
  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أن) عم962- 6( 5300426) فاكس: 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
1 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 
  
  

  
  
  

  الجامعـــــة األردنیــــة
  

  
  
  

  اإلعالم والعالقات العامة  دائرة
  

  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  17/7/2019التاریخ :                                                     األربعاءالیوم :   



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أن) عم962- 6( 5300426) فاكس: 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
2 

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

                 
 ـوضـــــوعالمــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
خالل رعایتھ اعمال مؤتمر "العنف القائم على النوع االجتماعي: 

  واقع الخدمات االجتماعیة والصحیة والقانونیة في األردن"
التلھوني: العنف القائم على النوع االجتماعي یشكل انتھاكا للقوانین 

  ویقف عائقا أمام تقدم المرأة

3  

  ة في األردنیة بعنوانورشة تدریبی
اختیار مجال العمل لتخصصات تكنولوجیا المعلومات والتعریف 

  بقطاع األمن السیبراني

8  

  11  انطالق حملة كفى لنزیف الفرح الثانیة في الجامعھ األردنیة
ا في منصتھا لإلبداع في » زین« ً تستضیف غسان نقل متحدث

  الجامعة األردنیة
12  

ُعرض الساعة السابعة  مقابلة الملك "ذكریات لم تنشر من قبل" ت
  مساء األربعاء..

14  

   شؤون جامعیة

ُ وقطر لم  تی: قرار الكو  ماتیغن  ةیعلى الجامعات االردن طبّقی
  فقط

15 

 16  أكادیمیون قلقون على مستقبل التعلیم العالي باالردن

   مقاالت

 م. وائل سامي/نصف ملیار دوالر دخل األردن من التعلیم الجامعي
  السماعین

18 

 19  سامر محمد العبادي/تبقى الحل!» االستراتیجیة الوطنیة«التعلیم.. 

عن إلغاء اعتماد الجامعات ” التعلیم العالي“هل تراجعت 
  حسن علي كرم/ صحافي كویتي/األردنیة؟

20 

 22  زیاد الرباعي/جودة التعلیم

 23  وفیات
  24  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أن) عم962- 6( 5300426) فاكس: 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
3 

  
  

اعمال مؤتمر "العنف القائم على النوع االجتماعي: واقع الخدمات االجتماعیة خالل رعایته   

 "والصحیة والقانونیة في األردن

  التلهوني: العنف القائم على النوع االجتماعي یشكل انتهاكا للقوانین ویقف عائقا أمام تقدم المرأة

أكد وزیر العدل  -سناء الصمادي

لقائم الدكتور بسام التلهوني أن العنف ا

على النوع االجتماعي یشمل كل فعل 

مؤذ یرتكب ضد إرادة الشخص ویعتمد 

على الفوارق المحددة اجتماعیا بین 

  ."الذكور واإلناث " النوع االجتماعي

وأشار خالل رعایته الیوم أعمال مؤتمر "العنف القائم على النوع االجتماعي: واقع الخدمات 

ألردن" في الجامعة األردنیة أن العنف القائم على النوع االجتماعیة والصحیة والقانونیة في ا

االجتماعي تتعرض له اإلناث أكثر من الذكور بسبب العالقات غیر المتكافئة بین الرجل والمرأة، 

األمر الذي یشكل انتهاكا للقوانین ویقف عائقا أمام تقدم المرأة ویسلبها الكثیر من الحقوق التي أقرتها 

  .والتشریعات الوطنیةالمواثیق الدولیة 

وقال التلهوني" إن األردن قطع أشواطا ملموسة في مجال تكافؤ الفرص والمساواة بین الجنسین، 

وتمكین المرأة سواء على المستوى المحلي والدولي، وذلك بجهود جاللة الملك عبد اهللا الثاني ابن 

ضعفة في المجتمع المحلي الحسین الذي أوعز الى كافة القطاعات بضرورة إیالء الفئات المست

األهمیة القصوى في الخطط واالستراتیجیات التنمویة وخاصة أن المرأة خطت جنبا إلى جنب مع 

  ."الرجل خطوات دؤوبة ومثابرة نحو بناء المجتمع لتسمو فیه المبادىء والقیم اإلنسانیة

 أخبار الجامعة

/العربي /الغد الكترونيأخبار/عمون/المدینة نیوز/السوسنة/أخبار البلد/ھال /الدستور الكتروني4أخبار األردنیة/بترا/الرأي ص:
  5/األنباط ص:الجدید
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وبرامج التنمیة  وأضاف أن الحكومات التزمت بإدماج مفهوم النوع االجتماعي في كافة سیاسات

لتعزیز دور المرأة، ومواجهة التحدیات والمعیقات الهیكلیة التي تحول دون تحقیق قیم العدالة بین 

  .الجنسین

وشدد التلهوني على أن نبذ العنف ال یتم إال من خالل خلق وعي ثقافي لدى كافة شرائح المجتمع 

  .كافة صورهوتشدید العقوبات على كل من تسول له نفسه ارتكاب العنف ب

وعرض التلهوني خالل كلمته جملة من اإلصالحات والتعدیالت التي اتخذتها المملكة األردنیة على 

التشریعات للحد من العنف القائم على النوع االجتماعي التي كان أبرزها صدور قانون الحمایة من 

ة، وصدور الذي وفر المزید من صور الحمایة للضحی 2017) لسنة 15العنف األسري رقم (

الذي حقق العدید من اإلنجازات لمنع الجاني من  2017تعدیالت على قانون العقوبات المعدل لسنة 

االفالت من العقاب، وكذلك استحداث المشرع بدائل إصالح مجتمعیة من شأنها التركیز على فكرة 

دماج المحكوم علیهم في المجتمع   .اإلصالح والتأهیل بدال من السجن، وإ

لهوني المؤتمرین للخروج بتوصیات توفر نواة ألنشطة حقیقیة تنفیذیة من شأنها تعزیز سبل ودعا الت

  .نبذ العنف القائم على النوع االجتماعي والنهوض بواقع المرأة في األردن

بدوره بین رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عبد الكریم القضاة أن المؤتمر الذي ینظمه مركز دراسات 

