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 وضـــــوعالمـــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
من أفضل الجامعات العالمیة على مستوى " األردنیة"

  التخصصات
٣  

ً للجامعة األردنیة   ٥  القضاة یبدأ عملھ رئیسا
 ٦  (شومان للباحثین العرب(بني یاسین یفوز بـ

   شؤون جامعیة
اصبحنا نعاني من " : الطراونة"رئیس الجامعة االردنیة االسبق 

  انحطاط المنظومة القیمیة في المدارس و الجامعات
٧ 

 ٨  ؤتمر حول العطاء االنسانيجاللتھا تشارك في م
 ٩  انتھینا من العنف الطالبي وأخشى عنفاً من نوع جدید: الطویسي 

 ١٠  مقعد طب في الجامعات االردنیة البناء العاملین ١٦: الصحة 
موظفا عن العمل لمشاركتھم باقتحام مكتب رئیس  ٣٨كف ید 
  الجامعة

١١ 

 ١٢  تتخذ اجراءات حازمة بحق عدد من موظفیھا" ال البیت"
 ١٣  بعثات خارجیة ٢١٠طالبا یتنافسون على  ٣٢٦٤: التعلیم العالي

   مقاالت
 ١٤  كمال الربضي. د.ا/الجامعة األردنیة بین حانا ومانا 

 ١٧  محمد القضاة.د/ضرورة وطنیة ..إعادة االعتبار لمھنة التعلیم

طالل طلب . د/.. !!سیكولوجیا الخطأ وواقعیة الحل .. آل البیت 
  الشرفات

١٨ 

 ٢٠  عایدة النجار. د/!حادثة الجامعة المشینة

تثیر الشكوك حول ” آل البیت “ حادثة اقتحام مكتب رئیس جامعة 
بسام /في األردن“ األكادیمي“التعلیم العالي والتدخل الجھوي و

  البدارین

٢١ 

فایز .د.شرف.أ/المخیال االفتراضي في سنة الطب التحضیریة
  الطراونة

٢٤ 

 ٢٨  حسین الرواشدة/یا خسارة: طردوا الرئیس

 ٢٩  وفیات
  ٣٠٣٢  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  من أفضل الجامعات العالمیة على مستوى التخصصات" األردنیة"

  العالمي" الشنغھاي"حسب تصنیف 

حققت الجامعة األردنیة وللمرة األولى ترتیبا 

المیا ضمن قائمة أفضل الجامعات فى ع

تخصصین من التخصصات التي تطرحھا 

" الشنغھاي" الجامعة حسب تصنیف 

 ٢٠١٨العالمي للتخصصات للعام 

(Shanghai Ranking: Global 

Ranking of Academic Subjects).  فحسب ھذا التصنیف، الذي یعد أحد أھم وأكثر التصنیفات

  .امعة األردنیة التمیز في تخصصات طب األسنان والتمریضتأثیرا في العالم، حققت الج

جامعة في العالم في  ٢٠٠ضمن قائمة أفضل " األردنیة"وفي التفاصیل، بیّنت النتائج ظھور 

جامعة في العالم في  ٣٠٠، وضمن قائمة أفضل ٢٠٠-١٥١تخصص التمریض؛ حیث حلت في الفئة 

  .٣٠٠-٢٠١تخصص طب األسنان؛ حیث حلت الجامعة في الفئة 

عدد : وبیّن مركز االعتماد وضمان الجودة في الجامعة أّن ھذا التصنیف یستند على خمسة معاییر ھي

، وعدد البحوث (Web of Science) البحوث المنشورة للجامعة في التخصص في قاعدة المجالت

بالبحوث العلمیة المنشورة للجامعة في المجالت األكثر تأثیرا في التخصص، ومعدل االستشھاد 

المنشورة في التخصص مقارنة بمعدل االستشھاد العالمي في التخصص المراد تصنیفھ، والتعاون 

الدولي للجامعة في مجال إجراء البحوث العلمیة مع باحثین من جامعات عالمیة في نفس التخصص، 

  .وأخیرا عدد الجوائز العالمیة التي حصل علیھا األكادیمیون في التخصص المصنف

 أخبار الجامعة

 ٢:صدى الشعب ص/٥:الدستور ص/١٣:الرأي ص٥:/الغد ص/أخبار األردنیة
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ب المركز، فإّن التخصصات الدقیقة التي تم تصنیفھا حصلت مؤخرا على اعتماد دولي من وحس

  .جھات عالمیة مرموقة

 فكلیة التمریض حاصلة على االعتماد العالمي األمریكي من ھیئة اعتماد التعلیم في التمریض

(ACEN) حاصلة على اعتماد بعد تحقیقھا للمعاییر الدولیة في جودة التعلیم، أما كلیة طب األسنان ف

  .(ADEE) دولي من قبل الجمعیة األوروبیة لتعلیم طب األسنان

وأشار المركز إلى أن رؤیة الجامعة تتمثل في حصول معظم تخصصاتھا على تصنیف عالمي، ففي 

ٌعلن قبل عدة شھور، حققت الجامعة األردنیة التمیز " كیو أس"تصنیف  العالمي للتخصصات الذي أ

أخرى مھمة وھي الطب، والصیدلة، والھندسة المیكانیكیة، وعلم الحاسوب أیضا في تخصصات 

  .وأنظمة المعلومات

حققت في تصنیف كیو أس العالمي األخیر على مستوى الجامعات مراكز " األردنیة"یُذكر أن 

جامعة على مستوى العالم، وصنفت في معیارین  ٦٥٠- ٦٠١متقدمة؛ فقد صنفت في فئة أحسن 

عالمیا من حیث  ٤٠٤جامعة عالمیة؛ فحصلت على المركز  ٥٠٠لتصنیف من أفضل مھمین في ھذا ا

  .عالمیا من حیث سمعة وجودة خریجیھا ٢٥١السمعة األكادیمیة وعلى المركز 
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  القضاة یبدأ عملھ رئیساً للجامعة األردنیة

محمد المبیضین ــ باشر الدكتور عبد 

ً للجامعة  الكریم القضاة عملھ الیوم رئیسا

ألردنیة بعد صدور اإلرادة الملكیة ا

السامیة بالموافقة على تنسیب مجلس 

التعلیم العالي بتعینھ رئیسا للجامعة لمدة 

  . أربع سنوات

وقدمت جموع غفیرة  من أعضاء األسرة الجامعیة األكادیمیة واإلداریة التھاني للقضاة بھذه المناسبة 

سؤولیة الوطنیة الجلیلة من أجل تقدم الجامعة ورفعة ، وتمنوا لھ التوفیق في حمل ھذه األمانة والم

  .   الوطن العزیز 

  

 عمون/أخبار األردنیة
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 )شومان للباحثین العرب(بني یاسین یفوز بـ

 

 ٢٠١٧أعلنت الھیئة العلمیة لجائزة عبد الحمید شومان للباحثین العرب اسماء الفائزین بالدورة العام  

دنیة فرع العقبة الدكتور رائد بني یاسین حیث ظفر عمید كلیة االدارة والتمویل في الجامعة األر

بالجائزة عن حقل العلوم االقتصادیة واإلداریة حول الدور التنموي القتصاد المعرفة وذلك بعد 

  .منافسة شدیدة مع متقدمین للجائزة من مختلف الدول العربیة

عرفة العلمیة وتمنح الجائزة تقدیرا إلنتاج علمي متمیز یؤدي نشره وتعمیمھ إلى زیادة في الم 

ً، ونشر ثقافة البحث العلمي  ً وعالمیا ً وإقلیمیا والتطبیقیة، واإلسھام في حل مشكالت ذات أولویة محلیا

وھي أّول جائزة عربیّة، تعنى بالبحث العلمي وتحتفي بالباحثین العرب، وتھدف إلى دعم البحث 

ارك في قسم نظم المعلومات بني یاسین أستاذ مش. العلمي وإبرازه في جمیع أنحاء الوطن العربي

  اإلداریة بالجامعة األردنیة بالعقبة،

ً منصب عمید كلیة األعمال في الجامعة األردنیة   فرع العقبة، وھو حاصل على درجة  –ویشغل حالیا

ولھ ما یزید عن  ٢٠٠٩الدكتوراه في نظم المعلومات اإلداریة من جامعة نوتنجام البریطانیة عام 

ً م ١٢٠ ً علمیا ً في مجالت علمیة عالمیة محكمة، كما حصل على جائزة الباحث المتمیز بحثا نشورا

 .٢٠١٨وعام  ٢٠١٥من الجامعة األردنیة لدورتي عام 

 ١٣:الرأي ص
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اصبحنا نعاني من انحطاط المنظومة القیمیة في " : الطراونة"رئیس الجامعة االردنیة االسبق 

  المدارس و الجامعات
  

بق اخلیف الطراونة عبر صفحتھ على موقع التواصل االجتماعي نشر رئیس الجامعة االردنیة االس
ً لما جرى في مدرسة الفیصلیة في مادبا و جامعة آل البیت بعد طرد رئیسھا من  فیسبوك ، انتقادا

  .مكتبھ
  
  

و قال الطراونة ان ان المجتمع اصبح یعاني من انحطاط المنظومة القیمیة وضع المبادرات 
ً نص ما كتبھ الطراونة والتوجیھات الملكیة نحو  اإلصالح والتحدیث ، وتطویر التعلیم وآفاقھ ، و تالیا

 :  
  !ماذا یدعى ھذا ؟

  
من منا لم ینتابھ الحزن و تصعقھ الدھشة؛ وھو یرى الفیدیوھین لحادثتین؛ إحداھما لطلبة غاضبین 

عر وھم یكسرون ویھشمون مقتنیات صرح تربوي مدرسي، لطلبة یفترض أن تعمر نفوسھم مشا
المحبة واالنتماء للمكان وأھلھ، لطلبة یفترض أن تكون العملیة التربویة قد غرست في نفوسھم أن ھذا 
الصرح ھو بیتھم اآلخر، وأن القائمین علیھ من مدیرین وتربویین ھم مربوھم وبمنزلة اآلباء الذین 

