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 ـوضـــــوعالمــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
ھذه الحكومة واجھت مجموعة من التحدیات وجاءت على : الرزاز

  اثر االحتجاجات الشعبیة
٣  

لخاصة في الجامعة ھذا ما قالھ الرزاز لفتاة من ذوي االحتیاجات ا
  االردنیة ؟

١١  

 ١٢  حراكیو الرابع التفوا حول الرزاز بعدمحاضرتھ باالردنیة
 ١٣  تعرض نشاطاتھا من خالل منصة الجامعة األردنیة" تیدكس

 ١٥  "األردنیة"وفد من برنامج فولبرایت یزور 
ندوة تعریفیة بنظام التعلم المدمج تستھدف األساتذة الجدد في 

  )األردنیة(
١٧ 

   شؤون جامعیة
 ٢٠  أسماء.. في الجامعات تعیینات ألمناء عامین 

دعوة الطلبة األردنیین حاملي الشھادات األجنبیة المتحان مفاضلة 
  الخمیس

٢١ 

معرفة وعلم وثقافة جمالیة في ھدیة ..مشروع تقوده أردنیتان
  واحدة ألطفالنا

٢٢ 

إختالف مواعید اعالن القبوالت الجامعیة یضع الطلبة أمام رھان 
  )الخسارة المالیة(

٢٤ 

ًا على  ٢٦  ٢٠١٨مؤشر االبتكار العالمي  األردن التاسع عربی
   مقاالت
 ٢٨  محمد بني سالمة. د/الوزیر الطویسي یكاشف الرأي العام

 ٣٠  طایل الضامن/؟..متى یصلح التعلیم

 ٣١  اعالنات

 ٣٢  وفیات
  ٣٥- ٣٣  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  ھذه الحكومة واجھت مجموعة من التحدیات وجاءت على اثر االحتجاجات الشعبیة: الرزاز

  بدأت قصة الجامعة األردنیة مع بدایة قصة األردن بالتعامل مع موارده البشریة: الرزاز

  األردن ولد من رحم األزمات وتعود أن یحول األزمات إلى فرص: الرزاز

األردنیون رغم ظروفھم المعیشیة ساعدوا الشعب السوري من خالل تورید آالف األطنان : الرزاز

   من المساعدات

أكد رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز 

ھذه الحكومة واجھت مجموعة من 

التحدیات وان الحكومة جاءت على اثر 

االحتجاجات الشعبیة، وبعدھا بایام رأینا 

ازمة الالجئین السوریین على الحدود وتلى ذلك العمل الجبان االرھابي في الفیحص والسلط، ثم 

  .حادیة على مستوى العالمي التي من شأنھا تصفیة القضیة الفلسطینیةبروز عدد من االجراءات اال

وقال خالل محاضرة عن أولویات الحكومة وتحدیات المرحلة المقبلة في الجامعة االردنیة رصدتھا 

من السھل النظر الى االحداث بالكثیر من التشاؤم حول الواقع لكن االردن ولد من رحم " : الدستور"

  .عتاد على تحویل االزمات الى فرص، وانھ خرج دائما قویااالزمات وانھ ا

 أخبار الجامعة

السبیل /١:صدى الشعب ص/القلعة نیوز/١:الرأي ص/الحقیقة الدولیة/رؤیا نیوز/١:األنباط ص/المدینة نیوز/٣:صالدستور 
 ٨-١:الغد ص/١:الجوردان تایمز ص/١ :ص
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واستعرض ھذه االزمات مشیرا الى ان االحتجاجات الشعبیة السلمیة وجمالیة وحضاریة التعامل 

الراقي بین االجھزة االمنیة والمحتجین، اضافة الى ازمة الحدود السوریة وكان القرار الصائب بعدم 

  ق{رف من ھم بالضبط، لكن ھناك أفتح الحدود ألننا لم نكن نع

  

عبدالكریم القضاة على الثقة الملكیة السامیة بتعیینھ رئیس الجامعة األردنیة، كما ھنأ بنجاح . وھنأ د

مركز الدراسات االستراتیجیة، والجامعة االردنیة التي بدأت بقصة تعامل االردني مع موارده 

االردن في ادنى سلم االمیة وكان ادنى منھ الیمن،  البشریة، بأن انتقل في بدایة الستینات حیث كان

وكذلك حملة الجامعة االردنیة الى اوجھا وساعدنا بھا المنطقة . سنة الى اعلى السلم ٣٠وانتقل خالل 

  .كلھا

انا سعید بھذه النخبة من االكادیمیین والسیاسیین : واعرب عن املھ ان یعود االلق للتعلیم العالي، وقال

  .شیرا الى انھ بحاجة الى االستماع لحضوروالتطلبة، م

نحن نجلد أنفسنا كثیرا الن طموحنا كبیر ولكن ھذا ال یعني ان الواقع لیس بھذا السوء وال : وقال

یجوز ان یكون التشاؤم ھو الطابع الغالب، مشیرا الى انھ من المتفائلین، مشیرا الى انھ سیضع 

  .المحاور الرئیسیة للحكومةخطوط عریضة للنھضة الوطنیة، كما سیتعرض ب

واكد ان الھاجس األول ھو االقتصاد، لكن ندرك انھ ال اصالح اقتصادي بال اصالح سیاسي، وان 

  االردن بحاجة الى توازي المسارین، واشراك المواطن بالقرار وممارسة دوره الوطني،

طر التخاذ اجراءات وفي الجانب االقتصادي استعرض االزمة المالیة، مشیرا الى ان االردن اض

قاسیة بما فیھا الخصخصة، بما فیھا االنتقادات ووصلنا الى سنة بعجز متدن ومدیونیة لم تتجاوز الـ 

  .وكان وضعنا االقتصادي جید% ٦٠
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%  ٤٠زاد االنفاق وزاد نسبة االنفاق  ٢٠٠٧الى  ٢٠٠٣لكن سرعان ما توسع االردن في االنفاق، 

  .من الناتج المحلي االجمالي، لكن كان ھناك شعور اننا نعیش في بحبوحة

وقال ان االقتصاد العالمي في اوجھ، وطغت ھذه الروح على الیة التعامل مع ادارة االقتصاد وبسرعة 

اتت االزمة المالیة العالمیة لتقرع ناقوس الخطر  ٢٠٠٨ونیة وتوسع العجز، وفي تراكمت المدی

فتدنت التدفقات االستثماریة وبعدھا توقف الغاز المصري ثم وصلنا الى ما یمسى بالربیع العربي 

  .وتوقف المعابر الحدودیة وموجات اللجوء التي شھدناھا وتوقف االستثمار

  .ملیار دوالر ١٧على االردن بحوالي واضاف الجانب الخارجي كلفتھ 

أما الجزء الثاني في األزمة المالیة فیتعلق بنا، خاصة باالنفاق، مشیرا الى ان ھناك استثمارات لم 

  .تدرس جدواھا، فدخل االقتصاد االردني في حلقة مفرغة ادى الى ضعف االستثمار

مما  ٢٠٠٧یض النفقات وبدأ من وكل ذلك انعكس على موازنة الحكومة في نقص باالیرادات وتخف

  .انعكس سلبا على وضع االسرة وعلى الخدمات المقدمة وكذلك على مستوى النمو واالستثمار

انھ كلما حاولت الحكومة العالج كان المحصول الضریبي اقل : وھاجم الرزاز ضریبة المبیعات وقال

قة المفرغة ضریبیا فاجاب الن الن مستوى النشاط االقتصادي اقل، وتساءل لماذا دخلنا في الحل

الحكومات اعتمدت على الضرائب غیر المباشرة وتأثیرھا االقتصادي كبیر النھا تفرض رسوم 

  .كما اثرت كثیرا على المواطن. بغض النظر فیما اذا كان النشاط االقتصادي ربح ام ال

الى ان ضریبة وقال لما درسنا العبء الضریبي ووعدنا بعد قراءة العبء الضریبي مشیررا 

المبیعات غیر عادلة، ومن ھذا المنطلق دخلنا في الحلقة المفرغة وتداعیاتھا على شعور المواطن كلما 

  .یقولون لھ ان ان المواطن ال یدفع ضرائب یستھجن
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في المئة، مشیرا الى ان نسبة  ١٥في المئة مقارنة ب  ٢٦واضاف ان المواطن یدفع ضرائب بنسبة 

رقم متدنیة مشیرا الى ان االزمة في العبء الضریبي والتھرب الضریبي وھو ما في المئة لیست  ٢٦

  .انعكس على مستوى المدینة والریف وعلى الفروقات بین االغنیاء والفقراء وھي ظاھرة عالمیة

وسأل كیف ننتقل من الحلقة المفرغة الى حلقة نھضویة وحمیدة یزید فیھا االستثمار ویرفع نسب 

