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 األردنیة مستعدة لمد جسور التعاون مع نقابة المعلمین: الطراونة
 

أكد رئیس الجامعة األردنیة الدكتور اخلیف 
الطراونة استعداد الجامعة لمد جسور 

 .التعاون مع نقابة المعلمین األردنیین
  

نة خالل لقائھ رئیس وأضاف الطراو
وأعضاء مجلس النقابة عقب االحتفالیة 
بیوم المعلم التي أقیمت مساء أمس في 
مدرج الحسن بن طالل في الجامعة أن لدى 
كلیة العلوم التربویة دراسات وبحوث 
علمیة متخصصة تستھدف عملیات 
اإلصالح والتطویر في جھاز التعلیم العام 

 .م في المملكةالذي یعتبر من أھم أعمدة التعلی
ووجھ رئیس الجامعة أعضاء مجلس النقابة إلى االلتفات للقضایا الجوھریة التي تمس قطاع التعلیم  

واالستفادة من تراكم الخبرة التي تتمتع بھا الكلیة خصوصا في برامج اإلدارة التربویة والمناھج 
 .الدراسیة ووسائل التعلم والتعلیم والنشاطات اإلبداعیة

  
ید متصل كشف نقیب المعلمین الدكتور حسام المشة خالل االحتفالیة التي أقیمت برعایة وعلى صع

رئیس الجامعة، عن توجھ مجلس النواب إلصدار تشریع یغلظ  عقوبة المعتدین على المعلمین أو 
 .اإلساءة لمھنة التعلیم ورسالتھا النبیلة

  
ي المجتمع مؤكدا أن المجتمعات التي ترید وأشار المشة إلى أھمیة المھنة المباركة ودور المعلم ف

 .التطور والنماء ھو من خالل مھنة التعلیم التي تعتبر أكبر رافعة لإلصالح في المجتمع
  

ولفت رئیس فرع نقابة المعلمین في العاصمة الدكتور مصطفى القضاة إلى أن ھذه االحتفالیة جاءت 
 .ا زھرة شبابھم في خدمة الوطن وأبنائھلتكریم كوكبة من المعلمین المتقاعدین الذین أفنو

  
معلم ومعلمة وتكریم أوائل ) ٤٠٠(وتم خالل الحفل تكریم المعلمین المتقاعدین للعام الحالي وعددھم 

معلما ومعلمة من المعلمین الجدد ) ٨٥٠( ، فیما أدى .طالبا وطالبة) ١٤٠(الثانویة العامة وعددھم 
 .ھم في النقابةالقسم النقابي استكماال لقبول عضویت

  
واشتمل برنامج الحفل على فقرات فنیة قدمھا عدد من طلبة مدارس وزارة التربیة والتعلیم تضمنت 

  .وصالت إنشادیة وقصائد شعریة وعرض إلنجازات النقابة

 أخبار الجامعة 

  ٣: ،الدیار ص٥: ، العرب الیوم صأخبار األردنیة
 24/١١/٢٠١٤                                     اإلثنین

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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 لتحفیز الشباب وإلھامھم" األردنیة"صص نجاح في تربویة ق
  

عرضت ورشة عمل نظمھا قسم علم النفس 
في كلیة العلوم التربویة في الجامعة  التربوي

األردنیة الیوم قصص نجاح ألربعة شباب أردنیین 
 ".التحفیز واإللھام للشباب"بعنوان 

   
وقالت عضو ھیئة التدریس في القسم منسقة 
الورشة الدكتورة إخالص أحمد إن الھدف من 
النشاط إلھام الشباب بأھمیة اإلرادة القویة في 

فیزھم على تنمیة مواھبھم صناعة النجاح، وتح
وقدراتھم ومھاراتھم للوصول إلى ما یطمحون 

 .إلیھ، مؤكدة على أن اإلرادة وراء كل النجاحات العظیمة في العالم
  

وعرض خالل الورشة تجربتین ناجحتین لطالبین أحدھما مازال على مقاعد الدراسة في الجامعة 
ركي، والثاني خریج الجامعة الذي یعمل حالیا مدیر وھو الطالب في السنة األولى في الكلیة عمر الك

 .مشاریع مؤسسة الجود للرعایة العالمیة عرفات عوض
  

تحدث الكركي عن قصة نجاحھ في المنتخب الوطني لرفع األثقال؛ حیث جمع بین تفوقھ الدراسي 
لم والریاضي وحصل على المراتب األولى في عدة بطوالت عربیة وآسیویة، ویطمح إلى رفع ع

 .األردن في بطوالت عالمیة یشارك فیھا قریبا
   

فیما قدم عوض فیلما عن مرحلة دراستھ في الجامعة التي كانت نشاطاتھا الالمنھجیة والتطوعیة 
جسرا عبر من خاللھ إلى طریق النجاح الذي یطمح لھ أي شاب في ھذا الوطن، واستعرض مسیرتھ 

افھ مشیرا إلى كل من وقف بجانبھ لیصبح رجل أعمال في التفوق والطرق التي اتبعھا لتحقیق أھد
 .ناجح وممثال لألردن في كثیر من المؤتمرات والنشاطات العربیة والعالمیة

  
كما شارك في الورشة شابین من خارج الجامعة وھما الشاب الكفیف الموظف في شركة زین 

ت في جامعة الزیتونة یانس لالتصاالت سھیل النشاش، وطالب السنة الخامسة في ھندسة االتصاال
 .یانس

  
النشاش أشار خالل عرضھ قصة نجاحھ أن فقدان البصر لم یقف حاجزا في طریقھ ومشاركتھ في  

ریاضة العدو لمسافات طویلة وسباقات قطع الغابات والصحاري، وتسلقھ أعلى قمة جبل في األردن، 
كم، إضافة إلى قفزه من ارتفاع  ٤٢وحصولھ على لقب أول عداء في الشرق األوسط یقطع مسافة 

ألف قدم من الطائرة فوق البحر المیت وھبوطھ بسالم في المظلیة، وسعیھ اآلن للمشاركة في  ١٢
 .ألف قدم ١٦أولمبیاد الماراثون في األردن، وتسلق أعلى قمة في إفریقیا وارتفاعھا 

   
سرح الذي ورثھ عن فیما تحدث یانس قبل عرضھ سكتش مسرحي صغیر عن نجاحھ في مجال الم

عمھ الممثل األردني ھشام یانس؛ مشیرا إلى الصعوبات التي لم یسمح لھا أن تقف في طریق إرادتھ 

 24/١١/٢٠١٤اإلثنین                                      أخبار األردنیة                                           
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وعزمھ على النجاح وتطویر موھبتھ في التمثیل وتقلید اآلخرین من اإلعالمیین وكبار المسؤولین 
 .والممثلین

  
  

التأھیل والمدرسة النموذجیة الدكتورة رفعة  وفي ختام الورشة التي حضرھا نائب عمید الكلیة لشؤون
الزعبي وعدد من أعضاء ھیئة التدریس في الكلیة وطلبة الكلیة والقسم، قدم المشاركون ھدیة تذكاریة 
إلى كل من عمید الكلیة الدكتور نایل الشرعة تسلمھا عنھ نائب العمید لشؤون الدراسات العلیا الدكتور 

ناھج والتدریس الدكتور ابراھیم الشرع وفقا لسجلھما الحافل في صالح الرواضیة ورئیس قسم الم
  .مساعدة الطلبة ورعایة شؤونھم ونشاطاتھم

  

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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 "األردنیة"ورشة عمل لبحث ضمان اإلجراءات التحقیقیة بحق المخالفین في 
  

أكد أكادیمیون في الجامعة األردنیة أھمیة وسالمة 
ان التحقیقیة اإلجراءات القانونیة التي تتخذھا اللج

بحق المخالفین لألنظمة والتعلیمات الصادرة عن 
الجامعة من قبل الطلبة وأعضاء الھیئتین التدریسیة 

 .واإلداریة  في الجامعة
  

وأشاروا خالل ورشة عمل نظمتھا دائرة الشؤون 
القانونیة في الجامعة إلى ضرورة التركیز على نشر 

اء وقائي الوعي األخالقي بین الجسم الطالبي كإجر
 .فاعل لألعمال التي تخل بالعملیة التعلیمیة والنشاطات اإلنسانیة داخل مجتمع الحرم الجامعي

  
وخالل الورشة التي شارك فیھا مساعدوا عمداء الكلیات لشؤون الطلبة وأعضاء اللجان التأدیبیة، 

دكتور سھیل حدادین عرض مدیر دائرة الشؤون القانونیة السابق أستاذ القانون في كلیة الحقوق ال
أسس ومعاییر اإلجراءات التحقیقیة بھدف ضمان وعدالة القرارات التأدیبیة التي تتخذ بحق الطلبة 

 .وأعضاء الھیئتین التدریسیة واإلداریة ممن یرتكبون مخالفات خالل مسیرتھم الدراسیة والعملیة
  

یقیة مؤكدا تعزیز معاییر ومباديء وشدد حدادین على أھمیة توفیر بیئة مناسبة عند اإلجراءات التحق
 .النزاھة والشفافیة قبل إصدار األحكام العقابیة وتنفیذھا

  
وفي مداخلة لھا أوضحت مساعدة عمید كلیة الحقوق لشؤون الطلبة ورئیسة قسم القانون العام  

عطاء الطالب الدكتورة لینا شبیب آلیات اإلجراءات التحقیقیة في القضایا الطالبیة، الفتة إلى أھمیة إ
 .المخالف كامل حقوقھ للدفاع عن نفسھ عند إجراء التحقیق معھ

  
بدوره سلط مدیر دائرة الشؤون القانونیة الدكتور محمد أمین الناصر على أھمیة الورشة التي تھدف 
إلى تعریف مساعدي عمداء الكلیات وأعضاء اللجان التأدیبیة باإلجراءات السلیمة لعملیات التحقیق 

 .اضيوالتق
  

وأكد الناصر أن الورشة استھدفت تزوید اللجان التحقیقیة المشكلة بخبرات قانونیة درءا للطعن في أي 
 .من ھذه اإلجراءات لدى الجھات القضائیة المختصة

  
فإن الدائرة لدیھا خطط وبرامج مستقبلیة إلعادة صیاغة التشریعات الجامعیة بھدف  - للناصر –ووفقا 

للتطورات الحدیثة في مجاالت اختصاصھا، الفتا إلى عزم الدائرة إصدار كتیبا  تطویرھا ومواكبتھا
  .خاصا یشكل مرجعیة باإلجراءات القانونیة لضمان سالمتھا

  ٢٥: ص أخبار األردنیة ، بترا ، الدستور
 24/١١/٢٠١٤اإلثنین                                      

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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 تكرم أستاذ الشرف الدكتور سلمان البدور" األردنیة"آداب 
 

كرم قسم الفلسفة في كلیة اآلداب في 
تجربة " الجامعة األردنیة تحت عنوان 

أستاذ الشرف الدكتور سلمان " رائدة
البدور، نظیر إسھاماتھ الشخصیة والعلمیة 

 .واألكادیمیة في شؤون الفكر والفلسفة
  
  

حفل التكریم الذي حضره رئیس الجامعة 
الدكتور اخلیف الطراونة ورؤساء األقسام 
في الكلیة وأعضاء الھیئة التدریسیة، 
،  جاء في ختام فعالیات احتفاالت القسم بالیوم العالمي وأداره رئیس القسم الدكتور عامر شطارة

 .للفلسفة
من الجمیل أن یأتي تكریم قامة أكادیمیة لھا من :" وقال الدكتور الطراونة في تصریح صحفي لھ

اإلسھامات العلمیة في علم الفلسفة والمنطق ما ھو مدعاة للفخر، في غمرة احتفاالت العالم بیوم 
 .حاجة المجتمعات لھذا العلم في ظل الصراعات واألحداث التي تشھدھامشیرا إلى " الفلسفة

  
  

وأكد الطراونة أمنیة الجامعة في العودة إلى المنطق الفلسفي في إدارة تصاریف شؤون المجتمعات 
أخالقیات "وأفراده، الفتا إلى أنھا قد بدأت بالفعل بانتھاج ذاك الطریق من خالل طرحھا لمادة 

والذي یتناول جوانب تسھم في ٢٠١٥-٢٠١٤منذ بدایة الفصل الدراسي " ة الجامعیةومھارات الحیا
 .تنمیة حیاة الطالب فكریا واجتماعیا وعلمیا

  
  

من جانبھ تطرق الدكتور البدور في كلمتھ بالحدیث عن علم الفلسفة ومفھومھ معرفا إیاه بثقافة العقل 
اتھ ومعاشھ ومصیره، مؤكدا على أنھا ثقافة التنویر الذي تھتم بكل ما لھ عالقة باإلنسان سواء في حی

 .التي ھي أكثر ما نحتاج إلیھ الیوم
  
  

وعرض البدور في لمحة تاریخیة بدایات نشأة قسم الفلسفة الذي كان في األصل قسم واحد یضم علم 
ابقة حتى اإلجتماع والفلسفة، وطبیعة المواد التي التي كان یقدمھا آنذاك، وتدرجھ خالل العقود الس
 .بات قسما مستقال بحد ذاتھ یطرح خططا دراسیة في برنامج البكالوریوس والدراسات العلیا

  
  
بدوره ألقى  الدكتور محمد الربابعة مدیر مكتب السفیر الكویتي في عمان وأحد تالمذة الدكتور  

الفلسفة والوطنیة، البدور كلمة أشاد فیھا بمناقب أستاذه الذي یشكل جزءا أصیال من مدرسة الفكر و
 .وموئال للمعرفة والفضیلة والسجایا الحمیدة 

 24/١١/٢٠١٤اإلثنین                                      أخبار األردنیة                                           
 



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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وعرض الدكتور الربابعة لمحة  عن مسیرة البدور الحافلة بالعلم واإلنجاز، مشیرا إلى جملة 
المناصب الرفیعة التي تقلدھا، وإسھاماتھ في االرتقاء في البحث العلمي ونشاطھ المتمیز في العدید 

 .ھو عضو فیھا من اللجان الذي
  .وفي الختام سلم الطراونة الدرع التقدیري للدكتور البدور متمنیا لھ موفور التقدم والنجاح والرفعة

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  بحث أردني ضمن قائمة األكثر استشھاداً في مجلة المیكاترونكس
  

األردنیة حلت ورقة بحثیة لرئیس قسم ھندسة المیكاترونكس بكلیة الھندسة والتكنولوجیا في الجامعة 
  .الدكتور محمد الجنایدة، ضمن قائمة العشر األوائل األكثر استشھادا في مجلة المیكاترونكس العالمیة

  
إن المجلة نشرت على موقعھا الرسمي، أن ورقة الجنایدة البحثیة «وذكرت الجامعة، في بیان صحفي 

لباحثین اآلخرین بحسب ھي ثاني أفضل ورقة بحثیة من حیث االقتباس واالستشھاد منھا من قبل ا
  .»)Scopus(تصنیف سكوبوس 

  
  .وتقترح الورقة البحثیة للجنایدة نموذجا الخطیا للمنفذات الدقیقة الذكیة في مجال النانو تكنولوجیة