ون مع مؤسسة طوكیو یتناول في مضمونه ومحاوره موضوعا في غایة األهمیة، لتطبیق المرأة بالتعا

  .الدعوات المنادیة بحقوق اإلنسان والمرأة والشباب

وقال " عن الحدیث عن الحقوق تبرز مسألة حقوق المرأة، التي تعد مبدأ أساسیا لحقوق اإلنسان، 

 "مساواة بین الجنسینوشكل التمییز ضد النساء العائق األساسي لتحقیق ال
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وأضاف ان للشباب رجاال ونساء دورا رئیسا في المجتمع األردني وفي عملیة التنمیة الشاملة، فالمرأة 

  .بلغت مكانة رفیعة ولعبت دورا بارزا في الحیاة السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة

یز وجودهن كعنصر فاعل في وتابع القضاة " أن الجامعة لن تتوانى عن االستمرار بدعم النساء وتعز 

المجتمع، وذلك من خالل االستثمار بطاقاتهن، والمتمثلة بجهود مركز دراسات المرأة ومحاولة خلق 

فرص العمل التي تضمن مشاركة المرأة على كافة المستویات بما فیها المواقع القیادیة، وتعظیم دور 

  ."الشباب

ر دبابنة إن المؤتمر جاء لیركز على قضیة متخصصة وقالت مدیرة مركز دراسات المرأة الدكتورة عبی

تبرز وتناقش قضیة العنف المبني على النوع االجتماعي من حیث واقع الخدمات االجتماعیة 

والصحیة والقانونیة في األردن، ونقل الضحایا إلى سبل النجاة، وتأهیل المسیئین لیكونوا بناءین في 

  .مجتمعهم مع وجود المسأءلة

المؤتمر الذي یشارك فیه خبراء وأكایمیون متخصصون من األردن وعدد من الدول وأضافت أن 

العربیة واألجنبیة، یناقش في أربع جلسات واقع خدمات العنف االجتماعي في قطاعي العدالة 

والشرطة، من حیث المالحقة القضائیة، وخدمات العنف المبني على النوع االجتماعي من منظور 

  .األسرة في تعزیز خدمات العنف المبني على النوع االجتماعي قانوني، ودور حمایة

وتسلط الجلسة الثانیة الضوء على دور المؤسسات الوطنیة والدولیة والمجتمع المدني في تعزیز 

خدمات العنف المبني على النوع االجتماعي، ودور صندوق األمم المتحدة للسكان في تعزیز خدمات 

جتماعي، ودور المجلس الوطني لشؤون األسرة، ودور اللجنة الوطنیة العنف المبني على النوع اال

  لشؤون المرأة، ودور المجتمع المدني في ذلك
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أما الجلسة الثالثة فتتناول خدمات العنف المبني على النوع االجتماعي في قطاع الصحة ودور وزارة 

  .الصحة، وخدمات التأهیل ودمج المسیئین من منظور النوع االجتماعي

وتركز الجلسة الرابعة على خدمات العنف المبني على النوع االجتماعي في قطاع التنمیة االجتماعیة 

والحمایة االجتماعیة لألردنیین والالجئین من منظور وزارة التنمیة االجتماعیة، ودور منظمات 

ف المبني على المجتمع المدني في تعزیز الحمایة االجتماعیة، وآلیات التدخل المهني مع حاالت العن

  .النوع االجتماعي

وعرضت منسقة برنامج مؤسسة طوكیو ماري سازوكي دور المؤسسة في دعم الطلبة واالستفادة من 

  .المنح التي تقدمها في المجاالت اإلنسانیة واالجتماعیة

 ونوهت أنه بالرغم من المساحات الجغرافیة بین الیابان واألردن إال أنها تتشابه وتتقارب  في بعض

  .المواضیع كمؤشر الفجوة الجنسیة الذي صدر عن المنتدى االقتصادي العالمي

وتحدثت الخبیرة اإلقلیمیة في مجال العنف المبني على النوع االجتماعي أسمهان الوادي عن هذه 

) في بعض الدول للعنف الجسدي 5) نساء من (3الظاهرة التي تعد عالمیة، حیث تتعرض (

األردن أقل من هذا المستوى حیث تتعرض واحدة من أربعة نساء للعنف، والجنسي، مشیرة إلى أن 

أما العنف الجسدي في المنطقة العربیة تتعرض واحدة من ثالث نساء، فیما باألردن واحدة من خمس 

  .نساء

وأشارت أن زواج القاصرات في دول السودان والیمن یعد األكثر بین الدول العربیة، أما في األردن 

  .) وتعد نسبة قلیلة مقارنة بالدول األخرى18) نساء تحت سن (10حدة من (فتتزوج وا
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وقالت الوادي إن األردن من الدول التي لدیها فرصة كبیرة لتكون من أوائل الدول بعد تونس في تقدیم 

خدمات أفضل للعنف المبني على النوع االجتماعي، وذلك بمراجعة الخدمات وصفاتها، والموارد، 

  .لومات، والتنسیق بین المؤسسات للوصول إلى خدمات عالیة المستوىوأنظمة المع

یشار إلى أن المؤتمر یهدف إلى إبراز واقع الخدمات االجتماعیة والصحیة والقانونیة المقدمة في هذا 

  الشأن.
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  ورشة تدریبیة في األردنیة بعنوان

  األمن السیبرانياختیار مجال العمل لتخصصات تكنولوجیا المعلومات والتعریف بقطاع 

عقد مركز االستشارات  - آیه العبادي

والتدریب في الجامعة األردنیة 

بالتعاون مع  شركة دقة التفكیر 

 لإلستشارات الفنیة والتقنیة وبدعم

"IEEE"  ونقابة المهندسین األردنیین

ورشة تدریبیة بعنوان  "اختیار مجال 

العمل المناسب لتخصصات 

عریف بقطاع األمن السیبراني"  قدمها مهندسون مختصون، بحضور عدد تكنولوجیا المعلومات والت

  . من الطلبة

وبحسب رئیس شعبة التسویق في المركز احمد فریحات فإن الورشة جاءت انطالقًا من رسالة المركز 

