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 "األردنیة" وجمعیة المركز االسالمي الخیریة توقعان اتفاقیة تعاون في مجال خدمة المجتمع

وقعت الجامعة  -سناء الصمادي

األردنیة مع جمعیھ المركز االسالمي 

یة اتفاقیھ تعاون مشترك بھدف الخیر

تعزیز التوجھات التطوعیة لدى طلبة 

  الجامعة ودعمھا.

ووقع االتفاقیة عن الجامعة نائب 

الرئیس لشؤون المراكز وخدمة 

 المجتمع رئیس فرع العقبة الدكتور موسى اللوزي، وعن الجمعیة رئیسھا الدكتور جمیل الدھیسات.

الراغبین بخدمة المجتمع وتزویدھم بالمھارات والمعرفة الالزمة  وبموجب االتفاقیة یتم تدریب الطلبة

 للعمل ضمن برامج التدریب واالستفادة من طاقاتھم، وتطویر مفھوم التطوع لدیھم.

ویسعى الفریقان وفقا لالتفاقیة إلى رفع سویة العمل التطوعي ونشر ثقافة العطاء من خالل تزوید 

زمة، وتوفیر الوسائل واألدوات الالزمة لتأدیة الخدمة المجتمعیة المتطوعین وتمكینھم بالمھارات الال

  على الوجھ األكمل.     

وعقب توقیع االتفاقیة قال نائب رئیس الجامعة لشؤون المراكز وخدمة المجتمع الدكتور موسى 

مساقات اللوزي إن الجامعة األردنیة توفر بیئة إیجابیة لتنمیة التوجھات التطوعیة من خالل اعتمادھا ل

ومتطلبات تدریبیة في مجال الخدمة المجتمعیة التطوعیة یخضع لھا الطلبة مما یكرس لدیھم الشعور 

 بالواجب والمسؤولیة تجاه بلدھم.

 أخبار الجامعة

  /المدینة نیوز/بترا/النھر االخباريدستور الكتروني/الأخبار األردنیة
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وأضاف ان التطوع یخلق لدى الطلبة وأعضاء الھیئة التدریسیة وازعا ذاتیا ومحركا أخالقیا یدفعھم 

 لخدمة مجتمعاتھم. 

ة الدكتور جمیل الدھیسات أھمیة االتفاقیة التي تكمن في المكانة االعتباریة بدوره بین رئیس الجمعی

التي تحظى بھا الجامعة األردنیة باعتبارھا معنیة بتكریس القیم المجتمعیة والعمل االجتماعي 

 والتطوعي لدى الطلبة إلى جانب التعلیم والمعرفة  والتدریب. 

ن تخفف من ظھور بعض األمراض المجتمعیة مثل العنف الفتا إلى أن تغذیة ھذه القیم من شأنھا أ

الجامعي الذي یتغذى على الفراغ القیمي لدى الشباب ویمكنھم من استثمار طاقاتھم الكامنة في 

 سیاقات مجتمعیة إیجابیة.

وأكد الطرفان أن االتفاقیة تأتي استجابة للتوجھات الوطنیة لترسیخ مفھوم التطوع ونقلھ من إطار 

لى حیز التطبیق الفعلي في مؤسساتنا ذات الصلة باألعمال والخدمات المجتمعیة، السیما النظریة إ

وأن جمعیة المركز اإلسالمي تعمل في قطاعات مختلفة منھا الصحیة والتعلیمیة والتنمویة واإلغاثیة 

كل مركزا للخدمات المجتمعیة في كل مناطق المملكة مما یسھل على الطلبة في  ٦٥ولدیھا أكثر من 

  بیئاتھم االلتحاق بأحد ھذه المراكز الستكمال متطلبات التدریب في مجال الخدمة المجتمعیة التطوعیة.

حضر توقیع االتفاقیة مدیرة مركز تنمیة وخدمة المجتمع الدكتورة رانیا جبر، ومدیر دائرة البرامج 

 في الجمعیة فواز مزرعاوي.
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  دنیة وجامعة الكویتبحث تعزیز التعاون العلمي بین الجامعة األر

بحث نائب رئیس الجامعة األردنیة لشؤون الكلیات االنسانیة الدكتور أحمد مجدوبھ،  مع الدكتور 

سلطان الدیحاني من جامعة الكویت ألیوم االحد،  سبل تعزیز  التعاون العلمي بین الجامعتین، 

بادل أعضاء ھیئة التدریس وتطویر آلیة اإلشراف العلمي على االطروحات والرسائل الجامعیة، وت

  .وبخاصة في مجال البحث العلمي ومناقشة الرسائل الجامعیة

وأكد  الدكتور مجدوبة  خالل اللقاء، الذي حضره عضو لجنة البحث العلمي في قسم االدارة التربویة 

ت بالجامعة األردنیة الدكتور خالد السرحان، استعداد الجامعة األردنیة للتعاون مع جامعة الكوی

   .الشقیقة  في جمیع المجاالت وتسخیر خبرات الجامعة خدمة لالشقاء في جامعة الكویت

من جانبھ، أشاد الدكتور الدیحاني ، بالتطور الكبیر الذي یشھده قطاع التعلیم العالي في األردن ، وما 

   .یحظى بھ من سمعة طیبة على المستوى العربي والدولي

مقدمتھا الجامعة األردنیة، كانت وال تزال وجھة رئیسة للطلبة  وقال ان الجامعات األردنیة و في

الكویتیین، لما یحظى بھ األردن من أمن وامان وما تتوافر علیھ  الجامعات األردنیة من خبرات 

   .أكادیمیة وعلمیة متمیزة في جمیع المجاالت

   .براتواتفق الجانبان على االستمرار في التعاون العلمي و تبادل الزیارات والخ

وكان  الدكتور الریحاني وھو أستاذ في االدارة التربویة ، حضر في الجامعة األردنیة في وقت سابق   

قسم اإلدارة التربویة واألصول أعدھا الطالب  - مناقشة أطروحة الدكتوراة في كلیة العلوم التربویة 

لتطبیق مبادئ اقتصاد فواز الرشیدي من الكویت، والموسومة  بـ: " دلیل إداري تربوي مقترح 

  .المعرفة في مؤسسات التعلیم العالي في دولة الكویت

  /سبق نیوزالحقیقة الدولیة
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و تكونت لجنة المناقشة من  األستاذ الدكتور راتب السعود ، واألستاذ الدكتور بسام العمري ، و    

الدكتور الدیحاني،  مناقًشا  خارجیًا  من دولة الكویت، فیما أشرف على األطروحة األستاذ الدكتور 

  د علي السرحان .خال
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  جلسة حواریة لتحدید احتیاجات المؤسسات الصحیة

خلصت جلسة حواریة بھدف تحدید احتیاجات المؤسسات الصحیة في المملكة، إلى تحدید األولویات 

