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 وعالمـــــــــــوضـــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

 ٣  تطلع على نتائج التحقیق بأحداث الجامعة األردنیة) تربیة النواب(

   شؤون جامعیة

 ٥  ال یمكن للجامعة تحمل تكلفة التعلیم التقني دون دعم: الزعبي

معنیون یحذرون من استخدامات وسائل التواصل االجتماعي وأثرھا على 
  الشباب

٧ 

 ١٠  لجامعات غیر المقتدرینحملة لدعم طلبة ا

 ١١  سوق العمل للمبدعین والمتفوقین: الطویسي

 ١٢  الطویسي یرفض اتھامات ذبحتونا بربط القبول المباشـر بزیادة الرسوم

 ١٣  وفیات

  ١٦-١٤  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  تطلع على نتائج التحقیق بأحداث الجامعة األردنیة) تربیة النواب(
  

ربیة والثقافة النیابیة، خالل اجتماع عقدتھ امس الثالثاء برئاسة النائب مصلح اطلعت لجنة الت
الطراونة وحضور رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي محافظة، على آخر نتائج التحقیق المتعلقة 

  .التي وقعت اخیرا داخل الحرم الجامعي» أحداث األردنیة»بـ
  

الجامعات لمنع التدخالت الخارجیة في قراراتھا، والعمل أھمیة الوقوف إلى جانب «وأكد الطراونة 
على الرفع من سویة عملھا وأدائھا وتحقیق العدالة، وتغلیظ العقوبات بحق الطلبة الذین شاركوا بتلك 

  . »األحداث
  

ً إلى »ورد للجنة العدید من الشكاوى المتعلقة بالعقوبات التي اتخذتھا الجامعة«وقال إنھ  ، داعیا
  .»من صحتھا، ومعاقبة الطلبة المتورطینالتحقق «
  

كما دعا إلى استمرار رئاسة الجامعة بالتواصل مع مؤسسات الدولة للوقوف على اإلجراءات المتخذة 
  .بحق المتورطین في تلك األحداث من خارج الجامعة، بھدف منع حدوث مثل ذلك مستقبال

  
حداث، وتم تشكیل ثالث لجان تحقیق وأوضح محافظة أن الجامعة رصدت الطلبة المشاركین في األ

طالب فصال مؤقتا، وإعطاء طالب إنذار  ٧طالب فصال نھائیا، و ١٠أصدرت عقوبات بفصل 
  .نھائي

  
وردا على استفسارات النواب حول مشاركة عضو لجنة التحقیق في أكثر من لجنة وكیفیة دخول 

أعضاء لجان التحقیق منفصلین أشخاص من خارج الجامعة ومشاركتھم باألحداث، قال محافظة إن 
عن كل لجنة، مؤكدا وجود لجنة تحقیق لألمن الجامعي حول كیفیة دخول أشخاص من غیر الطالب 

  .إلى داخل الحرم الجامعي
  

اجتماعا آخرا برئاسة الطراونة، وحضور رئیس ھیئة اعتماد » التربیة النیابیة«من جھة ثانیة، عقدت 
دتھا الدكتور بشیر الزعبي، تم خاللھ مناقشة موضوع استحداث مؤسسات التعلیم العالي وضمان جو

برنامج دكتوراه ھندسة میكانیك في الجامعة األردنیة، والذي تم إلغاؤه من قبل مجلس التعلیم العالي 
  .٢٠١١العام 

  
اللجنة، بحسب الطراونة، على مقترح قدمتھ النائب وفاء بني مصطفي حول بحث تمویل » وافقت»و

ل مختبرات ومشاغل كلیات الھندسة في الجامعات األردنیة، لیكون حافزا إلعادة فتح إعادة تأھی
  .برامج الدكتوراه في تخصصات الھندسة المختلفة

  

 أخبار الجامعة

  خبرني/بترا/الكترونيالرأي 
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كما طالبت بتعین حملة شھادة الدكتوراه المؤھلین في الجامعات األردنیة، حسب الشروط،باستثناء 
  .الخبرة

  
ً واستعرض الزعبي واقع الجامعات وأعداد طل ً في برنامج الدراسات العلیا، مشیرا بتھا، وخصوصا

إلى رؤیة الھیئة والتي تتمثل في االرتقاء بمؤسسات التعلیم العالي وزیادة قدرتھا التنافسیة للوصول 
  .إلى مصاف الجامعات العالمیة المرموقة

  
ج دكتوراه ودعا الستحداث برنامج دكتوراه وطني یشارك فیھ جمیع الجامعات، وعدم استحداث برام

مكررة، وذلك بھدف تحسین نوعیة التعلیم، وإعادة النظر ببرامج الدراسات العلیا وتشجیعھم على 
ً أن الھیئة ستدعم ھذا التوجھ الستقطاب  استحداث برامج وطنیة من أجل ضمان جودة التعلیم، موضحا

  .طلبة من داخل وخارج المملكة
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  لتعلیم التقني دون دعمال یمكن للجامعة تحمل تكلفة ا: الزعبي
  