الرامیة إلى تأهیل وتدریب الشباب األردني والطلبة الخریجین والطلبة الذین على مقاعد الدراسة  

ثراء مهاراتهم ومعارفهم المختلفةإلرشاد   .هم نحو البرامج والتخصصات المطلوبة في السوق وإ

وأضاف أن المركز یقدم البرامج والدورات التدریبیة المختلفة المنسجمة مع حاجات السوق ومتطلبات 

المؤسسات في القطاعین العام والخاص والتوجه نحو االقتصاد المعرفي مستعینًا بخبرات وكفاءات 

  .تخصصةم

وأكد الفریحات أن الشهادات الصادرة  من المركز یصادق علیها من وزارة التعلیم العالي والبحث 

العلمي، مضیفا أن المركز حصل على موافقة من رئاسة الوزراء باعتباره مركزًا تدریبیًا معتمدًا 

  .للمؤسسات الحكومیة والهیئات العامة

  أخبار األردنیة
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ابة الدكتور مالك العمایرة عن تخصصات تكنولوجیا وتحدث رئیس الشعبة الكهربائیة في  النق

المعلومات  المختلفة منها الشبكات، والبرمجة وأمن المعلومات، وضبط الجودة، وقارن فیما بینها 

  .وكیفیة اختیار األفضل منها التي تناسب شخصیة وطموح الطالب

األكادیمیة والعملیة في وتطرق بحدیثه عن التخصصات المشبعة والراكدة وكیفیة تنمیة المهارات 

  . مرحلة ما  بعد التخرج لیؤهل الطالب  إلى دخول سوق العمل واكتسابه الخبرة الالزمة

،  منوهًا بأن السوق  وأكد العمایرة أن المهندس األردني أثبت حضوره المهني والعلمي محلیًا وأقلیمیًا

الحدیثة حیث ظهرت مهن جدیدة المحلي والعالمي یتغیر بشكل جذري في ضوء التوجیهات العالمیة 

لم تكن موجودة أسهمت في التحول إلى التكنولوجیا وفتح اآلفاق للمهندسین في قطاع تكنولوجیا 

  .المعلومات

ولفت إلى إمكانیة  تحقیق النمو االقتصادي األردني باالعتماد على الكوادر البشریة المؤهلة والخروج 

وجیه الكوادر نحو قطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت باألردن من األزمة االقتصادیة من خالل ت

إضافة إلى مجاالت التطویر والتحلیل واالستشارات والتدریب وغیرها مبینًا قدرتها في المساهمه في 

  .التحول االستراتیجي نحو االقتصاد المعرفي

رات الفنیة والتقنیة عن وتحدثت المهندسة مروة الفواعیر مدیرة االتصال في شركة دقة التفكیر لالستشا

ّعد من القطاعات المهمة في تكنولوجیا المعلومات، إلى  األمن السیبراني ومستقبل التكنولوجیا حیث یُ

جانب تحدثها عن الوسیلة األفضل في الحصول على فرصة العمل المطلوبة في قطاع األمن 

  .السیبراني

ف دخالً في قطاع تكنولوجیا المعلومات وأضافت أن وظائف األمن السیبراني تعّد من أعلى الوظائ

إلى جانب توضیحها كیفیة دخول هذا القطاع والتعرف على مجموعة من أدوات فحص  2019لسنه 

  ."Pent testing tools "     االختراق الممیزة منها
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واشتملت الورشة على فقرة ساخرة قدمها الطالب أحمد حمودة  تحدث فیها عن یومیات طلبة 

  المعلومات  ومناقشة آمالهم وطموحاتهم والتحدیات التي یواجهونها.تكنولوجیا 
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  انطالق حملة كفى لنزیف الفرح الثانیة في الجامعھ األردنیة

 

أطلقت مدیریة األمن العام حملة "كفى 

لنزیف الفرح" الثانیة في الجامعة 

األردنیة، استمرارا للحملة التي اطلقتھا 

الق المدیریة للتصدي لظاھرة اط

  . العیارات الناریة

وتھدف الحملة التي جاءت برعایة 

مدیر شرطة شمال عمان العمید الدكتور تامر المعایطة وبحضور نائب رئیس الجامعة للشؤون 

االداریة الدكتور عمر الكفاوین وعدد من قیادات المجتمع من اعضاء المجالس المحلیة واعضاء 

لخوارزمي، الى التصدي لھذه الظاھرة للحفاظ على ارواح الالمركزیة وطلبة الجامعھ وطلبة كلیة ا

  . المواطنین وسالمتھم الجسدیة والمعنویة، بالتشارك مع المجتمع  واجھزة الدولة

واشتملت الحملة على مداخلة قدمتھا والدة الطفل سیف الذي تعرض الصابة من جراء اطالق 

ة جراء ھذه الظاھرة، مناشدة كل اجھزة العیارات الناریة، تحدثت فیھا عن تجربة طفلھا المریر

  .ومؤسسات الدولة للتصدي لمثل ھذه الظاھرة واالفة المجتمعیة

واختمتت الحملة بتوزیع ضباط الشرطة المجتمعیة لفرع شمال عمان البرشورات على الطلبة 

  .والحضور

  أخبار األردنیة
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ًا في منصتھا لإلبداع في الجامعة األردنیة» زین«   تستضیف غسان نقل متحدث

 ت شركة زین األردن جلسة نقاشیة في منصتھا لإلبداعقام

(ZINC) ،استضافت خاللھا غسان  في الجامعة األردنیة

نقل؛ رئیس مجلس أمناء مؤسسة إیلیا نقل، ونائب رئیس 

مجلس إدارة مجموعة نقل، كمتحدث عن أھمیة تمكین 

   .الشباب للدخول الى سوق العمل

واستھل نقل حدیثھ في بدایة الجلسة التي حضرھا مجموعة من الشباب وطلبة الجامعة األردنیة، 

بحضور الرئیس التنفیذي لشركة زین األردن فھد الجاسم، والمدیر التنفیذي لإلعالم واالتصال 

إدارة االستدامة في شركة زین طارق البیطار؛ بحدیثھ للحضور عن قصة نجاح واالبتكار و

االقتصادي إیلیا نقل الذي أسس مجموعة نقل، وماھیة الصعوبات والتحدیات التي واجھھا وكیفیة 