الوطنیة التي تحتاج الى رفع كفاءة الباحثین، بھدف بناء المعرفة العلمیة المتعلقھ بالنظام الصحي في 

ربطھا بصنع السیاسات والممارسات الصحیة المبنیة على الدلیل العلمي الھادفة إلى  األردن، وعملیة

  .تحسین جودة المخرجات الصحیة

وجاءت الجلسة التي نظمھا المجلس الصحي العالي بالتعاون مع كلیة الطب في الجامعة األردنیة، 

ا برنامج "دكتور لكل مصنع"، الیوم األحد، بالتعاون مع البرنامج الوطني لربط الصناعة باألكادیمی

وفریق أبحاث السیاسات الصحیة في كلیة محمد بن راشد لإلدارة الحكومیة بدبي/فرع الشرق األوسط 

  .وشمال أفریقیا

وبحسب بیان صادر عن المجلس، جاءت الجلسة بھدف رفع كفاءة العاملین في مجال اجراء البحوث 

بحاث في أعداد الممارسات العملیة وصنع السیاسات الصحیة من أجل الوصول إلى استخدام نتائج األ

  .الصحیة

وقال األمین العام للمجلس الصحي العالي الدكتور محمد رسول الطراونة إن الجلسة تأتي كبدایة 

  .لتجسیر التعاون ما بین منتجي البینة الصحیة وصانعي السیاسة الوطنیة

المعنیة من مختلف القطاعات بما فیھا  وحضر الجلسة الحواریة عدد من ممثلي المؤسسات الصحیة

وزارة الصحة والخدمات الطبیة الملكیة والقطاع الخاص، باإلضافة إلى ممثلین عن منظمة الصحة 

  العالمیة فضًال عن مجموعة من الباحثین واألكادیمیین من الجامعة األردنیة.

  مدار الساعة
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  ت الراكدةالمعاني یدعو الجامعات لوقف القبول مؤقتاً في بعض التخصصا

  
أكد وزیر التربیة والتعلیم، وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور ولید المعاني أن التعلیم العام 
والتعلیم العالي ھو الرافد األول والحیوي لالقتصاد األردني، مؤكدا أنھ ذو سویة متمیزة ومعالم 

  واضحة قادرة على النھوض واالرتقاء باالقتصاد الوطني. 
  

ذلك خالل لقاء حواري استضافتھ جامعة الشرق األوسط برعایة المعاني وبحضور رئیس ھیئة  جاء
اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا الدكتور بشیر الزعبي ورؤساء الجامعات األردنیة 
الرسمیة والخاصة وممثلیھم، تم خاللھ مناقشة وضع التعلیم العالي والبحث العلمي بین الواقع 

لمأمول، واستشراف مستقبل التعلیم العالي والبحث العلمي في ضوء التغیرات التي یشھدھا ھذا وا
   .القطاع على المستوى الدولي

  
وبین المعاني أنھ ال بد من استنباط حلول ناجعة لواقع التعلیم العالي بدءا من دراسة المشاكل 

الى االھتمام والتركیز على السنة  والمعیقات التي تواجھ الجامعات االردنیة، داعیا الجامعات
التحضیریة، ووقف القبول مؤقتا في بعض التخصصات الراكدة والمشبعة، وزیادة استقطاب الطلبة 

   .غیر األردنیین من خالل ایجاد خطط واستراتیجیات وصوال الى الحد المطلوب
  

دكتور بشیر الزعبي الى من جھتھ أشار رئیس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا ال
أن ھیئة االعتماد شریك أساسي مع مؤسسات التعلیم العالي في عملیة استقطاب الطلبة، وتنتھج لھذه 
الغایة عدة إجراءات أبرزھا تقدیم برامج ذات جودة عالیة، وانتقالھا من حالة التركیز على مدخالت 

  معاالتعلیم الى التركیز على المدخالت والعملیات والمخرجات 
  
وعرض الدكتور الزعبي للتخصصات الراكدة على مستوى تخصصات الدكتوراة والبكالوریوس،  

داعیا الجامعات إلى اعادة النظر في الخطط الدراسیة وتحقیق متطلبات المعرفة والمھارات والكفایات 
سمیة وناقش الحضور العدید من القضایا التي تھم الجامعات الر .لضمان مخرجات تعلیمیة ممیزة

واألھلیة وكیفیة التغلب على العقبات التي تواجھ المخرجات في ضوء متطلبات التنمیة وسوق العمل، 
ومقتضیات التصنیفات الدولیة واالندماج مع الفضاء الدولي والتطورات الحدیثة في مجاالت التعلیم 

  .االكادیمیة واألبحاث العلمیة
  

 شؤون جامعیة ومحلیة

  11/الدستور ص:4الرأي ص:
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  للجامعات QSن المركز األول محلیا حسب تصنیف الـكلیتا الھندسة والطب في التكنولوجیا تحتال
  

 QSحازت كلیتا الھندسة والطب في التكنولوجیا على المركز األول محلیا حسب تصنیف الـ
للجامعات حسب التخصصات إضافة الحتاللھا مكانة عالمیة متقدمة بین الجامعات المرموقة على 

أیضا حضورھا القوي في التصنیفات العالمیة على مستوى العالم، تؤكد جامعة العلوم والتكنولوجیا 
  مستوى التخصصات. 

  
نقطة  47عالمیا متقدمة بذلك  349فقد حصلت عائلة الھندسة والتكنولوجیا في الجامعة على الترتیب 

ً متقدمة  400-351عن العام الماضي فیما جاءت عائلة الطب من ضمن أفضل  نقطة عن  50عالمیا
ذلك في المركز األول محلیا في ھذا التصنیف في ھذین التخصصین. إضافة العام الماضي، لیحال ب

لذلك، جاءت عدة أقسام علمیة في الجامعة في مواقع متقدمة بین نظیراتھا في العالم. فقد صنف 
ً محققا تقدما كبیرا مقداره  350تخصص علوم الحاسوب وتكنولوجیا المعلومات من أفضل  عالمیا

 350اضي، فیما جاء قسم الھندسة الكھربائیة في كلیة الھندسة ضمن أفضل نقطة عن العام الم 150
ً بتقدم مقداره  درجھ عن العام الماضي، إضافة إلى تصنیف الھندسة المیكانیكیة والتصنیع  50عالمیا
ً.  400والطیران من أفضل    عالمیا

  
ر الماضي للعام للتخصصات الجامعیة أواخر الشھ QSجاء ھذا في اإلصدار األخیر لتصنیف ال 

یستند إلى أربعة معاییر أساسیة تشمل السمعة األكادیمیة  QS. یذكر بأّن تصنیف الـ 2019
للتخصص، والسمعة التوظیفیة للخریجین، ومعدل االستشھاد لألبحاث العلمیة باإلضافة الى نسبة 

  أعضاء الھیئة التدریسیة للطلبة. 
  

