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 ــوضـــــوعالمـــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٣  "أسبوع اللغة اإلیطالیة في العالم"تحتضن أول أیام " األردنیة"

  ٦  "األردنیة"االحتفال بذكرى الھجرة النبویة في 
 ٨  احمد عویدي العبادي. كتاب جدید للمؤرخ د.. عدالة البدو 

ى یرعى احتفال الجامعة األردنیة بذكر» اإلسالمي األردني«
  الھجرة النبویة

١١ 

   شؤون جامعیة
لمعدل %  ١٠یطالب الجامعات االلتزام بنسبة » التعلیم العالي«
  ببرامج الماجستیر» المقبول«

١٢ 

وزیر التربیة یطلع مجلس التعلیم العالي على تعلیمات بامتحان 
  الثانویة العامة

١٣ 

یة ماضون بدعم جھود المرأة في عملیة التنمیة االجتماع: لطوف
  واالقتصادیة

١٤ 

 ١٧  انطالق فعالیات أسبوع مرسیلیا في العقبة
 ً  ١٨  جامعة األمیرة سمیة تحقق المركز األول عربیا

 ١٩  النشاطات الشبابیة» نمطیة«خروج عن .. أندیة المناظرات
 ٢١  محفزات لم تنجح الستقطاب الطلبة.. جامعات األطراف بالجنوب

   مقاالت
(..) جامعات تعزیز لالستثمار أم لعالي والتعدیل قانون التعلیم ا

  ماھر الحوراني.د/
٢٣ 

 ٢٥  وفیات
  ٢٨- ٢٦  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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بلدا ١٢٠تنظمھ الشبكة الدبلوماسیة لوزارة الخارجیة اإلیطالیة في أكثر من   

" أسبوع اللغة اإلیطالیة في العالم"تحتضن أول أیام " األردنیة " 

ت من الجامعة انطلق -زكریا الغول  

أسبوع اللغة "األدنیة الیوم أول ایام 

الذي تنظمھ الشبكة " اإلیطالیة في العالم

الدبلوماسیة لوزارة الخارجیة اإلیطالیة في 

بلدا في جمیع أنحاء العالم،  ١٢٠أكثر من 

اإلیطالیون في السینما «تحت شعار 

  ."واإلیطالیة في السینما

م یوثق لإلرث اإلیطالي في األردن، واإلنجازات اإلیطالیة على واستھلت فعالیات الیوم األول بفیل

  .كافة الصعد الثقافیة واألثریة والصحیة والتعلیمیة

ارتأینا بدء فعالیات األسبوع : "وعقب السفیر اإلیطالي في عمان جیوفاني براوزي على الفیلم قائال

طالبا یدرسون اللغة  ٤٥٠دوما حیث  اإلیطالي في الجامعة األردنیة حاضنة العلم والثقافة والریادة

  ."االیطالیة

وقدم براوزي إیجازا حول النھضة السینمائیة اإلیطالیة ودورھا الریادي في العالم، وكیفیة استثمار 

  .إیطالیا للفنون السینمائیة في إیصال رسالتھا لإلنسانیة

 أخبار الجامعة

  ٥:الدیار ص/ طلبة نیوز/أخبار األردنیة
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ضایا مھمة وحساسة بھدف وقال براوزي إن اسبوع اللغة اإلیطالیة سیتیح الفرصة للبحث بعمق في ق

تعزیز صورة إیطالیا المنفتحة ومتعددة الثقافات، وأیضا لرفع مستوى الوعي العام بھموم وآمال 

   .إنسانیة

وأكد السفیر سعي بالده لتعزیز وتطویر أوجھ التعاون ودعم جھود التبادل الثقافي واالقتصادي، الفتا 

   .القضایا اإلنسانیة والدولیةإلى التقارب الكبیر بین البلدین ورؤاھما تجاه 

  

وضمن فعالیات الحفل التقى الطلبة والحضور مع المخرج السینمائي اإلیطالي بییر فرانشیسكو 

 ٢٠١٦أنتج عام » في الحرب من أجل الحب«ناقشوا معھ فیلمھ الجدید ) بیف(دیلیبرتو الشھیر باسم 

  .وعرض ألول مرة في مھرجان روما السینمائي في العام الماضي

وعرض طلبة من قسم اللغة اإلیطالیة في الجامعة لمجموعة من األعمال إسھاما منھم في األسبوع 

  .اإلیطالي القت ترحیبا وإعجابا كبیرین من قبل الحضور

، فیما قدم الطالب حسن "عمان في عیون إیطالیة"وقدمت الطالبة ھیا الحنیطي فیلما قصیرا بعنوان 

وقدمت الطالبتان غیداء بدیر وأفنان إسماعیل مادة " یطالیة للمكفوفینالسینما وتعلیم اللغة اإل"تیم 

حول األثر الثقافي على الطالبات األردنیات في إیطالیا، وذھب الطالب رؤى التمیمي ومحمد أبو 

طالب وجود عبود إلى قراءة في نصوص شعریة من األدب والسینما اإلیطالیة بینما عرضت الطالبة 

  .في نشر اللغة والثقافة اإلیطالیة" األردنیة"ت طلبة لینا عیسى إلسھاما

وتشتمل  فعالیات األسبوع اإلیطالي خالل األیام القادمة  على عرض للفیلم الوثائقي للمخرجة لویزا 

والذي یتاول الحیاة الیومیة لثالث شابات مسلمات، یسلط » ارتدي الحجاب وأعشق األمیرات«بورینو 
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ة والصور النمطیة التي تعیق فھم األوجھ المتعددة لإلسالم من أجل الضوء على األحكام المسبق

  .التشجیع على التفاھم والتكامل بین الثقافات

للمخرج اإلیطالي المخضرم ماركو بیلوكیو، وھو عمل جرى » أحالم سعیدة«وسیتم عرض فیلم 

وفیھ تتحرك الشخصیة  اقتباسھ من روایة السیرة الذاتیة للصحفي اإلیطالي الشھیر ماسیموغرامیلیني،

الرئیسیة في النطاق غیر المألوف للتغیرات االجتماعیة واالقتصادیة التي حدثت في السنوات الثالثین 

الماضیة في إیطالیا من خالل عیني طفل صغیر ومراسل صحفي بالغ یغطي أحداث الحروب، 

  .طلوینتھي الفیلم بلقطة نھائیة للمأساة الشخصیة التي تمثلت بوفاة أم الب
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األردنیة"االحتفال بذكرى الھجرة النبویة في  " 

  .احتفلت كلیة الشریعة في الجامعة األردنیة بذكرى الھجرة النبویة الشریفة -محمد المبیضین

وتحدث في مستھل االحتفال عمید 

الكلیة الدكتور عبد الرحمن الكیالني 

حول الھجرة المطھرة التي تزامنت 

عي الجدید، ذكراھا مع بدء العام الجام

مشیرا إلى المعاني الكریمة التي 

تفیض باإلیمان والثبات على الحق 

وھي حاضرة وھادیة في الطریق 

  .نحو التعلیم والتفوق واإلبداع

وقال إننا نستذكر في بدایة العام الجامعي تأثیر الشباب وقوتھ في صناعة المستقبل وصیاغة الحیاة، 

ة العقبة األولى ھم من الشباب الذین مھدوا إلقامة مجتمع النور الفتا إلى أن غالبیة من شارك في بیع

  .والعدل والرحمة في المدینة المنورة

وأضاف الكیالني أن أھم رسائل الھجرة كانت موجھة للشباب الذین یبنون األوطان ویرسمون الغد 

  .المشرق لھا، وینقلون حیاة األمة من االنحدار إلى العزة واالنتصار

ني أن الھجرة كانت مشروعا جدیدا لتحریر اإلنسان وإقامة األوطان، وكانت ثقافتھا وأكد الكیال

السائدة فریدة في نشر المحبة والتعاون والطھر، وقبول اآلخر ومحاربة التعصب والتشاركیة في 

  .إقامة مقومات المجتمعات من زراعة وصناعة ومدارس وجوامع

  أخبار األردنیة
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ھا الدكتور جھاد نصیرات والدكتور سلیمان الدقور وتضمن برنامج االحتفال إقامة ندوة شارك فی

  .وأدارھا الدكتور عبدهللا الصیفي

وتناول المشاركون في الندوة الدروس والعبر المستفادة من حادثة الھجرة النبویة خصوصا أنھا 