ة، بدال من أن تمتلىء ینیرون طریقھم نحو غد مشرق، یعلمونھم قیم المحبة والفضیلة واألخالق الحسن
  .حقدا وكراھیة وغضبا: نفوسھم 

  
حادثة أخرى تتقطع قلوبنا حسرة ونحن نشاھدھا على الفیدیو؛ تلك ھي إخراج رئیس جامعة رسمیة 

  .عنوة من مكتبھ ، والطلب منھ الرحیل وعدم العودة لممارسة عملھ
  

  !.أي عقل ھذا الذي یبرر ھاتین الحادثتین بأنھما وقائع فردیة ؟
  !وماذا نسمي االعتداء على رجال األمن وعلى الكوادر الطبیة في المستشفیات؟

نسمیھا دون مواربة وبال تجمیل أوتغطیة ؛ انحطاط منظومتنا القیمیة التي كانت ذات یوم موضع 
  .المدرسي؛ والجامعي: فخارنا، والسیما في القطاع التعلیمي بشقیھ

  
وأفرادا على امتداد وطننا الطیب ، إلى وضع المبادرات حكومة ؛ ومؤسسات؛ : إننا مدعوون جمیعا

والتوجیھات الملكیة نحو اإلصالح والتحدیث ، وتطویر التعلیم وآفاقھ، موضع التنفیذ دون تأجیل أو 
تأخیر، ومدعوون الى إعادة النظر في الخطط والبرامج العشوائیة ، وإلى إعادة الھیبة الى سمعة 

ظر في آلیة انتقاء رؤساء الجامعات والوزراء المعنیین بالعملیة التعلیمیة التعلیم العالي من خالل الن
والتربویة؛ لتبقى المدارس والجامعات والقائمین علیھا ، أنموذجا في الرقي واألصالة والحداثة؛ 

  .ومظلة قیم ینعم بھا الوطن وأھلھ
  

یرة العلم والعلماء سیدي حفظ هللا األردن وطنا للخیر والعلم والمحبة والفضیلة في ظل راعي مس
  .صاحب الجاللة الملك عبدهللا الثاني المعظم

 شؤون جامعیة ومحلیة

  سرایا
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  جاللتھا تشارك في مؤتمر حول العطاء االنساني
  

بحثت جاللة الملكة رانیا العبدهللا الیوم الثالثاء، في مدینة ھانغتشو الصینیة سبل تعزیز التعاون في 
وتبادل أفضل ) جاك ما(وعة علي بابا للتجارة االلكترونیة المجاالت التعلیمیة مع مؤسس مجم

  .الممارسات في تدریب المعلمین والمدراء
قبل ) جاك ما(جاء ذلك خالل زیارة عمل قصیرة تقوم بھا الى الصین بعد الزیارة التي قام بھا السید 

ویر منصة مالیین دوالر أمیركي لدعم وتط ٣بضعة أشھر الى األردن، وتقدیمھ منحة بمقدار 
االلكترونیة التعلیمیة، احدى مبادرات مؤسسة الملكة رانیا للتعلیم والتنمیة التي تعمل من " إدراك"

  .اجل تحسین نوعیة التعلیم في األردن والدول العربیة من خالل برامجھا المبتكرة
تاریخ في مدینة ھانغتشو الصینیة، مستمعة الى " علي بابا"وتجولت جاللتھا في مكاتب مجموعة 

  .المجموعة وعملھا والتكنولوجیا المستخدمة فیھا وجھودھا في العمل االنساني والعطاء
  .نساني تستضیفھ مجموعة علي باباكما ستشارك جاللتھا في مؤتمر حول العطاء اال

  ٤:صد الغ
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  انتھینا من العنف الطالبي وأخشى عنفاً من نوع جدید: الطویسي 
  
  

قال وزیر التعلیم العالي الدكتور عادل الطویسي ان االجراء الذي اتخذه رئیس جامعة آل البیت  بكف 
ً ما قام بھ ھؤالء الموظفین مؤكدا انھ ال یجوز ان یحدث في  ید مقتحمي مكتبھ اجراء سلیم  ، رافض ا

  . اي مؤسسة 
  

لقد انتھینا من : " واضاف الطویسي خالل لقاء لھ عبر التلفزیون األردني عبر برنامج ھذا المساء 
ً من نوع جدید  ،  حیث تتلقى وزارة التعلیم العالي شكاوى عدة بحق " العنف الطالبي وأخشى عنفا

  .امعات من طالب واعضاء ھیئة تدریس واداریین رؤساء ج
  

  .اال ان الوزارة تتعامل بحزم مع من یتطاول على رؤساء الجامعات : واشار 
  
 

  ٢٤جو/المدینة نیوز
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  مقعد طب في الجامعات االردنیة البناء العاملین ١٦: الصحة 

  
  
  
رة مقعد في الجامعات األردنیة البناء العاملین في وزا ١٣اعلنت وزارة الصحة عن تخصیص  

  .الصحة في كلیة الطب ضمن البرنامج العادي 
  

وأشارت الوزارة في إعالنھا إلى أنھ تم تخصیص خمسة مقاعد في كلیة الطب بجامعة مؤتة، وثالثة 
مقاعد في الجامعة الھاشمیة، اضافة الى خمسة مقاعد بجامعة الیرموك ، وذلك ضمن البرنامج 

  .العادي
  

  .یرموك على البرنامج الموازيواعلنت عن ثالث مقاعد في جامعة ال
  

ولفتت إلى أن ھذه المقاعد مخصصة البناء العاملین في وزارة الصحة لغایات القبول وعلى نفقتھم 
  .الخاصة 

  
وطلبت الوزارة من الراغبین باالستفادة من المقاعد والذین تنطبق على ابنائھم اسس وشروط القبول 

حد االدنى لمعدالت القبول والمعتمدة من وزارة التعلیم المعمول بھا في الجامعات االردنیة وفق ال
العالي تعبئة الطلبات المخصصة وتسلیمھا لمدیریة الدیوان العام حتى نھایة دوام یوم الخمیس الموافق 

١٣/٩/٢٠١٨.  

  عمون/حمرین نیوز/یوزجفرا ن
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  موظفا عن العمل لمشاركتھم باقتحام مكتب رئیس الجامعة ٣٨كف ید 
  
  

یاء الدین عرفة بالعمل في مكتبھ بالجامعة یوم أمس التحق رئیس جامعة آل البیت الدكتور ض
موظفا من الجامعة عن العمل مع وقف الراتب  ٣٨كالمعتاد، فیما اتخذت الجامعة قرارات بكف ید 

  .، على خلفیة اقتحام مكتبھ اول من امس، واجباره على مغادرتھ% ١٠٠والعالوات لھم بنسبة 
  

وفقا لإلجراءات القانونیة وحسب األنظمة والتعلیمات،  ، إن القرارات اتخذت"الغد"وقال عرفة لـ 
  .لحین صدور قرار نھائي من قبل الجھات القضائیة المختصة

  
من الموظفین الذي شاركوا  ٣٨من أعضاء الھیئة التدریسیة و ٤وبین عرفة أن قرار كف الید شمل 

جامعي الذي یفید بقیام باالحتجاج واقتحام مكتب رئیس الجامعة، وذلك بناء على تقریر األمن ال
المشمولین بقرارات الوقف عن العمل بأعمال من شأنھا اإلساءة إلى الجامعة والعاملین فیھا، ومخالفة 
قانون العقوبات األردني، وكذلك اقتحام مكتب رئیس الجامعة، مشیرا إلى أن كل من یثبت التحقیق أنھ 

  .كان مشاركا بذلك العمل ستشملھ العقوبة
  

ن في جامعة آل البیت اقتحموا مكتب رئیس الجامعة اعتراضا على التجدید لرئیس وكان عاملو
  .الجامعة، ونظام الترقیات األكادیمیة، باالضافة الى أمور تتعلق بمطالب خدماتیة وحقوق عمالیة

  
مكتب رئیس " اقتحام"فیما كان اعتبر وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي 

  ".عمل مرفوض وال یلیق بمؤسسة تعلیمیة محترمة"عة بانھ الجام
  

، مشددا على تطبیق "، إن من قاموا بھذا العمل ال یمثلون الجسم الجامعي"الغد"وقال الطویسي لـ
  ".القانون واتخاذ اإلجراءات الالزمة بحق من قاموا بھذا العمل

  
جلس التعلیم العالي حدد جھتین فقط مشیرا الى مجلس األمناء وم" نحن دولة مؤسسات وقانون"وقال 

  ".لتقییم أداء أي رئیس جامعة ومحاسبتھ
  

ورغم أن جامعة آل البیت شھدت یوم أمس ھدوءا، وسار العمل فیھا كالمعتاد، ولم تسجل أي 
تصرفات وانفعاالت على إثر ما حدث، وفق عاملین في الجامعة، إال أن عددا من الطالب واألساتذة 

امعة نفذوا اعتصاما مساء أمس وسط مدینة المفرق، طالبوا فیھ بتشكیل لجنة والموظفین في الج
تقصي حقائق لما حدث، واستقالة رئیس الجامعة ومجلس أمنائھا، ووقف العقوبات التي صدرت بحق 

  . بعض الموظفین أمس والتي تم بموجبھا كف یدھم عن العمل

  ٩- ١:الغد ص
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  تتخذ اجراءات حازمة بحق عدد من موظفیھا" ال البیت"
  
  

قررت جامعة ال البیت بمحافظة المفرق فرض عقوبات على عدد من موظفیھا الذین احتجوا یوم 
أمس أمام مبنى الرئاسة و اقتحامھم مكتب الرئیس،تمثلت بكف یدھم عن العمل و ایقاف ما نسبتھ 