التغلب علیھا، وقدم للحضور عدة نصائح في مجال ریادة األعمال وتطویر المھارات الشخصیة 

  .من خبرات اآلخرینوالعملیة واالستفادة 

وناقش نقل أھمیة الشغف في العمل وكیفیة توظیفھ لتحقیق النجاح وزیادة التطور والرقي في السلم 

الوظیفي، وتحدث عن الفرص المتاحة في السوق األردني والصفات والمھارات المطلوبة في 

تركیز على مجابھة الخریجین الجدد، باإلضافة إلى الحدیث عن النظرة المستقبلیة اإلیجابیة وال

التحدیات االقتصادیة واالستفادة من الفرص السانحة، التي قد تكمن في الوظائف ذات القیمة المضافة 

  .والمحتوى

) ZINCالتي تواظب منصة زین لإلبداع ( Think ZINCوتأتي ھذه الجلسة ضمن سلسلة جلسات 

ة، والتي تھدف من خاللھا إلى إتاحة على إقامتھا في فروعھا المنتشرة في العدید من محافظات المملك

  /األنباط ص:23الدستور ص:
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الفرصة للشباب لمقابلة أبرز المتحدثین المحلیین واإلقلیمیین والعالمیین في مختلف المجاالت، 

  لالستفادة من خبراتھم.
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  مقابلة الملك "ذكریات لم تنشر من قبل" تُعرض الساعة السابعة مساء األربعاء..

طالبات مع جاللة  3وك مساء یوم األربعاء مقابلة أجرتھا تَعِرض الجامعة األردنیة وجامعة الیرم

  .الملك عبد هللا الثاني ابن الحسین

وتبّث المقابلة عبر صفحتي الجامعتین على موقع التواصل االجتماعي (فیسبوك) عند الساعة السابعة 

  ."من مساء یوم األربعاء، والتي تتضمن "ذكریات لم تنشر من قبل

ن المقابلة بثتھا الجامعتان عبر صفحتیھما على (فیسبوك) خالل األیام وأظھرت لقطات قصیرة م

ً من الحوار، الذي بدا أنھ رشیق وخفیف وتناول مواضیع متنوعة وانطباعات شخصیة  الماضیة جزءا

  .لجاللة الملك

وتتناول األسئلة عن "أكثر صفة تزعج وتغضب الملك من أي إنسان"، وكذلك ما ھو "أكثر موقف 

  .لك وأغضبھ؟"، كما سیجیب الملك في المقابلة عن حیاتھ الیومیةأزعج الم

وسیكشف الملك عن سبب عدم مشاركتھ في األولمبیاد حینما كان طالب مدرسة، كما تحدث جاللتھ 

عن العالقة بین الملك الراحل الحسین بن طالل وحفیده األمیر الحسین بن عبد هللا والتي أرداھا أن 

الملك الراحل وجده الملك عبد هللا األول حیث كانت بینھما عالقة خاصة. تكون كذات العالقة بین

  1الغد ص:/1/الحقیقة الدولیة/الرأي ص:1الدستور ص:
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.  

  
  

  
  غنیمات : قرار الكویت وقطر لم یُطبّق على الجامعات االردنیة فقط

 
أوضحت وزیر الدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنیمات أن قرار ھیئة 

جامعات األردنیّة لدراسة الطلبة من الدولتین ال عالقة لھ االعتماد في الكویت وقطر بتحدید ال
 باالعتراف بأھلیّة جامعة من عدمھ

 
وأضافت خالل حوار مع طلبة وقیادات شبابیة في جامعة البلقاء التطبیقیة، أن القرار لم ّ یتم تطبیقھ  

ت األردنیّة كافة، على الجامعات األردنیّة فحسب، بل على جامعات في دول عدیدة، مؤكدة أن الجامعا
ّ احترام وتقدیر الطلبة في الدول الشقیقة والصدیقة بدلیل األعداد الكبیرة من الطلبة  ال تزال محط
العرب فیھا، بید ان ذلك ال یمنع ان لدى الحكومة رؤیة شاملة لتطویر التعلیم العالي من خالل تعدیل 

  بعض التشریعات واألنظمة التي تصب بھذا االتجاه
  
  
  
  
  

 شؤون جامعیة ومحلیة

  عمون/السوسنة
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  ادیمیون قلقون على مستقبل التعلیم العالي باالردنأك
  

  تراجعھ من أسباب القبول والتوسع في الجامعات سیاسة
م یستطع أكادیمیون یصنفون بالخبراء في مجال التعلیم العالي ادارة وتدریسا وبحثا من اخفاء قلقلھم ل

شامل لمنظومتھ على جمیع  على مستقبل التعلیم العالي في االردن اذا ما تم تسریع عملیة اصالح
المستویات وبمختلف االتجاھات العمودیة واالفقیة قادرة على معالجة االختالالت واعادة االلق للتعلیم 

  .الجامعي كمنجز اردني كان حتى وقت قریب نموذجا في المنطقة العربیة
 

وة في الندوة الحواریة الثقة بالقدرة على اعادة مسار التعلیم العالي الى سابق عھده كانت حاضرة بق
التعلیم الجامعي .. انجازات  "التي نظمتھا جمعیة الفكر والحوار والتنمیة في اربد امس بعنوان

وتحدیات" وتحدث فیھا كل من الدكتور فایز الخصاونة والدكتور رفعت الفاعوري ورئیس الجمعیة 
   .الدكتور حمید البطاینة

  
الوث الخصاونة والفاعوري والبطاینة باالنجازات التي درجة التوافق كانت مرتفعة في حدیث الث

حققھا التعلیم العالي عبر العقود الخمسة الماضیة وبشكل متسارع سبق فیھا دوال عربیة سبقتھ بالتعلیم 
الجامعي وكانت جامعتھا مقصدا لالردنیین الباحثین عن فرصة دراسیة جامعیة حتى وقت لیس ببعید 

من سقف توقعاتھم بامكانیة تصحیح المسار الذي اعتراه ضعف  اصبحت ھي ھدفا لھم ورفعوا
وتراجع فرضتھ تحدیات صعبة واخرى تتصل بتبني استراتیجیات وقرارات لم تكن في االتجاه في 