  .وضعت اللبنة األولى وحجر األساس لبناء دولة اإلسالم العظیم

ادثة الھجرة وتناول أیضا ھجرات سابقة ألنبیاء هللا منھم وأشاروا إلى أن القرآن الكریم سجل ح

إبراھیم وموسى علیھما أفضل الصالة والتسلیم وأصحاب الكھف، مؤكدین أن الھجرة ھي مرحلة  

  .تنتقل من حالة الضعف إلى القوة

لمحبة ولفت المتحدثون في الندوة إلى القیم العظیمة والنبیلة للھجرة المشرفة ومنھا الوعي والفھم وا

والعبادة والطاعة والعمل والحركة، مشیرین إلى أن النبي الكریم محمد علیھ أفضل الصالة والتسلیم 

قد صنع حالة في االنتقال من التشتت إلى التجمیع ومن السلبیة إلى اإلیجابیة ومن التعطیل إلى 

  .التفعیل

بیر من طالب وطالبات وتم خالل االحتفال الذي حضره عدد من أعضاء ھیئة التدریس وجمھور ك

الجامعة تكریم البنك اإلسالمي األردني لعطائھ المستمر في دعم النشاطات والفعالیات التي تنظمھا 

  .الكلیة لطلبة الجامعة وأبناء المجتمع المحلي
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  احمد عویدي العبادي. كتاب جدید للمؤرخ د.. عدالة البدو 

وصدر عن دار جریر االردنیة ، د عویدي العبادي احم. كتاب جدید للمؤرخ المفكر د) عدالة البدو (

كان الدكتور العویدي كتبھ اصال باللغة ، وھو كتاب مھم جدا وجدیر بالقراءة واالقتناء ، في عمان 

 . ١٩٨٢االنجلیزیة كرسالة دكتوراة في جامعة كامبریدج البریطانیة التي نالھا عام 

البریطاني المعروف البرفسور روبرت تحت اشراف المستشرق ) الكتاب ( وكانت الرسالة 

وھو الذي اشرف ایضا على رسالة الدكتور خالد الكركي في نفس   R.B.Serjeant سارجنت

الكركي معا  في جامعة كیمبردج البریطانیة اثناء . ود، العویدي . الجامعة والفترة حیث تزامل د

الحیاري استاذ االدب العربي في عبدالكریم . كما تزامل معھم كل من  د، دراساتھما للدكتوراه 

بینما ، والدكتور محمود جفال الحدید وكان ثالثتھم  مبعوثین من الجامعة االردنیة ، الجامعة االردنیة

  . كان د العویدي مبعوثا من قبل االمن العام حیث كان ضابطا برتبة رائد

العربیة ترجمة راقیة وال الى )عدالة البدو ( عویدي العبادي  قام شخصیا بترجمة كتابھ ھذا . د

واشتمل الكتاب  على عدد من النظریات الجدیدة التي . تشعر انھ كان مكتوبا باالنجلیزیة اصال 

، )الحد المقبول:( وضعھا الدكتور العویدي في مجال علم االجتماع والسیاسة واالمن  منھا نظریة

في ) الوظائف االربعة : ( ونظریة، ) االمن والحمایة : ( ونظریة ، ) المبدأ والعادة :(  ونظریة

القبیلة التي تعمل على الضبط االجتماعي في سائر المجتمعات العشائریة اثناء غیاب الدولة واالدارة 

   . المركزیة

بالكلمات واالصطالحات المستخدمة في البحث بحیث لم یترك ) قاموس ( الكتاب یشتمل على مسرد 

/ اب او تتعلق بموضوعھ  اال وشرحھا سلفا ضمن ھذا المسرداصطالحا او كلمة بدویة تضمنھا الكت

   القاموس

اشتمل الكتاب على تصنیف قضاة العشائر  وتصنیف القضایا وطریقة التقاضي وفسر الول مرة 

ودوره االمني والقضائي والسیاسي واالجتماعي ) ثالثة من خشم تسعة: ( المبدا القضائي البدوي 

  السوسنة
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كما خصص بابا للتغیر االجتماعي والسیاسي الذي طرأ على .  الة في حفظ التوازن وتحقیق العد

  االردن في النصف االول من القرن العشرین

، شرطة الباددیة والقیادة العامة  وشرطة معان : الكتاب اعتمد على الوثائق القدیمة االصلیة في 

، الجیش االردني سابقا  واتصاالت المؤلف العویدي  بكلوب باشا قائد، ووثائق منذ العھد العثماني 

  . وبعض الضباط االنجلیز الذین خدموا في القوات المسلحة االردنیة وحرس الحدود

فضال عن عملھ المیداني وخبرتھ العمیقة الدقیقة في القضاء العشائري ومقابالتھ ومراسالتھ مع 

بیوتات للقضاء ممن كانوا في االصل  مراجع و، قضاة عشائریین في حینھ في سائر انحاء االردن 

  . العشائري على حقیقتھ ونقائھ بعیدا عن التاثر بالتعلیمات والقرارات الرسمیة

والتي غطت ، كما اعتمد على وثائق حصل علیھا المؤلف من جھات رسمیة وشخصیة كثیرة ایضا 

   وھي سنة حصول العویدي على  الدكتوراه ١٩٨٢الفترة من نھایة القرن التاسع عشر  الى 

بالذكر ان الكتاب بنسختھ االنجلیزیة معتمد لدى المراكز العلمیة والجامعات المعتبرة في الجدیر 

  العالم على انھ المرجع االساس واالھم واالدق واالشمل في القضاء العشائري في العالم العربي

ان ھذا الكتاب مرجع ھام وشامل ویدون تراثنا الشفوي والمبعثر بین  دفتي كتاب ضمن دراسة  

  . میة راقیة ومتقدمةعل

  . كما ان د احمد عویدي العبادي یحظى باحترام  االردنیین ومراكز البحث والباحثین في العالم 

الجدیر بالذكر ان المؤرخ المفكر د احمد عویدي العبادي ھو باحث نشیط ومثابر وتتمیز بحوثھ 

لتمكنھ من ناصیة ، یكتب بھا بالدقة والعمق والشمولیة والموضوعیة واالحترافیة ورقي اللغة التي 

  . بعیدا عن العاطفة والمجامالت، اللغة العربیة 
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وال ترتبط بایة ، كما انھا بحوث ال تخضع للمزاج السیاسي واالجتماعي والشخصي وال المحاباة 

وتجاوز سائر العقبات ، وھو رجل عصامي بنى نفسھ بنفسھ وثقف نفسھ بنفسھ . منفعة مھما كانت 

  .نیل من مسیرتھالتي حاوت ال

وھي في ، م  ٢٠١٧وكان صدر للدكتور احمد عویدي العبادي عددا من الكتب االخرى ھذا العام 

حیث ، م ١٣٨٠ –م .ق ٣٠٠٠التاریخ السیاسي للممالك االردنیة القدیمة من : منتھى االھمیة مثل 

   . صفحة من القطع الكبیر ٩٠٠صدر عن دار مجدالوي في عمان االردن ویقع في 

كما . عن دار جریر في عمان  ) الجرائم الكبرى وادلتھا عند العشائر (كتاب : صدر لھ ایضا و

  سیصدر لھ عدة كتب اخرى ھذا العام ان شاء هللا تعالى
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« یرعى احتفال الجامعة األردنیة بذكرى الھجرة النبویة» اإلسالمي األردني  

ة الشریعة في الجامعة االردنیة بمناسبة ذكرى رعى البنك اإلسالمي األردني االحتفال الذي نظمتھ كلی

الھجرة النبویة الشریفة وبمشاركة اعضاء ھیئة التدریس وطلبة الجامعة وذلك الستذكار ھذه المناسبة 

العطرة واھمیتھا التاریخیة والدینیة والسیاسیة واالجتماعیة للمسلمین والتي تتزامن مع بدء العام 

  .الجامعي الجدید

ً لتحمل البنك لمسؤولیاتھ االجتماعیة من خالل االھتمام بالتواجد وتأتي رعایة ا لبنك لھذا الحفل تعزیزا

ً للشراكة المستدامة بین البنك و كلیة الشریعة  ضمن النشاطات االجتماعیة المختلفة الھادفة وتعزیزا

كلیة في الجامعة االردنیة ودعم نشاطاتھا المختلفة حیث  تنوعت مشاركة البنك بدعم نشاطات 

ً للجوائز النقدیة للطلبة الفائزین بمسابقتي حفظ القرآن  الشریعة لھذا العام من خالل تقدیم البنك وسنویا