  .یستحدث فرص عمل لالردنیین حقیقیة، ولیست من البطالة المقنعةالنمو والنمو 

  

وكیف ینعكس ذلك في ایرادات ضریبیة عادلة توزع العبء الضریبي بشكل عادي بین الفئات وتقدم 

  خدمات نوعیة، ونسعف الطبقة الوسطى التي دخلت الى الدخل المحدود؟

السیاسي والثاني منظومة التكافل االجتماعي واجاب ھناك ثالث محاور في سیادة القانون واالصالح 

  .والخدمات العامة والثالث اصالح الدورة االقتصادیة

واشار الى ان الدولة القویة ھي اساس للدیمقراطیة ولیس ھناك دیمقراطیات ناجحة في دول ضعیفة 

وزیع فالدول الضعیفة تنشء دیمقراطیات فاشلة، فتطویر القوانین ضمن مأسسة فصل السلطات وت

وبالتالي نظام تمویل االحزاب وقانون الالمركزیة واالنتخاب ھي عناوین مركزیة . الدوار رئیسي

  .سنبدأ الحوار بھا مع كل المجتمع بكل فئاتھ وطاقاتھ

واضاف ان ھذا الموضوع ال یسلق لكن ال یجب تأجیلھ الى ما ال نھایة، فاالوراق النقاشیة الملكیة 

ج االردني الدیمقراطي الى ان نصل الى حالة الى المشاركة البرلمانیة تضع مسار واضح في النموذ

  .في تشكیل الحكومات

واوضح، موضوع اصالح الدورة االقتصادیة یبدأ باالستثمار وفي بلد في االردن باالستثمار نحو 

لى التصدیر وتشغیل العمالة االردنیة الن اقتصادنا صغیر ونعیش في محیط ملتھب ونرید التصدیر ا
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خارج المنطقة بفتح المعابر مع الشقیقة سوریا والعراق، مشیرا الى اننا نعمل على البناء على 

  .التصدیر الى اوروبا وامریكا وغیرھما

   شركة حكومیة قابضة

واشار الى ان الحكومة ترید تأسیس شركة قابضة ومفتوح االستثمار فیھا للمواطن والمواطن 

المغترب والمحافظ االستثماریة االردنیة والعربیة والھدف من ھذه الشركة ھو توفیر االستثمار في 

  .البنیة التحتیة والمشاریع الكبرى والمتوسطة على مستوى الوطن والمحافظات والبلدیات

ھذا سیكون المحرك االساسي لالقتصاد، مشیرا الى انھ مصر على تشجیع المغتربین على : لوقا

  .االستثمار في ھذه الشركة

وقال نحن نرید توجیھ الدعم لقطاعات وصناعات محددة تصدر وتستثمر عمالة اردنیة وتعمل في 

  .ي علیھ االنمشیرا الى انھ لن یعود للمناطق الحرة الصناعیة میزات كما ھ. المحافظات

واضاف، ھاجسنا االردن في الملف االقتصادي التشغیل، مشیرا الى انھ ال یجوز ترك ھذا الموضوع 

محصلة نتیجة للسیاسات بل ھدف علینا ان نزرع الثقافة والمھارات في المدرسة والجامعة من خالل 

فدة بل سنحتاج الى اي التطوع، مشیرا الى ان موسم قطاف الزیتون القادم لن نحتاج الى عمالة وا

ایدي طالبنا، وبالتالي بناء الشخصیة الوطنیة من دون ما نحتاج قراءة فصل في الكتاب حول االنتماء 

  .الى الوطن

واشار الى ان قطاع االسكان قطاع مھم فیھ طاقة كبیرة غیر مستغلة، والحكومة لدیھا اراضي خزینة 

تمتلك الحكومة كل االراضي، فبالتنسیق مع  في شرق عمان والزرقاء والرصیفة وبعض المناطق

  .نقابة المقاولین ھناك سعي في البدء في ھذا المشروع لتشغیل اید اردنیة وفي تقنیات عالیة
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وعرض الرزاز مثال اخر حول قطاع الزراعة وخصوصا في عمل المرأة في االغوار والمفرق، 

أما القطاع الصحي فرعایة المسنین لدینا  اضافة الى القطاع السیاحي فیھا الطلب اكثر من العرض،

  .فیھ نقص، وقطاع الحضانات وقطاع ریاضات االطفال فلدینا نقص ھائل في ھذا القطاع

الف فرصة عمل، وھو رقم طموح، حتى وإن لم نصلھ كلھ سنقترب  ٣٠واشار الى نرید استحداث 

  .منھ

لنقل اساسیة مؤكدا ان الحكومة لدینا تصور أما الملف الثالث فالتكافل والخدمات والتعلیم والصحة وا

  ,واضح فیھا سیعلن عنھا قریبا

الف  ٢٠٠ھناك خطة واضحة حتى بین الفقراء، مشیرا الى ان ھناك : اما في المعونة الوطنیة قال

  .مصنف فقیر لكننا سنصل الى نصف ھذا العدد، وسنحفز ھذه الفئة على العمل

ضریبة الدخل یأتي في كل : قال. لكن عاد وسأل عن ضریبة الدخل واشار الى ان ھذه الحلقة الحمیدة،

  الملفات السابقة، وعلى رأسھا سیادة القانون، ومظاھر الرشوة والفساد

اذا اردنا ان یساھم : ال یستطیع اي بلد ان ینمو اقتصادیا دون ان یكون مستقرا اقتصادیا، وقال

یاسي وخصوصا في ھذه المرحلة یجب ان نسد العجز استقاللنا االقتصادي في دعم اقتصاد قرارنا الس

وان نضع برنامج واضح ویبدأ من خفض النفقات، وكذلك بزیادة االیرادات وال بدیل لنا من العمل 

على ھذین المحورین، وفي المحور الثالث في الخدمات والتكامل علینا تعزیز قدرة القطاع العام على 

  .في التكافل االجتماعيتحسین الخدمات ناھیك عن دور الدولة 

على المواطنین، لو نظرنا الیھ سنجد خلل ویجب ان تزید %  ٢٦اذا نظرنا الى العبء الضریبي 

  .ضریبة الدخل من العبء الضریبي

  صندوق النقد الدولي
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وقعنا اتفاقیة  ٢٠١٢بدأنا رحلتنا مع صندوق النقد الدولي بوضع مالي مستتب، ثم انفلت االنفاق، وفي 

ظھر قانون ضریبة دخل الصالح الخلل لكن االیرادات من القانون كانت  ٢٠١٤مع الصندوق وفي 

  .قلیلة وكانت القاعدة الضریبیة قلیلة

  .جیب المواطن العادي سنصل الى جیب المواطن المقتدر ولیس الى: وقال

واشار الى اننا نمارس عملیة فطام من ضریبة سھلة التحصل لكن غیر عادلة لكن الى ضریبة 

  .اصعب بالتحصیل لكن اكثر عدالة

من مشتركي الضمان لن یتأثروا بقانون ضریبة الدخل، مواطنینا في المحافظات لن یتأثروا في  90

قطاع البنوك لن تتأثر في ھذا القانون، اما االثر فبشكل اساسي ھذا القانون، ومعظم قطاعنا التجاري و

على الشركات بضبط التھرب الضریبي واالستفادة من الفجوات وتقدیر ان كلفتھا على االقتصاد 

  .مئات المالیین

كنا نود ان نقوم بھذه العملیة على مدى عامین او ثالثة وال نبدأ بتوسیع القاعدة بل نبدأ بالتھرب 

مجموعة من دیون االردن تستحق وبالتالي ھذا ما سیؤثر  ٢٠١٩لكن التخوف كان في . بيالضری

  .على االردن

سیزید بالفائدة وھو ما سنتضرر منھ، مشیرا الى اننا نسعى الى طمأنة  ٢٠١٩اذا اقترضنا في عام 

  .االسواق العالمیة

نسعى لھ على مدى ثالث في المحصلة وصلنا الى تصور مشترك مع الصندوق النقد وما : وقال

  .سنوات ھو تخفیض النفقات

   محاربة الفساد
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نعد ُ بالشفافیة ومحاربة الفساد ألن من حق :" وتطرق الرزاز للحدیث  عن محاربة الفساد وقال 

المواطن ان یطالب بمحاربة الفساد، وتوجیھات جاللة الملك في ھذا الموضوع ال یشوبھا أي شائبة 

وال حصانة لفاسد وال اغالق ألي ملف بما في ذلك موضوع الكردي وملف  فال احد فوق القانون

  ."مصانع الدخان

وفي ملف الدخان تحدیدا اوضح الرزاز انھ یسیر في مسار قانوني قضائي وآخر إداري وتعھد بعدم 

إغالقھ حتى الوصول الى نتائج حقیقیة، مؤكدا انھ سیتم إرسال مشروع قانون ھیئة النزاھة إلى 

