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 ــوضـــــوعالمـــــــــ                                  

  
 الصفحة

 أخبار الجامعة
 ٣  في ذكرى الكرامة وتعریب الجیش" مكتبة األردنیة"معرض وثائقي في 

 -  ٢٠٢٠سیناریوھات األردن "حول " االسكوا"و" األردنیة"رسالة تفاھم بین 
٢٠٣٠"  

٤ 

مركز الملكة رانیا للریادة یدعم المھرجان التكنولوجي الوطني الثامن 
  عة األردنیةباستضافة الجام

٥ 

 ٦  والسفیر التایلندي یبحثان مد جسور التعاون" األردنیة"
 ٧  "نحب وطننا.. نحب جامعتنا "یعلنون بصوت مرتفع نعم " األردنیة"طلبة 

 شؤون جامعیة
 ٨  اؤمن بمنح االستقاللیة الكامـلة للجـامـعـات وبـال حـدود: الخضــرا

 ١٢  رسمیة تشكیـل ثـالث لجـان لتقییم ثالث جامعات
 ١٣  الیرموك تستضیف اجتماع رابطة كلیات الصیدلة االردنیة السادس

ً بالجامعات  توقیع اتفاقیات منح لطلبة الدراسات العلیا المتفوقین أكادیمیا
  الرسمیة

١٤ 

Research fund to offer 49 scholarships to excelling 
students  

١٥ 

 ١٦  للجامعات الخاصة وآخر للحكومیةبفصل القانون » النواب«الفایز یطالب 
 ١٧  جھود دمج الطلبة ذوي اإلعاقة في بیئة تعلیمیة تراوح مكانھا

 ١٩  اعادة الطلبة االردنیین من الیمن مرتبط بالتطورات: »الخارجیة«
 ٢٠  بدء أعمال لجان تقییم أداء الجامعات: ''التعلیم العالي''

 ٢١  االقتصادجامعة الحسین تباشر بناء كلیة األعمال و
 مقاالت                                                

ُطر تتوسع» األردنیة«انتخابات   ٢٢  نزار قبیالت.د.....وأ
 ٢٣  حسني عایش....االمتحانات أنواع وأشكال شتى

   اعالنات
 ٢٥  اعالن مستشفى الجامعة

 ٢٦ عین الرأي
 ٢٧  زواریب الغد

 ٢٨ كوالیس العرب الیوم

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  في ذكرى الكرامة وتعریب الجیش" مكتبة األردنیة"معرض وثائقي في 
  
    

افتتح رئیس الجامعة األردنیة الدكتور اخلیف الطراونة معرضا وثائقیا من أرشیف الصحافة بمناسبة 
  .ذكرى تعریب الجیش ومعركة الكرامة الخالدة

  
یام یھدف إلى تحفیز ذاكرة الطلبة والرواد لمعرفة والمعرض الذي یقام في بھو المكتبة ویستمر ثالثة أ

تاریخ األردن منذ تعریب قیادة الجیش العربي إلى ما حققھ في الدفاع عن العروبة وعن اإلنسانیة في 
معركة الكرامة، وما أظھرتھ الصحافة من أحداث وردود فعل علیھا، باإلضافة إلى فتح اآلفاق 

األردن السیاسي واالجتماعي واالقتصادي من خالل مجموعات  للباحثین لمعرفة مصادر كتابة تاریخ
  .لغایة اآلن ١٨٧٠صحفیة تعود لسنة 

  
ویحتوى المعرض الذي حضره مدیر المكتبة الدكتور مھند مبیضین وعمید شؤون الطلبة الدكتور 

لوحة تنوعت ما بین صحیفة ووثیقة ومجلة منذ العام ) ٣٤(أحمد العویدي وحشد من الطلبة على 
، إلى جانب ما كتب في الصحف عن أحداث المعركة ومجریاتھا وما وثقھ ٢٠٠٨حتى عام  ١٩٥٦

  .األدباء والشعراء والروائیین في ذلك
  

الدفاع، وفلسطین، والدستور، والرأي، واالخبار، والشعب، وصوت الشعب، والغد، " وكانت 
لمعركة، باإلضافة إلى ھي أبرز الصحف التي عرضت في المعرض وروت احداث ا" والعرب الیوم

  .مجلة رسالة األردن، وبعض الوثائق األردنیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 أخبار الجامعة 

                                                                                             ١٢:الغد ص-بانوراما-مدینة نیوزال -أخبار االردنیة
  
  

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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 "٢٠٣٠ - ٢٠٢٠سیناریوھات األردن "حول " االسكوا"و" األردنیة"رسالة تفاھم بین 

  
وقع مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة األردنیة، رسالة تفاھم، مع لجنة األمم المتحدة 

، تقوم بموجبھا األخیرة بتقدیم دعم فني ألوراق )االسكوا(واالجتماعیة لغربي آسیا  االقتصادیة
 .إلى صیاغتھا" ٢٠٣٠ - ٢٠٢٠سیناریوھات األردن "السیاسات التي یھدف مشروع 

وقال رئیس المركز الدكتور موسى شتیوي إن المركز، الذي وقع الرسالة نیابة عن الجامعة األردنیة، 
في عملھ على السیناریوھات، متوقعا إنتھاء العمل الكامل في شھر تشرین  بات بمنتصف الطریق

 .المقبل) نوفمبر(الثاني 
مشروع وطني وحیوي یقوم بھ المركز والجامعة األردنیة لتعمیق "وأضاف إن ھذا المشروع ھو 

ً أن "التفكیر االستراتیجي في القضایا واألولویات الوطنیة  األردن حقق الكثیر من"، موضحا
اإلنجازات التنمویة بالمجاالت كافة، إال أن ھناك قضایا ومشاكل أفرزتھا مسیرة التنمیة، باإلضافة 

 ".إلى الظروف اإلقلیمیة السیاسیة واالقتصادیة التي أدت إلى ایجاد بیئة متداخلة وأكثر تعقیدا
اسیة، اقتصادیة، سی: وأشار شتیوي إلى أنھ تم تشكیل خمس لجان تطبیق رؤیة ھذا المشروع

ً أن اللجان  الحوكمة، الطاقة والمیاه، التنمیة اإلنسانیة واالجتماعیة، باإلضافة إلى اللجنة الفنیة، مبنیا
 .خبیرا وخبیرة من كل المجاالت ٤٥تضم بمجملھا نحو 

ورقة سیاسات في المجاالت كافة، وفقا لشتیوي الذي  ٢٥ویعكف الخبراء على تحضیر أكثر من 
 .كون مدخال أساسیا باالستشراف المستقبلياعتبر أن األوراق ست

المقبل لالتفاق على النماذج، وأخرى أواسط ) مایو(كما أوضح شتیوي أنھ ستعقد ورشة منتصف أیار 
المقبل لمناقشة النماذج التحلیلیة، یعقبھا المباشرة بكتابة السیناریوھات ومراجعتھا ) یونیو(حزیران 

 .تمھیدا لوضعھا بصورتھا النھائیة
دا على سؤال حول إمكانیة أن تأخذ السیناریوھات بعین االعتبار التغییرات الجغرافیة التي من ور

 .المتوقع أن تحدث في المنطقة، أكد شتیوي بأن ھذا السیناریو سیكون مطروحا ویؤخذ بین االعتبار
الدكتور عبدهللا ) اإلسكوا(من جانبھ، بین نائب األمین العام التنفیذي للجنة االقتصادیة واالجتماعیة 

ستقوم على المساعدة في مراجعة أوراق السیاسات التي سیصدرھا " اإلسكوا"الدردري أن لجان 
 .المشروع، ومطابقتھا مع أھداف المنظمة

من أھم األسس التي ستركز علیھا " المعرفة بالتقانة"ودمج " التنمیة المستدامة"وعّد الدردري 
ً بأن القیمتین المذكورتین أساسا تنسجمان ورؤیة المنظمة في تقییمھا ألوراق السیاسا ت، معتبرا

 ".٢٠٣٠ - ٢٠٢٠سیناریوھات األردن "الجامعة والمركز في مشروع 
وبین، خالل حفل توقیع رسالة التفاھم، أھمیة إدخال التقانة والتكنولوجیا في كل السیناریوھات التي قد 

 .بین األزمات والتنمیةعام المقبلة والعالقة  ١٥یصل الیھا األردن في الـ
بالمشاركة ببعض األفكار التي من الممكن أن تكون مفیدة " اإلسكوا"واستأذن الدردري بأن تقوم 

 .للمشروع، األمر الذي رّحب بھ الحاضرون من رؤساء اللجان
بتقدیم المساعدة الفنیة بإدماج " اإلسكوا"ھو وطني أردني، فیما یقتصر دور "وأكد أن ھذ المشروع 

  ".كنولوجیا بالتنمیة والنمذجةالت

  :الغد ص
  



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

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

5 

  
  

 مركز الملكة رانیا للریادة یدعم المھرجان التكنولوجي الوطني الثامن باستضافة الجامعة األردنیة
  

  
تستضیف الجامعة االردنیة المھرجان التكنولوجي الوطني في عامھ الثامن ، وذلك بالتعاون مع مركز 

تشمل نخبة من أساتذة الجامعات الحكومیة والخاصة  الملكة رانیا للریادة ،وبإشراف لجنة وطنیة
والجدیر . ووزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات ومركز الملك عبدهللا الثاني للتصمیم والتطویر

بالذكر بأن المھرجان التكنولوجي الوطني ھو فعالیة سنویة تمكن طلبة الجامعات األردنیة من عرض 
رات إلكسابھم المھارات الالزمة لیكون لھم حضور فاعل في مشاریعھم وتبادل المعارف والخب

 .السوق
 

: وفي معرض تعلیقھ، قال المدیر التنفیذي لمركز الملكة رانیا للریادة،الدكتور عبدالرحیم ابو البصل 
ً بھدف تطویر التعاون بین " تأتي ھذه المسابقة ضمن سلسلة مسابقات وطنیة یجري تنظیمھا سنویا