 ً الكریم والحدیث النبوي الشریف والیوم العلمي السنوي لكلیة الشریعة وتقدیم جائزة نقدیة سنویا

للمصارف االسالمیة لكلیة  للطالب االول من خریجي كلیة الشریعة ورعایة البنك للمؤتمر السنوي

الشریعة قسم المصارف االسالمیة الى جانب النشاطات االخرى والمؤتمرات التي تعقدھا الجامعة 

       .االردنیة بمختلف كلیاتھا الجامعیة

د عبد الرحمن ابراھیم زید الكیالني عمید كلیة الشریعة في الجامعة االردنیة الشكر للبنك .وقدم ا

ي وادارتھ ممثلة بالمصرفي موسى شحادة المدیر العام  لدعمھ الموصول لنشاطات االسالمي االردن

ً الدور الممیز للبنك في خدمة الطلبة و ابناء  كلیة الشریعة  والمبادرات االجتماعیة والخیریة مثمنا

ً للبن ً تكریما ك المجتمع المحلي كما سلم السید احمد عبد الكریم مدیر دائرة العالقات العامة درعا

ً لرعایة البنك لھذا الحفل   .االسالمي االردني تقدیرا

  ١:السبیل ص/٥:الغد ص/٢٤:الدستور ص/٣١:الرأي ص
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  ببرامج الماجستیر» المقبول«لمعدل %  ١٠یطالب الجامعات االلتزام بنسبة » التعلیم العالي«

  
اقر مجلس التعلیم العالي ضرورة التزام الجامعات األردنیة بالطاقة االستیعابیة لبرامج الدارسات 

ة االردنیین الحاصلین على معدل المقبول في درجة البكالوریوس ویرغبون العلیا خاصة للطلب
  %).١٠(بااللتحاق في برامج الماجستیر، زیادة على نسبة الطاقة االستیعابیة 

وقرر المجلس في جلستھ التي عقدھا اول امس برئاسة الدكتور عادل الطویسي وزیر التعلیم العالي 
ً لجامعة عمان العربیة لمدة والبحث العلمي الموافقة على تعیی ن الدكتور ماھر لطفي داود سلیم رئیسا

ً من تاریخ القرار والموافقة على قبول استقالة الدكتور وائل محمد  أربع سنوات، وذلك اعتبارا
 ً الحساوي من عضویة مجلس أمناء جامعة عمان العربیة، وتعیین الدكتور احمد سلیمان الخالد بدیال

ً من تاریخ القرار وللمدة المتبقیة من عمر المجلسعن فئة ھیئة ا/ عنھ   .لمدیرین اعتبارا
كما قرر المجلس الموافقة على طلب كلیة لومینوس الجامعیة التقنیة استحداث برنامج البكالوریوس  

صناعة األفالم الرقمیة وتصمیم المیدیا الرقمیة، والموافقة على دمج قسم ( في التخصصین التالیین
ً تحت مسمى ) نظم المعلومات المحاسبیة(قسم و) المحاسبة( ً واحدا في جامعة الزرقاء لیصبحا قسما
  .»)قسم العلوم المحاسبیة(

المیكاترونكس، (كما وافق المجلس على قبول طلبة في برنامج الدبلوم الفني في تخصصات 
كبات، نظم التكییف األتوترونیكس، التمدیدات الكھربائیة، تكنولوجیا السیارات الھجینة، میكانیك المر

ً من بدایة / في مؤسسة التدریب المھني) والبرید والتدفئة المعھد األردني الكوري للتكنولوجیا اعتبارا
كلیة / ، على أن تتولى جامعة البلقاء التطبیقیة٢٠١٧/٢٠١٨الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

  .الھندسة التكنولوجیة االشراف األكادیمي والتربوي والفني
ووافق المجلس ایضا على تعدیل مسمى دائرة القبول والتسجیل لتصبح عمادة القبول والتسجیل في 

  .جامعة الزرقاء
ونسب المجلس الى مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع نظام معدل لنظام الرواتب والعالوات في 

وافقة على اضافة الجامعة األردنیة الستكمال اإلجراءات التشریعیة وإصداره حسب األصول والم
من نظام الھیئة التدریسیة في جامعة الطفیلة التقنیة الستكمال اإلجراءات ) ٥٦(الى المادة ) ح(الفقرة 

  .»التشریعیة وإصداره حسب األصول
من جھة ثانیة، اطلع وزیر التربیة والتعلیم مجلس التعلیم العالي على تعلیمات الوزارة الخاصة 

عامة االردنیة وناقش المجلس انعكاسات ھذه التعلیمات على عملیة القبول بامتحان شھادة الثانویة ال
  .الموحد

 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٨:الرأي ص/٥:الدستور ص
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  وزیر التربیة یطلع مجلس التعلیم العالي على تعلیمات بامتحان الثانویة العامة
  

اطلع وزیر التربیة والتعلیم الدكتور عمر الرزاز مجلس التعلیم العالي على تعلیمات الوزارة الخاصة 
  .ادة الثانویة العامة االردنیةبامتحان شھ

وناقش المجلس خالل جلسة عقدھا المجلس الیوم األحد برئاسة الدكتور عادل الطویسي وزیر التعلیم 
  .العالي والبحث العلمي انعكاسات ھذه التعلیمات على عملیة القبول الموحد

ج الدارسات العلیا خاصة وقرر المجلس ضرورة التزام الجامعات االردنیة بالطاقة االستیعابیة لبرام
للطلبة االردنیین الحاصلین على معدل المقبول في درجة البكالوریوس ویرغبون بااللتحاق في برامج 

) ٢٨(للتخصص الواردة بقراره رقم ) بالمئة ١٠(الماجستیر، زیادة على نسبة الطاقة االستیعابیة 
  .٢٠١٧/ ٢/ ٢تاریخ 

ً لجامعة عمان العربیة لمدة أربع سنوات وذلك ووافق المجلس على تعیین الدكتور ماھر س لیم رئیسا
ً من تاریخ القرار والموافقة على قبول استقالة الدكتور وائل محمد الحساوي من عضویة  اعتبارا

ً عنھ عن فئة ھیئة / مجلس أمناء جامعة عمان العربیة، وتعیین الدكتور احمد سلیمان الخالد بدیال
ً من تاریخ ا   .لقرار وللمدة المتبقیة من عمر المجلسالمدیرین اعتبارا

كما وافق المجلس على طلب كلیة لومینوس الجامعیة التقنیة استحداث برنامج البكالوریوس في 
  ).صناعة األفالم الرقمیة وتصمیم المیدیا الرقمیة(التخصصین التالیین 

ً في جامعة ا) نظم المعلومات المحاسبیة(و) المحاسبة(وقرر المجلس دمج قسمي  لزرقاء لیصبحا قسما
ً تحت مسمى    ).قسم العلوم المحاسبیة(واحدا

المیكاترونكس، (ووافق المجلس على قبول طلبة في برنامج الدبلوم الفني في تخصصات 
األتوترونیكس، التمدیدات الكھربائیة، تكنولوجیا السیارات الھجینة، میكانیك المركبات، نظم التكییف 

ً من بدایة / التدریب المھني في مؤسسة) والبرید والتدفئة المعھد األردني الكوري للتكنولوجیا اعتبارا
كلیة / ، على أن تتولى جامعة البلقاء التطبیقیة٢٠١٨/  ٢٠١٧الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

  .الھندسة التكنولوجیة االشراف األكادیمي والتربوي والفني
التسجیل لتصبح عمادة القبول والتسجیل في جامعة ووافق المجلس على تعدیل مسمى دائرة القبول و

  .الزرقاء
ونسب المجلس الى مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع نظام معدل لنظام الرواتب والعالوات في 

  .الجامعة األردنیة الستكمال اإلجراءات التشریعیة وإصداره حسب األصول 
من نظام الھیئة التدریسیة في جامعة الطفیلة  )٥٦(الى المادة ) ح(ووافق المجلس على اضافة الفقرة 

  ".التقنیة الستكمال اإلجراءات التشریعیة وإصداره حسب األصول

  ٧:االنباط ص/٦:الغد ص/الكترونيالدستور 
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  ماضون بدعم جھود المرأة في عملیة التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة: لطوف
  