التقى الدكتور عبدهللا سرور الزعبي رئیس جامعة البلقاء التطبیقیة اعضاء الھیئة االداریة في مركز 
  .الجامعة بحضور نواب الرئیس ومدراء الوحدات والدوائر والموظفین

  
او الطلبة والتي وأكد الدكتور الزعبي اھمیة اللقاءات سواء مع اعضاء الھیئة التدریسیة او االداریة 

تتسم بالشفافیة لطرح كافة القضایا التي تھم الجامعة والعمل یدا بید للنھوض بالجامعة خدمة للوطن 
وتلبیة لتوجیھات جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسین المعظم في قطاع التعلیم العالي خاصة في 

 الثاني وما تم من توجیھات اخر لقاء جمع رؤساء الجامعات الحكومیة مع جاللة الملك عبدهللا
تضمنتھا الورقة النقاشیة السادسة لجاللة سیدنا الملك عبد هللا الثاني في سیادة القانون والعدالة 
والنزاھة والشفافیة واختیار الكفاءة ومحاربة المحسوبیة كما ان توجیھات جاللة الملك عبدهللا الثاني 

  . ھا على الخارطة العالمیةالعادة األلق الى جامعاتنا االردنیة ووضع
  

شھور منذ استالمھ المانة المسؤولیة في  ٦وعرض الدكتور الزعبي عددا من المحاور خالل فترة 
رئاسة جامعة البلقاء التطبیقیة، ومن اھم ھذه االنجازات دخول الجامعة الول مرة على التنافس 

یم ملف الجامعة الى التصنیف العالمي حیث تم من خالل فریق مختص واصل العمل لیل نھار لتقد
دولة وحلت  ٧٤من بین  ٢٣٤وحصلت الجامعة على الترتیب ) UI Green Metric(العالمي 

  .الرابعة محلیا والمرتبة الثامنة عربیا
  

تعمل الجامعة حالیا من خالل فرق مختصة على تجھیز ملف عن الجامعة لتقدیمھ الى «وقال الزعبي 
جامعة في العالم والذي ینشر  ٨٠٠وھو تصنیف سنوي الفضل  QSالتصنیف العالمي للجامعات 

المختصة بالتعلیم، والطموح ) Quacquarelli Symonds(على ید شركة كواكواریلي سیموندس 
تحصیل مراتب متقدمة محلیا وعربیا وعالمیا ، فكما تعلمون وضعت وزارة التعلیم العالي والبحث 

ت الرسمیة االردنیة منھا ان تكون الجامعة مشاركة في العلمي عددا من المعاییر لدعم الجامعا
واشار . »التصنیفات العالمیة باالضافة الى تشجیع البحث العلمي ونشر االبحاث وغیرھا من المعاییر

الى ان تنافس الجامعة عالمیا یضعھا على قائمة الجامعات التي یرغب الطلبة االجانب في االلتحاق 
  .زیادة مراتب التصنیف العالمي للجامعةبھا وھو كذلك ما یساھم في 

  
شھور  ٦وعلى صعید اخر قال الدكتور الزعبي بأن مركز التطویر وضمان الجودة وخالل فترة 

سابقة قام بجھد جبار في مجال اعتماد تخصصات الجامعة من قبل ھیئة االعتماد حیث حصل لغایة 
جار على اعتماد باقي التخصصات  تخصص على مستوى البكالوریوس والعمل ٤٩االن على اعتماد 

برامج وتقدمنا في الشھر  ٥وعلى مستوى الدبلوم التقني والتطبیقي وحتى االن استطعنا اعتماد 
برنامج والعمل جار على اعتماد كافة تخصصات الجامعة، مضیفا اننا نعمل  ١٢الماضي العتماد 

قبل ھیئة االعتماد ، ونعمل  االن على تصویب بعض المالحظات الخاصة بتخصصات الماجستیر من
  .على اعادة ھیكلة توزیع اعضاء ھیئة التدریس لنضمن االستمرار واعتماد البرامج االكادیمیة

  
 ٢٠١٦شھور كان المتوقع ان تنھي سنة  ٦وعن الوضع المالي للجامعة قال الدكتور الزعبي انھ ومنذ 

بضبط النفقات وترشید االستھالك وبجھد  ملیون دینار تقریبا اال اننا قمنا ١١على عجز مالي قدر ب 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ١٣:الدستور ص/رأي الكترونيال
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ملیون دینار، باالضافة الى دفع  ٢٫٥بعجز مالي بلغ حوالي  ٢٠١٦الجمیع استطعنا ان نقفل العام 
وبمقابل خفض النفقات االداریة وخطة الترشید اال اننا قمنا . مبالغ كبیرة مترتبة على الجامعة كذمم

التدریسیة والبنیة التحتیة التي تخدم التعلیم التقني والتطبیقي بزیادة االنفاق على المختبرات والقاعات 
ویمكن اعتبار جامعة البلقاء التطبیقیة نموذجا في ضبط النفقات وقصة نجاح في . واالكادیمي