إن أكبر نجاح یحصده الباحث ھو استعانة اآلخرین بأبحاثھ التي أعدھا والتي تتناول «وقال الجنایدة 
ً إن البحث العلمي یشكل بالنسبة لھ رحلة استكشاف »ن قبلموضاعات دقیقة لم تطرق م ، مضیفا

  .ممتعة تھدف للخروج بنتائج علمیة جدیدة تعود بالنفع على البشریة أجمع
  

وشدد الجنایدة على أھمیة الدعم المعنوي والمادي للباحث لیتمكن من ترجمة علمھ وخبراتھ على 
  .أرض الواقع من خالل أبحاثھ وإختراعاتھ

  
بحثا متخصصا،  ٥٦جنایدة نشاط بحثي واسع في مجال ھندسة المكاترونكس، فلدیھ من األبحاث ولل
  .ورقة بمؤتمرات عالمیة ٣٦منھا منشورة في مجالت عالمیة مرموقة ذات تأثیر عال، و ١٦

  
األمیركیة العام الماضي، ومنحة البنك اإلسالمي للتنمیة في جدة » فولبرایت«فیما حصل على جائزة 

  .ة إرامسوس مندس األوروبیةومنح

 24/١١/٢٠١٤                              اإلثنین                                                ١٥: الرأي ص
 



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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 یعد استطالعا حول حكومة النسور والقضایا الراھنة«الدراسات االستراتیجیة «
  

حكومة الدكتور عبد «بدأ مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة االردنیة باجراء استطالع حول 
تطالع الذي یجریھ المركز على یتناول االس» الدستور»وفي متابعة لـ.»هللا النسور والقضایا الراھنة

عینة وطنیة جمیع القضایا الراھنة محلیا واقلیمیا ودولیا، والشؤون االقتصادیة والسیاسیة 
وتتناول اسئلة االستطالع فیما اذا كانت السیاسات الحكومیة بالعموم تسیر في االتجاه .واالجتماعیة

واقع االقتصادي ومدى مناسبة الدخل الصحیح وفیما اذا كانت ایجابیة ام ال، واسئلة خاصة بال
للمواطن، وكذلك الجانب التشریعي والقوانین التي عملت على اعدادھا الحكومة ومدى خدمتھا 

وطرح االستطالع . وتناولت االسئلة كذلك القضایا المحلیة التي شھدھا الشارع المحلي.للصالح العام 
لسوري والفلسطیني والعراقي وغیرھا من ایضا اسئلة حول القضایا االقلیمیة الخاصة بالملف ا

القضایا التي تحیط بالمملكة ومدى انعكاساتھا على الشأن المحلي سیاسیا واجتماعیا واقتصادیا وآلیة 
  .  الحكومة في التعامل معھا

 24/١١/٢٠١٤اإلثنین                                                                                    ٩: الدستور ص
 



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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 جامعة في العالم ٥٠٠لتصبح ضمن أول » األردنیة«ثمان نقاط تفصل 
  
  

جامعة في ) ١٠٠٠(على المرتبة الثامنة من بین نحو  حصلت الجامعة األردنیة -محمود خیري
 – ٢٠١٤للجامعات العربیة، الذي أطلق للمرة األولى للعام ) QS(المنطقة العربیة على تصنیف 

 .قبل عدة أیام ٢٠١٥
للسمعة األكادیمیة، ) بالمئة ٣٠: (واستند ھذا اإلصدار األول للجامعات العربیة على تسعة معاییر ھي

) بالمئة ١٠(لنسبة أعضاء ھیئة التدریس للطلبة، و) بالمئة ٢٠(لسمعة الخریجین، و) بالمئة ٢٠(و
لنسبة أعضاء ھیئة التدریس من حملة ) بالمئة ٥(لتأثیر النشاطات الجامعیة على الموقع االلكتروني، و

 ٢٫٥(و لعدد األوراق العلمیة لھم،) بالمئة ٥(لالستشھاد بأبحاثھم، و) بالمئة ٥(شھادة الدكتوراه، و
لنسبة الطلبة الدولیین الدارسین في ) بالمئة ٢٫٥(لنسبة أعضاء ھیئة التدریس األجانب، و) بالمئة

) ٥٠٠(األردنیة قرابة ثمانیة نقاط فقط لتكون ضمن أول "وعلى الصعید العالمي، یفصل . الجامعة
نقاط ) ٤(موعھ العالمي، متقدمة على المقیاس العام بما مج) QS(جامعة في العالم بحسب تصنیف 

 .تقریبا
نقطة بمعیار نسبة الطلبة  ١٨٫٨وأظھرت نتائج التصنیف الذي صدر أیلول الماضي، تقدم الجامعة 

نقاط بالسمعة التوظیفیة  ٨على العالم، و) ٣٠٧(األجانب إلى مجموع الطلبة لتكون بالترتیب 
  .على العالم) ٣٤٥(وبالترتیب 

 24/١١/٢٠١٤اإلثنین                                                                                 ٦: السبیل ص
 



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  زارة التعلیم العالي واستراتیجیتھا الوطنیةمجلس الوزراء یستمع الى رؤیة و
   

دهللا  دكتور عب وزراء ال یس ال ة رئ د برئاس وم األح دھا الی ي عق تھ الت ي جلس وزراء ف س ال تمع مجل اس
ة وزارة  النسور، إلى عرض قدمھ وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور امین محمود حول رؤی

ة الي والبحث العلمي  التعلیم العالي وإستراتیجیتھا الوطنی یم الع ة  ٢٠١٤/٢٠١٨للتعل والخطة التنفیذی
ة  ھ الحكوم ا ضمن توج والتي تھدف للحد من مواضع التحدي في ھذا القطاع ومحاولة إیجاد حلول لھ

  .اإلصالحي في ھذا القطاع الھام والحیوي في االردن 
  

یم وتضمنت اإلستراتیجیة الجدیدة عرضا لواقع المرحلة الحالیة واھم الت حدیات التي تواجھ قطاع التعل
  .العالي في األردن والحلول المقترحة لمواجھة ھذه التحدیات 

  
ز استقاللیة  الي ھو تعزی یم الع وبین وزیر التعلیم العالي إن من ابرز التحدیات التي تواجھ قطاع التعل

ات ال ودة مخرج مان ج ات وض ي الجامع ي ف ة واألداء المؤسس ویر الحاكمی ات وتط یم الجامع تعل
ات  ات والمؤسس ین الجامع ة ب عف العالق ل وض وق العم الي وس یم الع ات التعل ین مخرج ة ب والمواءم

  .البحثیة من جھة والقطاعات اإلنتاجیة والخدمیة والصناعیة من جھة أخرى في مجال البحث العلمي 
  

ي وعدم وجود واشار وزیر التعلیم العالي إلى ضعف االداء المؤسسي في معظم مؤسسات التعلیم العال
ز  ل والعج ة التموی ى محدودی افة ال اءلة اض فافیة والمس اب الش اس وغی ة للقی رات قابل ط ومؤش خط

  .السنوي في موازنات الجامعات 
  

اءات  ات إعف ل الجامع دم تحمی ات وع ة الجامع دید مدیونی ول لتس اما الحلول المقترحة فھي ایجاد الحل
ة إضافة إ ات المختلف ن الجھ ة م ي الرسوم الجامعی ولین ف ة المقب داد الطلب یض إع ى تخف ل عل ى العم ل

  .الجامعات الرسمیة مع التوسع في فتح كلیات تقنیة 
  

ل  ول والتموی ة وسیاسات القب ة واإلدارة الجامعی وتضمنت اإلستراتیجیة تسعة محاور عالجت الحاكمی
ة وال ة الجامعی ا والبیئ ات العلی ي والدراس ث العلم ودة والبح مان الج اد وض ة واالعتم رامج االكادیمی ب

ك  ق تل ذة لتحقی وتنمیة الموارد البشریة والتعلیم التقني مبینا في كل محور االھداف واالجراءات المتخ
  .االھداف 

  
ات  ف الجھ ع مختل دأ بالتشاور والتحاور م الي والبحث العلمي ان یب یم الع ر التعل س وزی ووجھ المجل

تم اعتمادھ ل ان ی ات قب ة وخصوصا الجامع س ذات العالق ل مجل ن قب وزارة م ا خطة واستراتیجیة لل
  .الوزراء 

  
یم  ة والتعل دة للتربی ة بوضع إستراتیجیة جدی وفي ذات السیاق اكد مجلس الوزراء على اھتمام الحكوم

  .یتحقق من خاللھا التكامل المطلوب مع استراتیجیة التعلیم العالي وذلك للترابط الكبیر بین القطاعین 
  

 شؤون جامعیة

 24/١١/٢٠١٤اإلثنین                                                                                     ١: ،الرأي صبترا  
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ق مج ر واف عید اخ ى ص حة عل ة الص ة ومنظم ة األردنی ین الحكوم ة ب ع اتفاقی ى توقی وزراء عل س ال ل
العالمیة بخصوص إنشاء المركز اإلقلیمي لمنظمة الصحة العالمیة للطوارئ الصحیة واستئصال شلل 
ن  ة ع ا نیاب التوقیع علیھ ربین ب ؤون المغت ة وش ام وزارة الخارجی ین ع س أم وض المجل ال ،وف األطف

  .الحكومة 
  

ي واللوجستي ویشار إلى  دعم التقن ن ال د م دیم مزی إن الموافقة على إنشاء ھذا المركز جاءت بھدف تق
مان اإلدارة  ي مجال التأھب للطوارئ واالستجابة لمقتضیاتھا وض یم شرق المتوسط ف دان إقل ى بل إل

  .الفعالة لعملیات البرامج المعنیة بالطوارئ بما في ذلك استئصال شلل األطفال 
  

وز س ال ر مجل ى واق الھ إل دا إلرس یاحة تمھی انون الس دل لق انون مع روع ق ة لمش باب الموجب راء األس
  .دیوان التشریع والرأي إلقراره حسب األصول

  
ا  ي صناعة السیاحة وم ع للتطورات السریعة ف انون إن المتتب دیل الق ة لتع ي األسباب الموجب وجاء ف

ن  ا للسیاحة م ار، ولم ن آث درك ینجم عن استثمارھا واستغاللھا م وطني ی م االقتصاد ال ي دع ة ف أھمی
زا  ھ وتحفی ة ل ة فاعل ى ھیكل ل المحافظة عل أھمیة تحدیث ھذا التشریع لیواكب تلك التطورات وبما یكف
اء  لالستثمار في ھذا القطاع وتعظیما لصورة المنتج السیاحي وتنظیما لمزاولة المھن السیاحیة واالرتق

  .لھا مقصدا سیاحیا متكامالبھا لتعزیز مكانة المملكة التنافسیة وجع
  

ب السیاحة وتنظیم  ى استقاللیة مكات نص عل انون ال وتضمنت التعدیالت التي أدخلت على مشروع الق
ة  دیم وثیق ب بتق ك المكات زام تل اعمالھا بموجب نظام جدید وتنشأ لھا جمعیة مستقلة حسب األصول وإل

  .ت تامین بتغطیة مالیة سقفھا عاٍل إضافة إلى تقدیم الكفاال
  

ال الموظفین  ى إعم ة عل كما تضمن التعدیل االقتراح على ان ینص على إضفاء صفة الضابطة العدلی
  .في وزارة السیاحة لدى ألقیام باألعمال المنوطة بھم في التفتیش والرقابة 

  
دعم  م البحث العلمي ل ن صندوق دع غ م ى تخصیص مبل وعلى صعید اخر وافق مجلس الوزراء عل

ة اشتراكات الجامع ة واكادیمی ة علمی ن اھمی ا م ا لھ ة لم ة العلمی ات العالمی ات األردنیة في قواعد البیان
ي  ٢٠١٤/٢٠١٥اعتبارا من العام الجامعي  لمدة ثالث سنوات یعاد النظر بعدھا في ھذا التخصیص ف

  .ضوء اإلنجازات والتطورات التقنیة 
  

ن مخصص غ م ى تخصیص مبل وزراء عل س ال ق مجل ي ذات السیاق واف ث وف م البح ات صندوق دع
ي شبكة البحث العلمي األورو  ة ف ات األردنی دید اشتراكات الجامع ط لتس دة فق العلمي یدفع لمرة واح
اریخ  ن ت ارا م تقبلیة اعتب تراكاتھا المس دید اش ة بتس ات األردنی وم الجامع ى إن تق طیة عل متوس

١/١/٢٠١٥ .  
  

د ذ ع حة بتنفی وزارة الص ماح ل ى الس وزراء عل س ال ق مجل یم وواف ات التعل ول تقنی طة ح ن االنش د م
والتدریب وتقییم الحالة التغذویة بین السیدات، وصرف المخصصات المالیة من مخصصات مشروع 

  . رفع الكفاءة الرأسمایة لوزارة الصحة ومن وفورات مخصصات مشاریع اخرى 
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 معھد االعالم االردني ینظم مؤتمرا دولیا حول الالجئین السوریین
  

وان نظم م ا بعن ً دولی ؤتمرا ي م د االعالم االردن ي االردن"عھ ون السوریون ف ع : الالجئ سؤال المجتم
ات  ٢٠٠بمشاركة " واالعالم ي منظم ا، وممثل ان وتركی ن األردن ولبن ة م ة واعالمی شخصیة اكادیمی

الى  ٨وسیلة اعالمیة عربیة ودولیة، وذلك خالل الفترة من  ٣٠دولیة في شؤون االغاثة والالجئین، و
 .كانون األول المقبل ١٠

 
ؤتمر  وم، ان الم د الی ن المعھ در ع حفي ص ان ص ي بی ي، ف م الطویس دكتور باس د ال د المعھ ال عمی وق
ي دول  ً، وف دا ي األردن تحدی ین السوریین ف یھدف الى بناء قاعدة معلومات وبحوث حول حالة الالجئ

ین المؤسس ات ب بكة عالق اء ش ة لبن وفیر فرص ام وت كل ع وار بش ؤون الج ة بش ات المعنی ات والمنظم
 .الالجئین السوریین ووسائل اإلعالم

 
ى  د الصحافة النرویجي، یسعى ال ع معھ اون م ھ بالتع وقال الطویسي إن المؤتمر، الذي یجري تنظیم
ة  ً األردن لجھ دا ین وتحدی دول المستضیفة لالجئ ن ظروف ال ر موضوعیة ع م أفضل وأكث تطویر فھ

 .تدامة تقدیم الخدمات لھمالتحدیات التي تواجھھ في اس
 

دیم  ین السوریین، وتق ة شؤون الالجئ ي تغطی ؤتمر عرض تجارب وسائل اإلعالم ف وسیتم خالل الم
ة  ات اإلغاث دول المستضیفة ومنظم یم أدوار ال ین وتقی ة الالجئ سیناریوھات مستقبلیة حول تطور أزم

