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 ــــــوضـــــوعالمـــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

  ٣  "األردنیة"محاضرة حول الصخر الزیتي في أعمال 

" البیئة والمیاه من منظور الشریعة اإلسالمیة والعالم المعاصر"مؤتمر 
  األحد المقبل

٥  

 ٦  تمریض األردنیة تنفذ یوما صحیا تثقیفیا في مدرسة الجندویل الثانویة

 ٧  "األردنیة"لیات المعرض الوظیفي في إقبال الفت على فعا

محاضرة للتعریف بمنصة إدراك والمساقات التي تطرحھا الكترونیا 
  )األردنیة(للطلبة بالمجان في

٩ 

شبان یتناظرون حول دور األنشطة الثقافیة بالحد من التطرف والعنف 
  الجامعي

١٠ 

   شؤون جامعیة

لتطبیق تصنیف الجامعات  باشرت االستعداد" التعلیم العالي: "الطویسي
  األردنیة

١١ 

دور عمادات شؤون الطلبة في مكافحة "افتتاح فعالیات مؤتمر : مؤتة
  "التطرف

١٢ 

 ١٤  .مجالس أمناء الجامعات توصي عدم إلغاء البرنامج الموازي 

ألف مع قبول  ٢٠٠توقعات بارتفاع عدد المقبولین في الجامعات لـ
  »توجیھي السنوات السابقة«

١٥ 

  ١٦  مباراة بطائرة الجامعات الیوم

   مقاالت

 ١٧  محمد القضاة. د/نحو جامعة أردنیة للنخبة والدراسات العلیا

آثار البطالة في الصحة النفسیة والسلوك االجتماعي للعاطلین من العمل 
  خلیل علیان. د  /في األردن

١٩ 

 ٢١  وفیات

  ٢٤-٢٢  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               ــــة یــــالجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

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

3 

  
  
  
  

  "األردنیة"الزیتي في أعمال محاضرة حول الصخر 
  

نظمت كلیة األعمال في  –ھبة الكاید 
الجامعة األردنیة الیوم محاضرة بعنوان 

ألقتھا " الصخر الزیتي الواقع والطموح"
المھندسة غسینة الحلو من وزارة الطاقة 

  .والثروة المعدنیة
   
   

وركزت الحلو في محاضرتھا التي شھدت 
مھتمین وحضرھا إقباال الفتا من الطلبة وال

عمید الكلیة الدكتور رفعت الشناق وعمید 
شؤون الطلبة الدكتور خالد الرواجفة 

ومساعدة عمید الكلیة لشؤون الطلبة الدكتورة جمانة الزعبي التحدیات التي تواجھ عملیة استخراج 
  .الصخر الزیتي في األردن

   
   

القادمین یزید الحاجة إلى تطویر  وقالت إن ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خالل العقدین
واستغالل مصادر بدیلة للطاقة على مستوى العالم، مضیفة أن ھذه الضرورة تتزاید في االردن 

من مجموع % ٩٧تحدیدا حیث یستورد الوقود التقلیدي عالي التكلفة من الخارج ویمثل حوالي 
  .مصادر الطاقة التي یعتمد علیھا في المملكة

   
   

، فعلى الحكومة ٢٠٢٠- ٢٠٠٧إلى أنھ وبحسب االستراتیجیة الوطنیة للطاقة لألعوام  وأشارت الحلو
إحداث نقلة نوعیة في قطاع الطاقة من خالل استغالل المصادر المحلیة مثل الصخر الزیتي والطاقة 
المتجددة بما یضمن تقلیل االعتماد على مصادر الطاقة المستوردة، حیث تھدف االستراتیجیة الى 

  .ساھمة المصادر المحلیة وتخفیض مساھمة الطاقة المستوردةرفع م
   
   

ولفتت في محاضرتھا أن الصخر الزیتي في المملكة یعد مصدرا محلیا كفیال بتزوید األردن 
باحتیاجاتھ من الطاقة من مصدر وفیر وقلیل التكلفة وعالي الجودة، ویمكن التعویل علیھ بشكل كبیر 

  .ة من الطاقة على المدى البعید ویسھم في مواجھة تحدیات الطاقةبما یلبي االحتیاجات المحلی
   
   

وتأمل الحلو بأن ینتقل األردن من دولة معتمدة بشكل كامل على استیراد الطاقة الى دولة مصدرة لھا 
بفضل التكنولوجیا المتقدمة المتوفرة الستخراج ومعالجة الصخر الزیتي المعّدن الذي یتمیز بجودتھ 

  .وقربھ من سطح األرضالعالیة، 

 أخبار الجامعة

  ٦:الغد ص/٢٥:الرأي ص/٥:الدیار ص/طلبة نیوز/بترا/٤:السبیل ص/أخبار األردنیة
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وتحدثت الحلو كذلك عن أماكن تواجد الصخر الزیتي في دول العالم والمنطقة العربیة، وطریقة تكون 
الصخر الزیتي وآلیة استخراج الوقود األحفوري، مفرقة بین الوقود التقلیدي وغیر التقلیدي 

طور استخراجھ منذ القدم وحتى والمشاریع القائمة على استخراجھ، كما عرضت بعض الفیدیوھات لت
  .ھذه اللحظة

   
   

بدورھا أثنت مساعدة العمید لشؤون الطلبة الدكتورة جمانة الزعبي على المعلومات التي قدمتھا 
المحاِضرة، منوھة بأن ھذا النشاط ضمن سلسلة النشاطات الھادفة والالمنھجیة التي یعقدھا برنامج 

  .سفراء األعمال في الكلیة بشكل دوري
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  األحد المقبل" البیئة والمیاه من منظور الشریعة اإلسالمیة والعالم المعاصر"مؤتمر 

  
تنظم كلیة الشریعة في الجامعة األردنیة ومركز الدراسات اإلسالمیة والتربیة الدینیة في  –ھبة الكاید 

البیئة والمیاه "نوان جامعة مونستر األلمانیة بالتعاون مع الوكالة األلمانیة للتعاون الدولي مؤتمرا بع
بمشاركة واسعة من علماء الشریعة والمختصین " من منظور الشریعة اإلسالمیة والعالم المعاصر

  .والخبراء
   
   

وسیناقش المؤتمر الذي تنطلق فعالیاتھ صباح یوم األحد القادم العدید من القضایا المتعلقة بالبیئة في 
المیة، ووضع المیاه في األردن، ودور المؤسسات الدینیة في الشریعة اإلسالمیة، والمیاه وتحدیاتھا الع

  .ترشید استخدام المیاه، وغیرھا من الموضوعات التي تبین وضع المیاه والبیئة من منظور دیني
   
   

وسیشارك في المؤتمر الذي یستمر یومین بواقع خمس جلسات برعایة رئیس الجامعة الدكتور عزمي 
عة في الجامعات األردنیة وجامعة مونستر األلمانیة والوزارات محافظة عدد من أساتذة الشری

  .ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز المیاه

  ٥:الدیار ص/أخبار األردنیة
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  استكماال لحملة األیادي البیضاء التي أطلقتھا الكلیة

