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 المـــــــــــوضـــــوع                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

) لوند(محاضرات وأنشطة أكادیمیة وعلمیة للدكتور الحسین في جامعة 
  السویدیة

٣ 

 ٤  مع صناعات األدویة األردنیة" صیدلة األردنیة"نجاحات قویة ل 

 ٦  بین األردنیة ورابطة علماء األردن» تنویر«اطالق مشروع 

   شؤون جامعیة

یة وھاجسي األول تحسین مستقبل أبنائنا التعلیم أولویة وطن: الملك
  وبناتنا

٧ 

تشخیص الواقع وتكاملیة االدوار یقود ..استراتیجیة الموارد البشریة
  لنجاعة الحلول وحسن التنفیذ

٨ 

 ١٠  واقع التعلیم التقني في جامعة البلقاء التطبیقیة

 ١٢  بدء استقبال طلبات االلتحاق الجامعي للبرنامج العادي الیوم

 ١٣  "طریقي مھارات التأمین"طالبا جامعیا ملتحقا ببرنامج  ١٣٩یج تخر

 ١٥  مطلع األسبوع.. قائمة القبول الجامعي الشتوي

 ١٧  في الجامعة الھاشمیة» شبابنا أقوى من المخدرات«إطالق مبادرة 

   مقاالت

 ١٩  عودة أبو درویش. د /جامعیون بال عمل

  ٢٠  فھد خیطان/الرزاز یحمل الشعلة

ثــورة حقیقیــة إلحـداث .. یالت قوانین التعلیم العالي والجامعاتتعد
  حمدان الحاج/التغییــر المطلـوب

٢١ 

 ٢٢  أحمد جمیل شاكر/دعم البحوث العلمیة لتطویر الزراعة والصناعة

 ٢٣  تیسیر عماري. د/التوجیھي والجامعات

 ٢٤  وفیات

  ٢٧-٢٥  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  السویدیة) لوند(ادیمیة وعلمیة للدكتور الحسین في جامعة محاضرات وأنشطة أك
  

سلسلة من األنشطة األكادیمیة والعلمیة قدمھا رئیس قسم الفیزیاء في كلیة العلوم في  - فادیة العتیبي
  .الجامعة األردنیة الدكتور محمود الحسین خالل زیارتھ مؤخرا لجامعة لوند السویدیة

   
   

قت زھاء األسبوعین إعداد وتدریس مساق لطلبة الدكتوراه بحضور وتضمنت الزیارة التي استغر
طالبا وبواقع ثالث ساعات معتمدة في قسمي الفیزیاء والكیمیاء حول المواد ذات التركیب ) ١٤(

  .النانوي وآلیة تشخیصھا باستخدام حیود األشعة السینیة المتقدم
   
م ضوء السنكروترون لدراسة وتشخیص حول كیفیة استخدا: كما ألقى الحسین محاضرتین األولى 

السطوح واألفالم الرقیقة ذات أبعاد نانویة، والثانیة حول كیفیة تحضیر وتشخیص أفالم رقیقة 
  .عضویة ذات تركیب نانوي

   
   

وعلى ھامش الزیارة التقى الحسین مع نظیره رئیس قسم الفیزیاء في الجامعة وبحث معھ سبل 
بحثي ما بین القسمین في برنامج الدراسات العلیا وعقد ورشة عمل التعاون األكادیمي والعلمي وال

  .مشتركة
   
   

من الجدیر ذكره أن جامعة لوند السویدیة ھي إحدى الجامعات األوروبیة العریقة وقد مضى على 
  .عاما) ٣٥٠(تأسیسھا ما یزید على 

 أخبار الجامعة

  /أخبار األردنیة
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  مع صناعات األدویة األردنیة" صیدلة األردنیة"نجاحات قویة ل 

  
  

قالت عمیدة كلیة  -د المبیضینمحم
الصیدلة في الجامعة األردنیة الدكتورة 
عبلة البصول إن الكلیة استطاعت أن 
تحقق نجاحات قویة في شراكتھا مع 

  .مصانع وشركات األدویة األردنیة
   
   

وأضافت عقب االحتفال الكبیر الذي أقیم  
بتخریج نخبة جدیدة من صیادلة الفوج 

ھا إیمان راسخ بدعم ، إن الكلیة لدی) ٣٤(
صناعة األدویة الوطنیة بالبحوث 

والدراسات الصیدالنیة بھدف تطویر المنتج الذي لھ دور كبیر وإسھامات بارزة في زیادة الدخل 
  .القومي

   
وأكدت عمیدة الكلیة اعتزازھا بالخبرة التراكمیة للكادر التعلیمي في الكلیة الذي یوظف إمكاناتھ 

ي المتخصص في تكنولوجیا تصنیع األدویة انسجاما مع رسالة الجامعة التي بتطویرالبحث الصیدالن
  .تضع البحث العلمي في صدارة أولویاتھا واھتماماتھا وأھدافھا التنمویة

   
   

وجددت البصول التأكید عزم الكلیة على تطویر الخطط والبرامج التعلیمیة لتتماشى مع التغیرات 
العالمیة فضال عن توجھھا الفتتاح صیدلیة نموذجیة جدیدة في المتسارعة في العلوم الصیدالنیة 

  .حرمھا وتوسیع تدریب الطلبة على أسس تحضیر األدویة المعطاة عن طریق الحقن
   
   

وخالل الكلمة التي ألقتھا في الحفل أشارت البصول إلى أن الكلیة ھي أول كلیة صیدلة أردنیة تحصل 
ومن ضمن   ACPEاألمریكیة العتماد برامج تدریس الصیدلة   على االعتمادیة العالمیة من الجمعیة

  .أول ست كلیات خارج الوالیات المتحدة تحصل على ھذا االعتماد
   
   

دعت الخریجین إلى تكریس جھودھم للقیام بعطائھم اإلنساني وتحمل مسؤولیاتھم في سبیل ، البصول
یتھم بمشاركتھم في أنشطتھا وفعالیاتھا تطویر المھنة والنھوض بھا، مؤكدة في ھذا الصدد ترحیب كل

  .التي تقام على مدار العام 
وأدى الخریجون قسم المھنة استكماال إلجراءات تخرجھم وحصولھم على الدرجات العلمیة التي 

  .یستحقونھا
خریج ) ١١٠(و) ٩(وسلمت البصول الشھادات للخریجین البالغ عددھم في برنامج الماجستیر 

  .بكالوریوسوخریجة في مرحلة ال
   

  /خبار األردنیةأ
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وأعرب مجموعة من الصیادلة الخریجین عن فرحتھم بھذه المناسبة مؤكدین تقدیرھم ألعضاء 
الھیئتین التدریسیة واإلداریة على جھودھم المخلصة في إعدادھم لیكونوا فاعلین في خدمة مھنة 

  .الصیدلة التي تعد رافدا مھما في القطاع الصحي والطبي في المملكة
   
   

د كبیر من أھالي وذوي الخریجین إنجازات الجامعة األردنیة في النھضة التعلیمیة األردنیة، وثمن عد
مشیرین إلى أن كلیة الصیدلة محطة مضیئة في مسیرة التعلیم الصیدالني ولھا مكانة متقدمة على 

  .جمیع الصعد المحلیة واإلقلیمیة والعالمیة
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  علماء األردنبین األردنیة ورابطة » تنویر«اطالق مشروع 

  
الذي یھدف إلى تقدیم ) تنویر(وقعت الجامعة األردنیة مع رابطة علماء األردن اتفاقیة إطالق مشروع 

  .التصور الصحیح للقضایا الفكریة المعاصرة
  

كما یسعى مشروع تنویر إلى إزالة الخلل في فھم القضایا الفكریة المعاصرة وفق منھجیة علمیة تقوم 
  . صحیح المنقول وصریح المعقول على أساس الجمع بین

  
ووقع االتفاقیة رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة ورئیس الرابطة الدكتور عبد الرحمن الكیالني 

  .التي بموجبھا یتولى الطرفان إقامة وتنظیم المؤتمرات العلمیة والندوات
  

الضافة الى المدرجات كما توفر الجامعة الخبرات العلمیة والفكریة لرفد الرابطة وأنشطتھا با
  .والقاعات التدریسیة إلقامة الفعالیات

  
وفي السیاق أكد رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة أن على رابطة علماء األردن مسؤولیة 
مجتمعیة مھمة تتجسد في قیادة حراك فكري إسالمي تنویري في األردن وفي المنطقة المحیطة، ال 

یة أصبحا قبلة لطلبة الدول والشعوب اإلسالمیة، بما نتمیز بھ من سیما أن األردن والجامعة األردن
  .تعزیز لمفھوم الفكر الوسطي المنطلق من المضامین الرئیسیة لرسالة عمان

  
وشكر رئیس الرابطة الدكتور عبد الرحمن الكیالني ادارة الجامعة على مبادرتھا في مد جسور 

  .واالعتدال التواصل والتعاون لنشر أسس التسامح والوسطیة
  

واكد على اھمیة التعاون مع الجامعة ممثلة بكلیة الشریعة الذي سیسھم في تیسیر تنظیم المحاضرات 
وتابع ھناك ثمة قواسم . والندوات العامة وترشیح المحاضرین المشھود لھم باالعتدال والوسطیة