یمي والتكنولوجي، حتى یتسنى ألكبر عدد ممكن من أصحاب اإلبداعات الفردیة القطاعین األكاد
واألفكار الریادیة فرصة اإلطالع على أھم المشاكل الفنیة والتقنیة التي قد تواجھ المنشآت الصناعیة 

 ".والعمل على إیجاد الحلول العملیة لھا
 

یعتبر المھرجان : " یاد جعفر قائالً وأضاف رئیس اللجنة التوجیھیة العلیا للمھرجان ،الدكتور إ
التكنولوجي الوطني فكرة رائدة و ابداعیة القت استحسانا وتزایدا في مستوى الحضور والمشاركة 

ویعود السبب في ذلك الى الفرص التي یتیحھا . منذ ابتكار الفكرة للمرة األولى قبل ثماني سنوات
حتكاك المھني و تبادل االراء واألفكار مع طلبة المھرجان لكافة الجھات و على كافة المستویات لإل

الھندسة و تكنولوجیا المعلومات من كافة الجامعات األردنیة، باإلضافة الى مصداقیة التحكیم في 
الحدث األھم في المھرجان و المتمثل في مسابقة مشاریع التخرج والتي عادة ما یقدم فیھا الطلبة 

 ."بنیھا وتطویرھا و تحویلھا الى منتج حقیقيأفكارا مبتكرة تم في حاالت عدیده ت
 

ویذكر ان المھرجان یتضمن مسابقة لمشاریع التخرج ضمن محاورمتعددة التكنولوجیا الخضراء 
والمستدامة ،التطبیقات الدفاعیة وتكنولوجیا األمان،السالمة العامة وجودة الحیاة ،األلعاب والتطبیقات 

 .ویة والصحیة ،التكنولوجیا الصناعیة،تكنولوجیا األعمالالترفیھیة ،التكنولوجیا الطبیة الحی
 

حیث بدأت بإستقبال طلبات المشاركة حتى التاسع من نیسان القادم على الموقع اإللكتروني 
ntp8.ju.edu.jo 

 

  المدینة نیوز
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  والسفیر التایلندي یبحثان مد جسور التعاون" األردنیة"
  

 
آبیتشارت "اونة لدى لقائھ الیوم سفیر مملكة تایلند رّحب رئیس الجامعة األردنیة الدكتور اخلیف الطر

 .بإمكانیة مد جسور التعاون األكادیمي بین الجانبین" فیتشارت
  

منھم في مرحلة البكالوریوس وطالبین في ) ٣٥(طالبا تایلندیا؛ ) ٣٧(وقال الطراونة إن الجامعة تضم 
ات الدولیة واألعمال واآلثار مرحلة الماجستیر موزعین على تخصصات اللغة العربیة والدراس

 .والسیاحة والعلوم التربویة
  

وأضاف أن ثالثة طالب تایلندیین یدرسون كذلك اللغة العربیة للناطقین بغیرھا في مركز اللغات 
 .٢٠١٥/٢٠١٤خالل الفصل الدراسي الثاني الحالي للعام الجامعي 

  
لجامعة بین نظیراتھا في مختلف بدوره، أبدى فیتشارت إعجابھ بالمستوى الذي وصلت إلیھ ا

" األردنیة"المجاالت العلمیة واألكادیمیة والبحثیة، مؤكدا ضرورة تجسیر أواصر التعاون بین 
 .والجامعات التایلندیة وتبادل الخبرات في مختلف المجاالت التي تخدم العملیة التعلیمیة وترتقي بھا

   

  أخبار األردنیة
  

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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 عبر ما قدوموه أمس من نشاطات وفعالیات
 "نحب وطننا.. نحب جامعتنا "یعلنون بصوت مرتفع نعم " األردنیة"ة طلب

  
  

نحب "كم ھي جمیلة حالة العشق بین الجامعة األردنیة وطلبتھا، وھم یعلنون بصوت مرتفع نعم 
؛ عبر ما قدموه أمس من نشاطات وفعالیات داخل حرمھا وخارجھ؛ كان من "نحب وطننا.. جامعتنا 

، وتقدیم "كبار السن"عض أعمال الصیانة وزیارة لمراكز المسنین بینھا دھان األطاریف، وب
المساعدات لألیتام، وحملة تبرع بالدم، إضافة إلى زراعة األشجار في لواء القصر بالتعاون مع 

 .صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمیة، وزیارة مجموعة من الطلبة الى التلفزیون األردني
  

ً من  لبتھا بأھمیة المناطق السیاحیة والمحافظة على البیئة زار عدد من الطلبة وط" األردنیة"وإیمانا
قصر المؤتمرات في منطقة البحر المیت للمساھمة بتنظیف الشاطئ والمناطق المجاورة لھ من بینھا 

 .التابعة لمدیریة األمن العام" شرطة البیئة"منطقة الزارا؛ وذلك بالتعاون مع 
  

من المنازل الداخلیة في عمادة شؤون الطلبة مستشفى الجامعة األردنیة وعلى صعید متصل زار وفد 
المرضى الراقدین على أسرة الشفاء في مستشفى الجامعة، وذلك على ھامش احتفاالت الجامعة 

 .بذكرى معركة الكرامة الخالدة ویوم األم
  

 .خال الفرحة إلى نفوسھموتبادل الوفد الحدیث الودي معھم ووزع الھدایا علیھم لرفع معنویاتھم وإد
رئیس الجامعة الدكتور اخلیف الطراونة تابع بإھتمام كبیر تلك الفعالیات، مثنیا على الجھود التي بذلھا 

 .الطلبة في سبیل إظھار الجامعة بالصورة المشرفة التي تلیق بھا
  

فقوا الطلبة منذ كما وأن عمید شؤون الطلبة الدكتور أحمد علي العویدي ومدیري وموظفي العمادة را
ساعات الصباح الباكر في تنفیذھم لألنشطة التي أثبتوا من خاللھا عشقھم لجامعتھم، وشغفھم 
للمشاركة في كل ما یصب في مصلحتھا، وھم بحق نشامى ونشمیات یستحقون التقدیر ویفخرون 

  .بأنھم أحد أفراد أسرة األردنیة أم الجامعات

  أخبار األردنیة
  

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنیة"
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 تقاللیة الكامـلة للجـامـعـات وبـال حـدوداؤمن بمنح االس: الخضــرا
  

  
بدت القضایا عند وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور لبیب الخضرا أكثر  - أمان السائح

صعوبة ودقة وحرفیة ومھنیة ، وھو یحمل في كراسة اوراقھ الملف االكادیمي الخارج من رحم 
من سنوات عمل طویلة داخل الجامعة االردنیة االلمانیة،  التعلیم التقني بخبرة اردنیة ألمانیة انتزعھا

وما اكتسبھ من خبرات تقنیة حقیقیة في الجامعات االلمانیة نفسھا، لیجد نفسھ امام ملحمة وزارة 
التعلیم العالي والبحث العلمي وخططھا واستراتیجتھا، وحالة من العشق التاریخي لحلم حقیقي 

 .سبات لصالح التعلیم العالي االردنيباالنجاز والسرعة بتحقیق المكت
عاقد العزم على التغییر االیجابي، مؤمن بأنھ ضد الغاء اي قرارات .. وزیر التعلیم العالي الجدید

سابقة، إلیمانھ بأن العمل المؤسسي نبراس الحیاة وسر النجاح، وان البناء على ما تم ارساء قواعده 
 .م الذاتھو احد عناصر القوة واالستمراریة واحترا

ان التعلیم التقني ھو الرافد الفعلي لنجاح التعلیم » الدستور«وزیر التعلیم العالي اكد في حوار مع 
 ..العالي 

 
الوزیر الخضرا یحمل في جعبتھ قصص نجاح لبث روح جدیدة بالجامعات ومسیرة التعلیم العالي، 

والغاء االستثناءات نھائیا، ویفكر ملیا  ففي فكره اجراء تغییرات في اسس القبول بما یعزز مبدأ العدالة
باشراك فعلي لرؤساء الجامعات في عضویة مجلس التعلیم العالي لمزید من الخبرات والتشاركیة، 
واعادة ترتیب قانوني التعلیم العالي والجامعات االردنیة، بما یعزز استقاللیة الجامعات ویمنحھا كل 

ً لالستراتیجیات فقط وان یكون دور مجلس التع.. االستقاللیة  واالھم الذي ..لیم العالي اشرافیا وراسما
یؤسس لھ ھو سن معاییر واضحة الختیار رؤساء الجامعات االردنیة الرسمیة منھا والخاصة وان 
یكون ھنالك عدالة باالختیار وفقا النجازات ملموسة على االرض في حال التمدید الي رئیس من 

 ..عدمھ 
سا عند الحدیث عن قضیة التعلیم التقني، ھل لخلفیة عملك بالجامعة االلمانیة تبدو متحم: »الدستور«

وأین جامعة البلقاء .. دور في ذلك؟ وما الجدید في جعبتك بھذا الخصوص، ومتى سیتم لمس التغییر
 التطبیقیة في المعادلة القادمة؟

رة، ألنھ التعلیم القادر على تجسیر التعلیم التقني لھ األولویة الكبرى واألھم بالنسبة لنا كوزا: الخضرا
الفجوة بین مخرجات التعلیم العالي وسوق العمل، وھذا ما نحن بحاجة الیھ االن، ووزارة العمل ھي 
الجھة المسؤولة عنھ، لكن التشاركیة التي تجمعنا بمؤسسات الدولة ھي التي تدعونا الى ضرورة 

 .دنالعمل على تطویر كل تفاصیل التعلیم التقني باالر
دخل على التعلیم التقني القطاع الخاص لكنھ لم ینجح، ھل ما شجعناه زیادة ام طمع بارباح اضافیة، 

 .وتلك ھي تساؤالت یجب اإلجابة علیھا، وھو این تكمن مواطن الخطأ
وسیاسة الوزارة لن تبدأ من الصفر وسنكمل المسیرة، وھنالك دراسات عن التعلیم التقني والعنف 

افكار جیدة وقابلة للتطبیق وتتطابق مع سیاسات الوزارة وسنحاول ان ننفذ االیجابي  الجامعي وفیھا
 .منھا ونستثني السلبي