خریسات رئیس الجامعة بأن ھذا االنجاز ما كان لیتحقق وبھذه المناسبة قال األستاذ الدكتور صائب 
لوال الجھود المركزة ألعضاء الھیئتین التدریسیة واالداریة المتواصلة في ھذه الكلیات واألقسام 
لالرتقاء بالجامعة من خالل االنفتاح والتواصل مع الجامعات المرموقة وتنفیذ المشاریع البحثیة 

یز حضورھا في المحافل الدولیة بغیة الوصول بھا الى مصاف الرصینة وتسویق الجامعة وتعز
الجامعات ذات السمعة الدولیة مساھمة منھم ومن الجامعة في السعي لتحقیق رؤى وتطلعات جاللة 

  الملك عبدهللا الثاني للتعلیم العالي األردني كما عبر عنھا جاللتھ في أوراقھ النقاشیة ذات الصلة. 
  

كلنا ثقة بقدرة باقي التخصصات في الجامعة على أن تحذو حذو شقیقاتھا  وأضاف الدكتور خریسات
وتتبوأ المكانة التي تلیق بھا وبسمعة الجامعة الدولیة داعیا الجمیع للمزید من العمل والعطاء ومتطلعا 
لتحقیق ما ھو أفضل في السنوات القادمة. بدوره قال مدیر مركز التطویر األكادیمي وضمان الجودة 

تور محمد الودیان أن المركز وبدعم كبیر من إدارة الجامعة یعمل مع الكلیات واألقسام للتقدم في الدك
التصنیفات العالمیة لتعزیز مكانة الجامعة المتقدمة على المستوى المؤسسسي التي تدعو لإلعتزاز في 

التایمز  جامعة على مستوى العالم في تصنیف 400- 351تصنیفات عالمیة مرموقة، فھي من أفضل 
ھایر ادیوكیشن األكثر مصداقیة واألولى على المستوى المحلي في ھذا التصنیف، كما تحتل الجامعة 
المركز األول محلیا بین الجامعات األردنیة في تصنیف الیو أس نیوز في اإلصدرات األخیرة لھذه 

  التصنیفات.
  

  الكترونياألنباط 
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  ملیون دینار الدعم الحكومي للجامعات العام الحالي 42
  

العبادي كشفت مصادر جامعیة ان إجمالي الدعم الحكومي المقدم للجامعات الرسمیة لھذا العام  حاتم
وذكرت المصادر ان ھنالك جامعتین لم تحصال على دعم حكومي، بسبب  .(ملیون دینار 8.41قدر بـ(

  ان الوضع المادي لھما جید، وان حصة كل منھما وزعت لصالح صندوق دعم الطالب. 
  

(ملیون دینار  5.4(ملیون دینار لالردنیة و( 1.6لغ االجمالي على ثماني جامعات بواقع: (وتوزع المب
(ملیون دینار  6.3(ملیون دینار لجامعة ال البیت و( 1.5(ملیون دینار لمؤتة و( 8.8للیرموك و( -

لجامعة ملیون دینار  )2.6(ملیون دینار لجامعة الحسین بن طالل و( 5.6لجامعة البلقاء التطبیقیة و(
  .االردنیة -(الف دینار تقریبا للجامعة االلمانیة 83الطفیلة التقنیة و(

  1الرأي ص:
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  المعاني: التعلیم الرافد األول لالقتصاد االردني
  

أكد وزیر التربیة والتعلیم، وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور ولید المعاني أن التعلیم العام 
والحیوي لالقتصاد األردني، مؤكدا أنھ ذو سویة متمیزة ومعالم والتعلیم العالي ھو الرافد األول 

   .واضحة قادرة على النھوض واالرتقاء باالقتصاد الوطني
  

جاء ذلك خالل لقاء حواري استضافتھ جامعة الشرق األوسط برعایة المعاني وبحضور رئیس ھیئة 
ورؤساء الجامعات األردنیة  اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا الدكتور بشیر الزعبي

الرسمیة والخاصة وممثلیھم، تم خاللھ مناقشة وضع التعلیم العالي والبحث العلمي بین الواقع 
والمأمول، واستشراف مستقبل التعلیم العالي والبحث العلمي في ضوء التغیرات التي یشھدھا ھذا 

  القطاع على المستوى الدولي
  
نباط حلول ناجعة لواقع التعلیم العالي بدءا من دراسة المشاكل وبین المعاني أنھ ال بد من است 

والمعیقات التي تواجھ الجامعات االردنیة، داعیا الجامعات الى االھتمام والتركیز على السنة 
التحضیریة ، ووقف القبول مؤقتا في بعض التخصصات الراكدة والمشبعة، وزیادة استقطاب الطلبة 

   .جاد خطط واستراتیجیات وصوال الى الحد المطلوبغیر األردنیین من خالل ای
  

من جھتھ أشار رئیس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا الدكتور بشیر الزعبي الى 
أن ھیئة االعتماد شریك أساسي مع مؤسسات التعلیم العالي في عملیة استقطاب الطلبة، وتنتھج لھذه 

م برامج ذات جودة عالیة، وانتقالھا من حالة التركیز على مدخالت الغایة عدة إجراءات أبرزھا تقدی
وعرض الدكتور الزعبي  .التعلیم الى التركیز على المدخالت والعملیات والمخرجات معا

للتخصصات الراكدة على مستوى تخصصات الدكتوراة والبكالوریوس، داعیا الجامعات إلى اعادة 
لبات المعرفة والمھارات والكفایات لضمان مخرجات تعلیمیة النظر في الخطط الدراسیة وتحقیق متط

وناقش الحضور العدید من القضایا التي تھم الجامعات الرسمیة واألھلیة وكیفیة التغلب على  .ممیزة
العقبات التي تواجھ المخرجات في ضوء متطلبات التنمیة وسوق العمل، ومقتضیات التصنیفات 

لدولي والتطورات الحدیثة في مجاالت التعلیم االكادیمیة واألبحاث الدولیة واالندماج مع الفضاء ا
  العلمیة

  3/صدى الشعب ص:6الغد ص:
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  تربویون: تنفیذ حمالت توعویة بمخاطر المخدرات بین الطلبة بات ضرورة
  

  خبراء یؤكدون أن االعتراف بوجود المشكلة واإلقرار بھا یشكل بدایة الحل
  

نذار من خطورة المخدرات على الصغار قرع خبراء تربویون ومھتمون بالقطاع التعلیمي جرس اإل
والشباب خاصة في المدارس والجامعات، مشیرین الى اھمیة تشكیل حمالت وتثقیفیة تستھدف طلبة 