  .النواب قریبا مجلس

واشار الرزاز الى ان أكبر تحدي یواجھ الحكومة ھو فقدان ثقة المواطن بھا من جھة وبین المواطن 

  .ومؤسسات الدولة من جھة اخرى

ھذا الضعف خطیر على المدى المتوسط والطویل، وھو منطلق من شعور بالخذالن والتشاؤم، : وقال

المواطن ان علیھ ان ال یتشاءم، فما جعلھ یتشاءم ھو  وھو تشاؤم لم یأت من فراغ ولن اقف واعظ

  .تجاربھ، مشیرا الى ان الخطورة تحول عدم الثقة الى ظاھرة مجتمعیة

واوضح الى ان غالبیتنا وصلنا الى ھذه المرحلة سنحكم على انفسنا حكم ال نھائي، الن التغییر 

  .االیجابي یأتي من الناس، وھو ما یجعل الحكومة تغییر

م الرزاز حدیثھ بأن جاللة الملك أشار في الورقة النقاشیة السادسة إلى أن دولة القانون أساس وخت

  .للدولة المدنیة
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 ھذا ما قالھ الرزاز لفتاة من ذوي االحتیاجات الخاصة في الجامعة االردنیة ؟

 

قال رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الحدى الفتیات من ذوي االحتیاجات الخاصة ، نحن 

 . فخورین بك

واضاف الرزاز اثناء حدیث الفتاة عن طموحھا بالتوظیف بعد ان قالت لھ انھا حاصلة على معدل 

  . 'نستفید منك بالتربیة والتعلیم'امتیاز ، 

 .جاء ذلك بعد وصول الرزاز للجامعة االردنیة اللقاء محاضرة امام الطلبة واالكادمیین

  سرایا



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               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 

QF-DMPR-02.01 
12 

  

  حراكیو الرابع التفوا حول الرزاز بعدمحاضرتھ باالردنیة

   

ما أن أنھى الرئیس الدكتور عمر الرزاز محاضرتھ في الجامعة االردنیة التي عقدت مساء یوم االحد 

  .الرابع الدوار' احتجاجات'حتى ألتف حول شباب 

  

شباب الرابع طرحوا على الرزاز مجموعة من االسئلة خارج ملفات المحاضرة وحولھا، فیما أجاب 

  .الرئیس علیھا كلھا

  خبرني/عمون
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  تعرض نشاطاتھا من خالل منصة الجامعة األردنیة" تیدكس

عقدت عمادة شؤون  - آیة عویدي 

الطلبة في كلیة الملك عبدهللا الثاني 

لتكنولوجیا المعلومات في الجامعة 

حول " تیدكس"االردنیة مؤتمر 

االفكار الجدیدة والمبتكرة  بحضور 

عدد من المشاركین والطلبة 

  . الموھوبین والمنظمین

ة من المؤتمرات العالمیةتدورحول االفكار الجدیدة واإلبداعیة المراد نقلھا سلسل"تیدكس " وتنظم 

للطلبة الموھوبین في الجامعة األردنیة ضمن سلسلة من البرامج المنعقدة في عدة دول عربیة وعالمیة 

حیث یتم اختیار منصات عالمیة أو تربویة أو تعلیمیة من كل دولة تقوم فیھا بتنظیم األنشطة 

ات الخاصة ببرنامج تیدكس سنویا، یتم من خاللھ عرض ابداعات تجارب الشخصیات والفعالی

  . المشاركة لنقلھا للطلبة الموھوبین بھدف نشر افكارھم واالستفادة من خبراتھم

منظمة غیر ربحیة شعارھا نشر األفكار الجدیرة باإلنتشار تعنى بوجود منصة " تیدكس"وتعتبر 

بداعیة التي تستحق النشر من بلدان مختلفة من العالم بالحصول على رخصة عالمیة لنشر األفكار اإل

  .لتنظیم مؤتمرات محلیة" تیدكس"من 

وتشمل فعالیات المؤتمر مجموعة واسعة من المواضیع في مجال البحث والممارسة العملیة للعلم 

ركین قدمھ عدد من والثقافة و ذلك من خالل سرد القصص وتبادل المعلومات بین الطلبة والمشا

 خبار األردنیةأ
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الشخصیات المشاركة منھا الفنیة ورواد األعمال واألكادیمیون والتربویون على مستوى األردن 

  .والعالم

وتم عرض االفكار و المواھب والمشاریع الجدیدة والمبتكرة في العالم من خالل منصة الجامعة 

على شكل مبادرات تھدف لخدمة األردنیة والمشاریع التي  تسمح بتطویر بعض من ھذه األفكار 

  .المجتمع

وتخللت  الفعالیة عدة برامج وانشطة وفواصل غنائیة  ومواد تصویریة تثقیفیة تحدثت عن بعض 

المحاور التعلیمیة واألكادیمیة، واستضافة بعض الشخصیات اإلبداعیة واألكادیمیة وریادي األعمال 

ا لنقلھا للطالب الموھوبین  عبر منصة الجامعة والفنانین والرسامین  التي تؤمن بنشر افكارھ

وھي المرة األولى التي یعقد فیھا " دیدكس"األردنیة،  وجاء النشاط من ضمن عدة أنشطة لبرنامج 

  . البرنامج انشطتھ وفعالیتھ على منصة الجامعة األردنیة

دني حاصلعلى وتحدث المشاركون عن تجاربھم وقصص نجاحھم ومنھم صھیب الخوالدة  شاب ار 

درجة الماجستیر في المحاسبة وإدارة االعمال من بریطانیا نقل تجربتة عن طریق منصة تیدكس 

حیث تحدث عن ابرز التحدیات والصعوبات التي واجھتھ الى ان حقق حلمھ فكان من أصغر ریادي 

الفن وھي  شیرین یعیش صاحبة مركز كینونھ للعالج النفسي عن طریق.اعمال في الوطن العربي

واحدة من االختصاصیات القالئل في تقدیمھا ھذا المفھوم للعالم العربي حیث یقوم المركز بتوفیر 

الدعم النفسي المتخصص بالصدمات لكل من ھو محتاج بمن في ذلك االیتام والالجئون ویقوم ایضا 

  . بتقدیم ورشات العمل والتدریبات للمؤسسات والشركات

الشخصیات  التربویة واالكادیمیة ورواد االعمال تجاربھم عبر منصة الجامعة  كما قدم العدید من

  .االردنیة

ً لھم ولجھودھم   .وفي ختام الفعالیات تم تسلیم الدروع للشخصیات المشاركة تقدیرا
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  "األردنیة"وفد من برنامج فولبرایت یزور 

التقى رئیس الجامعة  - سناء الصمادي 

األردنیة الدكتور عبد الكریم القضاة 

وفدا من اللجنة األردنیة األمریكیة 

" فولبرایت"للتبادل التعلیمي برنامج 

مكونا من مدیرة البرامج في وزارة 

الخارجیة األمریكیة آشلي جیمب ، 

األردن ومدیر مؤسسة فولبرایت في 

  . آالن ماكنامارا

وأكد القضاة خالل اللقاء دعمھ لمشاریع التعاون مع مؤسسة فولبرایت والتوسع في آفاقھا، وتقدیر 

  .الجامعة األردنیة للعالقة التي تمتد لسنوات طویلة

وأكد القضاة أھمیة برامج التبادل الثقافي لطلبة الجامعة، التي تسھم في صقل شخصیات الطلبة، 

یة مواھبھم، وتعریفھم بالثقافات األخرى، األمر الذي ینعكس إیجابا على سلوكھم وتفكیرھم وتنم

  .اإلبداعي، لالرتقاء بمستواھم الثقافي والتعلیمي

وفي السیاق قال المدیر التنفیذي لبرنامج الفولبرایت الین ماكنامارا إن البرنامج ساھم في تحقیق أحالم 

ن سنحت لھم فرصة الدراسة أو إجراء البحوث في الجامعات المتمیزة كثیر من األساتذة والطلبة مم

 في الوالیات المتحدة األمریكیة، داعیا إلى االستمرار في التعاون في مختلف المجاالت والتخصصات

وأضاف أن البرنامج یتیح للطلبة الدراسة أو إجراء البحوث في الوالیات المتحدة لمدة سنة دراسیة أو .