انجازاتھا خالل ستة اشھر مشیرا في الوقت نفسھ الى ما تتحملھ الجامعة نیابة عن الحكومة في دعم 
ملیون دینار ، فیما بلغت  ١٧٫٥حیث تنفق الجامعة سنویا من موازنتھا ) ومالدبل(التعلیم التقني 

ملیون دینار وھو االمر الذي ال تستطیع الجامعة ان  ٣االیرادات من ھذا النوع من التعلیم اقل من 
  .تتحملھ لوحدھا دون دعم حكومي خاص بالتعلیم التقني

  
فة بإعادة النظر في انظمة وتعلیمات الجامعة وأشار الزعبي الى ما تقوم بھ عدد من اللجان المكل

وحتى االن وتعدیل بعض المواد في  ١٩٩٧لتواكب التطور الكبیر الذي حصل منذ نشأة الجامعة عام 
  .االنظمة لتواكب ھذه التغیرات

  
وأوضح رئیس الجامعة بأن الجامعھ جذرت مع أسرتھا الرأي والرأي اآلخر والنقد البناء خاصة بأن 

ناء یتعارض كلیا مع التشھیر واتھامات غیر صحیحة وتشویھ غیر مبرر وقد ینطلق من النقد الب
البعض لقضایا شخصیة علما بان جامعة البلقاء التطبیقیة تعمل على تسویق الجامعات االردنیة ولیس 
الجامعة لوحدھا وأي تشویھ ونقل غیر أمین ألي موضوع یعرض الجامعات االردنیة لخسائر وعدم 

ة من الخارج للدراسة فیھا ولذلك فإن وحدة الجرائم االلیكترونیة في مدیریة األمن العام جذب طلب
تقوم بجھود جبارة لمن یحاول التشویھ وإثارة الفتن وتقدیمھ للقضاء لتطبیق قانون الجرائم 

  .االلیكترونیة على كل من یحاول التشویھ وإثارة الفتن واالبتزاز
  

لین على استقبال دفعة جدیدة من ابناء الوطن من طلبة الثانویة العامة وختم الزعبي لقاءه بأننا مقب
موعزا الى جمیع المسؤولین بالقیام بالترتیبات الالزمة التي تلیق بالجامعة وبالطلبة والمراجعین من 

  .ذوي الطلبة وارشادھم ومساعدتھم بكافة السبل المتاحة
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  جتماعي وأثرھا على الشبابمعنیون یحذرون من استخدامات وسائل التواصل اال
  

ً من األصدقاء یتبادل في داخلھ الشباب أفكارھم وآراءھم ومبادئھم  صار عالم التواصل االجتماعي بیتا
ویعبرون من خاللھ عن وجھات نظرھم حول كثیر من القضایا االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة 

ً » وسائل التواصل االجتماعي«مما أدى إلى إن تكون  للتعبیر عن األفكار واآلراء المختلفة  منبرا
  .والتسویق والترویج لھا

  
لم یقف األمر ھنا، بل امتد إلى استخدام ھذه الوسائل من قبل الشباب كوسیلة ضغط من أجل تغییر 

  . الكثیر من القوانین والقرارات ومناصرة أو معاداة قضایا سیاسیة معینة
  

عمال في جامعة العلوم اإلسالمیة والناشطة في ظاھرة وفي اإلطار؛ تقول عمید كلیة المال واأل
التكفیر الدكتورة ھناء الحنیطي ان الوعي السیاسي یتحدد من خالل المعرفة السیاسیة عن طریق 
إدراك طبیعة السلطة السیاسیة وبنیة األحزاب السیاسیة ومن ثم إدراك العالقات السیاسیة بین الدول 

ً وذلك من خالل المشاركة السیاسیةوالموقف السیاسي وبعد ذلك تجسی ً فاعال   .د المعرفة سلوكا
  

وتلفت الحنیطي إلى ان ھناك العدید من األبحاث والدراسات التي ناقشت وبینت أھمیة وسائل 
التواصل االجتماعي وقدرتھا وإمكانیاتھا على التأثیر في تحفیز الشباب في المشاركة السیاسیة حیث 

یة التدوین وإبداء الرأي عبر وسائل التواصل االجتماعي أصبح لھ دور یرى ھؤالء الباحثون إن عمل
ً، وزیادة  مھم وممیز في تشكیل الرأي العام ما أدى ذلك إلى زیادة معدالت الممارسة للناشطین سیاسیا
وعي األفراد وتوسیع آفاقھم، فظھر ما یعرف بعملیة التنشئة السیاسیة حیث یتم من خالل ھذه العملیة 

  .المعرفة وتكوین المواقف واآلراء وتشكیل الثقافة السیاسیةاكتساب 
  

وترى الحنیطي ان وسائل التواصل االجتماعي تساھم في تشكیل الوعي السیاسي لدى الشباب 
العتبارھم قادة المجتمع في المستقبل حیث یتمتعون بنشاط عام وفكري وحیوي ویھتم الشباب بوسائل 

دور مھم ورئیس في حیاة الشباب وال سیما أن الشباب أصبحوا  التواصل االجتماعي التي غدا لھا
  .یحصلون على المعلومات من خاللھا، لما توفره من كم ھائل من المعلومات وبسرعة فائقة

