال

واضاف، ان من واجب أعضاء ھیئة التدریس ومسؤولي اإلدارة الجامعیة ایضا التواصل مع الطلبة 
ة في أوقات ذروة تجمع الطلبة، واالستماع لھم من خالل مغادرة المكاتب والنزول إلى ساحات الجامع

  .ومحادثتھم ومشاركتھم نشاطاتھم
  

واشار الى أھمیة إشغال أوقات فراغ الطالب اثناء الیوم الجامعي، من خالل التوسع في برامج 
النشاطات الطالبیة االجتماعیة والثقافیة والریاضیة والفنیة والمھنیة والتطوعیة، وشمول العدد األكبر 

ن الطلبة في ھذه النشاطات سواًء من حیث المشاركة أو الحضور للمشاھدة واالستمتاع، مقترحا أن م
للجسم الطالبي تنشر ) شھریة(یقوم رئیس الجامعة بوضع وتنفیذ برنامج محدد لتوجیھ رسالة دوریة 

ً على موقع الجامعة أو تعلق على لوحات اإلعالنات في العمادات، وتتضمن اإلن جازات التي الكترونیا
  .حققتھا الجامعة واألحداث والنشاطات البارزة للجامعة وأسرتھا

  
واكد أن التواصل مع الطلبة یؤدي الى بناء جسم طالبي جامعي متماسك، متحاب، متعاون، فخور 

  .بانتمائھ لجامعتھ، معتز بإنجازات جامعتھ على المستوى الوطني واإلقلیمي والعالمي
  

رئیس قسم القانون الخاص بالجامعة االردنیة الدكتور اشرف العدوان قال، إن كل جامعة لھا نظام 
تأدیبي خاص حول مخالفات الطلبة بحق العاملین أو أعضاء ھیئة التدریس أو فیما بینھم تبدأ بالتنبیھ 

االختصاص  وتنتھي بالفصل، وأن من واجبات لجان التحقیق الداخلیة في الجامعة التوصیة لصاحب
بفرض العقوبة حسب جسامة المخالفة اضافة الى عوامل اخرى، الفتا الى ضرورة تحصین البیئة 

  .الجامعیة، وتنظیم األنشطة الالمنھجیة، وتوعیة الطلبة وإرشادھم وتنمیة مواھبھم وصقل شخصیاتھم
  

  ٤:صالسبیل 
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ف الجامعي واشار الى الحاجة إلجراء بعض التعدیالت على التشریعات الناظمة للحد من العن
ووصفھا بعقوبات بدیلة كإدخال خدمة المجتمع في حال ارتكاب الطالب مخالفة بسیطة وتنظیم 

  .المحاضرات التوعویة والتوجیھیة
  

مدیر مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة االردنیة الدكتور موسى شتیوي قال، انھ تم اطالق 
ن منھجا لسیر عمل الجامعات االردنیة وللحد من ھذه استراتیجیة شاملة لمعالجة العنف الجامعي لتكو

  .الظاھرة والسعي إلحداث تغییر حقیقي في البیئة الجامعیة وفي بنیة وتفكیر الطلبة
  

واضاف ان انھ البد من الضبط الداخلي للطالب والمنظومة التعلیمیة من خالل تطبیق نمط أمني 
الجامعي یشعر من خاللھا بالمسؤولیة والتغییر  یكون الھدف منھ خلق بیئة صحیة دیمقراطیة للطالب

الحقیقي وان یكون متقبال لإلرشاد والتدخل بمشاكلھ من اجل المساعدة التصحیحیة الھادفة لخلق 
انسان مختلف، داعیا الى منح االمن الجامعي صفة الضابطة العدلیة وإدخال العنصر النسائي في 

  . االمن الجامعي
  

ر بأسس القبول في الجامعات ال سیما ما یتعلق بالقوائم الخاصة باالستثناءات كما دعا الى إعادة النظ
  .التي اصبحت تطرح حالة من عدم العدالة بین الطلبة

  
ولفت الى اھمیة تكثیف العبء الطالبي واشغال وقت فراغھم باألبحاث واالنشطة الالمنھجیة، 

متنفس لھم لتبدید الطاقة السلبیة وصقلھا وإحداث تغییرات جذریة وواسعة في مناھجھم من أجل ایجاد 
 .بأشكال ال منھجیة بالرغم من وجود جو عام رافض لتلك الظاھرة
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  )ید الطالبات للجامعات(تواصل 
  