  .فتا إلى أن عالقات التعاون مع الجامعة األردنیة لھا تاریخ طویلأكثر، ال

 شفقنا/صحافة نت/٢٢:صالرأي /خبار األردنیةأ
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یة جدیدة تقترحھا الجامعة ممثلة ونوه ماكنامارا إلى أنھم على استعداد تام لتطبیق وتنفیذ أي رؤ

  .رئیسھا القضاةب

عمل وفي السیاق قدم نائب رئیس الجامعة لشؤون الكلیات اإلنسانیة الدكتور أحمد مجدوبة اقتراحا ل

َب یوثق لتاریخ العالقة ما بین الطرفین التي تعود في حدودھا الى الستینات من القرن الماضي،  كتی

  .وعرض لتجربة الجامعة في التحول إلى التعلم المدمج ونجاح تطبیقھ

وفي ختام اللقاء أشاد ماكنامارا بكفاءة العاملین في الجامعة األردنیة، وعبر عن فخره للتعاون مع 

  .الجامعة 
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  )ةاألردنی(ندوة تعریفیة بنظام التعلم المدمج تستھدف األساتذة الجدد في 

عقدت الجامعة األردنیة أمس   -فادیة العتیبي

ندوة تعریفیة بنظام التعلم المدمج استھدفت 

المستجدین من أعضاء الھیئة التدریسیة للفصل 

-٢٠١٨الدراسي األول من العام الجامعي 

٢٠١٩ .  

وقال نائب رئیس الجامعة األردنیة لشون الكلیات 

اإلنسانیة الدكتور أحمد مجدوبة خالل الندوة إن نظام التعلم المدمج ھو الخیار االستراتیجي األھم 

للجامعة  في سبیل إحداث نقلة جوھریة على نظام التعلیم الجامعي بأسالیبھ وطرائقھ التقلیدیة، وجعلھ 

  .ات عصریةنظام تعلم بمكونات وأدو

وأضاف أن معظم أسالیب التعلیم قد عفا علیھا الزمن وباتت ال تصلح لعصرنا الراھن، كما أن 

التغییرات التي طرأت على المتعلم وعلى أدوات التعلم تستوجب التغییر في أسلوب المعلم بما ینسجم 

تعلم الذاتي، وعمل مع ھذه التغیرات، مؤكدا ضرورة انتھاج أسالیب علمیة حدیثة ترتكز على ال

مثاال یحتذى ) ١٩٩٩(الفریق، وإدارة المعلومة والتفكیر الناقد، متخذا من تجربة بولونیا األوروبیة 

  .بھ

وأشار مجدوبة إلى ما ھو مطلوب من أعضاء الھیئة التدریسیة الذین سیطبقون ھذا النظام، في 

، من خالل البناء على نتاجات تعلم محددة بدقة االنتقال من التعلیم إلى التعلم أو المزج والدمج بینھما

والتغییر في دور المتعلم عبر االعتماد على ذاتھ في التعلم دون االعتماد على المعلم، واالرتكاز على 

عدة مصادر ال مصدر واحد، كذلك األمر التوقف عن االعتماد على الكتاب، والبحث عن المعلومة أو 

  .استخالصھا

 خبار األردنیةأ
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یتعین على ذلك التغییر في دور المعلم لیكون مخططا ومیسرا وموجھا :" دیثھ قائالوتابع مجدوبة ح

  .ولیس ملقنا، وتغییر مكان وزمان التعلم، وتغییر محتواه، وأیضا تغییر خریطة التقویم

ونوه مجدوبة إلى أھم ما طرأ على الخطة االستراتیجیة للجامعة وكان من أھم غایاتھا توفیر ھیئة 

وطلبة بمستویات عالمیة، والوصول إلى أسلوب تعلم وتعلیم معاصر وفّعال وتحقیق بیئة  أكادیمیة

جامعیة متطورة، مؤكدا أنھ تم إحداث التعدیل على حزمة متطلبات الجامعة من خالل برنامج 

تحضیري ومواد بعناوین ومضامین عصریة، وبناء المواد على نتاجات التعلم، ومشیرا إلى أنھ ما 

  .شخصیة المتعلم والمعلم من خالل أسالیب التعلم والتعلیم/ علینا تعدیلھ ھو سلوك  بقي لزاما

الدمج بین اللقاءات الصفیة "وعرض مجدوبة خالل الندوة لمفھوم التعلم المدمج ومكوناتھ، قائال إنھ 

، وتعلم التفاعلیة وما یتخللھا من نقاش وطرح لألسئلة وتقدیم العروض، وتدریبات واختبارات قصیرة

إلكتروني فاعل قائم على مشاھدة المحتوى من خالل فیدیوھات قصیرة واإلجابة عن أسئلة حولھا، أو 

التعلم المدمج، والتعلم :بعض المشاریع الفردیة والجماعیة، موضحا أسالیب التعلم المقترحة 

  .سالیب األخرىالمعكوس، والتعلم المبني على المشاریع والمھام، والتعلم اإللكتروني، وبعض األ

وأكد مجدوبة أن ھناك بعض التحدیات التي تعترض طریق تطبیق ھذا النظام الجدید األمر الذي 

سیتطلب دورا نشطا ومضاعفا من الطالب، ومتابعة حثیثة من المدرس، الفتا إلى أن  الجامعة بدأت 

زیة واللغویات في الفصل بتطبیق نظام التعلم المدمج من خالل مادتین فقط في قسمي اللغة االنجلی

ومن ثم أكثر  ٢٠١٦/٢٠١٧مواد في الفصلین الصیفیین) ٦(، لیرتفع العدد إلى ٢٠١٦/٢٠١٧الثاني 

مادة في الفصل الماضي، ومن المتوقع أن یتجاوز في الفصل الدراسي األول من العام ) ٨٠( من 

  .مادة) ١٠٠( الجامعي الجدید الـ 

ا كل من الدكتور نمر أبو سلیم من قسم اللغة االنجلیزیة، والدكتور محمد وتخلل الندوة مداخلتان قّدمھ

الریان من قسم اللغات األوروبیة، كأحد األساتذة المشرفین وممن طبقوا نظام التعلم المدمج في 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               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 

QF-DMPR-02.01 
19 

محاضراتھم، تناوال الحدیث فیھا عن خططھما في تطبیق ھذا النظام على الطلبة، وآلیة دمجھم 

التعلم المدمج وما واجھاه من صعوبات، والحلول الممكن االستفادة منھا لتفادي تلك للقاءات الصفیة و

  .الصعوبات، مؤكدان ما طرأ على طلبتھم من تطور كبیر انعكس على المستوى التعلیمي لدیھم
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  أسماء.. تعیینات ألمناء عامین في الجامعات 
  

قرر مجلس التعلیم العالي ، برئاسة الدكتور عادل الطویسي وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي 
  .رئیس مجلس التعلیم العالي الموافقة على تعیین عدد من االمناء العامین في الجامعات

  
ً في مجل: وقرر المجلس تعیین كال من  س أمناء األستاذة الدكتورة رائدة جیاد حافظ القطب عضوا

ً لصدور اإلرادة الملكیة السامیة بتعیین األستاذ الدكتور  جامعة عمان األھلیة عن فئة األكادیمیین نظرا
ً للجامعة األردنیة وللمدة المتبقیة من عمر المجلس   .عبد الكریم القضاة رئیسا

  
ً في مجلس أمناء جا معة عمان كما قرر تعیین األستاذة الدكتورة إخالص إبراھیم الطراونة عضوا

 ً ً نائبا ً من األستاذ الدكتور أنیس صقر الخصاونة الذي تم تعیینھ مؤخرا العربیة عن فئة األكادیمیین بدال
لرئیس جامعة الیرموك وللمدة المتبقیة من عمر المجلس، وتعیین األستاذة الدكتورة مجد توفیق 

ً في مجلس أمناء جامعة إربد األھلیة عن فئة األ ً من األستاذ سلیمان مریان عضوا كادیمیین بدال
  .الدكتور أحمد فخري العجلوني وللمدة المتبقیة من عمر المجلس 

  
 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٣:الغد ص/المدینة نیوز/سرایا 
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  دعوة الطلبة األردنیین حاملي الشھادات األجنبیة المتحان مفاضلة الخمیس
  
  

طالبا وطالبة من األردنیین حملة الشھادات  ٢٩٣دعت وحدة تنسیق القبول الموحد االلكتروني 
الجراء امتحان مفاضلة یوم الخمیس الثالث عشر % ٩٠األجنبیة والحاصلین على معدالت فوق ال 

  .من االسبوع الحالي في الجامعھ االردنیة
  

ة على التخصصات الراغبین بدراستھا وفقا واكدت ِعَوض ان االمتحان سیتیح للوحدة توزیع الطلب
للقبول التنافسي وعم الحاصلین على عالمات متساویة لغایات تفنید طلباتھم ومعاداتھم وفقا لنتائج 

  .امتحان المفاضلة المحوسب 

  سرایا 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               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 

QF-DMPR-02.01 
22 

  معرفة وعلم وثقافة جمالیة في ھدیة واحدة ألطفالنا..مشروع تقوده أردنیتان
  

ال یولي الكثیر من اآلباء واألمھات أھمیة لدور األلعاب وكل أدوات وأسالیب ملء فراغ طفلھما في 
لھدف األلعاب التي یشترونھا لھ، فكلھا تدور في تطوره االدراكي وتفاعلھ مع محیطھ، ورؤیتھما 