 شؤون جامعیة

 ٥- ١:االنباط ص-٧:الدستور ص
  



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

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

9 

جامعة البلقاء في آخر سنتین انجزت عمال متقدما ملموسا ویجب االستمرار بھذا العمل، وانا مقتنع 
البكالوریوس بالجامعة باستمراریة الجامعة في االشراف على كلیات المجتمع، مع فصلھا عن برامج 

 .وفصلھا مالیا واكادیمیا وبرامجیا، وان تبقى البلقاء مشرفة علیھا بشكل استراتیجي
وستؤول ھذه المرحلة الى تجفیف العمل ببعض التخصصات الى حین اغالقھا، وامكانیة اغالق 

نظر جدیا بھا بعض الكلیات، والتي ال یجد خریجوھا سوقا للعمل وھو االمر الذي یدعونا العادة ال
للحفاظ على نوعیة البرامج التي تقدمھا كلیات المجتمع بما یتماشى مع حاجة السوق ودعم الخریجین 

 ..بشكل فعلي ومتمكن
كما ان ھنالك ضرورة ملحة للتقنین بقضیة التجسیر وان یكتفي الطالب بدراسة الكلیة التي ستؤمن لھ 

 ..فرص عمل متمیزة، وسیتم تقنین اعداد المجسرین
من اجل استحداث واعادة » المركز الوطني لتطویر الموارد البشریة«وھناك دراسة متخصصة لـ 

ھیكلة كلیات المجتمع، حیث لن تاخذ وقتا طویال وسیتم البدء باعداد نظام خاص لتلك الكلیات، بحیث 
یمیا، ویقدم لتلك ال ترتبط ببرامج البكالوریوس وتبقى البلقاء مظلتھا الرئیسة مع انفصالھا مالیا واكاد

الكلیات دعما مالیا مباشرا لھا ، مع ربط تلك الكلیات بمؤسسات العمل الخاصة لتامین فرص عمل 
 .لھم، وان یرتبط الطلبة ببعثات دراسیة خالل سنوات دراستھم

إذا استطعنا حوكمة الكلیات سنحقق انجازا ملموسا لترك بصمة على ارض الواقع، تستفید منھا 
 .تعلیم الجامعي واستراتیجیة الجامعات والمضي بھا نحو االصالح الحقیقي الجامعات وال

لكن ما یدور بالكوالیس اآلن قضیة .. قضایا التعلیم العالي ال تتوقف،  بل تتشعب كثیرا : »الدستور« 
ال سیما أن .. ما المطروح اآلن وكیف ھو التصور القادم .. التمدید من عدمھ لثالثة رؤساء جامعات 

س التعلیم العالي أقر في اول جلسة لھ بعد تولیك الوزارة إعداد اسس للتمدید للجامعات الرسمیة مجل
 والخاصة ؟

اآلن نحن في مرحلة ضبط األمور لكن بمرونة،  ولست ضد ان یكون رئیس الجامعة فوق : الخضرا 
ن ال یجب ان السبعین عاما، فھناك اساتذة متمیزون واكفاء بصرف النظر عن عمرھم الحقیقي، لك

تكون القاعدة التمدید، ولماذا ال یتم توحید فكرة التنافس بین رؤساء الجامعات الرسمیة والخاصة، 
ویجب ان تطبق ذات األسس مع اختالفات بسیطة على كل من رؤساء الجامعات الخاصة والرسمیة 

.. 

وك والحسین بن طالل الیرم« : ثالثة رؤساء جامعات خالل شھرین تنتھي مدد رئاستھم لجامعاتھم..
، وسیتم اعتماد معاییر تتعلق بتصنیف الجامعة وامور الجامعة المالیة، ونسب »والعلوم والتكنولوجیا

اعضاء الھیئات التدریسیة والطلبة، وقضایا االبتعاث، وما تم انجازة في عھد الرئیس من امور 
 ..اكادیمیة وتطویر مالي 

م ایضا تطبیق ذات المعاییر على رؤساء الجامعات الخاصة وسیتم اعالن معاییر واضحة شفافة وسیت
بل الى دعم، .. ایضا، لیعامل الرئیس بذات المعاییر، فرئیس الجامعة الخاصة لیس بحاجة الى حمایة،

وستتم محاسبة رئیس الجامعة الخاصة على الجو االكادیمي واالبتعاث وكم یوجد احترام لقرار الكلیة 
یف الجامعات من مؤسسات دولیة، حیث انني مطلع على ملف كامل وقرارات العمداء،  وتصن

لتصنیف الجامعات االردنیة الخاصة ولن اكشف عن تفاصیلھ النھ لالسف مسیئ لبعض الجامعات 
من حیث التصنیف العالمي، فھناك جامعات لالسف غائبة بشكل كامل عن البحث العلمي واالبتعاث 

.. 
إلحداث تغییرات في بعض االمور، وھذا االمر یدعو بطبیعة تحمل في جعبتك طموحات : الدستور

الحال الى ادخال تعدیالت جوھریة في قانوني الجامعات والتعلیم العالي، فماذا یدور في فكرك، وما 
 ھي االولویات؟

أنا مع أن یكون رؤساء الجامعات اعضاء بمجلس التعلیم العالي وسیتم االن اعطاء مساحة : الخضرا 
ادخل تعدیال الن یكون  ٢٠٠٩ود قوانین الجامعات االردنیة وقانون التعلیم العالي، فقانون لتغییر بن
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ھنالك رؤساء جامعات داخل المجلس ویتم تناوبھم في عضویتھ، وانا امیل لمثل ھذا التوجھ، الذي 
مجلس یسمح لكافة رؤساء الجامعات ان یشاركوا برسم سیاسات التعلیم العالي، وان یكونوا اعضاء بال

... 
توسیع القبول المباشر في بعض التخصصات ال سیما تلك التي تحتاج الى مھارات، وقضیة الطب 
سیؤجل الحدیث عنھا الى حین بلورة تفاصیلھا، حتى ال یتم تضخیمھا قبل اخذ قرارات واضحة 
بشانھا، كما ان الحدیث عن اعطاء فرصة للقبول المباشر في بعض التخصصات التي تتطلب 

ً في اسس القبولمھار  .ات مثل ھندسة العمارة، ھو امر مھم ویجب الحدیث عنھ ملیا
ھو من یقود  -اي الموازي-كما ان البحث في امور الموازي ال یمكن االن ان تجد مخرجا آخر ألنھ 

الجامعات مالیا، وال یمكننا الحدیث عنھ دون وجود بدیل فعلي لرأب الصدع بأمور الجامعات المالي، 
 ..ة رفع الرسوم الجامعیة امر محسوم ولن یتم التطرق لھ تحت اي ظرف الن قضی

اؤمن باستقاللیة الجامعات وحساس جدا تجاه تطبیقھا بال حواجز او ضوابط وان تكون بال حدود،  
فمجالس العمداء واالمناء بالجامعات یجب اعطاؤھا صالحیات كاملة، وان ال یتدخل مجلس التعلیم 

 ..ل یرسم استراتیجیات عامة تصل للجامعات وتطبقھا وفقا لخطة عملھا العالي بالتفاصیل ب
كما ان قضیة ربط عمر الرئیس بالسبعین عاما واقصاء عضو ھیئة التدریس عن عملھ بعد ھذا 
العمر، امر نسبي ال یمكن حسمھ او التعاطي معھ بال مبررات او اسباب منطقیة، لكنھ ایضا بحاجة 

تانیة الن ھناك اشخاصا اساتذة من رؤساء الجامعات یتمتعون باعلى الى بحث وتعدیل وقراءة م
درجات الكفاءة والعمل الفعلي واالنجاز والتمیز وھم اكبر من عمر السبعین ، واخرون ال یملكون 

 ..نصف تلك الكفاءة والتمیز واعمارھم دون ذلك بكثیر 
 :الدستور

األمر الذي یرفضھ البعض باعتبار ان  ما زلنا ندور في فلك جامعة رسمیة وجامعة خاصة، وھو
أال ترى تقصیرا من قبل الحكومة تجاه تلك المؤسسات التي .. الجامعات االردنیة جامعات وطنیة، 

اصبحت تشكل منعطفا ھاما في ملف التعلیم العالي االردني، واصبحت نقطة جذب استثماري ایجابي 
 باالردن؟

لماذا یفضل الطالب الموازي في أي : لینا، ونسأل أنفسناالجامعات الخاصة لھا حق كبیر ع: الخضرا 
جامعة رسمیة عن الجامعات خاصة، وعلى الجامعات الخاصة عبء اثبات نوعیة تدریسھا، وارید ان 
یختار الطالب وحده الجامعة، وعلى الجامعة ان تجذب الطالب الى حضنھا، وھنالك العدید من 

وتنافس حقا بشكل فعلي البل وتتفوق على العدید من الجامعات الخاصة تنافس وتثبت جدارتھا 
الجامعات الرسمیة، التي تراجعت لألسف ونحن ال یمكننا مساعدة اي جامعة، بل الجامعة ھي التي 

 .البد ان تجذب وتقنع الطالب الن یلتحق بھا
ات وطنیة كما ان التعلیم العالي االردني یتمتع بسمعھ جدیة جدا من حیث جامعاتھ اجماال فھي جامع

وال فرق بین االھتمام بأي منھما رسمیة أكانت ام خاصة، واكبر واشھر الجامعات االمیركیة ھي 
جامعات خاصة ولیست حكومیة، فاالساس ھي ما تقدمھ الجامعة من برامج واھتمام بوضعھا 

االستثمار االكادیمي وطلبتھا واساتذتھا وھي التي تجذب الطلبة وھي من تصنع لنفسھا حالة االھتمام و
.. 
ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي، ونتائج امتحان الكفاءة الجامعیة الذي تسبب بصدمة : »الدستور«

كیف تقیم ذلك ، .. وتوتر لبعض الجامعات وربما رفض البعض نتائجھ واعلن عن عدم قناعتھ بھا 
تائجھ ضمن معاییر التمدید وما مدى اعتبار االمتحان مقیما حقیقیا لعمل الجامعات ، وھل ستحتسب ن

 ألي رئیس جامعة؟
امتحان الكفاءة اداء جدي وعملي ومھم لكنھ بحاجة الى تطویر باألسلوب والطریقة، وھو : الخضرا 