اربة الفقر واألمیة إنسانیة ومجموعة من القضایا المشتركة التي یمكن طرحھا ومناقشتھا في مح
والحدیث عن أن الدیانات السماویة توحد أكثر مما تفرق،مع األخذ بعین االعتبار خصوصیة كل دین 

  .في قضایا وموضوعات محددة

  الكتروني الرأي 
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  التعلیم أولویة وطنیة وھاجسي األول تحسین مستقبل أبنائنا وبناتنا: الملك

  
، بحضور جاللة الملكة رانیا العبدهللا، رئیس وأعضاء التقى جاللة الملك عبدهللا الثاني، الیوم األحد

– ٢٠١٦اللجنة الوزاریة العلیا لمتابعة وتنفیذ االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة 
وأكد جاللتھ، خالل اللقاء الذي جرى في قصر الحسینیة، أھمیة العمل بشكل سریع لتنفیذ .٢٠٢٥

ة الموارد البشریة، لضمان فرص ومستقبل أفضل ألبناء وبنات توصیات االستراتیجیة الوطنیة لتنمی
  .الوطن

  
وشدد جاللتھ على أن الركائز األساسیة للنھوض بالعملیة التعلیمیة، تتمثل بوجود مناھج متطورة، 

كما .ومعلم یتمتع بالقدرة والمھنیة العالیة، وتعلیم تقني متقدم، إضافة إلى توفیر فرص التعلیم المبكر
تھ، خالل اللقاء الذي حضره رئیس الوزراء الدكتور ھاني الملقي، رئیس اللجنة، ضرورة أن أكد جالل

  .تعمل جمیع اإلدارات التنفیذیة في الوزارات والمؤسسات الشریكة على تنفیذ ھذه االستراتیجیة
  

وبناتنا، وقال جاللتھ إن التعلیم أولویة وطنیة، وھاجسي األول ھو أن نتمكن من تحسین مستقبل أبنائنا 
وبالنسبة للتدریب المھني والتقني، وجھ جاللة الملك .من خالل توفیر فرص العمل والحیاة الكریمة لھم

اللجنة لوضع تصور واضح بالتعاون مع القطاع الخاص، لضمان عمل مؤسسي یحقق النقلة النوعیة 
إیجاز عن سیر العمل  واستمع جاللتھ، خالل اللقاء، إلى.التي نحن بأمس الحاجة لھا في ھذا المجال

  .لتنفیذ المرحلة األولى من االستراتیجیة، ومستوى التقدم الذي تحقق في إنجاز التوصیات
  

وحضر اللقاء رئیس الدیوان الملكي الھاشمي، ومدیر مكتب جاللة الملك، ووزراء التعلیم العالي 
نیة لتنمیة الموارد البشریة، یذكر أن االستراتیجیة الوط.والبحث العلمي، والعمل، والتربیة والتعلیم

جاءت بناء على توصیات اللجنة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة، التي وجھ جاللة الملك الحكومة 
، بھدف تطویر منظومة متكاملة واستراتیجیة شاملة وواضحة ٢٠١٥بتشكیلھا في شھر آذار من العام 

  .المعنیة بالتعلیمالمعالم لتنمیة الموارد البشریة، وتأطیر عمل القطاعات 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  طلبة نیوز/١:الغد ص



  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 

8 

  
  تشخیص الواقع وتكاملیة االدوار یقود لنجاعة الحلول وحسن التنفیذ..استراتیجیة الموارد البشریة

  
حملت التأكیدات الملكیة بضرورة تنفیذ توصیات االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد  - حاتم العبادي

، اما الثاني یكمن في »الموارد البشریة«ھا البشریة، بعدین مھمین، االول یكمن بأھمیة المستھدف من
  . أھمیة ما تضمنتھ االستراتیجیة من تكاملیة وشمولیة في التشخیص والحلول وبرامج التنفیذ

  
كما بعثت التأكیدات الملكیة رسائل في غایة االھمیة، وابرزھا ان االستراتیجیة بما تضمنتھ من 

تعمل «تنعكس على ارض الواقع، والمطلوب ان توصیات وبرامج وأطر زمنیة لتنفیذھا، یجب ان 
  .»جمیع اإلدارات التنفیذیة في الوزارات والمؤسسات الشریكة على تنفیذھا

  
وتشكل االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة، محطة مھمة، وإنطالقة نحو تحقیق نقلة نوعیة 

  .الحكومة العدادھا في قطاع التنمیة البشریة، كما اراد جاللة الملك عند توجیھ
  

وتكمن اھمیة االستراتیجیة بانھا شخصت الواقع، من خالل لجان متخصصة عملت على مدار اشھر 
ً، یؤشر على السلبیات  ً حقیقیا واستندت الى بیانات ومعلومات تحاكي الواقع، بما یضمن تشخیصیا

امج، وفق برامج تنفیذیة ومكامن الضعف ویحدد نقاط القوة، والبناء على ھذا التشخیص الخطط والبر
ذات تراتبیة زمنیة ومرحلیة، تضمن التطویر التدریجي بحیث تنضج وتكتمل االھداف في دورة 

  .التطویر، خالل عشر سنوات تقریبا
  

تأكید جاللة الملك على الركائز االساسیة للنھوض بالعملیة التعلیمة، من مناھج متطورة ومعلم یتمتع 
وتعلیم تقني متقدم، إضافة إلى توفیر فرص التعلیم المبكر، یشكل العامود بالقدرة والمھنیة العالیة 

الفقري لالستراتیجیة، خصوصا وان ھنالك اختالالت وسلبیات في العملیة التعلیمیة تراكمت خالل 
الفتقادھا التكاملیة » قاصرة«السنوات الماضیة، وكانت غالبیة الحلول التي وضعت لمعالجتھا 

  .تنفیذوالتراتبیة في ال
  

إال ان االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة، تعاطت مع واقع الحال بنظرة شاملة، إذ ان 
مراحل تنمیة الموارد البشریة قائمة على اساس حلقات مترابطة، وان فقدان اي من تلك الحلقات 

  .سیؤثر سلبا ویعیق تحقیق النتائج المرجوة
  

ایة من محور التعلیم المبكر لألطفال وتطویر المناھج الدراسیة فمحاور االستراتیجیة، انطلقت بد
فمحورتدریب المعلمین وأسالیب التدریس، یتبعھ ) التوجیھي(فمحور امتحان شھادة الثانویة العامة 

ادماج التكنولوجیا في التعلیم محور المتابعة والتقییم لمشاریع تطویر التعلیم العام، وھي محاور تشكل 
اع التعلیم العام، الذي تعتبر مخرجاتھ مدخالت لقطاع التعلیم، الذي تناولت في مجملھا قط

االستراتیجیة في محاور حاكمیة القطاع و أسس القبول وتنظیم استثناءات القبول الجامعي والبرنامج 
  .الموازي

  
ر وفي موازاة ذلك، تناولت قطاع التعلیم والتدریب المھني والتقني ضمن محاور الحاكمیة وتطوی

  .البنى التحتیة وبناء شراكة حقیقیة مع القطاع الخاص ومحور التعلیم التقني
  

  ٢:الرأي ص
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تكاملیة االدوار في عملیة التنفیذ تتطلب التعاون والتشابك بین مختلف المؤسسات والجھات والھیئات 
المعنیة، بحیث تضمن ترابط حلقات دورة تنمیة الموارد البشریة وتشكلھا بشكل تراكمي مرحلي، 

  .بشكل تفرديولیس 
  

واستندت االستراتیجیة الى رؤیة واولویة وھاجس جاللة الملك في تحسین مستقبل ابناء وبنات 
تعلیم قادر على انتاج ...الوطن، من خالل اداة التعلیم في مراحلھ المختلفة ومساراتھا المتنوعة

  .مخرجات منافسة تضمن حیاة كریمة ومستقبل افضل لھم
  

یس وأعضاء اللجنة الوزاریة العلیا لمتابعة وتنفیذ االستراتیجیة واضحة التوجیھات الملكیة لرئ
ومباشرة، بما تضمنتھ من تأكیدات على اھمیة التعلیم بمراحلھ وركائزه بإعتباره االساس في تنمیة 
القدرات البشریة، التي تبدا من مرحلة الطفولة وتنتھي بمرحلة االنخراط بسوق العمل، ما یتطلب ان 

  .ومرجعیة واساس التطویر المنشود» عابرة للحكومة«االستراتیجیة  تكون ھذه
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  البلقاء التطبیقیة توضح حول التعلیم التقني
  

  واقع التعلیم التقني في جامعة البلقاء التطبیقیة
  

تعمل جامعة البلقاء التطبیقیة جاھدة لتحقیق رؤى جاللة الملك عبدهللا الثاني حفظھ هللا ورعاه للنھوض 
في كافة القطاعات من خالل المساھمة الفاعلة في تجوید مخرجات التعلیم والنھوض بالتعلیم  بوطننا

التقني والتطبیقي بشكل خاص ، وتنفیذ المادة السادسة من قانون جامعة البلقاء التطبیقیة والتي تنص 
ة لحاجات اتاحة فرص الدراسة الجامعیة المتوسطة في المیادین التطبیقیة والتقنیة تلبی: ( على 

