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 وضـــــوعالمـــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٣  تطلق اإلصدار األول من دلیل ضمان الجودة األكادیمیة" األردنیة"

  ٥  »األردنیة«بمراجعة جذریة ألوضاع » یحلم«المحافظة 
 ١١  الزیادات یحذر من ازدیاد مدیونیة مستشفى الجامعة األردنیة

اروكات لصنع ب» خصل«یطلقن مبادرة » األردنیة«طالبات في 
  لمریضات السرطان

١٦ 

 ١٨  الالمركزیة معنیة بإیجاد فرص عمل للشباب: المعایطة
   شؤون جامعیة

یقر شروطا إضافیة إلنشاء كلیات طب األسنان » التعلیم العالي« 
  في الجامعات الخاصة

٢٠ 

 ٢٢  .. !!عندما نخضع رؤساء جامعاتنا للتقییم من قبل طلبتھم 
ویا حول موھبة الشباب في مواجھة الطویسي یرعى نشاطا توع

  الفكر اإلرھابي
٢٤ 

 ٢٥  "األندروید"طالبا أردنیا یبتكرون تطبیقات ذكیة لنظام  ١٩
 ٢٧  »مكتبة المجمع لألطفال«مجمع اللغة العربیة یفتتح مشروع 

   مقاالت
 ٢٨  محمد عاطف الخمایسھ/شكرا وزیر التعلیم العالي

باب االنفصام وأھمیة أس: جامعاتنا والحلول االقتصادیة 
  جمال الحمصي.د/العالج

٢٩ 

 ٣١  اعالنات

 ٣٢  وفیات
  ٣٥- ٣٣  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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" تطلق اإلصدار األول من دلیل ضمان الجودة األكادیمیة" األردنیة  

أطلق مركز االعتماد وضمان الجودة اإلصدار األول من الدلیل العملي لضمان  -سناء الصمادي

   .دیمیة في الجامعة األردنیةالجودة األكا

ً لرؤیة الجامعة الرامیة إلى  ویأتي ھذا المشروع تحقیقا

ً ورسالتھا المتمثلة  ً وعالمیا الریادة األكادیمیة محلیا

برفد المجتمع المحلي والعالمي بخریج متمیز وكفؤ في 

   .كافة التخصصات والحقول

ً بعین  وقام المركز بإعداد ھذا الدلیل الریادي آخذا

العتبار المراجع الوطنیة والمعاییر العالمیة إلفادة كل ا

     .من الطلبة وأعضاء الھیئة التدریسیة والجامعات المحلیة والعربیة

وتم التركیز في ھذا الدلیل على الجانب العملي اإلجرائي لتطبیق المعاییر الواردة فیھ، وتقدیم وصف 

ل على درجة تطبیقھ ومن ثم توضیح اإلجراءات لكل معیار ومن ثم تبیان أھمیتھ ومؤشرات أداء تد

   .ومخططات سیرھا والنماذج التي تجعل من عملیة التطبیق واضحة وسھلة وتتسم بالثبات

ویرّكز الدلیل على توضیح المؤشرات واإلجراءات التي تضمن استحداث برامج بمواصفات عالمیة 

   .جداتوتضمن المراجعة المستمرة لتطویرھا ومواكبتھا آلخر المست

م یكون الطالب  ّ وبیّن الدلیل المؤشرات التي ترتقي بعملیة التعلیم لتكّون تجربة فاعلة تركز على التعل

م ضامنة الكتسابھ المھارات  ّ محور تركیزھا، وتزوده بخبرات تعلمیة مبنیة على نتاجات تعل

  .لقدراتھ والمعارف والسلوكیات الضروریة لنجاحھ في سوق العمل وضمان استمراریة تطویره

 أخبار الجامعة

  السوسنة/طلبة نیوز/أخبار األردنیة
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ومن اإلجراءات المھمة في الدلیل، استحداث وترخیص واعتماد البرامج األكادیمیة، وإعداد نتاجات 

م ومواصفات للمواد الدراسیة والبرامج، وتطویر الخطط الدراسیة وإعداد تقاریر للمواد والبرامج  ّ تعل

من أصحاب المصلحة مثل األكادیمیة التي تضمن تحسنھا المستمر والتي تتضمن التغذیة الراجعة 

   .الطلبة، والخریجیین وأرباب العمل

م والتعلیم  ّ م بأسالیب التعل ّ وتناول الدلیل إجراءات تقییم الطلبة للمواد الدراسیة، وربط نتاجات التعل

وأسالیب التقویم، وإجراءات الجامعة للتطویر المستمر لقدرات أعضاء الھیئة التدریسیة، واإلجراءات 

ا لضمان حصول الطلبة على اإلرشاد األكادیمي المناسب واإلرشاد الوظیفي الذي الواجب توفرھ

  .سیساھم في زیادة فرصة حصولھم على الوظائف

 :یشار إلى أن الدلیل یتوفر بنسختھ اإللكترونیة على موقع المركز اإللكتروني على الرابط التالي

http://sites.ju.edu.jo/ar/pqmc/Regulations.aspxوم المركز بتوزیع نسخ ورقیة ، وسیق

  .على الكلیات
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٤/٣) الرأي(في لقاء موسع أجرتھ مع   

األردنیة«بمراجعة جذریة ألوضاع » یحلم«المحافظة  » 

إسأل أي واحد في البلد عن التعلیم الجامعي لدینا، وسیأتیك جواب موّحد في األوصاف السلبیة وفي 

  .، كما یقولون»ھي على سریر الشفاء»عیة وتوصیف درجة المرض الذي تعیشھ الحیاة الجام

لكن حرقة االنتقاد تكون أقسى عندما تتصل األمور بالجامعة األردنیة، أم الجامعات األردنیة التي 

