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 "األردنية"الملك يلتقي مع طلبة 
 
 

التقى جاللة الملك  -زكريا الغول 
عبداهلل الثاني في كلية األمير الحسين 
بن عبداهلل الثاني للدراسات الدولية في 

معة األردنية رئيس الجامعة الجا
وأعضاء هيئة التدريس ومجموعة من 

 .طلبة الكلية
وجرى، خالل اللقاء الذي تصادف مع 
عيد ميالد جاللته السادس والخمسين، 

 .حوار مفتوح حول مجمل القضايا المرتبطة بالشأن المحلي واإلقليمي
اإلصالح اإلداري وسيادة القانون، وتناول الحوار القضايا االقتصادية والسياسية، وأخرى مرتبطة ب

فضال عن الدور المهم للشباب في مسيرة البناء واإلصالح واإلنجاز، إضافة إلى التطورات المرتبطة 
 .بالقضية الفلسطينية والقدس، وجهود التوصل إلى حلول سياسية لألزمات التي تشهدها المنطقة

 
لسياسي يتطلب وجود أحزاب مبنية على المضي قدما بعملية اإلصالح ا"وقال جاللة الملك إن 

من "، مشيرا جاللته إلى أن "البرامج وتعمل لصالح الوطن وليست لصالح أشخاص أو مناطق
 ".الصعب السير لألمام في عملية اإلصالح السياسي دون وجود حزبين أو ثالثة على األقل

 
نية الحالية إلى أحزاب مبنية على أعوام تحويل الكتل البرلما 3إذا استطعنا بعد "وأضاف جاللته، أنه 

برامج، فإننا سنتمكن حينها من تشكيل حكومة حزبية، لكن الرهان يبقى على عامل الوقت وطريقة 
 ".تفكير الجيلين القديم والجديد

 
 

 أخبار الجامعة 

 الغد ص أولى -الدستور ص أولى -أولى الرأي ص -بترا -أخبار األردنية

 طلبة  –السبيل ص أولى  -األنباط ص أولى -صدى الشعب ص أولى

 4/3545/ 54مواقع اخبارية                                                      األربعاء                            -نيوز
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وشدد جاللته على ضرورة حماية الطبقة الفقيرة وتقوية الطبقة الوسطى، مشيرا إلى أن اإلصالح 
في الدول التي تمتلك قاعدة واسعة من الطبقة الوسطى، مؤكدا جاللته أن السياسي أسرع وأفضل 

 .العام الحالي سيشهد تركيزا مكثفا على اإلصالح اإلداري ومحاربة الفساد
 

إننا في األردن نعمل بعكس الدول عند التعديل الحكومي؛ فإذا لم يكن الوزير المسؤول ليس "وقال، 
حتى يخرج من منصبه، وهذا أمر خاطئ ألن له تأثيرات على  أشهر وننتظر تعديال 6كفؤا نجربه 

، "أرض الواقع، والصحيح أن يخرج الوزير او المسؤول من منصبه فور التأكد من أنه ليس كفؤا
موضحا جاللته أن هناك عوامل تساهم أحيانا في بقاء المسؤولين غير الكفؤين كالخوف من إغضاب 

 .دث عند الحديث عن سيادة القانونأقاربه وعشيرته، وهو األمر ذاته يح
 

الطالب يجب أن يراعوا حاجات سوق العمل عند اختيار التخصص، "وحول البطالة، قال جاللته إن 
 ". حتى ال يكونوا عبئا على ذويهم

 
وحول األوراق النقاشية، أكد جاللته أنها هدفت باألساس إلى فتح باب النقاش في المجتمع األردني، 

، "اس أن تكون العالقة بين المواطن والمسؤول، وليس بتوجيهات مباشرة من جاللتهاألس"قائال إن 
 ". يقوم بدوره بالضغط على النائب لتطبيق مبدأ سيادة القانون"داعيا المواطن إلى أن 

وقال جاللته، إن قانون الالمركزية والبلديات يهدف إلى نقل القوة من عمان للمحافظات لكي يصبح 
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يؤثر على النواب ألن نقل القوة لتصبح على "، مشيرا جاللته إلى أن هذا األمر سـ "لمواطنالقرار بيد ا
مستوى البلدية سيتطلب وجود عدد أقل من النواب، ألن النائب في المستقبل يجب أن يكون نائب 

وأكد ".01إلى  031وطن، وهذا يعني أن المرحلة المقبلة ستشهد خفض عدد مجلس النواب من 
 .همية الضغط الشعبي والنيابي على الحكومات والمسؤولين لتطوير عملهمجاللته أ

 
وفي مجال اإلعالم، قال جاللته اننا كأردنيين ال ندافع عن أنفسنا تاريخيا، وهذه مشكلة كبيرة، وشدد 
جاللته على أنه ال سقف للحريات في المملكة، إال أنه يجب أن يترافق ذلك مع التمتع بالمسؤولية، 

أن جزءا من مواقع التواصل االجتماعي يشهد اغتياال للشخصيات والتخويف وزرع الفتن "مضيفا 
 ". والتفرقة بين المواطنين وهذا خط أحمر

 
وأضاف، أن جزءا من الصعوبات االقتصادية التي تواجهها المملكة يأتي جراء الضغط بسبب مواقف 

معنا في موضوع القدس واحنا بنخفف  امشو: "األردن السياسية، قائال إن رسائل وصلتنا مفادها
 ".عليكم

 
وحول عالقات األردن الخارجية، أكد جاللته أنه رغم ضعف اإلمكانات إال أن حجم األردن على 

 .الخارطة أكبر من حدوده، وان العالم ينظر باحترام للمواقف األردنية
 

شبابنا األردني متميز على " :تاليًا نصها" تويتر"وقال جاللته في تغريدة عبر صفحته الشخصية على 
جميع الصعد، بوعيه وفكره المستنير، واليوم سعدت بلقاء مجموعة من طلبة الجامعة األردنية، في 
حوار ثري تناول مختلف القضايا المحلية والدولية؛ ما رسخ إيماني بأن شباب الوطن هم عماد 

 ".مستقبله والقادرون على تحمل مسؤولية مواصلة البناء والتحديث
وعقب الزيارة كتب رئيس الجامعة األردنية الدكتور عزمي محافظة على صفحته الشخصة على 

تشرفت الجامعة األردنية هذا اليوم بزيارة صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبداهلل الثاني " : "فيسبوك"
ول الشؤون لها في يوم عيد ميالده الميمون حيث التقى مع مجموعة من طلبتها وتحدث جاللته لهم ح

المحلية من اقتصادية وسياسية وكذلك الشؤون االقليمية والدولية بما في ذلك األزمة السورية وقضية 
الالجئين السوريين وموضوع نقل السفارة األمريكية إلى القدس والقضية الفلسطينية وعالقات األردن 

ع األردني لتشكل مادة للحوار الخارجية كما تطرق جاللته لألوراق النقاشية التي طرحها على المجتم
 .تنبثق عنها خارطة طريق في مختلف مناحي الحياة السياسية واالقتصادية والتعليمية واالجتماعية
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دار حوار موسع امتد ألكثر من ساعة تميز بالصدق والصراحة والشفافية والوضوح وقد : "وأضاف

ماع وشجع الطلبة على المشاركة أبدى جاللته سعادته باللقاء ورضاه عما دار وطرح في االجت
اإليجابية والتفاعل مع قضايا الوطن المختلفة من سياسية واقتصادية واجتماعية وقد كان الطلبة في 

 .غاية السعادة وعبروا عن ذلك بكل صدق وعفوية
لقد كان يوما مشهودا من أيام األردنية التي تعتبر هذه الزيارة وساما على صدرها وتؤشر إلى مدى 

مام جاللته بالتعليم وما يعوله على الشباب وقدرتهم على إحداث التغيير المطلوب ونقل األردن اهت
 " .إلى آفاق التقدم والرقي

 
لقد وهب اهلل األردن قيادة فذة تصل الليل بالنهار في سعيها وجهدها الدؤوب لتأمين : "وقال محافظة 

حبا اهلل هذه القيادة بالحكمة ورجاحة العقل وسداد األمان والعيش الكريم والمستقبل الواعد لشعبها وقد 
الرأي مما يشيع شعورا باالطمئنان لدى هذا الشعب بأن لديه مليكا يمتلك من الحنكة والمعرفة 
ووضوح الرؤية واحترام دول العالم والعالقات الوثيقة معها ما يضمن لألردن مستقبال مزدهرا بعون 

الثاني في عيد ميالده السعيد كل عام وأنتم بخير وصحة وسعادة نقول لجاللة الملك عبداهلل . اهلل
 ".وعمرا مديدا كل عام وأنت مليكنا المفدى
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 للمرة الثانية على التوالي وفقا للتصنيف العالمي السنوي لمراكز الدراسات
 األول بمنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا" دراسات األردنية"

 
للمرة الثانية على  -كايد هبة ال

التوالي، يحصد مركز الدراسات 
االستراتيجية في الجامعة األردنية 
المرتبة األولى على مستوى الشرق 
األوسط وشمال افريقيا  بحسب 
التصنيف العالمي السنوي لمراكز 
الدراسات الصادر عن جامعة 
بنسلفانيا في الواليات المتحدة 

 .األميركية
لماذا مراكز "الدكتور موسى شتيوي لدى إعالنه النتائج خالل جلسة حوارية بعنوان  وقال مدير المركز

" دراسات األردنية"عقدها اليوم بالتعاون مع منتدى االستراتيجيات األردني إن " البحث والتفكير مهمة؟
درجات عن التصنيف السابق، حيث كان بالمرتبة  5عالميا، وبذلك تقدم  020حاز على المرتبة 

 .العام الماضي 032
مركز دراسات في العالم، وظهر المركز  5005وأضاف أن التقرير اشتمل على تصنيف تقييمي  لـ 

للمرة األولى في قائمة المراكز األكثر أهمية على مستوى العالم، كما أنه حاز على المرتبة األولى في 
سرائيل وتركيا وقبرص الشرق األوسط وشمال افريقيا، موضحا أن اإلقليم يشمل الدول العرب ية وا 

يران، فيما جاء بالمرتبة األولى عربيًا وأردنياً   .وا 
 

" دراسات األردنية"مراكز بحث وتفكير من األردن إضافة إلى  6ولفت شتيوي إلى أن التقرير شمل 
تمثلت بمركز القدس للدراسات السياسية ومنتدى الفكر العربي ومركز الرأي للدراسات والمعهد العربي 

 .لدراسات األمنية والمعهد الملكي للدراسات الدينيةل
 

 4/3545/ 54                                               األربعاء              5الغد ص  -5الدستور ص  -1الرأي ص  -بترا 
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وبّين أن التقرير يصنف مراكز الدراسات حسب مجموعة من الحقول والمؤشرات الموضوعية هي 
الدفاع واألمن الوطني والسياسات االقتصادية والتعليم، والطاقة والبيئة والسياسة الخارجية والعالقات 

ية واالقتصاد الدولي والعلوم والتكنولوجيا والسياسات االجتماعية والحكم الدولية والصحة والتنمية الدول
 .الرشيد والشفافية

 
: يستند في تصنيفه للمراتب إلى مجموعة من المؤشرات، أهمها" بنسلفانيا"ونّوه في حديثه بأن تقرير 

ت والجدل الوطني إدارة وتنظيم الموارد، واإلنتاج الفكري والعلمي والتأثير في السياسات واالتجاها
حولها، ويعرضها مرتبة على مستوى العالم، وحسب األقاليم الجغرافية، وحسب الحقول الموضوعية 

 .للعمل واإلنتاج على المستوى العالمي
 

وأكد شيتوي أن مراكز البحث والتفكير تمثل صناعة متقدمة ومكلفة في الفكر واإلبداع والقياس 
بحث العلمي في سائر المجاالت الموضوعية، مشيرا إلى أن النسب العلمي لالتجاهات العامة، كما ال