)  play station( إطار التسلیة وتمضیة الوقت، وقد باتت األلعاب االلكترونیة عبر نماذج الـ
والموبایل واأللواح الرقمیة المختلفة تستحوذ على نصیب األسد بما تحمل من كثیر المخاطر وقلیل 

الطفل، وقد توارت بسبب ذلك ألعاب الوعي واإلدراك الفائدة بحسب الخبراء وأخصائیي تربیة 
  .واستیعاب المحیط البیئي بمعطیاتھ المتنوعة

  
نسوق ھذه المقدمة على ھامش لقائنا مع ھدى الشریف وروان العدوان وھما شابتان أردنیتان نجحتا 

فاعلي جدید في سبر أغوار الرغبات العمیقة للطفل في استكشاف العالم، وتوصلتا الى إعداد نموذج ت
كل ذلك ..من األلعاب، یلبي شغف الطفل باللھو والتسلیة والتفكیر العلمي العمیق والجھد الذھني في آن

وھو تعبیر انكلیزي یعني الفوضى المسلیة والمفیدة، )  bitsy box( عبر فكرة لعبة أطلقتا علیھا اسم 
ً منھما بأن یكون ذلك المنتج عا   .لمیا وأن الیقف عند حدود األردنوقد اختارتا ھذا النموذج رغبة

  
في عّمان یتضمن )   oases( الصندوق المطروح والمنتج منذ ثالثة أشھر بدعم من مؤسسة اوویسز 

أشكاال مختلفة من األلعاب المتكئة على أدوات مختلفة من الحیاة الیومیة في الزراعة والصناعة 
الجانب : ى الصندوق على عدة محاور ھي والتعلیم والصحة وغیرھا من مناحي الحیاة، ویركز محتو

أي أننا ازاء لعبة ...الحسي واألدوات الملموسة، الجانب التخییلي، الجانب الفني، والجانب المعرفي
  .تنمي المعرفة وتثقف األحاسیس الجمالیة عند الطفل وتفتح مداركھ وأفكارة على آفاق واسعة

  
قبل أیام نموذجا من االلعاب التي » ورالدست«واستعرضت ھدى وروان خالل زیارتھما لدار 

یتضمنھا الصندوق، والمتخصصة في تعریف الطفل بأھمیة الزراعة واالھتمام بالنباتات عبر صناعة 
تراب افتراضي من مواد بسیطة كالطحین والكاكاو والزیت، وتعلیمھ طرق الزراعة الصحیحة، 

ر باستخدام ألوان مختلفة؛ ما یطلق العنان اضافة للجانب الجمالي واالبداعي المتمثل بتلوین األزھا
  .لخیال الطفل وینمي حسھ الجمالي

  
  اللعب الحسي وفضاءات التعلم..ھدى الشریف 

لدى . حصلت ھدى على شھادة البكالوریوس في اللغة اإلنجلیزیة التطبیقیة من الجامعة األردنیة
بعد إنجاب طفلتھا األولى ھدى اھتمام واسع بمجال الطفولة المبكرة، و قد تعزز ھذا الشغف 

َیبة« ؛ ما قادھا إلى الرغبة الشدیدة في اكتساب معرفة و خبرة في ھذا المجال من خالل عملھا »ط
في إحدى الحضانات في عمان؛ ما أكسبھا خبرة عملیة و زاد من فضولھا الكتشاف عالم الطفولة 

ویر مھارات األطفال و تحفیز المبكرة، فأصبح ھدفھا  توجیھ قدراتھا نحو السعي إلى تنمیة و تط
إبداعھم لیستمتعوا بمرحلة الطفولة التي لھا األثر األكبر في تكوین شخصیة الطفل و طریقة 

  .تفكیره
  

باإلضافة لذلك، تملك ھدى خبرة في مجال المراقبة والتقییم بحكم عملھا السابق مع الوكالة األمیركیة 
ً من ا USAIDللتنمیة الدولیة  لفریق القائم على تقییم وتحسین أداء وقدرات العدید ، حیث كانت جزءا

ً على تحسین أداء مشروعھا الخاص بتسي بوكس تقول ھدى الشریف . من المشاریع؛ ما انعكس إیجابا
في الحقیقة فإن اللعب الحسي ھو األمثل لألطفال خصوصا في بدایة تفتح وعیھم على » الدستور»لـ

ادسة، وتلك ھي الفئة التي نركز علیھا جھودنا حالیا، وھذه ھي العالم أي من السن الثالثة وحتى الس

  الكترونيالدستور 
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حصیلة تجربتي الشخصیة مع طفلتي، فإتاحة المجال للطفل استخدام األدوات بنفسھ والتشكیل 
والصیاغة بحریة یمنحھ قدرة ذھنیة كبیرة على االكتشاف والتفكیر بعمق؛ ما ینعكس على بناء 

  .ستیعاب السریعشخصیتھ، ویكسبھ مھارات التعلم واال
  

  تحدي الدعم والتسویق...روان العدوان 
وتملك . حصلت روان على شھادة بكالوریوس في نظم المعلومات التجاریة من الجامعة األردنیة

روان خبرات واسعة في مجال تنمیة األعمال، المحاسبة، والعلوم المالیة والمصرفیة، والموارد 
  .البشریة، والتدریس، وضمان الجودة

  
قدم روان خبراتھا القیمة لتوسع من نطاق أعمال بتسي بوكس لخلق و تعزیز الفرص أمام وت

 ً المشروع، ویتخلص عمل روان في المشروع في العدید من المجاالت كإدارة العملیات، وتشغل دورا
ً في تصمیم الصنادیق، كما قامت بتصمیم استراتیجیة تسویق بتسي بوكس، وتقوم بمفاوضة  رئیسا

  .الصفقاتوإغالق 
ً و التي ترفع من أداء مشروع بتسي بوكس، كما أنھا تضمن  تقدم روان أفكارھا المبتكرة و القیمة جدا

الذي تتخذه -باستمرار سیر العملیات بالسالسة و العفویة المطلوبة إلنجاز المھمات، و ینعكس النظام 
ً لحیاتھا الشخصیة ً على المشروع بحیث یبقى كل شيء م - منھجا ً و وفق خطة واضحةإیجابا   .نظما
تعاونت أنا وصدیقتي ھیا الشریف في االعداد لتلك الفكرة » الدستور»تقول روان العدوان لـ

وتطبیقھا، اال أنني تخصصت أكثر في التسویق والترویج للصندوق، وال یخفى على أحد أن ذلك 
أن تجد دعما مادیا  یشكل تحدیا كبیرا في األردن والعالم العربي بصورة عامة، فلیس من السھل

  .ومعنویا ولوجیستیا، لذا فأنا اثمن عالیا تعاون مؤسسة أویسز معنا ودعمھا المشروع
وأشارت العدوان الى مشاركتھا وصدیقتھا في عدد من الفعالیات للترویج للمنتج وزیارتھما متحف 

رویج للمنتج األطفال والعبدلي مول وغیرھما من األماكن، كما وعدت ببذل مزید من الجھد للت
  .وایصالھ ألكبر شریحة ممكنة من األطفال األردنیین بدایة ثم العرب واألجانب مستقبال
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 (الخسارة المالیة(أمام رھان  إختالف مواعید اعالن القبوالت الجامعیة یضع الطلبة

 
 وضع إعالن جامعات رسمیة عن قوائم قبول مواز فیھا، وتحدید مدة معینة الستكمال  -حاتم العبادي 

مالیة، خصوصا  ، وسط تخوفات من خسارة»حیرة«التسجیل، قبل إعالن قائمة القبول الموحد، في 
 لمقعده الذي ال یستكمل التسجیل بالموازي ودفع الرسوم، یعتبر فاقدا أن
 
القبول الموحد،  الموازي، بعد إعالن قائمة في وقت سابق، كانت الجامعات، تعلن عن قوائم القبول .

رسوم التسجیل والمواد،  وھو ما تزال تتبعھ، حتى ال تعرض المواطنین لخسارة مالیة، تتمثل في
 مرتفعة، مقارنة مع باقي التخصصات خصوصا في التخصصات الطبیة، التي تكون رسومھا

 
وامھالھم فترة  ي قبل قائمة القبول الموحد،ویعتبر طلبة واولیاء امور ان إعالن قوائم القبول المواز .