ن المرأة قالت وزیرة التنمیة االجتماعیة ھالة بسیسو لطوف إن تحقیق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بی
ً من أركان منظومة قیم الدولة األردنیة ومؤسساتھا، مضیفة أن األردن یمض  ً أساسیا والرجل یعد ركنا

ً في مجال التنمیة ودعمھ لجھود المرأة بالكامل في عملیة التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة   .قدما
یواجھ تحدیات في "رأة، لكنھ وتابعت رغم أن األردن ملتزم بتعزیز المساواة بین الجنسین وتمكین الم

ردم الفجوة بین الجنسین بالمجالین االقتصادي والسیاسي، وأسباب ذلك مترابطة ذات طبیعة 
  ".اجتماعیة وثقافیة وتشریعیة واقتصادیة وسیاسیة

جاء ذلك خالل افتتاحھا، مندوبة عن سمو األمیر الحسن بن طالل، رئیس المجلس األعلى للعلوم 
المرأة "الدورة السادسة والذي جاء بعنوان / یوم األحد المؤتمر العلمي السنوي والتكنولوجیا، ال

  :العربیة في منظومة تنمیة الموارد البشریة
  ".التمكین وزیادة المشاركة في سوق العمل 

ونظم المؤتمر، الذي حضره رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي محافظة وعدد من األساتذة 
ول عربیة، األمانة العامة لرابطة مراكز بحوث تنمیة الموارد البشریة في الجامعیین من عدة د

الوطن العربي واتحاد مجالس البحث العلمي العربیة وجامعة القدس المفتوحة، وذلك بمدرج كلیة 
  .األمیر الحسین بن عبدهللا الثاني للدراسات الدولیة في الجامعة األردنیة

رأة في المجتمع، إال أن الظروف السیاسیة واالجتماعیة التمییزیة وأشارت لطوف إلى الدور الكبیر للم
التي قد تواجھھا تؤثر على فرصھا في التمكین السیاسي واالجتماعي واالقتصادي ومشاركتھا الفاعلة 

  .وتعظیم انجازاتھا
وأوضحت أن الظروف التي تحیط بمنطقتنا، وخصوصا في فلسطین وسوریة والعراق وغیرھا من 

تأثیرات تلك الظروف على المكاسب التي تحققت في مجال دمج المرأة في العملیة الدول، و
االقتصادیة بالمنطقة، اوجدت تحدیات حقیقیة تؤثر على ھذه المكاسب نتیجة االحتالل والھجرة 
واللجوء وتأثیرات اإلرھاب الذي قد یؤدي الى اعادتنا خطوات الى الوراء بوسائل شتى اھمھا 

  .لیم وفرص المشاركة السیاسیة واالقتصادیة والحمایة من العنف وتیسیر سبل الحیاةالحرمان من التع
وقالت لطوف إن ذلك یتطلب توظیف الموارد كاملة لتعزیز دور المرأة في الحیاة العامة، فضال عن 

  .ضرورة تكاتف الجھود لدعم المرأة في المنطقة، ألخذ مكانتھا التي تستحق في كل المجاالت
المشاركة المجتمعیة للمرأة العربیة متفاوتة من دولة أخرى، إذ یوجد أعلى معدل وذكرت أن 

للمشاركة االقتصادیة للمرأة في اإلمارات والكویت، بینما أعلى معدل للمشاركة السیاسیة للمرأة فكان 
في تونس والجزائر، أما اعلى معدالت الصحة والتعلیم والحمایة االجتماعیة للمرأة فقد كان في 

  .ألردنا
وأكدت لطوف ضرورة تعزیز مشاركة المرأة العربیة في جمیع المجاالت االقتصادیة والسیاسیة 

ً وعرضة للفقر والبطالة "واالجتماعیة وصنع القرار، حیث أن الدراسات تؤكد  أن المرأة أكثر تعرضا
ً على الترشح لالنتخبات النیابیة والبلدیة"، كما أن "من الرجل من الرجل، واقل  المرأة أقل إقداما

ً على االنخراط في عضویة منظمات المجتمع المدني  ً على االصوات ان ترشحت، وأقل إقداما حصوال
  ".من فئات النقابات والجمعیات والنوادي واألحزاب

 ٢٠١٦ولفتت إلى أن التنمیة المستدامة، التي ساھم العرب في إعداد إعالنھا العالمي لألعوام 
، ٢٠١٥عمان حول األولویات التنمویة للمنطقة العربیة لما بعد العام ، من خالل إعالن ٢٠٣٠و

تتطلب من الدول العربیة إدماج اإلعالن العالمي ألھداف التنمیة المستدامة في الخطط 
  .واالستراتیجیات التنمویة الوطنیة

امة، وأوضحت أنھ یجب التركیز على الھدف الخامس من اإلعالن العالمي ألھداف التنمیة المستد
  .والذي یؤكد تعزیز المساواة بین الجنسین بالفرص وحمایة النساء والفتیات

  الكترونيالدستور 
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وقالت لطوف إن الضمانة األكیدة لتمكین المرأة العربیة وزیادة مشاركتھا في سوق العمل، ھي 
التمكین االقتصادي المنصب على تعزیز االنتاجیة االقتصادیة واالجتماعیة للمرأة ومشاركتھا في 

ً  سوق العمل والریادة واالبداع واالبتكار، مؤكدة أن التمكین االقتصادي للمرأة یقود إلى تمكینھا سیاسا
ً في تحقیق العدالة االجتماعیة ً ویعد أساسا   .واجتماعیا

إلى جانب التحاق المرأة في التعلیم ومواصلتھا لمراحلھ وحصولھا على مؤھالتھ التي یحتاجھا سوق 
  .العمل في مجتمعنا المحلي

جانبھ، قال رئیس المركز الوطني لتنمیة الموارد البشریة الدكتور عبدهللا عبابنة إنھ ال یمكن أن  من
یكون جناج منظومة تنمیة الموارد البشریة متوازنا إال إذا كان عادال ومنصفا لكل من المرأة والرجل 

كافة تحكمھا رؤیة في كل مناحي الحیاة، ومنھا التعلیم والتدریب والتأھیل والعمل في القطاعات 
  .سیاسیة واضحة وتشریعات ضامنة لذلك

  :وأكد وجود اختالالت وتشوھات في بنیة القوى العاملة بالمنطقة العربیة، أبرزھا
انخفاض معدل مشاركة المرأة في سوق العمل وارتفاع نسبة األمیة لدى اإلناث مقارنة بالذكور،  

ً إلى أن المسؤولین في كثیر من الدول ال عربیة أدركوا أھمیة تمكین المرأة وضرورة إتاحة مشیرا
  .الفرص أمامھا لزیادة مشاركتھا في صنع القرار ورسم السیاسات

وأعرب عبابنة، رئیس اللجنة المشرفة على المؤتمر، عن إیمانھ بأن المرأة العربیة تستحق أن یكون 
ً في منظومة تنمیة الموارد البشریة، موضًحا أنھ یجب ً مھما علینا أن نذلل المشكالت كافة  لھا دورا

  .التي تعیق عملیة التمكین والمشاركة
بدوره، أشار مندوب أمین عام اتحاد مجالس البحث العلمي العربیة، منسق عام الروابط العلمیة، 
الدكتور الشیخ المجذوب إلى سعي االتحاد لتحقیق أھدافھ بجمیع الوسائل مثل عقد المؤتمرات 

دورات التدریبیة التي تتعلق محاورھا بمتطلبات النھضة العلمیة والتقانیة في والحلقات الدراسیة وال
  .الوطن العربي

إلى جانب استحداث الروابط العلمیة المتخصصة باألمانة العامة لالتحاد، والتي تضم المؤسسات 
نشطة والجھات البحثیة ذات التخصص الواحد أو التخصصات المتقاربة، وكذلك العلماء المھتمین باأل

ً عن أنھ ینتسب إلیھا العلماء في دول المھجر   .المرتبطة بتخصص كل رابطة في الدول العربیة، فضال
وأوضح أن االتحاد یعتبر رابطة مراكز بحوث تنمیة الموارد البشریة في الوطن العربي، ھي األنشط 

ة متمیزة بعقد مقارنة مع جمیع الروابط األخرى المنضویة تحت لواء االتحاد، إذ انتظمت وبصور
المؤتمرات السنویة بھمة ونشاط وبصفة دوریة في معظم الدول العربیة، كما تتناول الرابطة قضایا 

  .مھمة تصب في دفع تنمیة الموارد البشریة على مستوى الوطن العربي
وثمن المجذدوب الرعایة الكریمة والمقدرة من األمیر الحسن بن طالل، وكذلك الدور الممیز الذي 