   .المدارس والجامعات للتوعیة بأخطار المخدرات وتداعیاتھا السلبیة كونھا مسؤولیة مجتمعیة
  

 طلبة المدارس والجامعات بات ضرورة امس ان نشر التوعیة بین “ الغد”وبینوا في أحادیث لـ 
ملحة كون خطورة ھذه اآلفة تستھدف بالدرجة االولى فئة الشباب  لشخص یحقن نفسھ بالمخدرات

ولفتوا الى اھمیة دور اإلدارات المدرسیة  .وبما ینعكس سلبا على التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة
األمور عند مالحظة أي مظاھر سلوكیة وصحیة والمعلمین بالرقابة والمتابعة والتشاور مع أولیاء 

على الطالب، داعین الى جعل البیئة التعلیمیة جاذبة من خالل النشاطات الالمنھجیة لدورھا في 
  حمایة الطلبة من أي سلوكات غیر مرغوب بھا

  
تغریدة  وكان وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور ولید المعاني نشر مؤخرا 

وزارة التربیة ستطلق حملة لتوعیة طلبة المدارس ”اعلن فیھا أن “ تویتر”على صفحتھ الخاصة على 
وقال المعاني في تصریح  .“والمجتمعات المحلیة بمخاطر المخدرات ونعول على مشاركة ھذا الجھد

خرى، إطالق ارتأت وبالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات األ”امس إن الوزارة “ الغد”لـ 
حملة واسعة وشاملة للتصدي للقضایا المتعلقة بالمخدرات ومحاربة ھذه اآلفة، والتوعیة بالمخاطر 

، مشیرا الى أن ھذه الحملة تستھدف طلبة المدارس “االجتماعیة والصحیة الكبیرة التي تنطوي علیھا
   .فةوالجامعات وكلیات المجتمع والمجتمعات المحلیة للتوعیة بمخاطر ھذه اآل

  
تحذیرا مبكرا لطلبة المدارس لیدركوا مخاطر وتداعیات ھذه اآلفة ”واعتبر ان ھذه الحملة تشكل 

، مبینا أن عمادات شؤون الطلبة في الجامعات األردنیة، ستشارك في “واآلثار السلبیة المرافقة لھا
تصدي للمخدرات الحملة التي تستھدف أیضا طلبة الجامعات، عبر العدید من األنشطة التوعویة لل

   .ومحاربتھا وتحصین أبنائنا الطلبة من مخاطرھا
  

من جانبھ، قال الناطق االعالمي بوزارة التربیة ولید الجالد ان الحملة ستنفذ في المدارس خالل 
الطابور الصباحي واألنشطة المدرسیة المختلفة، وتشمل عقد محاضرات وندوات توعویة مكثفة 

ة، إضافة الى إصدار المطویات والنشرات التوعویة حول مخاطر بالتنسیق مع الجھات المعنی
المخدرات وضرورة التصدي لھا ومحاربتھا، وكذلك بث الرسائل التوعویة واالرشادیة والتوجیھیة 

وتركز الخطة أیضا، بحسب الجالد، على تفعیل دور المرشدین  .الھادفة عبر الوسائل المتاحة
طار الكبیرة والمتنوعة للمخدرات والتھدید الذي تشكلھ للسلم التربویین في مجال التوعیة باألخ

   .المجتمعي
  

الصادر عن مدیریة االمن العام أظھر ان عدد جرائم  2017وكان التقریر االحصائي الجنائي للعام 
قضیة اتجار، فیما بلغ  20حیازة وتعاط و  324المخدرات المرتكبة من قبل الطلبة في المملكة بلغ 

 .قضیة اتجار 26حیازة وتعاط و  147المخدرات المرتكبة من قبل االحداث في المملكة عدد جرائم 
دور المدرسة ال ینحصر بالتعلیم والتربیة فحسب بل في ”وقال الخبیر التربوي محمود مساد، إن 

الرقابة والمتابعة ومالحظة سلوكات الطالب وتفسیرھا، ووضع البرامج اإلرشادیة والتوجیھیة 

  5الغد ص:
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نجحوا في ”واضاف، ان تجار المخدرات والمروجین لھا  .“تحصین الطالب من كل انحرافالھادفة ل
تشكیل شبكات متعاطین في مدارس وخارجھا وتجنید رفاق السوء، مستغلین تجاھل بعض المعلمین 

   .“لدورھم في التربیة وتحصین الطالب ضد االنحراف والوقوع ضحیة متعة زائفة ومدمرة
  

دور المعلمین وإدارات المدارس في الرقابة والمتابعة والتشاور مع أولیاء األمور واكد المساد أھمیة 
التأخر عن ”عند مالحظة أي مظاھر سلوكیة وصحیة سلبیة على أي طالب أو طالبة، مشیرا الى أن 

المدرسة وكثرة الغیاب وضعف التركیز وتراجع التحصیل الدراسي، كلھا مظاھر سلوكیة تستوجب 
تحویل الدراسة والمدرسة إلى ”وقال، ان  .“تعامل بمسؤولیة مع الطلبة وبمشاركة األھلالمتابعة وال

مكان ممتع ودافئ یعمر بالنشاط ویتحمل الطالب فیھ تنبیھات مسؤولیات یخفف كثیرا من األسباب 
   .“التي تدفع بالطالب للبحث عن المتعة بطرائق أخرى

  
قیات المھن الصحیة، استشاري الطب الشرعي من ناحیتھ قال الخبیر في حقوق اإلنسان واخال

تعتبر عنصرا ”الدكتور ھاني الجھشان، ان حمالت مواجھة شیوع التعاطي واالدمان في المدارس 
أساسیا في الحفاظ على حقوق الطفل وحقوق اإلنسان والحق بالصحة النفسیة التي نصت علیھا 

ان تشمل الصحة البدنیة حیث یزاد احتمال عواقب تعاطي اإلدم”واشار الى أن  .“المواثیق الدولیة
اإلصابة باألمراض، واإلخفاق االكادیمي وتراجع مستوى التقییم والعالمات المدرسیة، والتغیب 
المتكرر عن المدرسة، واالنسحاب من األنشطة المدرسیة والریاضیة والنشاطات الالمنھجیة، وقد 

   .“یصل ذلك الى ترك الدراسة كلیة
  

ارتباطا مباشرا بین إدمان المراھقین على المخدرات وارتكابھم للجنح ”واكد الجھشان ان ھناك 
 .“والجنایات، مثل الجنوح للعنف والسرقة واالنضمام لزمر تھریب وترویج المخدرات واالتجار بھا

عاما،  وبین ان األبحاث العلمیة تشیر الى ان تطور دماغ االنسان یكتمل في عمر الخمسة والعشرین
وتتشكل التغیرات الھامة في الدماغ في فترة المراھقة، ولھذا ھناك أھمیة قصوى في توعیة وتثقیف 