الضئيلة من النواتج القومية لإلنفاق العربي على البحث العلمي تعكس المعوقات األساسية أمام قدرة 
هذه المراكز على العمل واإلنتاج، إلى جانب تضاؤل حضورها في التعليم والتخطيط واتخاذ القرار 

 .امةوبناء السياسات الع
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنية"
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 إعالن أسماء الفائزين بمسابقة تصاميم إبداعية للمباني الخضراء
 تحصد المراكز الثالثة األولى بمسابقة المباني الخضراء" األردنية"

 
مسابقة الملكة علياء (/ جهد)أعلن الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية -سرى الضمور

األردنيين امس، أسماء الفائزين في مسابقة  عاون مع نقابة المهندسينللمسؤولية االجتماعية بالت
 .في دورتها التاسعة» GREEN JO»تصاميم ابداعية للمباني الخضراء 

 
وكانت اللجنة المشرفة، أجرت في وقت سابق عملية التحكيم على المشاريع المشاركة في المسابقة، 

 .امعات والشركاتمع عدد من الج التي ينفذها الصندوق بالتعاون
 

طالبا وطالبة من التخصصات الهندسية من مختلف  246مشروعا تقدم بها  50وشارك في المسابقة 
 .الجامعات الرسمية والخاصة

 
دينار، فريق الجامعة االردنية، والمكون من الطلبة سالف  2111وفاز بالجائزة األولى وقيمتها 

 .هندسة مدنية/ هندسة ميكانيك، وشروق الزهد/ اويحرب هندسة عمارة، ومهدي/الهلسة، شهد دروزة 
 

دينار، فريق الجامعة االردنية، والمكون من الطلبة فرح  0511وفاز في الجائزة الثانية وقيمتها 
هندسة ميكانيك، / هندسة عمارة، والطالبة اسالم قواسمه /القواسمة، ورجب الشهوبي، وهيا العرنكي

 .دنيةهندسة م/ والطالبة جمانة المومني
 

دينار، فريق الجامعة االردنية والمكون من الطلبة اسيل  0111كما فاز في الجائزة الثالثة وقيمتها 
هندسة مدنية، والطالب / هندسة عمارة، والطالبة هناء الشيش /طنوس، رامي االقطم ، ورغد شخاترة

 .هندسة ميكانيك/ محمد الصعيدي
 

كمساهمة في الجوائز الثالث االولى، فيما قدمت  دينار 511وكانت شركة عزة مرجي قدمت مبلغ 
 .والخامسة والسادسة، بهدف تشجيع الطلبة وتحفيزهم مؤسسة احمد بدوية الجوائز الرابعة

 4/3545/ 54األربعاء                                                            0الغد ص  -0الدستور ص  -6الرأي ص  -بترا 
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دينار، فريق جامعة فيالدلفيا، والمكون من الطالبة رنيم  511وحصل على الجائزة الرابعة وقيمتها 
هندسة كهرباء / دسة مدنية، والطالب ايمن احمدهن/ مبسلط هندسة عمارة، والطالب احمد/احمد 

 .هندسة اتصاالت/ والطالب معاذ محمد
 

دينار، فريق الجامعة االلمانية االردنية والمكون من  511كما حصل على الجائزة الخامسة وقيمتها 
هندسة / هندسة عمارة، والطالب يوسف قفيشه/وحال علقم الطلبة كرم دعاسين، سمير العتياني،

 .هندسة مياة وبيئة/ رونيكس، والطالبة ميرا الحاجميكات
 

دينار، فريق جامعة الزيتونة االردنية والمكون من الطلبة  511وحصل على الجائزة السادسة وقيمتها 
هندسة عمارة، والطالب محمد / والطالبة اسمهان الطرمة ديمة الفاخوري، والطالبة رانيا حسين،

 .هندسة ميكانيك/ خروب هندسة طاقة، والطالب عمر/ جويحان
 

فئة الشباب من طلبة »، GREEN JO»وتستهدف مسابقة تصاميم إبداعية للمباني الخضراء 
لتحفيزهم نحو العمل كفرق متكاملة التخصصات إليجاد  البكالوريوس في التخصصات الهندسية،

البيئة واالقتصاد و  حلول مبتكرة للقضايا والتحديات التي يواجهها األردن في مجال الطاقة والمياه
 .والتغير المناخي والتي ترتبط بتصميم المباني واستخدامها لترسيخ ثقافة المباني الخضراء

 
تصميم عمارة ضمن مجمع سكني تخدم ذوي الدخل » وركز موضوع المسابقة لهذا العام على 
مشاركة في ، حيث تم تقييم تصاميم المشاريع ال«االخضر المحدود تحقق متطلبات ومعايير البناء

دليل المباني الخضراء  المسابقة من قبل فريق تحكيم متخصص ومستقل من الخبراء ووفقًا لمعايير
 .األردني، منها االبتكار واإلبداع واالستدامة وتكامل الحلول والجدوى االقتصادية
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Jordan paying economic price for its unrelenting political 

stands — King 

 
 
 
 

By Mahmoud Al Abed -His Majesty King Abdullah has said that the 
challenging economic situation and pressures on Jordan have ensued from 
the Kingdom’s political stands. 

 

 4/3545/ 54األربعاء                                                                                  45 -ان تايمز ص أولىالجورد
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He added that the country has received messages offering easing the 
economic pressure on Jordan in return for accepting to change its position 
on Jerusalem . 
He made the remarks during a conversation with University of Jordan 
students on Tuesday, excerpts of which were released by the Royal Court 
on its social media accounts. 
Elaborating on Jerusalem issue, His Majesty said that since the holy city is 
not only for the Jews, and as Christians there are subject to Israeli 
harassment like Muslims, there is a need for a new type of relation 
between the world’s Muslim and Christian communities to defend their 
rights in the city. 
Internal challenges  
Listening to questions and comments by the young people attending the 
meeting concerning reform, economic challenges, unemployment and 
political reform, among others, King Abdullah called on grassroots, 
especially youth, to “speak loudly and push politicians and officials from the 
base”, while he places pressure from the top. 
He underlined the need for administrative reform, strengthening and 
expanding the middle class, and a change in the mindset as prerequisites 
to the broader reform plan. 

 “We as Jordanians work differently from all others. If there was an 
incompetent [official], we wait six months until we send him a way, because 
we do not want to anger his tribe...”. He stressed that his policy is to sack 
that person immediately and let the people know that he or she has not 
done their job efficiently. 
The Monarch underlined that the refom under way in the Jordan Armed 
Forces-Arab Army and the General Intelligence Department since last year 
“focuses on ensuring quality at the expense of quantity” . 
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He cited other examples where the prevailing culture must be changed. In 
terms of fighting corruption, he said, all agree that wasta (favouritism) is 
unacceptable, “but when the person[s] involved is a relative, we stop 
there”. The same applies to law enforcement, the Monarch said, referring 
to cases when a wanted criminal finds support in his community despite his 
bad record . 

 “It is either that we are serious about the desire to change or we want to 
stay where we are now.” 

His Majesty raised the issue of decentralisation as a vehicle of reform that 
dictates change in the political mechanism, as the “voice of villages and 
towns [is supposed] be reaching faster than Amman’s”.  The logic, he said, 
is that the number of Parliamentary seats should be lowered from 130 to 
80 as the mandate of the House will be restricted to nationwide policies. 
The King noted that such a decision might face resistance. 

His Majesty also criticised “irresponsible freedom” exercised on social 
media that takes the form of character assassination and rumour 
mongering, stressing that such acts cross the redlines. “There is no ceiling 
for freedoms, but they should be coupled with a sense of responsibility,” he 
said . 
Asked on his Discussion Papers, a series of articles His Majesty has 
written since 2012 to trigger a national debate over national issues, he told 
the participants that he “cannot tell officials what to do”, but seeks to see a 
debate involving grassroots, lawmakers and officials that lead to the 
envisioned change . 
On political parties, the King reiterated that although there are now 
parliamentary blocs,  the country needs two or three political parties that 
build their platforms on national issues rather than geographical, religious 
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or other affiliation, noting it might be too late now to have such parties 
before the coming election cycle . 
External challenges 
Commenting on the Kingdom’s philosophy on foreign policy,   King 
Abdullah stressed that the qualities of the Jordanian character play an 
important part . 

 “Jordanians do not lie and keep their promises,” he said, adding that 
despite the weak assets and small size, Jordan is “bigger than its 
geographical boundaries... and Jordanians have always proved that they 
are up to the responsibility when the country faces challenges on its 
borders”, citing the performance of the Kingdom in the wars it has fought 
historically, which exceeded its military capabilities and excelled that of 
countries with greater defence assets . 

 “I do not worry about our cohesion when we are challenged,” he said . 
On a different note, the King told his young audience that although the 
conventional wisdom of this generation and the one preceding it is to head 
West in terms of foreign ties, he saw that there is great potential in the 
East and attract investments from there, especially since several countries 
from that side of the world want access to Europe and US through Jordan. 

 “I have told officials that if I were you I would follow up closely [on deals 
with Asian countries] even if that means sending a delegation every week” 
to India, for example, to make things happen . 
A message to youth  
King Abdullah repeated throughout the conversation that it is the youth who 
know well what the country wants and where it should be going, stressing 
that he feels relieved whenever he has a talk with young people. 
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“Maybe it is too late for the older generation to change culture-wise, but 
you can change the culture. You draw the redlines and you say enough is 
enough. ” 

 
He called on the young men and women to keep in touch with his office, 
reiterating that in this way, they would be a great help to His Majesty as he 
pushed for reforms and changes to the status quo . 

 
Following the discussion, His Majesty King Abdullah took to Twitter to 
express his delight of meeting with the students . 

 
“Our Jordanian youth are excelling at all levels with their awareness and 

bright ideas. I was delighted today to meet students of the University of 
Jordan in an enriching dialogue that addressed various local and 
international issues, which strengthened my faith that the youth of the 
homeland are the pillars of its future, and capable of bearing the 
responsibility of continuing building and modernisation,” His Majesty 
tweeted in Arabic. 
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 يقر آلية تشكيل مجلس أمناء الجامعات (النواب)
 

  

واصل مجلس النواب في جلسة صباحية امس مناقشة مشروع قانون الجامعات االردنية لسنة 
عضوا قابلة للتجديد ممن يحملون الدرجة  02، واقر تشكيل مجلس امناء الجامعات من 2105

نى، فيما انتقد نواب رفع الجلسة السابقة دون ان يكمل كل النواب حديثهم الجامعية األولى كحد أد
 .حول رفع الضريبة على األسعار

وكان رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة هنأ باسم أعضاء المجلس في بداية الجلسة جاللة الملك 
والقوة حيث يقود وطننا نستمد من جاللته العزم "عبداهلل الثاني بعيد ميالده السادس والخمسين، قائال 

ونستذكر )...( بحكمة واقتدار نحو الطمأنينة واالستقرار وسط محيط تتالطم فيه امواج الدم والخراب 
 ".منجزات الوطن التي بناها األردنيون بتوجيهات جاللته في مختلف المجاالت

دالت االقليم فال قفز وال بات اليوم بهمة القيادة الهاشمية المظفرة رقما صعبا في معا"وقال ان األردن 
 ".تجاوز لدورنا في ايجاد الحلول والمخارج لألزمات، وسوى ذلك يدرك الجميع انه وهم وسراب

وتابع الطراونة، في الجلسة التي أدار جزءا منها النائب األول خميس عطية بحضور عدد من 
لنازالت فجذور اهله سيبقى صامدا رغم الكروب ال تهزه ا"اعضاء الفريق الحكومي، ان االردن 

الراسخات علمت الدنيا كلها أن األردن رغم ضيق الحال تأبى جباه شعبه إال أن تظل شامخة 
 ".، وسيظل االردن بقيادة جاللته واحة أمن واستقرار"باسقات