م بھ المركز الوطني لتنمیة الموارد البشریة الذي یحتضن الرابطة العلمیة لمراكز بحوث تنمیة یقو
  .الموارد البشریة في الوطن العربي

كلمة نیابة عن رئیس جامعة القدس  من جھتھ، ألقى رئیس اللجنة التحضیریة للمؤتمر سمیر النجدي،
المفتوحة الدكتور یونس عمرو، قال فیھا إن اختیار عنوان المؤتمر یأتي تأكیًدا على أھمیة تمكین 
المرأة العربیة وزیادة مشاركتھا في الحیاة االقتصادیة باعتباره أحد أھم أھداف التنمیة في األقطار 

بشكل كبیر على تأھیل المرأة وتمكینھا وزیادة مشاركتھا  العربیة كافة، وألن تغییر المجتمعات یعتمد
  .في سوق العمل

وأضاف أنھ من أجل تحقیق أھداف المؤتمر، سعت اللجنة العلمیة الستنھاض ھمم العلماء والباحثین 
المتخصصین في ھذا المجال على مستوى فلسطین والعالم العربي من أجل رفده بأبحاث وأوراق 

ھج العلمي وتفضي إلى نتائج وتوصیات من شأنھا أن تسھم في تنمیة وتمكین علمیة تقوم على المن
  .المرأة العربیة

  :وأشار النجدي إلى أن البرنامج العلمي للموتمر تضمن خمسة محاور علمیة رئیسة، ھي
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دور المرأة العربیة في منظومة تنمیة الموارد البشریة العربیة، والمعیقات والمشكالت التي تواجھ  
مج وسیاسات تنمیة المرأة وتمكینھا في الدول العربیة، ودور القطاع الخاص والعام واألھلي في برنا

تنمیة المرأة العربیة وتمكینھا، ودور األطر التشریعیة العربیة، والنماذج والتطبیقات الریادیة في 
  .تنمیة المرأة العربیة وتمكینھا

لعدم انتمائھا ألھداف  ٤٠، استبعد منھا ١٤٨وأوضح النجدي بلغ عدد ملخصات األبحاث المستلمة 
  .١٠٨المؤتمر ولمحاوره المعلن عنھا، لیبلغ عدد الملخصات التي تم إخضاعھا للتحكیم العلمي 

ُبل منھا  ملخصا، وفق معاییر اتسمت بالشفافیة والموضوعیة باستخدام البرامج المحوسبة،  ٦٠وتابع ق
ً إنھ تم استالم  الفترة التي تم اإلعالن عنھا الستالم األبحاث كاملة، وھي  بحثا كامال خالل ٥٤قائال

  .التي ستعرض خالل أعمال المؤتمر الذي ستتواصل أعمالھ على مدى یومین
  :وذكر النجدي أن األبحاث المقبولة توزعت على إحدى عشرة دولة عربیة، ھي

ة، ولیبیا، والعراق، باإلضافة إلى األردن، كل من فلسطینن ومصر، والجزائر، وتونس، والسعودی 
  .وسوریة، والسودان
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  انطالق فعالیات أسبوع مرسیلیا في العقبة

  
  

الشھر الجاري حزمة نشاطات  ٢٥تشھد منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة، اعتبارا من الیوم ولغایة 
ھم بین وسیفتتح األسبوع بحفل توقیع مذكرة تفا .إقتصادیة وریاضیة بعنوان أسبوع مرسیلیا في العقبة

فرع العقبة لتوقیع مذكرة تفاھم عامة / كلیة كیدج إلدارة األعمال في مارسیلیا والجامعة األردنیة 
ویوقع األربعاء حفل مذكرة تفاھم بین أولمبیك مرسیلیا  .العقبة/ في مبنى فرع الجامعة األردنیة  غدا

مذكرة تفاھم مع شركة العقبة  كما سیوقع ممثل میناء مرسیلیا السبت .واالتحاد األردني لكرة القدم
بوابة إلى الشرق –العقبة«وتنظم شركة حول المتوسط مؤتمرا تحت عنوان  .إلدارة وتشغیل الموانئ

بشأن الشحن والنقل واللوجستیات بمشاركة وفد أوروبي وشركات إقلیمیة متخصصة في » وما بعده
و یجمع المؤتمر قادة األعمال من  .الشحن والنقل واللوجستیات ومشاركة ممثلي موانئ البحر األحمر

قطاعات التجارة البحریة والمحلیة واإلقلیمیة واألوروبیة والخدمات اللوجستیة والتأمین والخدمات 
  المصرفیة في منصة مشتركة

. 

  الكترونيالرأي 
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 ً   جامعة األمیرة سمیة تحقق المركز األول عربیا
  

ً وا ً في مسابقةحققت جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا المركز األول عربیا  لثالث عشر عالمیا
IEEEXtreme البرمجیة السنویة، والتي تعقدھا منظمة IEEE وتنافس في المسابقة  .العالمیة

ً من مختلف دول العالم، منھم  ٣٣٥٠العالمیة  ً من الجامعات الرسمیة ( ٧٠(فریقا ً أردنیا فریقا
من مشاكل البرمجة من خالل ساعة بھدف حل مجموعة  ٢٤والخاصة كافة، وانطلقت المسابقة لمدة 

وبحسب بیان صحفي صادر عن الجامعة الیوم األحد فأن  .في الوقت ذاتھ" اون الین"التواجد 
األول، (مراكز ضمن المراكز العشر األولى على مستوى األردن؛ وھي المركز  ٥الجامعة حققت 

الدكتور مشھور الرفاعي،  ، فیما ھنأ رئیس الجامعة األستاذ)والرابع، والخامس، والثامن، والتاسع
ً عن فخره واعتزازه بھذا الفوز الذي یضع  الفرق الفائزة ومشرفیھم على ھذا اإلنجاز الجدید، معربا
الجامعة في صدارة الجامعات األردنیة مشیدا بجھود الطلبة واألساتذة المشرفین علیھم وسعیھم 

عم مسیرتھم العلمیة وتصقل مھاراتھم المستمر للمشاركة في المسابقات الوطنیة والعالمیة التي تد
العملیة، وإتاحة الفرصة للطلبة إلثبات قدرتھم وتمیزھم وتحفیز روح التعاون والتشارك والتنافس 
الشریف مع زمالئھم، وھو ما یحقق تطلعات صاحبة السمو الملكي األمیرة سمیة بنت الحسن 

ً المعظمة رئیس مجلس أمناء الجامعة ، في وضع األردن في مص ً وتقنیا  .اف الدول المتقدمة تكنولوجیا
ً في مسابقة كأس التخیل  ً والمرتبة الثالثة عالمیا یذكر أن الجامعة قد حصلت على المرتبة االولى عربیا

٢٠١١ cup Imagine  تاریخالنشر : األحد -2017-10-15-06:19التي تنظمھا160   شركة
ائز بتصمیم جھاز تكنولوجي یسمح لألشخاص مایكروسوفت العالمیة، إذ تلخصت فكرة المشروع الف

الذین یعانون من إعاقات شدیدة من استخدام الكمبیوتر وتحریك الفأرة والطباعة وذلك باستخدام جھاز 
  .للتحكم بالفأرة ولوحة المفاتیح باستخدام حركة الرأس" دبلیو اي اي" لألشعة تحت الحمراء وتقنیة

  بترا/٨:الدستور ص
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  النشاطات الشبابیة» نمطیة«خروج عن .. أندیة المناظرات

  
خرجت ھیئة شباب كلنا األردن التابعة لصندوق الملك عبداهللا الثاني للتنمیة، عن نمطیة األنشطة، 

ً للشباب، بتنظیمھا بطولة أندیة المناظرات للعام  سعت الھیئة من خالل  .٢٠١٧التي نظمت أخیرا
، إلى إیجاد مساحة أفضل للم ً ً ألقالیمھم وعلى مستوى المناظرات، التي اختتمتھا أخیرا شاركین وفقا

، »الرأي«وتلعب المناظرات، وفق شباب تحدثوا إلى .المحافظات لمناقشة القضایا المحلیة والدولیة
ً في إثراء الحوار الدیمقراطي بین الشباب وإسماع صوتھم وإكسابھم المھارات المعرفیة التي  دورا

