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 ـــــوضـــــوعالمــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

األردنیة ستبقى زیتونة العلم ": المعلم المتمیز "فائزون بجائزة 
  والمعرفة البناء ھذا الوطن

٣ 

   شؤون جامعیة

 ٥  ورشة عمل لتطویر امتحان الكفاءة الجامعیة للطب

 ٦  الدور النھائي لمسابقة كرة القدم في الدورة الجامعیة الیوم

ملیار دینار تكلفة محور التعلیم العالي باالستراتیجیة  ١٫٥: یسي الطو
  الوطنیة

٧ 

» الزراعة«إلى رفع معدالت قبول » التعلیم العالي«تدعو » الزراعیین«
  %٧٥لـ

١٠ 

 ١٢  "مؤتة"أساتذة جدد لتدریس تخصصات مستحدثة في 

 ١٣  "التكنولوجیا"محاضرة حول منح الدراسات العلیا الھنغاریة في 

 ١٤  مھتمون ینبھون إلى دوافع الشباب نحو التطرف

 ١٧  وفیات

  ١٩-١٨  زوایا الصحف

لصحفي محتویات التقریر ا

 الیومي
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  األردنیة ستبقى زیتونة العلم والمعرفة البناء ھذا الوطن": المعلم المتمیز "فائزون بجائزة 
  

  
سطر معلمون  -سناء الصمادي

ومرشدون تربویون متمیزون من 
ت خریجي الجامعة األردنیة نجاحا

باھرة في حصولھم على جائزة الملكة 
المرشد التربوي /رانیا العبدهللا للمعلم

  .٢٠١٦المتمیز للعام 
  

وأكد الفائزون أن جائزة الملكة رانیا 
للمعلم المتمیز ھي لفتة كریمة من لدن 
فكر جاللة الملك عبدهللا الثاني بن 
الحسین المعظم وجاللة الملكة رانیا 

سد مدى اھتمامھما ورعایتھما للمعلم الذي تعقد علیھ اآلمال؛ فھو قائد التغییر العبدهللا المعظمة، وتج
للنھوض بالمستوى الذي یطمح جاللتیھما للوصول التربوي ومدى اھتمامھ ورعایتھ بالمعلم الذي تعقد 
علیھ اآلمال؛ فھو قائد التغییر للنھوض بالمستوى الذي یطمح جاللتھ للوصول من خاللھ إلى أردن 

ً یحتذى بما یمتلكھ من قدرات تعلیمیة متمیزة، تمكنھ العل م والمعرفة، بإیجاد معلم أردني سیبقى نموذجا
من تسلیح أبناءنا یتمتعون بالعلم ممارسة وسلوكا، مزودین بخبرات  واقعیة لطرق التعامل من 

  .أسالیب الحیاة 
  

لكوا اإلرادة والعزم والقدرة، بتحقیق ولفتوا إلى أن التحدیات ال تقف أمام إرادتھم، فھم نماذج شابة امت
إنجازات شكلت نماذج لمن یرید االنجاز، حملوا شعلة العلم والتمیز، واخلصوا في تأدیة رسالتھا 

  .فكانوا قدوة صالحة البناء الوطن واعضاء فاعلین في المجتمع واساسا متینا لبناء مستقبل الوطن
  

وحدت الستثمار الخبرة في مجال التمیز التربوي، فاإلرادة والعزم والمبادرة واالبداع عناصر ت
ولتعزز البیئة التربویة التي تجّذر االبداع في المسیرة التعلیمیة في االردن، حققھا ھؤالء المعلمون 

  .ممن نالوا شرف التكریم من صاحبة الجاللة الملكة رانیا العبد هللا المعظمة
  

، التي )الجامعة االم(ي فوزنا الى جامعتنا األردنیة وقالوا في تصریح إلعالم الجامعة األردنیة نھد
نكن لھا االحترام والتقدیر لما زرعتھ فینا من العلم والمعرفة خالل رحلتنا التعلیمیة فیھا التي قادھا 
نخبة من عظماء الھیئة التدریسیة في الجامعة لیقدموا لنا العلم المعرفة، ولیؤكدوا لنا إن النجاح 

في بناء المجتمع، ومن دونھ ال یجد المرء لنفسھ قیمة أو ھویة، وتربیة على عنصر اجتماعي مھم 
  .القیادة والنجاح، ال الجھل واالستھتار

  
وتمنوا أن تبقى الجامعة األردنیة منارة للعلم ترفد المجتمع بالكفاءات والمواھب االكادیمیة التي 

  .محلیا وعربیا ودولیا  استطاعت ان تسطر اسماءھا في العدید من المحافل االكادیمیة
  

 أخبار الجامعة

  حمرین نیوز/شفقنا/الوقائع /السوسنة/أخبار األردنیة
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المرشد التربوي علي محمد الدھامشة خریج الجامعة االردنیة الحاصل على درجة البكالوریوس في 
قال انھ خالل مسیرتھ  ١٩٩٨تخصص االرشاد والصحة النفسیة من كلیة العلوم التربویة في العام  

ولوجیا االتصاالت والمعلومات كان التعلیمیة في الجامعة ولغایة حصولھ على الدبلوم العالي في تكن
للجامعة وللكلیة دور كبیر في صقل شخصیتھ وخبراتھ ومعارفھ التي نھلھا على ایدي اعالم واستاتذة 

  .كلیة العلوم التربویة التي لم تتوان في تقدیم كل الدعم للوصول الى التمیز
  

كبیرة في تعظیم دور المعلم في  أھمیة" لجائزة الملكة رانیا العبدهللا للمعلم المتمیز"واضاف ان 
ً في تفكیر األجیال لتخریج طلبة  العملیة التربویة وترسیخ مبادئ التمیز واإلبداع، والتأثیر إیجابا

  .منتجین ومفكرین ومنتمین لمجتمعھم
  

المعلمة ھناء محمد أبو رمان وطالبة الدكتوراه في تخصص تكنولوجیا االتصاالت  والمعلومات بینت 
االردنیة كانت سببا في مواصلة مسیرتھا التعلیمیة واستمراریة الدراسة فیھا، مشیرة الى  ان الجامعة

ان الجامعة والحصول على الجائزة رفعت من مكانة المعلم معنویا ومادیا في نشر ثقافة العلم والتمیز 
  .واالبداع في التجارب والخبرات ونقلھا الى البیئة المدرسیة واالداء