  تمریض األردنیة تنفذ یوما صحیا تثقیفیا في مدرسة الجندویل الثانویة
  

في كلیة التمریض في الجامعة األرنیة یوما صحیا تثقیفیا نظمت لجنة الجامعة والمجتمع  –ھبة الكاید 
  .في مدرسة الجندویل الثانویة الشاملة للبنات الكائنة في منطقة بیادر وادي السیر

   
   

وجاء ھذا النشاط بحسب ما أفادت بھ عمیدة الكلیة الدكتورة منار النابلسي استكماال لحملة األیادي 
وحرصا منھا على تجسید دورھا في تثقیف  ٢٠١١تمریض عام البیضاء التي انطلقت من كلیة ال

  .ورعایة المجتمع المحلي بكافة شرائحھ
   
   

واشتمل الیوم الصحي وفقا لمقررة اللجنة تغرید شواشي على فحوصات للوزن والطول والنظر 
درسة ألطفال الصف األول األساسي نفذھا المشاركون من طلبة الكلیة، إضافة إلى تدریب معلمات الم

على آلیة إجراء الفحص الذاتي للثدي تخللھ فحوصات سریریة نفذتھا المشرفة السریریة سیرسا 
  .القرعان

   
   

وتضمنت الفعالیات عروضا مسرحیة حول صحة الفم واألسنان وطریقة تنظیفھا، واألضرار الناجمة 
ریبات عملیة على عن تناول األغذیة المكشوفة، واإلدمان والسالمة على الطرقات، إلى جانب تد

طرق إجراء الفحوصات األولیة في حاالت الجروح ونوبات الصرع والحروق واللدغات قام بھا كل 
  .من الدكتور ممدوح الحنیطي برفقة ریم جراد

   
   

وألقت الدكتورة أمیة نصار محاضرة تثقیفیة حول التغیرات النفسیة والجسدیة المرافقة لفترة 
مجدوبة محاضرة عن التھیئة النفسیة والتحضیر الذھني استعدادا لمرحلة المراھقة، فیما ألقى معتصم 

  .الثانویة العامة، ومحاضرة أخرى عن المخدرات وطرق ادمانھا وآثارھا الصحیة
   
   

واستعرض مجموعة من طالبات مساق التثقیف الصحي بإشراف الدكتورة نادین عبد الرزاق في 
ل الالإرادي لدى األطفال بمشاركة امھات الطلبة من كافة ختام فعالیات الیوم الصحي موضوع التبو

  .المراحل الدراسیة

  /أخبار األردنیة
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  "األردنیة"إقبال الفت على فعالیات المعرض الوظیفي في 

  
افتتح رئیس الجامعة  -سناء الصمادي

األردنیة الدكتور عزمي محافظة الیوم 
المعرض الوظیفي الخامس عشر، 
بمشاركة واسعة من مختلف الھیئات 

لمؤسسات المحلیة، وكبرى الشركات وا
والبنوك الى جانب شركات من دول 

  .عربیة واجنبیة
  

وقال محافظة خالل افتتاحھ المعرض 
الذي ینظمھ مكتب االرشاد الوظیفي 

صندوق الملك /ومتابعة الخریجین
قطاع إن األیام الوظیفیة تجسر الھوة بین المجتمع الجامعي وحاجات ال"عبدهللا الثاني في التنمیة 

  ".الخاص وسوق العمل؛ وتتیح الفرصة أمام الطلبة للحصول على فرص عمل
  

وأضاف أن المعرض یعرف الطلبة  باحتیاجات سوق العمل، ویزود المؤسسات بالكفاءات الوطنیة 
من خالل االتصال المباشر بین أصحاب العمل والباحثین عنھ في مكان واحد مما یسھم في تعزیز 

المتاحة وتحفیز الشركات الخاصة بتوفیر فرص عمل تتالءم والتخصصات وعي الشباب بالفرص 
  .الجامعیة

  
وجال محافظة یرافقھ نائب رئیس الجامعة لشؤون الكلیات العلمیة والصحیة الدكتور عمر الكفاوین، 
وعمید شؤون الطلبة الدكتور خالد الرواجفة  ومدیر مكتب صندوق الملك عبد هللا الثاني للتنمیة في 

امعة الدكتور رامي الدویري في أجنحة الشركات والمؤسسات المشاركة في الیوم الوظیفي، الج
  .واستمعوا لعرض موجز عن حاجة تلك الشركات من الوظائف ونوعیتھا

  
وبین مدیر مكتب صندوق الملك عبد هللا الثاني للتنمیة الدكتور رامي الدویري ان المعرض الذي 

فرصة عمل من كافة التخصصات ) ٤٥٠(م الطلبة للتنافس على یستمر یومین سیتیح الفرصة اما
  .وكلیات الجامعة

  
واشار إلى أھمیة الشراكة بین مؤسسات المجتمع بما یخدم الطلبة الباحثین عن العمل باقامة مثل ھذه 
المعارض التي جاءت في إطار استشعار الجامعة للدور الكبیر الذي تضطلع بھ تجاه المجتمع، معبرا 

  .ره وتقدیره لكل من أسھم في إنجاح الیوم الوظیفيعن شك
  

من جانبھم أكد أصحاب الشركات المشاركون في المعرض حرصھم على التعاون مع الجامعات 
األردنیة من خالل األیام الوظیفیة التي تتیح لھم االطالع على ما توفره الجامعات من تخصصات 

  .ومھارات تالئم احتیاجاتھا في سوق العمل 
   
ثمن الطلبة الجھود التي تبذلھا الجامعة األردنیة في إقامة األیام الوظیفیة التي تمكنھم من االطالع و

  .على فرص العمل المتاحة في السوق المحلیة 

شبكة اللوتس /الرایة/صحیفة جریدتي/السوسنة/٢٥:الرأي ص/بترا/شفقنا/المدینة نیوز/حمرین نیوز/أخبار األردنیة
  ٦:الغد ص/٨:الدستور ص/٥:الدیار ص/طلبة نیوز/ةاالخباری
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شركة ومؤسسة مثلت القطاعین العام ) ٣٥(وبلغ مجموع الشركات المشاركة في الیوم الوظیفي 

احتیاجاتھا الوظیفیة بین تخصصات التمریض وعلوم والخاص في األردن وخارجھ، بحیث تنوعت 
  .  التأھیل، والھندسة، والعلوم، والتربیة، وغیرھا من التخصصات

  
االف باحث عن ) ٤(یشار إلى أن الیوم الوظیفي الذي القى إقباال كبیرا من الطلبة بحضور زھاء 

كة اورانج، وشركة توتال فرصة عمل،  أقیم بدعم ورعایة من شركة الترا للمیاه، ونسكافیھ، وشر
األردن، وبنك االسكان للتجارة التمویل، وشركة الخدمات الطبیة الشاملة العالمیة باالضافة الى 

  .الرعاة االعالمیین من مختلف الوسائل االعالمیة
  

وعلى ھامش المعرض كرم محافظة الرعاة الرسمیین للمعرض وھم الراعي الماسي شركة اورانج، 
  .شركة توتال، والراعي البرونزي بنك االسكان والخدمات الطبیة الشاملة العالمیةوالراعي الذھبي 
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  )األردنیة(محاضرة للتعریف بمنصة إدراك والمساقات التي تطرحھا الكترونیا للطلبة بالمجان في