ذوي المعدالت المرتفعة، في ظل  ثالثة ایام في بعضھا، استغالل لحاجة المواطنین، خصوصا الطلبة
   .ان مؤشرات القبول الموحد ما تزال غامضة

  
 التعلیم العالي، ان ویطالب اولیاء امور طلبة من مجلس التعلیم العالي، صاحب الوالیة على قطاع

القبول الموحد، او توحید موعد  یتدخل لدى الجامعات بتأجیل إعالن قبوالت الموازي الى ما بعد
 فرصة االختیار، بدل الفرض علیھم إعالن القبوالت الموازیة، بین الجامعات لمنح الطلبة

 
سیتم فیما  ورغم قبول احد الطلبة في جامعتین، وإمھالھم فقط ثالثة ایام، إال انھ ما یزال محتارا .

للقرب من السكن او انھا  قبولھ ضمن القائمة الموحدة او بقائمة الموازي في جامعة یرغب فیھا نظرا
االرتھان لھا فرص الحصول على المقعد  مفضلة لدیھ، وانھ امام خیارات صعبة ومراھنات، قد یفقد

، )التنافسي(ي العاد: یشار الى أن القبول في الجامعات ثالثة انواع .في التخصص الذي یرغب بھ
موحدة، والموازي، ومخصص للطلبة االردنیین برسوم اعلى من العادي، والثالث  ویصدر في قائمة

وفیما أعلنت جامعتان  .ومخصص للطلبة غیر االردنیین وبرسوم اعلى من القبولین السابقین الدولي
سیعلن نھایة الشھر ) سيالتناف ) حتى االن قوائم قبول في البرنامج الموازي، ، فإن القبول العادي

القبول مباشرة، الن الفئة المستھدفة منھ طلبة من  الحالي، فیما الدولي، قد یعلم مقدم الطلب بنتیجة
   .خارج االردن

  
یتطلب من  وتصل كلفة التسجیل في تخصص الطب في الموازي الى أكثر من ثالثة االف دینار، إذ

) دینار ٢٥٠الى  دینارا ١٥٠(تراوح االسعار بین ساعة، وت( ١٥(الطالب التسجیل في الحد االدنى 
وتشیر مصادر مطلعة الى ان حجم الرسوم التي یمكن  .یضاف الى ذلك رسوم تسجیل ورسوم أخرى

توقیت االنسحاب من البرنامج، إذ تختلف قبل مواعید السحب واالضافة  للطالب استردادھا تعتمد على
 لتدریس او بعده، بحیث تحدد نسبة السترداد الرسوم وفقاإذا كان السحب قبل بدء ا او بعدھا، وفیما

   .الي فترة تم االنسحاب
  

الف طالب ) 2.42) وتقدم الى وحدة تنسیق القبول الموحد المنبثقة عن مجلس التعلیم العالي زھاء
الجامعات المنطویة تحت  تخصصا، في( ٥١١(مقعدا موزعة على ( ٤٨٢.٣٢(وطالبة، للتنافس على 

االردنیة، في حین  - باستثناء الجامعة االلمانیة الموحد، التي تشمل تسع جامعات رسمیة، مظلة القبول
 دخلت منذ العام الماضي تحت مظلة القبول الموحد ان جامعة العلوم االسالمیة العالمیة

 

  ٣:صالرأي 
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قوائم  وبحسب مصادر في مجلس التعلیم العالي، فإن صالحیة تحدید الرسوم ومواعید إعالن .
یقتصر بحسب  ازیة من صالحیات مجالس االمناء، إذ أن دور مجلس التعلیم العاليالقبوالت المو

 .االسس التفصیلیة للقبول القانون على وضع السیاسة العامة للقبول، بینما تضع مجالس االمناء



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               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 

QF-DMPR-02.01 
26 

  
  

ًا على مؤشر االبتكار العالمي    ٢٠١٨األردن التاسع عربی
  

ً في السیاق االقتصادي یعتبر االبتكار في اآلونة األخیرة من أھم المواضیع وأكث رھا ارتباطا
واالجتماعي على المستویین المحلي والعالمي، وذلك لما لھ من أثر إیجابي في مواجھة التحدیات 
االقتصادیة على مستوى العالم والمجتمعات المحلیة من خالل خلق فرص عمل جدیدة وتحسین 

ُّعرف منظمة . دیات القائمةمستوى المعیشة عن طریق إیجاد سبل مبتكرة وجدیدة تعالج التح وت
ُھ  أو عملیة جدیدة، أو تحسینھا ) سلعة أو خدمة(تنفیذ لمنتج «التعاون االقتصادي والتنمیة االبتكار بأن

بشكل جوھري ومعتبر، أو اعتماد أسلوب تسویقي جدید، أو أسلوب تنظیمي جدید في ممارسات 
كما یعتبر االبتكار بأنھ أحد المحركات » .جیةاألعمال أو في تنظیم مكان العمل أو في العالقات الخار

الرئیسة للنمو االقتصادي باإلضافة لتأثیره بشكل عمیق على بیئة االقتصاد الكلي، حیث أنھ یعتبر من 
محفزات اإلنتاجیة، وكلما ارتفعت اإلنتاجیة أدى ذلك إلى زیادة أجور ودخول األفراد في االقتصاد، 

ي إلى خفض األسعار؛ إن جمیع ھذه العوامل تصب في تحفیز زیادة كما أن زیادة اإلنتاجیة قد یؤد
الطلب الكلي في االقتصاد، باإلضافة إلى ذلك، یساھم االبتكار في تحسین الخدمات الصحیة وبالتالي 
قوة عمل أكثر إنتاجیة، وزیادة في العمر المتوقع، وكذلك انخفاض في اإلنفاق الحكومي على القطاع 

  .الصحي
  

مؤشر االبتكار العالمي، فھو عبارة عن تصنیف سنوي لدول العالم بناًء على االمكانیات وبالنسبة ل
والقدرات المحفزة لالبتكار في ھذه الدول، ویصدر ھذه المؤشر عن المعھد األوروبي إلدارة األعمال 

لى ویرتكز ھذا المؤشر ع. نیویورك ومنظمة الملكیة الفكریة العالمیة-بالتعاون مع جامعة كورنیل
البیئة المؤسسیة للدولة، رأس المال البشري والبحث العلمي، البنیة : سبعة أعمدة رئیسة، وھي

التحتیة، درجة تطور قطاع األعمال، درجة تطور السوق، المخرجات المعرفیة والتكنولوجیة، 
  . واإلنتاج االبتكاري

  
ً وب ٧٩بالمرتبة  ٢٠١٨وحل األردن على مؤشر االبتكار العالمي  ، فیما حل ٣٠.٨درجة عالمیا

ً  ١٤بالمرتبة  وإذا نظرنا في العوامل التي ساھمت في حصول . على مستوى المنطقة والتاسع عربیا
األردن على ھذه الدرجة والترتیب على ھذا المؤشر، سنجد أن صعوبة الحصول على تسھیالت مالیة 

كما أن . تدریبیة للعاملین فیھاكانت من أبرز ھذه العوامل، باإلضافة إلى عدم توفیر الشركات لبرامج 
ضعف النمو في نصیب العامل األردني من الناتج المحلي اإلجمالي وضعف النمو في القدرة الشرائیة 

ً فیھا على المؤشر أما فیما یتعلق بنقاط القوة . للعمال األردنیین من األمور التي أظھر األردن ضعفا
میة في األردن من األعلى في العالم، كذلك فقد فقد كانت نسبة خریجي التخصصات الھندسیة والعل

ً فیما یتعلق بتدفق االستثمار األجنبي المباشر ً نسبیا   . كان أداء األردن جیدا
  

بإیجاز، یوصي منتدى االستراتیجیات األردني بضرورة تشجیع البنوك األردنیة على تحمل مستوى 
ألعمال، وتعدیل التشریعات بما یصب أعلى من المخاطرة ومنح تسھیالت أكبر للمستثمرین ورواد ا

كذلك، یجب أن یتم بذل الجھود الكافیة لتشجیع الشركات في كافة . في زیادة التسھیالت المصرفیة لھم
كما یوصي منتدى االستراتیجیات . القطاعات االقتصادیة على القیام ببرامج تدریبیة لموظفیھا

صحة العامة والبحث العلمي لدورھما الفاعل في األردني بضرورة االستثمار في البنیة التحتیة وال
ً، علینا في األردن االستثمار بشكل جدي في رأس المال البشري . تحفیز البیئة المولدة لالبتكار وأخیرا

  الكترونيتور الدس/الكترونيالرأي 
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من خالل عدة أمور، مثل؛ تطویر التعلیم في المراحل المبكرة والتحفیز على التفكیر النقدي والخالق، 
  .جال التكنولوجیا لألطفال والیافعینوتطویر برامج تدریبیة في م
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  الوزیر الطویسي یكاشف الرأي العام