حق "وانتقدت النائب منتهى البعول خالل الجلسة ما جرى في الجلسة السابقة، مشيرة الى ان من 
رفع جلسة مجلس النواب "، كما انتقد النائب عبداهلل العكايلة "عن موضوع االسعار النواب التحدث

، مشيرا الى أنه وفق النظام الداخلي فإن "الماضية دون ان يكمل كل النواب حديثهم حول االسعار
 ".جلسة اليوم يجب ان تكون الستكمال المناقشة العامة"

إعفاء القطاع الزراعي ومستلزمات "ب خالد الحياري بـفيما طالب رئيس لجنة الزراعة والمياه النائ
 .، مشيرا الى اجتماع سيعقد بين اللجنة والوزراء المعنيين"االنتاج الزراعي من رفع الضريبة

وتطرق النائب حسن السعود الى قضية ما جرى في أحداث رأس العين الجمعة الماضية، وتال بيانا 
 ".حرص ابناء الحي على االمن وسالمة الوطن"فيه على باسم ابناء حي الطفايلة في عمان شدد 

 شؤون جامعية ومحلية

 4/3545/ 54طلبة نيوز                   األربعاء                                                – 5الغد ص  -الدستور ص أولى
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وفيما يتعلق بجدول أعمال الجلسة، فقد وافق المجلس على أن َينتخب مجلس أمناء الجامعة من بين 
اذا شغر مركز رئيس مجلس "أعضائه نائبًا لرئيسه يتولى مهامه عند غيابه، كما وافق على انه 

ألسباب يعين بديل له للمدة المتبقية وفقًا للطريقة التي جرى األمناء أو أي عضو فيه ألي سبب من ا
 ".فيها تعيين من شغر مركزه

ال يجوز للرئيس أو من كان رئيسا سابقا للجامعة أن يعين رئيسا لمجلس أمنائها قبل مرور "وأقر أنه 
جامعة سنوات على تركه منصبه، كما ال يجوز لعضو هيئة التدريس العامل في ال 5مدة ال تقل عن 

أن يكون عضوًا في مجلس أمنائها، كما اقر المجلس أنه ال يجوز للرئيس أو نائبه أو رئيس فرع أي 
 ".جامعة أن يكون عضوًا في مجلس أمناء جامعة أخرى

ووافق النواب على ان يشكل مجلس األمناء لجنة أكاديمية ولجنة إدارية ومالية وأي لجنة دائمة أخرى 
واضيع التي يحيلها إليها، وحسب اختصاص كل لجنة، كما تشكيلة مجلس يراها الزمة لدراسة الم

أعضاء اكاديميين ممن  4رئيس مجلس االمناء،  -:األمناء الجامعات الرسمية على النحو التالي
يحملون رتبة األستاذية من خارج الجامعة، ثالثة اعضاء من قطاع الصناعة والتجارة، اربعة من ذوي 

ئيس، كما وافق على انه ُيعَين رئيس مجلس أمناء الجامعة الرسمية وأعضاؤه وتقبل الخبرة والرأي، والر 
 .استقاالُتهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية المجلس

رئيس : وبالنسبة للجامعات الخاصة، أقر المجلس أن تكون تشكيلة مجلس امنائها على النحو التالي
مناء بتنسيب من الهيئة، وأربعة اعضاء أكاديميين ممن يحملون رتبة االستاذية من خارج مجلس اال

الجامعة يختارهم المجلس، عضوان من قطاع الصناعة والتجارة بتنسيب من الهيئة، عضوان من 
ذوي الخبرة والرأي من غير اعضاء الهيئة تنسب بهما الهيئة على ان يكون احدهما من المجتمع 

 .الثة اعضاء تنسب بهم الهيئة من اعضائها، والرئيس،المحلي، ث
كما وافق المجلس ان يعين رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة الخاصة وتقبل استقاالتهم ويعفون 

 .من مناصبهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب الهيئة
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 الملقي يرعى حفل توزيع جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية
 

رعى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في المركز الثقافي الملكي صباح أمس  -هيم السواعيرإبرا
،بحضور وزير الثقافة نبيه شقم الذي   2105 حفل توزيع جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لسنة

 ألقى كلمًة بالمناسبة أشاد فيها بكوكبة جديدة من المبدعين األردنيين في حقول اآلداب
 .الفنون والعلوم التطبيقيةو 
 

الشعراء يوسف عبدالعزيز، وطاهر ( بالتساوي)وكّرم الملقي الفائزين عن حقل اآلداب بمجال الّشعر 
الفناَنيِن نبيل ( مناصفةً )والفائزين في حقل الفنون بمجال التمثيل،  رياض، والدكتورة مها العتوم،

التطبيقية والبحتة بمجال األمراض  العلوم المشيني ، والراحل محمد القباني، والفائز في حقل
 كما كّرم الفائزة بجائزة الدولة التشجيعّية في حقل اآلداب بمجال. السرطانية مركز الحسين للسرطان

 .أدب الطفل القاّصة هيا صالح
 

وأّكد شقم استحقاق الفائزين هذا التكريم بعد مشوارهم اإلبداعي، كجزء من االعتراف بعطائهم المديد، 
صاحب الجاللة الملك عبدااهلل الثاني ، الذي شاءت الصدف الجميلة أن  خصوصًا وهو تكريم من

 .يكون يوم التكريم هو يوم ميالده المبارك
 

ورأى شقم، في الحفل الذي حظي بحضور نخبوي ومثقف وأكاديمي، أّن جوائز الدولة التقديرية 
ة الهادفة إلى دعم اإلبداع والمبدعين في األردن، الثقافية العام والتشجيعية هو جزء من االستراتيجية

ليكون بالمستوى الذي  باعتبارها سجاًل زاخرًا لمؤسسي الحراك الثقافي األردني ومن يضيفون إليه،
سجّل الشرف الثقافي النقّي »يليق به عربيًا وعالميًا، الفتًا إلى دورات الجائزة السابقة التي نقرأ فيها 

 .«أي وسائط أو إشارات إال إبداع المبدع نفسه، وما جعله حفّيًا بنول الجائزةتتسرب إليه  الذي لم
 

الوزير إّن الجائزة تشّكل منعطفًا مهّمًا في مسيرة مبدعينا، من رحل منهم، ومن ما يزال إبداعه  وقال
 .أيقونًة في العطاء واإلبداع

 

 41الغد ص  -6الدستور ص  -الرأي ص أولى -بترا

 4/3545/ 54األربعاء                                                       5السبيل ص  -3األنباط ص  -الشعب ص أولى صدى
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وافق عليه المجتمع من قواعد شقم إلى مفهوم الثقافة العام الذي يشير إلى كّل ما يت وتطّرق
من أّي مشكالت أو طوارئ؛ إذ ال يقتصر دورها على  وتنجيه وأخالقيات تسير به إلى بّر األمان، بل

 .اإلبداع في المجاالت المعروفة
 

شقم أّن الوزارة من خالل مشروعاتها المتنوعة ونتاجها الثقافي تتجه إلى إدراج العلوم المتنوعة  وأّكد
مختلف فئات المجتمع ومؤسساته، بهدف خلق البيئة اإليجابّية  مع ، ومّد جسور التعاونفي إصداراتها

مبدعين في مجال الطّب  المكّرمين للممارسات اإليجابّية في هذا المفهوم الّشامل، مبّينًا أّن من بين
 من العلوم، وهووالصيدلة والهندسة والكيمياء والزراعة والتكنولوجيا واآلثار والتاريخ واآلثار وغيرها 

 .يتعزز كحقول في الدورات المقبلة للجائزة ما
 

الحفل الذي حضره أمين عام الوزارة هزاع البراري ومدير عام المركز الثقافي الملكي محمد أبو  وفي
كلمة الفائزين ُمعّبرًة بسطور إبداعّية عن صباح جميل  العتوم سماقة، ألقت الشاعرة الدكتورة مها

يقوم به األفراد  ودور ة الثقافة وصانعيها ومتلقيها، حيث الثقافة مسؤوليةمختلف بحضور رعا
 .والجماعات والمؤسسات، وُيسأل عنه المرء أمام ااهلل واإلنسان واألوطان والتاريخ

 
صباح الشعر في صفائه وعذوبته وهو يصنع الحّب ويضيء الطريق إلى ااهلل، »: العتوم قالت

ومحاربة الشّر والخراب الذي ُمنيت به أمتنا وامتحنت  بالجمال راتمحفوفين ومحفوفات شعراء وشاع
أضخم؛ ألننا ال  المثقف ولذلك تغدو المسؤولية أكبر، والدور الذي يؤديه. به وبالوقوف في وجهه

نملك ترف التأّمل في ما يجري حولنا وحسب، بل المساهمة في تغييره وتصحيح مساره بما يخدم 
 .«الناس والثقافة

 
العتوم، في الحفل الذي ُعرضت فيه لقطات من سير المبدعين وانطباعاتهم في فيلم أعّدته  دتوأكّ 

المثقف القريب من هموم الناس والمثقفين، على وعي ودراية  بوزيرها الوزارة، أّن وزارة الثقافة، ممثلةً 
زمن، على وعي كبير لفترة من ال توّقف بأّن استعادة مشروع جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية الذي

 والفائزات وحسب، بل المعنوية بشكل أساسي، ألّنها تمنح الفائزين -على أهمّيتها -بأهمّيته ال المادّية
يعازًا بضرورة مواصلة  مبدعين ومبدعات إحساسًا بأهمّية ما قّدموه ويقّدمونه كأشخاص ومؤسسات، وا 

يع الرائدة واإلبداعية التي تخدم المجتمع، والشائكة، واإلمعان في المشار  والصعبة الطريق الطويلة
مشعل الثقافة والتغيير، باإلضافة إلى دعم  وحملوتضيء الدرب أمام األجيال القادمة لمواصلة الدور 
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العتوم بأّن  ونّوهت العلماء واألدباء والفنانين األردنيين وتكريمهم، والتعريف بهم محلّيًا وعربيًا وعالميًا،
رية والتشجيعية ُتمنح في حقول اآلداب، والعلوم البحتة والتطبيقية، والعلوم جوائز الدولة التقدي

والفنون، وفي كّل دورة يتّم اختيار مجال محدد في كّل حقل من الحقول  واإلنسانّية، االجتماعّية
 .السابقة

 
شاعرًة شاّبًة  منها بالجائزة الممهورة باإلرادة الملكّية السامية، في وطنها الذي ُتكّرم فيه واعتزازاً 

قرأت العتوم، في الحفل الذي حضره مدراء الوزارة  المبدعين، وأكاديمّيًة امرأًة جنبًا إلى جنب مع
إن / ُحزٍن ومن تيهِ  من مثل المواجعِ / أراوُغ الّشعر يا عّماُن أطويهِ «:وممثلو مديرياتها في المحافظات

ال / وامشي إلينا كما نمشي على قلقٍ / فيهِ دون ارتعاشة قلبي واسكني / كنِت شاعرًة مثلي فال تقفي
، من أقصى أمانيهِ / إّنا نجيئك يا عّمان يا وطناً / من يدانيهِ  إال يجرح الحب    .«من أّول الحبِّ
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 تفاعلي لبث المحاضرات في الجامعة الهاشمية Robotأول روبوت " عالء الدين"

 
تفاعلًيا ومتحرًكا خدمًة للعملية التعليمية والتواصل المرئي  Robotَوَفَرت الجامعة الهاشمية روبوًتا 
عالء "والذي ُيعد أول روبوت تفاعلي في األردن، وُأطلق عليه اسم بين طلبة الجامعة والعاملين فيها 

نظًرا للخدمات العديدة التي يقدمها ومن أبرزها سهولة التواصل من أي مكان في العالم " الدين
وقال رئيس الجامعة . والتفاعل مع الطلبة والعاملين من خالل نقل الصورة والصوت بدقة عالية