  
في الجامعة ) إدراك(نظم سفراء  -فادیة العتیبي

استخدام التكنولوجیا (األردنیة محاضرة بعنوان 
تھدف إلى ) فاعلیة خالل المرحلة الجامعیةب

التعریف بمنصة إدراك والمساقات التي تطرحھا 
  .للطلبة

   
ھي منصة إلكترونیة عربیة تعرف " إدراك"و

، جاءت بمبادرة )موكس(باللغة اإلنجلیزیة باسم 
من مؤسسة الملكة رانیا للتعلیم والتنمیة، وتطرح 

تلف مساقات الكترونیة باللغة العربیة في مخ
  .المجاالت لكافة شرائح المجتمع وبالمجان

   
   

المحاضرة التي جاءت أشبھ بالتدریب العملي وغلب علیھا التفاعل والحوار بین المشاركین الذي بلغ 
طالبا وطالبة من مختلف كلیات الجامعة، والطلبة المنظمین من سفراء إدراك، ) ٧٠(عددھم زھاء 

تي تھم الطالب في حیاتھ الجامعیة ومستقبلھ المھني وتسھم طرحت جملة من الموضوعات الحیویة ال
  .في صقل شخصیتھ وتنمیة مھاراتھ بحسب سفیرة إدراك الطالبة نادین الخفش

   
   

وقالت الخفش إنھ تم تدریب الطلبة على مساقات تتعلق بالمھارات الحیاتیة، ومساقات تتعلق 
لسیرة الذاتیة والتقدم للوظیفة، وأیضا مساقات باإلسعاف األولي والصحة وأخرى تتعلق بآلیة إعداد ا

حول المھارات اإلبداعیة وانتھاج العمل الحر من خالل االنترنت وغیرھا من الموضوعات التي من 
  .شأنھا تنمیة قدرات الطلبة

   
   

وأضافت الخفش أن المحاضرة ھدفت من خالل تدریباتھا إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من الطلبة 
ن المساقات التي تطرحھا بالمجان یقوم على تطویرھا أفضل المحترفین والخبراء في لالستفادة م

العالم العربي، مشیرة إلى أن المنصة بصدد طرح مساقات الكترونیة من خطة الطالب الدراسیة عبر 
منصتھا، حیث تم الوصول إلى اتفاق مبدئي مع الجامعة األردنیة حول تلك الخطوة ومن قبلھا 

  ).ھاشمیة، والعلوم والتكنولوجیا، واألردنیة األلمانیةال(جامعات 

  ٩:الدستور ص/أخبار األردنیة
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  شبان یتناظرون حول دور األنشطة الثقافیة بالحد من التطرف والعنف الجامعي

  
تناظر طلبة من كلیة الحقوق بالجامعة األردنیة، حول دور األنشطة الطالبیة المتعلقة بالثقافة والفنون 

  ".للحد من التطرف والعنف الجامعي
صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمیة أمس / ھدت المناظرة التي نظمھتا ھیئة شباب كلنا األردنوش

ً بین الفریق المؤید والفریق المعارض، " صوت الشباب األردني"ضمن برنامج  ً كبیرا ً إیجابیا تنافسا
المعرفة الحقیقة عبر تقدیم الحجج وتفنیدھا وإثارة األسئلة القادرة على غناء المناظرة وتنمیة جانب 

خاللھا بما یعكس إیمان الشباب األردني بأھمیة فن المناظرة وقدرتھ على توفیر بیئة دیمقراطیة 
  .ممیزة یحظى خاللھا الطالب بفرصة التعبیر عن أفكاره واراءه بمختلف القضایا المجتمعیة

لدكتور فیاض القضاة وتأتي المناظرة التي حضر فعالیاتھا عمید كلیة الحقوق بالجامعة االردنیة ا
ومدیر ھیئة شباب كلنا األردن عبدالرحیم الزواھرة وعدد من األسرة التربویة والطلبة ضمن مسعى 
الھیئة للوصول إلى الشباب وتمكینھم وبناء قدراتھم في مختلف المستویات التنمویة واالجتماعیة 

  .والدیمقراطیة
منھجیة والتي تسھم في بلورة الشخصیة وعبر القضاة عن دعمھ الكامل لمثل ھذه األنشطة الال

القانونیة للطالب، وتعمل على تعزیز ثقافة الحوار وقبول اآلخر لدى الطلبة، مقدرا لھیئة شباب كلنا 
األردن على تعاونھا واھتمامھا بالطلبة وما قدمتھ لھم من تدریب متخصص عمل على خروج 

  .المناظرة بھذا الشكل اإلیجابي الممیز
منسق الھیئة في العاصمة عثمان العبادي أھمیة تفاعل الشباب مع مختلف برامج  من جھتھ أكد

وأنشطة الھیئة ومنھا برنامج صوت الشباب األردني الذي ثقافة الحوار الوطني وما یعززه من 
إمكانیة طرح وجھات نظرھم عبر فن المناظرة ما یعمل على تعزیز قیمة النھج الدیمقراطي المتجذر 

  .لة الملك النقاشیةفي أوراق جال
وعبرت الطالبة مي صبري من الفریق المؤید للمقولة والحاصلة على جائزة أفضل مناظرة عن 
سعادتھا بالبرنامج التدریبي وبتتویج جھودھا وزمالئھا بالحصول على فرصة التناظر والتحاور أمام 

  .على ثقافة العنف والتطرف الطلبة وبیان وجھات النظر المختلفة ما یؤكد على أن ثقافة الحوار تغلب
وأعرب الطالب قصي الشرمان من الفریق المعارض عن إیمانھ التام بالفائدة التي حصل علیھا من 
ً أمام مشاركتھ  ً أن عدم فوزه بالمناظرة ال یشكل عائقا خالل برنامج صوت الشباب األردني، مؤكدا

ً بمناظرات أخرى تكسبھ المزید من الخبرات وتسھم في إعداده ل ً ودولیا . لتنافس عربیا

  عمون/بترا/٥:الغد ص
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  باشرت االستعداد لتطبیق تصنیف الجامعات األردنیة" التعلیم العالي: "الطویسي
  

قال وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي ان ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم 
لعام الجامعي المقبل بھدف فرز العالي باشرت االستعداد لتطبیق تصنیف الجامعات األردنیة بدایة ا

  .الجامعات األردنیة وتصنیف تفاصیلھا وإعالن ترتیبھا محلیا 
واضاف خالل ترأسھ جلسة حواریة نظمتھا جمعیة اھل الجبل للتنمیة البشریة بالتعاون مع جامعة ال 

جامعات ان تصنیف ال" بناء المھارات الشخصیة والقیادیة للشباب في الجامعات " البیت تحت عنوان
سیكون وفقا لمعاییر تعتمد اسسا علمیة تسعى الى المفاضلة العادلة من شأنھا خلق حالة تنافسیة عالیة 

  .بینھا
وأكد على أھمیة أقتران الجانب األكادیمي بالجانب التطبیقي داخل الجامعات مایسھم في تأھیل 

ه مفاتیح یستطیع من خاللھا الطالب عبر ربط النظریة بالتطبیق الكتساب الخبرة المناسبة العطاء
  .التحرك في بیئات العمل 

وتحدث الطویسي عن بعض المقومات المطلوبة للشخصیة القیادیة والمھارات التنافسیة لدى الشباب 
بما تشملھ من الثقة بالنفس وتحدى الفشل، والتحفیز الذاتى والتفكیر اإلیجابى والتحلى بقیم العمل من 