في االرشاد والصحة النفسیة في العام " األردنیة"ربویة دعاء حسني ابراھیم خریجة اما المرشدة الت
لفتت الى ان دراستھا في الجامعة االردنیة كانت بمثابة الحلم؛ كونھا جامعة مرموقة على  ٢٠٠٤

جمیع المستویات، وشاء القدر ان تحقق حلمھا، متمنیة في المستقبل القریب ان تواصل دراساتھا العلیا 
  .في ذات التخصص في الجامعة

  
وقالت ان الجائزة اضافت لھا الكثیر من الخبرات والمعلومات واكسابھا الصبر في سبیل الحصول 

  .علیھا
  

المعلمة رشا راغب مطاوع ماجستر في االدارة التربویة قالت ان دراستھا في الجامعة على ایدي 
ھا للتخصص كان لھ دور كبیر في توظیف اعضاء ھیئة تدریس قوى الجانب التربوي لدیھا واختیار

ما حصلت علیھ لخدمة العملیة التربویة والبیئة المدرسیة االمر الذي انعكس ایجابا على الطالب 
  .والمدرسة والمجتمع المحلي

  
في  ١٩٩٣وبینت المرشدة التربویة وسام احمد الخطیب التي تخرجت في الجامعة االردنیة عام 

جامعة لعبت دورا في دعم االبداع والمبدعین وتطویر الذات، واشارت تخصص علم االجتماع ان ال
الى ان الجائزة كانت فرصة الكتشاف نقاط القوة، ومعاییر الجائزة فرصة لتنمیة الذات مھنیا للوصول 

  .الى االبداع والتمیز
  

العبدهللا یشار الى ان ثمانیة من المعلمین والمرشدین التربویین الفائزین بجائزة الملكة رانیا 
ھم من خریجي الجامعة االردنیة عددھم ثمانیة وھم رشا  ٢٠١٦المرشد التربوي المتمیز للعام /للمعلم

راغب مطاوع، وھناء محمد ابو رمان، وفادیة علي الھباھبة، ومیساء عیسى الشباطات، وعلي محمد 
  .طیبالدھامشة، ووفاء عبد الرحمن العونة، ودعاء حسني ابراھیم، ووسام احمد الخ
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  ورشة عمل لتطویر امتحان الكفاءة الجامعیة للطب

  
: نظمت ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا أمس الثالثاء، ورشة عمل بعنوان

تطویر امتحان الكفاءة الجامعیة في ضوء نتاجات التعلم، بمشاركة عمداء كلیات الطب في الجامعات 
  .االردنیة

یئة الدكتور بشیر الزعبي أھمیة الوقوف على مؤشرات نتائج امتحان الكفاءة الجامعیة واكد رئیس الھ
للفصل األول والتي أظھرت وجود ضعف لدى طلبة الطب الخریجین في كفایات الطب الباطني، 
والجراحة العامة، والنسائیة والتولید، فقد كانت المتوسطات الحسابیة لالجابات الصحیحة لھذه 

  .ن درجة القطع، باستثناء كفایة طب االطفالالكفایات دو
من جانبھ اوضح أستاذ الطب في الجامعة األردنیة الدكتور أحمد التمیمي أھمیة مؤشرات نتائج 
امتحان الكفاءة الجامعیة كتغذیة راجعة للجامعات عن مستوى طلبة الطب فیھا، للوقوف على نقاط 

  .صیة تختلف عن بقیة التخصصاتالضعف ومعرفة أسبابھا، لما لتخصص الطب من خصو

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٦:السبیل ص
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  الدور النھائي لمسابقة كرة القدم في الدورة الجامعیة الیوم
  

تتواصل في مدینة العقبة فعالیات الدورة الریاضیة الجامعیة السادسة عشرة التي ینظمھا االتحاد 
  .الریاضي الجامعي في العقبة، ضمن احتفاالت االتحاد الریاضي بعید میالد القائد

  
اسفرت مباریات الدور ربع النھائي لمسابقة كرة القدم عن فوز الزرقاء الخاصة على جامعة البترا و
سجلھ  ٠-١وفوز البلقاء التبطیقیة على العلوم التطبیقیة . ، سجلھما احمد الجعبري ومحمود مشعل٠-٢

  . سعد بدیر
  

داف االردنیة احمد بشیر وسجل اھ ٠- ٨وفي قمة مبكرة تغلب فریق الجامعة االردنیة على الیرموك 
ونورالدین الروابدة، فیما تغلب فریق ) اھداف ٣(، وورد ھالل )ھدفین لكل منھما(وخالد البري 

ھدفین لكل (، سجل اھداف الفائز رشاد الفراھید وخالد الردایدة ١-٦الجامعة الھاشمیة على آل البیت 
  .للخاسر محمد ولید ، وسجل)ھدفا لكل منھما(وبھاء القزعة وزید التمیمي ) منھما

  
وتقام صباح الیوم مباریات الدور قبل النھائي حیث یلتقي جامعة البلقاء التطبیقیة مع جامعة الزرقاء 
الخاصة على ملعب مدارس االتحاد، یلتقي بعدھا مباشرة فریقا الجامعة االردنیة مع الجامعة 

  .تقام مساء الیومالھاشمیة، ویتأھل الفائزان للمباراة النھائیة للبطولة التي س

  ٧- ١:الغد ص
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  ملیار دینار تكلفة محور التعلیم العالي باالستراتیجیة الوطنیة ١٫٥: الطویسي 
  

قال وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي ان التكلفة المقدرة من الجھات 
ملیارات  ٤نحو وصلت  ٢٠٢٦- ٢٠١٥المعنیة لتنفیذ االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة 

  .ونصف الملیار دینار، من ضمنھا ملیار ونصف لمحور التعلیم العالي
واوضح خالل مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة الیوم الثالثاء ان مجلس الوزراء وعقب اطالق 
االستراتیجیة رسمیا، قرر تشكیل لجنة رباعیة مكونة من وزراء العمل، التربیة والتعلیم، التعلیم 

والبحث العلمي اضافة الى وزیر التخطیط والتعاون الدولي، الذي كلفھ المجلس  بوضع  العالي
  .االلیات الكفیلة بتوفیر التمویل المطلوب