ھم من حجج وأفكار یناقشونھا على قاعدة احترام یحتاجونھا في التعبیر عن أنفسھم وتقدیم ما لدی
مدیر الھیئة عبد الرحیم الزواھرة قال إنھ تم تحقیق النتیجة المرجوة من  .االختالف في المواقف

محور خطة ھیئة شباب كلنا األردن التدریبیة والتنفیذیة من خالل محور صوت الشباب األردني 
ھدف إلى إیجاد منبر شبابي وبناء قدرات متطوعي الھیئة باختتام بطولة المملكة للمناظرات والتي ت

في مجال التناظر والبحث العلمي المعمق والحوار وتقدیم الحجج والدحض والعمل بروح الفریق 
وبین أن بطولة المناظرات التي عقدتھا الھیئة سعت إلى إیجاد  .وتطویر المھارات الفردیة للمشاركین

ً أل قالیمھم وعلى مستوى المحافظات لمناقشة القضایا المحلیة والدولیة، مساحة أفضل للمشاركین وفقا
ونوه بأن  .وطرح الرؤى المختلفة والمستندة على البحث العلمي بما یرسخ ثقافة الحوار وقبول اآلخر

ً لمشاركتھم في الدورات التدریبیة السابقة التي عقدتھا الھیئة من خالل  اختیار أعضاء الفرق تم وفقا
بدوره شدد المشارك معن الُدھون على  .ختصین بتدریب أسالیب وفنون المناظرة والحوارمدربین م

دور المناظرات التي نظمتھا شباب كلنا األردن في صقل الشخصیة وكطریقة حواریة قادرة على 
تعدیل آخر احدى : األحد  -2017-10-15-09:39تاریخالنشر : االثنین -12:05-16-10-2017

كار ورؤیة الشباب وتنمیة الشعور الوطني لدیھم وفي الوقوف في وجھ التطرف المناظرات طرح أف
وشدد على أھمیة المناظرات من حیث المحتوى وزیادة المخزون المعرفي واحترام  .الفكري والتشدد

رأي اآلخر في أجواء من المنافسة بین الفرق المشاركة، مؤكدا ضرورة أن یكون الشباب شركاء 
المناظرات تھدف إلى تنمیة الشباب فكریا «وقال إن  .التي تھم المصلحة العامةباتخاذ القرارات 

أن الشباب یشكلون األغلبیة «، وأضاف »ومعرفیا وتشجیعھم على المشاركة في جمیع نواحي الحیاة
في المجتمع األردني وھم المستقبل ومن المھم دعمھم وتحفیزھم على المشاركة واإلبداع واالنجاز 

فیما اعتبر المشارك بالل أبو قدیرة المناظرات  .«الرئیسي في المجتمع بكافة مؤسساتھ فھم المحرك
وسیلة تفاعلیة تسھم في تقبل الرأي والرأي اآلخر من لغة دیمقراطیة یعبر فیھا الشباب عن آرائھم 

ؤولیة وتصوراتھم، الفتا إلى أھمیة ھذه المناظرات في خلق قیادة شبابیة تناقش وتحاور اآلخر بكل مس
وأشار إلى أن الحوار یحمل معاني وطنیة كبیرة من  .وتجعل من الشباب شركاء في الحیاة السیاسیة

حیث القانون والعدالة والمساواة فالمشاركة للشباب تعزز من قیمة الشاب في دعم عجلة التنمیة التي 
ردن في الكرك عدي منسق ھیئة شباب كلنا األ .تبدأ من الشباب صاحب الرؤیة والقدرة على العطاء

الحمایدة قال إن المناظرات من شأنھا تعزیز قیم الحوار وتشجیع مشاركة الشباب من خالل 
التركیزعلى تمكین الشباب واستثمار طاقاتھم في جانب المناظرات بما یكسبھم مھارات التحاور 

من الشباب من قدرات وأشار إلى ما یتمتع بھ الكثیر  .والقدرة على إدارة مفاصل العمل العام ومھامھ
عالیة وكبیرة على إدارة ومحاورة اآلخرین ضمن مقاییس أسس علمیة سلیمة، األمر الذي من شانھ 
إحداث التغییر اإلیجابي في كافة میادین العمل الشبابي ودعم مشاركتھم في الحیاة العامة التي تمكنھم 

إلى أن االھتمام بالبرامج التدریبیة  الناشط الشبابي ماھر خالد أشار .من المشاركة في صنع القرار
ً في التصدي لكافة الظواھر  ً كبیرا للشباب وبخاصة في مجاالت الحوار والمناظرات یلعب دورا
السلبیة ونبذ مظاھر العنف بین الشباب ونقض الحجج بالبرھان والدلیل وتحیید األفكار الخاطئة عند 

لى تمكین وتقویة شخصیة الشباب وتدعم محتوى وأشار إلى أن مثل ھذه المناظرات تساعد ع .البعض

  ١٣:الرأي 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 

QF-DMPR-02.01 
20 

المعرفة لدیھم مما ینعكس إیجابا على مسیرة انخراط الشباب في الحیاة العامة من خالل دعوتھم 
لحوارات اجتماعیة وسیاسیة مستقبال وتواصلھم مع مؤسسات الدولة المختلفة بالتعامل مع قضایا 

  .الوطن بكل مسؤولیة وحنكة
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  محفزات لم تنجح الستقطاب الطلبة.. بالجنوبجامعات األطراف 
  

لم تنجح محفزات تقدمھا جامعات االطراف في الجنوب، للطلبة بتشجیعھم على االلتحاق بھا، ما یدعو 
التخاذ قرارات جریئة من إداراتھا، تسھم بجذب الطلبة ومعالجة ظاھرة العزوف ھذه، واتخاذ 

  .إجراءات تتعلق بنظام القبول
الحسین بن : زات، بتقدیم منح كاملة لطلبة الشمال والوسط ممن یدرسون في جامعاتوتتمثل المحف

 ٦٠طالل في معان والطفیلة التقنیة وفرع العقبة للجامعة األردنیة، فضال عن تقدیم راتب شھري 
  .دینارا لھم

یجب ھذه المحفزات؛ یستدعي إعالن الطوارئ في تلك الجامعات، ومجلس التعلیم العالي، إذ " فشل"
مساندة إجراءات ادارة صندوق دعم الطالب الجامعي، لمعالجة ھذه الظاھرة، لما یسببھ ذلك من 

  .خسائر مالیة للجامعات
إذا كان اإلقبال على التسجیل في ھذه الجامعات ضمن البرنامج العادي "مراقبون تساءلوا حول ما 

لكلفة االعلى، والذي یحقق مردودا مالیا ضعیفا جدا، فما بالنا في االقبال على البرنامج الموازي ذي ا
  ".جیدا للجامعات، یمكنھا من اإلیفاء بالتزاماتھا من رواتب وتطویر بنى تحتیة وابتعاث وغیره؟

ووفق أرقام اإلحصائیات الرسمیة العداد الطلبة ممن رشحوا للقبول بھذه الجامعات، مقارنة باألعداد 
، فإن ھناك استمرارا في العزوف عن ٢٠١٨ – ٢٠١٧ي للعام الدراس) المتوافرة(المقرر قبولھا 

  .الدراسة فیھا
) المتوافرة(وبینت إحصاءات وحدة تنسیق القبول الموحد للعام الحالي، ان اعداد الطلبة المقرر قبولھم 

، وھذا الفرع یكبد الجامعة االم، خسائر مالیة كبیرة، اذ ال تغطي ٨٦٢بلغ " عقبة االردنیة"في 
  .ب اعضاء الھیئتین التدریسیة واالداریة، ویسنزف أكثر من ملیون دینار شھریاایراداتھ روات

وعلى الرغم من عدم توافر إحصائیة عن عدد الطلبة المقبولین في الفرع، لكن المؤشرات تؤكد تدنیھ 
  .جدا

مقعدا، لكن عدد  ٢٧٥٨وال یختلف الحال في جامعة الحسین بن طالل، والتي توفر لھذا العام 
  .فقط%  ٣٧طالبا، لتصبح نسبتھم الى المقاعد المتوافرة  ١٠٤٠ین للقبول بھا بلغ المرشح

وأشار رئیس جامعة الحسین الدكتور علي القیسي، إلى ان عدد الطلبة الذین سجلوا فعلیا ضمن قوائم 
  .فقط ٨١٠القبول الموحد، وصل إلى 