 .الدولیة واإلقلیمیة والمحلیة والدول المانحة ووسائل اإلعالم
 

ؤتمر  ٤٥وسیقدم في المؤتمر نحو  ات الم ة محاور ضمن فعالی ر ثمانی یتم مناقشتھا عب ة عمل س ورق
یم  دیموغرافي والتعل ب ال ث التركی ن حی ي االردن م تتناول خصائص الالجئین السوریین واضاعھم ف
ال  روف األطف ا وظ ات وخارجھ ل المخیم كن داخ ار والس ادیة واالنتش ة واالقتص اع المھنی واألوض

 .نساءوال
 

حة  یم والص ات التعل ي قطاع ى األردن ف ین عل ة الالجئ ادیة ألزم ار االقتص اركون األث اقش المش وین
ة،  ار االجتماعی ة األث ن مناقش ال ع ة، فض دمات البلدی اع الخ دمات وقط ة والخ ة التحتی اه والبنی والمی

دى تجارب وجھود اإلغاثة والعمل اإلنساني، والخطاب اإلعالمي حول أزمة الالجئین السوریی ن، وم
 .وسائل اإلعالم في تغطیة أزمة الالجئین السوریین والتحدیات التي تواجھ تلك الوسائل 

 
ین  ة لشؤون الالجئ ة اإلعالمی وان التغطی ة بعن وتعقد على ھامش فعالیات المؤتمر ورشة عمل تدریبی

  .بالتعاون مع منظمة صحافیین بال حدودـ السوید

 24/١١/٢٠١٤اإلثنین                                        بترا                                                                     
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 المجال االكادیمي محلیا وخارجیامشروع لتمكین المرأة ب
  

بدأت الجمعیة االردنیة للبحث العلمي بالتعاون مع الوكالة االمیركیة للتنمیة الدولیة بتنفیذ مشروع 
لدعم وتمكین المرأة في المجال االكادیمي والعلمي على المستوى المحلي والعربي والدولي وتشكیل 

 .نواة لھذه الغایة
لجعلھ في طلیعة الدول المساندة للنساء في القطاع االكادیمي وطرح  ویساعد المشروع  االردن 

 .نماذج في التعلیم، ونشر ثقافة التنمیة عند المرأة
ان الھدف من المشروع زیادة مشاركة المرأة ) بترا(وقال رئیس الجمعیة الدكتور انور البطیخي لـ 

ر الناصح والموجھ لبقیة النساء في في العملیة االكادیمیة، وتكوین فریق نسائي متخصص یقوم بدو
 .القطاع االكادیمي والمجتمعات المحلیة وذلك لتعزیز دور المرأة العربیة

واشار الى ان فكرة المشروع تقوم على إعداد جیل من النساء االكادیمیات من الرتب العلمیة 
قل منھن، لیصبحن فیما المتقدمة، یتولین مھمة تدریب طالبات الدراسات العلیا، واكادیمیات في رتب ا

بعد مدربات للنساء االخریات، وتقدیم النصح لھن في مختلف الدول العربیة وفي الوالیات المتحدة 
 .االمیركیة

وبین البطیخي ان نسبة االناث اللواتي یدرسن البكالوریوس في الجامعات تقترب من ثلثي العدد 
بالمئة، ما  ٢٠وفي مواقع القرار ال تتجاوز االجمالي للطلبة، لكن نسبتھن في التدریس بالجامعات 

یستدعي العمل على زیادة مشاركتھن، موضحا ان المشروع سیعمل على تعزیز مكانة السیدات في 
المجتمع االكادیمي في مجاالت العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات والعلوم الطبیة المساندة 

 .والصحة العامة
ورة زینة الطباع ان المشروع یستمر ثالث سنوات وینفذ على ثالث وقالت مدیرة المشروع الدكت

مراحل، یتم خالل السنة االولى اختیار عشر اكادیمیات ویقمن بعملیة التدریب داخل االردن وفي 
السنة الثانیة یتم اختیار عشر اكادیمیات على مستوى الوطن العربي ألداء ھذا الدور االرشادي، ثم 

یتم اختیار اكادیمیات عربیات من المجتمع االمیركي یقمن بنفس الدور، ومن ثم في المرحلة الثالثة 
 .تشكیل نواة لتأسیس شبكة لألكادیمیات لتمكینھن من المھارات الالزمة والمشاركة في االدارة

واكدت الدكتورة الطباع ان الدراسات التي اجریت في مجال التنمیة المھنیة وجدت ان من اكثر 
، اي تقدیم النصح من ذوي الخبرة لمن یعملون معھم، حیث یكون )الناصح(ة فكرة االسالیب كفاء

زمیلھ في العمل ومن نفس البیئة وال یكون ھناك ضغط االشراف التقلیدي، وتكون العالقة مبنیة على 
 .الزمالة

وعرضت مساعدة مدیرة المشروع مي عوض لألسالیب التي یتبعھا المشروع في اختیار النساء 
دیمیات المستھدفات، من خالل دعوة جمیع االكادیمیات في االردن الى ورشة عمل واجراء االكا

عملیة تشبیك بینھن، وبعد انتھاء الورشة یتم تقییم المشاركات، اضافة الى وجود استبیان یتم تعبئتھ 
من قبل جمیع اعضاء التدریس یحتوي اسئلة تكشف عن عوامل قوة، لیصار الى فرز االكادیمیات 

 .ألقدر على القیام بھذه المھمةا
یشار الى انھ سیتم اجراء بحوث ودراسات في ھذا االطار وتعمیم نتائجھا على المؤسسات المستفیدة 

  .من الدورات والمؤسسات المستھدفة

 24/١١/٢٠١٤اإلثنین                                                                                 ٤: العرب الیوم ص
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  ٢٠١٤االمیرة بسمة تتسلم التقریر السابع والثالثین لحالة سكان العالم للعام 
   

دة تسلمت سمو األ -موسى خلیفات م المتح ا الحسنة لصندوق األم میرة بسمة بنت طالل، سفیرة النوای
  .٢٠١٤للسكان الیوم االحد، التقریر السابع والثالثین لحالة سكان العالم للعام 

  
وان ت عن اء تح ذي ج ر ال د التقری وة " واك ار ١ر٨ق تقبل: ملی والت المس باب وتح ون والش ، "المراھق

ل وعدم اغفالھم وتصحیح النظرة الیھم باعتبارھم مھندسي التحول اھمیة دور الشباب في قیادة المستقب
  .التاریخي في رفاه البشر

  
د  ن الرش ى س الھم ال ول دون انتق باب وتح ھ الش ت تواج ا زال ي م ات الت ن العقب ر م ذر التقری وح
ت  ا زال دارس فیم ین بالم ر ملتحق نھم غی ین م واالنضمام الى القوة العاملة حیث ما زال عشرات المالی

  .فرص العمل لھم قاتمة وردیئة
  

ة  داد االستراتیجیات الوطنی ن اع دان م ن البل ر م ي كثی وا یستبعدون ف وذكر التقریر إن الشباب ما زال
ا  للحد من الفقر واعداد الخطط االنمائیة، في وقت ما زال فیھ التمتع الكامل بجمیع حقوق االنسان حلم

  .بعید المنال للمالیین منھم
  

وائح  واعتبر التقریر وانین والسیاسات والل ین الق ا ب ة م دان للموائم ع البل ان ھناك حاجة ماسة في جمی
  .وااللتزامات المنصوص علیھا في االتفاقات الدولیة بشأن حقوق الشباب

  
وقالت سموھا في حفل اصدار التقریر الذي نظمھ صندوق األمم المتحدة للسكان في األردن، إننا على 

ة عال ة تنموی واب حرك د اب ا بع ة لم ات التنموی د االولوی ة لتحدی افعون ٢٠١٥می ل الی ث سیص ، حی
اني  ٢٠٣٠والیافعات الى سن الخامسة والعشرین بحلول عام  ل الث ق الجی ام المستھدف لتحقی و الع وھ

  .من االھداف التنمویة المستدامة
  

ي االرد ة ف ة القطاعات والمؤسسات الوطنی ین كاف ن اجل ودعت الى ضرورة العمل المتواصل ب ن م
ة وتحمل  شبابنا وشاباتنا وتطویر قدراتھم وتعزیز ادوارھم، وبما یجعلھم قادرین على المشاركة الفعلی
دة ان  ا، مؤك ي نواجھھ المسؤولیة، وطاقة تحویلیة رافدة لوطنھم رغم التحدیات واالوضاع الصعبة الت

ً عالمنا الیوم فتي وامام منعطف مفصلي وتحول دیموغرافي یجب أن یلعب ا ً أساسیا   .لشباب فیھ دورا
  

ن  ا خاصا م ي اھتمام ي الھاشمي الشباب االردن وتولي سمو االمیرة بسمة من خالل الصندوق االردن
غیلیة  رص التش وفیر الف ي ت اعدة ف ا والمس ادیا واجتماعی نھم اقتص دریبھم وتمكی ى ت ل عل الل العم خ

  .المالئمة لھم
  

ن بالمائة م ٧٠وتشیر االحصاءات الى ان اكثر من  م تحت س ا یشكل  ٣٠ن سكان االردن ھ عام فیم
م یواجھون  ٢٤-١٥الشباب من سن  ر انھ بالد، غی ثلث السكان ویمثلون قیمة تنمویة كبیرة لمستقبل ال

  .تحدیات كبیرة في استثمار طاقاتھم وتحقیق طموحاتھم
  

 24/١١/٢٠١٤اإلثنین                                        بترا                                                                      
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ن الف رب م كان ان االردن یقت ى للس س االعل ب المجل كانیة بحس قاطات الس یر االس ا تش ة كم رص
ین  ا ب دل لھ ى مع ، ٢٠٣٥و  ٢٠٣٠السكانیة، حیث ستنخفض نسبة اإلعالة بشكل كبیر وتصل إلى أدن

ال  ٦٤-١٥ما یعني أن نسبة السكان في سن العمل  ن األطف الین م ستكون أعلى بكثیر من السكان المع
  .وكبار السن

  
یم ومشاركة الشباب والشابات ف ي صحة وتعل احي السیاسیة كما دعت سموھا الى االستثمار ف ي المن

ذلك  ة، وك ة والوطنی دة العالمی ي االجن یة ف داف االساس كل االھ ي تش ة الت ادیة واالجتماعی واالقتص
االھتمام بتحقیق المساواة بین الجنسین وتمكین الشابة الیافعة من ھذه االھداف وضمان مستقبل افضل 

  .لشبابنا وشاباتنا تتحقق فیھ حقوقھم وطموحاتھم
  

ن وقالت إن الد ول التي تدرك اھمیة توفیر متطلبات شبابھا وشاباتھا في ھذه المرحلة ھي الدول التي م
ة  ر انتاجی ة اكث وة عامل یم وصحة افضل وق نعم سكانھا بتعل ر تطورا وی ة اكث المتوقع ان تعیش مرحل

  .واقتصاد اقوى
  

ذا وقالت الممثلة المساعدة لصندوق االمم المتحدة للسكان في االردن سعاد نبھان،  إن شعار التقریر لھ
یم  العام یھدف الى تطویر طریقة جدیدة للتفكیر في استثمار طاقات الشباب والشابات في مجاالت التعل
ة  ادیة المحتمل ر ان المكاسب االقتص ح التقری ا یوض ة، فیم وقھم االنجابی ة حق ل وحمای حة والعم والص

  .رصة السكانیة في االردنیمكن ان تتحقق من خالل العائد الدیمغرافي او ما یسمى بالف
  

وعرضت نبھان ألبرز محاور التقریر الذي اكد اھمیة اتباع بلدان العالم للسیاسات السلیمة واالستثمار 
دل  ز مع ة وتعزی في رأس المال البشري، وتمكین شبابھا من دفع عجلة التنمیة االقتصادیة واالجتماعی

  .الدخل القومي بالنسبة للفرد الواحد
  

ن بدوره، بین  ین الشباب م وزیر العمل الدكتور نضال القطامین ان اكبر نسبة بطالة في االردن ھي ب
دام ٢٥- ١٥سنة  ي نتیجة النع الم العرب ي الع ین الشباب ف ة ب ع البطال م توزی ، مشیرا الى الخلل في فھ

دن  ن الم دة ع اف البعی رى واالری دن والق ي الم نخفض فرص العمل ف ث ت توزیع مكتسبات التنمیة حی
  .رئیسةال
  

واكد الدكتور قطامین اھمیة التوجھ نحو التعلیم التقني وتعزیزه في الجامعات االردنیة لتوفیر كوادر 
  .مؤھلة تلبي متطلبات واحتیاجات سوق العمل

  
ي  ذھا والت ي تنف ن خالل الحمالت التشغیلیة الت ة م ن البطال د م ي الح ود وزارة العمل ف وعرض لجھ

  .الف شاب وشابة في االردن ٥٥یقارب تمكنت من توفیر فرص عمل لما 
  

االت  وزارات كالصحة واالتص ض ال دات للتعامل مع خصوصیة بع وزارة استحدثت وح ال ان ال وق
ة  ي البطال ي ف ق ف كل عمی ث بش ة للبح ارة والزراع ناعة والتج كان والص ة واالس غال العام واالش

  .والفرص الوظیفیة الالزمة لعملھا
  

ة بدوره، اكد وزیر الصحة الدكت ي وضع المملك ور علي الحیاصات ان تطور القطاع الصحي االردن
  .في مراتب عالمیة متقدمة
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ة وتطویر  م السیاسات االنمائی ي رس ر ف م دور كبی ة التطویر ولھ ي عملی وقال ان الشباب جزء مھم ف
ا ة م ام بالصحة االنجابی ذلك االھتم م وك ة لھ ة والصحیة المالئم  قدراتھم والحصول والفرص التعلیمی

  .یؤدي الى زیادة في السكان االصحاء والمتعلمین
درات  ز الق ى تعزی ي األردن تسعى إل دة للسكان ف م المتح اون مع صندوق األم وأكد أن الوزارة بالتع

  .الوطنیة للحصول على خدمات صحة إنجابیة عالیة الجودة للنساء والشباب والشابات
اتھم  اربھم ونجاح ابات لتج باب والش ن الش دد م رض ع طة وع رامج وانش الل ب ن خ ا م ي حققوھ الت

ام بالشباب واستثمار  ى االھتم رار ال ا دعوا صناع الق اتھم، فیم الصندوق واثرھا علیھم وعلى مجتمع
  . طاقاتھم االیجابیة المختلفة
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 مرشحة لرئاسات مجالس امناء الجامعات) أسماء(
  
  

والقة  الس األ -ھشام س كیلة مج ة تش اط األكادیمی ب األوس ي تترق میة الت ات الرس دة للجامع اء الجدی من
 .سیعلن عنھا خالل االیام القلیلة المقبلة

 
الس  دد المج اء م د انتھ الي بع بوع الح الل االس الس خ اء والمج ن الرؤس الن ع تم االع ع أن ی ویتوق

ً في القرارات دون وجودھا  .السابقة،االمر الذي یشكل فراغا
 

لم . لیم العالي دفقد نّسب وزیر التع" عمون"وبحسب معلومات  ع أن تتس ود باالسماء المتوق ین محم ام
 .المھام الجدیدة بانتظار البت فیھا بارادة ملكیة سامیة