   .المراھقین بمخاطر التعاطي واإلدمان
  

نجاح حمالت التوعیة یعتمد على مراعاة جذور واسباب التعاطي واالدمان، ”وشدد الجھشان على ان 
حمالت شمولیة لجمیع الطالب المراھقین، بغض النظر عن  وكذلك مراعاة الفئات المسھتدفة، فھناك

خلفیاتھم االجتماعیة او احتمال تعاطیھم للمخدرات وتشمل برامج توعیة عامة مثل العواقب 
والمخاطر بشكل مختصر، والتدریب على مھارات الحفاظ على الصحة الشخصیة والمھارات 

ائیة موجھة للطالب المعرضین لمخاطر حمالت انتق”وأشار الى ان ھناك أیضا  .“االجتماعیة
التعاطي واإلدمان أكثر من غیرھم وتشمل التوعیة والتركیز بشكل جلي على مخاطر التعاطي 
واالدمان الخطیرة والقاتلة، بموازاة حمالت موجھة للطالب الذین تظھر علیھم مؤشرات التعاطي او 

تشمل توجیھ الطالب وتشجیعھم على طلب اإلدمان او انھم أفصحوا او طلبوا المساعدة لمشكلتھم، و
من  .“وسائل الدعم والعالج والتأھیل على مستوى المدرسة والمجتمع المحلي والمؤسسات الحكومیة

مكافحة المخدرات مسؤولیة ”جانبھ، اكد الناطق االعالمي لنقابة المعلمین الدكتور احمد الحجایا ان 
  “صر على وزارة التربیة والتعلیممجتمعیة بالتعاون مع الجھات المعنیة وال تقت

  
واضاف، ان الوزارة كما ھو معروف لدیھا تعاون دائم مع ادارة مكافحة المخدرات في مجال  

التثقیف والتوعیة، وھناك برامج دوریة تنفذ في المدارس كالمحاضرات والمسرحیات، بالتعاون مع 
وبین ان للمرشدین التربویین داخل  .وزارتي الصحة والتنمیة االجتماعیة وادارة مكافحة المخدرات

أھمیة اعتراف المدارس بوجود حاالت تعاط ”المدارس دورا مھما في ھذا المجال، الفتا الى 
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آفة المخدرات ”واكد ان  .“والتعامل معھا في إطار الحاالت الفردیة دون تعمیمھا أو اعتبارھا ظاھرة
، مشددا على ضرورة “بتھا بكل األسالیبموجودة في المجتمع وال یمكن انكارھا ولكن یجب محار

  .معالجة الحاالت بطریقة ال تسيء وال تخدش سمعة الطالب وذویھ



  ت العامة دائرة اإلعالم والعالقا                                              یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أن) عم962- 6( 5300426) فاكس: 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
15 

  
  

  ادارة السیر تطلق غدا مبادرة مروریة لتوعیة شباب الجامعات
  

تطلق إدارة السیر في الساعة الثامنة من صباح یوم غد االثنین، مبادرة للتوعیة المروریة للشباب في 
تحت عنوان (حقوقك واجبنا)، في إطار سعیھا للتواصل مع كافة فئات المجتمع، وانطالقا  الجامعات

  من حرصھا على تحقیق أھداف المسؤولیة المجتمعیة.
وتستھدف المبادرة فئة الشباب نظرا لما تشكلھ ھذه الفئة من نسبة كبیرة في المجتمع، إضافة إلى أن 

  وفیات) ھم من فئة الشباب.معظم من یتعرضون لحوادث السیر (إصابات، 
وتتضمن المبادرة توزیع (معلقة عطریة) توضع على المرآة الداخلیة للمركبة تحمل شعار الحملة 

  ونصائح توعویة للشباب، باإلضافة الى مقولة لجاللة الملك عبدهللا الثاني.
لسیر، وتحث وخالل المبادرة سیتم توزیع مجموعة من البروشورات المتعلقة بالتوعیة من حوادث ا

  السائقین على االلتزام بقواعد واولویات المرور.

  9الدستور ص:
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  % نسبة التشغیل لخریجي كلیة معان الجامعیة 100الزعبي: 
  
  

قال رئیس جامعة البلقاء التطبیقیة األستاذ الدكتور عبدهللا سرور الزعبي إنھ ال بد من اإلستفادة من 
ي خاصة وأن نھضة دولھ اإلقتصادیة جاءت نظیر التجربة األوروبیة في قطاع التعلیم المھني والتقن

  اھتمامھا بھذا القطاع. 
الدعم التقني لبرنامج المھارات للتشغیل والدمج «ونوه خالل افتتاح ورشة عمل المشروع األوروبي 

امس األحد، إلى أھمیة قطاعات التعلیم المھني محلیا، وتعزیزه من خالل تغییر المفاھیم » االجتماعي
  لسائدة حول الوظیفة والشھادات الجامعیة. الثقافیة ا

وقال خالل افتتاحھ لفعالیات الورشة، في البحر المیت، إن بقاء خریجي الجامعات دون عمٍل أمر غیر 
مقبوٍل، لذا من األھمیة توجیھ الطلبة إلى القطاعات المھنیة والتقنیة، من خالل تطبیق اإلستراتیجیة 

   الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة.
وأشار إلى أن جامعة البلقاء التطبیقیة ومنذ عامین، تسعى بشكٍل حثیٍث وبالتعاون والتكامل مع 
القطاعات اإلقتصادیة والصناعیة والمھنیة والقطاع الخاص، إلى ترجمة وتطبیق ھذه اإلستراتیجیة، 

  والتي تحظى برعایة واھتماٍم ملكي. 
ً من مسؤولیتھا تجا ه الدرجة الجامعیة المتوسطة (الدبلوم) ومن خالل وقال إن الجامعة، وانطالقا

تطبیقیھا للخطة التنفیذیة عملت على ترسیخ قواعد العمل المھني والتقني الحقیقیي، خاصة في ھذه 
ً.أما القطاع الخاص یوفر نحو (15المرحلة حیث أن الحكومة توفر نحو ( ) 35) ألف وظیفة سنویا

ً أغلبھا تحتاج تخصصات   مھنیة وتقنیة.  ألف وظیفة سنویا
ً لسوق العمل في القطاع الخاص،باإلضافة إلى اجراء مسوحاٍت  ً میدانیا وقال إن الجامعة أجرت مسحا

  میدانیة لسوق العمل اإلقلیمیة للوقوف على احتیاجات ھذه األسواق من األیدي العاملة الماھرة.
طاع الخاص، وبین أن المسوحات أثمرت عن استحداث وتجمید تخصصات وبحسب حاجة الق