  .االنضباط واألمانة 
ّفكیر اإلبداعي في بناء  وبین رئیس جامعة ال البیت الدكتور ضیاء الدین عرفھ اھمیة مھارات الت

ّب عملیّة المفاضلة واالختیار، والبعد عن  الشخصیة القیادیة لتوفیر بدائل عدیدة لحّل المشكالت، وتجن
  .النمط التقلیدي الفكري مایتطلب تكوین عالقات ایجابیة مع االخرین وتفادي االزمات

وقال رئیس جمعیة اھل الجبل شتیوي عظامات ان تنظیم الحواریة جاء متمما لسلسلة من ورش 
التدریب التي نفذتھا الجمعیة ضمن مشروع التماسك االجتماعي الممول من برنامج االمم المتحدة 
االنمائي والتي تنتھي بجلسات حواریة مع اصحاب القرار والخبرات بھدف دعم بناء قدرات الشباب 

  .القیادیة
شاب بھدف إطالعھم على ١٧٠٠ووصف عظامات المشروع بالتوعوّي االبداعي ویستھدف نحو 

منظومة القیم اإلنسانیّة المشتركة وَدْورھا في تشكیل المواقف والسلوكیات ویسعى الى اشراك 
لحوار الجامعة والمراكز الشبابیة في عملیّة دعم القیم اإلنسانیة التي تشّجع على تعزیز ثقافة ا

  .والتسامح والمواطنة واحترام اإلختالف وإعداد الشباب للقیام بأدوار إیجابیّة ریادیّة في ھذا المجال
وبین مشرف البرنامج المدرب الزمیل محمد الفاعوري أن برنامج التماسك االجتماعي یأتي ضمن 

اطیة لدیھم ومساعدتھم اطار بناء قدرات الشباب للقیام بدور فاعل في التنمیة وتعزیز قیم الدیموقر
  .على بناء المھارات الشخصیة والقیادیة ومعاییر ومتطلبات الحوار 

وناقشت الجلسة العدید من التحدیات والھموم التي تواجھ القطاع الشبابي وبخاصة في مؤسسات 
التعلیم العالي وضرورة اعطاء فرص حقیقیة للشباب للتعبیر عن تطلعاتھم وھمومھم وتنمیة المواھب 

  .واالبداع لدیھم على أعتبار ان الجامعات من اكبر  المظالت الحاضنة للشباب 
واكد مشاركون ان فئة الشباب مازالت خارج دائرة االھتمام في ظل ثقافة سائدة لدى المجتمعات ان 
الشباب غیر قادرین على تحمل المسؤولیة على الرغم من الدعوات الكثیرة التي تھتم بالشباب اال انھا 

  .تتجاوز حدود الورق والنظریات  لم

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٢٥:الرأي ص/٤:سبیل صال/١٣-١:الدستور ص
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  "دور عمادات شؤون الطلبة في مكافحة التطرف"افتتاح فعالیات مؤتمر : مؤتة
  
    

والذي ' دور عمادات شؤون الطلبة في مكافحة التطرف ' انطلقت في جامعة مؤتة فعالیات مؤتمر 
  .تنظمة عمادة شؤون الطلبة في جامعة مؤتة بالتعاون مع وزارة الثقافة 

  
ویشارك في المؤتمر الذي یستمر على مدار ثالثة ایام عمداء شؤون الطلبة ورؤساء االتحادات 

  .الطالبیة في الجامعات االردنیة ، وباحثین من مؤسسات رسمیة وأھلیة من مختلف مناطق المملكة 
  

ر ان آفة وقال وزیر الداخلیة األسبق العین حسین ھزاع المجالي في رعایتھ افتتاح فعالیات المؤتم
التطرف واالرھاب اصبحت في بیوتنا ومدارسنا وجامعاتنا ، داعیا الى التفریق بین التطرف 

  .واالرھاب المبني على االعتقاد الخاطىء بالدین االسالمي الحنیف 
وأشار الى ان مكافحة االرھاب ھي من مسؤولیة الدولة من خالل االجھزة العسكریة واالمنیة ، في 

لتطرف ھي مسؤولیة مختلف االجھزة في الدولة وفي مختلف المجاالت التعلیمیة حین ان مكافحة ا
  .معتبرا ان الفكر المستنیر ھو من یكافح الفكر المتطرف . والتربویة واالقتصادیة واالجتماعیة 

  
وأكد المجالي أن الحلول االمنیة في مواجھة التطرف ھي حلول كارثیة ، مشددا على ان محاربة 

الفتا الى ان المؤسسات التعلیمیة اغفلت محاربة .من خالل االفكار ولیس اي شيء اخر التطرف تتم 
  .افكار التطرف النھا لم تكن موجودة بعد 

لم تنجح ولم تؤد الى النتیجة التي  ٢٠١٣وبین ان الخطة الوطنیة لمكافحة التي وضعت في العام 
ن خطة جدیدة لمكافحة التطرف ، وذلك وضعت من اجلھا ، الفتا الى ان االجھزة الرسمیة تضع اال

  .بعد تشخیص االسباب التي تؤدي الى التطرف بین الشباب 
واعتبر المجالي ان انتشار خطاب الكراھیة واالقصاء والعصبیة لمختلف االنتماءات ھو االساس 
النتشار افكار التطرف واالرھاب ، مشیرا الى ان على الشباب وطلبة الجامعات االنخراط في 

برامج والمشاریع التي تبحث وتناقش آلیات مكافحة التطرف النھم ھم المستھدف من افكار التطرف ال
  .واالرھاب 

وقال عمید شؤون الطلبة ورئیس المؤتمر الدكتور سلیمان الصرایرة ان جامعة مؤتة تحمل على 
في مواجھة  عاتقھا ھي وشقیقاتھا الجامعات االردنیة عب ء نشر المعرفة وروح التسامح والتحدي

  .قوى الظالم والتكفیر 
واشار الى ان جامعة مؤتة بالتعاون مع وزارة الثقافة تنظم المؤتمر وھو االول من نوعھ على 
مستوى الجامعات االردنیة التزاما بتوجیھات جاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسین المعظم في اھمیة 

اب للتوعیة بمخاطر التطرف واالفكار التكفیریة العمل وبشكل دائم وخصوصا بین فئة الطلبة والشب
  .واقصاء االخرین 

ولفت الى ان عمادة شؤون الطلبة ومن تلك التوجیھات تنظم المؤتمر الذي سیعمل على خلف بیئة 
الوعي واالدراك بمخاطر التطرف من خالل نخبة من الباحثین والمھتمین بالقضیة ، حرصا على 

  .في شرك التطرف واالرھاب االجیال الشابة بعدم الوقوع 
وبین ان على عمادات شؤون الطلبة في الجامعات االردنیة والمؤسسات الرسمیة والشعبیة واجب 
تقدیم وشرح االثار المدمرة لالفكار المتطرفة على المجتمع واالجیال الشابة ، وتوفیر مساحات 

غیر المحدودة لما فیھ خیر وبرامج متنوعة تستوعب كافة مواھب الطلبة والشباب وتجھ طاقاتھم 
مشددا على اھمیة ان تشكل توصیات المؤتمر اضافة نوعیة . الوطن وبناء مستقبلھم الواعد 