  
  محمد بني سالمة. د

ً لمعرفة الحقائق والرد على بعض المزایدات•    .اضاءات الطویسي یجب التوقف عندھا ملیا
  !مدیونیة الجامعات دون دعم حكومي سوف تستمر حتى لو تولى رئاسة الجامعة آدم سمث• 
  !جامعات وطن ھي كلمة حق یراد بھا باطل أحیانا اعتبار جامعات األطراف• 
الدعوة لعقد ملتقى وطني لرؤساء الجامعات ومجالس األمناء للحوار حول دور و وظیفة ھذه • 

  .المجالس وتعزیز التعاون والثقة ومنع التداخل واالحتكاك
  ھل من مجیب؟الطویسي دق ناقوس الخطر في موضوع یھم األردنیین بكافة أطیافھم ومرجعیاتھم ف• 
  

كاشف وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور الطویسي األردنیین بإجابات صریحة ومباشرة 
دون غموض أو ضبابیة، حول أوضاع الجامعات األردنیة الرسمیة بشكل عام وجامعات األطراف 

  .بشكل خاص
ة الحقائق والرد على اضاءات الطویسي یجب التوقف عندھا ملیا، والسیما في ثالث قضایا لمعرف

  .بعض المزایدات التي طرحت في ھذا المجال
األزمة المالیة التي تعاني منھا كافة الجامعات الرسمیة باستثناء جامعة العلوم : القضیة األولى

  .والتكنولوجیا والجامعة الھاشمیة 
اب واحدة متشابھة تعود أسباب األزمة المالیة التي تعاني منھا الجامعات الرسمیة المدینة إلى أسب

وھي انخفاض الرسوم الجامعیة مقارنة بكلفة دراسة الطلبة الرسوم الجامعیة التي تشكل ما نسبتھ 
من میزانیة معظم الجامعات الرسمیة، إن معدل ما یدفعھ الطالب في الجامعة یتراوح بین % ٨٥

دینار، ھذا  ٨٠٠٠-٥٠٠٠دینار خالل مدة دراستھ، بینما تقدر كلفة الدراسة ما بین  ٣٠٠٠ – ٢٠٠٠
الفرق الھائل ما بین الكلفة والدخل المتأتي من الرسوم یعود إلى ان كافة الجامعات المدینة وضعت 
ً بالدرجة األولى  ً سیاسیا رسوم الدراسة فیھا قبل عشرات السنین ولم تستطیع رفعھا باعتبار ذلك قرارا

ً عن  لھ حساباتھ وحساسیتھ في ضوء الظروف االقتصادیة الصعبة التي یعیشھا المواطن ؛ فضال
 ً زیادة أعداد الطلبة المقبولین ؛ مما شكل مزیدا من الضغوط على الجامعات ترافق مع ذلك أیضا
تراجع الدعم المالي الحكومي المقدم للجامعات ، علما بأن الرسوم الجامعیة التي تتقاضھا الحكومة 

صل منھا إلى الجامعات إال النزر القلیل ، وفي ظل من المواطنین سنویا تقدر بمئات المالیین ، وال ی
ھذا الواقع فان مدیونیة الجامعات سوف تستمر حتى لو تولى رئاسة الجامعة آدم سمث، وإذا كان رفع 
ً فانھ یجب ان تتقدم أولویة دعم الجامعات ومعالجة مدیونیتھا على  ً أحمرا الرسوم في الجامعات خطا

مقترح الدكتور الطویسي باطفاء دیون الجامعات ھو الحل األمثل ، كثیر من الملفات ، ولذلك فان 
  .ونأمل ان یجد طریقھ إلى التنفیذ بالسرعة الممكنة

ھي جامعات األطراف، فھذه الجامعات لدیھا خصوصیة وجاء انشاءھا في االطراف : القضیة الثانیة 
غایرة باعتبارھا جامعات وطن، لغایات تنمویة في المقام األول، ولكن ھناك من ینظر إلیھا نظرة م

وھذه كلمة حق یراد بھا باطل أحیانا، وتنفیذ مقولة جامعات وطن ربما یترتب علیھا انتقاء الغایة التي 
انشأت من اجلھا ھذه الجامعات أصال ، فھل یعقل ان یعامل أبناء المنطقة التي أنشأت فیھا الجامعة 

ل بكثیر من ظروف وإمكانات أبناء المنطقة؟ ان معاملة اآلخرین الذین ظروفھم وإمكاناتھم أفض
المساواة یجب ان تكون بین المتساوین أصال، و المتشابھین في الظروف واإلمكانات، و في إشارة 

  عمون

 مقاالت
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الفتة ال تخلو من داللة بین الوزیر الطویسي ان أسس المفاضلة في تعیین أعضاء الھیئة التدریسیة في 
تبار خدمة أبناء المجتمع المحلي ألن أبناء ھذه المنطقة لم بعض جامعات األطراف أخذت بعین االع

یتلقوا فرصة مساویة البناء المناطق األخرى، وفي تقدیري فان أعطاء افضلیة في تعیین أبناء 
المنطقة التي تقع فیھا جامعات األطراف بنسب معقولة یعد أمرا مقبوال وھو ما یصنف بالتمیز 

وھذا تقلید معمول بھ في كثیر من بلدان العالم في ) Positive Discrimination(االیجابي 
المجاالت السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة ؛ لتمكین الناس وتطویرھم ، وخصوصا ان أبناء مناطق 
جامعات األطراف ھم األقدر على خدمة مجتمعاتھم والتفاعل معھا والبحث عن حلول عملیة وممكنة 

ء منھا ویعرفونھا حق المعرفة، وأھل مكة ادرى بشعابھا، فنحن ال لمشاكل تلك المجتمعات، فھم جز
ً معزولة ال عالقة لھا بالبیئة المحیطة والمجتمع المحلي   .نرید ھذه الجامعات جزرا

عنف الموظفین ، فقد حذر الدكتور الطویسي من اندالع شكل جدید من أشكال العنف : القضیة الثالثة 
معات األطراف وھو عنف الموظفین نتیجة أسباب متعددة في الجامعات الرسمیة وخصوصا جا

أبرزھا تأخر الرواتب والمستحقات وبعض الممارسات المتعلقة بالترقیات والتعیینات، وإذا كان تأخر 
الرواتب نتیجة األوضاع المالیة فان إجراءات الترقیة وتعیین العاملین في الجامعات واختیار القیادات 

ن شفافة ووفق معاییر وجداول مفاضلة و آلیات سلیمة بعیدة كل البعد عن األكادیمیة یجب ان تكو
وھذا یستلزم من مجالس أمناء الجامعات ان تمارس . األجندة الشخصیة والمعاییر غیر الموضوعیة

  أدوارھا في الرقابة والمساءلة والتقییم والسیما عند اختیار القیادات االكادیمیة
ً لھ، و لیقودوا فرئیس الجامعة القوي یختار ط ً وسندا اقمھ من األشخاص األقویاء، لیكونوا عونا

ً مثلھ لیبقوا تحت سیطرتھ ال یخالفون  دوائرھم إلى األمام ، اما الرئیس الضعیف فانھ یختار أشخاصا
ً ، ویفعلوا ما یؤمرون ، فیصبح ھؤالء المسؤولون ادوات بأیدي رؤسائھم ینفذون رغباتھم وال  لھ رأیا

. استقاللیة ومن حاول ذلك یستقیل أو یقال، وتكون النتیجة سلبیة وعلى حساب الجامعة  یمتعوا بأیة
وأود في ھذا المقال ان ادعو وزیر التعلیم العالي الدكتور عادل الطویسي إلى عقد ملتقى وطني 
لرؤساء الجامعات ومجالس األمناء للحوار والنقاش حول دور وظیفة ھذه المجالس والعالقة مع 

ً من الفجوة وسوء الفھم بین الطرفین حول الصالحیات والدور الجام عات وخصوصا ان ھناك نوعا
  .والمسؤولیة، بحیث یتم إزالة الفجوة وتعزیز التعاون والثقة ومنع التداخل واالحتكاك بین الطرفین

قصارى القول ان الوزیر الطویسي كشف المستور و وضع الحقائق امام الجمیع ودق ناقوس الخطر 
ي موضوع یھم األردنیین بكافة أطیافھم ومرجعیاتھم ، وال شك ان رؤیة الطویسي إذا وجدت اذانا ف

صاغیة من المعنیین ستسھم في معالجة مشاكل الجامعات ، وستمكنھا من ممارسة دورھا في التنمیة 
ول إلى والتطویر وخدمة المجتمع والدولة واستعادة مكانتھا وسمعتھا على كافة الصعد من اجل الوص

  .مجتمع المعرفة
أخیرا ان وعي شعبنا وتحسین مستوى التعلیم في بالدنا ھو أمضى سالح في مواجھة التحدیات 

  .الداخلیة والخارجیة والحفاظ على امن و استقرار الوطن
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  ؟..متى یصلح التعلیم
  

  الضامنطایل 
الحكومیة في  ابنتھ من احدى مدارس ضاحیة الرشید یقول لي صدیق أنھ ذھب الحضار ملف