 
اء " عمون"وعلمت  س امن لم رئاسة مجل أن رئیس الوزراء االسبق عدنان بدران ابرز المرشحین لتس

ى  الجامعة االردنیة، وأن یترأس مجلس امناء جامعة الطفیلة الوزیر االسبق جمال الصرایرة، وأن یبق
 .الدكتور عدنان البخیت في موقعھ كرئیس لمجلس أمناء جامعة البلقاء

 
دكتور  رأس ال ة الیرموك، وأن یت اء جامع س امن ایز الخصاونة مجل ومن المتوقع أن یترأس الدكتور ف
وم  ة العل اء جامع س امن ة مجل عید دروزة لرئاس دس س میة، والمھن ة الھاش ال الجامع روان كم م

 .والتكنولوجیا
 

 .ویتوقع أن یرأس الدكتور یوسف القسوس مجلس امناء جامعة مؤتة
 

 .وھذه ابرز االسماء التي علمت عمون من مصادرھا انھا االقرب الى تلك المواقع
 

ویرى مسؤولون أھمیة المزج بین الخبرات االكادیمیة والمالیة واالداریة، بھدف جذب الدعم الى 
ً في غایة االھمیة، ومن ھذا الباب ال یقتصر دور رؤساء  الجامعات حیث أن توفیر االموال بات امرا

  مجالس االمناء على الشق االكادیمي فحسب 

 24/١١/٢٠١٤                       اإلثنین                 عمون                                                                  
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  لجائزة البحث العلمي لطلبة الجامعات األردنیة ١٦اعالن نتائج الدورة       
   
ث  ائزة البح ة لج ات المنظم ع الجھ اون م ط بالتع رق األوس ات الش ز دراس ن مرك ة  أعل ي لطلب العلم

وم الجامعة األردنیة(الجامعات األردنیة  ة العل ا، وجامع ة فیالدلفی ، جامعة العلوم والتكنولوجیا، وجامع
، أمس االحد، اسماء الطلبة الفائزین بالدورة السادسة عشرة للجائزة )التطبیقیة، وجامعة عمان العربیة

  . ٢٠١٤للعام الحالي 
  

ا ا ة العلی یس اللجن ب رئ ال نائ ة وق وث المتنافس ري ان البح ان العم دكتور بی ائزة ال ى الج رفة عل لمش
ان  ل لج ن قب حین، م یة للمرش ة الشخص ى المقابل افة إل ي، إض یم العلم س التحك اییر وأس عت لمع خض
رة  العلم والخب م ب ن یشھد لھ ف التخصصات مم ي مختل ین ف ن أساتذة جامعیین أردنی تحكیم، شكلت م

  .والنزاھة
  

ً ضمن األطر األربعة ٢٦طرحت  واضاف ان ھذه الدورة ي، واإلطار :  مجاال ي األردن اإلطار المحل
ى  العربي اإلسالمي، واإلطار الدولي، إضافة إلى إطار العلوم المالیة والمصرفیة اإلسالمیة، مشیرا ال

دورة  ذه ال ي ھ جل ف ھ س ات  ٢١٧ان ى التخصص وزعین عل ات، م ف الجامع ن مختل ة م ً وطالب ا طالب
ذ  ٢٠یة، وقدم العلمیة واإلنسان دد من ي مح ً بحثیة وبحوثا للتنافس، وذلك ضمن جدول زمن منھم خططا

  .٢٠١٤شھر كانون أول وحتى شھر تشرین الثاني الحالي للعام  
  

ة  ن الطلب ول أي م دم وص ى لع ائزة االول ب الج م حج ام ت ار الع ب المس ي مرات ھ ف ى ان ار ال واش
ام المنصوص عل اییر واألحك ا للمع ى الجائزة المتنافسین، وفق ا حصلت عل ي نظام الجائزة، فیم ا ف یھ

ا  ة وقیمتھ ا  ٧٠٠الثانی ن بحثھ وك، ع ة الیرم ن جامع ة م ایز الطوالب دیل ف ة ھ ار الطالب ة « دین تغطی
  .الصحف الیومیة األردنیة ألحداث الحراك السیاسي المرتبط بھبّة تشرین

  
ا  ة وقیمتھ ائزة الثالث ى الج لت عل روز  ٥٠٠وحص ة نی ار الطالب ة دین ن جامع ل م و اجمی د أب محم

ا  ن بحثھ ة، وحصلت «الیرموك، ع ات األردنی ي الجامع ي ف ف الطالب ع العن ة للتعامل م ة منھجی رؤی
ا  ن بحثھ ت، ع ة آل البی ن جامع ود م دان الزی ول حمی ة بت ل «الطالب ات التواص اثیر تطبیق ة ت درج

اعي ایبر -االجتم واتس اب والف ن -ال ة م ات األردنی ي الجامع باب ف ى الش رھم عل ة نظ ى »وجھ ، عل
  .دینار ٤٠٠الجائزة الرابعة وقیمتھا 

  
ن  دم وصول أي م وبین الدكتور العمري انھ تم حجب جائزتي العلوم المالیة والمصرفیة اإلسالمیة لع
ھ سیتم  ى ان ي نظام الجائزة، مشیرا ال ا ف ام المنصوص علیھ الطلبة المتنافسین، وفقا للمعاییر واألحك

ادم اقام د الق وم االح دیر ی دروع وشھادات التق وائز وال ع الج ا لتوزی ة فیالدلفی ي جامع ل خاص ف ة حف
  .للطلبة اآلخرین الذین شاركوا في التنافس

  
كل  المي بش ي االس ك العرب دعمھا البن ي ی ائزة والت ى الج رفة عل ا المش ة العلی اء اللجن ذكر ان أعض ی

د ب دكتور أحم ا ال وم والتكنولوجی ة العل یس جامع ب رئ م نائ ي رئیسي ھ د البحث العلمي ف طیحة وعمی
وتنجي  دكتور جامعة فیالدلفیا الدكتور طارق ت ة ال ة األردنی ي الجامع ا ف ات العلی ة الدراس د كلی وعمی

م التسویق  بسام العمري یس قس داللطیف ورئ دكتور ناصر عب ة ال ونائب رئیس جامعة العلوم التطبیقی
  .في جامعة عمان العربیة الدكتور ظاھر القرشي

  ، المدینة نیوز ، عمون ٥دستورال ،٧: الرأي صبترا ،
 24/١١/٢٠١٤اإلثنین                                      
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  ٢٠١٣یون دینار ارباح الجامعات الخاصة في مل ٥
  

اعلة رین مش ـ  - ع ي، ل ث العلم الي والبح یم الع ي وزارة التعل ع ف در مطل ف مص وم"كش رب الی " الع
ات  ٥٥بلغت  ٢٠١٣النقاب عن أن ارباح الجامعات الخاصة عام  ین الجامع ار، توزعت ب ون دین ملی

ة المرتب وم التطبیقی ة العل ت جامع ث احتل ة بحی ا الخاص ى، ارباحھ ة  ١٣٫٩ة االول م جامع ون، ث ملی
ملیون، فیالدلفیا  ٦٫٧مالیین، االسراء  ٧ملیون، الزرقاء االھلیة  ١٠٫١ملیون، البترا  ١٠٫٧الزیتونة 

ملیون، واخیرا جامعتا اربد وجرش االھلیة  ٢٫٣مالیین ، الشرق االوسط  ٣مالیین، عمان االھلیة  ٤
  .ملیون دینار ٢
  

ي ومن المالحظ ان ج الم ف ات حول الع امعات األردن لم تستطع ان ترقى الى المستوى االدنى للجامع
دار نشر  ى مق اییره عل ي مع د ف ذي یعتم االنفاق على البحث العلمي، او حسب التصنیف األمریكي ال

ي ث العلم ودة البح ة وج ة . االوراق العلمی و ھیئ ة لعض ات االردنی ھ الجامع ا تخصص دل م ث مع حی
  .دینار ٢٠٠٠ن مبالغ مالیة لالبحاث یقل عن التدریس الواحد م

  
  
  

   العرب الیوما ، بتر
 24/١١/٢٠١٤اإلثنین                                      
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  محاضرة عن التعلیم العالي والبحث العلمي بالجامعة األلمانیة األردنیة
   

را(تشرین الثاني  ٢٣مأدبا  ي  -)بت دهللا الزعب دكتور عب م البحث العلمي ال دیر عام صندوق دع د م اك
ا ى الجامع ز عل ع التركی الي م یم الع ا أھمیة ھیكلة التعل ا وتوطینھ ل التكنولوجی ة لنق ة والتطبیقی ت التقنی

  .وإعداد كوادر بشریة متمیزة ومسلحة بالعلم والتدریب وتحقیق التنمیة المستدامة
  

ة  ة األردنی ة األلمانی ي الجامع ا ف ات العلی ي والدراس ث العلم ادة البح ا عم رة نظمتھ ي محاض ت ف ولف
العالي ومستقبل البحث العلمي في االردن ،الى اھمیة بالتعاون الصندوق الیوم االحد عن قطاع التعلیم 

ة  ات جالل ا االقتصادي ،مشیدا بتوجیھ ومي وازدھارھ ا الق ة أمنھ ة وحمای دم الدول التعلیم العالي في تق
ة ألن  اد والتنمی ي لالقتص رك اساس التعلیم كمح ام ب ة لالھتم ات المتعاقب اني للحكوم دهللا الث ك عب المل

  ..على اإلنتاج ھو المحور األساسي للتنمیةاألنسان المؤھل والقادر 
  

ي  تثمار ف ى االس اج ال یم یحت ویر التعل د ان تط و عبی ر أب دكتور نظی ة ال یس الجامع ور رئ ال بحض وق
ل  ى العق ة عل ة القائم التعلیم العالي النوعي والبحوث العلمیة والمرونة وتخریج الریادیین وبناء المعرف

  .یة وبحثیة لنقل التكنولوجیا وتسویقھاوتحفیز النمو وإنشاء حدائق تكنولوج
  

ي  كالت الت ل المش ة وح ؤتمرات العلمی الت والم وث والمج م البح ي دع ندوق ف دور الص رض ل وع
ات  ث السیاس ن حی ي م ث العلم ة البح ھ ثقاف ي تواج دیات الت ى التح ً ال یرا ات ، مش ا المؤسس تواجھھ

  .والتمویل والباحثین
  

د و عبی ى  وشدد رئیس الجامعة الدكتور أب ز عل ع التركی ادة م ط البحث العلمي بالری ى ضرورة رب عل
ادي  اة االقتص ق الرف ي تحقی اھمة ف ع للمس ھ المجتم ي تواج كالت الت ل المش ة وحل وث التطبیقی البح

  .واالجتماعي للمجتمع
  

رئیس  واب ال رھا ن ق وحض و زری د أب دكتور ماج ة ال د الكلی ا عمی ي ادارھ رة الت ة المحاض ي نھای وف
الي  وعمداء الكلیات یم الع واعضاء الھیئة التدریسیة في الجامعة، دار حوار موسع حول تطویر التعل

  .وكیفیة استفادة الباحثین من الدعم الذي یقدمھ الصندوق 

   العرب الیوم، بترا 
 24/١١/٢٠١٤اإلثنین                                      
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  بحث التعاون بین جامعتي العلوم والتكنولوجیا االردنیة وھارفارد االمیركیة
   

ة بحث رئیس جامعة العلوم والتكنولوجیا االردنیة الدكت ي جامع ور عبدهللا ملكاوي واالستاذ المساعد ف
ة  ي جامع ة الطب ف ین كلی اون ب اق التع ز آف ة تعزی ة امكانی لیمان حمارن ھارفارد االمریكیة الدكتور س
ة  اء الھیئ ام اعض رص ام ة الف ة اتاح االت، خاص ف المج ي مختل ارد ف ة ھارف ا وجامع التكنولوجی

  .جامعة ھارفارد والمستشفیات التابعة لھاالتدریسیة والطلبة لقضاء فترات تدریبیة في 
  

د  و اح ة وھ دكتور الحمارن افت ال ة استض ة ان الكلی ماعیل مطالق دكتور اس ب ال ة الط د كلی ال عمی وق
ى اعضاء  ث التق ارد، حی ة ھارف ي جامع ة الطب ف ي كلی تاذا مساعدا ف خریجیھا والذي یعمل حالیا أس

  .الھیئة التدریسیة وطلبة الكلیة
  

ة وعلى ھامش ال ي جامع ة ف ة تشجیع الطلب ا آلی ة محاضرة استعرض فیھ زیارة القى الدكتور الحمارن
ث  ن بح ة م ھ الجامع وم ب ا تق تھم وم اء دراس ر إثن كل مبك ي بش ث العلم ي البح راط ف ارد واالنخ ھارف

  .علمي
  

ة ا دور كلی ھ، مبین ة فی  واكد الدكتور المطالقة على أھمیة البحث العلمي واستثمار كل الفرص الممكن
دھا  ي تعتم رامج التدریسیة الت ن خالل الخطط والب ة م الطب في الجامعة في تطویر العملیة االكادیمی
ة تأسیس مركز فاعل لألبحاث  ا خالل األعوام المقبل ة تضع نصب عینھ ى ان الكلی ً ال الكلیة، مشیرا

  .العلمیة في كلیة الطب لما لذلك من اثر في تطویر العملیة األكادیمیة
  

ذین أصبحوا وقال ان ھذ ابقین ال ا الس ع خریجیھ ادة وسعیھا للتواصل م ا اللقاء یأتي ضمن جھود العم
الع  ارج األردن، واط ل وخ ة داخ ة والطبی د العلمی ات والمعاھ ي المؤسس ة ف ع مرموق ؤون مواق یتب

 .طالبھا الحالیین على تجاربھم وخبراتھم بعد التخرج

   العرب الیومبترا، 
 24/١١/٢٠١٤                                 اإلثنین     
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  لیا وخارجیامشروع لتمكین المرأة في المجال االكادیمي مح

  
ة  -صالح الخوالدة ة الدولی ة للتنمی ة االمیركی ع الوكال اون م بدأت الجمعیة االردنیة للبحث العلمي بالتع

ي  ي والعرب ى المستوى المحل ادیمي والعلمي عل ي المجال االك رأة ف ین الم دعم وتمك بتنفیذ مشروع ل
  .والدولي وتشكیل نواة لھذه الغایة

  
اذج ویساعد المشروع االردن لجعل ادیمي وطرح نم ھ في طلیعة الدول المساندة للنساء في القطاع االك

  .في التعلیم، ونشر ثقافة التنمیة عند المرأة
  

ـ  را(وقال رئیس الجمعیة الدكتور انور البطیخي ل رأة ) بت ادة مشاركة الم ن المشروع زی دف م ان الھ
دور ال وم ب ص یق ي في العملیة االكادیمیة، وتكوین فریق نسائي متخص ة النساء ف ح والموجھ لبقی ناص