  ).المجتمع مع االعتناء بالثقافة العامة والتركیز على المستوى والنوعیة
وتسعى جامعة البلقاء التطبیقیة الى اعادة ھیكلة كلیاتھا وتوطین نماذج تقنیة عالمیة العتماد البرامج 

ى المنافسة التي تدرسھا محلیا ً وعالمیا ً لرفد السوق المحلي واالقلیمي بخریجین مؤھلین وقادرین عل
  .وااللتحاق بسوق العمل والتشغیل الذاتي 

وبین األستاذ الدكتور عبدهللا سرور الزعبي رئیس جامعة البلقاء التطبیقیةي بأن تكلفة التعلیم التقني 
ملیون دینار سنویا ً ) ١٧٫٥(ملیون دینار سنویا ً ، وتتحمل الجامعة ما ال یقل عن ) ٢٠٫٥(تزید عن 

  .ذا النوع من التعلیم من موازنتھا لدعم ھ
وأشار الى ان الخطة االستراتیجیة لتنمیة الموارد البشریة والتي أطلقت برعایة جاللة الملك عبدهللا 
الثاني وجاللة الملكة رانیا العبدهللا حفظھما هللا ، واتخذ مجلس الوزراء قرارا ً للبدء بتنفیذھا والتي 

  .طاع التنمیة االقتصادیة في الدولة األردنیة تسعى الى التوسع في التعلیم التقني خدمة لق
وأوضح الدكتور الزعبي بأن جامعة البلقاء التطبیقیة تنفذ قرارات مجالس الحاكمیة فیھا والتي منھا 

توحید رسوم الساعات المعتمدة لطلبة الدبلوم التقني  ١٥/١/٢٠١٧قرار مجلس امناء الجامعة بتاریخ 
لبة في كلیات الجامعة المختلفة ، حیث قسمت التخصصات الى اربع لتحقیق العدالة بین أبنائنا الط
  :مجموعات وعلى النحو التالي 

تخصصا ً ، یدفع الطالب رسوما ً سنویة بدل الساعات ) ٥٦(والتي یوجد فیھا : المجموعة األولى 
  .لكل فصل دراسي) دینار ٣٢٠(أي بواقع ) دینار ٦٤٠(المعتمدة بمقدار 

) دینار  ٨٠٠(تخصصا ً ، یدفع الطالب رسومھ السنویة بمقدار ) ٣٦(ویوجد فیھا  :المجموعة الثانیة 
  .لكل فصل دراسي ) دینار ٤٠٠(أي بواقع 

) دینار  ٩٦٠(تخصصا ً ، یدفع الطالب رسومھ السنویة بمقدار ) ٢٧(ویوجد فیھا : المجموعة الثالثة 
  .لكل فصل دراسي) دینار ٤٨٠(أي بواقع 

بواقع ) دینار  ١١٢٠(والتي كانت مقررة رسومھا سابقا ً بحیث كان یدفع الطالب : المجموعة الرابعة 
  .لكل فصل بقیت كما ھي ) دینار  ٥٦٠(

 ٢٠١٦/٢٠١٧وسیتم العمل بھذه الرسوم اعتبارا ً من بدایة الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 
  .وعلى الطلبة الجدد فقط 

بلقاء التطبیقیة قامت بتخفیض الرسوم لبعض التخصصات وأوضح الدكتور الزعبي بأن جامعة ال
دینارا ً للساعة المعتمدة الواحدة بحیث ) ٥٥(دینارا ً و ) ٤٥(والتي كانت مقررة سابقا ً بواقع 

  .دینار كحد أقصى ) ٣٥(أصبحت اآلن 
رسون على من الطلبة الملتحقین في التعلیم التقني في جامعة البلقاء التطبیقیة ید% ٦٨وأشار الى ان 

نفقة المكارم الملكیة السامیة المختلفة ، وصندوق دعم الطالب في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
وغیرھا من المؤسسات المختلفة ، فعلى سبیل المثال بلغ عدد الطلبة المتلقین لدعم مالي من صندوق 

طالبا ً ) ١١١١( وطالبة و  ًطالبا) ١٧١٣(دعم الطالب في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
وطالبة یدرسون على نفقة المكرمة الملكیة السامیة للقوات المسلحة االردنیة وغیرھا من المكارم 
الملكیة السامیة ألبناء الوطن باالضافة الى جھات داعمة من مؤسسات وطنیة عامة وخاصة مختلفة 

  ١٧:الدستور ص/طلبة نیوز
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طالبا ً وطالبة یدرسون على ) ٩٧٥(غ عددھم من الطلبة الملتحقین في التعلیم التقني والبال%  ٢٠وأن 
فقط من الطلبة یدرسون على نفقتھم الخاصة حیث أن %  ١٢البرنامج الموازي ، في حین أن 

معظمھم لم تنطبق علیھم شروط المنح المختلفة وخاصة صندوق دعم الطالب في وزارة التعلیم العالي 
  .والبحث العلمي 

ور الزعبي بأن جامعة البلقاء التطبیقیة قامت بفتح برنامج الدبلوم وبین االستاذ الدكتور عبدهللا سر
 ٢٠١٦/٢٠١٧الفني لغیر الناجحین في الثانویة العامة بطلب من الحكومة منذ بدایة العام الجامعي 

وقد التحق بھ مجموعة من الطلبة، وحددت رسوم الساعات المعتمدة في الدبلوم الفني بناء ً على 
  :قسیم التخصصات الى مجموعتین التخصصات حیث تم ت

للساعة المعتمدة ) دینار  ٥٠(حددت رسومھا بواقع ) التخصصات الھندسیة : (المجموعة األولى 
  .الواحدة 

للساعة المعتمدة ) دینار  ٣٥(حددت رسومھا بواقع ) التخصصات غیر الھندسیة : (المجموعة الثانیة 
  .الواحدة 

  .مترتبة على الطلبة الملتحقین في برامج الدبلوم الفنيمن الرسوم ال%  ٥٠وتتحمل الحكومة 
من التكلفة الفعلیة %  ٦٠وأشار رئیس الجامعة بأن جامعة البلقاء التطبیقیة تتحمل ما ال یقل عن 

لبرامج التعلیم التقني بعد ھیكلتھ كما أن الجامعة تسعى الى تطویره وعقد االتفاقیات المختلفة مع 
والخاص مثل مؤسسة التدریب المھني وصندوق التنمیة والتشغیل وصندوق مؤسسات القطاعین العام 

  .التشغیل والتدریب والتعلیم المھني والتقني وتوطین نماذج عالمیة تقنیة في جامعة البلقاء التطبیقیة
وقد حققت جامعة البلقاء التطبیقیة انجازات حقیقیة في ضبط النفقات وتطویر الخطط الدراسیة 

ً لرؤى جاللة سیدنا الملك عبدهللا الثاني حفظھ هللا ورعاه لمواكبة التطو رات الداخلیة والعالمیة تنفیذا
في التطویر في كافة اعمال الجامعة األكادیمیة واالداریة واعادة الھیكلة االداریة في الجامعة مما 

 یحقق نقلة نوعیة في االستغالل االمثل للموارد البشریة المؤھلة والكفؤة في الجامعة
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  بدء استقبال طلبات االلتحاق الجامعي للبرنامج العادي الیوم
  

تبدأ وحدة تنسیق القبول الموحد التابعة لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، من خالل موقعھا 
اإللكتروني اعتبارا من صباح الیوم، استقبال طلبات الراغبین بالحصول على مقعد في الجامعات 

لبرنامج العادي من الطلبة الناجحین في امتحان الثانویة العامة للدورة الشتویة الرسمیة العشر ضمن ا
  .الحالیة، فیما تنتھي فترة استقبال الطلبات منتصف لیة بعد غد األربعاء

لھذه " التوجیھي"فما فوق من الناجحین في امتحان %  ٦٥ویبلغ عدد الطلبة الحاصلین على معدالت 
  .طالبا وطالبة ١٧٩٨٢الدورة 

ً وطالبة تنافسیا في الجامعات  ١٤٠١٤وكان مجلس التعلیم العالي قرر الخمیس الماضي قبول  طالبا
الرسمیة للعام الدراسي الجامعي الحالي من مجموع األعداد المقترحة المقدمة من الجامعات والبالغة 

٢٠١٥٥.  
طالب من  ٤٢٠٨ع ، بواق% ٣٠وأقر المجلس، األعداد المقبولة على البرنامج الموازي بنسبة 

المجموع الكلي من العدد للقبول في الجامعات الحكومیة على البرنامجین العادي والموازي، والبالغ 
١٨٢٢٣.  