  .لالستراتیجیة الوطنیة لمكافحة التطرف واالرھاب 

  ١٣:الدستور ص/عمون
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وقال رئیس اتحاد الطلبة في جامعة مؤتة ضیاء الطراونھ ان انعقاد المؤتمر الذي یعنى بمكافحة 
ات االردنیة وبمشاركة رؤساء االتحادات ؛ سوف یساھم في تعریف الطلبة في التطرف في الجامع

  .الجامعات بحقیقة افكار التطرف ووسائل مواجھة ھذا الفكر 
  

وبین ان مشاركة طلبة من مختلف الجامعات االردنیة في المؤتمر یساھم في تعزیز التشاركیة بین 
مختلف المؤسسات الرسمیة واالھلیة بما یخدم المجتمع ویزید من مناعتھ في مواجھة االفكار 

  .المتطرفة 
تور ھایل داوود ویناقش المؤتمر مجموعة من االبحاث التي یقدمھا كل من وزیر االوقاف السابق الدك

ومدیر مركز الدراسات االستراتیجیة بالجامعة االردنیة الدكتور موسى اشتیوي ومدیر دائرة مكافحة 
التطرف بوزارة الثقافة اللواء المتقاعد شریف العمري ، وعمید شؤون الطلبة في جامعة فیالدلفیا 

ور ماجد ابو رخیة ومدیر الدكتور مصطفى الجالبنھ وعمید شؤون الطلبة في جامعة الحسین الدكت
كما یشمل المؤتمر معرض خاص بلوحات تعبر عن . مركز السلم المجتمعي في مدیریة االمن العام 

  .افكار التطرف واالرھاب 
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  .مجالس أمناء الجامعات توصي عدم إلغاء البرنامج الموازي 
  
  

ء الجامعات الرسمیة بعدم علمت طلبة نیوز بأن مجلس التعلیم العالي تلقى توصیات من مجالس أمنا
إلغاء البرنامج الموازي لما لھ من أثر سلبي كبیر على مالیة الجامعات وان سیلحق بالجامعات 
أضرارا كبیرة في األیرادات مما یسبب عجزا في قیام الجامعات بالوفاء بالتزاماتھا المالیة ونفقاتھا 

  .الجاریة 
  

ء وأعضاء مجالس األمناء كانوا أعضاء في اللجان الالفت في في ھذه التوصیات أن عددا من رؤسا
المنبثقة عن اللجنة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة وأنھم جزء من توصیات اللجنة التي أقرت خیاران 

ما یضع عالمات استفھام كبیرة على ھذه التوصیات .أحدھما إلغاء البرنامج الموازي في الجامعات 
  .التي قد یكون لھا ما وراءھا

  
و تأتي ھذه التوصیات في الوقت الذي نشر فیھ جاللة الملك عبدهللا الثاني ورقتھ النقاشیة السابعة وأكد 

وذلك بعد ان رفض مجلس الوزراء . فیھا على ضرورة تنفیذ توصیات لجنة تنمیة الموارد البشریة
ثاني بالتاكیدمجددا على سابقا الخیارات المطروحة في االستراتیجیة إال أن قیام جاللة الملك عبدهللا ال

  .تنفیذ توصیات االستراتیجیة لھ أبعاد قد ال تظھر إال في القابل من األیام

  طلبة نیوز
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  »توجیھي السنوات السابقة«ألف مع قبول  ٢٠٠توقعات بارتفاع عدد المقبولین في الجامعات لـ
  

عات األردنیة توقعت مصادر مطلعة بوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ارتفاع عدد طالب الجام
ً في حال فتح المجال لقبول طلبة من سنوات سابقة للتقدم لالمتحان، مع  ٢٠٠لنحو  ألف طالب سنویا

الذین یقبلون سنویا بالجامعات مما سیؤدي الى رفع النسبة بما % ٥العلم ان رفع العدد سیغیر نسبة الـ 
  .یتواءم مع العدد المضاف تحقیقا للعدالة

بامتحان الثانویة العامة " راسب او ناجح"الوزارة تتحفظ على فكرة الغاء  وبینت ذات المصادر ان
باي حال من األحوال، مؤكدة ان االمر ستتم دراستھ واالستیضاح من الوزارة حول مفھومھا لتلك 
القضیة، إذ انھ ال یمكن قبول الرسوب على مفھومھ الكامل بال ضوابط او ثوابت او محددات 

مر محسوم فال یمكن قبول راسب باللغة العربیة او اإلنجلیزیة مثال عندما واضحة، مؤكدة ان اال
  .یتوجھ الطالب لدراسة أي تخصص بالجامعة

وأوضحت ان اللجنة ستدرس كل التفاصیل وستوجھ كافة االستفسارات لوزارة التربیة حول العالمة 
لسنوات سابقة بالتقدم، وقضیة والفرق بینھا وبین المجامیع، وقضیة السماح لحاملي الثانویة العامة 

الرسوب او النجاح والدرجة المئویة قبل اتخاذ ایة قرارات تتعلق بالقبول الجامعي واحداث ایة 
  .تغییرات حول ذات القضیة

ولفتت المصادر إلى ان وزارة التعلیم العالي ستقدم ورقة تحمل في طیاتھا وتفاصیلھا أسئلة مختلفة 
ن النجاح، ووضع حد لھ وضوابط تحكمھ، اضافة الى االعداد التي تتعلق بتوضیح معدل الرسوب م

سیتم قبولھا في الجامعة اثر زیادة عدد المتقدمین لالمتحان بسبب السماح لطلبة من سنوات سابقة 
  .التقدم للتوجیھي

ث ولفتت المصادر إلى أن اللجنة التي تم تشكیلھا من وزارتي التربیة والتعلیم والتعلیم العالي والبح
ستنھي اعمالھا خالل األسبوعین المقبلین " التوجیھي"العالمي لدراسة قرارات وزارة التربیة حول 

بأقصى التقدیرات، وقد بدأت بقراءة مشروع القرار الخاص بالثانویة العامة وإعادة ترتیبھ بما یتحدد 
األمور الخاصة ، وإعطاء المواد صفة المجامیع، وترتیب ١٠٠بدال من  ١٤٠٠بتحویل العالمة الى 

  .بالمادة التي یدرسھا الطالب بالثانویة العامة لتعطى الدرجة المئویة
وشكل مجلس التعلیم العالي لجنة برئاسة امین عام الوزارة الدكتور عاھد الوھادنة وعضویة رئیس 
 ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا، وأمین عام وزارة التربیة والتعلیم والقبول

الموحد واالمتحانات والمناھج، للسیر باجراءات ترتیب أمور القبول الموحد والجامعات انسجاما مع 
-٢٠١٧قرارات وزارة التربیة الداعیة الى تطویر امتحان الثانویة العامة للعام الجامعي المقبل 

٢٠١٨.  
صحفیة عقب انتھاء واكد وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي في تصریحات 

جلسة المجلس، التزام مجلس التعلیم العالي باآللیات واالسس التي تھدف الى تطویر امتحان الثانویة 
العامة والتي یدرسھا مجلس التربیة بما یحقق النقلة النوعیة من ناحیة قدرة الطالب وتحصیلھ في 