الخصاونة الذي استھل عرض رؤیتھ تجاه انجازات واخفاقات وتحدیات مسار التعلیم  .الصحیح
ا قرار حكومتي الكویت وقطر بتحدید خمس جامعات اردنیة العالي بالتقلیل من الزوبعة التي اثارھ

لتوجھ طلبتھا للدراسة فیھا واعتبر ذلك بالحق الطبیعي لھما وكما تفعلھ معظم الدول واالردن منھا 
بتحدید الجامعات االردنیة للجامعت الخارجیة في ابتعاث طلبتھا الیھا لكنھ اعتبر ذلك مؤشرا 

دراسة الواقع ودوافع ومسببات القرار لكشف مواطن الخلل التي  یستوجب اداركھ واستشعاره لجھة
افضت الى ھذا القرار ومعالجتھا ومنع امتدادھا الى جامعات اخرى الفتا الى الفرق بین االعتراف 

   .بالجامعات ونص القرار
  

وذجیة وقال الخصاونة إن التعلیم العالي في االردن نما نموا سریعا وحمیدا وشكل تجربة مقتبسة ونم
اال ان التوسع في انشاء الجامعات واالبتعاد بھا عن االھداف واالغراض التي انشئت من اجلھا جنح 
ببعضھا الى ما نراه الیوم من تراجع جراء عدم قدرتھاالمالیة على مواكبة خط التوسع والنمو التي 

نتاج خریج یلبي ولفت الخصاونة الى ان مخرجات الجامعات في عدد من الحقول اخفقت ا .رافقتھا
احتیاجات الواقع الفعلي لما یتطلبھ سوق العمل السیما في التخصصات االنسانیة واالسالمیة 
واالداریة وتسائل: ھل افلحت الكلیات االنسانیة واالدبیة واالداریة بانتاج قادة اداریین او سیاسیین 

ابل نجاحات حققتھا الكلیات قادرین على االسھام في عملیة التمكین الدیموقراطي او حتى ائمة مق
وطالب بایالء التعلیم  العلمیة الطبیة والھندسیة وتخصص المحاسبة فیالوقت الذي غابت فیھ البحوث

العالي اولویة متقدمة لمواجھة التحدیات التي تواجھھ على صعید االنفاق العام باعتبار الموارد 
على شح الموارد واالمكانات اذا ما احسن البشریة الكفؤة ھي القادرة على صناعة الفارق والتغلب 

   .استثماره على النحو االمثل
  

من جانبھ اكد الفاعوري ان منظومة التعلیم العالي في االردن حققت انجازات كبیرة تخللتھا بؤر ابداع 
وقال الفاعوري ان ابرز المعیقات التي اثرت على  .وبؤر احباط لكن ما حققتھ في المجمل یعد معجزة

بعض االختالالت في جوانب من میسرة التعلیم العالي والجامعات تمثلت بسیایات القبول  احداث

  9الرأي ص:
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خاصة الموحد رغم محدودیة ایجابیاتھ بتوزیع الطلبة على الجامعات اال انھ غیر معمول بھ في اغلب 
%من طلبة الجامعات  70دول العالم اضافة الى نظام الكوتا الذي ارھق الجامعات بقبول حوالي 

   .استثناءاتك
  

واضاف الفاعوري الى ان مؤسسات التعلیم العالي انحرفت عن مسارھا كحواضن لمعارف وعلوم 
بعینھا وطرحھا برامج لم تكن من ضمن الفلسفة التي انشئت من اجلھا وھو ما اعاق عملیة تحول 

اد الطلبة الجامعات االخرى نحو الشمولیة ما انعكس على حصتھا سواء من الدعم الحكومي او باعد
العرب واالجانب اضافة الى رفع سن التقاعد لالكادیمین ما اسھم برفع نسب البطالة وما رافق ذلك 

   .من توسع في القبوالت والجامعات الخاصة
  

وفي ھذا السیاق لفت الفاعوري الى ان االردن قیاسا على عدد السكان یعد من اكثر الدول ارتفاعا 
الف مواطن جامعة في الوقت الذي ال تشكل فیھ نسبة الطلبة  300كل بنسبة الجامعات الى السكان فل

العرب واالجانب النسبة المثالیة قیاسا على ھذا التوزیع وھو ما انسحب على تاكل البنیة التحتیة في 
   .ظل سسیاسات القبول المتبعة التي حققت نموا في اعداد الطلبة دون االلتزام بالنوعیة

  
ركیبي بنائي في المجتمع االردني بالبحث عن التعلیم االكادیمي على حساب واشار الى وجود خلل ت

من طلبة الجامعات االردنیة  %70التعلیم المھني والتقني حیث یشك اللطلبة االكادیمیون اكثر من 
منوھا الى ان عدم االستقرار في التشریعات الناظمة للتعلیم العالي الى جانب ما وصفھ بتغول مجلس 

   .العالي على صالحیات الجامعات ساھم بعدم استقرارھاالتعلیم 
  

بدورھا اشار البطاینة الى االنجازات التي حققھا التعلیم العالي في االردن عبر السنوات الماضیة 
واالنجاز ما یستدعي معالجة   لكنھا وجدت نفسھا في وضع یصعب مھمتھا في الحفاظ على التمیز 

ولفت الى ان  .العالي والحفاظ على الكفاءات والخبرات من الھجرة ومراجعة سیاسات وبرامج التعلیم
االوضاع المالیة الصعبة للجامعات احدثت فجوات في كل مناحي العملیة التعلیمیة فیھا طالت جمیع 
اركانھا ودعا الى التركیز على التاھیل والتدریب للموارد البشریة لتبقى مخرجات الجامعات قادرة 

حفاظ على سمعة وھیبة التعلیم العالي واشار الى ان عدم استقرار التشریعات على المنافسة وال
.ووسائل وادوات التقییم اربكت خطط الجامعات واداراتھا في التغلب على معوقاتھا المالیة
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  نصف ملیار دوالر دخل األردن من التعلیم الجامعي
  م. وائل سامي السماعین

  
وى األكادیمي في الجامعات األردنیة بسبب أن الجھات التعلیمیة اثیرت زوبعة وشكوك حول المست 

المختصة في بعض دول الخلیج ارتأت أن تعتمد بعض الجامعات األردنیة البتعاث طالبھا، واستثنت 
ھذه القصة أرجعتني بالذاكرة إلى منتصف سبعینات القرن  .جامعات اخرى ألسباب خاصة بھم

نیا ألھمیة ومستوى التعلیم في ذلك البلد، فقد تفاجأت في أحد الماضي عندما كنت أدرس في بریطا
األیام أن أستاذ مادة الریاضیات قد قام بتخفیض عالمة النجاح ألن الطالب االنجلیز أخفقوا في نتائج 

  االمتحان، ولھذا تم تغییر المنحى لتمكینھم من النجاح في تلك السنة. 
  