تخصصا في  ١١وجاء االنخفاض باألعداد المقرر قبولھم على البرنامجین، بسبب وقف القبول بـ
  %. ١٠المشبعة بنسبة بعض الجامعات، باإلضافة إلى تخفیض العدد في التخصصات الراكدة و

وال یجوز لمن یقل معدلھ عن الحد األدنى لمعدل القبول للدورة الصیفیة الماضیة، التقدم بطلب 
  .لتخصص معین، إن لم یكن یلبي الحد األدنى في مثل ھذا التخصص

اء وتقتصر قائمة القبول الموحد للدورة الشتویة على التنافس الحر، وال تتضمن المكرمات الملكیة ألبن
القوات المسلحة األردنیة واألجھزة األمنیة وأبناء المعلمین أو طلبة المخیمات أو المدارس األقل حظا 

  .وأبناء البادیة
  .كما تستثنى التخصصات، التي یتبع نظام السنوات للدراسة فیھا مثل الطب وطب األسنان

وز األسبوع من تاریخ انتھاء تقدیم وتعلن نتائج القبول الموحد للدورة الشتویة، عادة، بعد مدة ال تتجا
  . الطلبات

  ١:الدستور ص/٩:الغد ص
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  "طریقي مھارات التأمین"طالبا جامعیا ملتحقا ببرنامج  ١٣٩تخریج 
  

الذي یدیره مركز " مھارات التأمین"طالبا جامعیا شاركوا ببرنامج طریقي  ١٣٩احتفل بتخریج 
ندوق الملك عبدهللا بالشراكة مع االتحاد األردني لشركات التأمین وص) BDC(تطویر األعمال 

  ".Princes’ Trust International – UKالثاني للتنمیة وبالتعاون مع مؤسسة ولي العھد 
ورعى الحفل الدكتور ھیثم الخصاونة مندوبا عن  وزیر العمل، وبحضور الرئیس التنفیذي لمؤسسة 

  ".Prince’s Trust International"ولي العھد 
إلى بناء قدرات وكفاءات الشباب من خریجي الجامعات " طریقي"ویھدف برنامج مھارات التأمین 

المختلفة وتزویدھم بالمھارات العملیة والفنیة الخاصة بقطاع التأمین للتنافس على الوظائف المتاحة 
والحصول على فرص أفضل ومن الجانب اآلخر توفیر الوقت والجھد على شركات ومؤسسات 

ھم ورشات عمل تدریبیة مكثفة قبل المباشرة بالعمل، كما التأمین في البحث عن الشباب واعطائ
ویعتبر البرنامج من أحد الحلول التي تزید من فرص العمل وتساعد الشباب في تسھیل عملیة البحث 

  .والحصول على الوظائف
بعد تخرجي من الجامعة : "عبدالكریم ابو وردة" مھارات التأمین"ویقول خریج برنامج طریقي 

للتأھیل الوظیفي والتدریبي، واكتسبت المھارات المطلوبة " مھارات التأمین"مج طریقي التحقت ببرنا
في سوق العمل للعمل في قطاع التأمین، وقد تم صقل قدراتنا بمتابعة من نخبة من المدربین 
واالسلوب التدریبي بالتعلم من خالل التطبیق العملي اصبحنا قادرین على الوقوف امام الجمھور دون 

  ".د او خوف وتطبیق كل ما تعلمناه بالبرنامج خالل عملنا كموظفین في قطاع التامینترد
شاب وشابة من مختلف الجامعات األردنیة  ١٣٩بتدریب  BDC-وقام مركز تطویر االعمال 

ورشات عمل تدریبیة بالتعاون مع االتحاد األردني لشركات  ٥ومختلف التخصصات من خالل 
 Prince’s Trust"دهللا الثاني للتنمیة ومؤسسة ولي العھد التأمین وصندوق الملك عب

International –UK" من خریجي البرنامج وتشبیكھم % ٨٠، حیث تم توظیف ما یقارب
  .بالشركات الموظفة من خالل االیام الوظیفیة

ً عن  وزیر الع مل وقال مساعد امین عام وزارة العمل لشؤون الفنیة الدكتور ھیثم الخصاونة مندوبا
وزارة العمل التي دعمت العدید من برامج مركز "شابا وشابة شاركوا في برنامج طریقي إن  ١٣٩

لتأھیل الشباب لغایات التشغیل فخورة جدا بھذه الشراكة التي نتمنى من  BDC –تطویر االعمال
  ". خاللھا توفیر فرص عمل للشباب األردني في مختلف التخصصات

من خالل "دارة مخاطر وتأمین من جامعة الحسین بن طالل وتقول حنین الشوابكة تخصص إ
مشاركتي في البرنامج فقد اسھم في اثراء واعطائي المعلومات التي احاجھا في سوق العمل 

  ".والمعلومات التي تعلمناھا خالل برنامج طریقي ساعدتني بسوق العمل باالخص بقطاع التأمین
وخریجي  BDC -الكبیر لمركز تطویر األعمالواعرب جوناثن تاونسن عن اعجابھ باإلنجاز 

برنامج طریقي بنتفیذ البرنامج بالتعاون مع االتحاد األردني لشركات التأمین وصندوق الملك عبدهللا 
الثاني للتنمیة وتأھیل الشباب وتشبیكھم بسوق العمل متطلعا على بناء المرحلة الجدیدة من برنامج 

إن حفل التخرج الیوم ھو نقطة بدایة للعمل "الخریجین بقولھ  خالل الفترة القادمة مشجعا" طریقي"
كما اشاد بالمھارات الحیاتیة والتقنیة الخاصة بقطاع " الجاد وبدء مشوارھم المھني برنامج طریقي

  .التأمین التي اكتسبھا مشاركي البرنامج
علي الوزني عن  وعبر رئیس االتحاد األردني لشركات التأمین والشركة األولى للتأمین الدكتور

ومؤسسة ولي العھد وفخور بخریجي البرنامج  BDC -اعتزازه بالشراكة مع مركز تطویر األعمال
الذین استطاعوا خالل األیام الوظیفیة ان یحصلوا على فرصة عمل في القطاع متمنیا للجمیع التوفیق 

  . في الحصول على فرص مناسبة

  ١٢:الغد ص
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نایف استیتیة الخریجین إلى متابعة كل  BDC -األعمال من جانبھ دعا الرئیس التنفیذي لمركز تطویر
  .التطورات التي تساعدھم على زیادة خبراتھم ومھاراتھم وااللتحاق بالوظیفة التي تتالئم مع قدراتھم

ومركز تطویر األعمال ھو مركز أردني غیر ربحي یساھم في التنمیة االقتصادیة من خالل تصمیم 
تھدف إلى خلق فرص عمل لألردنیین وبث روح الریادة وزیادة تنافسیة  وتنفیذ البرامج التنمویة التي

كما یقوم المركز بإدارة العدید من مشاریع التنمیة االقتصادیة لعدد . الشركات الصغیرة والمتوسطة
  .من الجھات الحكومیة والجھات المانحة
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  مطلع األسبوع.. قائمة القبول الجامعي الشتوي

  
مدیرة وحدة تنسیق القبول بالوكالة خولة عوض ان تعلن قائمة القبول الجامع رجحت  - حاتم العبادي

  . مطلع االسبوع المقبل) الدورة الشتویة(للفصل الثاني 
  

وتبدأ الیوم االثنین عملیة تقدیم طلبات االلتحاق بالجامعات الرسمیة من خالل موقع وحدة تنسیق 
عملیة تقدیم الطلبات، حتى منتصف لیل  وتستمر).www.admhec.gov.jo:(القبول االلكتروني

وقالت عوض إن عملیة تقدیم الطلبات مقتصرة على الطلبة خریجي امتحان الثانویة . االربعاء المقبل
العامة للدورة الشتویة للعام الحالي، موضحة ان برمجیة التقدیم ال تتیح لخریجي السنوات السابقة 

  .والمغتربین التقدم بطلب التحاق
  

ان عدد الطلبة خریجي الدورة الشتویة الحالیة الذین یحق لھم التقدم بطلبات التحاق وأوضحت 
فما فوق، بحسب بیانات وزارة التربیة %) ٦٥(طالبا وطالبة حاصلین على معدل ) ١٧٩٨٢(

  .والتعلیم
  

طالبا وطالبة في الجامعات الرسمیة على الفصل الثاني ) ١٤٠١٥(واقر مجلس التعلیم العالي قبول 
  .على البرنامج العادي) الدورة الشتویة(
  

وكشفت عوض عن التخصصات التي تم ایقاف القبول فیھا من قبل ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم 
في الجامعة االردنیة تخصص إدارة االعمال، وفي الیرموك تخصص إدارة : العالي والتي شملت

بیت اقتصادیات المال واالعمال، فندقیة وفي مؤتة تخصص ھندسة نظم صناعیة، وفي جامعة ال ال
وفي مركز جامعة البلقاء التطبیقیة ھندسة الطاقة الكھربائیة، وفي كلیة الزرقاء تحالیل طبیة واحیاء 
تطبیقیة دقیقة وفي كلیة عجلون االرشاد النفسي والتربوي، وفي جامعة الحسین بن طالل االدارة 

  .االرشاد السیاحي -السیاحیة
  

، من خالل المكاتب البریدیة،التي زودت )دینارا ١٥(راء القسائم المالیة ویجب على الطالب ش
الف قسیمة حتى یتقدم بطلب التحاق جامعي بعد شراء ھذه القسیمة، التي تحوي على رمز ) ٢٥(بـ

سري لكل طالب یستطیع من خاللھ التقدم بالطلب الكترونیا، ویمكنھ ایضا التعدیل على خیاراتھ طیلة 
  .فترة التقدم

  
ویشترط للتقدم الى التخصصات المتاح القبول فیھا، ان یكون الطالب محققا للحد االدنى لمعدل القبول 
التنافسي على الفصل االول، مع االشارة الى انھ ال یوجد قبول في التخصصات الطبیة، التي تعتمد 