   .من العالوات و الراتب لكل موظف ثبت تورطھ بإحتجاجات أمس%( ١٠٠(
  

عقوباتھا للموظفین المتورطین بأعمال یوم أمس داخل الجامعة و الذین وردت و استندت الجامعة في 
و ) أ/٥٩(أسمائھم في التقریر الصادر عن األمن الجامعي و زودت بھ رئاسة الجامعة،للمادتین 

و اعتبرت الجامعة أن ما قام بھ مجموعة من موظفیھا  .من نظام موظفي جامعة ال البیت) ب/٦٠(
یس ینطوي علیھ جریمة جزائیة و أن أعمالھم التي صدرت عنھم أمي،ھو اساءة بإقتحام مكتب الرئ

لھا و لموظفیھا كافة ما یعد مخالفة لقانون العقوبات األردني،مؤكدا أن ایقاف الراتب و العالوات 
  .عنھم مستمر الى حین صدور القرار النھائي لكل منھم من الجھات القضائیة ذات العالقة

  ١٢-١:الرأي ص
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  بعثات خارجیة ٢١٠طالبا یتنافسون على  ٣٢٦٤: يالتعلیم العال
  

أعلن الناطق االعالمي باسم وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي محمود الخالیلة ان عدد المتقدمین 
بعثات ) ٢١٠(متقدما، سیتنافسون على ) ٣٢٦٤(لالستفادة من البعثات الخارجیة المقدمة لألردن بلغ 

  .خارجیة
  

بعثة خارجیة مقدمة من الجزائر بإنتظار ) ١٢٠(صریحات صحفیة ان ھنالك واضاف الخالیلة في ت
توقیع البرتوكول الثقافي مع الجزائر خالل زیارة وزیر التعلیم العالي الجزائري للمملكة الشھر 

  .الحالي
  

ً، منھم ) ٢٧٤٩(وبلغ عدد المتقدمین من طلبة حملة الشھادات االردنیة من الفرع العلمي  متقدما
معدالتھم بین ) ٩٥٥(و%) ٩٤.٩- ٩٠(معدالتھم بین ) ١١٥٤(و%) ٩٥(معدالتھم فوق ) ٢٣٨(
  %).٨٤.٩- ٨٠(معدالتھم بین ) ٤٠٢(و%) ٨٩.٩-٨٥(
  

) ١٨٤(و%) ٩٥(معدالتھم فوق ) ١٩٥(منھم ) ٥١٥(اما طلبة الشھادات العلمیة غیر االردنیة 
طالب معدالتھم بین ) ٣٨(و %) ٨٩.٩ -٨٥(معدالتھم بین ) ٩٦(و%) ٩٤.٩- ٩٠(معدالتھم بین 

)٨٤.٩-٨٠.(%

  ٥:الغد ص/١٢-١:الرأي ص
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   الجامعة األردنیة بین حانا ومانا

  
  كمال الربضي. د.ا

  
مضى على الجامعة األردنیة أكثر من ثالثة شھور بال رئیس رغم ذلك إال أن األمور تسیر على ما 

  یرام
  ندخل من الجامعة ونخرج منھا بأمن وسالم والجامعة األردنیة بال رئیس* ...

  
 ...یذھب طالبنا إلى قاعات التدریس بیسر وانتظام والجامعة األردنیة بال رئیس* ...

 
  یتوجھ أعضاء الھیئة التدریسیة إللقاء محاضراتھم والجامعة األردنیة بال رئیس

  
 یعقد مجلس العمداء اجتماعاتھ بانتظام لمناقشة أمور الجامعة والجامعة األردنیة بال رئیس* ...

 
اء إلى مكاتبھم ویعقدون اجتماعاتھم ویدیرون كلیاتھم بانتظام والجامعة األردنیة بال یذھب العمد* ...

 * ...رئیس
 

 یذھب الطلبة إلى مكتبة الجامعة للمطالعة واخذ المراجع الالزمة لھم والجامعة األردنیة بال رئیس
 
قة والجامعة األردنیة یذھب الطلبة إلى مطعم الجامعة لتناول وجباتھم الغذائیة الشھیة وبأریحیة مطل*

 * ...بال رئیس
 

یذھب الطلبة إلى الكافتیریا وما أكثرھا داخل الجامعة لتناول فنجان من القھوة أو الشاي والجامعة 
 * ...األردنیة بال رئیس

 
یذھب موظف الجامعة إلى مكتبھ لمتابعة مھامھ اإلداریة الیومیة بانتظام والجامعة األردنیة بال 

لعاملون والطلبة في الجامعة لسماع محاضرة ألبو رمان وموسى الشتیوي عن یذھب ا* ...رئیس
  اإلرھاب والتطرف والجامعة األردنیة بال رئیس

  
تحیي عمادة شؤون الطلبة احتفاالت متعددة لمناسبات مختلفة تنال إعجاب الحضور والجامعة * ...

  األردنیة بال رئیس
  

ت لكرة القدم وغیرھا داخل الجامعة وتحتفل بالمسابقة تقیم عمادة شؤون الطلبة دوري الكلیا* ...
  رئیس النھائیة لتتویج الفائز والجامعة األردنیة بال

  
یتخرج الفوج الثالث والخمسون لطلبة الجامعة وتوزع الشھادات على مستحقیھا والجامعة * ...

  األردنیة بال رئیس

  ١١:الرأي ص

 مقاالت
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  جامعة األردنیة بال رئیسیترقى عضو الھیئة التدریسیة من رتبة إلى أخرى وال* ...

  
یذھب المریض إلى المعالجة في مستشفى الجامعة ویجري كل الفحوصات الالزمة والجامعة * ...

  األردنیة بال رئیس
  

  یذھب العجوز لزراعة سن جدید لیعید شبابھ المنھار والجامعة األردنیة بال رئیس* ...
  

ام أو لالقتراض أو لجدولة الدیون والجامعة نذھب للبنك الستالم الراتب الشھري بالتم والتم* ...
  األردنیة بال رئیس

وحدة الكمبیوتر تقوم بواجباتھا بكل دقة وحیویة واستجابة ألي طلب لتنفیذه والجامعة األردنیة * ...
 * ...بال رئیس

 
   رئیسوحدة الصیانة بكافة أشكالھا وأنواعھا تقوم بواجباتھا بال تردد أو إھمال والجامعة األردنیة بال

  
  العمران داخل الجامعة قائم ومستمر وعالي البنیان والجامعة األردنیة بال رئیس* ...

  
شوارع الجامعة المحاطة بأشجار الصنوبر الشامخة في غایة من النظافة والترتیب والمتابعة * ...

  والجامعة األردنیة بال رئیس
  

تناھیة وال یسمحون لكائن من كان بالدخول حرس الجامعة جنود أوفیاء یقومون بواجباتھم بدقة م* ...
  لحرمھا إال من یحمل تصریح الدخول والجامعة األردنیة بال رئیس

  
وحدة الزراعة تقوم بسقایة أشجار الجامعة وورودھا المتناثرة ھنا وھناك والجامعة األردنیة بال * ...

  ...رئیس
 
ول من العام الجامعي الجدید بدقة وانتظام أكملت وحدة القبول والتسجیل قبول الطلبة على الفصل األ*

باهللا علیكم بعد ھذا كلھ، وربما أكثر من ذلك ھل تحتاج الجامعة  ...والجامعة األردنیة بال رئیس
األردنیة إلى رئیس طالما اختیاره بھذه الصعوبة والتعقیدات التي ال معنى لھا، الجامعة األردنیة 

كل واحد فیھا یعرف واجبھ ویقوم بھ على أكمل صورة مؤسسة عریقة عمرھا أكثر من نصف قرن 
 وال یحتاج لمراقب یراقبھ

 
ھل یعقل أن تبقى الجامعة األردنیة الملقبة بأم الجامعات أو جامعة ھارفارد األردن أسیرة بین  .

مجلس األمناء ومجلس التعلیم العالي، كل منھا یقذف األسماء المرشحة على اآلخر، ووقعت الجامعة 
وأصبح عامة الناس داخل الجامعة وخارجھا ینظرون لھذا المسلسل بمنظار .. نیة بین حانا ومانااألرد

ً آخر ً والسخریة حینا  العجب حینا
 
أنا ومعي الكثیر من أبناء الجامعة ال ندري ھل الجامعة األردنیة عقیمة لھذا الحد، ال یوجد فیھا  .