  .القطاع االكادیمي والمجتمعات المحلیة وذلك لتعزیز دور المرأة العربیة
  

ة  ب العلمی ن الرت ات م اء االكادیمی ن النس ل م داد جی ى إع وم عل روع تق رة المش ى ان فك ار ال واش
ا المتقدمة، یتولین مھمة تدریب طالبات الدراسات العلیا، واكادیمیات في رتب اقل  منھن، لیصبحن فیم

دة  ات المتح ي الوالی ة وف دول العربی ف ال ي مختل ن ف ح لھ بعد مدربات للنساء االخریات، وتقدیم النص
  .االمیركیة

ي ان  ین البطیخ دد وب ي الع ن ثلث رب م ات تقت ي الجامع الوریوس ف ن البك واتي یدرس اث الل بة االن نس
رار ال تتجاوز  ع الق ي مواق ات وف دریس بالجامع ي الت ن نسبتھن ف ا  ٢٠االجمالي للطلبة، لك ة، م بالمئ

ي  ة السیدات ف ز مكان ى تعزی یستدعي العمل على زیادة مشاركتھن، موضحا ان المشروع سیعمل عل
ة المساندة المجتمع االكا وم الطبی ا والھندسة والریاضیات والعل وم والتكنولوجی ي مجاالت العل دیمي ف

  .والصحة العامة
الث  ى ث ذ عل نوات وینف الث س تمر ث روع یس اع ان المش ة الطب دكتورة زین روع ال دیرة المش ت م وقال

دریب داخل اال ة الت ن بعملی ات ویقم ار عشر اكادیمی ى اختی تم خالل السنة االول ي مراحل، ی ردن وف
م  دور االرشادي، ث ذا ال ي ألداء ھ وطن العرب ى مستوى ال السنة الثانیة یتم اختیار عشر اكادیمیات عل
م  ن ث دور، وم نفس ال ن ب ع االمیركي یقم ن المجتم في المرحلة الثالثة یتم اختیار اكادیمیات عربیات م

  .المشاركة في االدارةتشكیل نواة لتأسیس شبكة لألكادیمیات لتمكینھن من المھارات الالزمة و
ر  ن اكث دت ان م ة وج ة المھنی ال التنمی ي مج ت ف ي اجری ات الت اع ان الدراس دكتورة الطب دت ال واك

اءة فكرة  ح(االسالیب كف ون )الناص ث یك م، حی ون معھ ن یعمل رة لم ن ذوي الخب ح م دیم النص ، اي تق
ى  زمیلھ في العمل ومن نفس البیئة وال یكون ھناك ضغط االشراف التقلیدي، ة عل وتكون العالقة مبنی

  .الزمالة
اء  ار النس ي اختی روع ف ا المش ي یتبعھ الیب الت وض لألس ي ع روع م دیرة المش اعدة م ت مس وعرض
راء  ل واج ة عم ى ورش ي االردن ال ات ف ع االكادیمی وة جمی الل دع ن خ تھدفات، م ات المس االكادیمی

یم المشاركات، تم تقی ھ  عملیة تشبیك بینھن، وبعد انتھاء الورشة ی تم تعبئت تبیان ی ى وجود اس اضافة ال
ات  رز االكادیمی ى ف وة، لیصار ال ن عوامل ق ئلة تكشف ع وي اس من قبل جمیع اعضاء التدریس یحت

  .األقدر على القیام بھذه المھمة
  

تفیدة  ى المؤسسات المس ا عل یم نتائجھ یشار الى انھ سیتم اجراء بحوث ودراسات في ھذا االطار وتعم
  .سات المستھدفةمن الدورات والمؤس

   مالعرب الیوبترا، 
 24/١١/٢٠١٤اإلثنین                                      
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  تفاقیتان للتعاون بین الجامعة الھاشمیة ومستشفى الخالديا
   

ي  دي الطب ز الخال ام لمرك دیر الع اني، والم ي ھ دین بن ال ال دكتور كم ة الھاشمیة ال یس الجامع ع رئ وق
ة  دمات الطبی دیم الخ ي وتق دریب الطب اون والت ى للتع اون األول اقیتین للتع دي اتف د الخال دس ولی المھن

  .للمواطنین، والثانیة في مجال عقد البرامج التدریبیة المتنوعة
  

وتھدف االتفاقیة األولى حسب بني ھاني لترسیخ ثقافة الممارسة المھنیة الفضلى لرفع جودة الممارسة 
ا تجاه المرضى،  ى أداء واجباتھ ادرة عل الكوادر الق د المستشفیات ب المھنیة السریریة للمساعدة في رف

توى  ع مس حیة ورف ات الص ة الكلی دریب لطلب یم والت رص التعل وفیر ف ة، وت دمات الطبی ب (الخ الط
ن ) والتمریض والعلوم الطبیة المساندة والصیدلة ة م ى الجامع ب عل لدى مركز الخالدي والتي ال یترت

عة خاللھا أیة مبالغ مالیة جراء التدریب، مبینا ان االتفاقیة تتیح األولویة لخریجي كلیة الطب في الجام
ا  درات االستیعابیة للمركز كم ي والق ي األردن س الطب انون المجل الھاشمیة لقضاء سنة االمتیاز وفق ق
ي  ین ف س التعی ق أس ات الصحیة وف ن الكلی تعطى األولویة في التعیین في المركز لخریجي الجامعة م

  .المركز
  

ن األ ائیین م وفیر األخص یقوم بت ي س دي الطب ز الخال اني ان مرك ي ھ ین بن ة وب وادر الطبی اء والك طب
  .األخرى التي یحتاجھا تدریب طلبة الجامعة وفق إمكانیة المركز

  
ة  ارات وخدم ات واالستش ز الدراس ا مرك ة بموجبھ ل الجامع ي یمث ة الت ة الثانی ى ان االتفاقی ار ال واش
والي  مل ح ارات، تش ات واالستش ة والدراس رامج التدریبی دورات والب ن ال ة م ذ مجموع ع لتنفی المجتم

ة ) ٣٠( ل دورة العنای دورة تدریبیة تتناول مواضیع الطبیة، والصحیة، والتمریضیة، والصیدالنیة مث
ة،  جالت الطبی ب، والس ات القل ریض القسطرة، وعملی ریري، وتم دریب الس وارئ والت ة، والط الحثیث

وارد ال ادة، والم ال والقی ارات االتص ة كمھ دورات اإلداری ى ال افة إل عة إض ة، واألش ریة، والتغذی بش
ى  دورات للحصول عل دیم ال ى تق وإدارة المخاطر، وإدارة الوقت، والسالمة العامة، كما تم االتفاق عل

  .HACCP، والـ ISOاألیزو 
  

ة  د كلی ي الكرمي، وعمی دكتور عل دات، و ال دكتور مروان عبی رئیس ال وحضر توقیع االتفاقیة نائبا ال
دكتورة الطب الدكتور حسن حوامدة، والدكتورة نوال حجاو ة المساندة، وال وم الطبی ي عمیدة كلیة العل

ي  ز الدراسات واالستشارات ف دیر مرك ومني م ر الم حنان مدلل عمیدة كلیة التمریض، والدكتور ذاك
  .الجامعة

   العرب الیومبترا، 
 24/١١/٢٠١٤اإلثنین                                      
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جدول  یتوحید عالوة االختصاص لموظفي البلقاء التطبیقیة بانتظار إدراجھا عل: مصادر 
  أعمال مجلس الوزراء

  
  

ة المحر علم د عالوة االختصاص ألعضاء ھیئ ر المتجول بأن التعلیم العالي انتھى من التنسیب بتوحی
ا  ا فیھ ذت بم ام اتخ دیل النظ ة لتع راءات المطلوب ة اإلج ة وان كاف اء التطبیقی ة البلق ي جامع دریس ف الت

ة الم الي واللجن یم الع س التعل رأي ومجل ریع وال وان التش ة ودی ة وزارة المالی ةموافق ي م الی س ف جل
  .الوزراء 

  
دهللا  وبینت دكتور عب وزراء ال یس ال ل رئ ن قب دیل النظام ھو م مصادر موثوقة بأن تعطیل عرض تع

ة  دیل نظام أعضاء ھیئ إدراج تع وزراء ب س ال ة سر مجل م یعطي ضوءا أخضر ألمان النسور الذي ل
  .جلسات مجلس الوزراء وجدول أعمالھ  یالتدریس في جامعة البلقاء التطبیقیة عل

  
اإلرادة  وأكدت م ترشیحھ ب س ث ن المجل راره م المصادر بأن التعدیل فقط ینتظر أفراد النسور عنھ وإق

  .الملكیة السامیة ونشره في الجریدة الرسمیة 
  
  
  

  طلبة نیوز
 24/١١/٢٠١٤اإلثنین                                      
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  ةتفاقیة انشاء كلیة السلط التقنیالشواقفة یوقع ا
  
  

اء ة انش واقفة اتفاقی ل ش دكتور نبی ة ال اء التطبیقی ة البلق یس جامع ع رئ ع  وق ة م لط التقنی ة الس ى كلی مبن
  .شركة سدین للمقاوالت واالعمال االنشائیة ممثلة بمدیرھا الدكتور احمد صالح

  
غ  روع تبل ذا المش ي ھ اء ف احة البن واقفة ان مس دكتور الش ین ال دریس  ٢م ٨٦٠٠وب ات ت م قاع ، تض

  .ملیون دینار ٤٫٣ومشاغل ھندسیة ومختبرات ومكاتب وكافة المرافق االخرى، بكلفة بلغت حوالي 
  

ث  ي حی ي والمھن وقال الدكتور الشواقفة ان توقیع ھذه االتفاقیة یأتي كنقلة نوعیة في مجال التعلیم التقن
ریجین  یم بخ ي االردن واالقل ل ف وق العم د س ي ترف ة الت ات التقنی ن التخصص د م رح العدی یتم ط س

  .متسلحین بأحدث ما توصل الیھ العلم في مجال التخصصات التقنیة
  

ذا  ول ھ ي تم دة الت ة المتح ارات العربی ة االم عب دول ة وش كر لحكوم واقفة الش دكتور الش دم ال ا ق كم
ي  ي ف یم التقن دم التعل ي تخ دة الت ن ضمن المشاریع الرائ د م ة یع المشروع، مضیفا ان انشاء ھذه الكلی

ة اقي محافظات المملك اء وب ي محافظة البلق ة ف ذلك الطلب ذا المشروع .االردن وك أتي ھ من وی ن ض م
  .المشاریع الممولة من المنحة االماراتیة الخاصة بتطویر التعلیم التقني في كلیات المجتمع

  طلبة نیوز
 24/١١/٢٠١٤             اإلثنین                         
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  حققت إنجازات رغم واقعھا المالي الصعب» مؤتة«:الخوالدة
  

دیث ل   -لیالي ایوب  ي ح دة ف رأي«قال رئیس جامعة مؤتة الدكتور رضا الخوال ة » ال ة مؤت ان جامع
ذي یتجاوز التي تعاني منذ سنوا الي ال ي  ١٨ت من واقع مالي صعب فرضھ العجز الم ار ف ون دین ملی

ي  ٢٠١٤ملیون دینار لعام  ٧٨موازنتھا البالغة  ات ف حققت من االنجازات ما یفوق االمكانات والتوقع
  ضوء ما وصفھ بالرغبة واإلرادة التي حفزتھا جھود ابناء الوطن الداعمین للجامعة ومسیرتھا

  
  

ادرا مشیرا بھذا ا لصدد الى خطة االبتعاث التي ستستمر لمدة ثالثة اعوام ستوفر من خاللھا الجامعة ك
اث  ا بابتع ر الیھ ي تفتق انیة الت ة واإلنس ات العلمی ف التخصص ي مختل ا ف یا نوعی ا  ٢٥٠تدریس طالب

ة .لجامعات عریقة وبكلف غیر مرتفعة على حد قولھ ا القلیل وأضاف ان الجامعة شھدت خالل اعوامھ
ھ الم اضیة توسعا في بنیتھا التحتیة اسھم الى حد كبیر في دعم الجامعة وتوفیر االیرادات في اشارة من

ة  ذ بكلف ذي نف ة وال وار الجنوبی ي االغ ة ف ة النموذجی روع المزرع ا  ٢لمش الل م ن خ ار م ون دین ملی
ا وفیر االنت ي مجال ت د ف وعي خصص للجامعة من المنحة الخلیجیة، معتبرا ھذا المشروع بالرائ ج الن

ة  وفیر بیئ ي ت دورھا ف ا ب ال، منوھ ذا المج ي ھ ة ف ا حدیث ق تكنولوجی ص ووف ادر متخص الل ك ن خ م
ي  وب الت رات الحاس یة ومختب ات التدریس ا القاع اف الیھ ة یض ة الزراع ة كلی ة لطلب ة وتعلیم تدریبی

لمؤتة ممثلة  استحدثت في كافة اقسام وكلیات الجامعة، مضیفا ان ثالثة مبان سیشھدھا الحرم الجامعي
ا ب در كلفتھ ي تق م وضع التصورات  ١٠بمبنى كلیة الھندسة والصیدلة والزراعة الت ار ت ین دین مالی

  .والمخططات الالزمة لھا
  

ى  د عل دة تزی ة ع ات ومؤسسات وطنی ن جھ ة م وأضاف الخوالدة ان الجامعة تلقت مساعدات خارجی
ا، ٢١ ة ومرافقھ ة الجامع تثمارھا لخدم م اس ار ت ون دین ة  ملی ات الجامع دیث مركب ى تح ا ال منوھ

ى  ة اضافة ال ق الجامع واستحداث نظام الرقابة والبوابات االلكترونیة وتركیب كامیرات في كافة مراف
ة تفصل  ق الی اجراء صیانة لمرافق جامعیة عدة وتحسین مدخل الجامعة من خالل البوابة الجنوبیة وف

  .مداخل الجامعیة االخرىحركة المركبات عن الطلبة وسیتم تعمیمھا على ال
  

م مسیرة البحث  وحول مسیرة البحث العلمي في الجامعة اكد ان توجھات جامعیة جدیدة من شأنھا دع
م  ة ودع ل الجامع ة داخ اریع البحثی م المش الل دع ن خ ود م دم المنش و التق ا نح روج بھ ي والخ العلم

ع مؤتمرات اعضاء ھیئة التدریس ومشاركتھم في المؤتمرات الخارجیة ا ات م رام االتفاقی ضافة الى اب
  .جامعة عربیة وأجنبیة في سبیل دعم مسیرة الجامعة وبحثھا العلمي ٢٠ما یزید على 

  
ا  وبین الخوالدة ان استحداث جامعة مؤتة للبرامج والتخصصات المطلوبة في المجاالت المختلفة ومنھ

وم ة والعل ي التربی دكتوراه ف رامج ال ة وب ل الطبی یدلة والتحالی تقبل  الص دم مس ة یخ انیة المختلف االنس
ات دراسة  ن تحمل تبع ائھم م ي ضوء اعف وب ف اء محافظات الجن ة ألبن دم خدم الجامعة التعلیمي ویق