  .نظام السنوات في الدراسة
  

المتاح القبول فیھا في كل جامعة باالضافة الى وتنشر الوحدة، عند بدء تقدیم الطلبات، التخصصات 
الحد االدنى لمعدل القبول التنافسي فیھ على الفصل االول، الذي یعتبر الحد االدنى لمعدل التقدم 

  .للمنافسة على القبول فیھا لخریجي الدورة الشتویة
  

فق مجلس التعلیم العالي للجامعات بقبول الى ذلك تتیح الجامعات القبول في البرنامج الموازي، إذ وا
على ) ١٢٤٦٣(طالب على البرنامج الموازي، في حین ان الجامعات كانت نسبت بقبول ) ٤٢٠٨(

  ١:الرأي ص
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البرنامج الموازي، إال ان المجلس خفضھا انسجاما مع اشتراط اسس القبول بان ال تزید نسبة القبول 
نب تخفیض نسبة القبول في التخصصات في البرنامج العادي، الى جا%) ٣٠(في الموازي عن 

  .تخصصا) ٨٨(، والتي تشمل %)١٠(الراكدة والمشبعة بنسبة 
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  في الجامعة الھاشمیة» شبابنا أقوى من المخدرات«إطالق مبادرة 

  
، والتي نظمھا »شبابنا أقوى من المخدرات«انطلقت في الجامعة الھاشمیة المبادرة التوعویة بعنوان 

مع في مركز الدراسات واالستشارات بالتعاون مع كلیة اآلداب بالتعاون مع إدارة مكتب تنمیة المجت
  .مكافحة المخدرات في مدیریة األمن العام

  
وتضمنت المبادرة وقفة طالبیة للتعبیر عن رفض الجسم الطالبي لھذه اآلفة الخطیرة، وتقدیرا لجھود 

الوطن بأمن وسالم، باإلضافة إلى ندوة  رجال مكافحة المخدرات الذین یدفعون حیاتھم ثمنا لیعیش
  . حواریة، ومعرضا ألنواع وأشكال المواد المخدرة

  
وشارك في الوقفة الدكتور مروان عبیدات، والعمید الدكتور أنور الطراونة مدیر إدارة مكافحة 

ود المخدرات، والدكتور جمال العناني مدیر مركز تأھیل المتعاطین في وزارة الصحة، والدكتورة خل
وشارك طلبة كلیتي اآلداب والعلوم الصیدالنیة بعرض یافطات تحذر من . العموش عمیدة كلیة اآلداب

  .أخطار ھذه اآلفة
  

أھمیة تكاتف جھود مختلف «: وألقى الدكتور مروان عبیدات كلمة خالل الندوة التوعویة أكد فیھا على
من » ال سمح هللا«تفتك بشبابنا إذا تفشت  فئات المجتمع للحد والقضاء على ھذه اآلفة الخطیرة التي قد

إن الوقوف بكل قوة «: ، وأضاف»خالل إتباع جمیع الطرق الوقائیة والتثقیفیة والتوعویة لمحاربتھا
ً « المخدرات «وعزم وتصمیم في وجھ ھذا الداء المدمر  ً ووطنیا ً دینیا ومن ھذا المنطلق . یعتبر واجبا

ً علینا في الجامعة الھاش میة المشاركة في ھذا العمل الدیني والوطني مشاركة ومساھمة في كان لزاما
  .»الحملة الجادة التي تقوم بھا الدولة ھذه اآلفة

  
وقال إن الجامعة الھاشمیة تقع على عاتقھا المسؤولیة والتنمیة المجتمعیة من خالل خدمة المجتمع 

مة الحاسوبیة في مؤسسات القطاع المحلي بإقامة نشاطات توعویة وأیام طبیة مجانیة، وتطویر األنظ
العام والخاص في محافظتي الزرقاء والمفرق، وكذلك إشراك الطلبة في خدمة المجتمع من خالل 

  .تدریب الطلبة على تنمیة مجتمعاتھم المحلیة وذلك من خالل المواد التي یدرسونھا
  

جامعات في محاربة آفة وبین العمید أنور الطراونة مدیر إدارة مكافحة المخدرات أھمیة دور ال
ً على أن الدولة االردنیة ومنذ تأسیسھا ولغایة  المخدرات كونھا منارة علم وتنویر للمجتمعات مؤكدا
اآلن تبرز الدور الحقیقي في التصدي لھذه اآلفة والوقایة منھا قدر االمكان في عدم وصولھا الى 

. ضاف عبئ كبیر على الدولة األردنیةاالردن بكافة السبل وخاصة وجود الالجئین السوریین الذي أ
  .وأكد أن تعاطي وانتشار المخدرات التقلیدیة ضمن الحدود الطبیعیة

  
وطالب الدكتور جمال العناني مدیر المركز الوطني لتأھیل المدمنین بضرورة االبتعاد عن ما یسمى 

سم االنسان وبالتالي بالتجربة االولى لتعاطي المخدرات النھا تعد الباب االول بدخول السم الى ج
ً على أن الرغبة في التعاطي والفراغ الذي  ً، مشددا ً ومن ثم مدمنا یصبح من التجربة االولى متعاطیا

  .یعیشھ الفرد من أھم العوامل التي تساعد عل تعاطي المخدرات
  

  ٢٩:الرأي ص
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وقال أن تعاطي المخدرات تسبب الكثیر من االمراض الجسمیة والنفسیة للفرد، حیث أخذ المركز 
ً من حیث االقامة والعالجات المقدمة للمدمن ومتابعة المتعاطي بعد ع لى عاتقة عالج المدمنیین مجانا

  .خروجة من المركز
  

وقالت الدكتورة سجى حامد عمیدة كلیة العلوم الصیدالنیة أن السبب وراء تعاطي المخدرات ھو 
دیة بین الناس ویكون بذلك الفرد االنقسامات داخل المجتمعات ویترتب على ذلك ان تقل العالقات الفر

ً إلى أن تأثیر المخدرات على الفرد ھو شعور مؤقت یشعر بھ بالسعادة لوقت . مھیئ لالدمان مشیرة
قلیل ومع مرور الوقت سیشعر باالنعكاسات السلبیة التي تدمر بھا جسمھ وعقلة ونفسیتھ وبالتالي عدم 

ً على ضرورة التحصین من ھ. تقبل مجتمعھ لھ ذه االفة من خالل العالقات األیجابیة بین أفراد مشددة
  .المجتمع
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  جامعیون بال عمل
  

  عودة أبو درویش. د 
ال أحد یشعر بمعاناة الشاب أو الفتاة الذین حصلوا على شھادات جامعیّة ثم لم یجدوا فرصة عمل 

الحالة النفسیة التي  لسنوات عدیدة ، مثلما یشعر بذلك افراد أسرتھ ، الذین یحاولون تخفیف وطأة
یكون الجامعي المتعّطل عن العمل قد وصل الیھا ، وھو دائم التفكیر في المبالغ النقدیّة الكبیرة التي 
اقتطعتھا اسرتھ من قوت یومھا لتّوفر لھ الرسوم الدراسیّة الفصلیة أو أثمان الكتب أو المواصالت 

سماء التي یطلبھا دیوان الخدمة المدنیّة للمقابلة وغیرھا ، وھو ینتظر یومیا أن یكون اسمھ من بین اال
من أجل التعیین دون جدوى ، أو یبحث في الشركات الكبیرة والصغیرة عن عمل یناسب مؤھلھ أو 

ّى ال یناسبھ  و یصطدم بأّن أصحاب العمل یعتقدون بأن من یحمل شھادة جامعیّة یرغب في مكتب . حت
  .وسكرتیرة والحقیقة غیر ذلك 

لین عن العمل بفرصة عمل في الحكومة أو في الشركات منذ سنو ّ ات یطالب جامعیو معان المتعط
ّھم في العمل بفعالیات سلمیّة ذات  الكبرى الموجودة في المحافظة ، وھم یحرصون على المطالبة بحق
مستوى راق من المطالبة بالحقوق ، من دون عنف أو شغب أو الخروج عن المألوف عسى أن یجدوا 

صاغیة تسمع صرختھم فتعینھم على ایجاد فرص عمل لھم وبعضھا موجود ، والدلیل على ذلك اذانا 
ّھم یتفاجؤون بأّن دیوان الخدمة المدنیّة یطلب أشخاصا من محافظة أخرى للتعیین في معان ، مع أّن  أن

ات عدد من أبناء وبنات المدینة یحملون نفس التخصص المطلوب ، ویلتف دیوان الخدمة على مسمیّ
التخصصات بأخرى ال وجود لھا في الجامعات االردنیّة اطالقا ، وتقوم الشركات والمؤسسات بتعیین 

  .أشخاص غیر مؤھلین بالواسطة والمحسوبیّة في مھن تتطلب شھادات جامعیّة 
نسب البطالة في حملة الشھادة الجامعیّة في األردن وفي معان خاّصة بارتفاع ، وقد وصلت الى أكثر 