دين بني هاني إن الجامعة ماضية في تنفيذ أهدافها الطموحة في مواكبة األستاذ الدكتور كمال ال
دخال كل ما هو جديد في مجاالت العلوم والتكنولوجيا إلى البيئة  المستجدات التقنية والعملية وا 
الجامعية مما يحسن من العملية التدريسية ويثري البحث العلمي وُيعزز من المهارات التقنية لدى 

 . الطلبة
 

َبَر رئيس الجامعة عن بالغ شكره وتقديره لشركة األوائل لتجمعات األعمال ممثلة بمديرها العام وعَ 
وقال الدكتور بني . المهندس إياد عالءالدين التي تبرعت بالروبوت انطالًقا من مسؤوليتها المجتمعية

ات التعليم هاني إنه سيتم تجربة الروبوت ألول مرة في الجامعات األردنية من خالل بث محاضر 
اإللكتروني خالل هذا الفصل وذلك لتعزيز منظومة التعليم اإللكتروني في الجامعة حيث تعد الجامعة 

جراءاتها اإلدارية " عالء الدين"ويستطيع الروبوت . الهاشمية سباقة في حوسبة مساقاتها التعليمية وا 
ُيتيح بعًدا جديًدا من أبعاد مما  Video Conferenceأن يقوم بأعمال المؤتمرات المرئية عن بعد 

التعلم التفاعلي وما ُيتيحه من اتصال سمعي مرئي يجري في وقت واحد بين أطراف متفاعلة مًعا في 
مواقع مختلفة حيث أنه ُيستخدم في توصيل التعليم عن بعد وتحسين االتصال بين عناصر المنظومة 

هم في أماكن مختلفة وتفصل بينهم مسافات التعليمية والربط بين المعلم والمتعلم بالرغم من تواجد
شاسعة وذلك من خالل شبكة اتصال عالية القدرة يوفرها الروبوت إذ يستطيع الطالب من خاللها أن 

 . يرى ويسمع المعلم ويتبادل األسئلة معه مما يعمل على تحقيق قدر كبير من التفاعل اإليجابي
م مع الطلبة من خالل التحكم في ( 0ر4)ع حوالي الذي يبلغ ارتفا" عالء الدين"ويتفاعل الربوت 

مساره من أي هاتف ذكي أو جهاز حاسوب محمول أو مكتبي، ويتميز بقدرته على نقل الصور 
إنش ونقل الصوت من ( 01)عالية الدقة من خالل كاميرتين رقميتين وعرضها عبر شاشة حجمها 

المهام من أبرزها التواصل المرئي في مايكروفونات، مما يمكنه من إنجاز العديد من ( 4)خالل 

 4/3545/ 54       طلبة نيوز                                                            األربعاء                                        
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كما يمكن أعضاء هيئة التدريس . المحاضرات والندوات وعقد االجتماعات داخل الجامعة أو خارجها
جراء المزيد من  من المشاركة في المؤتمرات والندوات واالجتماعات التي تقام خارج الجامعة، وا 

على التفاعل مع التكنولوجيا المتقدمة باإلضافة  البحوث العلمية وتعزيز قدرات الباحثين في الجامعة
وذكر مدير مركز تكنولوجيا المعلومات . إلى تمكين الجامعة من متابعة تنفيذ اإلجراءات اإلدارية

واالتصاالت والتعليم اإللكتروني األستاذ الدكتور أحمد الخصاونة أن المركز سيقوم بتسيير الروبوت 
وداخل القاعات الصفية والمختبرات في الفترة المقبلة للعمل على  في الحرم الجامعي" عالء الدين"

 .تطوير برمجياته
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة امعــــة األردنــالجـــــــ       
 األردن 44203  أنعم( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

24 

 

 

 
 توقيع مذكرة تفاهم بين مجمع اللغة العربية ورابطة الكتاب

  

 

ي مقر وقع مجمع اللغة العربية األردني، مذكرة تفاهم مع رابطة الكتاب األردنيين، اليوم الثالثاء ف
المجمع، بشأن تعزيز التعاون الثقافي بين المجمع ورابطة الكتّاب من خالل إقامة نشاطات ثقافية 

 .مشتركة، في سبيل خدمة العربية وحمايتها
 

وبحث رئيس المجمع الدكتور خالد الكركي ورئيس رابطة الكتاب األردنيين محمود الضمور خالل 
كّلنا "ترك بينهما ضمن محاور عّدة، شملت إطالق مبادرة حفل التوقيع، آلية التعاون والعمل المش

، والتعاون مع وزارة التربية والتعليم بضرورة تعزيز التأهيل التربوي للمعلمين "معلمون للغِة العربية
عداد مساقات كافية باللغة العربية  .الجدد وا 

 
نشاد كما تضمنت االتفاقية إطالق مسابقة وطنّية لغوّية لطلبة المدارس والج امعات في الخطابة وا 

َمْسَرحّية نص تراثي بلغة عربية سليمة تحاكي )الشعر والنصوص النثرية، ومسابقة وطنّية إبداعّية 
 .، ومسابقة عربّية ألفضل برنامج أطفال يهدف إلى تطوير اللغة العربية(قضايا العصر

 
تفعيل قانون حماية اللغة العربية ورّحب الكركي بمساهمة رابطة الكتاب األردنيين ممثلة برئيسها، في 

في المجاالت التعليمية والمجتمعية المؤسسية كافة، ومخاطبة الجهات الرسمية إللزام الهيئات التي 
 .تخضع لها باستخدام اللغة العربية الفصيحة

 
وأكد الفريقان ضرورة التعاون في توحيد جهود المؤسسات والجمعيات المعنية باللغة العربية في 

 .لكة والتواصل معهاالمم
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 ضعف اإلقبال على التعليم المهني والعمالة ألحق ضررا بسوق العمل: الغزاوي
 

 

إعتبر تقرير تقييم لواقع التعليم المهني والتقني والتدريب في االردن أعده المجلس االقتصادي 
أدوات التنمية االقتصادية واالجتماعي االردني، إن قطاع التعليم المهني والتقني والتدريب من أهم 

والبشرية وهو عماد اعداد الشباب وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل بل وتدريب العمال 
 .الممارسين لرفع كفاءتهم ومواكبة التطورات التكنولوجية

 
ولفت التقرير الذي تم عرضه الثالثاء في مبنى مؤسسة الضمان االجتماعي بحضور وزير العمل 

غزاوي ورئيس المجلس االقتصادي الدكتور مصطفى حمارنة وعدد كبير من من علي ظاهر ال
الشركاء في القطاعين العام والخاص  ان الحكومة دعمت هذا القطاع من خالل التوسع في مدارسه 
ومعاهده وكلياته وأمدته بالتجهيزات الالزمة للتدريب حتى اصبح باإلمكان الوصول اليه وااللتحاق 

محافظة ولواء وبلده واستحدثت فيه تخصصات في حقول مختلفة الصناعية ببرامجه في كل 
 .والزراعية والفندقية والسياحية والهندسية والمهن الطبية المساعدة واالقتصاد المنزلي

 
وبين الغزاوي أن ضعف اإلقبال على التعليم المهني واإللتحاق ببرامج التدريب المهني، وزيادة تدفق 

ى المملكة بشكل كبير واغراق سوق العمل بها  الحق ضررا بسوق العمل المنظم ، العمالة الوافدة إل
وانتقص من فرص العمل الشاغرة لألردنيين، وزاد من مشكلة البطالة،إلى جانب عوامل أخرى 
فرضتها األوضاع السياسية الصعبة للدول المجاورة، الى جانب عدم كفاية حجم االستثمارات العربية 

وفير فرص عمل مستحدثة  لتستوعب حجم الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وبالتالي واألجنبية  لت
 .خلق مشكلة تنظيمية كان ال بد من معالجتها على فورا

 
واوضح ان الحكومة الحالية انتهجت سياسة التشغيل وليس التوظيف لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة 

عملية التدريب المهني والتقني والفني وتشجيع  وتطلب ذلك وجود سياسات وطنية ترتكز على تطوير
االستثمار المحلي واألجنبي ومن ثم التشغيل كأساس لخلق فرص عمل لألردنيين، وتشبيك الشباب 

 . مع المؤسسات التي تعنى في اكسابهم المهارات الحياتية وتطوير مفهوم التفكير الريادي

 4/3545/ 54هال أخبار                                         األربعاء                                                -3الدستور ص 
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الوطنية للتشغيل، ووضع برنامج تنفيذي للحكومة بعد واشار الى انة تم مراجعة وتقييم االستراتيجية 

اجراء الدراسة الالزمة والتقييم الضروري لالستراتيجية الوطنية للتشغيل وتضمن البرنامج آنذاك عدد 
من االجراءات في مجال المساهمة في الحد من البطالة وتوفير فرص عمل لالردنيين، وكان من 

هم إصالح قطاع التعليم المهني والتقني، والسعي نحو مظلة ضمن االصالحات الفورية والضرورية 
 .واحدة لهذا القطاع

 
وقال ان الحكومة قامت ومن خالل وزارة العمل، وفي جهودها للمساهمة بالتخفيف من نسب 
ومعدالت البطالة، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي بإعداد اإلطار العام 

طاع التعليم والتدريب المهني والتقني باعتباره محورًا رئيسًا في االستراتيجية الوطنية لتنمية إلصالح ق
، حيث وافق مجلس الوزراء على هذا اإلطار العام  وبوشر 2125-2106الموارد البشرية 

باإلجراءات التنفيذية لإلصالح على مرحلتين إستندتا على تقييم الواقع والبناء على االنجازات 
االستغالل األمثل للموارد المالية والبشرية والبنى التحتية المتوفرة ومواءمة مخرجات منظومة التعليم و 

األكاديمي ومنظومة التعليم والتدريب المهني والتقني مع متطلبات واحتياجات سوق العمل من العمالة 
 . ع الفنية للمجلسومأسسة العمل وانشاء وتشغيل الوحدات واالذر ، األردنية المؤهلة والمدربة

 
ولفت ان االطار العام تضمن مقترحات للتطوير ضمن أربع محاور هي المحاور التشريعية والنوعية 
والكمية والمالية، وباشرت فرق العمل واللجان عملها في مجال تطوير هذا القطاع، واتخذت جملة من 

على للتعليم والتدريب المهني االجراءات كان اهمها، االنتهاء من مسودة مشروع قانون المجلس األ
ولمعالجة التشوهات وفق أفضل  Regulator Bodyوالتقني كمظلة مرجعية وتنظيمية للقطاع 

القطاع لوزارة العمل وهو االن في ( Ownership)الممارسات الدولية وبحيث تكون مرجعية وتبعية 
 .ديوان الرأي والتشريع

 
جتماعي الدكتور مصطفى حمارنة ان الدراسة بينت ان من جهتة قال رئيس المجلس االقتصادي واال

هذا القطاع واجه كغيره من قطاعات التنمية تحديات ومشكالت ناتجة عن اتساع الفجوة بين 
ويعود ذلك ألسباب كثيرة بشرية ومالية وفنية، واخذ ، احتياجات سوق العمل وبين كفايات الخريجين 

ستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي اطلقها صاحب هذا القطاع اهتمامًا خاصًا في وثيقة اال
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الجاللة الملك عبد اهلل الثاني بن الحسين المعظم ، حيث كان جاللته التقى برئيس واعضاء اللجنة 
 .اكثر من مره وزودهم بكل التوجيهات التي من شأنها اعداد استراتيجية شاملة وقابلة للتطبيق

 
اهلل الخبير في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني ملخصا لتقرير وعرض المهندس علي نصر 

الفتا ان االستراتيجية الوطنية لتنمية ، تقييمي لواقع التعليم المهني والتقني والتدريب في االردن 
مشروعًا لتطوير واصالح قطاع التعليم المهني والتقني والتدريب، شملت ( 06)الموارد البشرية اوردت 

متعددة منها الحاكمية، مأسسة الشراكة بين مزودي  التدريب من جهة وبين مؤسسات القطاع  محاور
الخاص من جهة اخرى، كذلك دعم البنية التحتية لهذا القطاع حتى تكون برامجه ذات ارتباطية 
عالية بحاجات سوق العمل، وذات كفاءة عالية في عملياته وفعالية مؤثرة على االقتصاد وعالم 