 امتعاضھا معتقدة أنھ یرید أن یسجلھا إلى أخرى، وعبرت المدیرة بدایة عن العاصمة عمان، لنقلھا
عدد الطالبات في شعبتھا  إن«: نقلھا حمدت اهللا كثیرا وقالت لھ درسة، وعندما فھمت أنھ یریدفي الم

 «..الستین طالبة قد تجاوز
 

» تشطفھ»ترید أن مفتاح غرفة الصف الذي تشرف علیھ إن إحدى المعلمات طلبت«: ویتابع .!
د اال عاملة واحدة وال تستطیع یوج ال: فقالت المدیرة.. فتساءلُت ھل المعلمات ھن من یقمن بالتنظیف؟

ھذا مثال على واقع المدارس  .!«طالبة ١٥٠٠أن تنظف وحدھا صفوف مدرسة تضم اكثر من 
إنھ .. المفرق وإربد ومعان والطفیلة والعقبة الحكومیة من العاصمة عمان، فكیف بالمدارس في قرى

،ً   .م في الخدماتمقاعد متھالكة، نقص عا واقع مؤلم، صفوف باردة شتاًء حارة صیفا
 

ً رغم كثرة ٢٠١٨نحن الیوم في عام  ً مریرا المبادرات  وما زال التعلیم الحكومي یشھد واقعا
الطلبة، لكن الواقع الذي یعیشھ  والمشاریع وتعدیل المناھج التي قیل إنھا ستنعكس إیجابا على تحصیل

بیئتنا المدرسیة بحاجة إلى نھضة تنمویة شاملة تبدأ  .الطالب الیوم دلیل حي على ھذا الواقع البائس
سبة من مباٍن ومقاعد ومدافئ تأھیل المعلم، وتوفیر البیئة المنا من إصالح حقیقي للمنھاج إلى

التعلیم یجب أن یحتل االولویة ویكون العمود الفقري للعملیة اإلصالحیة في  لمدارسنا، فإصالح
  .البالد

  
فكثیر من الطلبة  أغلب مخرجات التعلیم الحكومي الیوم یشوبھا الضعف وتفتقر إلى الكفاءة والتأھیل،

إتقان اللغة العربیة امالء  دون» البكالوریوس»ولىینھون الثانویة العامة والدرجة الجامعیة األ
، ناھیك عن االنجلیزیة والمھارات األخرى فانھا في طي ً من  .!..نسیان ذاكرة الطالب وقواعدا

  المسؤول عن تردي التعلیم الحكومي؟
  
ما یتعرض لھ واقع التعلیم المدرسي الیوم ال یصب  وما ھي عوامل االصالح والتصحیح واالنقاذ؟ 

الخاصة التي باتت تنتشر بشكل الفت وكبیر وبأسعار فلكیة ترھق  ي مصلحة أصحاب المدارساال ف
ً  المواطن المرھق ً اساسا كثیر من االردنیین یقترضون الیوم من البنوك لدفع اقساط المدارس  .مالیا

 المدارس ویرفضون ارسال ابنائھم الى المدارس الحكومیة، وال یضطر لتسجیل ابنائھ في الخاصة،
الدخول منذ اكثر من  ونتیجة ارتفاع مستوى المعیشة وثبات أرقام.. الحكومیة اال العاجز مالیا فقط

المدارس الخاصة الى الحكومیة ولیس  عشر سنوات اضطر كثیر من األردنیین إلى نقل ابنائھم من
ً أن ھذا بفضل جودة ن تبدأ عملیة نحن أمام تحد كبیر، یجب أ !التعلیم الحكومي كما یقال ویروج ظلما
األردنیین كافة، وأن نرتقي بالتعلیم الحكومي إلى مستوى  اصالح التعلیم، لتحقیق العدالة بین الطلبة

ال یفھم اال لغة الربح، وأن نصل إلى مستوى جودة التعلیم في الدول  یفوق التعلیم الخاص الذي
یخضع  ي متقدم ومتطور جدا والیوجد في بعضھا تعلیم خاص ما دام التعلیم الحكوم المتقدمة التي ال

   !فرفقا بأجیال المستقبل.. لعملیات الفساد والتجارة والصفقات

  ٢٦:ص الرأي
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 اعالنات

  ١١:الغد ص/٢٣:ص الرأي
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  ابو علندا –قویدر محمد عبد القادر الحنیطي  -
  
  
  الحصن -محمد احمد الربیع  -
  

  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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رغم مخاطبات  المفرق–ثالثة أعمدة كھرباء تعطل عطاء تنفیذ خلطة اسفلتیة لمشروع طریق رحاب
  علیھا الحاكم اإلداري لشركة كھرباء اربد اال أن األخیرة لم تستجب و لم ترد

  
الكتلتان تشكلتا من  ..تنافس حمیم بین كتلتین انتخابیتین لرئاسة احدى الغرف التجاریة في اقلیم الشمال

ات الغرف التجاریة وعودا بإجراء انتخاب تجار جدد وقدماء بعد أن تلقى القطاع التجاري في المملكة
 وزارة السیاحة واالثار تنظم الیوم جولة للصحافیین واالعالمیین لمدینة ام الجمال االثریة .قریبا

  .لغایات تسلیط الضوء علیھا وتعریفھم بھا
  

صحافیا لالعالن  موسى بریزات یعقد الیوم مؤتمرا. المفوض العام للمركز الوطني لحقوق اإلنسان د
 .عشر السنوي عن حالة حقوق اإلنسان في األردن عن التقریر الرابع

 
سیحسنان التزوید  المشروعان.. الصلیب االحمر قدم دعما مالیا لمشروعین مائیین في البادیة الشمالیة

  .تجمعا سكنیا في المنطقة( ٥٧(المائي لنحو 
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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شخصیات سیاسیة ودینیة عربیة التقت أمس بابا الفاتیكان سعیا لدبلوماسیة موازیة تصد السیاسة 
  .االسرائیلیة نحو تھوید مدینة القدس- األمریكیة 

  
أن وزیر الخارجیة وشؤون المغتربین سوف یجري خالل األسبوع الحالي » الدستور«علمت زوم 

ً من التنقالت لسفراء داخل الوزارة، تشمل عددا من السفراء وتعیینات بعدد من أقسام ودوائر  عددا
  .الوزارة في تغییرات داخلیة

  
یرعى وزیر الزراعة المھندس خالد الحنیفات المھرجان العلمي للعنب الذي ینظمھ المركز الوطني 
للبحوث الزراعیة ونقابة المھندسین الزراعیین في عجلون بالتعاون مع مدیریة زراعة عجلون الیوم 

  .لتاسعة والنصف صباحا في رحاب جامعة عجلون الوطنیةاالثنین الساعة ا
  
  

 صنارة الدستور
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د ّ ھا نشر صورة لعامل وطن بأمانة عمان یحمل على ظھره حالة واسعة من االستیاء واالستھجان ول
األمانة قالت الحقا . موظفا إلزالة الفتة من شارع عام، انتشرت على مواقع التواصل االجتماعي أمس

ستحقق في ھذا التصرف الفردي المسيء والتعامل "، وأكدت أنھا "تصرف فردي مسيء"إن الواقعة 
  ".مصانةكرامة عمال الوطن "، وأن "معھ بحزم

  
  

نائبا أمس، طالبت الحكومة بتمتین عالقتھا مع جمھوریة بارغواي، وذلك  ٢٦مذكرة نیابیة وقع علیھا 
. بعد أن قررت األخیرة وقف نقل سفارتھا للقدس المحتلة، وإغالق السفارة االسرائیلیة في بارغواي

أفشل المخططات "وقیع علیھا النائب خلیل عطیة، قالت إن قرار بارغواي المذكرة، التي تبنى الت
  ".األمیركیة الرامیة العتبار القدس عاصمة الكیان الصھیوني

  
  

ك األمیر الحسن بن طالل یرعى احتفاال لنقابة المھندسین لتكریم المعماري الدكتور راسم بدران، وذل
احتفاء بمبدعي "بحفل یقام مساء الیوم االثنین في مركز الحسین الثقافي برأس العین، تحت شعار 

  ".الوطن ومن كانت لھم بصمة في إعالء بنیانھ
  
  

واطنین وزیر األشغال العامة واإلسكان یحیى الكسبي حدد ساعتین من كل یوم خمیس الستقبال الم
  .  والمراجعین، للنظر بطلباتھم والوقوف على المشكالت التي تعیق العمل الوظیفي إن وجدت

  
  

عراك باألیدي وركل باألرجل وشتائم وقعت صباح أمس بین موظف ومراجع في مركز صحي أبو 
 .علندا، على خلفیة زعم المراجع أن الموظف شتمھ أمام المرضى

 زواریب الغد
  