  .ابنائھم لھذه التخصصات المطلوبة في جامعات بعیدة خارج محافظاتھم
  

ل  ا یتمث ة وطلبتھ ى الجامع ا عل ض واضاف ان توجھا جامعیا جدیدا ستنعكس نتائجھ ایجاب دریس بع بت
ات  ي الكلی ة ف یة خاص ات التدریس ن القاع د م بة العدی ا وحوس یة الكترونی ة االساس اقات الجامعی المس

  .العلمیة

  : أبواب ص/ الرأي 
 24/١١/٢٠١٤اإلثنین                                      
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ذت  ة اتخ ح ان الجامع ا اوض ة لتلبیتھ ات احتجاجی ھدت وقف ي ش ة والت وظفي الجامع ب م ول مطال وح
ة و ة بموظفي الجامع ب المتعلق ن المطال د م ة العدی ن شأنھا تلبی ادة اجراءات م د الزی دیل موع ا تع منھ

ادة السنویة  د الزی ي موع ع الموظف ف ى ترفی ین الموظف باإلضافة ال اریخ تعی ن ت السنویة لتصبح م
دد  ادة ع المستحقة واحتساب سنوات خدمة العلم للموظفین وصدور قرار مجلس االمناء بخصوص زی

ن  دال م بعة ب بح س ة لیص ي الجامع املین ف اء الع یة ألبن د الدراس ب المقاع یفا ان المطال ة، مض اربع
ة  االخرى المتعلقة بموظفي المیاومة وإعادة عالوة التأسیس وتوسیع مظلة التأمین الصحي فإن الجامع

  .تسعى جاھدة لتلبیتھا بالتنسیق مع وزارة التعلیم العالي ومجلس االمناء والتعلیم العالي
  

ي ره روح  وفي ختام حدیثھ نقل رئیس الجامعة رسالتھ الى الجسم الطالب ذي اعتب ة وال ة مؤت ي جامع ف
ة،  م الجامع ي مجال دع ن انجاز وعطاء خصوصا ف وه م ا حقق االنجاز الجامعي، مؤكدا خاللھا ان م
م  ذا الجس ال ھ والوقوف الى جانبھا في التصدي للقضایا والتحدیات یترجم رؤى وتطلعات الجامعة حی

ى الذي قدم من المبادرات الطالبیة الكثیر في سبیل دعم جا ة عل ة وانتمائی م بصمات وطنی معتھم ورس
  .خارطة انجازھا الوطني
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  دورة القائد  الشتویة للجامعات في شباط
  

قرر االتحاد الریاضي للجامعات االردنیة اقامة دورة القائد الشتویة للجامعات في مدینة العقبة في 
  .شباط المقبل

  
بیحات، تشمل الدورة العاب ریاضات خماسي كرة عمر الر. وحسب  رئیس اللجنة الفنیة في االتحاد د

  .القدم للطالب وكرة الطاولة للطالبات
  

الشھر ) ٢٧(مثلما تقرر اقامة بطولة الجامعات للكراتیھ للجنسین في جامعة العلوم والتكنولوجیا 
كانون األول  في قاعات الجامعات االردنیة الحكومیة والخاصة ) ٧(الجاري وكرة السلة للجنسین 

  .كانون األول في جامعة العلوم والتكنولوجیا) ٤(بطولة الضاحیة للجنسین  و
  

خلیل الحجاج  وناصر . من جانب آخر تقرر تسمیة عمید شؤون الطلبة في جامعة العلوم االسالمیة د
الخوالدة من جامعة آل البیت عضوین لمجلس االدارة االتحاد العربي للجامعات، ومخاطبة االتحاد 

للجامعات القامة لقاءات ثنائیة في العاب الكرة الطائرة وكرة الطاولة في الفصل الدراسي الفلسطیني 
  .الثاني في عمان

 24/١١/٢٠١٤ریاضة                                                 اإلثنین                                      /٤: الرأي ص
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  ط
  

  
  
 

  ھدر األموال لعدم استغالل الدراسات
   أحمد جمیل شاكر 

  
ون   ات األردنی وم أساتذة الجامع في الوقت الذي تنتشر فیھ عشرات المراكز البحثیة في المملكة، إْذ یق

رى دا ا، ن ا وتطبیقھ ذ بھ تم األخ خل الوطن وخارجھ بإجراء دراسات وأبحاث لدول عربیة وصدیقة وی
ى الدراسات لبلغت عشرات  ي أنفقت عل الغ الت ع المب األمور عندنا تختلف اختالفا كبیرا، إذ لو تم جم

ة دودة للغای دو . المالیین من الدنانیر، في حین ان االستفادة من ھذه الدراسات تكاد تكون مح ذي یب وال
ادة  أن ھذه الدراسات التي تتم احالتھا في معظم االحیان دون حاجة لھا، تستھدف في الدرجة األولى اف

  .بعض المكاتب والمقربین من المسؤولین في العدید من الوزارات والدوائر الحكومیة
  

ة، والتح ر والبطال ى موضوع الفق ي معظم الدراسات التي جرت على مدار عشر سنوات عل دیثات الت
ا سواء  جرت على ھذه الدراسات كلفت خزینة الدولة مبالغ كبیرة، دون ان تكون ھناك اي جدوى منھ
كلة  ذه المش ى ھ ب عل ة للتغل ول العملی ى الحل را، او حت ر فق اطق االكث ر، او المن ط الفق د خ ي تحدی ف

نح قروض الق الغ بم ذه المب اق ھ م انف و ت ي حین ل ا، ف ة مشاریع صغیرة المزمنة او حتى الحد منھ ام
  .للفقراء، او تأھیلھم لكنا أضأنا شمعة في حلكة اللیل

  
دین  دار العق ى م ة عل ت الخزین ي كلف خر الزیت اس والص تخراج النح ت الس ي أجری ات الت الدراس
دوى  اك ج یس ھن ھ ل ت ان ابقة للنحاس أثبت ت الدراسات الس دنانیر، وكان ن ال ین م دة مالی الماضیین ع

  .النحاس بكمیات تجاریة وكان یتم تجدید ھذه الدراساتاقتصادیة من استخراج 
  

ع،  ى أرض الواق م یخرج ال ا ل یئا عملی ن ش ي االردن لك اء ف مبالغ كبیرة انفقت على مركز تطویر البن
ة  واد الطبیعی اء، واستعمال الم ة البن یض كلف ن شأنھا تخف ة م وان أي جھة حكومیة لم تصل الى معادل

  .لكبیرة لتوفیر السكن المناسب، وبأقل كلفةالقریبة من مشاریع االسكان ا
  

ة  ة الملكی ة العلمی تغالل الجمعی ى اس دعو أوال ال ا ن ة الدراسات واالبحاث، لكنن ن اھمی ل م ن ال نقل نح
ة البحث  درج تحت مظل والجامعات االردنیة، واساتذة الجامعات في اجراء مثل ھذه الدراسات التي تن

ي  ة الت ة العلمي، والدراسات المیدانی ن البیئ م الدراسات ع ى ان اھ ة، حت ات االجنبی ا الجامع ي بھ تعتن
حاب  اء، وناطحات الس ة مشاریع الكھرب ة واقام ة، والدراسات االجتماعی وارد الطبیعی واستخراج الم
ي  رة ف ات الكبی ا اساتذة الجامع وم بھ ة یق واستغالل الصحاري والمناطق الجافة، والزراعات النموذجی

واب  الدول المتقدمة ایضا، ي أب ا تصب ف ر ضروریة ألنھ ى اجراء أي دراسة غی فاننا لسنا بحاجة ال
  .ھدر أموال الدولة

 مقاالت

 24/١١/٢٠١٤اإلثنین                                                                                   الدستور                      
  



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

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

32 

  
 منعطفات االصالح وآفاق تطبیقھا

  سامي المعایطة
  
  

ن  ة أو م ال یمكن للمحلل والمتابع إال أن یعترف بوجود إرادة وحراك سیاسي سواء كان نابع من الدول
إلصالح ، ولكن السؤال المھم والمفصلي مدى تأثیر ھذه المبادرات المجتمع المدني أو األحزاب نحو ا

والحراك في ایجاد بیئة حقیقیة للعمل السیاسي الناضج ومستوى التأثر بھا من المجتمع وخصوصا فئة 
ة  یة والمجتمعی وى السیاس ف الق ام مختل روح أم م والمط لي والمھ ؤال المفص و الس ذا ھ باب وھ الش

ع مسارین للوقوف على اإلسباب الحق ا ان نتب ا لن ع وھن ى المجتم ا عل یقیة دون إنعكاسھا انعكاسا حقیقی
د  ا وتحدی الي لتقییمھ إما الوقوف عند كل تجربة كحالة منفصلة والعوائق والتحدیات أو أخذ مسار إجم
ة او  ة او الدولی أسباب تراجعھا بحیث یجمعھا قواسم مشتركة وإن إختلفت الظروف السیاسیة واالقلیمی

ة ومتصلة الداخ ة متكامل ر تجرب ة تعتب ة األردنی ث أن التجرب اني بحی ع التوجھ الث ا م لیة واألدوات وأن
ى  ول ال ي الوص ا وھ ق علیھ ة نتف ى نتیج لتنا ال ي أوص دیات الت ات والتح بة للمعیق ال بالنس ذلك الح وك
ة  بابیة واالجتماعی یة والش ة والسیاس ة الحزبی وج التجرب اب نض وار وغی ن الح دود م ق مس طری

ي سأقف و ة اإلصالحیة والت ات الرسمیة والمجتمعی ادرات والتوجھ ن المب رغم م االقتصادیة وعلى ال
ة نظري  عندھا تالیا فإن التحدیات والمعیقات ما زالت حاضرة ألسباب متعددة ویمكن تلخیصھا بوجھ

  :بما یلي 
  
ة  -١ ة والدول اھیم الدیمقراطی ي لمف افي والسیاس ري والثق وعي الفك اب ال ة غی ة حال ة والتعددی المدنی

ن  ة أو م ن داخل الدول د العكسي م وى الش ى تسمیتھ بق ا أصطلح عل ذا م ا وھ ان بھ وأحیانا عدم اإلیم
خارجھا وحتى مؤسسات المجتمع المدني واالعالمیة لتعارض ذلك مع مصالحھا او دوافع المناكفة او 

  .عدم االیمان بمفاھیم دولة القانون والمؤسسات 
  
روف االقلیم -٢ رة الظ ادرة او فك ة مب اض ای ر الجھ ررا للكثی كلت مب ي ش یة الت و سیاس ة والجی ی

  .إصالحیة نتیجة الحروب والمنعطفات واالزمات االقلیمیة وغیرھا
  
اربا  -٣ ق تض ا خل ة مم ة والدول ة والحزبی وى السیاسیة واالجتماعی ف الق ین مختل ة ب دام الثق ة انع حال

  .تجربةوصراعا إنعكس بشكل مباشر على عدم نضوج أي 
  
تثناء  -٤ لة باس ة الفاش الس النیابی ارب المج ي  ٨٩تج ل السیاس ة العم ن تجرب لبیا م ا س ق موقف ا خل مم

  .والبرلماني او مبدا تدوال السلطة
  
ا شكل  -٥ التشریعات الناظمة للعمل السیاسي من قانون انتخاب واحزاب واجتماعات ومطبوعات مم

  .السیاسيقیدا على نجاح ونضج البیئة الحاضنة للعمل 
  
ز العمل  -٦ ات ضاغطة وتمی وى الضغط او لوبی غیاب المبادرات المجتمعیة والحزبیة او ما یسمى ق

  .السیاسي واالجنماعي بالتشتت والتبعثر والعمل الفردي
  
ا  -٧ ار وتطبیقھ اج األفك رار وإنت نع الق ي ص اركة ف ي المش ة ف تھم الحقیقی باب فرص اء الش دم اعط ع

  .وتحویلھا الى قصص نجاح

 24/١١/٢٠١٤اإلثنین                                                                      عمون                                 
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ى  -٨ ة عل ة الظرف اقتصادي مقدم د أولوی ا اوج ة مم ر والبطال تردي الوضع االقتصادي وتفشي الفق

  .ایة مبادرات أخرى وخصوصا في األطراف
  
تیعاب  -٩ دم واس ھا وع میة وإجھاض ر الرس میة وغی بابي الرس ل الش نة للعم ات الحاض اب البیئ غی

  .الشباب المبادر والمبدع في اخذ فرصھم
  

ردي الع -١٠ ى ت وم عل ة تق ق بیئ ا خل ات مم دارس والجامع ل الم ة داخ ة واالكادیمی ة التعلیمی ملی
ري  رف الفك ف والتط ي العن درا لتفش بحت مص ة وأص ة الجامع اب الھوی ة وغی ات الفرعی الھوی
ویر  ات تن ات بیئ ون الجامع دال من ان تك ى المجتمع فب واالجتماعي والدیني وغیرھا مما انعكس عل

  . صدیر العنف واالزمات واالمراض المجتمعیةوثقافة اصبحت مصدرا لت
  

ة أو  -١١ ة أو المجتمعی وى الحزبی ة أو الق دى الدول واءا ل ة س یة والفكری ادات السیاس د القی دم تجدی ع
ى  ة ال ذ فرصھم القیادی ن خالل أخ النقابیة مما خلق حالة احباط لدى الشباب وفقدانھم االمل بالتغبیر م

  .ف والتطرف والنزعات الفرعیةالتعبیر عن الذات من خالل العن
  

انون احزاب  -١٢ وافقي وق ات ت انون انتخاب ن خالل ق ال شك بان الحل یبدا ببناء حیاة حزبیة سلیمة م
دیات والتطرف  ة التح ي مواجھ م ف دیمقراطي وتعزیز الھویة الوطنیة الجامعة وإعطاء الشباب دورھ

  .والعنف والمخدرات 
  

ات  -١٣ ین المحافظ ة ب اب العدال ار غی راف وانتش ي االط ا ف ة وخصوص بات التنمی ع مكتس ي توزی ف
  .الفساد المالي واالداري بمختلف اشكالھ داخل بعض المؤسسات 

  
ا  -١٤ ات وارتباطھ ب السیاس ل تقل ا یجع ي مم تراتیحي المؤسس یط اإلس یة والتخط اب المؤسس غی

د ع الم ات المجتم زاب ومؤسس ات واالح دى الحكوم ة ل اب البرامجی خاص وغی ات باالش ني والمؤسس
  .الرسمیة 

ي مجال اإلصالح  ادرات السیاسیة ف رز المب ى اب وف بشكل مجرد عل ن الوق دمات یمك بعیدا عن المق
  :السیاسي واإلعالمي للعقد الماضي بالمحاور التالیة 

  
اني" رسالة عمان"رسالة عمان أطلقت ) ١ ن تشرین الث ي التاسع م ة ف در المبارك وفمبر /في لیلة الق ن

، وجاءت ٢٠٠٥إعالن األردن عزمھ على عقد المؤتمر اإلسالمي الدولي في عمان عام قبل  ٢٠٠٤
ع اإلنساني أنصع صور  دم للمجتم ذي ق ھ، ال ف وحقیقت الرسالة للتوعیة بجوھر الدین اإلسالمي الحنی