أولویاتھ تنفیذ ما جاء في توصیات الثانویة العامة، مشیرا الى أن مجلس التعلیم العالي وضع ضمن 
  . ٢٠١٦/٢٠٢٥االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة 

  ٤- ١:السبیل ص
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  مباراة بطائرة الجامعات الیوم
  

تشھد قاعة فیالدلفیا عند الثانیة عشرة ظھر الیوم مباراة فریق جامعة الطفیلة وجامعة الزرقاء ضمن 
یم الرفوع مدیر النشاط الریاضي في جامعة الطفیلة دوري كرة الطائرة لطالب الجامعات حسب ابراھ

  .مقرر لجنة البطولة

  ١٨:الرأي ص
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 نحو جامعة أردنیة للنخبة والدراسات العلیا
محمد القضاة. د  

 
القراءة العمیقة للورقة النقاشیة السابعة للملك عبدهللا الثاني تؤكد على بناء القدرات البشریة وتطویر 

ُعّد جوھ ر نھضة األمة، وتثیر أسئلة مفصلیة وأساسیة في موضوع التعلیم برمتھ، العملیة التعلیمیة، وت
ما من أمة تنھض بغیر التعلیم، وقد بات من البدیھیات أن ال شيء یعدل »:یقول في مقدمة الورقة

التعلیم في مسیرة بناء الدول، وتغییر وجھ العالم، إلى األجمل واألكمل واألفضل، وال سیما في مرحلة 
والقراءة المطلوبة قراءة . »ق فیھا األمم في اقتصاد المعرفة، واستثمار الطاقات البشریةباتت تتساب

جادة سریعة الحركة تقرأ بذكاء، تتجاوب مع الرؤیة الملكیة بوعي وھمة وعزیمة، قراءة ال تخاف 
المستقبل، تبادر وتضع في خططھا تجارب الدول المتقدمة التي تجاوزت المألوف والمعروف في 

یة الموارد البشریة؛ خاصة ان تلك الدول تتقدم وتطور برامجھا وال تقبل غیر النجاح، وھو ما تنم
أفضى لمحاربة التقاعس والروتین واالستنساخ الى التفرد والتمیز واالبداع والخروج بصیغ جدیدة 

لمعظم تبدأ بمدارس للمتمیزین والمبدعین وتنتھي لجامعات للنخبة والدراسات العلیا، وحین تذھب 
دول العالم المتقدم وتزور جامعاتھ وتقف تقارن بینھا تجد نفسك امام جامعات متقدمة وجامعات 

وھذا لیس بیت ! متوسطة وجامعات البناء الدول المتخلفة وان خریجیھا ال یحق لھم العمل في بالدھم
ر انھ في ظل ؟ غی!القصید الن كثیرین من دول العالم الثالث یحصلون على شھادات من ھذا النوع

تزاید اعداد الجامعات االردنیة التي تكاد تتطابق في برامجھا وتخصصاتھا وخططھا الدراسیة وال 
تجد فوارق بینھا اال باسم الجامعة، ونظًرا لتزاید اعداد الطلبة وازدحامھم في بعض الجامعات تبرز 

الصنف االول الذي نحتاجھ الحاجة لجامعة للنخبة والدراسات العلیا، ونحن ھنا نقارن جامعاتنا ب
لجامعاتنا االردنیة، وھو مطلب بات ملحا في ظل تزاید إعداد الطلبة، وھو ما ینسجم مع الرؤیة 
 .الملكیة لتحقیق تعلیم عال رفیع المستوى وال یتحقق ھذا اال من خالل جامعة للنخبة والدراسات العلیا
 

ّا حین كانت الجام ١٩٨٧سأعود الى الوراء وتحدیدا لعام  عة االردنیة تحتفل بیوبیلھا الفضي وقد كن
ُعد العدة لالحتفالیة بھمة عالیة كانت الجامعة متوقدة تفیض شبابا ورغبة بالبناء والبھاء واالنطالق ،  ن
واذكر اننا في ھیئة تحریر المجلة الثقافیة قد اصدرنا عددا خاصا بالمناسبة ، وأجرینا حوارا مطوال 

ھُمام غصیب وخالد  -مع حفظ األلقاب -م المجالي بالمناسبة وشارك فیھمع دولة الدكتور عبدالسال
الكركي وعبدهللا عویدات وإبراھیم ناصر وبشار عبدالھادي وكاتب ھذه السطور، طرح یومذاك 

ان تتحول الجامعة بالتدریج الى جامعة للدراسات العلیا –وكان حینھا رئیس الجامعة–الدكتور المجالي
للجامعات االخرى ان تتولى مھمة التعلیم العالي لطلبة البكالوریوس، ومنذ ذلك والنخبة وان یترك 

الوقت واالمر على ما ھو علیھ، تتكاثر الجامعات، ویزداد عدد الطلبة، والبرامج تتناسل وتتكاثر 
وتكاد تتطابق مع بعضھا بعضا لدرجة أنھا أصبحت نسخا كربونیة وھذا امٌر یحتاج مناقشة علمیة 

اعلى المستویات للبدء بتحویل الجامعة األكثر ألقا وتمیزا وحضورا وتجربة الى جامعة  جادة على
النخبة في كل البرامج العلمیة بحیث یصار لوضع خطة جادة لكي تستقطب ھذه الجامعة أفضل الطلبة 
 .المبدعین والمتمیزین
 

ا وعدم تمیزھا عن إن استمرار الحال على ما ھو علیھ ھو اجترار برامج الجامعات بعضھا بعض
بعضھا بعضا، وھذا االمر یحتاج قراءة جادة تعید للجامعات حضورھا ونظارتھا وقدرتھا على 
المنافسة عالمیا؛ خاصة ان الجامعات العالمیة تسعى كل واحدة منھا الى تنافسیة حقیقیة تحصل فیھا 

 مقاالت

  ١٣:الرأي ص
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وقة، ونحن ال نرید ان على موقع متقدم في سجل المئة االولى وحسب التصنیفات االكادیمیة المرم
نستعجل األمر بمقدار ما نرید ان تبدأ الجھات المعنیة بالتفكیر في ھذا االتجاه مستفیدة من التجارب 
العالمیة التي انتھجت ھذا الطریق كما في ألمانیا مثال؛ إذ ھناك تسع جامعات ألمانیة استطاعت أن 

مفاھیم أكادیمیة ومھنیة عالیة ومن المفید  ، یتم تقییمھا سنویا وفق»جامعة النخبة«تحصل على لقب 
ان اذكر اسماء بعض ھذه الجامعات التي نالت ھذا اللقب النھا طبقت المعاییر العلمیة واالكادیمیة 
والمھنیة في سبیل االرتقاء بالجودة العالیة ومنھا جامعات فرایبورغ وغوتنغن وھایدلبرغ ومیونخ، 

معة التقنیة في آخن وكارلسروه، وھناك جامعات في مختلف وبرلین الحرة وجامعة كونستانس والجا
َّاع القرار وینظروا لالمر بجدیة وعمق ورغبة في . دول العالم تمضي في ھذا االتجاه فھل یتحرك ُصن