  
أصبح الشباب من خالل وسائل التواصل االجتماعي یعملون على تكوین رؤیة شاملة : وتتابع

ة ویحللونھا ویحكمون علیھا مما یدفعھم للتحرك من ألوضاع المجتمع ومشكالتھ والحلول المطروح
أجل تغییرھا وتطویرھا ما أدى إلى فتح آفاق جدیدة لفئة الشباب وذلك من خالل التأثیر على آرائھم 
وأفكارھم تجاه المواطنة والتحدیات التي تواجھ الوطن كما تؤدي إلى إدراك الشباب لتغلیب المصالح 

الوالء واالنتماء للوطن والمحافظة على الممتلكات العامة للوطن، العامة على المصالح الخاصة و
وتكریس قیم الحریة والمساواة بین الشباب، كما أدت وسائل التواصل االجتماعي إلى تفاعل وتشارك 

  .الشباب في الحوارات والمناقشات الفعالة عن الوطن
  

ً لإل رھاب والعنف لدى البعض توضح وحول اعتبار ان وسائل التواصل االجتماعي قد تكون محرضا
اصبح من المعروف لدى الكثیرین ما یعرف باإلرھاب اإللكتروني حیث باتت الجماعات «الحنیطي 

اإلرھابیة تستغل وسائل التواصل االجتماعي وتطورھا الھائل بشكل سریع وخلوھا من الرقابة في 
ً وأن الفئة المستھدفة لھذه نشر أفكارھا ومعتقداتھا بل وتطور األمر إلى نشر عملیاتھا خصوص ا

الجماعات ھم الشباب الذین یعتبرون األكثر استخداما لوسائل التواصل االجتماعي وذلك من خالل 
استخدام نصوص دینیة غیر موثقة ولیس لھا مرجعیة شرعیة وتكییف مما یؤدي إلى إثارة الوازع 

  ١٨:الرأي ص
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لبیانات والمعلومات من وجھة نظر والعاطفة الدینیة بحجة الدفاع عن اإلسالم فیعملون على نقل ا
اإلرھاب ثم بعد ذلك ینتقلون إلى الحوار والنقاش والمشاركة الفعلیة في التغییر باستخدام أسلوب القوة 

  .»والعنف ویتمثل ذلك بالتأثیر السلوكي لدى الشباب المتمثل بالعنف االنتقامي المتزاید
  

ئل التواصل االجتماعي بشكل ایجابي نظرا ألن وتشیر الحنیطي إلى ان بامكان الشباب استخدام وسا
فئة الشباب ھي األكثر استخداما لوسائل التواصل االجتماعي فإنھ یمكن من خالل وسائل التواصل 
ً أن  االجتماعي زرع القیم االیجابیة واألخالق الحمیدة والمبادئ السامیة لدى ھؤالء الشباب خصوصا

كامنة التي یمكن استغاللھا لصالح المجتمع كما یمكن أن تؤدي ھذه الفئة تمتاز بالحیویة والطاقات ال
وسائل التواصل االجتماعي إلى تعزیز أواصر التعاون بین الشباب حیث عملت وسائل التواصل 
االجتماعي على تحویل مستخدمیھا من متلقِّ للمعلومات إلى منتج لھا ومشارك ومناقش ومحاور 

  .»فیھا
  

وسائل التواصل االجتماعي بشكل ایجابي ضمن عدة مجاالت اجتماعیة  یمكن ایضا استثمار«وتتابع 
كما یمكن استثمار . وتعلیمیة واقتصادیة وصحیة وسیاسیة وغیرھا من المجاالت االیجابیة المفیدة

وسائل التواصل االجتماعي في التعلیم عن بعد حیث تتیح وسائل التواصل االجتماعي المرئیة 
عن بعد باالضافة الى استثمارھا في األعمال التطوعیة واالجتماعیة المفیدة  والصوتیة إمكانیة التعلیم

للمجتمع حیث أنھا یمكن استثمارھا في نشر الوعي والثقافة التوعیة الصحیة واألمنیة واالجتماعیة 
باإلضافة إلى استثمارھا في إجراء االستفتاءات وقیاس ومعرفة آراء الناس والتصویت على كثیر من 

  .»بالجوان
  

أصبحت وسائل التواصل «استاذ العلوم السیاسیة في الجامعة االردنیة الدكتور بدر ماضي یقول 
  .»االجتماعي قضیة قدریة ومھمة فھي االداة والمنفس الذي یعبئ الفراغ

  
ً باالضافة الى «ویتابع  ً وثقافیا ً واجتماعیا ً واقتصادیا ً سیاسیا تشكل وسائل التواصل االجتماعي وعیا
  .»تھا في تشكیل وعي سیاسي ایجابي او سلبي باتجاه قضایا معینةمساھم

  
ویلفت إلى ان وسائل التواصل االجتماعي قد تساعد على تحریض االرھاب فمعظم الجماعات 

  .»االرھبیة تعد ھذه الوسائل بمثابة فرصة ذھبیة لھا في الوصول لالتباع او التجنید او الدعم المالي
  