برتبة أستاذ نقي وغیر  1000وخاصة فیھا أكثر من  كفاءة ألحد من أعضاء الھیئة التدریسیة لرئاستھا
 مزور
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الجامعة األردنیة یجب أن ال یرأسھا إال واحد من أبنائھا ومن طینتھا عاش ظروفھا بحلوھا ومرھا  .
یعرف كلیاتھا وأساتذتھا ومؤسساتھا وال تحتاج ألحد من خارج أسوارھا یقضي وقتھ بالتعرف على 

دید وربما یقضي سنوات بقائھ وھو ما زال في مرحلة التعرف، مفاصل الجامعة وكلیاتھا من ج
دونم  ١٢٠٠الجامعة تقع على ! الجامعة األردنیة لیست منزل یدخل الیھ الرئیس للتعرف على صاحبھ

كلھا عمران ومؤسسات مزینة بأشجارھا الشامخة الخضراء، الجامعة األردنیة أسست كل الجامعات 
والتي تجاوز عددھا اكثر من ثالثین جامعة استعانت كلھا بكادر  األردنیة العامة منھا والخاصة

 .الجامعة التدریسي واإلداري وال تحتاج الحد من خارجھا إلدارتھا
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   ضرورة وطنیة..إعادة االعتبار لمھنة التعلیم
  

  محمد القضاة.د
جع ھذه المسیرة مع بدء العام الدراسي الجدید علینا ان نتأمل مشھد المدرسة والطلبة والمعلم ونرا

الطویلة في ھذه المحاور التي یجب ان تأخذ مكانتھا في التخطیط والتنفیذ والعمل، خاصة حین 
تستوقفك مھنة التعلیم بتجلیاتھا ومعطیاتھا كلھا، وتدرك أن ھذه المھنة یجب أن تبقى في الصدارة؛ 

ھا ومضمونھا ومردودھا مھنة الئقة وفاعلة وجادة، وھي ال تقارن بأیة مھنة أخرى مھما كان شكل
وأثرھا، وھذه المھنة تدخل في تفاصیل حیاتنا وترتبط مع جمیع أفراد المجتمع مذ أنشئت أول مدرسة 
في التاریخ، وال یجب أن تقارن بغیرھا، ویجب أن یدفع بھا المجتمع إلى األمام ویدافع عنھا ویقدم لھا 

  أرقى األفكار وأحسنھا، 
  

عادة االعتبار إلى ھذه المھنة العظیمة التي اقترنت بأول لقاء رباني بین وعلى الجمیع أن یتكاتفوا إل
السماء واألرض حین قال جبریل علیھ السالم لسید البشریة محمد علیھ أفضل الصالة والسالم قولھ 

اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق اإلنسان من علق، اقرأ وربك األكرم، الذي علم بالقلم، علم «:تعالى
وھنا یبرز أول توجیھ رباني حول خط التاریخ البشري؛ حقیقة التعلیم؛ حقیقة القلم » ا لم یعلماإلنسان م

  وقیمتھ في رسالة اإلسالم؛ 
  

إذ كان القلم والعلم قاعدة اإلیمان والمعرفة ومصدر ھذا كلھ اهللا سبحانھ وتعالى الذي علم اإلنسان ما 
لمھنة وعدم تقدیرھا خاصة في العقدین األخیرین لقد مر زمن لیس قصیرا على تھمیش ھذه ا .لم یعلم

بعد أن كانت من أكثر المھن االجتماعیة تقدیسا واحتراما، وقد المس ھذا معنویات المعلمین والمھنة 
برمتھا، وغدت أحیانا مصدر تندر عند أصحاب المھن األخرى؛ وكأنھا مھنة من ال مھنة لھ، وھي 

حھا، وصارت في نظره روتینیة ومثقلة بركام من األفكار صورة سلبیة اسھم المجتمع في رسم مالم
  السلبیة أدت إلى تراكم الصور السلبیة وإحجام الشباب عنھا،

  
مع أّن ھذه المھنة ھي أشرف المھن وأعظمھا، ویجب أن تكون دائما وباستمرار حتى نستطیع تنشئة  

ون ذلك سنبقى أمام مجتمع ینظر أجیال تمتاز بمعرفتھا وعلمھا وقدرتھا على اإلبداع والتنافس، ود
بارتیاب إلى ھذه المھنة ویقف منھا على مسافة بعیدة بعد أن انشغل بمصالحھ ومنافعھ، وقدم من ال 
یستحق على أھل ھذه المھنة، فكیف تستقیم المعادلة إذا كان المعلم یبني في أوالدنا حروفھ ویرسم 

  . ى أصحاب تلك المھنعلى ادیمھم معنى الحیاة، في حین ینحاز المجتمع إل
  

إن مبادرات وزارة التربیة والتعلیم وغیرھا ینبغي أن تؤخذ على محمل الجد؛ ألنھا تعید الضوء إلى 
نفق طالما انتظر من یعید لھ خریطتھ على أرض الواقع سواء على صعید المدرسة؛ حاضنة التربیة 

الذي یجب أن یھتم بھ الجمیع؛ األسرة  والتعلیم األساسیة، والطالب؛ محور العملیة التعلیمیة وأساسھا
والمدرسة والمجتمع، والمعلم الذي یجب أن یشعر أنھ ال یعیش على الھامش، وأن مھمتھ لیست 
روتینیة جامدة، وعلى المجتمع وكل المعنیین أن یشعروه أنھ باني المستقبل وراعیھ، وھذا یتطلب أن 

شخصیتھ على قاعدة انھ إنسان علیھ واجبات  ینشط المعلم إلعادة االعتبار لنفسھ من خالل بناء
جسیمة ویتطلب منھ أن یكون عاشقا لمھنتھ وجادا في تخصصھ وقادرا على تقدیم أفضل ما لدیھ، لكي 
ال یبقى المجتمع یلقي تھمھ على مخرجاتھ التعلیمیة، وھذا یزید من مسؤولیة المعلم ویضع على عاتقھ 

  .لباتھ التعلیمیة والتربویةأن ینھض من جدید لكي یواكب العصر ومتط

  ١١٠:الرأي ص
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  .. !!سیكولوجیا الخطأ وواقعیة الحل .. آل البیت 
  

  طالل طلب الشرفات. د
  

ً تقود إلى النتائج،  ما حدث في جامعة آل البیت ال یجوز أن یثیر االستغراب؛ ألن المقدمات دائما
ا أبناء وربّما لم یالحظ الغالبیة أن إدانة ما حدث في الجامعة ینحصر بمن ھم من  خارج المحافظة، أمَّ

المنطقة من مدینة المفرق، وقراھا، والبادیة، انحازوا جمیعھم للمحتجین، وذلك لسبب بسیط مرة 
اخرى، أن المقدمات تقود إلى النتائج، والمقدمات في واقع التعلیم العالي في االردن، والجامعات 

ً ویكاد یماثل جامعة آل البیت إ ً مزعج ومؤلم جدا لى حدٍّ كبیر مع استثناءات بسیطة في الجامعة تحدیدا
 ً   .االردنیة، والعلوم والتكنولوجیا، والھاشمیة، وإن كان ھذا االستثناء لیس دائما

  
تغریب اساتذة الجامعات، والقضاة والمدراء، والقادة اإلداریین، وطلبة الجامعات في كل أصقاع 

ً عن القریة، والقبیلة ضرورة وطنیة، و ھي الحل الوحید لمعالجة الھویات الفرعیة، الوطن؛ بعیدا
واالرتداد نحو القبیلة، في جامعات األطراف اعتاد الرؤساء، ومجالس االمناء توزیع نواب الرئیس، 
وعمداء الكلیات على المكونات االجتماعیة، والعشائر بالتناوب، وربما یترك عمید شؤون الطلبة 

العلیا، العتبارات أكادیمیة أو لتعزیز الوحدة الوطنیة،  لتوازنات معینة، والبحث العلمي والدراسات
ً لمنطق بناء  - وفي كل األحوال تبقى التوازنات االجتماعیة وإرضاء النخب في تلك المكونات  خالفا

  .ھو األساس في سیاسات اإلدارات الجامعیة - الدول المتحضرة 
  

ً خالل الھویات الفرعیة، والمناطقیة جعلت دولة الدكتور عدنان بدر ً قسریا ً وزاریا ان یجري تعدیال
أیام ألنھ نسي احدى المناطق المھمة وفق التصنیف النخبوي من تشكیلتھ الحكومیة، وھي ذاتھا التي 
جعلت دولة الملقي یرضي إحدى العشائر بموقع امین عام إلى حین قدوم أول تعدیل إلدخال القبیلة في 

اییر النواب أحیانا واألعیان، والھیئات وبعض المواقع التشكیل الحكومي، وھي نفسھا التي تحكم مع
ً لحضور تلك المكونات االجتماعیة في مواقع القرار واإلعالم   .العامة؛ وفقا

  
ثقافة الھویات الفرعیة، والمحاصصة المناطقیة؛ ھي التي أسست القتحام مكتب رئیس جامعة آل 

ى إحدى المكونات االجتماعیة ھناك من موقع البیت وطرده من مكتبھ؛ ألن مجلس أمناء الجامعة إستثن
نائب الرئیس الذي اعتادت علیھ وفق قواعد المحاصصة المقیتة ولیس ألن مجلس األمناء نسب 
بالرئیس المنتھیة والیتھ كما یشاع، ومجلس التعلیم العالي علیھ أن یدرس بعنایة أثر بعض 

عات الجامعة، وكان من شأنھا إثارة التصریحات التي تذكي المشاعر الغاضبة وأطلقت في اجتما
وكادت ان تثیر مشكلة ) ٢٠٠٣(النعرات، وھي تصریحات أطلق مثلھا وزیر التعلیم العالي في عام 

  .وطنیة كبیرة وقتذاك
  

ً والدوائر المغلقة ألبناء البادیة ھي  اإلصالح السیاسي والثقافي واالجتماعي یجب أن یكون متكامال
طبیق مبدأ سیادة القانون، وھي إحدى معیقات بناء قواعد الحوار األفقي احدى العثرات التي تعیق ت

المسؤول، وقبول اآلخر في مؤسسات التعلیم العالي، فالمجتمعات الحیّة، والدول العاقلة تستفید من 
تجارب اآلخرین في بناء قواعد التطور وتكریس مفھوم احترام ھیبة الدولة، وسیادة القانون؛ ال ان 

  .الحلول المؤقتة، والحزم التائھ؛ الذي ال یراعي بواعث االستقرار االجتماعيتعمد إلى 
  

ما حدث في جامعة آل البیت مرفوض، ومستنكر، ومدان، ولكنھ متوقع ألن الواقع المر الذي تعیشھ 
جامعاتنا وبما یحوي ذلك من بوادر الفساد األكادیمي في مجاالت كثیرة؛ یؤشر لحالة من الخلل 

  عمون
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منظومة أداء الجامعات األردنیة، وال یمكن معالجة ھذا الخلل إال بتشخیص للمشكلة،  البنیوي في
ومعالجة مظاھر الفساد األكادیمي في العالمات واألبحاث والرسائل، ومعاییر الترقیة، والتعیین، 
 والتحكیم، والتقییم، وامور اخرى؛ تستدعي إعالن حالة الطوارئ في ھذا المجال، وتغریب األساتذة،
ً بأن الوطن  والغاء أسلوب المحاصصة المقیتة من كل مؤسسات الدولة ومواقعھا، واإلیمان دوما
للجمیع، وان الھویة الوطنیة الجامعة ھي مالذنا اآلمن من مخاطر القادم المجھول، وحمى هللا وطننا 