تحقیق حلم النخبة المبدعة لكي یتجاوزوا المألوف والمستنسخ والرؤیة االحادیة الى رؤى تحمل ابعادا 
الى مستقبل نجد فیھ جامعة أردنیة واحدة وقد حققت احالم النخبة تكون رافدا خالبة تتجاوز الحاضر 

ً تعید للتعلیم العالي سمعتھ وألقھ وروحھ السامقة إن ھذه الرؤیة تتطابق في فكرتھا مع الرغبة ...علمیا
لم یعد  إنھ» :الملكیة في ضرورة تمّیز التعلیم العالي وتقدمھ بعیدا عن الخوف والتردد كما قال جاللتھ 

من المقبول، بأي حال من األحوال، أن نسمح للتردد والخوف من التطویر ومواكبة التحدیث والتطور 
انقرأ بجّد وعمق ومسؤولیة ھذه الورقة ونبدأ . »في العلوم، أن یھدر ما نملك من طاقات بشریة ھائلة

یا متفردا في المنطقة الطریق لكي نرى جامعة علمیة للنخبة والدراسات العلیا تكون انموذجا علم
  برمتھا
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 آثار البطالة في الصحة النفسیة والسلوك االجتماعي للعاطلین من العمل في األردن
 

خلیل علیان. د  
 یتعرض الشباب في األردن الى أنواع متعددة من البطالة في سوق العمل ومنھا بطالة دوریة

(Fractional) وبطالة ھیكلیة (Structural ) ةوبطالة موسمی (Seasonal) وبطالة مقنعة 
(Disguised) وبطالة تطوعیة ( Voluntary) وبطالة غیر تطوعیة (Involuntary)  والبطالة

وأشد انواع البطالة حدة واكثرھا خطورة ھي  Rate of Unemployment) Natural الطبیعي
حاالت والبطالة البطالة الھیكلیة التي تستمر لسنوات تتجاوز الخمس عشرة سنة في العدید من ال

الھیكلیة ناجمة بالدرجة الكبرى عن تزاید الفجوة بین متطلبات سوق العمل ومؤھالت ومھارات 
الخریجین من الجامعات والمعاھد في األردن وعدم مواءمة مھارات الخریجین الحتیاجات سوق 

  .العمل في األردن
بر منھا یعود الى خلل في بنیة االقتصاد واذا ما قمنا بتحلیل اسباب البطالة في األردن فإن الجزء األك

األردني، وعدم قدرتھ على تولید فرص عمل كافیة للخریجین التي یتزایدون في األردن بما یتراوح 
من الداخلین الجدد لسوق العمل في األردن، وأن االقتصاد األردني لم  ١٠٠٠٠٠و ٧٠٠٠٠بین 

قم من البطالة في األردن في السنوات طالب عمل؛ مما یفا ٤٨٠٠٠سوى  ٢٠١٥یستوعب في العام 
  .القادمة

ونخلص إلى أن السبب الرئیسي للبطالة في األردن یكمن في الخلل في االقتصاد األردني، وھي 
مسؤولیة الفریق االقتصادي في الحكومة األردنیة، وبالدرجة الثانیة ھي مسؤولیة وزارة التربیة 

ت؛ لعدم قیامھا بالجھد الكافي في توفیر فرص التدریب، والتعلیم، ووزارة التعلیم العالي والجامعا
وتزوید الخریجین بالمھارات المطلوبة في سوق العمل، كما ھي مسؤولیة البنوك والمؤسسات 
التمویلیة في األردن؛ لعدم توفیر القروض المیسرة للراغبین من الخریجین في تأسیس اعمال صغیرة 

  .خاصة بھم
ً في تأ سیس حاضنات األعمال الصغیرة الواجب انتشارھا في كل المدن األردنیة كما أن ھناك تقصیرا

كما تقع المسؤولیة بدرجة أقل على الشباب الذین تنقصھم الریادة في . لرعایة مشاریع الشباب األردني
  .األعمال، وتنقصھم اإلرادة والتصمیم في الخروج من معضلة البطالة

ثارھا السلبیة في العاطلین من العمل مشكلة مستعصیة الحل تشكل البطالة من حیث معدلھا المرتفع وآ
العام الماضي وھي من اعلى نسب البطالة في األردن % ١٥٫٩في األردن، وقد وصلت نسبتھا الى 

منذ عقدین من الزمن، وتتركز بطالة الشباب المتعلمین من كال الجنسین في عدد من التخصصات؛ 
وبعض العلوم األخرى، حتى إن البطالة طالت في اآلونة األخیرة  الزراعة والعلوم اإلنسانیة،: أھمھا

األطباء والمھندسین، وكافة التخصصات بدون استثناء؛ نتیجة عدم مواءمة مخرجات التعلیم 
الحتیاجات سوق العمل األردني، وغیاب التدریب والتأھیل، وقلة الطلب على معظم تخصصات 

االقتصادي، واستیالء الوافدین على نسبة ال بأس بھا من الخریجین؛ نتیجة النخفاض مستوى النمو 
فرص العمل؛ مما یلحق بالغ الضرر النفسي والمادي بالعاطل من العمل، ویؤثر في نفسیتھ وسلوكھ 
االجتماعي، ویعرضھ لعدم التكیف مع بیئتھ األسریة واالجتماعیة واالقتصادیة؛ مما یؤثر سلبا في 

، ویخلق اإلحباط واالكتئاب والقلق والتوتر، وسوء العالقات مع صحتھ الجسمانیة، وفي انتاجیتھ
  .الغیر

من المناسب تسلیط الضوء على آثار البطالة في الصحة النفسیة لخریجي الجامعات والمعاھد في 
  .األردن؛ من أجل معالجة التأثیرات السلبیة للبطالة في الصحة النفسیة للعاطلین من العمل

ة أن العاطلین من العمل في األردن یعانون من القلق ثم اإلدمان على وقد أظھرت دراسات حدیث
اإلنترنت، یلیھا الشعور باضطراب المزاج، ثم االكتئاب، یلیھا المعاناة من الحزن ثم ضعف الثقة 
بالنفس یلیھا فقدان األمل في المستقبل ثم الشعور بالعصبیة والتوتر ثم ضعف تقدیر الذات یلیھا عدم 

  :السبیل ص
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سعادة وتزاید السلوك االنفعالي، وتراجع اإلنتاجیة، والتعسف في اتخاذ القرارات، ثم الشعور بال
كراھیة المجتمع، ثم النزاعات األسریة والمشاكل العاطفیة، وعدم التكیف مع البیئة، وكان أقل 
تأثیرات البطالة في الصحة النفسیة للخریجین التفكیر في االنتحار، وكان أكثرھا حدة السلوك 

  .واني، واإلفراط في التدخینالعد
، فإن البطالة كان لھا اآلثار السلبیة (David Begg et al:2013) وطبقا لدراسة قام بھا دیفید بیج

  :التالیة في الصحة النفسیة، والحیاة االجتماعیة للعاطلین من العمل في الوالیات المتحدة
انخفاض ) ٤(نوسة في مجتمعات الشباب انتشار الع) ٣. (انتشار السرقة) ٢. (انتشار الجریمة  (1)

التفكیر في االنتحار )  ٧(انتشار النزاعات العائلیة ) ٦. (الشعور بالحزن واالكتئاب) ٥. (الثقة بالنفس
  .والتخلص من الحیاة