 .العمل
 

قضايا اخرى كالمناهج، المدربين، المظلة المرجعية، ، كما تناولت االستراتيجية حسب التقرير 
التجهيزات، اطار المؤهالت، فتح القنوات االفقية والعمودية بين مسارات القطاع ومسارات التعليم 

تابعتها لجنة وزارية،  العام والتعليم العالي، والتوجيه المهني، كما تم اعداد خطة تنفيذية لالستراتيجية
 .قيد المتابعة والتنفيذ -بما فيها التعليم المهني والتقني والتدريب  -وهذه الخطة 

 
وبين ان التقرير اوضح انة لم يتم التوافق على جهة مرجعية واحدة تخطط وتشرف وتنفذ وتقيم اعمال 

 Skillsالمهارات التي اوصت بإنشاء هيئة بناء  –كما ذكرت االستراتيجية  -هذا القطاع 
Development Corporation  ، وظلت الجهة المرجعية تراوح بين احتماالت متعددة منها تشكيل

لجنة عليا للموارد البشرية وبين تعزيز ودعم مجلس التشغيل  والتعليم المهني والتقني والتدريب ليكون 
 .العمل هو المظلة المرجعية، مع تنفيذ خطة إصالح القطاع المقدمة من وزارة

 
يشار الى ان التقرير تناول التطورات األخيرة التي يشهدها قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني 

آليات إعداد )، واستعرض منظومة التعليم المهني والتقني والتدريب في األردن، E-TVETوالتقني 
ربية والتعليم وقدم التوصيات وتحليل حاكمية التعليم المهني الثانوي في وزارة الت( البرامج والمناهج

التي من الممكن ان تسهم في معالجة بعض المشكالت والتحديات للتعليم المهني في وزارة التربية، 
وواقع التعليم التقني والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ، وتطرق التقرير لمؤسسة التدريب المهني

 .الممارسات لبناء الشراكة ، وأفضل(المظلة المرجعية)وحاكمية القطاع المقترحة 
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مشروعًا لتطوير قطاع التعليم المهني ( 06)وقد اقترح التقرير بعض التوصيات وقدم في نهايته 

 .والتقني يحدد النتاجات والوسائل واإلجراءات والمسؤولية واإلطار الزمني كما حدد مؤشرات التنفيذ
 

ة بعد اجراء النقاشات المعمقة ومن ثم سيتم ويعتبر هذا التقرير غير نهائي وقابل للتعديل واالضاف
وفي نهاية اللقاء جرى نقاش موسع بين ،اعدادة بالشكل النهائي ورفعة لمجلس الوزراء الموقر

 .الحاضرين حول التقرير
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الموافقة على اعتماد تخصص الموارد البشرية برنامج البكالوريوس في جامعة عمان 
 يةالعرب
 

( 4/2100)قرر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في جلسته رقم 
إدارة الموارد )الموافقة على االعتماد الخاص األولي لتخصص ( 24/0/2100)المنعقدة بتاريخ 

 طالبًا، وسيتم 211في جامعة عمان العربية بطاقة استيعابية قدرها ( برنامج البكالوريوس/ البشرية
في بداية السنة ( برنامج البكالوريوس/ إدارة الموارد البشرية)النظر في متابعة االعتماد لتخصص 

الثانية من تاريخ الحصول على االعتماد الخاص األولي، كما سيتم النظر في االعتماد الخاص 
 .من الطلبة عند تخريج الدفعة األولى( برنامج البكالوريوس/ إدارة الموارد البشرية)النهائي لتخصص 
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CSS ranked top think tank in MENA 
 
 
The Centre for Strategic Studies (CSS) at the University of Jordan (UJ) 
ranked the top think tank in the Middle East and North Africa for the 
second year in a row, according to a statement from the centre said on 
Tuesday citing a report by the University of Pennsylvania. 
CSS, also ranked 128th among the most important think tanks in the world 
(non-US) which registers improvements from last year by five positions. 
The report classifies research centres according to the following set of 
indicators: managing and organising resources, intellectual and scientific 
production, influence on policies and trends, and the national attitude 
towards them. 
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 على التماسك األردني ال خوف لدي: الملك

 

 

 إبراهيم السواعير
 
حين يطرح جاللة الملك عبدااهلل الثاني مع الشباب األردني مواضيع في غاية األهمّية، ضمن  

 محاور قوّية بمنتهى الشفافّية؛ فإّن في ذلك ما
ال بّد من يؤّكد على ثقة جاللته الكبيرة بهذا الجيل والّشد على أيديهم بأال يكون صوتهم خفيضًا؛ إذ 

 النقد الواعي البناء، وال بّد أيضًا من
ففي الجلسة الحوارّية الصريحة جدًا  .المكاشفة بأهمّية أن يستجيب النائب أو المسؤول لهذا الّنقد

 لجاللته مع طلبة كلّية األمير الحسين بن عبدااهلل الثاني للدراسات الّدولّية بالجامعة األردنّية، كان ثّمة
، وال بّد أيضًا من أن «ال بّد من أن نسير إلى األمام بالنسبة لإلصالح الّسياسي»أننا نداء ُملحٌّ ب

 .«ما نتمّنى من األحزاب»ليست على مستوى  ، في ظّل وجود كتل«نرى تشكيلة أحزاب»
، في غضون ثالث سنوات مثاًل، ومعنى ذلك من «أن تمّثل األحزاب البلد»يدرك جاللته أهمّية 

في الجغرافية أو العرق أو الديانة؛ ومن هنا، فإّن أهمّية  لك أّننا ال نريد أحزابًا تتقوقعمنظور جاللة الم
والضرائب، وفي أن  هي في تمثيل كّل القضايا االقتصادّية مثاًل في التعليم والصحة« البلد»تمثيل 

في تنطلق األحزاب من برامج كشرط رئيس وموضوعي للنجاح، مثلما ينبغي أن تكون موضوعيًة 
ما معنى أن أكون يمينّيًا أو يسارّيًا »: معنى أن تكون أحزابًا يسارّيًة أو يمينّيةً  عددها وأن تتفّهم

يمينّيًة وأن تكون في ما يتعّلق بالتعليم  هل يمكن أن تكون األحزاب بالنسبة للدفاع.. «!كحزب؟
 من التفكير بعد ثالثسؤال يطرحه جاللته لحّث الشباب على مستوى متقّدم !.. والّصحة يسارًا؟

 .«أنا يميني في الدفاع ويساري في الصحة والتعليم« :سنوات من اآلن، إذ يقول
 

، كما يطمح «برنامج للوطن ال لألشخاص أو المناطق»من هذا الفهم يكون االنطالق للعمل على 
 لقادمة، نحو طموح الثالث سنوات ايشجعها لتكون أحزاباً  جاللة الملك حين يرى ُكتاًل قليلة،

أنتم تمثّلون الشباب، » :لالنتخابات، بطرح رؤيوي واثق ومتشّوق مع شباب متعّلم يفهم مقاصد الملك
وبشأن . «!وأفكاركم تريحني حين أجلس معكم ألّنكم بالفعل تعرفون ما هو المطلوب.. وأنتم أغلبّية 

 مقاالت

 4/3545/ 54الرأي ص                                                            األربعاء                                               
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أولوياته وبالتالي يخف والبلديات فإّن الهدف هو أن يقرر المواطن ماذا يريد ويحدد  الالمركزية
 .الضغط على المركز

إّن ثقة جاللته بالشباب وحفزه لهم ومصارحته نحو مشاركة مجتمعّية فاعلة مّثلتها بامتياز عبارة 
والجيل األكبر مّنا ما نزال كالسيكيين في  -جيلنا -نحن» جاللته اإلنسانّية األبوّية األخوّية للشباب

وبالمساحة غير المنتهية  ثمّ .. «!ثالث سنوات باالتجاه المطلوب؟ أفكارنا؛ فهل يمكن أن نسير خالل
: آلفاق جاللته ُتطرح للنقاش مواضيع مهّمة جدًا كاإلصالح اإلداري وضرورة حماية الطبقة الوسطى

، إذ يربط جاللته بين ذلك وبين اإلصالح االقتصادي «حماية الطبقة الوسطى والفقراء ال بّد من»
 يقول جاللته ذلك،« لكي تتخّرجوا أنا أعلم مقدار تعب أهلكم عليكم في الجامعات» .المنشود والسريع

فادة المجتمع  مصارحًا بأّنه من األفضل أن نفّكر بالتخصص جيدًا، لتقليل حجم البطالة مثاًل وا 
 .وتحقيق الطموح

 
حتمي بقوى يكاشف جاللته مّرة أخرى بأهمّية نقد المسؤول، والضغط على هذا المسؤول، وأال نظل ن

لغاء الواسطة، وهو ما «سيادة القانون»كمسؤولين أو وزراء، نحو  تقليدية او عشائرية او مناطقّية ، وا 
لماذا لدى »: يظّل السؤال ال يتأّتى إال بالشفافّية العالية تجاه هذه األمور كما أّكد جاللة الملك، إذ

 كما يدعو الشباب إلى. لهذا األمر، وهو ما يتطّلب تغييرًا مؤسسيًا «!فالن واسطة ليست لدي؟
 .الثقافة والمفهوم إزاء النظرة لكثير من القضايا إذا ما أردنا التطوير ضرورة تغيير

 
، كان منطلقًا واقعّيًا لجاللته لمواجهة التحدي، وحفز طاقة األردني التي «ال بّد من النوعّية ال الكمّية»

ؤّكد جاللته، في شرحه ألهمّية األوراق النقاشّية نحو كما ي ال تقّل عن نظيره األميركي أو الغربي،
أقول لوزير أو حكومة  ال أستطيع ان«، بقوله.عالقة واضحة بين المواطن والمسؤول، وسيادة القانون

 .«اعمل هذا وال تعمل ذاك، فالعالقة يجب أن تكون مباشرة بين المواطن والمسؤول
 

لقاعدة إلحداث اإلصالح والتغيير المطلوب، مطالبًا يرّكز جاللته على ضرورة ممارسة الضغط من ا
إذا أردتم التغيير واالصالح فارفعوا صوتكم وال تصمتوا «قائالً  الشباب مساعدته في ذلك، وخاطبهم

 .«منكم واضغطوا على السياسيين والنواب والمسؤولين، فعليهم أن يتعلموا
 

لنائب، والتحّدي أمامنا في اإلصالح ال بّد من دور مهم للنواب، في ظّل ضغط المواطن على ا
النائب الذي يكون للوطن في نهاية المطاف، كما  والالمركزّية والبلديات، وهو ما يجعلنا بصورة
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نائبًا،  01إلى  031حملت رؤية جاللة الملك، خصوصًا إذا ما تّم التفكير بتقليص عدد النواب من 
وا بضغط المواطنين والنواب، فالنائب ال بّد ان فال بّد للحكومات والمؤسسات والمسؤولين أن يحسّ 

 .جماعة معّينة يكون للوطن وليس لمنطقة أو
 
وتلك مشكلة كبيرة، يقول جاللته منتقاًل للحديث عن « نحن كأردنيين ال ندافع عن أنفسنا تاريخياً »

التواصل وهناك جزء من وسائل .. ولكن ال بّد من مسؤولية بالنسبة لي ال سقف للحريات»اإلعالم 
وهو ما يؤّكد من  ،«االجتماعي يغتال الشخصّية لتخويف المجتمع األردني، وأنا ضد هذا الموضوع

منظور جاللته أال يكون األردني ضد األردني، في العرق والدين، فهو خطٌّ أحمر ال يجوز االقتراب 
 .منه
 
رفًا آفاق أن نقنع اآلخر، يؤّكد جاللته ذلك، مستش« القدس ليست لليهود وهو ما قلته في إسطنبول»