جامعي في بریطانیا بل ما زال مئات اآلالف من الطالب من ھذه الحادثة لم تقلل من شأن التعلیم ال
شتى أنحاء العالم یتجھون إلى المملكة المتحدة، إما لدراسة اللغة االنجلیزیة أو لمواصلة التحصیل 

   .الجامعي
  

آخر دراسة حدیثة تشیر إلى أن الدخل القومي في المملكة المتحدة من تعلیم اللغة االنجلیزیة وحدھا 
ً وخلقت حوالي بلغ حوال ألف فرصة عمل, وعوائدھا الضریبیة  26ي ملیار وربع ملیار دوالر سنویا
ً  200للخزینة   .ملیون دوالر سنویا

 
جنسیات یدرسون في  104ألف طالب جامعي من  42حسب مصادر وزارة التربیة والتعلیم ھناك  

ً، األردن. ھذا یعني أن دخل األردن من التعلیم الجامعي, یصل إلى حوال ي نصف ملیار دوالر سنویا
وھذا ال یستھان بھ, فھو یدخل في حساب الناتج القومي مثلھ مثل السیاحة والصناعة, ویخلق آالف 

نعم ھناك صعوبات تواجھ كل الجامعات األردنیة  .فرص العمل ویرفد الخزینة بأموال الضرائب
لي على قائمة األولویات, وھي بحاجة إلى إعادة نظر وتطویر مستمر, وقد یكون التمویل الما

   .فالتطلعات واآلمال كثیرة والطموح كبیر, ولتحقیق تلك األھداف البد من توفر السیولة المالیة
  

في الدول الغربیة موازنة الجامعات تعتمد على المخصصات المالیة من دافعي الضرائب, إضافة إلى 
میة الخاصة بأعمالھم أو اھتماماتھم مثل ما یقوم بھ رجال األعمال أو الشركات بتمویل االبحاث العل

البیئة أو غیرھا, والبعض اآلخر من األغنیاء یتبرع بكامل ثروتھ لبعض الكلیات أو الجامعات بعد 
البد لنا أن نعترف بأن خریجي الجامعات األردنیة من مھندسین  .مماتھ, فأین نحن من ھذا أو ذاك

ي األكادیمیة، ولعلني أكون قد أصبت كبد الحقیقة، وأطباء وغیرھم ذي مستویات متمیزة من النواح
عندما أقول أن الطالب األردنیین من خریجي كلیات الطب األردنیة ھم من األوائل في امتحانات 

ً بالمئات في المستشفیات األمیركیة   .التأھیل في الوالیات المتحدة, ویلتحقون سنویا
  
  
  

  12الرأي ص:

 مقاالت
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  ل!تبقى الح» االستراتیجیة الوطنیة«التعلیم.. 
  

  سامر محمد العبادي
  

ً بالنسبة للعالمین ببواطن األمور، أو  لم یكن قرار بعض الدول بإعادة توزیع الطلبة في جامعاتنا مفاجئا
المتابعین لما أشارت إلیھ االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة، والتي مضى على اطالقھا 

ً یدھا  .ثالث سنوات على مواضع خلٍل، واعترفت أن السنوات األخیرة فاالستراتیجیة، وضعت باكرا
ً في قطاع التعلیم، وقالت إنھ لم یعد بالمستوى الذي یلبي متطلبات التنمیة في  ً ملحوظا شھدت تراجعا
ً، وفي غمرة االنشغال بالعمل على تصویب وتحقیق ما جاء  ً وعالمیا األردن أو القدرة التنافسیة اقلیمیا

   .ي، وھو جزء من االستراتیجیة قرار االعتماد أو اعادة التوزیعفیھا واجھ قطاعنا األكادیم
  

وأحسنت الحكومة االعالن عن إلزامیة التعلیم في مرحلة ریاض األطفال في ضوء االنشغال بالحوار 
الكبیر في تداعیات قرار االعتماد، وأن الرسالة بااللتزام باالستراتیجیة وما ورد فیھا، من أھداف 

ائدة من االستغراق في الحوار وإغفال مالمح االستراتیجیة التي یخضع تحقیق مرسومة، إذ ال ف
فاالستراتیجیة مایزت في صلب نظام تعلیمنا الجامعي التعلیم  .نتائجھا إلى مراجعة دوریة ومستمرة

التقني والمھني، وأفردت لھ مساحة لفرزه عن التعلیم الجامعي األكادیمي، ووضعت مؤشرات أداء 
  .سین جودة التعلیم الجامعيمرتبطة بتح

 
وقراءة سریعة ألھداف االستراتیجیة على مدیین، األول خمس سنوات والثاني عشر، یشرح أننا 
أنجزنا ونسیر في جامعاتنا نحو إعادة انتاج نفسھا كمؤسسات أكادیمیة بحتة، مجردة من عبء أدوار 

یكون الھدف خالل خمس أعوام، إذ تفترض االستراتیجیة أن  .أنیطت بھا على مدى عقوٍد ماضیة
وھي الفترة التي انقضى منھا لغایة الیوم ثالثة أعوام، أن تلبي جمیع الجامعات األھلیة وخمس 
جامعات رسمیة معاییر ضمان الجودة التي وضعتھا ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي، وطموحھا 