مت في تنمیة السلوكیات المنحرفة لدى الكثیر من االفراد في ممارسة فھذه الوسائل ساھ«ویضف 
  .»االعمال االرھابیة

  
نحن نعیش ثورة تتمیز باالنفالت التام في مجال نقل وتداول «الباحث الدكتور بكر المجالي یقول 

المعلومات بكل اشكالھا وتحول كل مواطن الى مشروع محطة او اذاعة اعالمیة مرئیة او مسموعة 
  .»وحتى الى حد امكانیة التالعب في صورة الخبر بالحذف واالضافات

  
ة التي ال انضباط لھا وتتوافر بابسط االمور وبأقل التكالیف فنحن نواجھ ھنا أمام ھذه الحال«ویضیف 

عدة امور اولھا مدى المسؤولیة االجتماعیة التي قد یتصف بھا المواطن اتجاه وطنھ او محیطھ، وثانیا 
مدى المسؤولیة االخالقیة في التعامل مع اي معلومة في كیفیة تقدیمھا واستخدامھا لتحسین صورة ما 

  .»او تشویش صورة معینة او اغتیال شخصیة ما او تلمیع اخرى
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ً، فمدى االنتماء الوطني والحس بالمواطنة والشعور بالشراكة الوطنیة األمنیة والسیاسیة  أما ثالثا
واالجتماعیة وانعكاس ھذا على كیفیة توصیل ونقل المعلومات ضمن دائرة المستخدمین لوسائل 

فة الى الحالة الثقافیة واالستراتیجیات الثقافیة وھل ھي ذات تأثیر على التواصل االجتماعي، باالضا
القیم الفردیة وھل ھذا المستخدم للتواصل االجتماعي لدیھ الثقافة التي تعینھ على تقییم االمور بمیزانھا 
الصحیح، وایضا مدى تأثیر المشكالت االجتماعیة على محتوى وسائل التواصل االجتماعي الن 

لتواصل ھذه اصبحت مسرحا ومیدانا للتعبیر عن الغضب والرضا والسخط والعتب صفحات ا
  .والمحبة، اي انھا مساحة لكل المتناقضات

  
ویقول المجالي ان تأثیر وسائل التواصل االجتماعي في تبادل التأثیر ونشر المعلومات والوصول الى 

حقق من الواقع واالستناد فقط على مستوى تكوین اتجاھات سیاسیة وابداء اآلراء عن بُعد دون الت
امر فیھ من الخطورة الن تعدد اآلراء وتطابق او تناغم بعضھا یعني الوصول «محتوى الصفحات 

  .»الى صیغة فكریة قد ال تكون عادلة ازاء اي قضیة من القضایا السیاسیة او االعالمیة
  

اردنا والعكس ان اردنا ایضا  ویلفت إلى ان وسائل التواصل اصبحت اداة نستخدمھا بسوء وضرر ان
ولكننا في جمیع الحاالت أمام معضلة خطیرة تستدعي المواجھة بجرأة حازمة بتطویر الخطاب 
االعالمي والثقافي واالنفتاح على كل مكونات المجتمع واعتماد الحقیقة في القول دون تدلیس او 

  .تمویھ
  

تطیع ان نجعل منھا سالحا الى جانب اسلحتنا بمعنى اننا نستطیع استثمار ھذه الوسائل لصالحنا، ونس
المعنویة ونستطیع على االقل تحییدھا النھ ثبت تأثیرھا في تحریك الشارع وتكوین اتجاھات ومواقف 

  .ال یمكن التكھن بھا وال بنتائجھا الكارثیة احیانا كما جرى على بعض الساحات العربیة
  

الجتماعي أثرت بشكل كبیر على الشباب یرى ان وسائل التواصل ا» حسن محمد«الثالثیني 
  .فاصبحت بوابة لجمع الشباب ضمن عدة مواضیع تجمعھم وتھمھم

  
على الشباب استخدام ھذه الوسائل بشكل ایجابي وعدم االنسیاق وراء الجماعات االرھابیة «ویتابع 

  .»التي تستغل الشباب ضمن ھذه الوسائل
  

وسائل التواصل االجتماعي جزءا من تاریخ التغییر  اصبحت«ویوافقھ الرأي طارق المحمود فیقول 
السیاسي واالقتصادي واالجتماعي فھي طریقة للتعبیر عن االراء خصوصا السیاسیة لذلك یتوجب 
على شبابنا ان یكون على درجة من الوعي لتجنب الجماعات االرھبیة التي تعتبر ھذه الوسائل فرصة 

  .»مة واالرھابیة في عقولھملتجنید الشباب او لزرع االفكار الھّدا
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  حملة لدعم طلبة الجامعات غیر المقتدرین
  

لدعم طلبة » إبدأ عامك بالخیر«حملة ساعدني ألتعلم تحت شعار » صندوق حیاة للتعلیم«ینظم 
الجامعات والمعاھد المھنیة المتفوقین غیر المقتدرین مادیا في الجامعات األردنیة، خالل یوم بث 