في مباراة كرة الید التي  ١٩/٧فاز فریق جامعة األمیرة سمیة على فریق جامعة البلقاء التطبیقیة 
  .اقیمت امس في قاعة جامعة فیالدلفیا ضمن بطولة الطالبات للجامعات االردنیة

  
نة والبلقاء علي الخطیب مدیر النشاطات الریاضیة في الجامعة، یلتقي فریقا جامعة الزیتو. وحسب د

عند الحادیة عشرة صباح غد الخمیس بذات القاعة لتحدید المركز الثالث، تعقبھا مباراة الجامعة 
  .االردنیة وجامعة االمیرة سمیة لتحدید الفائز بلقب الجامعات

  ١٩:صالرأي 
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  ‘‘التوجیھي‘‘تحذر من إلغاء الرسوب في ‘‘ ذبحتونا‘‘

  
قییم توجھ وزارة التربیة والتعلیم العتماد ت" ذبحتونا"رفضت الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة 

بوضع مجموع عالمات الطالب وإرسالھا إلى وحدة "في نتیجة التوجیھي واالكتفاء " راسب أو ناجح"
  ".القبول الموحد لتتمكن من تحدید تخصص ونوع دراسة الطالب ضمن المجموع العام

إلصالح العملیة التعلیمیة، " مجتزأة"واعتبرت، في بیان لھا أمس، أن الحدیث الحكومي عن قرارات 
لن یؤدي إال إلى المزید من التخبط وتدمیر "ن وضع خطة استراتیجیة شاملة وعابرة للحكومات دو

وملف التوجیھي أكبر بكثیر من أن یتم عالجھ بقرار مجتزأ ھنا أو قرار مبتور . العملیة التعلیمیة
  .على حد وصف البیان" ھناك

ألف  ٨٠ي رسوب ما یزید على ورأت أن إصالح التوجیھي، وخاصة ما یتعلق بالكارثة األكبر وھ
 ً ً بالبنیة التحتیة "طالب سنویا یتم من خالل منظومة وخطة عمل تبدأ من الصفوف األساسیة، مرورا

  ".والمناھج المدرسیة والمعلمین وانتھاًء بالتوجیھي
دون دراسات مسبقة أو خطة ) یتم(وبھذا الحجم "اعتبرت أن اتخاذ مثل ھذه القرارات " ذبحتونا"لكن 
  (...)".ولیة أو حتى طرح ھذه القضیة للنقاش على مستوى الخبراء والمختصین شم

كل أنظمة التوجیھي بالعالم "، وقالت "ال یخدم عملیة إصالح التوجیھي"واشارت الى ان القرار 
تخضع طلبتھا للنجاح والرسوب، وما یختلف ھو آلیة القبول بالجامعات ولكن األھم ھو أنھ ال یوجد 

ً شھادة ثانویة عامة أو دبلومانظام یعطي ط ً راسبا   ".البا
سیعزز "، وانھ "سیضاعف من إشكالیة مخرجات التعلیم الجامعي"كما حذرت من ان إلغاء الرسوب 

  ".المستفید األكبر من القرار ھو الجامعات الخاصة"، وان "من الطبقیة بالتعلیم الجامعي

  ٧:صالغد 
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مستقبل غامض ینتظرھم: خریجو الكلیات الطبیة .. 
محمد القضاة. د  

ُقرأ بعنایة وتشیر الى أن عدد االطباء العاطلین عن العمل یزید  أرقام البطالة بین األطباء یجب أن ت
الطب على مقاعد الدراسة في الجامعات المحلیة وغیرھا  عن الف طبیب، في حین ان اعداد طلبة

ألفا، وھذه االرقام حسب تصریح نقیب األطباء قبل مدة تتسبب بزیادة الفجوة بین  ٢٣یزید عن 
ویعرف الجمیع أّن القطاع الطبي في االردن من . مدخالت التعلیم ومخرجاتھ وما یحتاجھ سوق العمل

یة المجتمع األردني، وھو القطاع األغنى والمؤثر في الحراك القطاعات المنتجة والمؤثرة في بن
االجتماعي، ومھنة الطب من المھن المرموقة التي یسعى إلیھا الشباب األردني بكل فئاتھ، حتى باتت 