ً أن الجامعة قامت بتجمید ( ً من بین (100موضحا ) 173) تخصٍص ال یحتاجھا سوق العمل اطالقا
ً أنھ وبالتزامن مع ھذا القرار فقد تمت مراجعة حاجات 42تخصصا في ( ) كلیة عامة وخاصة، مبینا

  .القطاع الخاص والمھارات المطلوب توفرھا في خریج الكلیات لمالئمتھا لسوق العمل
ً إلى أن الجامعة وقعت اتفاقیات مع  وأكد أن الجامعة رفعت شعار التعلم من أجل التشغیل، الفتا
مجموعة من الشركات المشغلة لخریجي الكلیات على مستوى الشھادة الجامعیة المتوسطة في القطاع 

ً، إلى اإلتحاد األوروبي لنقل تجاربھم في التعل یم المھني الخاص.  وبین أن الجامعة توجھت أیضا
ً إلى نقل تجارب فرنسیة وألمانیة إلى األردن.    والتقني ألجل النھوض بھذا القطاع، منوھا

وأشار إلى أن اإلستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة أن یصل عدد الطلبة الملتحقین ببرامج 
عدد الطلبة الملتحقین  م، فیما ارتفع2025) ألف طالب وطالبة عام 50التعلیم المھني والتطبیقي إلى (

) ألف طالب وطالبة بالجامعة خالل العام الجامعي الحالي منھم 28بھذه البرامج لیصبح ما یقارب (
  ) ألف طالٍب في كلیات جامعة البلقاء لوحدھا.  11أكثر من (

مل، وأكد على أھمیة ھذا النموذج في الحد من نسب البطالة وارتفاع أعداد الطلبة الملتحقین بسوق الع
  عقب تأھیلھم وبما یتواءم مع اإلطار الوطني للمؤھالت. 

وقال إن امتحان الشھادة الجامعیة المتوسطة الجامعیة (الشامل) طرأ علیھ تغییرات بھدف قیاس 
مھارات الطلبة لخریجي امتحان  (الشامل) وباتت تتواله لجنة مكونة من: جامعة البلقاء التطبیقیة 

قطاعات المھنیة وممثل من النقابات المھنیة، باإلضافة إلى ممثل عن والكلیات الخاصة وممثل لل
ً إلمتحان  صاحب العمل وبحسب االختصاص. وأكد أن الجامعة ستجري وبشكٍل دورٍي مراجعة

  (الشامل) ألجل تجویده وتدارك أي مالحظات تظھر في قیاس امتحان الشامل.

  5الدستور ص:
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لتعلیم المھني والتقني كقطاٍع مشغٍل وقال إن ھناك كلیات حققت انجازات في تعزیز مفھوم ا
ً وصلت نسبة التشغیل لخریجي كلیة معان الجامعیة في التعلیم المھني والتقني إلى  للخریجین، ومثاال

)100 .(%  
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  من المدرسة إلى الجامعة.. ماذا یؤّرق الطالب؟

  
  سناء الشوبكي

  
  

لمرحلة الجامعیة من اجمل المراحل في یعتبر طلبة أن مرحلة انتقالھم من الحیاة المدرسیة إلى ا
غیر أن المرحلة الجامعیة ال تخلو من صعوبات تواجھ الطلبة كونھا نقلة نوعیة كبیرة بما  .حیاتھم

  – .تحملھ من تغیرات نفسیة وفكریة في تركیبة الطالب والنمط والروتین الذي اعتاد علیھ
  

طلبة جامعات أشاروا في أحادیثھم لـ  .ھافما ھي ھذه التغیّرات، وكیف ھي الصعوبات التي تقابل
إلى مشكالت وصعوبات تواجھھم خالل الحیاة الجامعیة، داعین إلى ضرورة التعاون » الرأي«

التربوي واالجتماعي من جمیع األطراف ذات العالقة، لتھیئتھم لدخول تلك المرحلة الجامعیة 
بالجامعة الھاشمیة قالت إن من » رة المیاه والبیئةإدا«الطالبة إسراء ابو عبید في السنة الثالثة  .الجدیدة

التي تدرس باللغة  ,واجھتني خالل الدراسة الجامعیة ھي صعوبة المناھج«أھم الصعوبات التي 
» التلقین«فیما نبھت إلى أن  .«االنجلیزیة اذ اننا في المرحلة الثانویة لم ندرس اللغة االنجلیزیة باتقان

  «انویة والجامعیةالث«رافقھا في المرحلتین 
  
الحرج من الحالة «أما نبیلة محمد، طالبة السنة الثانیة في جامعة العلوم التطبیقیة، فتشعر بأن  

واجھتني بالمرحلة الجامعیة، مشددة في الوقت ذاتھ «من أكثر الصعوبات والتحدیات التي » المادیة
دون  .رتھا ذات الدخل المحدودعلى أن متطلبات الحیاة الجامعیة من كتب ومواصالت أرھقتھا وأس

ً على مجاراة الطالبات في سباقھّن بعرض االزیاء، وقالت  أجد صعوبة «أن تغفل عدم قدرتھا أیضا
  في الحصول على ثمن الطعام فكیف بالمالبس.. 

  
ولفتت الطالبة في جامعة  .«ولذلك أضطر لالبتعاد والبقاء وحیدة كي ال أضع نفسي في موقف محرج

واالبتعاد عن أسرتھا التي تقطن في » العیش في السكن الجامعي«ا مرعي، ان مشكلتھا الیرموك، ھی
أواجھ مشكلة االعتماد على النفس وعدم التأقلم مع فتیات «سبب المشكلة، قالت ھیا  .العاصمة عمان

في الجامعة الھاشمیة، إلى » ادارة وتدریب ریاضي«ویلفت امجد فریحات، طالب  .«في السكن
تخصص والتسجیل والمحاضرات والمراجع واالبحاث، والتي لم تكن في المرحلة مشاكل ال
ً إلى »صعوبة التأقلم في بادئ األمر مع بیئة االختالط في الجامعة«كما یشیر إلى  .المدرسیة ، داعیا

  «تھیئة الطالب المقبل على دخول الجامعة حتى یستطیع االنخراط بالبیئة الجدیدة دون صعوبات
  
لدكتورة سمیرة متكل اخصائیة سیمیائیة في الجامعة الھاشمیة الى مشكالت الشباب وأشارت ا 

ینتقل الشاب من الحیاة الثانویة للحیاة الجامعیة ویصحبھا كل ما ھو جمیل وجدید. «الجامعي، وقالت 
  فالجمال یكمن في الخروج من الرتابة وحریة االختیار للمواد و أوقاتھا. 