فال بّد من عالقة جديدة بين العالمين اإلسالمي »القدس،  وأن يدافع المسلم والمسيحي عن
الضغط المستمّر للحكومة  يطرح جاللته ذلك، مثلما يضعنا بصورة. «!والمسيحي؛ ألّن القدس للجميع

وروبي مثاًل في اتجاه الدفاع عن اإلسرائيلية على الكنائس يوميًا، ما يدعو إلى مخاطبة العالم األ
الضغط االقتصادي الذي يمارس علينا بسبب مواقفنا السياسية، وأحيانًا تصلنا «:ويضيف القدس،

وعندما خضنا الحروب كأصغر دولة «...«وسنخفف عنكم رسائل امضوا معنا في موضوع القدس،
وال .. سوريا والعراق ية شقيقة مثلتقابل األسلحة واإلمكانيات المتوفرة لدى إسرائيل وحتى لدول عرب

 .«يوجد خوف لدي على التماسك األردني حال حدث شيء يستهدف ذلك
 
يقول جاللته في حديثه عن عالقتنا الخارجّية، وبالرغم من قّلة إمكاناتنا كدولة، « العالم يحب األردن»

ب ويظّل محافظًا على األردني ال يكذ«، و«أكبر من حدودنا على الخريطة»لكّن العالم يعلم أننا 
عليه ال يوجد من هو  فما يمّيز بلدنا عن باقي الدول أّن األردن في حالة الضغط...«كلمته التي يقول

 .أقوى منه، من منظور جاللة الملك في رؤيته الواثقة حول التحديات والتاريخ والموارد
 

العناصر المعّطلة وغير  ويدفع جاللته باتجاه التغيير داخل المؤسسات وتنظيفها وتخليصها من
باإلصالح  2105بدأنا في عام « وتغييره عبرًة لآلخرين، ويقول المنتجة حتى يكون من يتم استبعاده

الكمية، ذلك أن التحدي  داخل القوات المسلحة والمخابرات العامة وبدأنا نرّكز على النوعية وليس
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هناك نقص في اإلمكانيات لكّن .. الجديد بالنسبة للوضع األمني يستوجب أن نكون أفضل وأقوى
 .«لديه الطاقة ذاتها التي لدى األميركي والغربي اإلنسان األردني

 
يؤمن جاللة الملك بأهمّية توسيع المفهوم الثقافي نحو اإلصالحات والذهاب ُقدمًا باتجاه مستقبل 

فريقيا، الفرص كمركز لدول العالم في أوروبا ودول شرق أفضل ينبني على العقل واستثمار ية وأميركا وا 
من المسؤولين أن يتابعوا ما  طلبت»: يقول جاللته. أمام التحّديات والفرص وحاالت التقّدم والنجاح

نجازها  .«أنجزه على صعيد فتح أبواب لالستثمار مثل الهند، وأن يبعثوا بوفود لمتابعة األمور وا 
 

لبناء وتشكيل الوعي ومناقشة االمستقبل جلسة حميمة لجاللته حّركت لدى شباب مثقفين الهّمة نحو ا
نحو األردن الذي نريد، معربًا عن سعادته وتفاؤله وأمله عندما يجلس  «خارج الصندوق»بثقة عالية 

وتلك هي الرؤية . «األصعدة أكثر مّنا فأنتم تعرفون ما هو المطلوب على كلّ «:مع الشباب ويحاورهم
 ة مع الشباب ومع كّل األردنيينالواسعة لجاللة الملك في لقاءاته المتكرر 
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 الزيارة الملكية للجامعة األردنية
 

 د وصفي شطناوي.أ
 

حظيت الجامعة األردنية بزيارة ملكية من صاحب الجاللة في يوم عيد ميالده حيث التقى جاللته 
هذا اليوم التاريخي من أيام هذه الزيارة في . بعدد من طلبة الجامعة وتبادل معهم أطراف الحديث

 :وطننا الحبيب تعتبر زيارة مهمة على الصعيد األكاديمي حيث يمكننا استنتاج ما يلي من هذه الزيارة
 .قطاع التعليم العام والعالي من أولويات جاللة سيد البالد.0

لة سيد البالد من خالل هذه الزيارة إلى هذا الصرح العلمي الكبير والمتميز يمكن االستنتاج أن جال
قد بث رسالة واضحة بثقته بأن الجامعات تشكل لبنة أساسية لبناء المجتمع وبالتالي يجب على 
الجامعات أن تأخذ دورها الفاعل لتخريج طلبة قادرين علي العطاء والتميز من اجل االستمرار في 

 .بناء المجتمع وتطويره
د لنيل وتعزيز ثقة جاللة سيد البالد بقطاع يجب على الجامعات التقاط هذه اإلشارة والعمل الجا

 .التعليم العالي
كما يجب على أعضاء هيئة التدريس في الجامعات إعطاء الطلبة جل اهتمامهم وتزويدهم بالعلم 
والمعرفة وزرع وتعزيز فيهم حب الوطن ومساعدة المحتاجين من أبناء بلدنا الحبيب وتشبيك 

عالمية المرموقة ومساعدتهم للحصول على قبول إلكمال المتميزين منهم مع بعض الجامعات ال
كمال مسيرة أساتذتهم  .دراساتهم العليا ليكون لهم في المستقبل دور فاعل لبناء المجتمع وا 

 
حيث أن جاللته قد تفاعل في الحديث مع الطلبة . قطاع الشباب من اهتمامات جاللة سيد البالد.2

طن وقدرتهم على البناء والعطاء وبأن الشباب هم عماد ومن ثم عبر جاللته عن ثقته بشباب الو 
 .مستقبل الوطن

يجب على شباب الجامعات بشكل خاص والشباب بشكل عام أن يكونوا عند ثقة سيد البالد وان 
يكون لهم دور فعال في البناء والعطاء كال ضمن اختصاصه وان يكون لهم دور فعال في تطوير 

أما . ن فيها بعد التخرج سواء كانت مؤسسات حكومية أو خاصةأداء المؤسسات التي سوف يعملو 
شباب الوطن المتميزين الذين سوف يكملون دراستهم العليا في جامعات مرموقة يجب عليهم أن 
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يكونوا سفراء البلد في جامعاتهم وان يعكسوا الصورة االيجابية عن بلدنا الحبيب ومن حق جامعاتهم 
لعودة إلى األردن ونقل تجاربهم إلى بلدنا وان يكون لهم دور فاعل في األردنية عليهم بعد التخرج ا

كمال مسيرة أساتذتهم  .االستمرار على البناء والعطاء وا 
 

 .كل عام وقائد الوطن بخير وصحة وعافية
 

 .حفظ اهلل األردن شعبا وقيادة
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 الزمان والمكان والذكرى.. ليست صدفة  .. الملك في الجامعة األردنية
 

 

لم يكد طلبة الجامعة األردنية ينهون بعد، بوستات التهاني على  -محرر الشؤون المحلية : كتب
صفحات الفيس بوك وتويتر، لجاللة الملك عبداهلل الثاني، بمناسبة عيد ميالده السادس والخمسين، 

 .الذي يصادف اليوم، حتى كان الملك بينهم
 

أن يختار الملك هذا اليوم ليكون بين طلبة الجامعة االم، التي خّرجت العلماء  لم تكن مصادفة
 ..والمفكرين واألدباء

 
 ..فالملك يرسل برسائل مهمة من هذه الزيارة ومن هذا المكان أيضاً .. لم تكن مصادفة

 
كان في ، وتأسيس الجامعة 0662وقبل الرسائل، لن نكشف سرًا إن قلنا إن ميالد القائد في العام 

 ..العام ذاته
 

الرسائل التي أراد الملك ارسالها، من هذا المكان، هي أن الشباب هم وسيلة التنمية وغايتها، ولذلك 
تقع المسؤولية على الجامعات باالستثمار بهم من خالل التعليم والتدريب وتزويدهم بالمهارات 

 .اع والتميزوالخبرات، حتى يظل الشباب األردني على درجة عالية من اإلبد
 
هذه الرسالة االكبر التي اراد الملك ايصالها إلى الشباب االردني، بكل ما " أنا بينكم في عيد ميالدي"

 .تحمله من معاني االسرة الواحدة والمحبة وااللفة
 

مطلوب من الجامعات األردنية كلها أن تركز على نوعية ومستوى التعليم العالي، "قالها الملك سابقًا 
نما عليها مسؤولية تشكيل الوعي الثقافي  وأن ال يقتصر عملها على الجانب األكاديمي والتعليمي، وا 

والديموقراطي، وتعزيز الهوية الوطنية الجامعة على مبدأ المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات، 
الحوار والقيم  وتشجيعكم أنتم الطالب على المزيد من اإلبداع والتميز والعمل التطوعي وتكريس ثقافة

 ".الديموقراطية واحترام الرأي اآلخر
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 التعليم العالي بين التطوير النظري والعملي
 

 محمد عبد القادر خريسات. د.أ
 

ال يستطيع أحد أن ينكر الدور الفاعل الذي أحدثته وستحدثه مؤسسات التعليم العالي في األردن، 
المؤسسات الدور الذي كان يؤمل منها؟ وهل هي غير أن السؤال الذي يطرح نفسه، هل أدت هذه 

في المسار التقدمي أم في المسار التراجعي؟ وفي كلتا الحالتين ال بد من البحث عن األسباب التي 
 .أدت إلى ما أدت إليه، لنتعرف إلى الطرق التي يمكننا وصفها بالمسار الصحيح

 :توجيه النظر إلى األسئلة التالية وقبل البدء في محاولة التشخيص لهذه التساؤالت ال بد من
كيف يمكن للحكومة أو أية حكومة أن تتكيف مع التنوعات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية  -

 والسياسية، وما هو دور الجامعات فيها؟
كيف يمكن للحكومة وإلدارات الجامعات المختلفة الحصول على استجابة سريعة ومرنة لمعالجة  -

 ية واألكاديمية والمالية لهذه الجامعات؟المشاكل اإلدار 
ثم ما هي حدود التوجهات لتطوير الجامعات وتحسين األداء، وتلبية الحاجات المتنوعة  -

 والمستجدة؟
من المعلوم أن ظاهرة العولمة والثورة التكنولوجية والطغيان االقتصادي والسياسي والنهب المباشر 

مجتمع إلى أنظمة متقادمة وقوانين خارجة عن نطاق العصر وغير المباشر لثروات األمة، وخلود ال
 .تعرقل بصورة أو بأخرى التطور في معظم المفاصل التعليمية واالجتماعية واالقتصادية

إن الواجب يفرض علينا إعادة بلورة دور الجامعات في ظل المتغيرات المحلية والعالمية، ويشتمل 
فة وطرق تدريس وأقسام وكليات ليصبح هذا النظام األساسي ذلك على تغيير في النظم التعليمية، فلس

المعرفي هو المعيار السليم القادر على رسم النظرة الشمولية نحو تلبية االحتياجات المتنوعة والملحة، 
 .ولن يأتي ذلك إال بوضع األطر واآلليات القانونية الكفيلة بتطوير الجامعات

ه في نقطة عدم التجاوز، رغم التغيرات الهائلة التي حدثت إن جمود أوضاع التعليم العالي، ووقوف
لقد بدأ هذا الدور يتوقف في البداية عند . للبشرية هو السبب المباشر في تراجع الجامعات وتخلخلها

الهيكلة التنظيمية لوزارة التعليم العالي من حيث االستحداث واإللغاء وما تبع ذلك من تغيير لهيكلة 
الي ومجالس األمناء للجامعات وهيئة االعتماد ومعادلة الشهادات وما إلى ذلك من مجلس التعليم الع

 4/3545/ 32األربعاء                                                                                                         44الغد ص 



 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة امعــــة األردنــالجـــــــ       
 األردن 44203  أنعم( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