المطلوب من الجھات المعنیة من مؤسسات رسمیة ومؤسسات خیریة ومؤسسات المجتمع المدني 
جتمع ككل، إیجاد وسائل التخفیف من المعاناة النفسیة واالجتماعیة عن واسر العاطلین من العمل والم

العاطلین من العمل، وتقدیم ید المساعدة لھم من خالل العمل على تدریبھم، واعادة تأھیلھم لسوق 
العمل في األردن، وصرف تعویضات بطالة لھم؛ للتغلب على اآلثار النفسیة واالجتماعیة للعاطلین 

ردن، وأن یقوم مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة بأبحاث تطبیقیة ومیدانیة من العمل في األ
لبحث كیفیة مساعدة العاطلین من العمل على التخلص من اآلثار السلبیة للبطالة في الصحة النفسیة، 
والتكیف االجتماعي للعاطلین من العمل في األردن، وطلب مساعدة المنظمات الدولیة، وعلى رأسھا 
منطمة العمل العربي، ومنظمة العمل الدولیة لعالج المشاكل النفسیة واالجتماعیة للعاطلین من العمل 

  .في األردن
 أستاذ جامعي في االقتصاد والتمویل (*)
. 
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  شفابدران -أحمد جبریل نمر عبدالھادي طھ الحوامدة  -
  
  الجبیھة -مھند نمر عرسان  -
  
  دابوق -منى خالد نعمان  -
  
  الربة - مریم عودة خلیل الزریقات  -
  
  الصویفیة - جورج یوسف جدعون  یولیتڤ -
  
  القصر - رحمة السید محمود المجالي  -
  
  الصویفیة - عقلھ الكفوف ” نصر“خلیفة  -
  
  خلدا - انشراح عبدالمجید یاسین  -
  
  دابوق -فوزیة صالح  -
  
  الجبیھة -سحر عمر طھ  -
  
  ل تادرسجمعیة آ -ھیالنھ رزق هللا لطفي  -
  
  اربد -نائل یعقوب نصر حداد  -
  
  الھاشمي الشمالي - عمر محمد داود  -
  
  البارحة –تمام سلیمان البصول  -
  

 وفیات

 الرأي 
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  .نسیم ابو خضیر سیعین مدیرا لالذاعة االردنیة بالوكالة. ان المذیع د» عین الرأي«علمت 
  

ة العلیا ضد قرار دیوان الخدمة نقابة الصحافیین قررت اقامة دعوى قضائیة في المحكمة االداری
المدنیة التي رفضت االخیرة اقرار عالوة الزمالء في مؤسسة االذاعة والتلفزیون ووكالة االنباء 

  .رئیس دیوان الخدمة اغلق في كتاب وصل النقابة امكانیة منح العالوة.. »بترا«االردنیة 
  

ضوء قرار مجلس الوزراء  وزارات ومؤسسات حكومیة ستنقل بعض موظفیھا خارج مالكھا في
  .بالسماح لھا بنقل الموظفین فیما بینھا دون العودة لرئیس الوزراء

  
  
  
  
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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أن دیوان الخدمة المدنیة سیعلن قریبا عن أضخم مشروع للتوثیق في » الدستور«علمت صنارة 

الحكومي المملكة، حیث عمل على مدى سنوات على توثیق كافة ملفات الموظفین العاملین في القطاع 
بمبنى الدیوان » جالیري«ووثائق الدولة اإلداریة منذ تأسیس اإلمارة وحتى الیوم، وتم وضعھا في 

  .سیتم افتتاحھ قریبا
  

طلبت الھیئة المستقلة لالنتخاب وبالتنسیق مع دیوان الخدمة المدنیة من سبعة طالبي وطالبات وظیفة 
نھم خالل مدة ال تتجاوز عشرة أیام وبخالف ذلك مراجعتھا في مبناھا لغایات استكمال اجراءات تعیی

  .یعتبرون مستنكفین
  

أكدت السفارة السعودیة لدى األردن أن عدد الوصفات الطبیة التي صرفتھا صیدلیة العیادات 
خالل أسبوع بلغت » للحملة الوطنیة السعودیة لنصرة األشقاء في سوریا«التخصصیة السعودیة 

  .وصفة) ٢١٠٢(
  

نائب رئیس مجلس الدولة لجمھوریة الصین الشعبیة لیو یان دونغ  لألردن تنظم  بمناسبة زیارة
مجموعة طالل أبوغزالة حفل استقبال خاصا من الساعة الرابعة وحتى الخامسة من مساء یوم غد، 

  .الشمیساني/ مقر جامعة طالل أبوغزالھ الدولیة -في مكتب مجموعة طالل أبوغزالة اإلقلیمي 
  

مھرجانھ الشعري العالمي األول، دورة الملك » بیت الشعراء«ثقافة نبیھ شقم، ینظم برعایة وزیر ال
من نیسان الحالي،  ٢٧إلى  ٢٢المؤسس عبد هللا األول ابن الحسین، والذي سیقام في الفترة من 

بمشاركة خمسین شاعرا وشاعرة من خمس عشرة دولة في العالم، وسیكون حفل االفتتاح في مدرج 
  .إربدغرفة تجارة 

  

 صنارة الدستور
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أمس تسجیال مصورا لمشاركة " فیسبوك"بثت صفحة الدیوان الملكي على موقع التواصل االجتماعي 
التسجیل حاز على نسبة . جاللة الملك عبدهللا الثاني في تمرین عسكري بالذخیرة الحیة مؤخرا

  .مشاھدة مرتفعة جدا
  

 ٢٩ني والنقابي الذي ثار حول المادة مجلس نقابة الصحفیین عقد أمس جلسة طارئة بعد الجدل القانو
من قانون النقابة المعدل، والتي تبین أنھ یتم بموجبھا رفض قبول عدد من طالبي الترشیح لالنتخابات 

نقیب الصحفیین الزمیل طارق المومني، . النتقالھم إلى سجل غیر الممارسین في فترات مؤقتة سابقة
ع برئاسة الوزراء حول المادة المذكورة، بادر إلى وبعد أن قرر المجلس استفتاء دیوان التشری

االتصال بوزیر الدولة لشؤون االعالم ورئیس دیوان التشریع الستعجال الحصول على رد وفتوى 
  الدیوان لحسم الجدل القانوني

  
التركیة، " الذات االجتماعي"یزور عمان األسبوع المقبل فریق من تسعة متطوعین من مبادرة  

رى السبعین لتأسیس العالقات الدبلوماسیة بین تركیا واالردن واالحتفال بعید الطفل في لمناسبة الذك
الفریق ینظم عدة فاعلیات لالطفال بمخیمات الالجئین الفلسطینیین من ورش رسم ورقص . تركیا

  .بةفیما تنظم السفارة التركیة االحد المقبل احتفاال بھذه المناس. وتصویر وریاضة وابداع لمدة اسبوع
  
ً عن   ً مفتوحا بمناسبة یوم األسیر الفلسطیني، وبالتزامن مع بدء األسرى بسجون االحتالل إضرابا

ً في مقره تحت شعار  الوحدة والمقاومة ""الطعام، ینظم حزب الوحدة الشعبیة مساء الیوم مھرجانا
  ".طریقنا إلى الحریة

  
  
 

  زواریب الغد