  
ع بیئة تختلف تماما مع تلك التي تعود علیھا في محیطھ والتي تختلف من والجدید كونھ یتعامل م

االنتقال من الثانویة للجامعة یأتي معھ مشاكل عدیدة على كل طالب التأقلم «وأضافت  .«طالب آلخر

  15الرأي ص:

 مقاالت
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معھا: حیث یحدث اصطدام في المعتقدات والثقافة البیتیة التي تحثھ على عدم االختالط مع الجنس 
دي الى االنطواء بسب الخجل واالحراج الذي یسببھ أیضا الفرق االجتماعي بین الطلبة اآلخر مما یؤ

یأتي بسیارتھ أو یستعمل المواصالت العامة)، )(من المدینة أو من القریة)، والمستوى االجتماعي 
  ).ویظھر ذلك في طریقة التحدث والتفكیر والتعامل مع الزمالء أو المدرسین (االحترام

  
یع الشاب بین المجتمعین، حریة شبھ مطلقة في الحرم الجامعي للتعامل مع الكل وابداء یض«وبینت 

رأیھ بدون قمع والبیت السلطة لألب. وقد یؤدي ذلك إلى ھروب البعض من الواقع في ھذه الحریة 
التوعیة «وشددت على أن  .«المصطنعة التي یخلقھا فیرید تجربة أشیاء ممنوعة عنھ مثل: المخدرات

أحسن طریقة الیجاد حلول الختالفات: البیئة، الخلفیة الثقافیة، الوسط المجتمعي، المادیات، ھي 
والحریة في البیت. المشاكل: العصبیة، الشجارات، التھكم من اآلخرین، تقلیل االحترام مع الجمیع، 

  «تعاطي الممنوعات وتداعي االخالقیات
  
وتدریب  ,نشاطات الالمنھجیة وتقدیم التوعیةورأت متكل أن الحل یكمن بإشراك الطلبة في ال 

استاذ علم االجتماع الدكتور ھاشم الطویل قال  .«الشخصیة على مواجھة الصعوبات والتعاطي معھا
ساعة في المدرسة ویعتاد من خاللھا على الطرق الروتینیة للعملیة التعلیمیة  12ان الطالب یدرس 

ً بالنسبة لمعظمھم ثم ینتقل ھذا الطالب الى والتربویة في تلك المرحلة حیث یعد مجتمع  المدرسة مغلقا
حیاة دراسیة جدیدة غالبا ما تكون ممتعة ومخیفة في الوقت نفسھ النھا ستكون تجربة مختلفة لم 

  ّ◌ من المدرسة إلى الجامعة.. ماذا یؤرق الطالب؟  .یصادف مثلھا من قبل
  

الى رحاب الحیاة الجامعیة على اتساعھا یعتبر  انتقال الطالب من المرحلة الثانویة«واضاف الطویل 
خطوة مھمة جدا في حیاتھ وتعد نقلة نوعیة كبیرة بما تحملھ من تغیرات نفسیة وفكریة في تركیبتھ 
النفسیة والنمط والروتین الذي اعتاد علیھ، حیث یكون بأمس الحاجة (وان لم یفصح عن ذلك) الى 

ذات العالقة، لتھیئتھ لدخول تلك المرحلة بدءا من  تعاون تربوي واجتماعي من جمیع االطراف
السنوات االخیرة في المرحلة الثانویة، لیتحقق ھذا االنتقال بطریقة سلسة ومقبولة وحتى ال یصاب 
الطالب بما یسمى بصدمة الدخول الى الجامعة ولیتمكن كذلك من التعرف على المجتمع الجدید 

وأشار إلى أنھ قد تواجھ الطالب القادم  .«ن االلتحاق بالجامعة(الجامعي)، وبخاصة في السنة االولى م
الى الجامعة العدید من المشاكل مثل البعد الجغرافي والتأقلم االجتماعي، وقد یشكل لدى البعض منھم 
ً برھاب اجتماعي، وال یستطیع ان  صدمة نفسیة قد تعیقھ عن مواصلة تعلیمھ خاصة اذا كان مصابا

  «اس، او إن كان یعاني من عدم التكیفیتعامل مع عامة الن
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   !!!مدارس ومجالس تحت المجھر
  
  

  المھندس ھاشم نایل المجالي 
  

قال تعالى ( ولتكن منكم أمة یدعون الى الخیر ویأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر واولئك ھم 
ومن ثم مؤسسات  المفلحون ) آل عمران . ان تربیة االجیال على نحو سلیم تعتمد على جھود االسرة

التعلیم والتربیة ( مدارس وجامعات ) ، وذلك وفق وسائل وبرامج ومناھج ھادفھ وحتى ال تھیمن 
االفكار المنحرفة على عقولھم ولكي تتم المحافظة على دیمومة ونضارة وازدھار التاریخ والتراث 

  االنساني العربي االسالمي .
  
ً من الم  ؤسسات التعلیمیة حددت دورھا في حشو اذھان طالبھا بینما اصبحنا نجد ان ھناك كثیرا

بمعلومات ومعارف نظریة بثقافات مستوردة ، مع اھمال التربیة الدینیة واالخالق الحمیدة ، وعدم 
ً لتجارة المخدرات بانواعھا ، والسلوكیات  مراقبة سلوكیاتھم وأیة انحرافات لھم حیث اصبحت وكرا

ب البیئة السلبیة حتى اصبح لھم تجمعات خارج المدرسة یمارسون السلبیة واالنحرافات الفكریة بسب
فیھا طقوسھم المنحرفة ، وحتى اندفع بعضھم الى السلوك العدواني العنف والسرقة والھروب من 
ً من االصالح  المدرسة واصبحت غالبیة ھذه المؤسسات التعلیمیة مداخل لالنحراف الفكري بدال

ً وبث مفاھیم االعتدال الفكري ، وعلى اعتبارھا رافعة  ً وعملیا لتنمیة الموارد البشریة وتكوینھاعلمیا
ً ، والتي بناھا الرسول  ً وسلوكا ً في نفوسھم وعقولھم وبناء شخصیتھم المتوازنة فكرا ً وعملیا نظریا

  صلى هللا علیھ وسلم على العقیدة النقیة الصافیة واالخوة االیمانیة .
  

ھ وتوازنھ واالرتقاء بھ وھناعلى الكوادر التعلیمیة متابعة ولنحافظ على تماسك المجتمع ووحدت
الظواھر السلوكیة العامة للطلبة لغایات تصحیحھا ومراقبة كافة اشكال الصراعات الشخصیة بین 
الطلبة وكافة اشكال العنف والمیول واالفكار الغیر سویة ، واعتماد الحوارات الھادفة وتدریبھم على 

ى االستماع واالستیعاب للرأي اآلخر فالمؤسسات التعلیمیة بقیمھا الدیمقراطیة ادب الحوار والقدرة عل
ً بالقیم التي ترفض التسلط واالستبداد وتشجع االحترام المتبادل وحل  ً متسلحا ً دیمقراطیا تنتج جیال

  الخالفات بالحوار والمناقشة . 
  