ر إذاعة حیاة أف أم یوم غد الخمیس من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى مفتوح عبر أثی
  .منتصف اللیل ١٢الساعة 

  
یذكر أن صندوق حیاة للتعلیم جمعیة خیریة مسجلة ومرخصة، وھو صندوق وطني متخصص لدعم 

صول على الطلبة المتفوقین غیر المقتدرین مادیا لمرحلة ما بعد الثانویة العامة إلعطائھم فرصة الح
التعلیم والتدریب المھني في الجامعات والمعاھد األردنیة، عن طریق تقدیم المنح والقروض الحسنة 

  .لتمكینھم من بناء مستقبل افضل ألنفسھم ولمجتمعھم

  ١١:الدستور ص
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  سوق العمل للمبدعین والمتفوقین: الطویسي

  
شخصیة الطالب  ان صقل« قال وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي 

الجامعي یتعین ان تسیر جنبا الى جنب مع مسیرتھ التعلیمیة والتعلمیة، الن سوق العمل الیوم ال یوجد 
فیھ مكان لغیر المبدعین والمتفوقین، كما ان التنافس للحصول على فرصة عمل یحتاج من خریج 

  .«تنافسیة الجامعة ان یمتلك مھارات أكادیمیة ومھارات ابداعیة تزید من فرصھ ال
  

مبدعو « وأشاد الطویسي خالل رعایتھ امس احتفال الجامعة الھاشمیة بتوزیع جوائز مسابقة 
بحضور رئیس الجامعة الدكتور كمال بني ھاني ورئیس مجلس أمناء الجامعة الدكتور « الھاشمیة 

ع والتمیز لدى مروان كمال، بادارة الجامعة التي جسدت الرؤى الملكیة بأھمیة تعزیز البحث واإلبدا
  . الطلبة، من خالل صقل مھاراتھم العلمیة ورعایة ابداعاتھم

  
ان الجامعات تعتبر مصانع القیادات المجتمعیة ولیست مصانع « من جھتھ، قال الدكتور بني ھاني 

للشھادات والموظفین، حیث ان رعایة ابداعات الطلبة وتعزیز تمكینھم العلمي والثقافي یسھم في بناء 
  .«وصناعة المستقبل الحقیقي لألوطان  القادة

  
ان ھذه المسابقة تعتبر األولى في « بدوره، قال عمید شؤون الطلبة الدكتور مصطفى الخوالدة 

، مؤكدا توجھ الجامعة الستمرارھا كل فصل وتوسعة المجاالت التي ستشملھا، مشیرا الى »الجامعة
  .دینار ١٠٠دینارا، والثالث  ١٥٠ا، والثاني دینار ٢٥٠ان الفائزین بالمراكز، األولى یحصل على 

  
طالبا وطالبة ممن اشتركوا في المسابقة التي استمرت  ٤٦وجرى توزیع جوائز نقدیة على نحو 

تالوة القرآن الكریم والحدیث الشریف، القصة القصیرة، الخاطرة، التحقیق : أربعة أشھر في حقول
ة، الرسم، الغناء، العزف الموسیقي، التمثیل، اضافة الصحفي، الشعر الفصیح، الشعر النبطي، المقال

  .الى تكریم المتمیزین في المبادرات الطالبیة
  

  ٨:الرأي ص
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  الطویسي یرفض اتھامات ذبحتونا بربط القبول المباشـر بزیادة الرسوم

  
اكد وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي د عادل الطویسي انھ ال عالقة من قریب او بعید  - امان السائح

بامكانیة السماح للقبول المباشر في جامعات اردنیة، برفع الرسوم الجامعیة لتلك التخصصات، مبینا 
  .ان ما یشاع عن تلك االمور كالم تحلیلي ال عالقة لھ بالواقع ولم یتم الحدیث عنھ

، وھي اكد الطویسي ان تلك القضیة مرتبطة بتطبیق بنود االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة
احد اھم اركانھا باعطاء مزید من الصالحیات للجامعات والتركیز على النوعیة من خالل السماح 
بالقبول المباشر، لیكون معیار الثانویة لیس الوحید بتقییم قبول الطالب بالتخصص، بل ھنالك معاییر 

  .شر للطلبة بالجامعاتمختلفة یجب ان تؤخذ بعین االعتبار ولن یمنحھا سوى فتح المجال للقبول المبا
حملة ذبحتونا وفي اعتصام كان مقررا اقامتھ امس امام مبنى وزارة التعلیم العالي وتم منعھ لعدم 
حصولھ على ترخیص رسمي، تعتبر القرار غیر منصف وعادل ومن الممكن ان یرتبط بقرار لرفع 

  .الرسوم، وھو االمر الذي نفاه وزیر التعلیم العالي
ونا رسالة الى وزیر التعلیم العالي، اشارت فیھا إن مضي مجلس التعلیم العالي ووجھت حملة ذبحت

باعتماد القبول المباشر، وسعیھ إلى إلغاء القبول الموحد لھ عواقبھ الخطیرة على الطالب والجامعة 
  .ومخرجات التعلیم والعملیة التعلیمیة برمتھا