وبین الطویسي ان رئیس الوزراء طلب من اللجنة وضع خططا سنویة تشمل كل سنوات تنفیذ 
ا ان تقل التكلفة بشكل كبیر عند االستراتیجیة موضحة فیھا التكالیف لكل سنة وخطة التنفیذ، متوقع

  .البدء بالتنفیذ وفق الخطط السنویة ووفق المتاح من التمویل
وفي حدیثھ عن محور التعلیم العالي الذي تضمنتھ االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة، قال 

ستعمل على  ھدفا فرعیا ١٤الطویسي ان االستراتیجیة حددت خمسة اھداف استراتیجیة تفرع عنھا 
  .تحقیق االھداف الرئیسة

وبین ان االھداف الرئیسة تلخصت في تحسین مدخالت الجامعات من الطلبة من خالل فرص عادلة 
في قبول الطلبة وتوسیع دعمھم مالیا وسیتحقق ذلك عبر االھداف الفرعیة   ونظام قبول موحد مبني 

والسنة التحضیریة في التخصصات الطبیة  على الجدارة، وتنظیم االستثناءات والبرنامج الموازي،
والھندسیة، وما یتعلق باإلرشادات الفاعلة للطلبة لتوجیھھم نحو التخصصات المناسبة، وتوسیع قاعدة 

  .الدعم المالي للطلبة غیر المقتدرین
وعن الھدف الثاني الذي تحدد في تحقیق الجودة في التدریس والبحوث العلمیة لتصل ألفضل 

  :لعالمیة سیتم تحقیقھ عبر اھداف فرعیھ اھمھا المستویات ا
تحقیق االعتماد في جمیع البرامج المھنیة، واستبدال التخصصات الراكدة والمسبعة في السوق  

بأخرى مطلوبة، رفع كفاءة الكوادر التدریسیة الى جانب نظام مزاولة المھنة، ومراقبة ومتابعة جودة 
  .ى تھیئة بیئة جامعیة محفزة على التمیز واالبتكارالتدریس عبر تقاریر مختصة، والعمل عل

وقال ان الھدف الثالث یتركز على تعزیز الحاكمیة واستحداث المساءلة من خالل تحدید مسؤولیات 
مجلس التعلیم العالي لوضع السیاسات والحد من مشاركتھ في القضایا االجرائیة في الجامعات 

بر وضع نظام خاص لتعیین رؤساء الجامعات، ونظام وتوسیع صالحیات مجالس االمناء، وكذلك ع
خاص لتقییم اداء القیادات االكادیمیة في الجامعات من رئیس القسم الى رئیس الجامعة، وربط جزء 

  .من التمویل الحكومي بأداء الجامعات ومساھمتھا في تحقیق االھداف الوطنیة
بتكار والتطویر من خالل انشاء وعن الھدف الرابع، اوضح الطویسي انھ یتركز على دعم اال

صندوق لالبتكار والتطویر او تطویر صندوق دعم البحث العلمي القائم، مشیرا الى وضع مشروع 
قانون إلنشاء صندوق االبتكار كبدیل لصندوق دعم البحث العلمي یركز على براءات االختراع 

  .والبحوث الواعدة
ار سیتم تطویر البنیة التحتیة ودعم استخدام وكذلك من االھداف الفرعیة ضمن ھدف دعم االبتك

التكنولوجیا الحدیثة ومصادر التعلیم المفتوحة من خالل االبتعاد عن التلقین والتحول الى اسالیب حل 
  .المشكالت والتركیز على ان الطالب ھو محور العملیة التعلیمیة

ت المستفیدة، یعتمد على وقال الطویسي ان الھدف الخامس واالخیر المتضمن الشراكة مع الجھا
تحقیق اھداف سابقة االمر الذي سیحقق الثقة بین القطاعات المختلفة والجامعات، مشیرا الى ان 
الھدف یركز على بناء ثقة المجتمع واصحاب العمل في مخرجات التعلیم العالي لتشجیعھم على 

  .التطویر

  ٧- ١:الغد ص/٣:االنباط ص/١٠:الدستور ص/٣-١:الراي ص
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ة عامة مكتوبة للتعلیم العالي وذلك وفق واكد الوزیر الطویسي انھ ألول مرة یتم االعتماد على سیاس
االھداف الموضوعة التي ستعمل على ضمان توفیر تعلیم عالي منصف ومالئم وعالي الجودة قریب 

  .٢٠٢٥من المستویات العالمیة وبتكالیف مناسبة بحلول عام 
ول في وعن المحاور واالجراءات التنفیذیة، اوضح الطویسي ان اولى تلك االجراءات یتعلق بالقب

  :الجامعات
كمعاییر القبول، والتخفیض التدریجي ألعداد المقبولین في التخصصات الراكدة اعتبارا من الدورة  

تخصصا مشبعا وفق  ٨٨بالمائة سنویا لمدة خمس سنوات، مؤكدا وجود  ١٠الشتویة الحالیة وبنسبة 
  .دراسات دیوان الخدمة المدنیة

برامج االرشادیة وتنظیم جمیع التخصصات واالستثناءات وتشمل االجراءات ایضا التركیز على ال
  .وادخالھا في نظام القبول الموحد، وایجاد حل مناسب للبرنامج الموازي

وقال الطویسي ان حلین طرحا لحل مشكلة القبول وتم رفضھما الستحالة تطبیقھما، مشیرا الى ان 
ئة مقارنة بالقبول العادي ضمن بالم ١٩٠بعض التخصصات وصلت نسبة الفرق بالرسوم فیھا الى 

  .بالمائة ١٥التخصصات الطبیة، وبادناھا وصلت الفروقات الى نسبة 
وقال الطویسي ان البحث جار عن حل بدیل ال یحمل ذوي الدخل المحدود تكالیف اضافیة، ویتم 

  .دراسة حلول عدة مع التشدید على الجامعات للبحث عن بدائل ومصادر تمویل جدیدة
ویسي الى ان الوزارة وضمن تعزیز الحاكمیة عملت على تعدیل قانون التعلیم العالي واشار الط

والبحث العلمي وقانون الجامعات بھدف تعزیز استقاللیة الجامعات من خالل توسیع صالحیات 
مجالس االمناء والعمداء فیھا، واشراك القطاع الخاص وتخفیض اعداد اعضاء مجلس التعلیم العالي 