ما تقر بھ ایضا ھیئة االعتماد، لكن ھل تسرعنا باالعالن عن النتائج حتى تكتمل تجربتھ بشكل اكثر 
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ویر االمتحان، وعلینا أال نحول االمتحان لیكون عبئا على نضجا؟ ، فھیئة االعتماد بصدد اعادة تط
 .وانا مع أن یبقى االمتحان، ویطبق وفقا اللیات مختلفة بعض الشيء. الجامعات

والبد أیضا من ترتیب العمل وتدریب العاملین بھیئة االعتماد لتقییمھم وتدریبھم بشكل مكثف  
ابیة ملموسة، وال یمكن ألحد أن یطعن بالنتائج ومھني، والشك ان الھیئة انجزت وعملت خطوات ایج

 ..تحت اي ظرف، وعلینا إعطاء الھیئة مزیدا من الفرص 
القصة التي لن تنتھي، وھي قضیة تمویل الجامعات ووضعھا المالي، والدعم الحكومي : الدستور

 وما الحلول برایك؟.. ما  تلك القصة وكیف تراھا وتقیمھا .. الثابت منذ سنوات 
امین . لقد أتیت على مخصصات معینة وكانت الموازنة مقرة، وقد كافح الوزیر السابق د: را الخض

محمود لتحصیل االموال للجامعات، لكن اآلن ال یمكن عمل اي اضافة حول المخصصات لكنھا 
 .ملیون دینار ٩٧ملیون دینار ودعم الطالب عشرة مالیین لتصل الى  ٨٧تصل الى 

ملیونا على الجامعات بناء على المعاییر وستكون  ٥٧صص للجامعات من سیتم توزیع الدعم المخ
ھناك اولویة للجامعات التي تعتمد التعلیم التقني، لعدم صرف تلك الجامعات عن مسارھا وابقائھا 
على ذات المسار الن اي جامعة تحید عن مسیرة التعلیم التقني لن یقدم لھا دعم، حیث سیتم دعم 

اولویة الدعم التقني ،وقمت بزیارة الى جامعة الطفیلة التقنیة لترسیخ مفاھیم التعلیم  الجامعات التي لھا
 .التقني واعطائھ صفھ الثبات

ولن ننسى النجاح الذي قدمتھ الجامعھ االلمانیة االردنیة حتى من حیث الدعم المالي، فھم معتدون بھذا 
ملیون دینار وھم  ٤٠یون االردن بقیمة النجاح الذي حققتھ الجامعة على ارض االردن وتم تخفیض د

 .یدفعون ملیون دینار سنویا للتكلفة التشغیلیة وحوالي ملیون دینار ابتعاث طلبة
ھل ترى تغییرا بالسلوك المجتمعي والجامعي تجاه قضیة العنف، وھل خرجنا من الظاھرة : الدستور

الذي حصل؟ وھل أثر ذلك على سمعة وما التغییر الفعلي .. لتصبح شیئا طارئا على الواقع الجامعي 
 التعلیم العالي االردني؟

ومن اسبابھ اكتظاظ الجامعة، وعدم اھلیة .. كتب عن العنف الجامعي عدة ابحاث ودراسات: الخضرا 
البنیة التحتیة، وعدم العدالة باسس القبول الجامعي والضائقة المالیة بالجامعات، ونحن بصدد اعادة 

جامعات، بحمدهللا اختلف منظور العنف الجامعي، حیث لعبت عمادات شؤون ترتیب اسس القبول بال
الطلبة بالجامعات االردنیة ادوارا ایجابیة لتعزیز دور الطالب الجامعي ببیئتھ الجامعیة واالھتمام 

 .بقضایاه االكادیمیة
مجتمع بشكل وھناك مبادرات مجتمعیة جیدة بعد ان استاء المجتمع ككل وشعر باالساءة للجامعات ولل

عام وقد مورس ضغط ایجابي من المجتمع العشائري تجاه الطلبة، وال یمكننا ان ننكر انھ اسيء لنا 
كمجتمع عربي مسلم، وقد اثر ذلك على استقطاب طلبة عرب للدراسة باالردن، وال یمكن التسلیم بان 

ا كفاءات عالیة جدا، وفیھا قضایا العنف الجامعي اثرت على سمعة التعلیم الن الجامعات االردنیة فیھ
استقرار اكادیمي ومالي الى حد ما، وال یمكننا ان ننكر ان سمعة التعلیم العالي االردني اختلفت عن 
الفترات الماضیة ال بل وتراجعت ولكن النواة موجودة اال انھا بحاجة الى اقتالع بعض االشواك التي 

  .وقد یكون انھا لم تأخذ دورھا الصحیح ظھرت على السطح الن نواة التمیز العلمي موجودة،
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 تشكیـل ثـالث لجـان لتقییم ثالث جامعات رسمیة
  

لبیب الخضرا ان اللجان الخاصة بتقییم . أعلن وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي د -امان السائح
، فیما تم تشكیل لجنة أداء الجامعات ورؤسائھا ستتمتع باالستقاللیة والحاكمیة ولن یتم المساس بھا 

 .لمتابعة أسس تطویر التعلیم التقني في الجامعات األردنیة بالتعاون مع جامعة البلقاء التطبیقیة
وقال الخضرا عقب انتھاء جلسة مجلس التعلیم العالي مساء امس انھ تم بدء أعمال لجان تقییم اداء 

 .الجامعات مؤكدا عدم المساس باستقاللیتھا وحاكمیتھا
المجلس تشكیل ثالث لجان للشروع في تقییم جامعات الیرموك والعلوم والتكنولوجیا والحسین  وقرر

 .بن طالل
واعتمد المجلس عددا من المحاور اساسا لتقییم الجامعات الرسمیة والخاصة في الفترة الزمنیة التي 

التدریسیة، والبحث التنافسیة والتمیز، وشؤون الطلبة، وأعضاء الھیئة : یشغلھا رئیس الجامعة وھي
العلمي، والموارد البشریة والمالیة، ومصادر التعلیم والتعلم، والبعد الدولي والعالقات الدولیة، 

 .وتفعیل مكاتب خدمات الجودة واالعتماد في الجامعة، وخدمة المجتمع، والبیئة الجامعیة
ً إلى نص المادة  تعلیم العالي والبحث العلمي رقم من قانون ال ٣/أ/٦وجاء قرار تقییم الجامعات استنادا

وتعدیالتھ والمتضمنة اإلشراف على الجامعات لمقاصد تحقیقھا ألھدافھا ومھامھا  ٢٠٠٩لسنة  ٢٣
 .وإصدار التعلیمات التي یتطلبھا القانون

وقرر المجلس تحویل التقریر النھائي للجنة دراسة آلیة ضبط النشر في المجالت العلمیة المحكمة 
  .اللجنة األكادیمیة لدراستھا وإعداد مقترح عام بشأنھا وتوصیاتھ إلى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٧:صرأي ال
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 الیرموك تستضیف اجتماع رابطة كلیات الصیدلة االردنیة السادس
  

  
استضافت كلیة الصیدلة في جامعة الیرموك الیوم االجتماع السادس لعمداء رابطة كلیات الصیدلة في 

 .الجامعات األردنیة
 

ماع عددا من القضایا االكادیمیة الخاصة بكلیات الصدلة وترتیبات الرابطة لعقد مؤتمرھا وبحث االجت
 .العلمي األول في رحاب جامعة اإلسراء خالل شھر تشرین األول القادم

 
وقال عمید كلیة الصیدلة بالجامعة الدكتور إبراھیم العبادي أن المجتمعین ناقشوا المحاور العلمیة 

كالتحلیلیة والطبیة والحیویة والصناعیة , ول مختلف العلوم الصیدالنیة للمؤتمر التي تتنا
 .واالقتصادیات الصیدالنیة واألعمال

 
وأشار إلى أن كل األبحاث واألوراق العلمیة المعتمدة و التي ستشارك في أعمال المؤتمر سیتم نشرھا 

 .ردنیةفي المجلة األردنیة في العلوم الصیدالنیة الصادرة عن الجامعة األ
 

ودعا الدكتور العبادي إلى ضرورة تكاتف جھود كلیات الصیدلة في الجامعات األردنیة واإلعداد 
مؤكدا أھمیة تفعیل التعاون , األمثل للمؤتمر لیكون بمثابة قاعدة ناضجة للمؤتمرات التي ستعقد الحقا

في الجامعات األردنیة بین الكلیات من خالل عقد الندوات والمحاضرات العلمیة في كلیات الصیدلة 
بمواضیع تھم الطلبة الدارسین على أن یتم دعوة الطلبة من كلیات الصیدلة لھذه الندوات 

 .والمحاضرات
 

بدوره استعرض عمید كلیة الصیدلة بجامعة االسراء الدكتور أحمد النداف رئیس اللجنة التنفیذیة 
وإبراز المستوى العلمي , علمي الصیدالنيللمؤتمر أھداف المؤتمر المتمثلة في تنشیط ودعم البحث ال

وتشجیع طلبة الدراسات العلیا للتواصل مع العلماء في األردن والعالم , والمھني المتمیز في األردن
  .الخارجي

  
  
  
  
  
  
  
  

  ٣:العرب الیوم ص-المدینة نیوز
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 توقیع اتفاقیات منح لطلبة الدراسات العلیا المتفوقین أكادیمیاً بالجامعات الرسمیة
  
  

ث العلمي، الیوم األحد، اتفاقیات دعم منح مع طلبة الدراسات العلیا تعلیم وقع صندوق دعم البح
ً في الجامعات األردنیة الرسمیة لدرجتي الدكتوراه والماجستیر، للفصل الدراسي  المتفوقین أكادیمیا

 .٢٠١٥/  ٢٠١٤الجامعي األول 
بة الماجستیر، لطل ٤٦منھا لطلبة الدكتوراه و ٣منحة مقدمة من الصندوق،  ٤٩وبلغ مجموع المنح 

األردنیة، الیرموك، مؤتة، العلوم : ألف دینار، للدارسین في جامعات ٦٤٣وبتكلفة مالیة تصل لـ
 .والتكنولوجیا، الھاشمیة، البلقاء التطبیقیة

لدرجة الماجستیر، فیما حصل  ٢٠منح لدرجة الدكتوراه و ٣طلبة الجامعة األردنیة على  وحصل
، )٦(، الھاشمیة )٣(، العلوم والتكنولوجیا )٩(منح ماجستیر، مؤتة  ٤الیرموك على : طلبة جامعات

  ).٤(البلقاء التطبیقیة 

  ٦:ص الرأي-٣:العرب الیوم ص
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Research fund to offer 49 scholarships to excelling students 
 
 

The Scientific Research Fund on Sunday signed an agreement to offer MA 
and PhD scholarships to excelling students from public universities. 