39 

مسميات لم تخرج في أطرها العامة بالشيء الجديد الذي يعمل على إحداث تغييرات في الهيكلة 
ويمكن القول أن هذه التسميات في حالتي اإلحداث واإللغاء بقيت تراوح مكانها . التنظيمية للجامعات

 .ن تترك األثر الفاعل في تطوير التعليم العالي والدخول به إلى القرن الحادي والعشريندون أ
لقد قامت إحدى الحكومات بإصدار قانون شكلت بموجبه مجلس أمناء لكل جامعة من الجامعات، 
وكانت الغاية الظاهرة هي الوصول بكبار األغنياء إلى هذه المجالس لتقديم التبرعات والدعم المالي 

 .لهذه الجامعات والتي تعاني عجزًا كبيرًا في الميزانيات كل عام
وكانت النتيجة أن المأمول لم يحصل، بل وفي بعض . أما الغاية الباطنة فكانت إرضاء للبعض

الحاالت كانت هذه المجالس تعيق الحركة، والتوسط لدى رؤساء الجامعات لتمرير الملتجئين إليهم 
عية من جهة، ومن جهة أخرى حاولت بعض هذه المجالس الرجوع إلشغال بعض المراكز الجام

بالجامعات إلى ربع قرن مضى باإلصرار على إحداث أساليب ال تتفق وطبيعة األمور، بل هي 
مسرحيات خيالية تدرب الطالب وأعضاء هيئة التدريس على حد سواء على ممارسة ال تتفق وفلسفة 

للحظة نكرر أنفسنا باألهداف المتعلقة بمجالس األمناء ومازلنا حتى هذه ا. الجامعات األردنية
بل األسوأ من ذلك أن أحد وزراء التعليم العالي قد عين في مجالس األمناء . ومجلس التعليم العالي

ال يقل عن عشرة ما بين مفصول من جامعته أو إنهاء خدمته اإلدارية قبل موعدها، أو ممن ليس 
 .نظمة والقوانينلديهم الخبرات حتى القليلة باأل

وبلغ من سطوة بعض رؤساء المجالس أن ألغوا قرارات اتخذها نوابهم مما يؤكد على عدم مراعاة 
 .االستقاللية للجامعات

ثم جاءت والدة الجامعات المتالحقة على المستويين الرسمي والخاص لتزيد األمور تعقيدًا دون أن 
امعات وأخذها بعين االعتبار الكثافة السكانية، ومن تقوم الدولة بدراسة االحتياجات ومكان هذه الج

هنا فإن هذه الجامعات في غالبيتها لم تقم على أسس موضوعية، ولم ُيعد لها اإلعداد الكافي من 
حيث الكوادر التعليمية واألبنية والتجهيزات الجامعية، واختيار التخصصات التي ستسهم في بناء 

 .كرار ما هو قائم في الجامعات األخرىالحياة المعرفية الجديدة، وعدم ت
إن الحاجة الستقبال أعداد كبيرة في الجامعات في السنوات القادمة أمر تفرضه الزيادة السكانية، لكن 
االرتجال في إنشاء هذه الجامعات سيؤدي بنا إلى تخريج األعداد المتالحقة من العاطلين عن العمل 

من دور على اتجاهات شبابنا ونزوعهم نحو التذمر والقلق  وهذا ما تحقق فعاًل، وال يخفى ما لذلك
 .والتطرف واالنحراف نتيجة الفقر والعازة

ذا عدنا إلى الجامعات التي قطعت شوطًا من عمرها الزمني وتم طرح السؤال التالي هل لدى هذه : وا 
 :الجامعات خطة واضحة لمواجهة ما يلي
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 .بة لتخريج أجيال متتابعة من العلماء والباحثينإعداد الكوادر العلمية المؤهلة والمدر  - 0
 .استقطاب الكفاءات العلمية المهاجرة خارج الوطن بداًل من هجرتها - 2
 .تزويد المكتبات والمختبرات الجامعية بالجديد لمواكبة التطورات العلمية المتغيرة - 3
حداث برامج لسد النقص في  - 4 بعض هذه الجامعات، وعدم دراسة أوضاع الجامعات المستقبلية وا 

 .االتكاء على البرامج التقليدية التي بدأت تعاني من الفائض من الخريجين
ذا كانت هذه  إن الجواب على هذه األسئلة يحدد المسار التقدمي أو التراجعي لهذه الجامعات، وا 

 :الجامعات قد توقفت عند نقطة ما ولم تجاوزها أصبح من الضروري المسارعة إلى ما يلي
التحديد الدقيق للفلسفة التي تقوم عليها هذه الجامعات بصورة خاصة وفلسفة التعليم العالي بشكل  -

 .عام
تعديل النظم بما يحقق حرية االختيار وال يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، وتتناسب مع األهداف  -

 .المرسومة ضمن اإلمكانات المتاحة للجامعات ماديًا وبشرياً 
ن تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم بما يتفق وأهداف الجامعة وبما يحقق تعديل نظم وقواني -

وهنا ال بد من جعل التثبت في الخدمة عشر . الربط بين متطلبات الوظيفة ومؤهالتها وشروطها
سنوات بداًل من ستة على سبيل المثال، مع إمكانية العودة إلى العقود المؤقتة تجدد لفترة ال تقل عن 

وخالل فترة العقود تنهى خدمات كل عضو يظهر تقصيرًا . ت ثم يعاد تثبيته في الخدمةعشر سنوا
 .في المجال التدريسي والبحثي والمهني واألخالقي خالل هذه الفترة

إعادة النظر باألقسام والمناهج الدراسية الحالية بحيث يشمل ذلك اإللغاء والدمج والتعديل  -
لجنة عليا تشرف على جميع الجامعات العامة والخاصة وفق واإلضافة، وأن يتم ذلك عن طريق 

 .رؤى واضحة
تحديث اإلدارة الجامعية واعتماد مبدأ الكفاءة ال الوساطة مع األخذ بعين االعتبار أهمية الرتبة  -

 .واألقدمية والتقارير السنوية عن عضو هيئة التدريس
والتقويم " من دخل دار أبي سفيان فهو آمن"تعديل نظم التقويم واالمتحانات بحيث تخرج من دائرة  -

 .يجب أن يبدأ من عضو هيئة التدريس وينتهي برئيس الجامعة
 .وضع مدة زمنية لمن يعين رئيسًا للجامعة بخدمة ال تقل عن عشر سنوات في رتبة األستاذية -
فصل من ال التقنين في منح الدرجات العلمية العليا ووضع شروط أكثر حداثة لمن يلتحق بها، و  -

وقد أدى التوسع في ذلك إلى تخريج الكثيرين ممن ال تتوافر فيهم الشروط العلمية لنيل . تثبت كفاءته
 .تلك الدرجات
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عدم التوسع في إنشاء الجامعات سواء كانت عامة أم خاصة إال بعد توفر الكوادر العلمية  -
 .والمرافق الجامعية الكاملة

وزارة التعليم العالي على الجامعات الخاصة وبرامجها وسير التعليم اإلشراف المستمر والحقيقي من  -
فيها ومدى التزامها باألنظمة والقوانين، مع تغير أنظمتها الحالية، وعدم التركيز على الطريقة الربحية 

وأن يتم ذلك بلجنة تشكل لهذه الغاية لمدة سنتين فقط وال يحق لشخص العضوية فيها أكثر من . فقط
 .دة فقطمرة واح

دعم ميزانيات الجامعة سواء كان ذلك بزيادة اإليرادات المحلية أم بالتبرعات من الشركات والبنوك  -
نشاء صندوق لهذه الغاية  .وكبار األغنياء، وا 

 .إرسال البعثات السنوية إلى مختلف الجامعات ذات السمعة الطيبة في العالم -
الدولية، وعدم التمييز بين أبناء الوطن، مع رفع  وضع خطة إللغاء التعليم الموازي والبرامج -

 .تدريجي بسيط بالرسوم لتحقيق الميزانية الالزمة
وضع نظام دقيق يكفل رعاية الطالب المتفوقين واألساتذة الباحثين وتشجيعهم وفق نظام  -

 .المكافآت
حثًا في السنة على تعديل القوانين بوقف الزيادات السنوية ألعضاء هيئة التدريس لمن ال ينشر ب -

 .األقل بعد ترقيته إلى رتبة أستاذ
إعادة النظر بأنظمة وتعليمات الدراسات العليا، فمن غير المعقول أن رسالة الماجستير والدكتوراه  -

ال تحصل على عالمة واحدة في التقدير، وهذا مما أضعف هذه الرسائل، وباإلضافة إلى ذلك أرى 
عضاء من خارج الجامعة أو لعضوين وكتابة تقرير مفصل عنها، ثم أن ترسل الرسالة إلى ثالثة أ

تجتمع اللجنة بإضافة المشرف وعضو من القسم لمناقشة الطالب بهذه المالحضات وتوضع له 
 .عالمة لتدخل في التقدير للطالب

إن عدم وضوح األهداف والفلسفة والخطط والبرامج وتضارب الرؤى وربما تناقضها مع ما صاحب 
من تقلبات حادة وجذرية في نظم التعليم الجامعي طالت أهدافه وفلسفته، كل ذلك أدى إلى ذلك 

 .حجب الرؤية السليمة في غالب األحيان
وقد رافق ذلك مصطلح الطفو اإلداري المتعلق بشغل الوظائف القيادية الجامعية، فبداًل من أن تحكم 

هزيلة تمنح والءها لمن يخدم أهدافها الجامعة نفسها بنفسها ظهر على سطح الجامعة قيادات 
 .الشخصية

إن كثرة الواسطات في تعيين رؤساء الجامعات ونوابهم فاقت قوة اللوائح والقوانين، مما جعل 
 .األوضاع الجامعية في حالة ترٍد وهبوط أداء التعليم العام
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ارج الحرم وهناك مشكلة أخرى تواجه التطوير في الجامعات، وهي مشكلة ال يدركها من هو خ
الجامعي، أال وهي اتسام العمل اإلداري الجامعي بالبيروقراطية والمركزية الشديدة سلبت الجامعة 
واألساتذة على حد سواء حق تقرير شؤونهم العلمية، لما تميزت به من تدخل مسفر من جانب اإلدارة 

 .وأجهزتها في سير العملية التعليمية
إلصالح الحقيقي للجامعات علينا إعداد خطة خمسية أو عشرية وبالرغم مما ذكر فإننا إذ أردنا ا

المناهج، وفي السنة الثانية األنظمة والقوانين، وفي الثالثة : نتبادل فيها كل فترة مبادرة واحدة مثل
أعضاء هيئة التدريس، وفي الرابعة الطالب وهكذا إلى أن تكتمل جميع عناصر التعليم العالي المراد 

 .تطويرها
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 تقييم وتساؤالت".. التوجيهي"امتحان 

 محمود خطاطبة
 

في دورته الشتوية " التوجيهي"رغم أن األغلبية تقر بأن امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة 
االمتحان من " بعبع"الحالية، قد مرت بسالم على الطلبة وأهاليهم إلى حد ما، حيث بات ما يسمى بـ

إال أن ذلك ال يمنع من الحذر إلى ضرورة توخي الحرص على مخرجات هذا .. ذكريات الماضي
 .االمتحان ورزانته، ما ينعكس ايجابا على مستقبل الطلبة وتحصيلهم األكاديمي والعلمي

ولألمانة العلمية، نقول بأنه يجب رفع القبعة لوزارة التربية والتعليم على ما قدمته من إجراءات 
والتخفيف من حالتي الضغط والتوتر اللتين يعيشهما " التوجيهي"ت للحفاظ على هيبة امتحان وخطوا

الطلبة وذووهم عادة مع كل امتحان، وتأكيدها بأنها مرحلة عادية، ال تحتاج إلى خوف وقلق، 
 .وضرورة عدم اعتبارها نهاية العالم، رغم أنها مفصلية