شر سیصاحبھ عملیة رفع كبیرة للرسوم الجامعیة ووفقا للرسالة فان ذبحتونا اعتبرت إن القبول المبا
لبرنامج التنافس، فھو یعطي الحق إلدارة الجامعتین ومجلسي أمنائھما للتحرر من رسوم التنافس في 
ً، ویؤكد مشروع القبول المباشر الذي تم طرحھ  القبول الموحد، ورفعھا بنسب كبیرة، بل وكبیرة جدا

ً قبل سنوات وتم التراجع عنھ    .أن الرفع سیتم على الكلیات الطبیة والھندسة بنسب كبیرةسابقا
وطالبت رسالة ذبحتونا من الحكومة العمل على إعادة النظر بنسبة الطلبة المقبولین على البرنامج 

كما نأمل أن . في بعض التخصصات% ٧٠الموازي والدولي في ھاتین الجامعتین والتي تجاوزت ال
رسوم التنافس المرتفعة في معظم الجامعات الرسمیة، ویمكننا أن نقدم یتم العمل على إعادة النظر في 

  .لكم دراسة تفصیلیة باألرقام لھذه التخصصات
وطالب الطویسي كافة الجھات التي تثیر القلق بین الصفوف وتستبق االحداث وتؤدي بتحركاتھا الى 

لتریث وعدم الحكم المسبق على توجیھ الراي العام الى امور غیر موجودة وال بحث وال قرار فیھا، ا
ایة قرارات والبد من قراءة الخبر والحدث قبل توجیھ اي موقف او تجییش الشارع في امور اكادیمیة 
یقصد بھا الخیر للجامعات وتجوید نوعیة التعلیم واالرتقاء بنوعیة الخریجین، وعدم االبقاء على 

ل وعلینا جمیعا السعي الدخال معاییر جدیدة الثانویة العامة كمعیار وحید للقبول بالجامعات، الب
للقبول بالجامعات تعتمد الكفاءة والقدرات والمقابلة الخاصة قبل ان یتوجھ الطالب الى اي تخصص 

  .سیما التخصصات الطبیة الرئیسیة

  ٥:الدستور ص
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  دابوق - دیمھ عبد الرحمن محمد جعاره  -
  
  وادي السیر  -محمد حسین ابراھیم خواج  -
  
  ام نواره - لرحمن حسن جابر علقم عبدا -
  
  الصویفیة - ریاض فخري جوھریة  -
  
  الھاشمي الجنوبي - ام عصام خریسات  -
  
  المقابلین - ھاشم عبدالرحیم احمد ابو شخیدم مریش  -
  
  الصویفیة -إننا نیقوال یفنا مسیاكوفا  -
  
  الصویفیة - ماري جورج خوري  -
  
  مةبلدة النعی - فاطمة محمد سالم الذبیان  -
  
  قاعة جمعیة النبر -نیشان اسادور مزمنیان  رجینڤ -
  
  الزرقاء -سالم یواكیم سالم حبش  -
  
  الحصن -ثائر عبدالكریم عبدهللا نصیرات  -
  
  تالع العلي - ماجد سلمان صبّاح الحلو  -
  
  ضاحیة الیاسمین -تیسیر محمد سعید سالم الخصاونة  -
  
  طبربور -طالل محمد ذیاب العوران  -

 وفیات

 الرأي 
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الدفع « ان الحكومة ستمنع استخدام السیارات ذات المحركات الكبیرة » عین الرأي«علمت 
  .من قبل وزراء ومسؤولین» الرباعي

  
القیادة العامة للقوات المسلحة اعلنت عن حاجتھا لتجنید عدد من الذكور في مھنة مساعد امام من 

  .بتقدیر ال یقل عن جید حملة شھادة البكالوریوس في تخصصات الشریعة االسالمیة
  

  .مؤسسة رسمیة كبرى تعاني عجزا مالیا جددت عقودا لعدد من كبار موظفیھا باالف الدنانیر
  
  
  
  

 زوایا الصحف 

  عین الرأي 
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وصفت جاللة الملكة رانیا العبد هللا عمل جمعیة سیدات الھاشمیة بأنھ نموذج للعمل الجاد، وكتبت 
نشرتھا على صفحاتھا عبر وسائل التواصل  جاللتھا تعلیقا باللغتین العربیة واالنجلیزیة على صورة

من زیارتي لجمعیة سیدات الھاشمیة في الزرقاء، (االجتماعي تجمعھا بعدد من سیدات الجمعیة 
  ).نموذج للعمل الجاد وتقدیم ورشات عمل لتمكین المجتمع

   
تقلة لالنتخاب في اطار استعداداتھا إلجراء انتخابات الالمركزیة والبلدیات قام فریق من الھیئة المس

بزیارة جامعة مؤتة، ومجمع األمیر فراس الریاضي، وجامعة الطفیلة، لغایات االطالع على القاعات 
بھا لغایات تقییم امكانیة استخدامھا كمراكز اقتراع وفرز في االنتخابات، فضال عن ما تحملھ ھذه 