  ...!!الحبیب من كل سوء 
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  !حادثة الجامعة المشینة
  

  عایدة النجار. د
  

الفرجة فقط، وعدم إبداء رأي حول موضوع خطیر، ھو ما جرى في جامعة آل البیت  لم أتمّكن من
. أستاذ أكادیمّي محترم، د. یدخل نفر من المعتدین على مكتب د. من عبث یكشف الكثیر عن المخفي

وتأتي ھذه .. ضیاء الدین عرفة وإجباره على ترك المكان في عملیة احتجاج جدیدة قدیمة، یتجرأ
قبیحة في لجة النقاشات واآلراء والمحاوالت الجادة من رفع سویّة التعلیم لجمیع المستویات العملیة ال

في األردن من قبل المسؤولین والمتخصصین في التعلیم والمناھج واإلدارة، وعلماء االجتما ع 
ً من أجل التغییر لألفضل   .وعلماء النفس والمجتمع المدني أیضا

ً في المدة  األخیرة بوضع اإلنسان المناسب في المكان المناسب عندما نجح وزیر  وقد استبشرنا خیرا
التعلیم السابق عمر الرزاز، رئیس الوزراء الحالي في خلق أمل إلمكانیة التغییر لألفضل في العملیة 

عادل الطویسي الذي یتحلى . التعلیمیة، وھو ما یزال یعمل على ذلك، وكان التقدیر موصوال لتعیین د
لیة لیكون في المكان المناسب و لیواصل العمل بمھنیة عالیة بالتعامل مع الجامعات االردنیة بكفاءة عا

  .وما یخصھا
وكما نتذكر، فھذه الحادثة البشعة لیست جدیدة، فقد عانت الجامعات في العقود الماضیة من مشاكل  

. نتماء الحزبي أو عدمھتتعلق بالجھویة واالجتماعیة، باإلضافة الى االختالف بالرأي والعقیدة واال
وقد خلقت ھذه العوامل مشاكل عنف بین األفراد والتجمعات رغم المحاوالت لفھم التحدیات 

 ً   .واألسباب التي اعتقدنا أنھا آخذة بالزوال تدریجیا
عدم احترام « الجریمة «من المؤسف أن تكون نظرة الموظفین والطلبة والمتعاونین معھم في ھذه 

حرمة «ائدھا لمكانتھ العلمیة واألدبیة ومركزه الذي یعتبر في العالم كلھ لھ رئیس الجامعة، وق
ً لھ« من زمالئھ « احترام خاص » وتقدیس، ولھ قوتھ المستمدة من القوانین التي تجعل منھ شخصا

فھو مصون ومحمّي من القوانین التي وضعت . األكادمیین أو من المجتمع المدني ومؤسساتھ المختلفة
ولعلھم لم یعرفوا العرف . بعملھ خیر قیام، من أجل أن یرتقي بالجامعة لتحقیق أھدافھالكي یقوم 

قم للمعلم وقفة التبجیال، كاد « : والتقالید في مجتمعنا والدروس األولى التي حفظناھا عن ظھر قلب 
ً صرت لھ عبدا « و « المعلم أم یكون رسوال    .قدیر والطاعةللداللة على الت« من علمني حرفا

ً من إصالح مشاكل قدیمة  د یأسا ّ جدیدة عالقة، فنحن نرى الكثیرین الذین / ھذه الحادثة یجب أن ال تَول
یستھجنون ویحاربون مثل ھذا التخلف الفكري واالجتماعي، وعلیھم دور یلعبونھ في تثقیف االبناء 

فالمسؤولیة تتحملھا االسرة والمدرسة . واالرتقاء بھم الى شراكة حقیقیة من أجل تقدم وتنمیة متكاملة
  .!ولعلنا نصل یوما الى حل ھذه المشاكل الكامنة التي تتربص بنا. والمجتمع

  ١٧:الدستور ص
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تثیر الشكوك حول التعلیم العالي والتدخل الجھوي ” آل البیت “ حادثة اقتحام مكتب رئیس جامعة 
  في األردن“ األكادیمي“و

  
  بسام البدارین

  
ً الدكتور ضیاء الدین عرفة نفسھ وخالل ساعات فقط وجد األكادیمي والعال  م األردني البارز مھنیا

  .وسط أزمة وطنیة من العیار الثقیل قد ال تكون عالقتھا منحصرة برئیس جامعة وموظفین غاضبین
  
شرقي األردن “ آل البیت“ أمس االول وفي مشھد محبط للغایة اقتحم موظفون في جامعة تحمل اسم 

  .مجلس امناء الجامعة یعمالن بھا ویحمالن درجة الدكتوراه مكتب رئیس الجامعة برفقة عضوین من
  

في ذلك المشھد الذي قرع كل أجراس اإلنذار في اھم دوائر صناعة القرار األردنیة وكان حدیث 
المجالس الشعبیة لثالثة ایام متتالیة حوصر الدكتور عرفة في مكتبھ وقیلت لھ عبارات وألفاظ نابیة 

  .الموظفون الغاضبون إیاھم السماح لھ بدخول مكتبھ ومزاولة عملھورفض 
  

بمعنى آخر طرد رئیس الجامعة من مكتبھ كما طرد معھ نائبھ رغم ان الدكتور عرفة أكادیمي المع 
ویعتزل أضواء اإلعالم والسیاسة والوظائف وسبق لھ ان خدم في مواقع متقدمة في ھیكل التعلیم 

  .العالي
  

ً لرئیس الجامعة المجتمع األكا ً نائبا دیمي في الدولة یعرف الدكتور عرفة تمام المعرفة فقد كان سابقا
األردنیة أم الجامعات ثم رشح لرئاسة الجامعة األلمانیة وھي اھم الجامعات األجنبیة قبل ان یتدخل 

تین وبكل حال سبق ان حصل مثل ھذا المشھد مر. رئیس الوزراء األسبق عبد هللا النسور إلقصائھ
 ً   .على االقل لكن بصخب اقل وعنف بمستوى تمرد منخفض نسبیا

  
ً فتح ما حصل مع استاذ أكادیمي كبیر یترأس جامعة لھا اسم دیني وتراثي ووطني وسیاسي   عملیا

ً الباب على مصراعیھ امام كل التساؤالت الوطنیة التي ال تقف عند استنكار واستھجان ما  اصال
بل تتجاوز باتجاه اقالق األردنیین على مؤسساتھم التعلیمیة وفتح . ليیحصل في قطاع التعلیم العا

الملف المسكوت عنھ في العادة والذي یتعلق الیوم باالنطباع الخاطئ عند بعض المجتمعات المحلیة 
ً لخدمة المجتمع المحلي   .حول آلیة التعاطي مع مؤسسات تعلیمیة كبیرة تأسست أصال

  
جدل الذي أثارتھ بمستوى وطني قضیة جامعة آل البیت تمثلت في الذریعة تلك النقطة االخیرة وقبل ال

. التي استخدمھا استاذان على االقل في الجامعة نفسھا لصناعة حالة تحریضیة ضد الرئیس األكادیمي
وما قالھ الموظفون المتمردون ھنا ھو ان رئیس الجامعة ال ینصفھم ودور الجامعة في المجتمع 

لك اتھامات مطاطة بطبیعة الحال من النوع الذي لم یوفر المعترضون علیھ أدلة ت. المحلي یتراجع
  .وقرائن

  
عبارات تعبر عن القلق “ القدس العربي”لكن حتى في اضیق قنوات القرار في الدولة سمعت 

ً من مجلس التعلیم العالي  واالنزعاج من السلوك الحراكي لنخبة موظفین قرروا تنصیب أنفسھم بدال
  .االمناء والوزارة المختصة وھم یحاولون طرد رئیس جامعة والضغط باتجاه بدیل لھومجلس 

  

  القدس العربي
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بعض ما یطرحھ ھؤالء قد ینطلق من مالحظات تستحق النظر والمراجعة لكن األسلوب في التعبیر  
 واستبدال القانون بالذراع ثم مخاطبة المؤسسات المعنیة بالتمرد والعصیان الوظیفي یعید انتاج العالقة
الغامضة ما بین الحق والباطل خصوصا في ظل ما یتردد عن دور لشخصیات برلمانیة ال یعجبھا 

وبرزت تلك الفوضى التي اقلقت القیادة والشارع . لسبب أو آخر استمرار الدكتور عرفة في موقعھ
في األردن مباشرة بالتزامن مع حادث آخر سیئ تمثل في تمرد لطالب احدى مدارس الحكومة تم 

  .لھ تحطیم المدرسةخال
  
الحادثان قرعا جرس االنذار المتعلق باألمن الوطني وأمن مؤسسات التعلیم وعندما تعلق االمر  

بجامعة ال البیت تبین ان المشھد الفوضوي صعد على السطح عندما قرر رئیس مجلس االمناء وھو 
لرئاسة الدكتور عرفة مع ان العالم والمؤرخ الكبیر الدكتور عدنان البخیت التوصیة بوالیة ثانیة 

مجلس األمناء ومعھ مجلس التعلیم العالي یتخذان مثل ھذه القرارات بموجب قید وسجل مھني 
  .واحترافي وأكادیمي

  
ً لمقولتھم عن خذالن   المعترضون في حادثة آل البیت لم یقدموا للرأي العام حتى اللحظة تفسیرا

بالجملة على ان المسائل قد تتعلق بتعیینات یرى الدكتور  وثمة قرائن. رئاسة الجامعة للمجتمع المحلي
عرفة بانھا غیر ضروریة او بواسطات غیر علمیة او بمحاوالت تدخل بإدارة الجامعة من شخصیات 