   .م2025أن تحقق الجامعات األردنیة كافة معاییر الھیئة عام 
  

ً ما یجري في  وفي ضوء القرارات المتخذة، والمراجعات، فإننا نرى أن االستراتیجیة أدركت باكرا
القطاع من فراغات واختالالت بحاجٍة إلى التصویب، كما أنھا لم تغرق ذاتھا بأحالم كبیرة، حیث 

 أما برنامج .م2025%بحلول عام  14%خالل عامین و  16تسعى لتخفیض نسبة البطالة إلى 
الموازي، وھو محل طرح مرتبط ببرامج أخرى دولیة في الجامعات، فسیاسات القبول التي تطمح لھا 
ً عن مھام مرتبطة بمھام مجلس  ً، فضال االسترایتجیة تجود مدخالت التعلیم بسعیھا إللغائھ كامال

ورفع جودة إن تفاصیل االستراتیجیة ومؤشرات األداء التي وضعتھا،  .التعلیم العالي وصیاغة مھامھ
التعلیم بما یتوافق ومعاییر الجامعات الحدیثة، وربطھا بما جرى الیوم، یظھر أنھا خارطة الطریق 
التي ما زالت محل إلتزام من قبل كثیر من جامعاتنا والحكومة، وأنھا خطة ال یجب أن ال تخضع ألي 

آراء كثیرة حاولت الوقوف وندرك ُحرقة كثیرین على قطاع التعلیم العالي، وما رشح من  !..متغیرات
على جوانب الخلل، أو تقدیم رؤیة لتصویبھ، ولكن ھذه الھموم مجدولة للتغلب علیھا، فھل نواصل 

  ُحسن التنفیذ دون انفعال وبّرویة؟
  
  

  12الرأي ص:
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  عن إلغاء اعتماد الجامعات األردنیة؟” التعلیم العالي“هل تراجعت 
  

  صحافي كویتي /حسن علي كرم
  

التعلیم العالي إلغاء اعتماد عدد من الجامعات األردنیة، واعتماد خمس  بعد اعالن قرار وزارة
جامعة خاصة وحكومیة، نشرت اخبار في االردن عن تراجع الكویت  15جامعات حكومیة، من بین 

والغاء قرار االعتماد وكأنه لم یصدر، وان الطلبة الكویتیین سیستمرون في االلتحاق بتلك الجامعات، 
ولین الكویتیین تدني مستوى تلك الجامعات، فلماذ تراجعت الوزارة عن قرارها، او هل رغم تأكد المسؤ 

تسرعت به كي تعود عنه، ام هناك ضغوط سیاسیة وتبدالت حدثت بین لیلة وضحاها لم تكن الوزارة 
  قادرة على صدها، فانقلب القرار من عدم االعتماد الى االعتماد، وكفى المؤمنین شر العناد؟

ات الواردة من االردن تفید بان الجامعات التي ألغت الكویت اعتمادها، وهي جامعات خاصة المعلوم
في المئة من طلبتها كویتیین، وان  75ومستواها األكادیمي ال یرقى الى مستوى مدرسة ثانویة، وان 

ورًا الى الكویت اذ ألغت االعتماد فذلك یعني الغاء هذه الجامعات وتسكیر ابوابها، من هنا تسارعت ف
ماكینة الواسطات من نافذین أردنیین الى نظرائهم الكویتیین، فتمخضت الوساطات العاجلة عن الغاء 

  القرار، وكأنه لم یصدر!
من اجل ذلك نستطیع ان نفهم، أن الكویت ال تبعث ابناءها الى الخارج من اجل الدراسة وتلقي 

ما هي مجاملة وتنفیع، وتالیًا ال یهم اذا تخرج الطلبة العلوم النافعة التي تفید البلد وتبني مستقبلها، ان
  متحصنین بعلوم عالیة وشهادات معتمدة من جامعات محترمة ام من بقاالت أو دكاكین تجاریة!

ال توجد في كل الدیار العربیة من اقصاها الى اقصاها دور علم معتبرة، اال ما ندر، ففي نحو الف 
عدد من الجامعات العربیة التي ال تتعدى أصابع الید الواحدة  جامعة وكلیات تخصصیة عالمیة هناك

المعتمدة، من بین األلف جامعة العالمیة، ثم بعد ذلك تریدون علماء عرب وابتكارات تنافس البلدان 
  المتقدمة؟

قالت العرب بالعلم تبنى االمم، لكن على ارض الواقع كان هناك نقیض ذلك، فالغش والتزویر 
معیة التي تعرض للبیع على النواصي وفي االسواق، وعند اسوار الجامعات هو ما والشهادات الجا

  نسمع عنه، وهو ما یتباهى حاملو تلك الشهادات بانهم جامعیون ودكاترة!
ماذا فعلت الحكومة حتى تكتشف حملة الشهادات المزورة، وما هي اإلجراءات الصارمة، وهل یكفي 

ى نقول ان الحكومة قد ادت واجبها، وان دابر المزورین قُطع، وان احالة المزورین للنیابة العامة حت
  ال مزورین، وأن ال شبهات وال غش بعد الیوم؟

  موقع السیاسة الكویتي



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أن) عم962- 6( 5300426) فاكس: 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
21 

كیف ال وها هي الحكومة التي اتخذت قرار سحب االعتراف من جامعات تیقنت بالدلیل الملموس 
 تتعدى مدرسة ابتدائیة، انها جامعات على الورق ویافطات معلقة على بواباتها فقط، لكن واقعا انها ال

فترسل طلبة لاللتحاق بها، وحمل شهاداتها، فهل یكفي ان نقول ان هذا فعل مجرم، وانها عملیة 
كاملة االجرام ضد الطلبة والكویت، واألموال التي تصرف على تعلیم هؤالء الطلبة التي هي أموال 

  من حاضر االمة وزوادة المستقبل؟
تخذ قرار عدم اعتماد الجامعات االردنیة، ومساءلة من ألغاه، واعاد ال بد من تقدیم الشكر لمن ا

  للمزورین مكانتهم.
ان التعلیم اذا لم یكن یعطى بضمیر فهو جریمة، و أظن قرار التراجع یحمل تلك الشبهة، ویا كویت 