جالس على سن القوانین االمر نفسھ للمجالس النیابیة وغیرھا فال یختصر اختصاص ھذه الم
والتشریعات ومراقبة اداء الحكومات واعتماد الموازنة واقرار قوانین الضرائب وغیرھا ، ودورھا 
في مراقبة سیر السلطة التنفیذیة بأدائھا لعملھا واالرشاد نحو الصحیح واسداء النصح حتى یتجنبوا 

العمال الحكومة وبیان نقاط الضعف مواقع الزلل . اي ان ھناك وظیفة رقابیة بالتمحیص والتدقیق 
والقوة التخاذ التدابیر الالزمة ، وھو جوھر االنظمة الدیمقراطیة وھي تفعیل للرقابة الشعبیة والرأي 
ً على الحكومة وحتى ال تسیطر السلطة التنفیذیة  العام وللصالح العام ، وحتى ال تكون الدولة حكرا

ما یكون اعضاء مجلس النواب متفاھمین منسجمین على البرلمان في اختصاصھ كل ذلك یتم عند
  متوافقین محققین لالستقرار والتوازن . 

  
فھم اصحاب حكمة وعقل وعلم وتربیة صالحة تخرجت من اسر صالحة ومؤسسات تعلیمیة ناجحة 
نتعلم منھم كل ما ھو اخالقي وحواري ، لكننا اصبحنا وعلى مدار العدید من مجالس النواب نشاھد 

وھت صورتھا عما یجب ان تكون فاصبحت بمثابة قاموس للشتائم النزاعات واالتھامات ظواھر ش
ً بالعنف والمشادات والشتائم المتبادلة  ً حافال بااللفاظ السیئة ، ولقد اصبحت ھذه المجالس تمتلك سجال

  16الدستور ص:
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، وھناك من النواب المكررین عبر العدید من المجالس من لھ النصیب االكبر من تلك الخناقات 
والشتائم والضرب والعنف كل ذلك تحت قبة البرلمان ، وھناك من اسقطت عضویتھ عندما تم اشھار 

  السالح وغیره الكثیر من التراشق بعبوات المیاه وكان للنساء منھم نصیب
  

اي ان المجلس اعطى صورة سیئة عن دوره ومھامھ وغالبیة النواب فقدوا الثقة من كافة الجھات 
حت بعض المجالس دورا لتعلیم البلطجة واالنحرافات والسلوكیات السلبیة شعبیة ورسمیة واصب

وغیر االیجابیة . واصبحت عاجزة عن اعطاء المظھر الحضاري ، وال احد ینكر ذلك خاصة عندما 
یتم بث ھذه الظواھر السلبیة لیشاھدھا الجمیع اطفاال وشبابا ونساء ومواطنین وغیرھم داخل الوطن 

ذا كان ھناك بعض المدارس التي اھملت دورھا الرئیسي في التربیة والتعلیم ، وخارج الوطن . فا
ً مجالس اھملت دورھا الرئیسي وھي دور نتعلم منھا الدیمقراطیة الصحیحة . فعن اي  فھناك ایضا
اصالح وتغییر نتحدث واالسماء تتكرر وكأنھا عابرة للمجالس وعلى شكل تلزیم ، كل واحد منھم 

كھ الذي ال یتفق علیھ اثنان لكن تجده قد فاز باالنتخابات كیف ، ال احد یعرف وان یعرف دوره وسلو
ً لمثل ھذه الفئات أم أتى دور  سألنا ال احد یجیب ، فھل اصبحت غالبیة المدارس والمجالس دورا
االستحقاق بالتغییر خاصة اذا كان ھناك توجھ ان یكون النصیب االكبر من تشكیلة الحكومات من 

. فعن اي نواب نتحدث حاملي السالح ام متقني الشتائم والمسبات ، ام ضاربي العبوات المائیة  النواب
  ام متقني المصارعة الرومانیة .

  
 
 
  



  ت العامة دائرة اإلعالم والعالقا                                              یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أن) عم962- 6( 5300426) فاكس: 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
22 

 اعالنات

 10/الدستور ص:53ص:الرأي 
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  حوارة –حسام سلطان ناجي الغرایبة  -
  
  المدینة الریاضیة –نزار رشدي الخماش  -
  
  الصویفیة –جبرا جریس قدیس  یولیتڤ -
  
  الدوار السابع –دالستار السندروسي الحسیني عبداهللا عب -
  
  السلط –كمال عبدالحمید عبدالوالي قطیشات  -
  
  شفابدران –علي صالح عبدالحمید الحسیني  -
  
  ضاحیة الرشید –غازي صادق علي العارضة  -
  
  عبدون - فھیمة عزیز ناورز شقم  -

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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لیوم محافظة المفرق، حیث تلتقي فیھا مجلس محافظة اللجنة اإلداریة في مجلس النواب تزور ا
المفرق للبحث في مقترحات أعضاء المجلس حول قانون الالمركزیة وتقییمھم لتجربة الالمركزیة 

  ومجالس المحافظات.
  

نائبا أمس على مذكرة نیابیة، تقترح وضع قانون لتأسیس نقابة ألساتذة الجامعات.  20وقع 
نائب منصور مراد، تطالب بإنشاء نقابة لألساتذة الجامعیین األردنیین، على المذكرة، التي تبناھا ال

  أن تضم أعضاء الھیئات التدریسیة في الجامعات الحكومیة والخاصة.
  

ذكرت الصحف الكویتیة أمس أن األمن الكویتي "كشف لغز اختفاء فتاة أردنیة" بالعاصمة الكویتیة 
سمیة بتعرضھا للخطف. الصحافة الكویتیة نقلت عن منذ الجمعة، بعد أن سجل والدھا شكوى ر

مصادر رسمیة قولھا إنھ "تبین أن الفتاة لیست مخطوفة، وأنھا ھربت باختیارھا، ألن والدھا كان 
یُرغمھا وإخوتھا على التسول، حیث تم العثور علیھا"، مشیرة إلى أن التحقیقات ما تزال متواصلة في 

  القضیة.
  

عن وزارة الخارجیة حول ما تردد من أنباء عن عدم قبول الحكومة لم یصدر أي تصریح رسمي 
الیابانیة لتنسیب األردن باسم وزیرة السیاحة السابقة لینا عناب سفیرة بطوكیو. مواقع التواصل 
ضجت منذ أول من أمس بأنباء غیر موثقة عن اعتذار الیابان للتنسیب األردني، دون أن یصدر ما 

تنسیب عناب وجد طریقھ أمس إلى قبة البرلمان عندما ھاجم النائب صداح یؤكد ذلك في عمان. جدل 
 الحباشنة الحكومة على ھذا القرار، لكن دون أن ترّد األخیرة على ذلك.

 زوایا الصحف 

 زواریب الغد
  