  .نافذة في المنطقة
  
  ً ً واداریا نزاھة الدكتور عرفة المشھود لھ فیھا على مستوى وزیر التعلیم العالي واجھزة الدولة علمیا

نت في المشھد األخیر الروایة المقابلة لروایة الموظفین الغاضبین عن تراجع دور الجامعة في كا
وبكل حال كان الدكتور البخیت نفسھ وھو مرجع علمي وأكادیمي . خدمة المجتمع المحلي وبدون ادلة

ً وفي جلسات تقییم مغلقة ظاھرة الشخصیات  ً قد انتقد مؤخرا ً ”كبیر جدا تحاول  التي“ النافذة جدا
  .التدخل بالجامعات

  
لكن الالفت انھ وللیوم الخامس على التوالي لم یصدر موقف او تعلیق على مسار الجامعة من  

  .الدكتور البخیت الذي یتولى إدارة مجلسھا حتى من باب الدفاع عن قراراتھ الشخصیة
  
ً بالمقابل یبدو موقف وزیر التعلیم العالي الدكتور عادل الطویسي   غیر مفھوم وغیر حاسم عملیا

ً وان رئیس الجامعة والمستھدف والمطرود من مكتبھ رفض نصیحة الوزیر بتقدیم شكوى  خصوصا
لدى االجھزة االمنیة وعلى اساس ان اللوائح والقوانین الناظمة للعمل في الجامعة تتكفل بالتعامل مع 

ً  ١٥عقوبات قد تطال ما حصل، االمر الذي انتھى بدعم الوزارة إلجراء تحقیق والتلویح ب وھو . موظفا
ً وبالقطعة مسألة االعتداء غیر القانوني على رئیس الجامعة ومكتبھ   .اجراء قد یعالج جزئیا

  
ً مستوى وحجم االذى والضرر الذي لحق جراء التعاطي االعالمي والشعبي مع   لكنھ ال یعالج اطالقا

ھنیة وتبرز تساؤالت حول ھویة وخلفیة ما حصل على مؤسسات التعلیم العالي نفسھا حیث تفتقد الم
  .توزیع الحقائب القیادیة في مجالس االمناء

  
وإزاء شعور الشارع األردني بالھول والصدمة من صمت القانون والمؤسسات عن تجاوزات عمیقة 
ً من ھذا النوع یمكن القول إن ما حصل مع الجامعة التي تحمل اسم آل البیت أخطر بكثیر  التأثیر سلبا

  .یتوقعھ الجمیع مما
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ً لمعرفة الفارق بین مؤسسات الحكم واالدارة والتصنیف وبین   ً بان الحاجة ملحة وطنیا ویوحي مجددا
االنطباع المتراكم عند شرائح محددة في بعض االطراف بعنوان یقول بأن المجتمعات المحلیة ھي 

ً قصة أخرى… التي یفترض ان تفرض االجندة   .تلك كالعادة ودوما
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  یال االفتراضي في سنة الطب التحضیریةالمخ
  

  فایز الطراونة.د.شرف.أ
الشاعر مختلف علیھ، ونسبھا كثیرون ألبي )مشیناھا خطى كتبت علینا ومن كتبت علیھ خطى مشاھا 

رغم كل االعتراضات التي أدلى بھا أكادیمیون مخضرمون ورغم إجماع كل عمداء  (العالء المعري
عندما استمزجھم معالي الوزیر » السنة التحضیریة«معارضة فكرة  كلیات الطب في المملكة على

بكتب رسمیة موجھة لجامعاتھم قبل أكثر من سنة ونصف، بقیت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
، غیر آبھة بما سینتج عنھا من معاناة من سیقبلون في ھذه »التجربة«مصرة على المضي في ھذه 
 األردنیة والعلوم والتكنولوجیاالتخصصات في الجامعتین، 

 
ونظرا ألن كاتب ھذه السطور كان رئیسا للجنة فرعیة بتكلیف من رئیس اللجنة الوطنیة لتطویر  .

الموارد البشریة لبحث موضوع القبول الجامعي وصیاغة توصیات بشأنھ، ونظرا ألن السنة 
بِرئ ذمتي أمام اهللا التحضیریة كانت إحدى المواضیع التي تمت مناقشتھا، فإني أجد لز ُ اما علي أن أ

والتاریخ ألبین الحیثیات التي قادت في النھایة إلى رفض توصیاتنا واإلصرار على تضمین رؤیة 
لقد كان لي  .معالي الزمیل رئیس اللجنة الوطنیة لتطویر الموارد البشریة في اإلستراتیجیة الوطنیة

وزمیالت من أرباب الخبرة والمھنیة العالیة،  الشرف أن عملت في تلك اللجنة الفرعیة مع زمالء
جلھم من التخصصات الطبیة، وناقشنا في اجتماعات متكررة مواضیع القبول الجامعي، وھي كثیرة 

 وللتاریخ أیضا، تطابقت آراؤنا في كل المواضیع باستثناء موضوع سنة الطب التحضیریة. ومتشعبة
 
لرأي فیما بینا أعضاء اللجنة أنھ لم یتوفر لنا وصف ومن أھم األسباب التي قادت إلى اختالف ا .

شاف لماھیة المشكلة في القبول بتخصصات العلوم الطبیة التي ینبغي أن نضع لھا الحلول رغم 
  . اإللحاح على توضیح ذلك

  
. أنھ یطلب منا أن نناقش حال افتراضیا لمشكلة متخیلة غیر موجودة أصال) وأنا منھم(فرأى بعضنا 
لقول أن أي حوار ال یستند على إحاطة كاملة بالمشكلة المراد حلھا سیبقى حوارا بدون وغني عن ا

وللتاریخ أیضا فإن ماھیة المشكلة ظھرت للعیان بعد إقرار الخطة ونشرھا، فرغم تكتم اللجنة . جدوى
ت المركزیة فھي لم تعد سرا ألن العارفین قادرون على كشفھا من استقراء مؤشرات األداء كما ظھر

  . ٢٦١. ص(إزاء مشروع السنة التحضیریة في اإلستراتیجیة 
  
انخفاض معدالت االنسحاب والرسوب في مواد التخصص بعد «فقد نصت مؤشرات األداء على (

كما نصت على مؤشرین آخرین ولكن ال یتم (، ٢٦١. مقتبس من الخطة ص(» السنة التحضیریة
إذن تلك ھي المشكلة التي من أجلھا وضعت السنة  .قیاسھما إال بعد تخرج دفعات السنة التحضیریة

  . التحضیریة، فال عجب أن اللجنة الوطنیة تكتمت على كنھھا، ألنھا ال تعد مشكلة في أي قاموس
  

وفي واقع األمر، فإن معدالت اإلنسحاب والرسوب التي كانت سائدة تنبئ بأن إجراءات السنة األولى 
ؤدي وظیفتھا في غربلة الطلبة الملتحقین واختیار في تخصصات الطب وطب األسنان كانت ت

األفضل لمتابعة التخصص، وإن كان لھا مساوئ فإن إصالحھا ال یتم بمفاقمة مساوئھا كما سأبین 
ورغم أن كنھ المشكلة لم یوضح للجنتنا الفرعیة، مضینا بإلحاح من اللجنة المركزیة في نقاش  .الحقا

ة في القبول بل كمقترح إصالحي طرحتھ اللجنة المركزیة السنة التحضیریة لیس لغرض حل مشكل
وعندما بدأنا في . وأرجو أن أؤكد أنھ طرح جاء من اللجنة المركزیة ولیس من اللجنة الفرعیة. فقط

نقاش ذلك الطرح اصطدمنا بالسبب الثاني لتباین اآلراء في لجنتنا الفرعیة، وھو أننا لم نشترك في 

  ١١:الرأي ص
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عندما طلبنا توضیحا حصلنا على إجابات مرتبكة غیر واضحة المعالم، و .فھمنا للسنة التحضیریة
وضربت لنا بدال من ذلك أمثلة لتقریب الموضوع، منھا المنھجیة التي طبقت في بدایات كلیة الطب 
في الجامعة األردنیة، ومنھا ما ھو متبع في الجامعة األمیركیة في بیروت، ومنھا أیضا ما ھو متبع 

  . میركیةفي الجامعات األ
  

ورغم أن تلك األمثلة تتباین في األسس واألھداف واإلجراءات، ورغم أن أیا منھا ال یمكن تصنیفھا 
على أنھا سنة تحضیریة بالمعنى المتعارف علیھ أكادیمیا، إال أن لجنتنا لم تحصل على وصف جامع 

فیضة وضعنا تقریرا ومع كل ذلك وبعد نقاشات مست. مانع یوضح لنا المقصود من السنة التحضیریة
ورغم تباین آرائنا حول السنة  .یوضح تباین اآلراء وتباین التوصیات، وقدمناه إلى اللجنة المركزیة

التحضیریة وتطابقھا في الجوانب األخرى لموضوع القبول الجامعي، ورغم توثیق ذلك التباین في 
لى معالي رئیس اللجنة الوطنیة، محاضر اللجنة وفي التقریر النھائي الذي سلمھ كاتب ھذه السطور إ

إال أنھ قرر عدم إتاحة المجال لتالوة التقریر في االجتماع الختامي الذي دعي لھ عدد كبیر من 
  . المجتمع األكادیمي األردني

  
وعندما تمت صیاغة التوصیات في اإلستراتیجیة الوطنیة وجدناھا توصي بسنة تحضیریة على سبیل 

وھي بالمناسبة ) year foundation) نا أنھا سمیت باللغة اإلنجلیزیةالتجربة في جامعتین، ووجد
« ووجدنا أن لھا األھداف التالیة )، year preparatory)لیست ترجمة صحیحة لكلمة تحضیریة 