بما فیھ الرئیس، اضافة الى انشاء وحدة  ٩مناء في الجامعات الرسمیة والخاصة لتصبح ومجالس اال
السیاسات والتخطیط في مجلس التعلیم العالي وربط جزء من التمویل الحكومي للجامعات بأدائھا 
ومساھمتھا في تحقیق االھداف الوطنیة، واستحداث نظام للمساءلة وتقییم القیادات االكادیمیة ونظام 

  .اختیار رؤساء الجامعات ونظام تنظیم العالقة بیم مالك الجامعة وادارتھا
وفي المحور الثالث ضمن السیاسة من االجراءات، اشار الى ان استخدام التكنولوجیا الحدیثة في 
التدریس الجامعي، كإنشاء مراكز في الجامعات الستخدام التكنولوجیا الحدیثة ومصادر التعلیم 

اء مركز وطني لترویج استخدام المصادر التعلیمیة المفتوحة وتنظیم التعلیم المفتوحة، وانش
  .االلكتروني

وتتضمن االجراءات ایضا مواءمة المخرجات مع احتیاجات السوق، فیما اكد الطویسي ان التعلیم 
  .التقني كان لھ االھتمام الكبیر ضمن االجراءات

  ٤٥بالمائة الى  ٨المقبولین في التعلیم التقني من  وقال الطویسي ان التعلیم التقني تضمن رفع نسبة
، وانشاء وحدة التعلیم التقني في الوزارة تعنى برسم السیاسات الخاصة بالتعلیم ٢٠٢٥بالمائة بحلول 

التقني، ومتابعة تنفیذھا، واقتراح تشریع إلنشاء الوحدة، وتعدیل قانون جامعة البلقاء التطبیقیة بما 
رى باستحداث تخصصات تقنیة وكلیات متوسطة وبولیتكنك، وتقییم وتطویر یسمح للجامعات األخ

الخطط الدراسیة الحالیة في التعلیم التقني، وتعدیل أسس القبول لخریجي المسار التطبیقي في الثانویة 
  .العامة لحصره في التخصصات التقنیة والتطبیقیة  المناظرة في الجامعات

القبول من خالل التجسیر بین الكلیات المتوسطة والجامعات  ویتضمن ایضا الغاء تدریجي لنظام
بالمائة سنویا لإللغاء الكامل، ومنح امتیازات وظیفیة منصفة لخریجي التعلیم التقني  ٥وبنسبة 

بالتنسیق مع دیوان الخدمة المدنیة، من اھمھا تمكینھم من الوظائف االشرافیة، مبینا انھ اقر من 
  .مجلس الوزراء اخیرا

 ١٠من ایضا، زیادة القبول للمكرمة الملكیة ألبناء القوات المسلحة واألجھزة األمنیة بنسبة وتض
على أن یكون القبول من ھذه الزیادة في ، بالمائة كل سنة ٢سنوات بواقع ) ٥(بالمائة  على مدى 

بالمائة  ٥ التخصصات التقنیة فقط، اضافة الى زیادة القبول للمكرمة الملكیة ألبناء المعلمین بنسبة
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بالمائة كل سنة، على أن یكون القبول من ھذه الزیادة في  ١سنوات وبواقع ) ٥(على مدى 
التخصصات التقنیة فقط، وذلك بالتزامن مع إعادة تأھیل من یرغب من خریجي التخصصات الراكدة 

اغبین وعقد دورات خاصة للر) بالتعاون مع دیوان الخدمة المدنیة( والمشبعة في تخصصات تقنیة 
  .منھم

وفیما تعلق بتوسیع قاعدة الدعم المالي للطلبة، فقد تضمن تطویر عمل صندوق دعم الطلبة الحالي 
بحیث یتم اشراك البنوك في تمویل الطلبة على شكل قروض بفائدة منخفضة، وتكلیف محافظ البنك 

  .المركزي بالتفاوض مع البنوك للحصول على سعر الفائدة المخفضة وبشروط میسرة
وقال الطویسي ان احد المقترحات التطویریة كان احتساب خدمة عضو ھیئة التدریس بین الجامعات 
الرسمیة، وتحدید مدة رئاسة الجامعة بالوكالة بفترة اربعة اشھر فقط، والسماح لمن بلغ سن السبعین 

عضاء ھیئة في أثناء رئاسة الجامعة باستكمال فترتھ الرئاسیة، وازالة اللبس المتعلق بعضویة أ
  ).صفة الموظف العام(التدریس في مجلس التعلیم العالي 

وأشار إلى المقترحات التي تضمنت إزالة تضارب المصالح في تشكیلة مجلس الجامعة في الجامعات 
عمداء فقط، وممثل عن  ٣حیث تم اعادة تشكیل مجالس الجامعة وتمثیلھا وفق ترتیب جدید یتكون من 

  .اذا زاد على ذلك ٢عضوا فما دون و ١٥ الھیئات التدریسیة لكل
وعن االنجازات التي تحققت قال الطویسي انھا على مسارین االول تشریعي تضمن انجاز 

  :مشروعات لقوانین وأنظمة وارسالھا لمجلس الوزراء اھمھا 
 ، ومشروع قانون الجامعات األردنیة لسنة٢٠١٧مشروع قانون التعلیم العالي والبحث العلمي لسنة  

، ومشروع نظام مساءلة وتقییم أداء القیادات األكادیمیة في الجامعات، مشروع نظام ممارسة ٢٠١٧
العمل األكادیمي في الجامعات والكلیات الجامعیة ،مشروع نظام معّد ل لنظام تنظیم عمل مكاتب 

  .الخدمات الجامعیة، نظام الطلبة الوافدین
  :واشار الى اصدار قرارات ذات اھمیة منھا

 ٤خالل (بالمائة   ٥قرار مجلس التعلیم العالي بإلغاء التجسیر بین كلیات المجتمع والجامعات بنسبة  
، وقرار مجلس التعلیم العالي بالبدء بتخفیض القبول في التخصصات الراكدة والمشبعة، قرار )سنوات

بالمائة للموازي،  ٣٠بة نس+ مجلس التعلیم العالي بااللتزام بأعداد القبول المقررة من ھیئة االعتماد 
  ).تم اقراره من مجلس الوزراء و ینتظر اإلرادة الملكیة السامیة(ونظام معّدل لنظام الخدمة المدنیة 