باحث االمتحانات للدورة الحالية، ورغم ايجابية ذلك، مدرسون وطلبة يؤكدون سهولة أسئلة جميع م
فان تساؤال يطرحه بعض الخبراء حول ان كانت هذه السهولة قد جاءت على حساب المحتوى ورزانة 
االمتحان، فيما اعتبر خبراء واكاديميون اخرون ان هذه االنسيابية واالريحية لم تكن على حساب 

 .تربوية جديدة اصابت هدفهاالمحتوى، بل نتيجة فلسفة واجراءات 
صحيح أن إزالة العبء النفسي وحالة التوتر والقلق لدى الطلبة، ركيزة أساسية في اجتيازهم 
لالمتحان، ال بل وتحصيلهم معدالت عالية، لكن من الصحيح أيضا انه يجب النظر إلى المخرجات 

 .تقدمهالمنشودة والتي هي أيًضا ركيزة أساسية في بناء المجتمع وتطوره و 
ورغم التقدير لوزارة التربية والتعليم ومعلمي مرحلة الثانوية العامة في القطاعين العام والخاص، إال أن 
انخفاض شكاوى الطلبة بخصوص صعوبة األسئلة، ال يجب ان يثنينا عن التاكيد على ضرورة 

 .ضمان مخرجات ايجابية وعلمية حقيقية من االمتحان
، يجب أن يكون متمكنا علمًيا (الثانوية العامة)المتحان أو تلك المرحلة فالطالب عندما ينهي ذلك ا

وأكاديمًيا لخوض المرحلة التالية وهي المرحلة الجامعية، والتي بدورها تتضمن صقل شخصية 
 .الطالب، ومن ثم تهيئته لدخول المرحلة األهم في حياته، وهي الحياة العملية

واإلنجليزية ( تخصص ومهارات)اجتياز اللغة العربية : العامة، وهيفي الثانوية " المستحيالت األربعة"
والرياضيات والفيزياء، والتي كانت تشكل عائقا أمام الطلبة خالل الدورات السابقة، تجاوزها اغلب 
. الطلبة بال منغصات أو تعقيدات أو حتى صعوبة تذكر في الدورة االخيرة، كما يؤكد طلبة ومعلمون

 4/3545/ 32األربعاء                                                                                                         44الغد ص 
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ى ان ال يكون ذلك على حساب كفاءة االمتحان ومقدرته على القياس الحقيقي هذا امر جيد، عل
 .لمستويات الطلبة

الوزارة وخبراء تربويون رأوا في اقرار نظام العدد المفتوح من التقدم لدورات االمتحان، اضافة الى 
يف توترهم، الخوف والقلق من داخل الطلبة وتخف" خلع"إلغاء كلمتي النجاح والرسوب سببا مهما في 

 .وبالتالي زاد من دافعيتهم للتحصيل، نتمنى ان يكون ذلك دقيقا
ال يهمنا كمجتمع سوى ضمان مخرجات حقيقية وايجابية لمرحلة الثانوية العامة، وللنتاجات التعليمية 

 .واألكاديمية، بما ينعكس على الوطن والمواطن تقدما وازدهارا
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 ب الكراهية في مناهجناخطا
 

 منال أحمد كشت

 

نكار  مع انتشار خطاب الكراهية المتزامن مع غياب لغة الحوار والعجز عن احترام الرأي االخر وا 
نعدام التسامح، خلقت ظاهرة مجتمعية مؤرقة، فالعديد من األشخاص يمارس الجدل بحجة  التعددية وا 

ن لفرض رأيهم بغض النظر عن صحته من عدمه أنه يندرج تحت باب الحوار، في حين يسعى اخرو 
لذلك فإنه . بدال من أن يكون هدفهم الوصول إلى أرضية تفاهم مشتركة مع كافة األطراف المتحاورة

من المهم العمل على إيجاد مشروع تربوي وطني يهدف الى بناء قدرات الطلبة لمواجهة خطاب 
 . الكراهية واجتثاثه من جذوره

 
ف بأن الموروث المجتمعي يلعب دورا كبيرا في تعزيز خطاب الكراهية، فهو يقترن ال بد من االعترا

بشكل مباشر بالبيئة التي ينشأ فيها الطالب، فالسلوكيات عادة تنشأ في البيوت أوال ومن ثم المدارس 
يا ومنها تنتقل إلى الجامعات والحقا إلى المجتمع، فإن كانت التنشأة سليمة  فإن المجتمع سيكون واع

لذلك ال بد من العمل على إيجاد منظومة تواصل متكاملة ما بين األسرة والمدرسة . لخطاب الكراهية
والمجتمع للعمل بطريقة تكاملية على نبذ خطاب الكراهية ونزعه من الفكر الطالبي وتدريب الطلبة 

 . على تبني اسس فكر حواري شامل
 

. را متجذرة، لذلك ال بد من معالجة أساس المشكلةخطاب الكراهية لم يخلق من فراغ بل الن له بذو 
لذلك يتحتم . من الممكن البدء بطلبة المدارس وتصحيح المفاهيم الواردة في المناهج المدرسية الحالية

على المناهج  أن تدفع أطياف المجتمع الى حالة من التقبل لبعضه البعض، من حيث نبذ اإلختالف 
أخذين بعين اإلعتبار بأن مواجهة مثل . الجنس أو الطبقة اإلجتماعيةالقائم على الدين أو العرق أو 

 . هذا الخطاب يقتضي أوال فهمه وتحليل مضمونه بهدف التصدي له الحقا
 

إن تفشي خطاب الكراهية في مجتمعنا يكشف عن قصور كبير في مناهجنا التعليمية في التعامل مع 
م المختلفة ووسائل التواصل األجتماعي، دون وجود المفاهيم العالمية المنتشرة عبر وسائل اإلعال

لذلك فإنه بات من الملح تقييم وتصحيح األمور من خالل مراجعة حقيقية . قاعدة أساسية من المبادئ

 4/3545/ 32األربعاء                                                                                                         44الغد ص 
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للمناهج المدرسية الحالية بهدف تعزيز تماسك المجتمع وبث روح التعايش بتناغم بعيدا عن إثارة 
  .النعرات والنزعات بكافة أشكالها

 
إن انتشار خطاب الكراهية مسألة معقدة وتحتاج الى خطوات جادة وشاملة من التربية المنزلية 

لذلك فإن خطابنا التربوي بحاجة الى إعادة منهجة بعيدا . والمدرسية والبيئة المجتمعية للقضاء عليها
لمية عن كل ما يؤسس الى فكر متعصب ومنحاز وأن يكون خطابا موحدا وشامال ضمن مناهج ع

لذلك فإنه من المهم إيجاد المحتوى اإليجابي والبديل لخطاب الكراهية من . وموضوعية ومحايدة
خالل مجموعة من العناوين اإليجابية التي تهدف الى تعزيز مفاهيم التخاطب والنقاش بين الطلبة 

يتمثل بعدم باإلضافة الى تعليمهم الفرق بين خطاب الكراهية وبين حرية التعبير عن الرأي الذي 
اغتيال الشخوص وضرورة تقبل األخر، وبأن المعارضة او الرد يكون للرأي وليس للشخص أو 

 .بكراهية الشخص
 

لذلك يقع على عاتق وزارة التربية والتعليم تطوير أدلة أخالقية ضمن المناهج المدرسية لمراعاة أبعاد 
ي المجتمع ابتداء من المدرسة، للوصول خطاب الكراهية وضرورة العمل على تغيير الثقافة السائدة ف

نتاج قاموس  إلى ثقافة تعزيز التعددية والتسامح وخلق مناعة ذاتية لدى الطلبة ضد خطاب الكراهية وا 
 . يتضمن التعابير والمفردات التي تحرض على العنف ونبذ اآلخر

 
ية الحالية وتعديلها بما كما يتعين على الوزارة إجتثاث أفكار التطرف والكراهية من المناهج المدرس

يخدم تعزيز قيم اإلعتدال والتسامح الديني، من خالل تطوير أنشطة ال منهجية للطلبة لتساهم في 
إن الخطوة الطبيعية القادمة هي تفريغ قيم . تعزيز مفاهيم الرأي والرأي اآلخر وتقبل األراء المختلفة

اب الكراهية يؤدي إلى العدوانية وانتشار التسامح والتعايش المشترك في مناهجنا المدرسية، فخط
 . الكراهية بين الناس لذلك من المهم مراجعة خطاب المناهج المدرسية واللغة المستخدمة فيها

 
إن البديل عن الحوار وقبول اآلخر هو ممارسة العنف الجسدي واللفظي بالضرورة، فهو إنعكاس 

ذلك فإن بداية القضاء على خطاب الكراهية ل، لسلوكيات ناتجة عن قصور في فهم خطاب الكراهية
يبدأ بإصالح المناهج المدرسية ومعالجة القيم المجتمعية وتطبيق القانون بعدالة واإلبتعاد عن مظاهر 
اإلقصاء والتمييز، وهذا يحتاج إلى ترسيخ هذه القيم في المدارس ضمن المناهج المدرسية من أجل 

 .أمن مجتمعنا وبلدنا
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 ماركا الجنوبية –ماعيل داوود عمر احمد اس -
 جبل اللويبدة –بنوا انطون خليل حنا  -
 اربد –محمد عكاشه حاج محمد نعمان  -
 الجبل االخضر –محمد يوسف زعرور  -
 العقبة –بهيره كامل الشويخ  -
 العبدلي –جوليت منولي الترك  -
 شفابدران –عبدالسالم عبدالرحمن أحمد عبيد  -
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وفيات
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  وكالء واصحاب معارض السيارات تتجه النية لديهم الستيراد السيارات الكهربائية بعد ارتفاع
 .«الهايبرد»الضرائب على السيارات الهجينة 

 
  الف اسرة وصل الدعم (  351) الف فرد السر عددها  611ماليين و(  3) ما يزيد عن

الرواتب او من خالل فروع بنكي االسكان الدعم ارسل على .. النقدي لهم لغاية االن
 .واالسالمي

 
  ان نقيب احدى نقابات اصحاب االعمال حجز على اموال شركة تابعة « عين الرأي»علمت

وكان النقيب رفع دعوى قضائية بحق .لبنك معروف بعد حكم قضائي قطعي بتعويضه
 .الشركة المذكورة نتيجة ضرر لحق به وبمحالته التجارية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زوايا الصحف 

 54/4/3545                                               األربعاء                                                           عين الرأي
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  ينظم ائتالف االحزاب اليسارية والقومية وفاعليات أخرى ظهر بعد غد الجمعة مسيرة وسط
ال لحكومة الجباية واالفقار .. ال لزيادة الضرائب.. ال لرفع األسعار"عمان، تحت شعار 

ة المسيرة تنطلق من أمام المسجد الحسيني وسط البلد بعد صال". ومصادرة الحريات العامة
 .الجمعة باتجاه ساحة النخيل براس العين

 
  ذكر المنتدى العربي الناصري الديمقراطي ان محافظ العاصمة منع فعالية للمنتدى كان

. مقررا اقامتها قبل نهاية الشهر الحالي احتفاء بالذكرى المئوية للزعيم جمال عبد الناصر
م مع أهدافه ونظامه األساسي المنتدى أكد حقه بإقامة الفعاليات والنشاطات التي تنسج

 ...وضمن
 

  فريق التنسيق الحكومي لحقوق اإلنسان يلتقي صباح اليوم بإدارة مكافحة المخدرات التابعة
 .لمديرية األمن العام، وذلك لمناقشة عدد من القضايا بين الطرفين

 
 "في عمان  عنوان ندوة تعقد" حكاية المأساة اإلنسانية والوعود المزعومة.. كشمير وفلسطين

الندوة التي ترعاها . االثنين المقبل بيوم التضامن مع كشمير في مقر اتحاد الكتاب األردنيين
السفارة الباكستانية تنظم بالتعاون مع المنتدى العالمي للوسطية ونادي خريجي الجامعات 

 .والمعاهد الباكستانية وجمعية الصداقة الباكستانية

 54/4/3545                                                األربعاء                                                           زواريب الغد

 

 

 