 
Under the JD643,000 agreement, 49 scholarships, three of which will be for 
PhDs, will be offered to students of the University of Jordan, Yarmouk 
University, Mutah University, the Jordan University of Science and 
Technology, the Hashemite University and Balqa Applied University.

  ٤:تایمز ص جوردان
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  بفصل القانون للجامعات الخاصة وآخر للحكومیة» النواب«الفایز یطالب 
  

معة الزیتونة وزیر الداخلیة االسبق عید الفایز امس، إن  وزارة التعلیم قال رئیس مجلس أمناء جا
بالمائة من میزانیتھا العامة، ألن قانون الجامعات العام  ٥العالي أجبرت الجامعات الخاصة على دفع 

یُمیز ما بین الجامعات الحكومیة والخاصة حیث یتم تطبیقھ بسلبیاتھ على الجامعات الخاصة فیما 
ایجابیاتھ على الجامعات الحكومیة، مطالبا النواب العمل على فصل القانون العام لیكون ھناك یُطبق ب

 .قانون خاص للجامعات الخاصة واخر للحكومیة
وأشار الفایز خالل اللقاء بلجنة التربیة والتعلیم والثقافة النیابیة وعدد من النواب في جامعة الزیتونة 

المدیرین الى الخطر الذي یداھم التعلیم العالي الممثل بالجامعات بحضور رئیس الجامعة ومدیر ھیئة 
الخاصة، الفتا الى ان الجامعات الخاصة لھا رسالة اكادیمیة تربویة وطنیة تعمل على تنمیتھا، كونھا 

 .ال تسعى الى الربح
واكد الفایز ان الجامعات الخاصة تسعى الى تحسین مخرجات التعلیم من خالل التعاقد مع 

خصصین من خارج الوطن في حال عدم توفرھم، مشیرا الى أن القانون العام یعمل على الحد من مت
ملیون دینار كرواتب وكلف  ١٦االستثمار في ھذا المجال، مبینا ان جامعة الزیتونة تدفع اكثر من 

بكافة ودعم للمجتمع المحلي، الفتا الى ان عدد العاملین في الجامعة ما بین ھیئة تدریس وموظفین 
 .موظف ١٠٠٠التخصصات بلغ 

وبین ان الجامعة تدفع سنویا ملیون ونصف الملیون دینار كضرائب اضافة الى المبالغ التي تدفع الى 
لجان االعتماد في كل زیارة لھا للجامعة، منتقدا امتحان الكفاءة للطالب الخریج كون االسئلة تضعھا 

 .التالي یضر سلبا على سمعة التعلیم في االردنھیئة االعتماد مما یؤدي الى تدني النتائج وب
ورحب رئیس الجامعة الدكتور رشدي حسن  بالضیوف، مستعرضا الدور الذي تقوم فیھ الجامعة من 
حیث تنمیة الموارد البشریة ومخرجات التعلیم، الفتا الى ان التخبط في اتخاذ القرارات ادى الى 

 .ب ان یكون اغلب المسجلین من االناث التراجع مثال في كلیة التمریض الن المطلو
وقال رئیس اللجنة النیابیة الدكتور بسام البطوش، ان الزیارة تأتي في اطار برنامج عمل اللجنة بھدف 
االطالع على اوضاع الجامعات والمؤسسات التربویة والتواصل مع اداراتھا لتلمس ھمومھم، وتقدیم 

 .اجھ قطاع التعلیم العالي في االردناالقتراحات الرامیة لتذلیل ایة عقبات تو
واشار النائب محمد الحاج  الى ان التشریعات في ھذا المجال غیر مستقرة مما یؤدي الى اختالالت، 
مؤكدا على ضرورة تطبیق معاییر االعتماد بشكل عادل على الجمیع، وأن الجامعات الخاصة لیست 

 .اقل كفاءة من الحكومیة
القطاطشة إننا نثق بالقائمین على التعلیم العالي فھناك رؤیة شاملة للتعلیم  من جھتھ قال النائب محمد

 .النھم یھتمون بالجودة على حساب الربح والخسارة
واكد النائب محمد العبادي ضرورة االبقاء على ادارة الجامعات الصحاب الحكمة والقدرة والخبرة، 

دا على ضرورة االبقاء على امتحان الكفاءة الن مخرجات التعلیم مؤشر حقیقي الداء الجامعة، مشد
وتساءل النائب ھیثم العبادي عن السبب في عدم السماح للجامعات الخاصة .شرط یدار بشكل صحیح

واشار النائب احمد الجالودي الى ان الخلل الذي اصاب .من تدریس مساق الدكتوراة وتدریس الطب
 .عاطل عن العملالف  ٣٠٠المجتمع سببھ التعلیم، الفتا الى وجود 

واكدت النائب مریم اللوزي ان ھناك اختالالت بالمخرجات، مشددة على ضرورة تحسین وضع 
 .البحث، واعادة النظر في السیاسات التعلیمیة والعمل على تقویة مخرجات التعلیم

ودعا النائب عبدالھادي المحارمة الى أن یكون للجامعة دور في محاربة فكر التطرف ونشر الوعي 
  .الحزبي واالسالم الوسطي

  :الدستور ص
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 جھود دمج الطلبة ذوي اإلعاقة في بیئة تعلیمیة تراوح مكانھا

 
 

ن  مقعد و م ع إعاقتھم، وتخل ة م ة متناغم ة متكامل ة تعلیمی ي بیئ ة ف جھود دمج األشخاص ذوي االعاق
ات المع ذلھا المؤسس ي تب ود الت ن الجھ رغم م ى ال ا، عل راوح مكانھ تھزاء ت فقة واالس رات الش ة نظ نی

وزارة التربیة والتعلیم والمجلس األعلى لشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة وغیرھا من المؤسسات ذات 
 .العالقة

و  غ نح ي االردن تبل ة ف ن ذوي اإلعاق خاص م بة األش ن أن نس داني، ع ح می ف مس ، % ١٣وكش
ع المجل اون م ة بالتع رة االحصاءات العام ى وخلصت نتائج الدراسة المسحیة الذي نفذتھا دائ س االعل

ى ان  خاص ال ؤون االش ارھم %  ٣٩لش ذین أعم ة ال خاص ذوي اإلعاق ن األش أكثر،  ١٥م نة ف س
ن . مستواھم التعلیمي أمي%  ٣٣مستواھم التعلیمي أقل من ثانوي، مقابل  ددا ع ر التساؤل مج ا یثی م

ر یم أسوة بغی ي التعل م ف ھم دور تلك المؤسسات في دمج االشخاص ذوي االعاقة وحصولھم على حقھ
 .من أقرانھم من الطلبة غیر المعوقین

دمج  ة ال وقین وصف عملی سمو األمیر مرعد بن رعد رئیس المجلس األعلى لشؤون األشخاص المع
بین الحلم والواقع، متسائال عن حق ذوي االعاقة في الحصول على التعلیم الذي یكفل حقھم في العیش 

ذلھا وزارة في مجتمع دامج، یتقبل االختالف ویسعى لدمج الجمی ي تب ود الت ن الجھ رغم م ى ال ع، وعل
التربیة والتعلیم بصفتھا المظلة االساسیة للتعلیم في االردن بموجب القانون إال ان تلك الجھود ال تزال 
د سمو  ا أك ة، كم ن ذوي االعاق ن االشخاص م متواضعة وعاجزة عن توفیر التعلیم لشریحة واسعة م

ة ا یفا ان وزارة التنمی ر، مض ة االمی ة ذوي االعاق دم الطلب ي تخ ددة الت ا المتع ة ومراكزھ الجتماعی
دماتھا  ویر خ ى تط ة ال زال بحاج وزارة ال ت ن ال ھا م م ترخیص ي ت ة الت ز الخاص ات والمراك والجمعی
ر  ن غی ة م ن الطلب رھم م وبرامجھا بما یضمن وصول الطلبة في النھایة الى مقاعد الدراسة اسوة بغی

 .ذوي االعاقة
ة ارتفاع تكلفة  ة تعلیمی وفیر بیئ ي تحول دون ت ات الت التعلیم مع ارتباط االعاقة بالفقر ھي ابرز المعوق

س  م المجل اطق االعالمي باس اطق الن ق الن ة، وف ال ذوي اإلعاق ن إقصاء األطف م، فضال ع دامجة لھ
 .االعلى لشؤون األشخاص ذوي االعاقھ غدیر الحارس
ول دون ة تح ات متنوع ى أن معوق ارس ال ت الح ت  ولفت یم، تمثل ي التعل ة ف ة ذوي االعاق ج الطلب دم

م  ة تتس دماتھا السیما ان السیاسة الحالی ة الخاصة وخ ة للتربی بالحاجة الى وضع إطار السیاسة العام
 .بعدم الوضوح

ر  االت تعتب ي مج ث ف الل البح ن خ ة م ذوي االعاق یم ل یة التعل ل قض رورة تفعی ارس ض دت الح واك
یم المناسب، ووضع  رئیسیة؛ للوصول الى تعلیم نوعي ي التعل لكافة الطلبة في االردن، وھي الحق ف

ن  دءا م ة ب ة التربوی ویم المستمر للعملی ى التق م، إضافة ال ة لھ رامج المقدم معاییر جودة للخدمات والب
ین  ل المعلم ابعین لعم ویین المت دریب المشرفین الترب ات، وت اج واالمتحان ف المنھ المعلم وانتھاء بتكیی