تمكین الطلبة من التكیف مع متطلبات التخصصات والبرامج ذات األھمیة القصوى من معرفة 
 ، وذلك من خالل»ابعة دراستھم في ھذه التخصصات بكفاءة عالیةومھارات مما سیمكن الطلبة من مت

سنة تحضیریة تدرس فیھا المساقات التي تتطلب تفوقا علمیا ....إعادة تصمیم الخطط الدراسیة »
تصمیم امتحانات مشددة لتقییم استعداد الطالب لالنتقال إلى « و » .....اساسیا وقدرات دراسیة ممیزة

توجیھ الطالب الذین ال یحققون النتائج المطلوبة لاللتحاق بتخصصات « ، و»...السنة الثانیة
   ).٢٦١مقتبسة من الخطة، ص .(»....أخرى

  
أي أن مدلول السنة التحضیریة بقي مبھما حتى في نصوص اإلستراتیجیة نفسھا، إلى أن صدر عن 

ولى والمساقات التي مجلس التعلیم العالي توضیح للتعدیل المطلوب على الخطة الدراسیة للسنة األ
یجب أن تدرس فیھا، ووصفا لإلجراءات التنفیذیة المطلوب االلتزام بھا؛ فاشتمل التعدیل على دراسة 
مواد في علوم األحیاء العامة والكیمیاء العامة والعضویة والحیویة والفیزیاء الطبیة والتشریح وعلوم 

 یا الخلویة ومقدمة في الطب وطب األسناناألجنة وعلوم األنسجة والفسیولوجیا العامة والبیولوج
 
ألغراض السنة التحضیریة وما ھي » إعادة تصمیم الخطة الدراسیة«ھل فعال تمت : وھنا نتساءل 

المساقات الجدیدة التي استحدثت لتكون مختلفة عن الخطة الدراسیة التي كانت تطبق على طلبة الطب 
؟ المفاجأة »فوقا علمیا أساسیا وقدرات دراسیة متمیزةتتطلب ت«في األعوام السابقة، ولكي ترقى ألن 

العجیبة أنھ ال جدید فیھا بھذه المعاییر، بل ھي نفس المساقات باستثناء إضافات وتعدیالت ھامشیة 
وعلیھ تسقط كل المبررات التي كانت تساق . مثل مساق جدید باسم مقدمة في الطب وطب األسنان

لسنة التحضیریة شكال ومضمونا مثلما سقطت سقوطا مدویا عندما علینا، وال تزال، تأییدا لفكرة ا
انكشف لنا أن المشكلة المراد حلھا لیست مشكلة بل مأثرة یجب أن تكافأ علیھا كلیات الطب في 

نستنتج من كل ذلك أن التغییر الذي أقره مجلس التعلیم العالي كان فقط في  .الجامعات األردنیة
ولھذا أدعو القارئ للتفكیر معي في ما سیترتب على . األولى إلى الثانیة إجراءات االنتقال من السنة

اإلجراءات المستحدثة في الجامعتین األردنیة والتكنولوجیا، وخصوصا أن الحكمة في التخطیط 
فمع نھایة السنة األولى ستختار . السلیم تكمن في استشراف ما یترتب على الخطط قبل تنفیذھا
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الطلبة حسب معدالتھم التراكمیة وتوزعھم على الطب وطب األسنان  من% ٨٠الجامعة أفضل 
لقد ألقینا حمال . االلتحاق بتخصصات أخرى(% ٢٠(حسب المعدل والرغبة، وسیطلب من الباقي 

ثقیال على المدرسین الذین سیتعرضون لضغوطات وإغراءات واتھامات شتى، وفتحنا علیھم أبوابا 
  .للفساد واإلفساد

  
ذلك أن القرار القاطع في تحدید مستقبل الطالب لم یعد امتحانا مقننا موحدا یضمن تكافؤ واألھم من  

وإزاء كل . الفرص بل أصبح مجموعة من االمتحانات تتباین بین مدرس وآخر وبین جامعة وأخرى
 ذلك، سنجد طلبة البرنامج الدولي ینعمون بطمأنینة حول مستقبلھم ألنھم سوف ینتقلون للسنة الثانیة

واألنكى من ذلك أن شرط معدل التوجیھي قد خفف . بدون تطبیق شروط السنة التحضیریة علیھم
فما فوق في الثانویة العامة  %٨٠علیھم ومنحتھم المنھجیة الجدیدة إمكانیة القبول لمن حصل على 

ردني وكأننا غمطنا حق طالبنا األردني في الدراسة بجامعتھ الوطنیة ومنحنا غیر األ.% ٨٥بدال من 
مرة في شرط المعدل وأخرى في استثنائھ من المرحلة البرزخیة التي أسمیناھا السنة : میزتین

واألمر ال یقف عند ھذه الحدود، ألننا یجب أن نسأل ما ھي خیارات الطلبة الذین لن  .التحضیریة
لوم الطبیة سیجدوا إذا انتقلوا إلى الصیدلة أو التمریض أو الع. یقبلوا في الطب أو طب األسنان

المساندة أو األحیاء أن عددا كبیرا من المساقات التي درسوھا في السنة األولى لیست من خططھم في 
ونحن ھنا ال نتحدث عمن رسبوا في بعض المواد بل نتحدث عمن حصل على . التخصصات البدیلة

راسي سیضطر ھؤالء الطلبة إلى قضاء فصل د.% ٨٠معدل تراكمي ناجح ولكن كان دون أعلى 
لقد أدخلناھم في مخاطرة . واحد أو فصلین للحاق بمتطلبات الخطة الدراسیة التي سیقحمون علیھا

مكلفة ولن یقدر علیھا إال من كان مقتدرا مالیا أو مطمئنا من خلفیتھ العلمیة ألنھ تخرج من مدارس 
ى للسنة التحضیریة ھذا في جانب اإلجراءات، أما في جانب المآالت، فإن مواد السنة األول .نخبویة

تدرس باللغة اإلنجلیزیة، وكانت اللغة عائقا أمام طلبة السنة ) أو السنة األولى في الجامعات األخرى)
األولى المتخرجین من المدارس الحكومیة بشكل عام ومدارس األطراف الحكومیة بشكل خاص، 

م یتفوقون على أقرانھم في بحیث تمتع خریجوا بعض المدارس الخاصة واألجنبیة بمیزة نسبیة جعلتھ
  .السنة األولى، وجعلت نسبتھم في التخصصات الطبیة والھندسیة عالیة نوعا ما

  
ولكن لم توصد األبواب أمام من یتأخرون في السنة األولى حسب النظام السابق بل كانت تتاح لھم  

األبواب تماما إال إذا  أما اإلجراءات الجدیدة فھي تغلق. فرص إعادة بعض المواد لیستدركوا مسیرتھم
فاإلجراء الجدید إذن لیس إصالحیا . اختاروا أن ینتقلوا إلى جامعة أخرى ال تطبق السنة التحضیریة

  . بل یفاقم الفوارق الطبقیة ویعمق الفجوة بین الطلبة حسب المدارس التي تخرجوا منھا
  

وفوق كل ھذا . ات واأللویةوالذین سیتضررون من السنة التحضیریة ھم في الغالب أوائل المحافظ
وذاك یطلب من طلبة السنة التحضیریة أن یدفعوا رسوم تخصص الطب وھي أعلى من غیرھا، مما 
یزید الحنق والغبن لمن سیحرم من دراسة الطب أو من كان أصال یرید أن یتخصص في طب 

  .األسنان
  
لسنة التحضیریة بالصیغة ومھما حاول المروجون للسنة التحضیریة من انتحال المبررات، فإن ا 

مصممة لجعل » غربلة«التي أقرھا مجلس التعلیم العالي لیست تحضیریة وال تأسیسیة بل ھي سنة 
سوف یذعن بعض الطلبة ویسجلون في السنة  .تخصص الطب في الجامعات األردنیة نخبویا

سیلجأ بعضھم إلى ولكنھم على ما أظن لن یفتقدوا الوسیلة، بل . التحضیریة، فھي خطى كتبت علیھم
  .تجییش الضغوط االجتماعیة والنیابیة والسیاسیة للعودة عن ھذه المنھجیة
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ھذه لیست دعوة تحریضیة بل رؤیة استشرافیة نقلتھا بكتب رسمیة إلى معالي الوزیر، وظني أنھا  
وظني أیضا ونحن . ستتحقق عندما یتكشف تھافت المنطق الذي بنیت علیھ فكرة السنة التحضیریة

على أبواب إعالن نتائج القبول الموحد أن اإلقبال على الطب وطب األسنان في الجامعتین سوف 
  .یتراجع لصالح الجامعات األخرى

  
وربما تكون ھي النتیجة المبطنة التي صممت السنة التحضیریة من أجلھا ألنھا ستخلق شریحة  

لقد سیقت  .یات الطبیة الخاصةطالبیة وأخرى مجتمعیة تضغطان ضغطا ھائال لتسویغ ترخیص الكل
إلینا السنة التحضیریة على أنھا خطوة إصالحیة وأنھا تتسق مع األھداف العامة التي تسعى إلیھا 
اإلستراتیجیة الوطنیة، لكننا نكتشف اآلن بعد أن نزعنا عنھا حلتھا المبتذلة أنھا افتعلت مشكلة لم تكن 

مل على تحقیق نقیض أھداف اإلستراتیجیة وأنھا موجودة أصال ثم ابتدعت إجراءات غیر مبررة تع
ستحدث ارتدادات اجتماعیة نحن أحوج ما نكون إلى اجتنابھا، ونكتشف أیضا أن اإلصرار على 
المضي في تنفیذ ھذا المحور من االستراتیجیة یجانب قواعد التخطیط اإلستراتیجي السلیم وقواعد 

التي تشتمل على التقییم الدوري وتعدیل ) management quality total) إدارة الجودة المتكاملة
  .واهللا من وراء القصد .المسار إذا اقتضى األمر ذلك
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  یا خسارة: طردوا الرئیس
  حسین الرواشدة