والمھم ان تنظر ! كلیات الطب تغطي معظم الجامعات، حتى الجامعات التي ال تملك مستشفیات
اء المقیمین العاملین دون أجر، حیث قال نقیب االطباء في أحد الجھات المعنیة لموضوع االطب

واشار الى ان الطبیب الذي یلتحق . إن واقع ھؤالء مریر، ویجب النظر في حقیقة معاناتھم«: لقاءاتھ
ببرامج االقامة خالل خمسة اعوام، توكل لھ مسؤولیة معاینة المرضى الجدد فور وصولھم 

وصاتھم، وادخالھم وكتابة سیرتھم المرضیة وتقاریر خروجھم تحت للمستشفى، ومتابعة حاالتھ وفح
وبین ان كل ھذا الجھد والوقت، یبذلھ الطبیب . اشراف االخصائي، باالضافة للمناوبات اللیلیة شھریا

المقیم دون أجر، ناھیك عن بعض القطاعات التي تشترط ان یدفع الطبیب المقیم رسوما شھریة لقاء 
ھذا الكالم یجب ان یؤخذ على محمل الجد . »قامة، وھذا كلھ ھدر وتحدید لجھودهالتحاقھ ببرنامج اال

وقبل . من قبل الجمیع؛ وزارة الصحة والخدمات الطبیة والقطاعات الطبیة الخاصة والنقابة نفسھا
 البرنامج»الحدیث یجب اال ننسى تلك المقالة الضافیة التي كتبھا معالي الدكتور ولید المعاني وعنوانھا

كانون األول دیسمبر  ٢١، وتم نشرھا یوم األحد »الوطني الموحد لإلقامة الطبیة ضرورة ملحة
وفیھا یضع النقاط على الحروف في  http://alghad.com/m/articles/542488والرابط ٢٠٠٨

  .موضوع یشغل القطاع الطبي خاصة االطباء الجدد
  

العداد الكبیرة من األطباء الجدد الذین تخرجھم والسؤال كیف السبیل لفتح أبواب ھذا القطاع امام ا
الجامعات داخل اْالردن وخارجھ؛ النجاز سنة االمتیاز واإلقامة، من المسؤول ھل ھم األطباء الكبار 
ً البناء مھنتم من األطباء الجدد؟ مع أنھم یحوزون المنافع والحوافز دون أدنى  الذین ال یلقون باال

! وبالتالي ال یبادرون لحل مشكلة المتدربین منھم ! ھذا القطاع برمتھ؟تفكیر بالنتائج التي تلحق ب
ولماذا اإلعالن عن عدد ضیئل ومحدود جدا من الشواغر ألطباء اإلقامة، والشواغر المعلنھ بالكاد 

ً كیف یتدبر مئات األطباء أماكن تدریبھم؟! تكفي ربع عدد خریجي سنة واحدة في كلیة طب ناشئة ! اذا
؟ !وجد بعض ھؤالء مكانا قد یضطر لدفع راتب شھري للجھة التي سیقضي بھا تدریبھ ولألسف اذا

وال تكمن المشكلة ھنا، وإنما تتراكم اإلعداد الكبیرة من األطباء عند االلتحاق ببرامج اإلقامة والفرص 
 تبادر ھنا محدودة جدا جدا، ومن المؤسف أّن المستشفیات الجامعیة وال الخاصة وال نقابة األطباء ال

وأما االعداد ! لحل ھذه المعضلة؟ وحین یعلن عن الشواغر تجدھا مخصصة فعلیا لفئة محدودة ؟
ً في سبیل إیجاد فرصة اإلقامة ولماذا ال تقوم نقابة ! الكبرى فال شواغر لھا؟ وعلیھم ان یبحثوا طویال

نتھا باریحیة بعیدا عن وھي ال تبادر لعمل شيء البناء مھ! األطباء بعالج ھذه المشكلة من اساسھا؟
؟ ولصالح أبناء فئة !التعقیدات اإلداریة والواسطات السلبیة التي یمارسھا أبناء المھنة لبعضھم بعضاء 

واذا وجد الطبیب مكانا لعمل اإلقامة یفاجأ أّن علیھ ان یقضي سنوات اإلقامة وھو یناوب ! منھم؟
یدفعوا من مالھم الخاص للمستشفیات ویدرس ویعمل دون أجر؛ ال بل إن كثیرین منھم یجب ان 