اء االمور في الغرف ال دارس واولی دراء الم ل م صفیة، فضال عن توفر مدارس مھیأة بیئیا للدمج وتقب
ض  ي بع دمج ف ة المدرسیة الطاردة لل ي ظل البیئ لدمج الطلبة ذوي االعاقة في المدارس الحكومیة، ف
ل  ي تحم تھم ف دم رغب ة لع ن ذوي االعاق ة م تقبال الطلب درائھا اس ض م رفض بع ث ی دارس، حی الم

 .ا الطالب، فضال عن عدم توفر البیئة الدامجة في مدارسھممسؤولیة ھذ
دارس  ي م ة االشارة ف ودعت الحارس الى ضرورة توفر الكوادر المؤھلة والقادرة على التواصل بلغ
م،  ة ص ا طلب د فیھ دارس ال یوج ى م الصم بعیدا عن التنقل الدائم للمعلمین بعد إلمامھم بلغة االشارة ال

وا ن مما نتج عنھ تخریج اف ع م ة بالشكل المتوق راءة والكتاب ى الق ادرین عل ر ق م غی ة الص ن الطلب ج م

  العرب الیوم
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ي الجامعات رامج . طلبة الثانویة العامة، مما أثر في تحصیلھم العلمي ف ة وب ة مھنی رامج تھیئ وفر ب وت
 .دعم للطلبة ذوي االعاقة ممن ال تتیح لھم قدراتھم متابعة التحصیل العلمي في المرحلة الثانویة

ن المدرسة، واشارت  الحارس الى االثر االیجابي الناتج عن تعلیم الطلبة ذوي االعاقة بعد تخرجھم م
ب  ا یترت ي، وم دریب المھن یم الجامعي او الت ي التعل ى الفرص المتساویة ف وتمكینھم من الحصول عل
ة،  ي الدول ین ف اعلین ومنتج اء ف بحون اعض ث یص م بحی الي لھ تقالل الم ق االس ن تحقی ك م ى ذل عل

الیف ویت ض التك ة بع ي تغطی ا یساھم ف ة بم ة الدول د خزین ا یرف رائب مم الي ض م الم ى دخلھ ب عل رت
 .المالیة التي ترتبت على توفیر الخدمات التعلیمیة لھم اسوة بغیرھم من غیر ذوي االعاقة

وحول دور وزارة التربیة والتعلیم في توفیر بیئة دامجة للطلبة اشارت الحارس الى ان المجلس 
لشؤون االشخاص ذوي االعاقة وبالتعاون مع وزارة التربیة والتعلیم أسھم في توفیر بیئة  االعلى

معلما و معلمة من العاملین في تعلیم الطلبة الصم بالتعاون مع ) ٤٥(دامجة للطلبة، تمثلت بتدریب 
ومعلمة في معلما ) ١٦٥(الیونیسكو على استخدام لغة االشارة الوظیفیة في التعلیم، اضافة الى تدریب 

طالب ذوي إعاقة ببدل ) ١٧٠٠(مدارس وزارة التربیة والتعلیم على معاییر صعوبات التعلم، ودعم 
فضال عن توقیع اتفاقیة تسھیل دمج الطلبة ذوي . المواصالت لتسھیل وصولھم للمدارس الدامجة
ارس الحكومیة، غرفة مصادر في المد) ٢٠(توفیر : اإلعاقة مع وزارة التربیة والتعلیم التي تضمنت

باصات لتسھیل تنقل الطلبة ذوي ) ٥(وتوفیر . مدرسة حكومیة) ٦٠(وتوفیر تسھیالت بیئیة في 
، ٢٠١٤اإلعاقة من وإلى المدرسة، واطالق معاییر المدارس الدامجة والدلیل االجرائي للمعاییر عام 

الطلبة ذوي اإلعاقة معلما ومعلمة على معاییر المدارس الدامجة، وأسالیب تدریس ) ١٥٠(وتدریب 
  .الذھنیة
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 اعادة الطلبة االردنیین من الیمن مرتبط بالتطورات: »الخارجیة«

 
تدرس وزارة الخارجیة االردنیة االوضاع الراھنة العادة الطلبة االردنیین الموجودین في الیمن الى 

لبة على تواصل االردن حسب الناطقة االعالمیة للوزارة صباح الرافعي، التي اشارت الى ان الط
 .حالیا مع طاقم السفارة

انھ ولغایة اللحظة ال توجد ایة معلومات حول " العرب الیوم"واكدت الرافعي ردا على استفسارات 
. تعرض الطلبة لحادث او اذى، مشددة على ان الخارجیة تتخذ االجراءات حسب الموقف والتطورات

ئھم من البالد التي ترزح تحت وطأة الفلتان وكان قد وجھ طلبة اردنیون في الیمن مناشدة إلجال
 .األمني

نفیدكم علما بأن ھناك اعدادا كبیرة من الطلبة االردنیین العالقین بصنعاء، : وقال طلبة في رسالة
 .ومعرضین للخطر بسبب القصف الشدید واالوضاع االمنیة المتدھورة

منكم المطالبة باجالء الطلبة  نرجو"وأكدوا في رسالتھم ضرورة اعادتھم الى االردن، وقالوا 
االردنیین في الیمن حتى لو كان بالتنسیق مع دول اخرى سترسل طائرات الجالء رعایاھا مثل 

في السیاق ذاتھ أكدت الرافعي عدم وجود اردنیین على متن السفینة السعودیة التي أجلت ". الباكستان
 .لرعایا حتى اللحظةعددا من الدبلوماسیین من الیمن، ولم یتم إجالء أي من ا

ویشار إلى أن السفینة القتالیة السعودیة استخدمت الصمت اإللكتروني لخداع السفن اإلیرانیة وإیھامھا 
بأنھا سفینة تجاریة لتتمكن من إجالء دبلوماسییھا من عدن في اللیل بسالم وكما نقلت صحیفة عكاظ 

 ٨- ٦لمیاه الیمنیة على مسافة تبعد من السعودیة األحد فإن السفینة قضت ساعة ونصف الساعة في ا
أمیال من عدن، إلجالء سفراء السعودیة وقطر والقائم باألعمال اإلماراتي في الیمن وموظفي تلك 

 .السفارات
وكانت وزارة الخارجیة وشؤون المغتربین دعت في وقت سابق المواطنین األردنیین لعدم السفر إلى 

 .ر بھا البلد الشقیقالیمن بسبب األوضاع الراھنة التي یم
وطلبت من األردنیین الموجودین على األراضي الیمنیة توخي أقصى درجات الحیطة والحذر وعدم 

 .االقتراب من أماكن االشتباكات والتجمعات بسبب األوضاع الراھنة
ریة وفي االطار ذاتھ أید مشروع البیان الختامي للقمة العربیة المنعقدة في شرم الشیخ، العملیة العسك

التي تقودھا السعودیة في الیمن، وفق مصادر دبلوماسیة أشارت الى أن البیان أقر " عاصفة الحزم"
تشكیل قوة عربیة عسكریة مشتركة على أن تكون المشاركة فیھا اختیاریة، ودعا مشروع البیان 

 .الحوثیین إلى االنسحاب الفوري من صنعاء وتسلیم أسلحتھم
وافقوا على مقترح مصري بإنشاء القوة العسكریة على أن یقوم األمین  وكان وزراء الخارجیة العرب

العام للجامعة بدعوة مسؤولین عسكریین من الدول األعضاء، تحت إشراف رؤساء أركان حرب 
الجیوش خالل شھر لبحث آلیة إنشاء القوة على أن ترفع نتائج مباحثاتھم إلى مجلس االمن العربي 

 .خالل ثالثة أشھر
  
  
  

  ٣:العرب الیوم ص
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 بدء أعمال لجان تقییم أداء الجامعات: ''التعلیم العالي''

 
أعلن مجلس التعلیم العالي عن بدء أعمال لجان تقییم أداء الجامعات، مؤكدا عدم المساس باستقاللیتھا 

 .وحاكمیتھا
 

وقرر، خالل جلسة عقدھا الیوم األحد برئاسة وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي رئیس المجلس 
لبیب الخضرا، تشكیل ثالث لجان للشروع في تقییم جامعات الیرموك والعلوم والتكنولوجیا الدكتور 

 .والحسین بن طالل
 

واعتمد المجلس عددا من المحاور أساسا لتقییم الجامعات الرسمیة والخاصة في الفترة الزمنیة التي 
یئة التدریسیة، البحث التنافسیة والتمیز، شؤون الطلبة، أعضاء الھ: یشغلھا رئیس الجامعة وھي

العلمي، الموارد البشریة والمالیة، مصادر التعلیم والتعلم، البعد الدولي والعالقات الدولیة، تفعیل 
 .مكاتب خدمات الجودة واالعتماد في الجامعة، خدمة المجتمع، البیئة الجامعیة

 
ً إلى نص المادة  لیم العالي والبحث العلمي رقم من قانون التع ٣/أ/٦وجاء قرار تقییم الجامعات استنادا

وتعدیالتھ والمتضمنة اإلشراف على الجامعات لمقاصد تحقیقھا ألھدافھا ومھامھا  ٢٠٠٩لسنة  ٢٣
 .وإصدار التعلیمات التي یتطلبھا القانون

 
وفي السیاق، قرر المجلس تحویل التقریر النھائي للجنة دراسة آلیة ضبط النشر في المجالت العلمیة 

 .وصیاتھ إلى اللجنة األكادیمیة لدراستھا وإعداد مقترح عام بشأنھاالمحكمة وت
 

فیما تم تشكل لجنة لمتابعة أسس تطویر التعلیم التقني في الجامعات األردنیة بالتعاون مع جامعة 
  . البلقاء التطبیقیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ٣:صدى الشعب ص-:السبیل ص-بترا
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  جامعة الحسین تباشر بناء كلیة األعمال واالقتصاد
  

ّع رئیس جامعة الحسی ن بن طالل الدكتور طھ خمیس مع شركة منصور عیسى العقایلة وشریكھ وق
امس، اتفاقیة تنفیذ مشروع مبنى كلیة إدارة األعمال واالقتصاد الممول من قبل البنك العربي، وشركة 