بین االناث ، ویتخّرج كّل سنة أعداد كبیرة من الجامعیین في مختلف % ٧٠بین الذكور و % ٢٥من 
التخصصات من الجامعات التي تنتشر في أرجاء الوطن ، وان لم تتّوفر الحلول السریعة إلیجاد 
ّھم ال سمح هللا سیلجؤون الى طرق أخرى للتعبیر عن غضبھم حیال جلوسھم في  فرص عمل لھم ، فان

یوت وھم ال یستطیعون الحصول على دخل یبنون بھ مستقبلھم ، فكیف یمكنھم التفكیر بالزواج الب
  .وتكوین اسرة 

في محافظة معان مواد خام كثیرة ، تّم استغالل بعضھا وبقي الكثیر مثل الرمل الزجاجي والجیر 
سعودیّة والعراق وھي تقع على مفترق طرق مع المملكة العربیة ال. والحجر وبعض المعادن االخرى 

، وھذا دور شركة تطویر معان ، التي علیھا بذل جھد أكبر لجذب استثمارات داخلیّة وخارجیة ، 
وعلى . إلقامة مشاریع في مدینة معان الصناعیّة والتي یمكن أن تّوفر كثیر من فرص العمل 

الراغبین بالحصول الصنادیق االقراضیّة الكثیرة أن تخفف من الشروط والمتطلبات على الجامعیین 
على قرض إلنشاء مشاریع خاّصة بھم ، لتشجیعھم على اقامة عملھم الخاص الذي یخفف من الضغط 

  .على الحكومة لتوفیر فرص عمل لھم 
یفرح األھل كثیرا عندما یتخّرج أحد أبنائھم أو بناتھم من الجامعة ، ویبنون اآلمال الكبار على عملھم 

التھم ، وسیفرحون أكثر ان علموا أّن الحكومة جادة في ایجاد فرص عمل لتحقیق االستقرار لھم ولعائ
ّعون دائما لتحقیق أحد أحالمھم في الحیاة بالحصول على شھادة  ّھم یتطل لھم ، فلیس ذنب الناس أن

وفي تخصصات شّجعت الناس على . جامعیّة بھا یبنوا مستقبلھم ، من جامعات أسستھا الحكومة 
  معاتدراستھا في ھذه الجا

 مقاالت

  طلبة نیوز
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  الرزاز یحمل الشعلة
  فھد خیطان

  
كانت وزارة التربیة والتعلیم ووزیرھا حدیث العھد الدكتور عمر الرزاز، كما قطاعات اجتماعیة 

وقد انقضت . ، وموعد اإلعالن عن نتائج دورتھ الشتویة"التوجیھي"واسعة، تحت ضغط امتحان 
  .المناسبة على خیر

زاز قد تعرض لحملة افتراء ظالمة بعد تسلمھ حقیبة التربیة وقبل ذلك بأسابیع، كان الوزیر الر
لكنھ، وبحكمتھ المعھودة وبإسناد من قوى اجتماعیة متنورة، تمكن من التغلب علیھا، ال بل . والتعلیم

  .وكسب احترام أوساط كانت حتى وقت قریب تجھل شخصیتھ وھویتھ الثقافیة
بحضور الملكة رانیا العبدهللا، مع رئیس وأعضاء أمس، كان الرزاز حاضرا في لقاء جاللة الملك و

اللجنة الوزاریة العلیا لمتابعة وتنفیذ االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة لألعوام العشرة 
  .ھاني الملقي. المقبلة، والتي یرأسھا رئیس الوزراء د

لتطویر وإصالح التعلیم على  االجتماع أطلق شارة البدء بتنفیذ ما ورد في االستراتیجیة من خطوات
  .مختلف المستویات

وزارة التعلیم العالي كانت قد شرعت في تحویل الشق المتعلق بقطاعھا من االستراتیجیة إلى خطط 
لم تأخذ بكامل ما جاء فیھا، على ما صرح الوزیر عادل الطویسي، خاصة فیما یتعلق بإلغاء . تنفیذیة

  .ھا مضت إلى العمل في مسارات أخرىالبرنامج الموازي في الجامعات، لكن
التحدي األكبر ھو في قطاع التعلیم المدرسي بمختلف مراحلھ؛ ھناك یتقرر النجاح أو الفشل، 

  .فمخرجات التعلیم العالي ھي نتاج التعلیم األساسي في المدارس
تأسیس  لن یبدأ الدكتور الرزاز من نقطة الصفر، فقد بدأت خطوات جدیة لإلصالح من قبل، أبرزھا

لكن الوزارة، . مركز تأھیل المعلمین، وقریبا سینشأ مركز مستقل لالمتحانات، وآخر للمناھج
ومدارسھا وھیئاتھا التدریسیة، ھي الطرف األساس في عملیة اإلصالح " المجحفلة"بكوادرھا 

  .المنشودة، وال یمكن لخطة اإلصالحات أن تحقق غایتھا بمعزل عن الوزارة
رؤیة، یتقن فن التفكیر العلمي، ویملك مشروعا إصالحیا رائدا في كل الرزاز رجل صاحب 

لكنھ الیوم في موقع تنفیذي غیر معھود في مسیرتھ الحافلة، وعلى عاتقھ تقع مسؤولیة . المجاالت
تحویل األفكار إلى برامج عملیة، وقیادة مسیرة اإلصالح في أكبر وأھم قطاعات الدولة، والتي من 

  .سارات اإلصالح األخرى التوفیقدونھا لن یكتب لم
ھذا مؤكد؛ فزمن الفردیة وفرض السیاسات بالقوة انتھى في الدول . لن یستطیع أن یعمل بمفرده

ولیس أمامھ من خیار سوى بناء حلف عریض من الداعمین لعملیة اإلصالح داخل الوزارة . الحدیثة
ك مع المعلمین في المیدان، واختصار وخارجھا، وكسر الحلقات المھیمنة في مفاصل القرار، والتشبی

ویستطیع الرزاز أن یضرب المثل بنفسھ، لو أنھ . المسافات بین المدارس والوزارة، والطالب والمعلم
فكر في قضاء بعض أیام العمل في عینة منتقاة من مدارس المملكة القریبة والبعیدة، لیعاین المشكالت 

  .لمین والطلبة من دون وسطاءفي الواقع المحسوس، ویقترب من عالم المع
  .والھدف من ذلك كلھ أن یخلق لإلصالح حلفاء في كل مدرسة ومدیریة، وداخل كل غرفة صفیة

أسوأ ما یمكن أن یحصل لمشروع إصالح التعلیم أن یظل محصورا في دائرة النخبة الحالمة 
  .ستكون ھزیمتھ سھلة جدا. والمعزولة عن المجتمع
مس، وعلى الوزیر اإلصالحي أن یحملھا، ویدور فیھا على مدارس المملكة، الملك أوقد الشعلة یوم أ

 .لیبعث األمل بجموع من المعلمین والطلبة المحبطین

  ٢٨:الغد ص
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  ثــورة حقیقیــة إلحـداث التغییــر المطلـوب.. تعدیالت قوانین التعلیم العالي والجامعات
  

  حمدان الحاج
تتجھ وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي الى تطویر االداء في الجامعات بشكل عام، وھي ترید  

على ذلك من تلك التعدیالت الجوھریة المقترحة في قانوني الجامعات تطویرا فعلیا ال شكلیا وال ادل 
ومجلس التعلیم العالي وادارات الجامعات والتعامل الیومي مع العملیة التعلیمیة الجامعیة التي یجب 

فقد راینا كثیرا .. ان ال تخضع لمزاجیة المسؤول سواء في التعلیم العالي او في الحكومات المتعاقبة
وبیات والمجامالت واالعتبارات الشخصیة او المعرفیة او الواسطة في عضویة ھیئات  من المحس

  .التدریس او عضویة مجلس التعلیم العالي او في كل مناحي التعلیم العالي
رأینا التعلیم العالي في ازمنة سابقة لیست بالبعیدة كیف كان ارجوحة یتقاذفھا مسؤولون ومتابعون  

د ، ، یشرعون للتعلیم العالي ویتحركون في میدانھ وكأنھم ھم الذین اوجدوه للتعلیم العالي عن بع
  .اصال مع انھم طارئون علیھ وجاؤوا بالواسطة

التعلیم العالي كان مبتلى بشخصیات جلست على مفاصلھ وركبو الموجة  لخدمة مصالحھم ومصالح  
یب من افكارھم وارائھم اصحابھم واحبابھم ومعارفھم حتى اذا غادر ھذا الفوج جاء فوج قر

  .وتوجھاتھم فاستلموا مكانھم لیورثوھا الى من بعدھم بنفس الطریقة
التعلیم العالي كان مبتلى بنوعین من المسؤولین عنھ وكانوا یسمون بجماعة فالن الذین ما ان یصلوا  

صال ما كل الذي كان لقبلھم ویقطعوا او»  یغیروا« الى موقع  صنع القرار في ھذا القطاع حتى 
عملھ من سبقھم ثم یاتي الدور لمن ھم في الجھة المضادة تماما لیقوموا بنفس الدور في تیئیس من 
یریدون ان یصلحوا التعلیم العالي بدون اجندات وبدون مواقف مسبقة ولیؤكدوا انھم یعملون في 

ي تقوض التعلیم التعلیم العالي كما یجب ان یكون بعیدا عن المناكفات والسلبیات والمشاحنات الت
  .العالي 