والقطاعات التي یعملون فیھا اإلقامة، ودون ان نجد أدنى رغبة من ھذه القطاعات النصافھم وتوفیر 

 مقاالت

  ١٣:صالرأي 
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رواتب لھم بدل التعب والجھد والمال والسنوات التي یقضونھا في الدراسة، وھم النخبة في المجتمع، 
َّاع القرار في القطاع الطبي ! لھم ؟ ویعانون معاناة ال حصر لھا، ولالسف ال بواكي الن معظم ُصن

مع ان !) وببالش ؟( سعداء بوجود مئات ال بل آالف من األطباء یبحثون عن مكان للتدریب واإلقامة 
  .الخریجین في اي تخصص علمي آخر تجد من یھتم بھم ویدفع لھم اجرا یتناسب مع تخصصاتھم

  
ھؤالء مطالبون بتحمل المسؤولیة الوطنیة لحل مشكلة  القطاع الطبي ووزارة العمل والحكومة كل

التوسع في إعداد الخریجین، وإیجاد فرص تدریب وإقامة مدفوعة األجر، وازالة العوائق التي تضعھا 
بعض المستشفیات امام أطباء االمتیاز واإلقامة؛ وال بد ایضا من الغاء الخمس عشرة عالمة التي 

ة لصالح األطباء الذین عملوا سنة االمتیاز فیھا كافضلیة على تضعھا بعض المستشفیات التعلیمی
؟ وھذا أمٌر یخلق تشوھات حقیقیة بین ابناء المھنة الواحدة من !زمالء لھم تدربوا في أماكن أخرى 

األطباء الراغبین باإلقامة، وبالتالي ال بد لصانع القرار ان یخرج عن صمتھ، ویعمل بجد 
تذوق المر، ویدفع الطبیب الواحد منھم اجمل سنوات عمره وھو یعاني  وموضوعیة لھذه النخبة التي

في حین زمالؤه في مھن اخرى یستقرون ویعیشون حیاتھم الطبیعیة، ! المرارات الواحدة تلو االخرى
، ونقول !)مین ضربھم على أیدیھم لدراسة الطب: (وال ینبغي ان نسمع السخریة من كبار األطباء

وھذا ما یخلق ! عشرات المرات، والتوسع في القطاع الطبي مكانك سراالردن سكانھ تضاعف 
التشوھات؛ ال بد من بناء مستشفیات جدیدة، وال یعقل ان تبقى النقابة تبحث عن مكاسب لألطباء 
الكبار على حساب األطباء الجدد الذین یجب ان تبادر لحل مشكالتھم، وھي قادرة على فرض حلول 

میع؛ خاصة ان نسبة قلیلة من حوافز األطباء یمكن ان تحل ھذه المشكلة، واقعیة ومعقولة على الج
ویجب فتح األبواب امام األطباء الجدد لحل مشكالتھم بطریقة حضاریة تحترم إنسانیتھم وجھدھم 
وعملھم، واالمل بخطة فعلیة تنھض بھذا القطاع برمتھ تعید رسم البسمة على وجوه طبقة النخبة من 

وال بد من مشروع وطني یفتح األبواب ألطباء . لذین یستحقون االحترام واالھتماماألطباء الجدد ا
اإلقامة خاصة ان ھذه األبواب مغلقة في معظم دول العالم ومن أولى من االردن للبدء في ھذا 
المشروع الذي نبھ الیھ الدكتور المعاني قبل تسع سنوات، ولالسف ال آذان صاغیة لھذه المشكلة التي 

  .م سنة تلو االخرىتتفاق
  

وبعد، لعل من المفید ان نذكر أّن معظم المستشفیات والمراكز الصحیة تعاني نقص االطباء، ومن 
المفید ان نذّكر صانع القرار في المستشفیات ووزارة الصحة ومختلف القطاعات الطبیة أّن االعتداء 

رئ المستشفیات یصدم بعدم على االطباء مرفوض جملة وتفصیال؛ لكن حین یذھب المریض الى طوا
وجود خدمات تمریضیة وطبیة، وحین یصر اھل المریض على معرفة قلة االھتمام وغیاب االطباء 
عن مریضھم، یعرفون ان المستشفیات تعاني نقصا كبیرا في االطباء، وھو امٌر یؤدي الى شجارات 