  :وعن المسار اآلخر
  :وھو المأسسة، قال الطویسي 
ني، مركز وطني الستخدام انھ یتلخص في انشاء وحدة شؤون الطلبة الوافدین، وحدة التعلیم التق 

شكلت لجنة تأسیسیة مختصة لوضع ( التكنولوجیا وإدماج مصادر التعلیم المفتوح في التعلیم العالي 
، وتشكیل لجنة لوضع )جامعة البلقاء التطبیقیة(، اعادة تأھیل كلیات المجتمع ككلیات تقنیة )التصور

ملكة، وإصدار خطة استقطاب الطلبة العرب إطار المؤھالت الوطنیة للتعلیم العالي والتقني في الم
  . ٢٠٢٥- ٢٠١٧واألجانب 

وأكد الطویسي انھ ال زیادة على الرسوم الجامعیة حالیا، وان البحث جار عن بدائل تحقق العدالة 
االجتماعیة وتكافؤ الفرص، مؤكدا ان اي زیادات ستحصل على تكلفة التعلیم لن تشمل الطلبة على 

  .ق على المقبولین الجددمقاعد الدراسة بل ستطب
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  %٧٥لـ» الزراعة«إلى رفع معدالت قبول » التعلیم العالي«تدعو » الزراعیین«

  
  

طالبت نقابة المھندسین الزراعیین بضرورة رفع الحد األدنى لمعدالت قبول طلبة الثانویة العامة في 
  %. ٧٥كلیات الزراعة الى 

مخرجات المؤتمرات المتخصصة في مجال التعلیم وأشارت النقابة الى أنھا استندت في ذلك الى 
  .الزراعي الجامعي، والتي عقدتھا النقابة والمطالبات المتكررة من النقابة

وثمنت النقابة في مذكرة رسمیة بعثت فیھا الى وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل 
  .لیم العاليالطویسي الحرص على المحافظة على جودة ونوعیة مخرجات التع

إضافة الى تلبیة مخرجاتھ لمتطلبات سوق العمل مشیدة بقرار مجلس التعلیم العالي األخیر رفع الحد 
  .كإجراء لضمانة المخرج%  ٨٠إلى %  ٦٥األدنى للقبول في كلیات الشریعة من 

من  وشددت النقابة على أھمیة حصر القبول في كلیات الزراعة بخریجي المسارین العلمي والزراعي
الثانویة العامة فقط واتخاذ االجراءات الالزمة لتغییر مسمیات كلیات الزراعة في الجامعات الى 

  .كلیات ھندسة زراعیة
ودعت النقابة إلعادة النظر بإجمالي عدد الساعات وتوزیعھا داخل الخطة الدراسیة بما یضمن تحقیق 

  .متطلبات الكلیة الھندسیة
ات الى مطالب الزمالء العاملین بالجامعات وتعدیل المادة التي ال تجیز وطالبت النقابة بضرورة االلتف

الدمج بین العالوة الفنیة، باإلضافیة للمھنیین والسماح لھم الجمع بین العالوتین بغض النظر عن سنة 
  .التعیین او المسمى الوظیفي

یة، ورفع الساعات وطالبت النقابة بإعادة النظر في الخطط الدراسیة لتخصصات الھندسة الزراع
بالمئة من مواد الخطة الدراسیة  ٧٠ساعة دراسیة، مؤكدا أن  ١٤٨ساعة الى  ١٣٢الدراسیة من 

  .بالمئة اختیاریة، عكس ما ھي علیھ اآلن ٣٠یجب ان تكون ضمن المواد االجباریة، و
ً إلى اھمیة أن تستوعب التطور التكنولوجي الذي  وحذر من بقاء الخطط على ما ھي علیھ، مشیرا

  .ادخل على القطاع الزراعي
ولفت ابو غنیمة إلى أن الجامعات تخرج سنویا نحو الف مھندس ومھندسة، غالبیتھم من االناث، في 
الوقت الذي یصعب توفیر فرص عمل لھذا العدد، ال سیما االناث اذا ما اخذ باالعتبار أن تخصص 

ر، الفتا إلى ارتفاع نسبة البطالة بین صفوف االنتاج الحیواني یعتمد على الكوادر البشریة من الذكو
  .االناث

وطالب بربط مدخالت ومخرجات التعلیم على نحو یضمن محدودیة اعداد دارسي الھندسة الزراعیة 
  .بما یضمن تقدیم افضل البرامج الدراسیة لھم

تعددت  وال یكاد یمر عام حتى تجدد نقابات مھنیة مطالباتھا برفع معدالت قبول الجامعات، فیما
  .االنتقادات النقابیة حول مخرجات التعلیم الجامعي التي باتت ال تتالءم وسوق العمل

ویعزو عدد من النقابیین في تصریحات سابقة سبب الطلب المتكرر رفع معدالت القبول الجامعي الى 
ریجي زیادة عدد الخریجین؛ وبالتالي ارتفاع نسبة البطالة في صفوف، إضافة الى انخفاض كفاءة خ

  .الجامعات التي باتت تسبب إرباكا، ومشاكل ال حصر لھا في سوق العمل
وتشكل مخرجات التعلیم المتدنیة، إضافة الى حجم البطالة المتفاقم، أزمة مستمرة لدى النقابات 
المھنیة التي باتت تبحث عن بدائل منطقیة؛ للتخفیف من األزمة، ومن أكثر ھذه المطالب إلحاًحا رفع 

  .القبول الجامعيمعدالت 
نھاد العلیمي نائب نقیب المھندسین الزراعیین أكد إن النقابة تتحمل سنویا اعباء مالیة طائلة، نتیجة 

  .التزاماتھا السنویة في تدریب المھندسین الزراعیین الحدیثي التخرج من خالل برنامج تدریبھا

  ٥:السبیل ص
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حلول لزیادة عدد الخریجین في  وشدد على ان المسؤولیة تقع على عاتق الحكومة للمبادرة بإیجاد
مھندس ومھندسة زراعیة، مقابل وقف تام في التعیینات  ٨٠٠كلیات الھندسة الزراعیة التي تتجاوز 

  .في وظائف القطاع العام
وجدد العلیمي المطالبة برفع معدالت القبول في الجامعات للطلبة الراغبین في دراسة الھندسة 