  صانك اهللا من ید العابثین.
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  جودة التعلیم
  الرباعي زیاد

  
وكان الطلبة یتزاحمو  95وأقلھا ، 100، ألن عالماتھ تصل الى »أبو میة»كان یقال لمدرس جامعي 

عند مدرس آخر، وكان الطلبة  75وكان الطالب المتفوق ال تتجاوز عالمتھ ال  .ن للتسجي ل عنده
وكان الطلبة یفضلون المدرس الذي ال یأخذ حضور  .یفرون منھ،وال یسجل المادة اال المضطر

   .دائما واعتذاراتھم عن المحاضرات أكثر مما یعطون وكان ھناك مدرسون منشغلون .وغیاب
  

وكانت المقررات الدراسیة (الدوسیھات) المجمعة ال تتطور أبدا، وتُدرس لعشرات السنین دون أن 
یخطر على بال المدرس أن ھناك حواسیب وذكاء صناعي وبرامج متطورة تفوق فیھا الطلبة على 

   .ن علیھم تقدیم ابحاث علمیة منشورة للترقیةوكان ھناك مدرسون ال یعرفون ا .مدرسیھم
  

 .وكان ھناك مدرسون مؤھلھم الوحید للتعیین الواسطة، وفقدنا الكثیر من الكفاءات لھذه االسباب
ُغلق ألھداف أو أوامر دون معرفة الجدوى واألھداف، حتى  ُفتح وت وكانت ھناك تخصصات وبرامج ت

لخارجي لھا، ومنھا من حمل مسمى، ال وجود لھ في ان تخصصات ُدرست وألغیت بعد توقف الدعم ا
 سجالت العمل والخدمة المدنیة

وكان.. كثیرة في الجامعات، لیس أولھا الطالب الذي أصبح غیر جدي وخاصة في الجامعات  
الخاصة، وكثر ھم الذین یدخلون القاعة بال قلم وال ورقة، ولیس آخرھا رئیس الجامعة الذي یتم 

ات منھا المحسوبیة، وال أدل على ذلك من مجزرة التعیینات لرؤساء الجامعات اختیاره وفق معطی
 زمن حكومة(...) دون علم مجالس األمناء، بل بأمر لوزیر التعلیم العالي أنذاك

 
وبھذه الحالة یصول الرئیس ویجول بالتعیینات والقرارات، حتى اتخمت الجامعات بالمدرسین  

ھم المباني ورزحت تحت وطاة مدیونیة تحول دون تأمین الرواتب واالداریین والطلبة، وضاقت علی
أو تلبیة االحتیاجات األداریة والخدمیة للجامعة والطلبة، عدا عن المشاریع والبرامج واالتفاقیات غیر 

تجوید التعلیم العالي على المحك، بعد ھزة القرارات  .المدروسة التي ما تزال ترھق الجامعات
حول اعتماد جامعات محددة إلرسال طلبتھم، خاصة أننا أمام تعدیالت منتظرة  الكویتیة والقطریة

  .على قوانین وأنظمة جودة التعلیم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  4الرأي ص:
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  الصویفیة –مادلین ابكار بنایان  -
  
  دابوق –حفیظه حمدان ابو حسان  -
  
  ضاحیة الروضة –نظمیة صالح صالح حمدان  -
  
  ایدون –عدنان محمد محمود الناصر  -
  
  الحصن –نایل سلمان عید ایوب  -
  
  مضافة آل طبیشات –عبدالسالم بدیوي طبیشات  -

  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
  



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أن) عم962- 6( 5300426) فاكس: 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
24 

  
  
  
  

  تبددت طموحات الغواص األردني، عدنان النصرات، من تحطیم الرقم القیاسي العالمي
ساعة.  144والدخول بمجموعة غینتس، وذلك عبر المكوث في أعماق البحر مدة تزید على 

لسبب في ذلك كما علمت "زواریب"، هو عدم توفر جهة تمویلیة تحقق طموحاته في هذه ا
الخطوة، ذلك بعد أن اعتذرت عن عدم االستمرار بتمویله، الجهة التي كانت تمول مغامرته 

  في المرحلة الرابعة، فیما أقامت حفال تقدیرا لجهوده الریاضیة أمس.
 

  الشحاحدة، ملفات عدد من موظفي الزراعة تمهیدا یدرس وزیر الزراعة والبیئة، إبراهیم
جراء تشكیالت إداریة بالوزارة، وذلك بعد أن شملت اإلحاالت  لتعیینهم في مواقع قیادیة وإ

 على التقاعد العشرات من الذین أصبحت مواقعهم شاغرة.
  

 یدرس وزیر الزراعة والبیئة، إبراهیم الشحاحدة، ملفات عدد من موظفي الزراعة تمهیدا 
جراء تشكیالت إداریة بالوزارة،  …لتعیینهم في مواقع قیادیة وإ

  
  توقعت مصادر بوزارة الصحة، أن یتم خالل األسابیع المقبلة، افتتاح مستشفى خاص في

سریر، وأجهزة طبیة متطورة بكلفة تزید على  200أحد أبراج منطقة العبدلي، یحتوي على 
تشغیل المستشفى الذي تعود ملكیته لرجل  ملیون دینار. مصادر "زواریب"، أكدت أن 100

أعمال معروف، بانتظار لجنة تفتیش من وزارة الصحة للكشف الحسي األخیر على الكوادر 
 الطبیة والتمریضیة، علما أن تسعیرة المستشفى محددة من قبل الوزارة.

  
 كشفت مصادر مصرفیة، عن أن عددا من البنوك التجاریة، انتهجت خطة تسویقیة جدیدة ،

إثر تعمیم للبنك المركزي یقضي بعدم توزیع الجوائز على حسابات التوفیر. المصادر ذاتها، 
أكدت أن جوائز حسابات التوفیر كانت تحقق عائدا مالیا جیدا للبنوك، األمر الذي دفعها 
لتنفیذ حمالت تسویقیة بین عمالئها لتفعیل تسویق البطاقات االئتمانیة عبر عروض مغریة 

 على حجم العوائد المالیة.للمحافظة 

 زواریب الغد
  

 زوایا الصحف 