ك على الجھات المعنیة واعتداءات ونتائج سلبیة على طرفي المعادلة المریض والمستشفى، ولذل
ببطالة االطباء ان تصّر على تعیین االطباء؛ خاصة ممن یطالبون بعمل اإلقامة، ولالسف الناس 
یشكون واألطباء یشكون والخدمات الطبیة ھي الضحیة وال أحد یستجیب، ال المستشفیات الجامعیة 

 !ذار؟؟ فمن یا ترى سیقرع جرس االن!وال الخاصة وال القطاعات ذات العالقة
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 إلى وزیر التربیة والتعلیم
 محمد السحیم

 
ونتفق . نعلم جمیعا أن وزارة التربیة والتعلیم أھم الوزارات على اإلطالق، شأنھا شأن وزارة الصحة

جمیعا على ان مقیاس تقدم الشعوب یكمن في مجالي الصحة والتعلیم، واذا اخذنا بعین االعتبار ان 
م ھو مرتبة االھتمام االولى في عالمنا الیوم، وان اي خلل الصحة ھي، ایضا، نتاج التعلیم فإن التعلی

  .في ھذه المجاالت ھو، بال شك، تأخیر وترھل في نمو الدول وتقدمھا
ّا ننتظر من وزارة التربیة ان تعلن في عھدھا الجدید فكرا وفلسفة جدیدین في تطویر التعلیم  كن

المواد التعلیمیة، حیث ان معظم المناھج واستحداث نموذج جدید وأسلوب متمیز في تطویر المناھج و
في كثیر من الدول تصاغ على ضوء دراسات مقارنة لما یتم في دول متقدمة مع االھتمام بعلوم 
المستقبل ووسائل االتصال الحدیثة وتطویر المناھج بعملیة مستمرة لمواجھة متطلبات العصر الذي 

ة تستشعر نبض تطور المجتمع في كل مجاالت كما أن الخطط التعلیمیة یجب ان تكون عملی. نعیشھ
الحیاة، وما یمكن أن یحدث مستقبال من متغیرات سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة، یكون لھا تأثیرھا 

  .على المجتمع، وبالتالي تنعكس على شكل التطویر المقصود
م لتنمیة التفكیر من المفروض ان الخطط التعلیمیة تأخذ متطلبات العصر وتعمل على مالحقة التقد

االبتكاري والقدرة على حل المشكالت وإیجاد مھارات مكتسبة في التفكیر والبحث واالطالع 
  .والتجدید في جمیع المراحل التعلیمیة

یخیم على وزارة التربیة والتعلیم معتقد ان قوة الوزارة تأتي من قوة وتعقیدات امتحان الشھادة الثانویة 
ا االمتحان یحظى باھتمام الوزراء الجدد على حساب باقي المراحل الدراسیة العامة، ولھذا نجد ان ھذ

االساسیة، وھذا ما حصل في اول قرار اتخذه  معالي الوزیر الجدید والمتمثل في اعتماد امتحان 
  .الثانویة العامة في دورة واحدة

، على اعتبار ان إن اختصار دراسة اثنتي عشرة سنة في امتحان تقییمي ال تتجاوز مدتھ ساعتین
امتحان الثانویة العامة دورة واحدة في العام، ھو قرار مجحف بحق التعلیم وبحق الطالب، فلیس من 
المعقول بأي حال من األحوال ان یتم تقریر مصیر طالب امضى حیاتھ على مقاعد الدراسة باختبار 

نا ان ھذا النظام كان مطبقا في مدتھ ساعتان، ھل ھذا ھو التطور الذي ننشده  في تعلیمنا اذا ما عرف
  .بدایة خمسینیات القرن الماضي

ّا نتمنى أن تتم دراسة استحداث اختبار تحصیلي في مرحلة الصف التاسع تقوم بھ مدیریات التربیة  كن
في المناطق، وعلى غرار امتحان الثانویة العامة، بینما تكون السیطرة واإلشراف من الوزارة نفسھا  