  .العدل واالعتدال والتسامح وقبول اآلخر ورفض التعصب واالنغالق
  
یمھا ف) ٢ رى تقس ة وج دة الوطنی ذه األجن دور ھ ات ت ة والسیاس یة الحكوم االت رئیس ة مج ي ثالث

ل  ارة، وتكاف ام التج ى أم واجز أدن الي، وح باط م ة وانض تثمار جاذب ة اس ق بیئ ول خل ات ح المقترح
ى  واء تعمل عل ر احت اجتماعي داخلي، وتنمیة إداریة، وعدالة، ومساءلة، وشفافیة، وسیاسة عمل أكث

وظیف دعم ال ي، وال دریب المھن ة حول ساعات إقامة الت ى لألجور، والضوابط الُمْحكم ّد األدن ي، والح
ن أحجار . العمل، والدعم المطلوب للمشروعات الصغیرة والمتوسطة ر م وعي یعتب یم الن كما أن التعل

ً في ھذا المجال   .الزاویة أیضا
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اعي  اه االجتم ین الرف ادیة وتحس ة االقتص ز التنمی ي حف ات ف ة والسیاس الحات الحكوم ھم إص وستس
ة، و ة المشاركة االجتماعی ع عملی ذا المجال أن توّس ي ھ د ف األمن الحقوق والحریات األساسیة وبْقص

ة  ى الرعای ة الوصول إل انون، وإمكانی ام الق والحریة الدینیة، والتنمیة السیاسیة والثقافیة، والمساواة أم
دمات .المسؤول الصحیة، وحریة التجّمع، وحریة التعبیر، وتوسیع نطاق القطاع اإلعالمي الحرّ  الخ

ن  ل عام یمك ة، ووسائل نق ل آمن ویر شبكة نق ذا تط مل ھ ات االقتصادیة ویش ة والقطاع ى التحتی والبن
ة وصول  ة، وإمكانی فة، واستدامة بیئی تحّمل كلفتھا، ومصادر میاه كافیة، وإمدادات للطاقة تراعي الُكلْ

ة صنا ات واالتصاالت، وتنمی ة عالمیة شاملة لتكنولوجیا المعلوم دمات مالی ق للوظائف، وخ عیة وخل
ة حیة كافی ة ص دمات رعای ى خ ول إل ة الوص لیمة وإمكانی ة .س ات الملكی ر والتوجیھ ذا لألوام وتنفی

دة  ة لألجن ادىء العام ات والمب ة التوجھ السامیة، عملت الحكومة ومن خالل لجان مختصة على ترجم
  .الوطنیة

  
ھدف وفي ضوء ما یجري من تحوالت اقتصادیة برنامج التحول اإلقتصادي واإلجتماعي والذي ی) ٣

ق  وطن وف ھ ال ع علی ذي اجم اعي ، ال عالمیة واقلیمیة ، تم إطالق برنامج التحول االقتصادي واالجتم
الحات  ة واالص دمتنا االجتماعی ي خ تقبل ، وف ي المس تثما ف ھ لإلس مولیة وجریئ ة وش وة متكامل خط

ذب االستثمارات ال ي ج ي االسراع ف ائج الھیكلیة ، وف ع نت ى الواق ق عل ث نحق ة ، بحی ة واالجنبی محلی
ام  الل ع واطن خ ة للم ین المعیش ي تحس ة ف انون  ٢٠٠٢ملموس ي ق ك ف ذیر ذل رورة تج ى ض وعل

د ،  ة االم د وطویل الموازنة العامة والموازنات المستقبلیة ، وضمن استراتیجیة واضحة ، قصیرة االم
الحا ى االص ز عل ن التركی دروس م التحول الم ك ب وطني وذل ا ال ذ برنامجن دء بتنفی ة ، والب ت المالی

  .الشمولي ، الذي یحقق النمو االقتصادي واالجتماعي ویعزز االستقرار النقدي والمالي
  
انون صندوق ) ٣ ى ق صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمیة صدرت اإلرادة الملكیة السامیة بالموافقة عل

ام  ة ع اني للتنمی دهللا الث ك عب فھ م، و٢٠٠١المل ل بوص ندوق لیعم ىء الص انون أنش ذا الق ى ھ بمقتض
دعم  منظمة غیر حكومیة، تسعى إلى تحقیق التنمیة في مختلف محافظات المملكة ومناطقھا، ولیسھم ب
ع مكاسب  ى توزی دف إل ة؛ تھ ة تنمویّ ة مشروعات وطنیّ الجھود التنمویّة االجتماعیّة والتعلیمیّة، بإقام

ن التنمیة المستدامة، عبر الشراك ا یحّس دني، بم ة مع مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع الم
امج  ا األردن برن ة شباب كلن دیمقراطي وھیئ ین ال امج التمك ھ برن ق عن واطن وانبث مستوى معیشة الم

اني صندوق ، ٢٠١٢دیسمبر /كانون األول ١٠التمكین الدیمقراطي في  دهللا الث ك عب ة المل وجھ جالل
اني لل دهللا الث ك عب ھ المل ارة جاللت الل زی ك خ اء ذل دیمقراطي، وج ین ال ادرة التمك ذ مب ة لتنفی تنمی

ویھدف البرنامج .للجامعة األردنیة وإلقائھ خطاباً في مناسبة الذكرى الخمسین لتأسیس الجامعة األم
ات  إلى بلورة وتنفیذ مبادرات ونشاطات تكّرس الثقافة الدیمقراطیة، والمشاركة السیاسیة، وأخالقی

وار  ادیین الح م الری الل دع ن خ ة، م ؤولیة االجتماعی وعي، والمس ل التط ة العم ادف، وثقاف الھ
  االجتماعي

  
ن التشریعات فحسب،  یس مجموعة م دیمقراطي ل أن التحول ال وتعبر انطالقة البرنامج عن القناعة ب

ل المنظ ذر بشكل تراكمي وبالممارسة، وتعم ة تتج ة وسلوكیة وتعلیمی ة قیمی ً ثقاف ان إنما ھو أیضا ومت
  ..التشریعیة والقیمیة كمسارین متالزمین

  
اني) ٤ رین الث ي تش ام /األردن أوال ف وفمبر ع وم ٢٠٠٢ن اني مفھ دهللا الث ك عب ة المل ق جالل ، أطل
ى ترسیخ روح . ، لتعزیز أسس الدولة الدیمقراطیة العصریة)األردن أوال( دف إل وھي خطة عمل تھ

ع  اء األردن وتطویرهاالنتماء بین المواطنین، حیث یعمل الجمی ي بن وم .شركاء ف د مفھ األردن "ویؤك
رام والتسامح، " أوال ة االحت ى نشر ثقاف دف ال ن المصالح، ویھ ا م تغلیب مصلحة األردن على غیرھ
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ة  فافیة والعدال ة والمحاسبة والش ة العام انون والحری یادة الق ة وس ة البرلمانی اھیم الدیمقراطی ة مف وتقوی
  .والمساواة 

  
ا األر) ٥ ادرة كلن اني مب دهللا الث ك عب ة المل ق جالل ا األردن أطل ى كلن ا األردن"دن ملتق ي " كلن ف

ات ٢٠٠٦یولیو عام /تموز ین مكون ى رؤى مشتركة ب تند إل ي شامل یس دف تأسیس منظور وطن ، بھ
ة  ة ذات العالق رارات العام ة الق ي صیاغة بنی یس ف ة، ل المجتمع األردني، عبر مشاركة واسعة وفاعل

  .طني فحسب، ولكن أیضا وبالمقدار نفسھ، تنفیذ ھذه القرارات ومتابعتھبالحراك الو
  
ة ) ٦ ات العام وق اإلنسان والحری ز حق اني تعزی في مجال حقوق اإلنسان أولى جاللة الملك عبدهللا الث

ي عام . وحمایتھما جّل عنایتھ ة  ٢٠٠٠ولتحقیق رؤیة جاللتھ في ھذا المجال أمر ف ة ملكی بتشكیل ھیئ
ى  ل عل ي األردنتعم ان ف وق اإلنس ة حق ز حال ام . تعزی ان ع وق اإلنس وطني لحق ز ال س المرك وتأس

  .، بموجب قانون، لیعمل على تحقیق الرؤیة الملكیة لحمایة حقوق االنسان٢٠٠٢
  
ي عام ) ٧ ن الحسین سلطاتھ الدستوریة ف اني اب دهللا الث ك عب ة المل األوراق للنقاش منذ أن تسلم جالل

ي األردن، أرسى جاللتھ ر١٩٩٩ ن خالل . ؤیة واضحة لإلصالح الشامل ومستقبل الدیمقراطیة ف وم
ي  ز حوار وطن ى تحفی ھ إل ك، یسعى جاللت ة المل ي ینشرھا جالل ھذه السلسلة من األوراق النقاشیة الت
ق،  اء التواف دف بن ا األردن، بھ ر بھ ي یم دیموقراطي الت ول ال ة التح الح وعملی یرة اإلص ول مس ح

  شعبیة في صنع القرار، وإدامة الزخم البناء حول عملیة اإلصالحوتعزیز المشاركة ال
  

ى یة األول ة النقاش ة : الورق یة الثانی ة النقاش ددة ،الورق ة المتج اء الدیمقراطی و بن یرتنا نح ویر :مس تط
  نظامنا الدیمقراطي لخدمة جمیع األردنیین

ة  ا المتج: الورقة النقاشیة الثالث ا لنجاح دیمقراطیتن ة أدوار تنتظرن ة النقاشیة الرابع نحو : ددة ، الورق
ة النقاشیة الخامسة  ة، الورق ة فاعل دیمقراطي"تمكین دیمقراطي ومواطن ق التحول ال داف، : تعمی األھ

  .والمنجزات، واألعراف السیاسیة
  
دأ ) ٨ ق مب اني لتحقی دهللا الث ك عب ة المل ق سعي جالل ن منطل م"القضاء م دل أساس الحك تشكلت " الع

ة الملكی ام اللجن ذ ع ائي من از القض ویر الجھ ق  ٢٠٠٠ة لتط ھ وف ویره وتحدیث ى تط ت عل ي عمل الت
ت تحول دون . استراتیجیة تطویر القضاء ة كان ات تقلیدی ى تجاوز منعطف وتسعى ھذه االستراتیجیة إل

ده  ذي یری انوني والقضائي ال تمكنھ من االنطالق والدخول إلى عالم العصرنة والحداثة واإلصالح الق
ة أن جاللتھ،  ن دون إصالحات "وسط قناعات ملكی ة واقتصادیة م ة وتعلیمی ة سیاسیة وإداری ال تنمی

ة " جذریة تطاول جمیع محاور عملیة التقاضي التي من شأنھا تكریس اواالستقرار والشعور بالطمأنین
ة، خصوصا أن  ا الدولی ا أبعادھ ان لھ ذه اإلصالحات ك وتعزز المكاسب االستثماریة في الدولة مثل ھ
ق  ة تطبی از القضائي بمراقب زام الجھ دى الت و انعكاس لم ا ھ دمھا أو تراجعھ دى تق ة وم سمعة أي دول
ادىء  ا لمب انون وتطبیق یادة الق األنظمة والقوانین وتأكید سیادتھا انسجاما مع رؤیة دولة المؤسسات وس

ل األردن ال ع، لیحت راد المجتم ین أف ة العدالة والمساواة والشفافیة وتكافؤ الفرص ب ین  ٢٣مرتب  ١٠٢ب
  .٢٠٠٥دولة في العالم من حیث استقاللیة جھازه القضائي، وفقا لتقریر التنافسیة العالمیة عام 

  
د على استقالل : اإلصالحیة وتشمل ھذه التعدیالت٢٠١١التعدیالت الدستوریة ) ٩ النصوص التي تؤكِّ

انون، یادة الق رض س َ یة ف ا األساس ً ُمھّمتھ لطة اره ُس اء، باعتب وق  القض رام حق اواة واحت ق المس وتحقی
ق  من ح ات، وتض ون الحری ة وتص ة والكرام ق العدال ّ ي تحق مانات الت ة الض ّ ا بكاف ان وإحاطتھ اإلنس
ع  المواطنین في حیاة كریمة آمنة ومشاركتھم في صناعة القرارات والسیاسات الناظمة لمسیرة المجتم
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ة ولتحقیق كل ذلك، فقد اشتملت التعدیالت عل. الدیمقراطي ھ إنشاء المحكم ة ورئیسیة من ى قواعد ھاّم
ة  ات محاكم ى االنتخاب راف عل ة لإلش ّ تقل ة مس اء ھیئ ة إنش اییر الدولی ل المع من أفض توریة ض الدس
ائج  ي نت ن ف ة الطع ا المدنی اكم العلی وزراء بالمح ة ال ة محاكم ة إناط اكم المدنی ام المح دنیین أم الم

ثالث حاالت االنتخابات أمام القضاء المدني تحدید صالحیّ ة ب وانین مؤقت ات السلطة التنفیذیة بوضع ق
وتشمل  ٢٠١٤والتعدیالت الدستوریة عام ١٩٥٢على سبیل الحصر كما كان علیھ الحال بدستور عام 

انون،  - ام الق ا الحك ة وفق ات عام ة واي انتخاب تنشأ بقانون ھیئة مستقلة تدیر االنتخابات النیابیة والبلدی
ب ولمجلس الوزراء تكلیف  ى طل الھیئة المستقلة بادارة اي انتخابات اخرى او االشراف علیھا بناء عل

ات ك االنتخاب اجراء تل ا ب ة قانون ة المخول ادة .الجھ ادة  -٢م ص الم ى ن تور ) ١٢٧(یلغ ن الدس م
الي النص الت ھ ب وطن وسالمتھ -١: ویستعاض عن ن ال دفاع ع ي ال یش ف ة الج ر مھم ین  -٢. تنحص یب

اتبقانون نظام الجیش وال وق والواجب ن الحق ا لمنتسبیھا م درك وم ى  -٣. مخابرات والشرطة وال عل
ادة  ي الم ا ورد ف رغم مم ا ) ٤٠(ال ابرات ویقیلھم دیر المخ یش وم د الج ك قائ ین المل تور، یع ن الدس م

  .ویقبل استقالتیھما
  

ة تشكیل الملك لجنة النزاھة الوطنیة تعنى بأھمیة تطویر منظومة متكاملة وفاعلة للنزاھ) ١٠ ة الوطنی
ق  ة تتواف ة الوطنی أكد جاللة الملك عبدهللا الثاني أھمیة تطویر وتحدیث منظومة متكاملة وفاعلة للنزاھ

املة الحیة الش یرة األردن اإلص اح مس ي نج یا ف ا أساس ون ركن ا، لتك ع جمیع اف المجتم ا أطی و .حولھ
ة عل ة الوطنی ة النزاھ ز منظوم ة لتعزی ة الملكی اء اللجن یس وأعض ف رئ ة تكلی ام اللجن رورة قی ى ض

ا  ة لھ ة التنفیذی ى الخط افة ال را، إض ا أخی ت منھ ذي انتھ ة، وال ة الوطنی اق النزاھ ودة میث رض مس بع
والمرتبطة ببرنامج زمني محدد، على مختلف فعالیات المجتمع تمھیدا لعقد مؤتمر وطني عام لضمان 