  
 ٤(في لقطة صادمة سجلتھا الكامیرا بالصوت والصورة، اقتحم عدد من العاملین في جامعة آل البیت 

 - تحت التھدید -، ثم اجبروه على الخروج، فرضخ الرجل مكتب الرئیس) موظفا ٢٦اكادیمیین و
  ..!لطلب المقتحمین الذین شیعوه بعبارات غیر الئقة حتى استقل سیارتھ وغادر حرم الجامعة

: ھو االحساس بالخیبة والحزن، قلت » البائس«اول انطباع راودني حین تابعت تفاصیل المشھد 
ى في التعامل مع بعضنا، كیف تحولت الجامعة التي كیف سمحنا النفسنا ان نصل الى ھذا المستو

، ما الذي فعلناه بمجتمعنا »حارة كل من ایده الھ«للعلم واالخالق الى » منارة«یفترض ان تكون 
وبلدنا حتى اصبح بمقدور مجموعة من الموظفین ان یتمردوا على قانون وانظمة مؤسستھم وینزلوا 

  ؟..ي الشارعمن فوق كرسیھ ثم یلقوا بھ ف« رئیسھم «
التعلیم العالي والجامعات نحصده الیوم، ابتداء » تربة«ما حدث بالطبع لیس صدفة، فما زرعناه في 

من التعیینات العشوائیة التي غالبا ما تنزل بالبرشوت، الى منطق تأسیس الجامعات الذي اعتمدناه 
للتوظیف والتنفیع، وصوال  لحل مشكلة البطالة ال تنمیة المجتمعات، فتحولت بموجبھ الى اقطاعیات

الى نظام الخاوات االجتماعي الذي اصبح قانونا الدارة المؤسسات، وكلھا افرزت جامعات مشّوھة 
  .ومفلسة، وأسوارا عالیة ال عالقة لھا بتنمیة المجتمع وال بإصالحھ

ع بعضنا حسنا، یمكن االن ان نفزع للقانون من اجل معاقبة المقتحمین لمكتب الرئیس، ویمكن ان یض
كما حصل في اكثر من  - لكن النتیجة ) او حتى تبریره( عشرات االسباب والمبررات لفھم ما حدث 

سیحسمھا فنجان قھوة تشربھ جاھة جاءت بطلب ولن تعود اال وقد تم االستجابة الیھ، وكفى  -سابقة 
  .السؤال» شر« هللا المطرودین والشامتین ومعھم المطالبین بالدولة المدنیة 

ارة كبیرة ان تتحول جامعاتنا الى مؤسسات خدمیة تدار بمراسیم تطییب الخواطر، وخسارة ان خس
تتراجع ھیبتھا وھیبة رسالة العلم والفكر واالخالق التي تستند الیھا وتحملھا لتعلیم اجیالنا، وخسارة 

لناه بانفسنا ان یتعمق داخلنا االحساس بفشل التجربة دون ان نجد من یتحرك لمراجعة واصالح ما فع
  .وجامعاتنا ومؤسساتنا من مصائب

ارایت ما جرى في مدرسة ( ما حدث لالسف في جامعة آل البیت یمكن ان یتكرر في مدارسنا 
اصبحت سوطا یلوح « البلطجة «، ویمكن ان یتكرر في مؤسسات اخرى ما دام ان )الفیصلیة مثال ؟

الھم من ذلك ان ما حدث یعكس صورتنا في بھ البعض الفحامنا وتخویفنا وفرض االمر الواقع، وا
التي طرأت على منظومتنا التربویة والتعلیمیة واالخالقیة والنفسیة، وھي تحوالت » التحوالت«مرآة 

  .خطیرة ال بد ان ننتبھ الیھا ونتعامل معھا بجدیة وحسم وحكمة ایضا
الحقیقیة للعلم ال للشھادة، « قیمة ال« باختصار، اعادة الجامعة الى مكانتھا واعتبارھا تحتاح الى اعادة 

الجامعي ال لالسوار العالیة التي تحجب الھواء النظیف وتمنع تنفس الحریة، » االخالقي«وللحرم 
وللنظام العام القائم على االحترام والعدالة واالنضباط العلمي ال على التعیینات المنزوعة من معاییر 

  .الجبایةالكفاءة، او التعلیم على منطق التلقین و

  ١٧:الدستور ص
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  ضاحیة الرشید –فایزة ابراھیم ابو عوض  -
  
  دابوق –محمد احمد عبدالرازق ابو لبن  -
  
  جمعیة السھل االخضر –نعیمھ جابر جریس الطوال  -
  
  عجلون –ابو كف  احمد عاید مصطفى -
  
  دیوان عشیرة الشبلي –أحمد الربیع الشبلي العبادي  -
  
  دابوق –معتز ولید محمد ابو حمور  -
  
  بیادر وادي السیر –فوزي ابراھیم میخائیل نقل  -
  
  الشمیساني –د سلیم عبداهللا العجة محمو -
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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وھمیة تم  ات علفیةان شخصیة نیابیة تستلم أعالفا شھریة بموجب خیار» عین الرأي«علمت 
الى اصدار أمر بوقفھا  االحتصال علیھا بطرق غیر قانونیة ما دعا أحد المسؤولین بالشأن الزراعي

  .المسؤولین للعدول عن مثل ھذا القرار النائب بعد معرفتھ باالیقاف ضغط على.. بعد كشف وھمیتھا
  

والتصویر  مرافق مستشفى شھیر في عمان غرقت عصر امس بالظالم وتوقف العمل بالمختبر
المستشفى اعادت انارة الغرف  الغریب ان المولدات االحتیاطیة في.. الشعاعي عقب انقطاع الكھرباء

  .ثةوالعنایة الحثی والممرات فقط ولم تشغل اجھزة غرف العملیات
  

الموجودة و إجراء  فني أسنان متنقل من الجنسیة السوریة یقوم بتركیب األسنان المفقودة وترمیم
لنفسھ من خالل وسائل التواصل  عملیات تجمیلیة لجمیع طالبیھا في محافظات الشمال ویروج

  .وزارة الصحة و نقابة أطباء األسنان الفني یمارس عملھ في ظل غیاب رقابة.. االجتماعي 
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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ً للسفیر » الدستور«علمت زووم  أن الحكومة المصریة بصدد تعیین سفیر جدید لھا في األردن، خلفا
ووفق ذات المعلومات فإن السفیر . ي تقرر نقلھ الى العاصمة البریطانیة لندنالحالي طارق عادل، الذ

  .الجدید والذي یمارس مھامھ كسفیر للمرة األولى ھو شریف أحمد كامل
  

تعقد اللجنة المنظمة للمھرجان الدولي األول للتمور األردنیة عند الساعة الواحدة والنصف من ظھر 
یوم اإلثنین العاشر من أیلول الجاري مؤتمرا صحفیا لإلعالن عن تفاصیل المھرجان الدولي للتمور، 

ألمانة العامة لجائزة خلیفة الدولیة لنخیل في فندق اإلنتركونتننتال، علما بأن المھرجان الذي تنظمھ ا
م في األردن خالل الفترة من الحادي والعشرین وحتى الثالث  ّ التمر واالبتكار الزراعي سوف ینظ

  .والعشرین من تشرین األول القادم
  

تحت رعایة المنسق الحكومي لحقوق االنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة تعقد جمعیة أنا 
د التاسع من إنسان لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عند الساعة الحادیة عشرة من صباح یوم األح

مفھوم السیاسة والمشاركة «أیلول الجاري، مناظرة عن االعالم وتصوراتھ حول اإلعاقة بعنوان 
، وذلك في »وأھمیة مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في االعالم.. السیاسیة لألشخاص ذوي اإلعاقة

  .فندق جنیفا
  

 صنارة الدستور
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أن مجلس الوزراء شكل لجنة لوضع نظام جدید للتأمین الصحي، یترأسھا وزیر " الغد"علمت 
االستثمار مھند شحادة، سیكون من أبرز مالمحھ فصل إدارة التأمین الصحي عن وزارة الصحة، 

 ٩ - ٦وشمول فئات جدیدة بالتأمین الحكومي المجاني، ھي فئة طالب المدارس الحكومیة من عمر 
تطویر وتحسین التأمین . دینارا شھریا ٣٥٠ - ٣٠٠األسر الفقیرة التي یتراوح دخلھا بین سنوات، و

  .الصحي كان رئیس الوزراء عمر الرزاز التزم بھ في المائة یوم األولى من عمر حكومتھ
   
  

اء مسودة مشروع قانون جامعة القوات یناقش مجلس الوزراء في جلستھ المقررة الیوم األربع
المسلحة للعلوم الصحیة والطبیة، ومن المتوقع إقرار المشروع من الحكومة قبل السیر بإجراءات 

  . استكمال إقراره دستوریا
   
  

رئیس الجامعة األردنیة الجدید الدكتور عبد الكریم القضاة باشر أمس عملھ رسمیا بمكتبھ بالحرم 
رئیس أكبر جامعة أردنیة أمضى سحابة یوم . الجامعي، بعد تعیینھ بالمنصب ألربع سنوات مقبلة

  . أمس في تقبل التھاني من أكادیمیین وموظفین داخل الجامعة ومن ضیوف من خارجھا
   
  

، ویھدف لتعزیز "التوجیھ للقادة النساء في األردن وفلسطین ولبنان"یطلق في عمان الیوم برنامج 
وینظم المشروع من قبل الوكالة األلمانیة للتعاون . المشاركة السیاسیة للمرأة في البلدان الثالثة

األلمانیة للتعاون االقتصادي والتنمیة، وتشارك باجتماع الدولي، وبدعم من الوزارة االتحادیة 
موجھة ومستفیدة من المشروع، فیما یستمر برنامج التوجیھ للمستفیدات حتى أیار  ٤٠االطالق الیوم 

 .المقبل) مایو(

 زواریب الغد
  