والعدل في كل مدارس المملكة، وان تكون درجة تحصیل الطالب في ھذا  االمتحان  لضمان الشفافیة
ھي ما یقرر مساره األكادیمي او المھني، وبنفس الوقت تخصص نسبة من ھذا االمتحان في المعدل 
التراكمي للثانویة العامة، بحیث تخصص خمس عالمات منھ على سبیل المثال، باالضافة الى خمس 

ر وخمس عالمات للحادي عشر، وھذا یساعد على رفع المستوى التعلیمي للمرحلة عالمات للعاش
الثانویة كاملة وال یقتصر على شھادة الثانویة العامة، كما یزید االھتمام لدى الطالب، وبنفس الوقت 

  .یؤدي الى نتائج ایجابیة كثیرة مثل االنضباطیة والنظام عند الطالب
ھذا مجرد اقتراح، وھناك حلول كثیرة كان باالمكان، مثال، عمل دراسات مقارنة مع ما تقوم بھ 
الدول المتقدمة، لكننا ما نزال، ولالسف الشدید في مختلف وزاراتنا، نعمد إلى اتخاذ قرارات ارتجالیة 

بمجتمعاتنا، ال عشوائیة بعیدة  عن التخطیط الممنھج المبني على دراسات علمیة من شأنھا ان تنھض 
 .أن تكون سببا لضعفھا

  ١٩:صالغد 
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او بدل مكالمات لممثلي الحكومة » ھواتف خلویة«ھاني الملقي طالب بعدم صرف . رئیس الوزراء د
الرئیس كلف وزارة المالیة ودیوان المحاسبة متابعة ھذا .. ت سواء رؤساء او اعضاءفي الشركا

مطالبة الملقي شملت الشركات والمؤسسات التي تساھم بھا الحكومة وشركة ادارة المساھمات . االمر
  .الحكومیة والشركات التابعة والحلیفة لھا

  
  

مجلس الوزراء الزم الوزارات والدوائر الرسمیة والمؤسسات كافة بتدریب كوادرھا وتأھیلھا بشكل 
  .یمكنھا من تطبیق قانون الرقابة والتفتیش على االنشطة االقتصادیة وذلك بالتنسیق مع وزارة العدل

  
.. الف دینار متحققة علیھا ٢٤الحكومة طالبت احدى الشركات الصناعیة الكبرى بتسدید اكثر من 

انونیة بحقھا في حال التخلف عن الحكومة امھلت الشركة شھرین للدفع وحذرتھا من اتخاذ اجراءات ق
  .دفع المبلغ

  
  
  
  
  
  
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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یتوقع وصول وفد عراقي رسمي إلى عمان خالل الفترة المقبلة، حیث یبحث مع المسؤولین األردنیین 
  .إنشاء أنبوب نفط یمتد من البصرة العراقیة إلى العقبة جنوب المملكة

  
أحر العزاء لنظیره المصري سامح شكري وزیر الخارجیة وشؤون المغتربین أیمن الصفدي تقدم ب

نقف ": "تویتر"الصفدي قال في تغریدة لھ على موقع . لسقوط شھداء الكنیستین في مصر قبل یومین
أكدت لمعالي سامح شكري أننا معا في محاربة . مع الشقیقة مصر ونثق أنھا ستنتصر على الضاللیین

  ".أحر التعازي. اإلرھاب وعصاباتھ
  

أصیب مسؤول في وزارة الصحة أمس إثر تعرضھ للضرب بأداة حادة داخل مبنى الوزارة وفق 
وأشارت المصادر إلى أن رئیس قسم بالوزارة تعرض للضرب المبرح واإلیذاء في . مصادر مطلعة

یث تم نقل المصاب منطقة الوجھ من قبل أحد المراجعین مستخدما كأس ماء زجاجي مكسور، ح
  .لمستشفى األمیر حمزة، وباشرت األجھزة األمنیة تحقیقاتھا في الحادثة

  
یعقد المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقین ووزارة التنمیة االجتماعیة ظھر غد الخمیس 

ویحضر المؤتمر رئیس المجلس األعلى سمو .نمؤتمرا صحفیا بعید توقیع مذكرة تفاھم بین الطرفی
األمیر مرعد بن رعد بن زید ووزیر التنمیة االجتماعیة وجیھ عزایزة في فندق الالندمارك، ویتناول 

  .ایجازا حول مناقشات األردن في األمم المتحدة أمام لجنة اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي المعاقین
  
  
  
 

  زواریب الغد