  . التطبیقات العملیةالزراعیة مع رفع ساعات التخصص و
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  "مؤتة"أساتذة جدد لتدریس تخصصات مستحدثة في 

  
  

التقى رئیس جامعة مؤتة الدكتور ظافر الصرایرة أمس أعضاء ھیئة التدریس الجدد الذي سیشكلون 
ُقدرھا كبرى  ً جعل الجامعة ذات سمعة أكادیمیة ت إضافة نوعیة لمنجزات الجامعة، والتي تمثُل واقعا

  .علمیة حول العالمالمؤسسات ال
ودعا الصرایرة خالل اللقاء إلى اھتمام المدرس الجامعي بتعزیز مكانة الجامعة البحثیة وفي كافة 
المجاالت، خصوصا وأن الجامعة وخالل السنوات القلیلة الماضیة شھدت قصص نجاح لعدد من 

موضع فخر ألسرة أعضاء ھیئة التدریس من ذوي الخبرات المعرفیة والعلمیة واألكادیمیة، ھي 
  .الجامعة برمتھا

وأضاف إن النقلة النوعیة في البرامج الدراسیة في الجامعة یستوجب من الجمیع العمل الدؤوب، 
ً إلى تحقیق أھدافنا المشروعة في الوصول إلى مصاف الجامعات على المستوى الوطني  وصوال

  .والعربي والعالمي
  .اتنا الوطنیة في قادم األیاموقد استحدثت برامج علمیة نوعیة ستخدم مؤسس

ومن التخصصات التي تم استحداثھا في الجامعة برنامج الماجستیر في الُملكیة الفكریة والدكتوراة في 
قسم الھندسة الكیمائیة،  - اإلدارة االستراتیجیة وماجستیر عملیات كیمیائیة وماجستیر إدارة صحیة 

ارف اإلسالمیة، األمر الذي یتطلب إثبات جدارة وبكالوریوس ھندسة البرمجیات، وبكالوریوس المص
الجامعة في التطویر والتحدیث وھذا لن یكون على حد تعبیره، إال إذا قام كل فرد من مجتمع الجامعة 

  .بدوره على أكمل وجھ

  ٩:الغد ص
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  "التكنولوجیا"محاضرة حول منح الدراسات العلیا الھنغاریة في 
  

علوم والتكنولوجیا وبالتعاون مع السفارة الھنغاریة في عمان نظم مكتب العالقات الدولیة في جامعة ال
محاضرة تعریفیة لطلبة الجامعة حول برنامج منح الدراسات العلیا المقدم من الجمھوریة الھنغاریة 

  .للطلبة األردنیین، ألقتھا الملحق الثقافي في السفارة إیفا الداني
دم لبرنامج المنح، وقدمت شرحا وافیا وتفصیلیا وأوضحت الداني اآللیة التي یمكن من خاللھا التق

آللیة الحصول على درجتي الماجستیر والدكتوراه، والخطوات الواجب اتباعھا من أجل الدراسة في 
  .ھنغاریا والبرامج االكادیمیة والتخصصات المتاحة والطریقة التي یتم من خاللھا تمویل الدراسة

ة االردنیین للحصول على منح لمتابعة دراستھم العلیا في وأكدت ان البرنامج یتیح الفرصة للطلب 
 .الجامعات الھنغاریة، مشیرة الى ان ھذا البرنامج یغطي تكالیف الدراسة، ونفقات المعیشة

  ١٠:الغد ص
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  مھتمون ینبھون إلى دوافع الشباب نحو التطرف

  
ً ان األمة تتعرض ھذه االیام لحمالت من  تستھدف قطاعات المتطرفین، ) صیادي العقول(ال یعد سرا

  .الشباب على وجھ الخصوص
  

یرى مھتمون ومختصون أن تراجع اھتمام الشباب بالقراءات العمیقة للفكر االنساني، یعتبر نقطة 
ضعف لدیھم، ما یؤدي الى انجرارھم وراء افكار ھدامة دون تمحیص لھذه االفكار ونتائجھا 

ب دون حلول جوھریة دافع أساسي لتبني المستقبلیة على المتلقي ومجتمعھ، وترحیل مشاكل الشبا
  . أفكار متطرفة خارجة عن ثقافة مجتمعنا

  
ً في اھتمام الشباب «استاذ علم االجتماع الدكتور حسین محادین قال  من الواضح ان ھناك تراجعا

بالقراءات العمیقة للفكر االنساني، مما یشكل نقطة ضعف لدیھم مقابل المتخصصین في تجنید الشباب 
لھم الى حیاة غیر طبیعیة فبالتالي تجد الخصوم صیادي العقول یمتلكون مھارات ممیزة ومدربین او نق

  .»في معرفة واستثمار الخصائص النفسیة النمائیة للشباب
  

یقوم ھؤالء القائمون على تجنید الشباب نحو االفكار المنحرفة والمتطرفة، على اغواء «واضاف 
ن یھددان البناء االجتماعي المتوازن واالمن المجتمعي عموما، الشباب نحو عنوانین اثنین متطرفی

وھذان العنوانان ھما التطرف بكل اشكالھ، والمخدرات بكل انواعھا، لتصبحا قضیتین ذاتا صبغة 
مھددة لالستقرار االسري والمجتمعي، كما لمسناه كمتابعین في اآلونة االخیرة في مجتمعنا االردني 

ً من رغم قلة عدد ھؤالء الم نحرفین لذلك یمكن ان نعرف بدقة علمیة وحیاتیة النتائج التي جعلت عددا
ابنائنا الشباب والشابات ینزعون نحو التطرف، اذا ما تم ربط ھاتان القضیتان مع نسب البطالة 
المرتفعة وشعور الشباب بانھم مستبعدون اجتماعیا وسیاسیا عن المشاركة في الفعل السیاسي 

  .»موموالوطني على الع
  

وشدد محادین على انھ من الضرورة ان نطور اداء خطاب الحوار مع شبابنا ابتداء من االسرة 
  .مرورا بالمدرسة والجامعة ولیس انتھاء في مؤسسات المجتمع المختلفة

  
وعول على دور ادوات التواصل االجتماعي في اشغال واستثمار طاقات الشباب بكل ما ھو متوازن، 