في نظام القبول نفسھ، فھو یقبل  وبین القیسي ان قلة عدد المسجلین في جامعات االطراف، مرده خلل
في جامعات كاألردنیة والعلوم والتكنولوجیا والیرموك والبلقاء التطبیقیة والھاشمیة، اكثر من العدد 
المطلوب، بینما یرشح للقبول ضمن قائمة القبول الموحد لجامعات االطراف، طلبة اقل من طاقتھا 

  .االستیعابیة
طالبا، بینما انتقل  ٢٥٠ت، إذ انتقل من جامعة الحسین لھذا العام كما أن ھناك اشكالیة في المناقال

  .طالبا فقط، ما زاد مشكلة الجامعة ٥٠إلیھا 
عن امكانیة ان یشجع تمیز الجامعة بتخصصات عن غیرھا من " الغد"وردا على استفسار لـ

قال القیسي إن الجامعات، وإیجاد بیئة جامعیة مناسبة، تسھم بإقدام الطلبة على التسجیل فیھا، 
 ١٠٠استحداث تخصصات، تنفرد بھا الجامعة ال یشكل حال، اذ انھ ال یمكن قبول اكثر من نحو 

  .طالب سنویا في التخصص الواحد، وھذا ال یحل المشكلة
، بینما لم یتجاوز ١٩٥٢الحال في جامعة الطفیلة التقنیة كان أسوأ، إذ بلغ عدد الطلبة المقرر قبولھم 

  . فقط%  ٢٧طالبا، أي بنسبة  ٥٤٣لقبول عدد المرشحین ل
وبھذا الخصوص، یؤكد رئیس الجامعة الدكتور شتیوي العبد هللا، ان الجامعة ھیأت بیئة مناسبة 
للطلبة، مشیرا الى ان بیئة الجامعة كانت غیر آمنة، بحیث كان یدخلھا اشخاص من خارجھا، فبنیت 

  . ن دخولھاحولھا اسوار ببوابات، اذ ال یتمكن غیر الطلبة م

  ٦- ١:الغد ص
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مالیین دینار، وان الجامعة تضم مباني ومكتبة ومشاغل  ٧وأشار الى انشاء مجمع ریاضي بكلفة 
  .حدیثة، باإلضافة للتعلیم والتدریب، وتوفر تدریبا مھنیا للطالب في تخصصھ

آالف طالب، بینما كان یمكن  ٣وبین أن بعض الجامعات الجاذبة في الشمال والوسط، یرسل إلیھا 
  .ع ھذا العدد في نطاق قائمة القبول الموحد على جامعات الجنوبتوزی

 ١٠التابعة لجامعة البلقاء التطبیقیة، تضم نحو ) البولویتكنیك(وأوضح ان كلیة الھندسة التكنولوجیة 
آالف، وفي الوقت نفسھ، فقد العام الحالي  ٧طالب، بنما ال تزید الطاقة االستیعابیة لكلیة الھندسة على 

  . لبا انتقلوا إلیھاطا ١٣٧
ولفت العبدهللا ان المشكلة ال تكمن في نوعیة التخصصات، فجامعة الطفیلة فیھا اكبر عدد من 

، منھا تخصصان تنفرد بھما الجامعة، وھما ھندسة المركبات )تخصصا ١١(التخصصات الھندسیة 
  . ردنیةوالتعدین، لكن لألسف، فان الطلبة یبحثون عن اي تخصص ھندسي في الجامعة األ

  .ودعا ألن یكون طلب القبول لقائمة القبول الموحد للتخصص دون تحدید الجامعة
ملیون  ١٥٠وأضاف ان قیمة األبنیة والتجھیزات والمشاغل والمختبرات في الجامعة، ال تقل عن 

ن دینار، وال یمكن إغالقھا بعد ھذه الكلفة، وانھ ال بد من قرار مركزي إلیجاد حل ألحجام الطلبة ع
  .االلتحاق بجامعات االطراف

خبراء في التعلیم العالي، أكدوا أن ھذه االحصائیات تظھر بما ال یدع مجاال للشك، وجود أزمة كبیرة 
فیھا، یتطلب حلھا اعادة النظر في تخصصاتھا وخططھا الدراسیة، لناحیة استحداث تخصصات 

  .یحتاجھا سوق العمل، وال تتوافر في بقیة الجامعات الوطنیة
وقالوا إن ذلك، یجعل جامعات االطراف، تتمیز بھذه التخصصات، لتصبح جاذبة للطلبة، وبالتزامن 
مع ذلك التخفیض التدریجي للتخصصات الراكدة والمشبعة، فضال عن تقدیم اجواء ثقافیة وترفیھیة 

  .في اطار البیئة الجامعیة، وتوفیر سكن مناسب للطالبات والطلبة
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  ! (..) تعلیم العالي والجامعات تعزیز لالستثمار أمتعدیل قانون ال

  
  ماھر الحوراني.د

مسیرة التعلیم العالي في األردن ورغم ریادتھا على مستوى المنطقة إال أنھا لم تقارب الحلم واإلنجاز 
ً یعود أبرز أسبابھ لعدم ثبات التشریعات والقوانین الناظمة لعمل التعلیم  ً ملحوظا وشھدت تراجعا

ي والجامعات ،والتغییر الدائم علیھا والتضییق على الجامعات الخاصة وعلى المستثمرین في ھذا العال
ولسنا بحاجة للعودة إلى الوراء للتذكیر بالھجمة التي شنت على الجامعات الخاصة وأنھا  . القطاع

الخاصة ربحیة وما إلى ذلك ، في حین افتتحت الجامعات الرسمیة داخل حرمھا ما یشبھ الجامعات 
إلخ ، ...رغم أنھا تتلقى الدعم الحكومي ومعفیة من كافة الرسوم والجمارك  ( عبر البرنامج الموازي(

. وفي نفس الوقت تخسر عشرات المالیین ناھیك عن افتتاح البرامج في الطب وفي الدراسات العلیا 
وتطبیق خجول لبعض  كما أن ھناك ازدواجیة في معاییر االعتماد على الجامعات الخاصة والرسمیة

لقد تم وضع التشریعات والقوانین الناظمة لضبط جودة التعلیم  . المعاییر على الجامعات الرسمیة
والعملیة التعلیمیة لتطبق على الجامعات كافة ، وكنا نأمل أن تتطور ھذه القوانین والتشریعات 

ً من االستقاللیة والدعم  ، ولكن التضییق مستمر والتسھیالت لتمنح الجامعات الخاصة نوعا
ً على مالكي ھذه الجامعات الذي ضخوا مالیین الدنانیر في استثماراتھم لینشؤوا ھذه  وخصوصا

فمن وضع قوانین تنظم العالقة ما بین إدارة كل جامعة خاصة وما بین المالكین ،  . الصروح العلمیة
حیث طرح (اد المالك عن جامعتھ وعدم التدخل في شؤون الجامعات األكادیمیة واإلداریة إلى حد ابع

ً عدم جواز وجود مكتب للمالكین في الجامعة  ، واآلن تفاجئنا التعدیالت على القوانین ) البعض سابقا
والتشریعات عبر قانوني الجامعات والتعلیم العالي بعدم جوازیة عضویة مجلس األمناء للمالك أو 

یتعارض مع قانون الشركات والذي یلزم المالكین فھذا القانون  !!ألي قرابة لھ من الدرجة األولى 
وأصحاب األسھم بالتوقیع على المیزانیات والموافقة علیھا فكیف یوقع أي مدیر وصاحب مال على 

ثم إن الجامعات الخاصة عند تأسیسھا یحكمھا قانون تأسست بموجبھ  !میزانیة لیس لھ سیطرة علیھا ؟
وال یجوز أن یتم تغییر ھذه ... لعالي وكذلك لقانون الشركات بحیث تخضع لتعلیمات وقوانین التعلیم ا

ال ندري إذا كان ھذا  . القوانین لتطبق بأثر رجعي حتى وإن صدرت قوانین جدیدة من التعلیم العالي
ألیس الكثیر من المالكین ھم أكادیمیون ویحملون .. القرار یصب في جودة التعلیم وفي تطوره 

لیسوا مواطنین لھم حقوق كما علیھم واجبات ، فما المانع أن یكونوا درجات عالیة مرموقة ؟ أو
أعضاء في مجالس أمناء جامعاتھم ؟ لقد أصبح القائمون على التعلیم العالي عندنا یبدعون ویتفننون 
في إقرار تشریعات وقوانین تعیق مسیرة الجامعات الخاصة وتطورھا تحت شعار ضبط جودة التعلیم 