  .مؤسسة عبدالحمید شومان ضمن مشروع تطویر البنیة التحتیة للجامعة
ة إدارة األعمال واالقتصاد تبلغ ملیونین وثالثة وتسعین وأشار الخمیس، الى أن تكلفة بناء مبنى كلی

ً وتسعمائة وتسعة وتسعون دینارا، وتبلغ مساحتھ  متر مربع، ویتكون من ثالثة طوابق ) ٤٩٠٠(الفا
  .ویضم قاعات تدریسیة ومكاتب ألعضاء الھیئة التدریسیة واإلداریة وكافة المرافق األخرى

یة إدارة األعمال واالقتصاد سیساھم في تلبیة احتیاجات الجامعة، وأكد الخمیس، أن المبنى الجدید لكل
ورفع الطاقة االستیعابیة للطلبة إضافة إلى توفیر اإلمكانیات الالزمة إلنجاح خطط العمل التعلیمي في 

  .مجال إبراز دور الطالب والطالبات في خدمة وطنھم
  .من المدة الزمنیة المتفق علیھاوتمنى الخمیس، أن یتم انجاز المشروع بالجودة العالیة وض

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ١٢:الرأي ص
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ُطر تتوسع» األردنیة«انتخابات   وأ
 
 

 نزار قبیالت .د
  

وان والطرح؛  تثنائیة العن ت، اس ة التوقی ات اعتیادی ة النتخاب على غیر العادة، یستعّد الطلبة في الجامع
َھ ولو مستعجًال داخل الحرم الجا ع فإّن العابر طریق ة م اطي الطلب ة تع ي طریق ّدة ف معي لیستشّف الِج

الحمالت االنتخابیة والدعائیة التي یعج بھا الحرم الجامعي، حمالت ذات تلّونات وتفاھمات ابتعد عنھا 
ة  ا الطلب ام بھ ات ق ا لنشاطات وفعالی ي وتبع ُم الطالب ذ الجس ؤخًرا أخ ا، فم التحّوز العشائري إلى حّد م

دیھم،  أنفسھم یستجیُب وبتفاعل ّس المسؤولیة ل ُعِمل ح ة وت اَل الطلب ت تشغل ب ة بات رات إقلیمی ع تغیی م
افس  ان التن د أن ك ى، بع یھم بدرجة أول وطن یعن وصار الطالب یقّرون بأّن ما یجري خارج أسوار ال
ة  بینھم یتمُّ فقط في مدى الكسب الذي تحققھ تحالفاتھم وواجھاتھم اإلقلیمیة والعشائریة داخل اتحاد طلب

ن ساحات الحراك االنتخابي، ا دد اإلقلیمي ع ّد التش ھ ی ذي تتراخى فی ت ال لجامعة، أقول ھذا في الوق
ل  ي وحسب ب رك الطالب ي ساحة المعت یس ف روز ل ي الب ة ف ویبدو الحشد الطالبي متمركًزا في الرغب

ة التن وة الطرح والجرأة، إذ الھیئ ھ متسلحین بق ا یقولون ا م دیھم دائم ة ل ة التحاد وخارجھا، فالطلب فیذی
  .طلبة الجامعة األردنیة لھا شأنھا ووزنھا الذي تحتفل بھ مؤسسات الدولة وتمثالتھا كافة

 
ـد  اء، فقـــــ ي طور النم ازالوا ف ا َمن م ي یطرحھ صار الھّم العام مؤّخًرا یفوق الھموم الضیقة الت وقد 

ار ف  شاھدنا بأم أعیننا ردة فعل طلبة الجامعة إزاء قضیة استشھاد الطی اذ الكساسبة، وكی ي مع األردن
صار الطلبة یدخلون استـــودیو إذاعة الجامعة ویعبّرون بموضوعیة وحریة تامة عن كل ما یجـــــول 
تفادوا  ذین اس ة ال دركھا الطلب ة المنفتحة، ی بخاطرھـــــم، فقد صار لدیھم مساحة ال بأس بھا من الذھنی

ة من ھامش الحریة المعطى لھم، ومن تبعات التك ھ الجامع ا تفاعل المنھجي أدارت ي رافقھ نولوجیا الت
ربیتھم  ة وت ین الطلب اوني ب ل التع اء روح العم ي إذك ذا التفاعل الطالب ة ھ بنجاح، بقي أن نقول إن غای
ا،  ائمین علیھ ّل الق ا وك ا وموظفوھ على الفعل الدیمقراطي وغرسھ فیھم، لذا لن تسمَح الجامعة، أبناؤھ

ذین لیِد العبث أن تتطاول،  ة ال ي صف الطلب ة، وف ي صف الجامع ا ف ن المفترض أن نكون جمیع وم
ى  رص عل ة والح ي درء أي فتن رة، وینبغ ات المنتظ ي االنتخاب ر ف وض والتعبی ھم النھ دون ألنفس یری
ي  ف الطالب ع العن ي تراج س ف ًرا انعك یھم تغیی رى ف دأنا ن ذین ب ة ال د الطلب ؤول عن ّس المس ة الح تنمی

  .لة غیر المنھجیة في جامعتنا الحبیبةوتنامي المشاركة الفاع
  

  
  
  

 مقاالت

 ٩:العرب الیوم ص
  



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

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

23 

  
  

  
  االمتحانات أنواع وأشكال شتى

 حسني عایش
  

ات  ن االمتحان عندما یتحدث أساتذة وأستاذات وتربویون وتربویات ومعلمون ومعلمات في األردن، ع
ذلك  دون ب إنھم یقص ة، ف ة والجامع ة والكلی ي المدرس االً -ف ي تج -إجم یة الت ات التلخیص رى االمتحان

اد . لكن االمتحانات أنواع شتى، قد تتجاوز الخمسین. لقیاس ملخص التحصیل الدراسي ي ازدی وھي ف
ً، كما یفید رودني ل  . دوران. وتغیر مستمر وإن كان بطیئا

طلح  ة أو مص ن كلم ي ع ى التخل و إل واع، أدع ذه األن ى ھ رور عل ل الم ان"وقب ات/ االمتح " االمتحان
)Examination/ Test (ة ألن امت ة العام ان الثانوی وجیھي(ح تالء ) الت وارئ واالب ي الط ار یعن ص

ً -والمحنة، أو اإلھانة والغش، وتقریر المصیر بُعْشر عالمة  لغیر المحظوظین بالمحاصصة أو  -أحیانا
ار رد االختب یس مج تثناء، ول ا أو االس ن . الكوت نفس م مع وال ى الس ف عل ب واألخ دیل األنس ل الب ولع

 .، بقصد التقویم والتصحیح)Evaluation(یم ھو التقی" االمتحان"
ي اكتساب : من حیث األھداف الكبرى، خمسة أنواع) التقییم(واالمتحان  ى ف ا تتجل أھداف المجتمع كم

ي  ى ف ا تتجل یم كم ة والتعل داف المربین أو التربی ا؛ وأھ األبجدیة واآلداب والفنون والعلوم والتكنولوجی
ویة؛ وأھ یة الس وین الشخص بط وتك اة الض اء للحی داد األبن ي إع ى ف ا تتجل ات كم اء واألمھ داف اآلب

ً؛  ا ً وكلی یا ً ونفس میا نھم جس ل م ي لك و الشخص ي النم ى ف ا تتجل ة كم داف الطلب ل والمھنة؛ وأھ والعم
ة / وأھداف العالم ة والدولی ا، والمنافسة الفردی ً والتصرف محلی ا ر عولمی ي التفكی العولمة كما تتجلى ف

 .واالكتشاف واإلنتاجیة والجودة في االبتكار واإلبداع
یم(أما االمتحان  ا شكالن أو أسلوبان) التقی واع، لكل منھ ة أن و ثالث اط، فھ ث األنم ن حی االمتحان : م

أول: التشخیصي، وأسلوباه) التقییم( ً ب تعلم أوال . إجراؤه قبل تعلیم المادة أو في أثنائھا، لعالج ثغرات ال
ة / التكویني، ویھدف إلى حصول المعلم) التقییم(أما الثاني، فھو االمتحان  المعلمة على التغذیة الراجع

و التلخیصي) التقییم(أما االمتحان . لتعلیمھ، للتخطیط لتعلیم جدید، أو لتعزیز تعلم التالمیذ ث، فھ . الثال
ة دة تعلیمی ة وح ي نھای ذ ف یل التلمی اس لتحص ا، بقی م م ّ ل ب ُس ذ حس دریج التالمی ى ت دف إل و . ویھ وھ

ي األردن امتحان ) التقییم(ان االمتح ة، وأشھره ف ة والجامع ي المدرسة والكلی وذا ف ً ونف األكثر شیوعا
یم . واالمتحان الشامل" التوجیھي" اءة الجامعي، إذا ق وسینضم إلیھما في االبتالء والمحنة امتحان الكف

 .طالبة بعد التخرج في الجامعة/ بھ كل طالب
ان  یم(واالمتح را) التقی ث األط ن حی يم ة، ھ یّم أربع ُق ي ت ذ: ف الت ً / التلمی ا ا معرفی یم إم ب ویق -الطال

ة آخرین ة بطلب ً  -ویكون التقییم إما للمقارن ا ً، أو حركی دانیا ً وج ا یم انفعالی دد، أو یق ار مح أو حسب معی
ً كما في الریاضة، أو في المختبر  . ومھاریا

م و المعل اني فھ رف الث ا الط و/ أم لوكھ اللغ یم س ذي یق ة ال أو ) Verbal behavior(ي المعلم
ا ة ، أو كلیھم تراتیجیاتھ التعلیمی ي . اس ف ف ة الص یة وغرف ق المدرس و المراف ث ھ رف الثال ا الط فیم

ة اخ السائد، والتفاعل، والتسھیالت . المدرسة والكلیة والجامع ة والمن ث البیئ ن حی ا م یم كل منھم ویق
ً . المتاحة ً  أما الطرف الرابع، فھو المنھاج؛ ویقیم منطقیا ً، أو بھا جمیعا ً أو توجھا  . أو معرفیا