م قیم الحوار القائم على االنصات للشباب النھم الشریحة االقدر التي بوسعھا ان مركزین على تعمی
تدلنا كمتابعین وصناع قرار على اسالیب اكثر نجاحا في دعم الشباب، وزیادة مساحة مشاركاتھم 

) الحرة(الفكریة والتطوعیة واطالق المبادرات الفردیة بصورة تساعدنا على استثمار اوقات الفراغ 
  .ب من الجنسین كونھم القاعدة االوسع سكانیا في المجتمع االردنيللشبا

  
من أبرز وأھم القضایا التنمویة في أي دولة «الباحثھ في معھد اإلعالم األردني رانیا عبدهللا رأت أن 

ھي قضایا الشباب، وتعلیمھم وتأھیلھم ومعالجة مشاكلھم، وفي األردن یشكل الشباب قاعدة الھرم 
من المجتمع، من ھنا تبرز أھمیة احتواء الشباب خاصة في ظل % ٧٠اسیة بما نسبتھ السكاني األس

األوضاع السیاسیة واألمنیة التي تمر بھا الدول العربیة المحیطة، حیث أن الدور األساسي في 
الحراك العربي الراھن كان للشباب، ولقد برھنوا على قدرات منقطعة النظیر في مختلف المساعي 

  .اإلنسانیة
  

  ٣٣:الرأي ص
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واعتبرت ان موضوع الفراغ الثقافي، واالجتماعي، والبطالة، وترحیل مشاكل الشباب دون حلول 
جوھریة الدافع األساسي بھم لتبني أفكار متطرفة خارجة عن ثقافة مجتمعنا، والجماعات المتطرفة 
واإلرھابیة لجأت إلى وسائل التواصل االجتماعي على وجھ الخصوص، والتي ھي اآلن من أھم 

سائل اإلعالم المؤثرة أكثر من غیرھا، لجذب أكبر عدد ممكن من الشباب إلى صفوفھا واقناعھم و
بأفكارھا المتطرفة، وقد نجحت بالفعل من خالل ھذه المواقع، في وقت كانت تدرك أنھا لو لجأت 

  .لحربھا على األرض لما حصلت على نفس النتیجة
  

، )اإلنترنت(ت اإلرھابیة استخدام الشبكة العنكبوتیة األبرز بین التنظیما» داعش«لقد أتقن تنظیم 
ً من مواقع التواصل االجتماعي، وأھمھا  منصة » تویتر«لترویج أفكاره ونشر أعمالھ، متخذا

إعالمیة، فقد أدرك التنظیم االرھابي منذ بدایة تأسیسھ األھمیة االستثنائیة للوسائط االتصالیة في 
، ونشر أیدیولوجیتھ، والتي أثارت مخاوف العالم حول قدرة التنظیم إیصال رسالتھ السیاسیة الترھیبیة

  .الھائلة على قیادة حمالتھ اإلعالمیة بنجاح
  

وتتمثل خطورة تنظیم داعش اإلرھابي في أن معظم مقاتلیھ من الشباب الذین ولدوا في عصر 
األدوات، في حین أن الكمبیوتر واإلنترنت، وشبكات التواصل االجتماعي، ویجیدون التعامل مع ھذه 

سنھ  ٢٩-١٨من البالغین على مستوى العالم من الذین تتراوح أعمارھم بین % ٨٩ما نسبتھ 
یستخدمون اإلعالم االجتماعي بشكل مستمر، األمر الذي یزید من نسبة تقبل الشباب العربي على 

ي الصادرة عام وجھ الخصوص للفكر المتطرف وتبنیھ، حیث أكدت دراسة لمعھد بروكینغنز األمریك
ألف حساب على موقع تویتر منھا  ٤٦اإلرھابي یمتلك ما ال یقل عن » داعش«أن تنظیم  ٢٠١٥

ناطقة بالفرنسیة، أي أن رسائل التنظیم % ٦ناطقة باإلنجلیزیة، و% ٢٠ناطقة بالعربیة، و% ٧٤
من ھنا تأتي «وقالت . تستھدف الشباب العربي المستخدم لمواقع التواصل االجتماعي وتحدیدا تویتر

المسؤولیة مشتركة بین كافة الجھات الحكومیة، واألھلیة لتعزیز المفھوم الوطني لدى الشباب، 
وترسیخھ وملء الفراغ الثقافي واالجتماعي لدیھم، وسد الفجوة الفكریة إلنتاج ما ھو مفید إلبعادھم 

األحیان سالح ذو حدین ، ولإلعالم دور ھام جدا ومؤثر فھو في بعض »عن تبني األفكار المتطرفة
إما سلبي أو إیجابي، ویمكن اعتباره مؤسسة تربویة مؤثرة في تشكیل بنیة المجتمعات ورسم 
مالمحھا، وقد یتفوق أثر المؤسسة اإلعالمیة على التربویة نتیجة عوامل مختلفة، منھا طبیعة المادة 

ال المؤسسات اإلعالمیة، واإلعالم التي تقدمھا كل منھما ومدى مناسبتھا ألھواء المتلقین، وتنوع أشك
ً ال یتجزأ من مكونات مؤسسات التنشئة االجتماعیة إلى جانب األسرة ودور العبادة  أصبح أیضا جزءا

  .والجامعة والرفاق، وأصبح تأثیره أكثر من جمیع مؤسسات التنشئة االجتماعیة
  

جتھا مسألة مھمة جدا، وواجب ونبھت عبدهللا الى أن مسؤولیة االعالم في طرح قضایا الشباب ومعال
تجاه النسبة األكبر من المجتمع األردني، والعمل على حل مشاكلة أول بأول، وإشراكھ في صنع 

  .القرار السیاسي ورسم مستقبلة، یكون لھ األثر الكبیر في مسیرة التقدم واالزدھار
  

كما ذكرت سابقا خطر  واعتبرت ان شبابنا األردني واع ومثقف، وقادر على تحمل المسؤولیة خاصة
األوضاع السیاسیة الملتھبة التي تمر بھا المنطقة فھو على قدر من المسؤولیة، ویجب أن نرتقي إلى 
مستوى تفكیره، وعلمھ لضمان انتاج ما ھو مفید للوطن وأبنائھ، إلى جانب أھمیة المشاركة السیاسیة 