، إذ كیف یمنع صاحب المال وصاحب االستثمار من عضویة أعلى مجلس وحجج أخرى واھیة 
یشرف على جامعتھ ویقرر مصیر البرامج والتعلیم ومصیر الرؤساء واألساتذة والموظفین فیھا ؟؟ أم 
 ً أنھ فقط یطلب منھ أن یدفع تكالیف كل ما یقرره ھذا المجلس دون أن یشارك فیھ أو دون أن یعلم شیئا

امعات الخاصة وإسھاماتھا في تطویر العملیة التعلیمیة وتشغیل األیدي العاملة یمتدحون الج !؟
وإنجازاتھا أن على صعید المسیرة التعلیمیة أو مخرجاتھا النوعیة إلى جانب خدمة مجتمعاتھا المحلیة 

فأي قانون في العالم یمنع صاحب االستثمار  . ، ولكنھم من جھة أخرى یضعون العصي في الدوالیب
ً في المجلس المشرف على مسیرتھا وتطورھا وبنیتھا ، ربما لو أن بشر كة أو جامعة أن یكون عضوا

ً أو حاصل على شھادة دكتوراه أو  ً بالمجلس كأن یكون أكادیمیا ھناك صفات مطلوبة لیكون عضوا
ً ، أما أن یمنع ھو وأقاربھ من الدرجة األولى من االقتراب ح... تى من إلخ ، ربما یھون األمر قلیال

  ١٦:الرأي ص

 مقاالت
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ھل یرید القائمون على ھذا الشأن أن تدیر الوزارة ھذه الجامعات الخاصة !. أمالكھ فھذا أمر غریب 
لم یتبق علیھم  !وما على المالك إال أن یضخ مالھ وكفى ؟ أي معادلة ھذه ؟ وفي أي عرف وقانون ؟

ً بمنع مالكي الجامعات وأقاربھم من الدرجة األولى من  إلى ! دخول جامعاتھم ؟إال أن یصدروا قرارا
 -2017-10-15- 10:24تاریخالنشر : األحد -2017-10-15-11:05أین نتجھ وإلى أین نسیر ؟؟ 

ماھر الحوراني أسئلة متروكة لكل ذي تجربة باإلجابة علیھا ، إنھم یطفشون . تعدیل آخر د: األحد 
د ، فأین ھو التشجیع على المستثمرین ، إن مثل ھذه القرارات ال تصب في مصلحة البالد واالقتصا

االستثمار الخاص في قطاع التعلیم ؟ كما ھو حالھ في العدید من دول المنطقة التي سبقناھا في الریادة 
 . وھي اآلن تسبقنا وتحقق النجاحات تلو النجاحات بفضل التسھیالت وعدم تضییق الخناق علیھا

اح واإلنجاز ، ال بد من الكف عن التغییر حقیقة إذا أردنا لمسیرة التعلیم العالي أن تستمر بالنج
والتبدیل بالتشریعات بشكل مستمر ، كما أنھ ال بد من االلتفات إلى وضع الجامعات الرسمیة ومعالجة 

. مدیونیتھا وأوضاعھا التي ال تحسد علیھا
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»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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لتوفیر طاقة بدیلة عن ، الف دینار (  ٢٨٠( مجلس النواب أنجز مشروع الطاقة الشمسیة بكلفة 
انة العامة للمجلس اكدت ان نسبة الوفر المالي المتحققة من المشروع ستكون االم... الطاقة الكھربائیة

  .كبیرة جدا
  

تدرس دائرة االحوال المدنیة والجوازات امكانیة تفعیل الربط االلكتروني الصدار جوازات السفر 
جیة وعقد اجتماع أمس في وزارة الخار... للمغتربین االردنیین من خالل سفارات المملكة في الخارج

  ...مع مدیر عام دائرة االحوال المدنیة والجوازات فواز الشھوان لبحث آلیات الربط االلكتروني
  

أمین عام حزب اردني مرخص موجود حالیا في احدى الدول العربیة للمشاركة في اجتماعات دوریة 
  ...لقیادة تنظیم الجبھة الشعبیة لتحریر فلسطین

  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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العبد هللا تقیم أكادیمیة الملكة رانیا لتدریب المعلمین حفل تخریج الفوج  تحت رعایة جاللة الملكة رانیا
األول من طلبة الدبلوم المھني إلعداد وتأھیل المعلمین قبل الخدمة وطلبة الدبلوم المھني في القیادة 

 - بالتعلیمیة المتقدمة، وذلك عند الساعة الثانیة عشرة والنصف من ظھر الیوم في مدینة الحسین للشبا
  .قصر الثقافة

  
أمس والتي جاءت تحت » الدستور«أثارت مقالة الزمیل األستاذ محمد داودیة رئیس مجلس إدارة 

من یعرف وطنھ یحبھ أكثر، إعجابا كبیرا في األوساط الرسمیة والشعبیة، حیث قامت وزیرة : عنوان 
كما . شیدة بمضامینھاالسیاحة واالثار لینا عناب بنشرھا على صفحتھا الخاصة على الفیس بوك م

عیسى قموه أمین عام وزارة السیاحة وعبد الرزاق عربیات والدكتور محمد نوافلة على : أثنى كل من
كما تلقى الزمیل داودیة عشرات االتصاالت من المواطنین یشیدون بما جاء في . مقالة الزمیل داودیة

  .المقالة
  

بین دائرة األحوال المدنیة ووزارة أن اجتماعا موسعا جرى أمس » الدستور«علمت صنارة 
  .الخارجیة وشؤون المغتربین في مبنى الوزارة جرى خاللھ بحث ومناقشة عدد من القضایا

  
  

م منتدى السلط الثقافي لقاء حواریا حول مشروع قانون الجرائم االلكترونیة الجدید، یتحدث خاللھ  ّ ینظ
عجارمھ، الدكتور معن قطامین، النائبین نبیل كل من رئیس دیوان التشریع والرأي الدكتور نوفان ال

غیشان ومعتز أبو رمان، وذلك عند الساعة السادسة والنصف من مساء یوم غد الثالثاء في مقر 
  .المنتدى

 صنارة الدستور
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، الذي بدئ بتنفیذه منذ )GPS(نظام الرقابة الحكومي اإللكتروني على حركة السیارات الحكومیة 
قبل سنوات غیر مفعل حالیا بحسب مصادر مطلعة، والتي أشارت إلى حكومة الدكتور عبدهللا النسور 

أھمیة تفعیل عمل ھذا النظام لترشید اإلنفاق الحكومي ووقف الھدر الناتج عن حركة السیارات 
  .الحكومیة

  
یطلق المركز الوطني لحقوق اإلنسان الخمیس المقبل التقریر السنوي الثالث عشر حول أوضاع 

  .لھذه الغایة یعقد المركز مؤتمرا صحفیا في مقره. ٢٠١٦ردن للعام حقوق اإلنسان في األ
  

أن المجلس االقتصادي االجتماعي أنجز مجموعة من الدراسات وأوراق العمل، " زواریب"علمت 
آثار التطورات اإلقلیمیة "أمس، بعنوان " الغد"ستطلق تباعا، وكانت باكورتھا دراستھ التي نشرتھا 

المجلس تطال قضایا المخدرات واالنتحار والتعلیم العالي وآثار اإلجراءات  دراسات". على األردن
  .االقتصادیة والمالیة الرسمیة األخیرة على المجتمع، وغیرھا

  
نوفان العجارمة یتحدث في منتدى السلط الثقافي . رئیس دیوان التشریع والرأي في رئاسة الوزراء د

یأتي ذلك في لقاء حواري یتحدث . ئم اإللكترونیة الجدیدمساء غد الثالثاء حول مشروع قانون الجرا
  معن قطامین. فیھ أیضا النائبان نبیل غیشان ومعتز أبو رمان اضافة إلى د

  
ضجت مواقع التواصل االجتماعي بشكاوى مرتادیھا من أزمة السیر التي تسبب بھا إغالق نفق 

ان التي تنفذ مشروعا بمنطقة النفق ضمن أمانة عم. الصحافة واستبدال المسیر عبره بتحویالت بدیلة
مشروع الباص السریع كانت تتوقع حدوث أزمة سیر بالموقع، لكنھا أكدت أنھا ستكون مؤقتة، وأن 

 .إغالق النفق ال بدیل لھ لتنفیذ المشروع

 زواریب الغد
  