التعلیم العالي كان مبتلى باسماء بعینھا وبرموز عفى علیھا الزمن ال ترى في الكرسي اال جسرا  
للعبور الى االھداف التي تسكن عقولھم وتسيء الى الطرف االخر ویبدوا اننا االن نضع الید العارفة 

ال نرید اال االصالح الذي ننشده   على الجرح الصحیح في المكان الصحیح في الزمن الصحیح ،
تماما كما یراه فریق علماء بقیادة وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الحالي الدكتور عادل الطویسي  
الذي یحدث ھذه االیام تعدیالت صحیحة وھو الذي اختیر في اكثر من مكان او وزارة لیتحمل 

إحداث نقلة نوعیة في قطاع التعلیم العالي حتى المسؤولیة الحقیقیة في احداث التغییر المطلوب و
یكون ھناك الق حقیقي وفعل حقیقي وتغییر حقیقي نرتاح الیھ ویرتاح الیھ المختص والعالم والطالب 

  . والمسؤول
التعلیم العالي كان مبتلى باجندات الشخاص فرضوا انفسھم على القطاع التعلیمي بادعاء انھ  لوالھم   

التدمیر اكثر وانھ موصى بھ من الجھات النافذة وھو ادعاء ال یقوى ان یبرھنھ لكان الخراب اعم و
امام طفل صغیر فكیف اذا كان امام علماء ولكنھم كانوا یریدون العنب دون مقاتلة الناطور فیفرض 
نفسھ علیھم لیكون في المكان الخطأ باعتباره الشخص الخطأ في الوقت الخطأ بعد تخویفھ المسؤول 

  . الخطأ
من غیر «.. وھنا اقتبس مما كتبھ رئیس الجامعة االردنیة السابق الذي اخرج من مكانھ نكایة   

المعقول او المقبول ان یكون نصف عدد أعضاء المجلس من جامعة واحده كما انھ من غیر المقبول 
ً عضو في المجلس من فشل في إدارة مؤسسة رسمیة او خاصھ أو علیھ عدد كبیر من  ان یُختار مثال

  . «المالحظات المثبتة حول سلوكھ او ادائھ داخل القاعة الصفیة 

  ٨:الدستور ص
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  دعم البحوث العلمیة لتطویر الزراعة والصناعة

  أحمد جمیل شاكر
رغم توفر مبالغ كبیرة تقدر بمالیین الدنانیر بعد انشاء صندوق دعم البحث العلمي، والذي یتم تمویلھ 

الشركات على مدار السنوات الماضیة، اال أنھ لم تتخذ حتى من حسم ما نسبتھ واحد بالمئة من ارباح 
  .اآلن أیة خطوات عملیة لالرتقاء بمستوى البحث العلمي والدراسات العلیا ودعمھما ورفع مستواھما

بدایة ال بد من تطویر البحث العلمي، وبخاصة التطبیقي منھ والذي یخدم خطط التنمیة المستدامة، 
لتنفیذ بھدف تطویر الزراعة، وزیادة االنتاج من مختلف المحاصیل، حیث نحلم بابحاث قابلة ل

  .وزراعة اصناف یمكن تصدیرھا للخارج ویكون مردودھا المالي كبیرا
لقد نجحت بعض الشركات الزراعیة في تطویر اصناف معینة من التمور في االغوار وتم تصدیرھا 

ن ذلك نعتبره بدایة البحاث علمیة اخرى وباسعار عالیة الى االسواق االمیركیة واالوروبیة، لك
لتطویر زراعة وانتاج مختلف انواع الخضار والفواكة، والحبوب التي تسد احتیاجاتنا، ویمكن ان تجد 

  .اسواقا لھا في الخارج
كم نتمنى ان تكون ھناك دراسات وابحاث علمیة لتخفیض تكالیف انشاء المساكن، واستغالل كل 

الد واقامة صناعات متقدمة من شأنھا الحد من استیراد مختلف المواد الخامات الموجودة في الب
االنشائیة واالنتقال الى مرحلة التصدیر، وان االمر یتطلب تطویر مركز بحوث مواد البناء والذي ما 

  .زال متعثرا منذ سنوات
تى الدوائیة حتى االن ما زال دور الجامعات االردنیة والمؤسسات العلمیة والصناعیة والزراعیة، وح

محدودا في مجال البحث العلمي رغم ان البحث العلمي یمثل احدا اھم وظائف الجامعة بحیث یتم 
تسخیر ھذه االبحاث لخدمة المجتمع ولیس بتوفیر المخصصات المالیة فحسب، ولكن بتوفیر متطلبات 

فز والظروف البحث من مختبرات ومرافق ومراجع علمیة ودعم الباحثین بتوفیر االجواء والحوا
المناسبة الجراء البحوث العلمیة، ورسم سیاسة بحثیة تحقق التعاون وتبادل المنافع بین مراكز 
البحوث الجامعیة ومؤسسات القطاع الخاص بحیث تقوم ھذه المؤسسات بتوفیر الدعم المالي النجاز 

القطاع الخاص العتماد البحوث مقابل االستفادة من نتائجھا في تطویر انتاجیة ھذه القطاعات وتوجیھ 
  .البحث العلمي ونتائجھ كاساس النشاء وتطویر مؤسساتھ االنتاجیة

ھذا االمر یتطلب كما یؤكد على ذلك خبراء التعلیم العالي اقتصار اجازات التفرغ العلمي التي تمنح 
العضاء ھیئة التدریس على اجراء البحوث العلمیة في جامعات عالمیة مرموقة ولیس على نشر 

  .قاالت في مجالت علمیةم
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي مطالبة بتشجیع قیام جمعیات مھنیة او تخصصیة لغایات البحث 
العلمي وانشاء الفرق البحثیة بالتعاون مع الجامعات العالمیة ومراكز البحوث وتنمیة ثقافة البحث 

رحلة المدرسیة قبل الجامعیة والتركیز على العلمي وتھیئة المناخ المناسب لھ وتشجیعھ ابتداء من الم
فتح برامج للدراسات العلیا في المجاالت التي یندر فیھا المتخصصون لتلبیة الطلب علیھا محلیا 

  .واقلیمیا
جامعاتنا مطالبة باجتذاب اعضاء ھیئة تدریس متمیزین، لبرامج الدراسات العلیا واعطائھم الحوافز 

ة من برامج التعاون في تامین بعض اعضاء ھیئة التدریس المتمیزین في المادیة والمعنویة، واالستفاد
مجاالت تخصصھم واتاحة الفرص لبعض طلبة الدراسات العلیا المتمیزین لقضاء فصل او اكثر في 

  .جامعات اخرى لتنویع الخبرة في البحث العلمي
ائج كانت في غایة حتى االن تم تمویل دراسات حول واقع مرض السكري في المملكة، وان النت

االھمیة واننا نأمل ان یتم وضع جدول اولویات للدراسات تشمل امورا اخرى تھمنا في مجاالت 
استغالل الخامات الطبیعیة في المملكة وفي مقدمتھا الصخر الزیتي والیورانیوم والنحاس بحیث تكون 

  .لمستدامةكل االبحاث العلمیة مسخرة لخدمة المجتمع وفي جمیع مجاالت التنمیة ا

  ١١:الدستور ص
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  التوجیھي والجامعات

  تیسیر عماري. د
  

اصبحت كلمة التوجیھي من اكثر الكلمات التي تقلق العائالت االردنیة على مدار السنة قلق مستمر 
ً مرعب    ألن مصیر االبناء وعائالتھم اصبح یعتمد على ھذا االمتحان ،!! مرھق وغالبا

  
اي ھل وصل الطالب الى درجة النضج في ) Maturity(في الدول المتقدمة اسم التوجیھي عندھم 

ً عن التعقید وعالمة النجاح عندھم  وھو امتحان عادي % ٥٠التفكیر والتحلیل والفھم وھو بعیدا
وبسیط وبالتالي ال یقوم الطلبة الناجحون بأقتراف مخالفات مرور في سیر المركبات باألمس قامت 

ر عدا عن بعض الحوادث التي تحصل نتیجة اطالق مخالفة سی ٩٥٠ادارات السیر عندنا بتحریر 
ً نتیجة الفشل في االمتحان  العیارات الناریة عدا عن بعض حاالت االنتحار التي تحصل احیانا

ً من الطلبة ال ینجحون یسببون الحزن وااللم لعائالتھم كأن العائالت فقدت % ٥٠وغیرھا ،  تقریبا
ً من العائلة وال ینقصھا اال فتح باب ، اال توجد طریقة اخرى للتخلص من ھذه المعاناة !! العزاء  فردا

اي ال !! ، ثم ھناك امر اخر ننفرد فیھ في العالم !!! السنویة التي تعیشھا معظم العائالت االردنیة 
  . وھو نظام القبول في الجامعات!! یوجد نظام مثیل لھ في العالم 

  
لھ الحق في الدراسة في الجامعات % ٥٠ھي في الدول المتقدمة من یحصل على عالمة النجاح و

والسبب عندنا تحالف !! وما فوق % ٦٥، عندنا فقط الذین یحصلون على معدل !! الحكومیة 
في اقامة جامعات خاصة لكي یذھب الذین حصلوا على معدالت !! اصحاب رأس المال والمسؤولین 