  .الجوالت من بعد توعوي وتثقیفي
  

مؤسس لمنظمة التحریر الفلسطینیة فاروق القدومي التقى في أن العضو ال» الدستور«علمت صنارة 
مقر اقامتھ بعّمان أمس وفدا نقابیا فلسطینیا وضم كذلك شخصیات وطنیة وسیاسیة وأطباء وممرضین 
من مستشفى المقاصد الخیریة وتم خاللھ اإلشادة بدور األردن تجاه القضیة الفلسطینیة، وبالوصایة 

سات بالقدس الشریف وحمایتھا، كما جرى البحث والحوار بكل ما یتعلق الھاشمیة على جمیع  المقد
  .بمستقبل منظمة التحریر حیث استعرض القدومي اآللیة التي یجب اتخاذھا لتفعیلھا

  
رعیة «تنظم مطرانیة الالتین في عمان والمركز الكاثولیكي للدراسات واإلعالم حفل تقدیم كتاب 

، لسیادة المطران مارون لّحام، »س الكنیسة والرعیة والمدرسةتاریخ وتأسی –الالتین في السلط 
مطران الالتین في األردن، وذلك عند الساعة السادسة من مساء یوم االثنین الثالثین من كانون الثاني 

  الجاري، في فندق الماریوت
  

األمیة في  أكدت دراسة أعدھا منتدى االستراتیجیات األردني أن اغالق الفجوة بین الجنسین في محو
  %.٩٠األردن وصلت بنسبة 

  
نواب بصدد مواجھة الحكومة بفتح ملف تعیینات المستشارین وشراء الخدمات، وبحسب مصادر 

ملیون  ٢٠معنیة فان نحو مئة مستشار  في وزارات ومؤسسات حكومیة یكلفون خزینة الدولة نحو 
الحكومة الدكتور ھاني الملقي  دینار سنویا، وفي مقابل ذلك ، سرت معلومات تشیر الى أن رئیس

  .عازم على مراجعة ھذا الملف تحسبا لتفادي أي تشوھات قانونیة في عقود شراء الخدمات
  

حملة مقاطعة بیض المائدة التي اطلقھا ناشطون أتت ثمارا ایجابیة ، اذ تشیر االحصاءات الى أن 
شھر الماضیة، وتأتي حملة معدل االقبال على شراء البیض تراجع الكثر من النصف مقارنة باال

  .المقاطعة احتجاجا على ارتفاع اسعار البیض
  

تعقد وزارة الصناعة والتجارة والتموین اجتماعا یوم غد الخمیس لبحث ارتفاع اسعار بیض المائدة 
والطلب من المنتجین والتجار تخفیضھا ودراسة امكانیة تحدید سقوف سعریة في حال لم تنخفض 

  .االسعار
  
  

  صنارة الدستور
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رئیس الوزراء الدكتور ھاني الملقي یتحدث مساء بعد غد الجمعة عبر شاشة التلفزیون األردني في 
دقیقة، حیث من المتوقع أن یعلن خالل اللقاء عن حزمة قرارات اقتصادیة ومالیة تعتزم  ٦٠برنامج 

حسب الحكومة اتخاذھا لسد العجز في الموازنة العامة، ووفق مشاورات الحكومة مع النواب، ب
إلى أن الرئیس الملقي سیتحدث في اللقاء أیضا حول عدة " الغد"مصدر حكومي، والذي أشار لـ

  .قضایا محلیة ودولیة، ولن یقتصر حدیثھ على القرارات االقتصادیة المرتقبة
  

صباح الیوم، نتائج مؤشر مدركات الفساد للعام " رشید"األردن  -تطلق منظمة الشفافیة الدولیة 
وتعقد المنظمة لھذه الغایة مؤتمرا صحفیا صباح الیوم في فندق جینیفا . ر عن المنظمة، الصاد٢٠١٦
  .بعمان

  
عنوان ندوة تنظمھا نقابة المھندسین " مستقبل القدس واالستیطان في ظل اإلدارة األمیركیة الجدیدة"

ویدیرھا وزیر بالتعاون مع مركز دراسات الشرق األوسط، السبت المقبل في مجمع النقابات المھنیة، 
  .التربیة والتعلیم األسبق الدكتور عزت جرادات

  
مطرانیة الالتین في عمان والمركز الكاثولیكي للدراسات واإلعالم تنظمان مساء االثنین المقبل حفال 

، "تاریخ وتأسیس الكنیسة والرعیة والمدرسة –رعیة الالتین في السلط "بفندق الماریوت لتقدیم كتاب 
  .ن في األردن مارون لّحاملمطران الالتی

  
نظم نادي المھندسین حملتھ الثانیة لتوزیع كسوة الشتاء على األسر العفیفة واألیتام في محافظة 

الحملة استھدفت نحو . الخیریة" زادكم"، بالتعاون مع جمعیة "٢شتاء الخیر "الزرقاء، تحت عنوان 
ات زیت زیتون من نتاج األشجار التي عائلة، وزع النادي علیھا كسوة الشتاء إضافة إلى عبو ٣٠

  .یزرعھا في أرضھ
  
  
  

 

  زواریب الغد