ك ة المل ال جالل ق حولھاوق ى أن یكون: "أعلى درجات التواف ع إل ق  نتطل ة خارطة طری اق النزاھ میث
  ".لتفعیل وتنظیم عمل الجھات الرقابیة، بما یعزز ثقة المواطنین في جمیع مؤسسات الدولة وأدائھا

  
ي ) ١١ عید اإلعالم ذا الص ى ھ ا عل أس بھ ازات ال ب ق األردن إنج ف، حق نوات ونی ر س الل العش خ

م تأسی َل وطّور قانون االجتماعات العامة، وت ة والسیاسي، فُعدِّ ة وطنی َت لجن ل ین، وُشكِّ ة المعلم س نقاب
انوني  ى ق اح إل وطني المت ق ال ا التواف زاب، وقادن اب واألح انوني االنتخ أن ق ي ش دارس ف وار للت للح
اءت  م ج یة، ث توریة والمؤسس وات الدس ر القن ا عب تمرار تطویرھم ى اس ع إل اب نتطل زاب وانتخ أح

تور ث الدس والي ثل ت ح ي طال توریة الت دیالت الدس ن التع د م رت المزی ات، ووف خت الحری ، فرس
ة  اة البرلمانی ل الحی ة تعطی الضمانات للسلطة القضائیة والتشریعیة إزاء السلطة التنفیذیة، فألغت إمكانی

ونحن نعیش الیوم األثر اإلیجابي لھذه التعدیالت على حیاتنا السیاسیة، كما . وقیَّدت حل مجلس النواب
ذ . ، أبرزھا المحكمة الدستوریة والھیئة المستقلة لالنتخابنتج عنھا مؤسسات دیمقراطیة جدیدة ا نف كم

ي،  دیمقراطي والسیاس د ال ة التجدی ك لعملی ة المل ة جالل اور رؤی كلت مح ي ش تحقاقات الت ة االس جمل
نِجَزت القوانین الناظمة للحیاة السیاسیة ُ   .فأ

  
ن) ١٢ ھ م ا تشتمل علی ة، بم درات  أطلق جاللتھ الخطة لإلستراتیجیة اإلعالمی اء الق ّددة لبن ات مح آلی

ا القطاع اإلعالمي  اني منھ ي یع ات والثغرات الت د المعیق ن تحدی اإلعالمیة المؤسسیة، وما تتضمن م
ویره ة لتط ات الدافع راح اآللی ي، واقت ات , األردن ي المؤسس ي ف ل اإلعالم رف العم ق ش من مواثی ض

ة وج ى أھمی افة إل یاتھا؛ إض ا وخصوص ب إمكانیاتھ ة، حس ى المختّص وفر عل كاوى یت س للش ود مجل
داف  ق لألھ ن شأنھ أن یضمن استمراریة العمل المؤسسي المحق إمكانیة معالجة القضایا الخالفیة، م
ذا  ي النھوض بھ والنتائج بالشكل األمثل، ما یؤكد شراكة ومسؤولیّة جمیع أطراف العملیة اإلعالمیة ف

ة، والتعب ة األردنی الة الدول ة رس ّم، لخدم اع المھ ا، القط وت مواطنیھ ا، وص ة وقّوتھ َم الدول ی ِ ن ق ر ع ی
  .بالشكل الذي یلیق بھذا الوطن ومنجزه ونھضتھ 
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اء ) ١٣ ة البن ار التخاصیة و أھمی یم اث ة لقی اني لجن دهللا الث ك عب ة المل شكلت الحكومة بتوجیھات جالل

داد االستراتیجیات االقت ي إع ا ف اد علیھ ة التخاصیة، واالعتم تقبلیة، على نتائج تقریر لجن صادیة المس
ق  ر بعم ة بدراسة التقری ام الحكوم ة قی ى أھمی ھ إل ام وأشار جاللت ین القطاعین الع ز الشراكة ب وتعزی
ي  ات الت ع التوجیھ ا یتماشى م لتقییم الواقع واعتماد توصیاتھ في إعداد االستراتیجیات المستقبلیة، وبم

  .تضمنتھا الرسالة الملكیة لرئیس الوزراء
  

ى وتزامن تسلیم  ا إل ا فیھ وزراء دع یس ال ى رئ ك إل تقریر لجنة التخاصیة مع رسالة وجھھا جاللة المل
ق إطار متكامل یعزز  ة، وف ي للسنوات العشرة المقبل وضع تصّور مستقبلي واضح لالقتصاد األردن

ی ز ق زِّ وطني، ویُع ن تنافسیة االقتصاد ال ن م م أركان السیاسة المالیة والنقدیة ویضمن اتساقھا، ویُحسِّ
ة  اة الكریم أمین الحی ً إلى تحقیق التنمیة الشاملة والمستدامة، وت اإلنتاج واالعتماد على الذات، وصوال

  ".ألبناء وبنات أردننا الحبیب"والمستقبل المشرق 
  

ھ،  ن االطالع علی ع م تمكن الجمی ر، ونشره لی ا تضمنھ التقری تفادة مم ولفت جاللتھ إلى ضرورة االس
ً إلى أن النجاح ال امشیرا .  یحدد بعدم ارتكاب األخطاء، بل من خالل القدرة على استخالص العبر منھ

ذي  ر ال ا التقری ي مر بھ ذ تشكیلھا، والمراحل الت واستمع جاللتھ، حول مسار ومحاور عمل اللجنة من
ام. سلمتھ إلى الحكومة ى األرق ا عل ي عملھ ة ف تناد اللجن ً إلى اس  أھم النتائج التي تضمنھا التقریر، الفتا

  .والحقائق في تقییم عملیة الخصخصة ونتائجھا
  

دھا خصوصا  وف عن دیات وسبل الوق ات والتح كل ما سبق یدعونا الى التوقف وقفة جادة عند المعوق
  .في ھذا الظرف الحساس واإلقلیم الملتھب 
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 إعالنات
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  ت رأي«علم ین ال ملت» ع الي ش یم الع س التعل ویة مجل ة لعض یبات النھائی : ان التنس
عبد الرحیم الحنیطي وعبد الكریم القضاة وصالح جرار وھند ابو شعر وأمین : ساتذةاأل

لبي ن الش وني وحس د العجل اقبة واحم ة . المش در اإلرادة الملكی ع ان تص ن المتوق وم
  .بالموافقة على المجلس الجدید األسبوع المقبل

  
  

 ریع ع وان التش ام دی ین ع میة أم رر تس اعي ق مان االجتم س إدارة الض ف مجل د اللطی ب
ة  حفیة األردنی ة الص س إدارة المؤسس ي مجل وا ف داوي عض رأي«النج ن » ال ثال ع مم

  .الضمان االجتماعي
  

  
  ة د أقصاه نھای ي موع ا ف یخ والشمام بإزالتھ ت أصحاب معرشات البط ان طالب ة عم أمان

ا .. الشھر الحالي ى إزالتھ طر ال ا ستض ن أنھ ذه المعرشات م حاب ھ ذرت أص ة ح األمان
ودة ب رة والع اریح م الفین تص نح المخ دم م ر بع یھم والنظ ة عل اریف اإلداری ة المص كاف

رى  ر . أخ ي أواخ مام ف یخ والش ات البط حاب معرش ة ألص اریح الممنوح ت التص وانتھ
  .تشرین األول لكن األمانة أمھلتھم الى الثالثین من تشرین الثاني الحالي إلزالتھا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 زوایا الصحف 

 24/١١/٢٠١٤اإلثنین                                                                عین الرأي                                   
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 دا تحت رعایة رئیس الوزرا ام غ ء الدكتور عبد هللا النسور تعقد وزارة تطویر القطاع الع
یة  ي األوراق النقاش ا ورد ف ة م ل لمناقش ة عم ي ورش افي الملك ز الثق ي المرك اء ف الثالث
ة وإصالح القطاع  ج عمل الحكوم ب الخاص بتطویر نھ ق بالجان ا یتعل لجاللة الملك فیم

الشرائح والفعالیات الوطنیة واالستفادة من العام، كما سیتم االستماع آلراء ممثلي مختلف 
ول  ات التح ن متطلب ً م ا ك متطلب ار ذل ومي باعتب ل الحك ج العم ویر نھ ي تط ذه اآلراء ف ھ

  .الدیمقراطي الذي یقوده جاللة الملك
  

  ة ة والتنمی ي للبیئ دى العرب ؤتمر السنوي للمنت یستضیف االردن غدا االربعاء فعالیات الم
ن « ة والتنمیة من االردن ودول عربیة وعالمیة تحت شعار بمشاركة خبراء في البیئ األم

  .«الغذائي 
  

 ـ د ل » صنارة الدستور»شكا زوار سوق الخضار خلف المسجد الحسیني الكبیر بوسط البل
ن التحرش اللفظي  من ممارسات وافدین یمتھنون نقل بضائع المتسوقین والتي ال تخلو م

ات منھم المجموع ن ض ارة وم دي بالم وق  والجس ذا الس زور ھ ي ت ة الت یاحیة االجنبی الس
  .الشعبي في ظل غیاب الرقابة عن ھذا السوق

  
  أمھلت أمانة عمان أصحاب معرشات البطیخ والشمام والذین انتھت التصاریح الممنوحة

اریخ  ة بت ل االمان ن قب م م الي  ٣١/١٠/٢٠١٤لھ ھر الح ة الش اه نھای د أقص ى موع ال
ل  إلزالتھا وااللتزام ٣٠/١١/٢٠١٤ ا وتحمی م واال ستضطر إلزالتھ الفترة الممنوحة لھ ب

  .أصحابھا المصاریف
  

  م شارع ي أھ ة ف اشتكى أصحاب المطاعم والمحالت التجاریة من انتشار الروائح الكریھ
م اتصلوا « الكوفي شوب › ، وقال بعض أصحاب«شارع الشالالت «سیاحي بالعقبة  انھ

  .ودون جدوىبالمعنیین بسلطة العقبة منذ فترات طویلة 
  

  ول ال والخی بط الجم ة لض ة بحمل ات األمنی ع الجھ اون م ة وبالتع لطة العقب رق س قامت ف
د  ة بع د أن تسببت بحوادث للسیاح والسكان، وجاءت الحمل الھائمة في شوارع العقبة بع

  .یومین من قیام أحد أصحاب عربات الخیل بدھس متسابق رالي سیارات
  

 تأھیل وتطویر بابور طحین القصار بھدف المحافظة على تقوم مدیریة السیاحة في مادبا ب
ا السیاحیة  د ضمن مسارات مادب تج سیاحي جدی ى وإیجاد من دیم للمبن ي الق الطابع التراث
ابور  ي ب ز ف اج الخب رق إنت ح وط ن القم دث ع ص یتح ف متخص اء متح افة إلنش باإلض

  .الطحین

 24/١١/٢٠١٤اإلثنین                                                              صنارة الدستور                               
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  غ اجي أبل ل بلت ان عق راخی" زواریب"أمین عم ص محالت شارع األردن أن موضوع ت
ة اآلن د الدراس ة . قی ق أنظم تتم وف الت س ذه المح راخیص ھ ة ت ال إن عملی اجي ق بلت

  .شریطة إزالة التعدیات" األمانة"وتعلیمات 
 
  ة جمعیة الشؤون الدولیة تصدر في السادسة من مساء یوم غد بیانا حول األوضاع الراھن

دیات  عربیا ومحلیا، خصوصا فیما یتعلق بتحصین الجبھة الداخلیة للوقوف في وجھ التح
  .التي تھدد أمن األردن واستقراره، وذلك في مقر الجمعیة بعمان

 
  ة وم الجمع یم ی بابیة تق ات ش ائریة وحراك ة وشعبیة وعش وى وطنی المیة وق ة اإلس الحرك

وان  ت عن دة تح یرة حاش ل مس وان"المقب ي العن دس ھ الة ". الق د ص ق بع یرة تنطل المس
  .الحسیني باتجاه ساحة النخیل بوسط البلد في عمان الجمعة من المسجد

 
  اء د األربع د غ اء بع ن مس ابعة م د الس ي عن اد یلق ة الفس ي لمكافح د األمیرك یس المعھ رئ

ن الفساد"محاضرة تعریفیة حول  ة م ي الوقای ي ". دور القطاع الخاص ف المحاضرة، الت
  .الشیراتونیرعاھا رئیس ھیئة مكافحة الفساد سمیح بینو، تقام في فندق 

 
  اء ة للبن ادرة األردنی زم"المب ول " زم ة ح دوة حواری د ن اء غ ن مس ة م د الخامس یم عن تق

  ".تنمیة الحیاة الحزبیة والسیاسیة في األردن"
 
  وان دوة بعن د ن اء غ ن مس ف م ة والنص ي السادس نظم ف عبیة ی دة الش زب الوح امي "ح تن

ً  -الغضب الشعبي الفلسطیني ا  الندوة، الت". القدس نموذجا دث فیھ ي تقام بمقر الحزب، یتح
واف  ل ن طینیة الزمی ؤون الفلس ي الش ث ف ب والباح اب والكات عید ذی زب س ام الح ین ع أم

  .الزرو
 
  ب ع النائ س، التضامن م واب، خالل جلسة أم س الن ب مجل النائب خیر أبو صعیلیك طال

ا خلیل عطیة ضد الھجمة التي یتعرض لھا من قبل الصحافة اإلسرائیلیة جراء موق ھ مم ف
 .یجري في مدینة القدس المحتلة

  
  ة ي الجامع ة ف ة والثقافی ات العام الم والعالق دة اإلع یف وح تستض

اء،  األردنیة، في الثانیة عشرة والنصف من ظھر یوم بعد غد األربع
ادي (في مدرج اإلشبیلي بكلیة الزراعة، وضمن برنامجھا الجدید  ری

ي دو)أردن ذاء وال ة للغ ة العام دیر المؤسس ل ، م دكتور ھای اء ال
ا  ة ومھامھ ذه المؤسس ادة ھ ول ری ة ح ع الطلب وار م دات للح عبی

 .١٦: مرصد ثقافة في الجریدة ص.// .وتطلعاتھا
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  ادات االخوان المسلمین ض قی ھ بع ة وأبلغت ب ن الحكوم در ع ح ص ح المالم اتجاه واض

  .بعدم وجود نوایا تصعید وبانحسار القضیة في مخالفات القانون
  

 نجم ال اء ال دا الثالث ان غ ي عم دس ف ة الق ل جامع ي حف یغني ف اف س د عس طیني محم فلس
  .بحضور نخبة عریضة من رجال العلم واألعمال والمتبرعین

  
  وات مكافحة دریب ق ل وت برنامج خاص مدعوم من دول خلیجیة تحت عنوان إعادة تأھی

  .ملیون دوالر تم توقیعھ مؤخرا ٢٠٠اإلرھاب المصریة وبتكلفة تزید على 
 ألف شخص تمت دعوتھم لحضور فعالیات فورمیال أبو ظبي المنعقدة ھذا األسبوع ٤٥.  

  
  

  ك.ھــ
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