اجل تعلیم ابنائھم ومعظمھم  لكي یتم انھاك العائالت بدفع رسوم باالالف من% ٦٥الى % ٦٠
یستدینون ویبیعون امالكھم من اجل تعلیم ابنائھم ومن اجل زیادة غنى اصحاب الجامعات الخاصة 

  .لكي یزدادوا غنى
  

كحدیث مرة احد وزراء التعلیم العالي ان یعطیني دولة في العالم تطبق ھذا النظام فلم یستطع ذكر اي 
سفة كل الحكومات على تقدیم ثالثة امور اساسیة البنائھا الصحة دولة ، في الدول المتقدمة تقوم فل

والتعلیم والعمل فأین نحن من ذلك ؟ متى سنحقق العدالة االجتماعیة ؟ وكیف نجحت الدول المتقدمة 
ً ؟ المشكلة اننا دولة فقیرة یحكمھا  في تحقیق العدالة االجتماعیة واصبحت دول غنیة این المشكلة اذا

ي غیاب الحكومات ومجالس النواب التي تدافع عن الفقراء والطبقة الوسطى وھي تشكل االغنیاء ، وف
غالبیة الشعب االردني فحكوماتنا ھي حكومات یمینیة بالمعنى االقتصادي ولیس حكومات وسط او 
وسط الیسار بالمعنى االقتصادي ، معظم حكومات الدول المتقدمة ھي حكومات وسط او وسط الیسار 

  .نتیجة انتخابات حزبیة برامجیة فمتى نصل الى ما وصلوا الیھوھي تأتي 

  ١٥:الرأي ص
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  عجلون - صبحة عبدالقادر الشویات  -
  
  جبل المریخ  -عبدهللا اسماعیل ناصر  -
  
  الحصن - نعمة خلف نعمة الریحاني  -
  
  الزرقاء الجدیدة - رقیھ المومني  -
  
  العبدلي -یوسف حنا یوسف أبو طبیخ  -
  
  ضاحیة الرشید -ت ابراھیم الجالد ثاب» محمد عامر« -
  
  ناعور -زغل علي الرموني  -
  
  طبربور –محمد عامر منصور المصري  -

 وفیات

 الرأي 
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مزادات غیر قانونیة لبیع ارقام السیارات الممیزة اصبحت رائجة في مواقع التواصل االجتماعي 
مصادر .. لمبیعاتومكاتب محیطة بادارة ترخیص السواقین والمركبات بعیدا عن اعین ضریبة ا

  .ان القانون یمنع بیع االرقام خارج المؤسسات الرسمیة» عین الرأي«مسؤولة ابلغت 
  

المسؤول كان قد جدد لھ في عھد ..مسؤول حكومي رفیع ابلغ بعدم التجدید لھ لتجاوزه سن الستین
  .حكومة الدكتور عبد هللا النسور

  
طاقات الخلویة على المحالت بأعلى من شكا أصحاب محال من أن شركات االتصاالت توزع الب

السعر الرسمي ما دفع األخیرة لرفع اسعار البطاقات من أجل الحصول على ھامش ربح متواضع 
  .داعین الجھات الحكومیة المعنیة إلى أھمیة متابعة ھذا األمر وفرض رقابة على األسعار

  
  
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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كالمعتاد ولم یحدث أي اختالف على عملھا أكدت دائرة األحوال المدنیة والجوازات أن عملھا یسیر 
بعد قرار رفع رسوم جوازات السفر اصدارا وتجدیدا من عشرین الى خمسین دینارا، مؤكدة أن 
االزدحام الذي شھده مكتب جوازات جبل عمان أمس عادي وتحدث كل یوم سبت كونھ المكتب 

  .نینالوحید الذي یعمل یوم السبت العطلة األسبوعیة لغالبیة المواط
  

بھذه العبارة ختم شریط فیدیو وثائقي أعّد بجھد » متقاعدون عسكریون لم یتقاعدوا عن حب الوطن
مشترك بین األذرع اإلعالمیة في المؤسسات الرسمیة وبالتعاون مع مدیریة التوجیھ المعنوي، حول 

ة وسائل اإلعالم المتقاعدین العسكریین یتخللھ قصیدة حول المتقاعدین، حیث تم توزیعھ أمس على كاف
  .االلكتروني» الدستور«المرئیة والمسموعة وااللكترونیة وتم نشره على موقع 

  
تبدأ وزارة السیاحة واآلثار بتنفیذ مشروع ضخم لتوزیع شاخصات سیاحیة في كافة المواقع السیاحیة 

عة من صباح من ناحیة ثانیة توقع الوزراة عند الساعة التاس. واألثریة، تعطي تفاصیل عن كل موقع
  .بعد غد األربعاء في مبناھا اتفاقیة ھامة تعنى بترویج األردن كمقصد للسیاحة العالجیة

  
جمعیة خیریة، یقومون بمھام متعددة ) ٥٨٠٠(كدت وزارة التنمیة االجتماعیة أنھ یوجد في المملكة 

  .ومختلفة، تحت عنوان واحد ھو العمل الخیري
  

ندس حسین بني ھاني إنذارا بعقوبة تأدیبیة ألحد موظفي الدائرة وجھ رئیس بلدیة اربد الكبرى المھ
ان البلدیة تسعى « على صفحتھ الشخصیة ، قال فیھ « تھكمیا « الثقافیة في البلدیة لوضعھ منشورا 

وأكدت . «والشباب العاطلین عن العمل وین نروح فیھم عجھنم .. إلعادة المتقاعدین منھا بعقود 
دي ان المعلومات التي نشرھا الموظف صحیحة وان المجلس البلدي اتخذ مصادر في المجلس البل

قرارا بالتعاقد مع موظفین اثنین بعد بلوغھما سن الستین إال ان وزیر البلدیات رفض المصادقة على 
  . القرار انسجاما مع قرار مجلس الوزراء بعدم التجدید أو التعاقد مع موظف بعد بلوغھ سن التقاعد

  
مدیر : ة العمل عن توفر فرص عمل في دولة اإلمارات المتحدة في التخصصات التالیةأعلنت وزار

وأشارت الوزارة إلى أنھ على . قسم كشوف المرتبات، محاسب أول، اخصائي أول اتفاقیات بیع
: الراغبین بالتقدم للوظیفة تعبئة طلبات التقدم من خالل الدخول على الموقع اإللكتروني

jobs.abudhabi.ae 
   

« ازدادت شكاوى مواطنین خالل الیومین الماضیین من امتناع عدد من  المحالت  التي تبیع 
عن بیعھا بحجج متعددة ، خاصة بعد االعالن عن توجھ لرفع اسعارھا وفق ما أعلن » السجائر

  . مؤخرا عبر وسائل االعالم 
  
یة والحقوقیة المحامیة أسمى ، ھو عنوان  محاضرة السیاس» إنصاف المرأة في التشریعات األردنیة«

خضر، والتي تحاول من خاللھا إلقاء الضوء على أبرز التحدیات التي تواجھ المرأة في التشریعات ، 
وذلك في  منتدى مؤسسة عبد الحمید شومان،  في السادسة والنصف . وسبل تعدیلھا وتجاوز آثارھا

  . من مساء الیوم

 صنارة الدستور 
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یر بالوكالة لمؤسسة اإلذاعة والتلفزیون فراس نصیر مدیرا عاما قرر مجلس الوزراء أمس تعیین المد
وكان منصب مدیر عام المؤسسة شغر قبل نحو شھرین بإحالة المدیر السابق محمد . للمؤسسة

  .الطراونة إلى التقاعد
  

عثر على جثتھ صباح أمس في منطقة ) عاما ٢٦(تحقق األجھزة األمنیة في شبھة انتحار شاب 
، أن األجھزة األمنیة "الغد"المصدر أبلغ . ق المطار في عمان، وفق مصدر أمنيشجریة على طری

وصلت للموقع ووجدت جثة الشاب معلقة بحبل من منطقة الرقبة على شجرة، وباشرت التحقیقات 
  .للوقوف على مالبسات الحادثة

  
لحدیث حول قرار ظھر الیوم مؤتمرا صحفیا ل" ذبحتونا"تنظم الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة 

وقالت الحملة امس انھا ستعلن . جامعة البلقاء التطبیقیة برفع رسوم طلبة الدبلوم للتنافس والموازي
التصعیدیة لمواجھة القرار وآلیات "بالمؤتمر الصحفي في مقر حزب الوحدة الیوم، عن خطواتھا 

  ".عملھا إلسقاطھ
  

لمقبل مؤتمرا صحفیا في جامعة طالل أبوغزالھ جمعیة األوركسترا الوطنیة األردنیة تعقد السبت ا
على  ١٩٠بعمان، للحدیث حول الحفل الموسیقي الذي تنظمھ الجمعیة والسفارة االلمانیة في الذكرى 

  .من الشھر الحالي ١٩رحیل الموسیقار األلماني لودفیغ فان بیتھوفن على مسرح الحسین الثقافي یوم 
  
عنوان ندوة تنظمھا نقابة المھندسین األردنیین " وقرار االستیالءبین الحق التاریخي .. وقف التمیمي"

  .مساء غد الثالثاء في مجمع النقابات المھنیة
  
  

 

  زواریب الغد