یر نحو األفضلفي المجتمع، ورسم للشباب التي ھي أداة من أدوات تفعیل الدیمقراطیة، والتغی
السیاسات المستقبلیة،بما یتناسب مع الوضع الراھن المتخم بالعنف واإلرھاب والتطرف الناتج عن 

  .عدة عوامل أبرزھا فرض قیود سیاسیة واجتماعیة
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للحیلولة دون وقوع الشباب في شباك األفكار المتطرفة اإلرھابیة یجب تعزیز وتنمیة الثقافة «وقالت 
ألمنیة عند الشباب، وعلى مؤسسات التنشئة االجتماعیة مشتركة رفع مستوى الوعي عند الشباب، ا

ومحاورتھم واحتوائھم، بھدف تقویة االنتماء بالوطن، وتصحیح المفاھیم الدینیة المغلوطة، وتوعیتھم 
ضایا التي بالمخاطر اإلنسانیة الناتجة عن العنف والتطرف واإلرھاب، إلى جانب العمل على حل الق

  .تؤدي إلى التطرف وأھمھا المشاكل االجتماعیة واألسریة واالقتصادیة
  

وقال عثمان العبادي إن التطرف ھو النافذة األولى نحو اإلرھاب بكل أشكالھ، وربط التطرف بالبطالة 
ً حیث الموضوع یرتكز على بعد فكري وعقائدي یمثل حاضنة التجاھات حادة  ً موضوعیا لیس معیارا

  .لیتھ وأدواتھ السلبیةفي آ
  

ً أمام سویتھ «وأضاف  البطالة عائق امام الفرد من خالل الفرصة االقتصادیة ولكن لیست عائقا
الفكریة واالجتماعیة وذلك من خالل تقاریر اكدت وجود افراد أوضاعھم االقتصادیة واالجتماعیة 

عھ ھذه العصابات االرھابیة مرموقة وینتمون لھذه العصابات بأسلوب التغریر والتضلیل الذي تتب
  .»معتمدین على حیل نفسیة واجتماعیة تجاه المجتمع واالنسانیة
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  ماركا الشمالیة -مریم داود محمد عبدهللا جفال  -
  
  دابوق  -فایز حسن المبیضین  -
  
  طریق المطار -عبدالكریم احمد عبدالكریم سمارة  -
  
  خلدا - شفا جبر فرح بقلھ  -
  
  دابوق -محمود احمد طھ الحوامدة  -
  
  ماركا -فادي رائد عبدهللا زیدان  -
  
  ماركا الجنوبیة -بر محمد قاسم محمد الط -
  
  دابوق - خالد مكي سعید الھاشمي  -
  
  بیت راس - یوسف عاید السعد الطعاني  -
  
  أم الحیران - سمیرة إندراوس میخائیل الدیر  -
  
  الشمیساني -مصطفى أدیب عبد المعطي ناصرالدین  -
  
  أم أذینة -جنان كامل الطاھر  -
  
  اربد -یوسف عناد محمد خریس  -
  
  دیوان آل غیث -اید الكسواني صبحي سلیم ز -

 وفیات

 الرأي 
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مجلس نقابة الصحفیین قرر مخاطبة مؤسسة الضمان االجتماعي العتماد مھنة الصحافة من المھن 
  .الخطرة بعد مذكرة وقعھا علیھا عدد كبیر من الصحافیین

  
رغم وزارات ومؤسسات ما زالت تبعث مراسالتھا وكتابھا لنائب رئیس الوزراء للشؤون االقتصادیة 

  .الغاء ھذا المنصب بالتعدیل الوزاري االخیر
  
  

تجار ومواطنون ینتظرون منذ وقت طویل صرف ردیاتھم الضریبیة على ان تكون وفقا لالقدمیة 
  .»الواسطة والمحسوبیة»ولیس بـ

  
  

وزارات ومؤسسات ما زالت تبعث مراسالتھا وكتابھا لنائب رئیس الوزراء للشؤون االقتصادیة رغم 
  .ا المنصب بالتعدیل الوزاري االخیرالغاء ھذ

  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي
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أعلن النائب خالد رمضان أمس انسحابھ من عضویة اللجنة النیابیة التي أقرھا مجلس النواب لمتابعة 
رمضان برر انسحابھ من عضویة اللجنة . تنفیذ الحكومة لقرارات النواب حول بدائل رفع األسعار

  .جنة، معربا عن ثقتھ بأعضائھاالل" انتفاء السبب الذي تشكلت من أجلھ"لـ
  

مصدر أمني نفى أمس مزاعم سیدة اشتكت عبر إذاعة محلیة صباح أمس من تعرضھا وعائلتھا 
الختطاف من قبل عشرات األشخاص بمرج الحمام أثناء عودتھم من أداء العمرة، حیث اتھمت السیدة 

مشاجرة "أن ما حدث ھو " الغد"المصدر أوضح لـ. صاحب شركة الحج والعمرة بالوقوف وراء ذلك
بین ركاب الحافلة بسبب خالفات بینھم أثناء تواجدھم في مكة، وأن الخالفات تطورت الشتباك بینھم 
ُصیب عدد منھم وتدخلت الشرطة لفض المشاجرة وضبط المتورطین  عند وصولھم مرج الحمام، وأ

ا في السیاق ذاتھ أن الوزارة وائل عربیات أعلن أیض.وزیر األوقاف د". فیھا لتحویلھم إلى القضاء
  .ستفتح تحقیقا فوریا فیما ادعتھ السیدة، وأنھ سیقابلھا لالستماع لھا

  
اللجنة التنسیقیة الثقافیة للھیئات المقدسیة تنظم مساء األربعاء المقبل محاضرة للباحثة الدكتورة ریم 

وتقام المحاضرة ". وراتبالدم والحروب والث.. معبد الشیطان: قراءة في كتاب: "سرطاوي بعنوان
  .في جمعیة یوم القدس بعمان

  
  

یعقد فریق التنسیق الحكومي لحقوق اإلنسان ولجنة متابعة توصیات حقوق اإلنسان إلطالق التقریر 
الحكومي اإلیضاحي حول تقریر المركز الوطني لحقوق اإلنسان اجتماعا مشتركا لھما األحد القادم 

  .قشة عدد من القضایا المدرجة على جدول األعمالفي المركز الثقافي الملكي، لمنا
  
  

 

  زواریب الغد