یم(أما أشكال االمتحان  ً، ) التقی ا ا جمیع ة، أو بھ س التالی دى الوسائل الخم تم بإح یمكن أن ت الیبھ، ف وأس
ي ان : وھ یم(االمتح م ) التقی ة والقل الي(بالورق كل مق ى ش ا عل ون إم ل / ویك ن مث وعي، م أو موض

دد أو  ن متع ار م أ"االختی ح أو خط م ؛ أو ب"ص وح )Pictorial(الرس اب المفت  Open(؛ أو بالكت
Book( ت ي البی ود ). Take home exam(؛ أو باالمتحان ف ى بن أو بالمالحظات، أو بالتأشیر عل

ر، أو الملعب أو سائر )Check list(قائمة جرد  ، كما في حالة فحص مدى توافر السالمة في المختب

 غدال
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وي الجامعة، أو بواسطة/ الكلیة/ مرافق المدرسة اتف الخل ت، أو الھ تبانة أو . االنترن د یكون باالس وق
دریجي اریر) Projects(أو بالمشروعات . بمقیاس ت تعلم . أو التق اس الم دى انغم ذاتي لم التقییم ال أو ب

ً، أو سلوكیا ً، أو وجدانیا  .في التعلم؛ معرفیا
اد، نجد أنھا قد تزید عل)التقییم(إذا جمعنا ھذه األصول والفروع لالمتحان  ي ازدی . ى خمسین، وھي ف

ّن  ات"لك ورة " االمتحان ي األردن مقص االً -ف الي أو  -إجم ي المق ورقي القلم ي ال وع التلخیص ى الن عل
ي وعي الكم ذ. الموض یم التلمی ن تقی اجزین ع ل ع ا، نظ التركیز علیھم رف / وب ال نع ل، ف ب كك الطال

د ن إب ھ م ع ب ا یتمت ل م ن مث ة؛ م ى أو قیم ً عنھ لھ معن ادرة، أو بالفعل شیئا ادة أو مب ار، أو قی اع أو ابتك
ً ... تعاون، أو إیثار أو أخالق ً أو كمیا  . والتي ال یمكن قیاسھا أو التعبیر عنھا ورقیا

المعلمة والمدرسة والمدیریة، ووزارة التربیة والتعلیم والحكومة، ھي / بأن المعلم" االمتحانیین"نذكر 
ن أطفالھا قادرون على تعلم أي شيء إذا علموه بصورة المسؤولة عن نتائج االمتحان في المدرسة، أل

ي  دوا فرصة للعمل ف م یج ذین ل یم، ال ي التعل املون ف صحیحة، كما یقول المربون ال التربویون أو الع
ره اب . غی ة إرھ ي حال ع ف ل الجمی ا تجع یم ولكنھ تعلم والتعل ن ال ن تحس ة ل ات العام رة االمتحان إن كث

ً واجتم ً عن إرھاب امتحاني ال یقل نفسیا  ".  داعش"اعیا
ً نقول كما یقول دوران إن : "وختاما أدوات وضعھا البشر، ف إنھ ما دام البشُر یقیّمون البشر اآلخرین ب
تحیلة ة مس وعیة الكلی ع . الموض ب لجمی الح أو مناس د ص اس واح دریج أو مقی ام ت د نظ ا ال یوج كم

ذ دار/ التالمی ل الم ات، ولك ین والمعلم ل المعلم ة، ولك ل الطلب فوف ولك ل الص واد، ولك ل الم س ولك
  ".الوقت
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 اعالنات

 ١٦:الغد ص
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  ت رأي«علم ین ال الح » ع ذي لإلص امج تنفی داد برن وم بإع ة تق ان وزارة المالی
واءم )  ٢٠١٧ -٢٠١٥( المالي للسنوات  إلقراره قبل نھایة العام الحالي بحیث تت

  .مدخالت ھذا البرنامج مع الخطة العشریة
  

  ت اه دع لطة المی ا )  ٤٩( س دید م ى تس ا ال ة لقانونھ ار المخالف حاب اآلب ن أص م
یھم ١٦٠یقارب الملیون و دم .. الف دینار مستحقة عل ي حال ع ذرت ف السلطة ح

اه  تسدید ھذه المبالغ من اتخاذ اإلجراءات المنصوص علیھا في قانوني سلطة المی
  .وتحصیل األموال األمیریة

  
  ب سلطة منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة أمھلت الشركات والمؤسسات والمكات

  .والمحالت التجاریة حتى نھایة كانون األول المقبل لتصویب مخالفاتھا التنظیمیة
  

  ن ن م ف ط ائتي ال وزارة الصناعة والتجارة والتموین طرحت عطاءین لشراء م
 .القمح والشعیر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي
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 رة المخابرات  تبلغت أمانة عمان الكبرى ى دائ ى عرض شرائھا لمبن أمس بقرار الموافقة عل
دلي -العامة ة العب در بنحو . فرع العاصمة القدیم، في منطق غ یق ى بمبل ة ستشتري المبن األمان

دى  ى م  ٣٦خمسة مالیین دینار، على أن یدفع ربعھ مباشرة عند التسجیل، والباقي یقسط عل
  .نة لھذا المبنىولم یعرف بعد ما تخطط لھ األما. شھرا

 
  اء، محاضرة د الثالث دالھادي المجالي، ظھر غ دس عب یلقي رئیس حزب التیار الوطني المھن

  .وذلك في جامعة الزیتونة" األردن في مواجھة التحدیات الراھنة"بعنوان 
 
  ة دول العربی إدارة اإلعالم واالتصال،  -تقیم الشبكة العربیة لألخبار، وبالتعاون مع جامعة ال

وان  صباح ي"بعد غد األربعاء، مؤتمرا بعن ة االقتصاد العرب م وتنمی ي دع ، "دور اإلعالم ف
  .ویرعى المؤتمر، الذي یقام في فندق الرویال رئیس الوزراء عبدهللا النسور

 
  د الح والتجدی زب اإلص نظم ح اد"ی بة " حص ا بمناس وم مھرجان اء الی ن مس ة م ي السادس ف

ة واألرض" ي المھرج"الكرام دث ف یفة، ، ویتح ة تجارة الرص ي قاعة غرف ام ف ذي یق ان، ال
ومني،  اد الم اء عم ة الزرق یس بلدی ي، ورئ اس زك تح عب ة ف ة لحرك ة المركزی و اللجن عض

  .والفریق الركن المتقاعد محمود حماد، وأمین عام الحزب مازن لایر
 
 ي ر التحلیل اء التقری دا الثالث وقین غ ار اال: "یطلق المجلس األعلى لشؤون األشخاص المع ختب

ي األردن  ة ف ة، حول "٢٠١٤المیداني للصعوبات الوظیفی ذي یتضمن مؤشرات واقعی ، وال
ة اءات اإلعاق اني . إحص رین الث ي تش ة ف اءات العام رة اإلحص ھ دائ ر أعدت وفمبر(التقری ) ن

  .الماضي بالتعاون مع المجلس
 
 د م اإلعالم ال ع مؤسسة دع اون م ان، بالتع ي عم ولي، صباح ینظم مكتب منظمة الیونیسكو ف

ن "الصحفیین"الیوم، جلسة مناقشة لمجموعة مركزة، حول موضوع  ، وذلك ضمن سلسلة م
ى  اد عل ي األردن، باالعتم ة ف ة اإلعالمی ق للبیئ یم معّم من تقی زة، ض ات المرك المجموع

  .مؤشرات تطویر وسائل اإلعالم، والتي طورتھا الیونیسكو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 زواریب الغد
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 ذ اآلن ة من ات أوروبی ر منتخب دیال  تفك ي مون ة  ٢٠٢٠ف ى إقام ر إل ة قط ام بدول ذي یق ال
ع اجواء الدوحة، إضافة  ة م م تشابھ أجواء العقب ة، بحك معسكراتھا التدریبیة في مدینة العقب
ك رجحت  الى قربھا من منطقة الخلیج العربي، وذلك بالتزامن مع الموندیال العالمي، الى ذل

ود  ات وعق راء دراس دد اج ا بص ة بانھ ادر مطلع ي مص ي دول تاد ریاض اء اس ل انش ن اج م
  .٢٠٢٠ومنتجع ریاضي بالعقبة وزیادة في عدد الفنادق خالل الفترة قبل موندیال 

  
 ھ " ذیب"عبدهللا النسور الفیلم االردني . حضر رئیس الوزراء د ل ذھاب ة الماضي، وقب الجمع

ذكر ان  ب"الى المشاركة في القمة العربیة التي عقدت في شرم الشیخ، ی حائز جوائز ال" ذی
  .عالمیة عدیدة یعرض في دور سینما العاصمة

  
  ة النظر باستقاالت ي  ٥علقت وزارة الشؤون البلدی دموھا ف دي االزرق، ق س بل اعضاء مجل

ب وشكاوى  م تشكیلھا للنظر بمطال وقت سابق، وذلك بانتظار تقریر لجنة تحقیق مختصة، ت
ات  ل باتھام ي تتمث دي، الت س البل ي المجل اء ف رئیس بتج"اعض رد ال ة وتف اوزات اداری

  ".بالقرارات
  

  واطنین د الم ة أح ن إجاب ي م اني الملق تفاجأ رئیس سلطة منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة ھ
ن  وة م حول موقف حدث بین اثنین، ویتمثل الموقف بـ أن الملقي شاھد مواطنا یلقي كأس قھ

و! " ان الكأس وقع منك ؟: "سیارتھ، وأوقفة وقال لھ دفع مسقفات : "اطنفرد الم یش ن ا ل احن
  ".وضرائب، وتابع من أجل تعیین موظفین لجمع النفایات

  
 ذین . استغرب وزیر الدولة لشؤون االعالم واالتصال د واب ال ض الن ن بع ومني م د الم محم

رف  ا ع ة م ا قص ول تناولھ الم ح ائل االع ن وس بوا م واب"غض س الن ة مجل ي … "بقط وف
ومني د: حدیث جانبي قال الم م أج ي اي  ل ك القصة ف دثت تل و ح واب، ول ر غضب الن ا یثی م

  ".مجلس نیابي فستلقى نفس االھتمام
  
  
  
  

   ص.س
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