ً في السمعة على المستویات المحلیة والخارجیة   .كانت ذات یوم نموذجا

حوالي سنة ونیف، لرئاسة  األستاذ الدكتورعزمي المحافظة، عندما اختیر بالتنافس الشفاف، قبل

ً، في تشخیص العلل، األكادیمیة والمالیة والمنھجیة »األردنیة« ، كان أسبق من غیره وأقسى أیضا

  .التي تستوجب الثورة البیضاء، كما قال

المحافظة لم یكن الرئیس األول للجامعة الذي یمتلك التشخیص الحصیف للواقع السریري للجامعة، 

المحافظة إبن . لكن الفرق ھو أن د. احة وتبدیل دم وعالجات ُمّرة الطعموما یتوجب عملھ من جر

كامل الشرعیة للبیئة الجامعیة في األردنیة، بكل تفاصیلھا التي تتشكل منھا األزمة التي استعصت 

  .على من قبلھ

ً إلیھ الوعي والجسارة واإلحاطة الشمولیة على أھم یة أن خلیط الخبرة األكادیمیة واإلداریة، مضافا

ً من التركیبة الوطنیة المتحركة في مرحلة عالیة السخونة، كل ذلك یعطي ... تكون الجامعة جزءا

للرھان على وعود الرجل، أھمیة موضوعیة، ویسمح بمراجعتھ بین كل فترة وأخرى لتقییم نتائج 

  .االداء، ولإلضاءة على ما تحقق وما لم یتحقق من وعوده

  :الرأي ص
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  .ھذه جلسة معھ

ر المزمن وھو العنف الجامعي، لكم فیھ تجربة شخصیة فما زالت تداعیات الحادث الموضوع الكبی

  .األخیر العام الماضي لم تنتھ بعد

لو نعید التذكیر بخصوصیات الحادث األخیر وما انتھت الیھ اإلجراءات الداخلیة في الجامعة 

  :والتحقیقات األمنیة

ھو امتداد للعنف المجتمعي الموجود في . رةالعنف الجامعي مسألة مقلقة جدا ومرتبطة بأمور كثی

ففي كل یوم تقریبا نسمع عن اعتداء على طبیب أو معلم أو مدرسة أو ممرضة، . المجتمع بشكل عام

ال ننكر . وحتى رجال األمن لم یسلموا من ھذا السلوك السلبي الذي لم نكن نسمع عنھ أو نعرفھ سابقا

وھو . بشكل ملحوظ ٢٠٠٠، وازداد في الفترة بعد عام وجوده الذي بدأ في العشرین سنة األخیرة

  .بحاجة للدراسة من قبل علماء االجتماع، حیث اصبح یشكل عْبئا وأزمة

آخر موجة عنف في الجامعة األردنیة حدثت في تشرین الثاني الماضي، على خلفیة دخول طلبة من 

عة لخلفیات وخالفات ھي عشائریة خارج الجامعة إلى حرم الجامعة، واعتدائھم على طلبة داخل الجام

  .قبائلیة، لیس لھا أي داع وال ھدف، إال انھا تنم عن نقص في الثقافة وجھل، وقد أدت إلى ما أدت إلیھ

ففي عام . ما أود قولھ انھ فیما سبق كانت موجات العنف مرتبطة باالنتخابات، انتخابات اتحاد الطلبة

یة، علما ان االنتخابات الطالبیة األخیرة لم یتم فیھا أي شھدنا ھذا على خلفیة انتخابات طالب ٢٠١٥

  .نوع من العنف، ومرت و الحمد بسالسة وسالمة وعلى خیر ما یرام

ما أرید توضیحھ ان مشكلة العنف التي حدثت تعاملت معھا الجامعة حسب ما تقتضیھ األنظمة 

ألمن شھود وكانوا موجودین، حیث لدینا مراقبة من خالل الكامیرات، ولدینا رجال ا. والتشریعات

كتبوا تقاریرھم، كما لدینا لجان تحقیق في عمادة شؤون الطلبة تحققت وتوصلت إلى استنتاجات و إلى 
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عقوبات ھي من صالحیات عمید شؤون الطلبة وغیر قابلة لالستئناف، أو قابلة لالستئناف إذا كانت 

  .فصال نھائیا

 ً ً نھائیا ً، وطالب إنذار نھائي، وتم االستئناف حصل وتم فصل عشرة طالب فصال ً مؤقتا ، وسبعة فصال

 ً ً نھائیا رد مجلس العمداء استئنافھم، وبعضھم . لمجلس العمداء من قبل الطلبة المفصولین فصال

. جمیع اإلجراءات تمت حسب األصول.. یستطیع أن یلجأ للمحاكم، ومنھم من لجأ وخسر الدعوى

خارجھا تعامل معھم األمن العام، على اعتبار ان االقضیة لیست  واألشخاص الذین دخلوا الجامعة من

من اختصاص الجامعة، فھم لیسوا طلبة وال سلطة لنا علیھم، فتعامل معھم األمن العام كما قلت وتم 

  .توقیف بعضھم لفترات والتحقیق معھم

الجامعات وكان تلك الموجة من العنف أدت إلى تدخل الملك عبدهللا شخصیا، حیث اجتمع برؤساء  .

ً وكانت توجیھات جاللتھ التعامل بحزم مع ھذه الظاھرة، وطلب أن یكون عام  وما  ٢٠١٧مھتما جدا

  ..یلیھ من أعوام خالیة من العنف الجامعي

كسیاسة جامعة نحن نتعامل مع األسباب ومع جذور المسألة ولیس مع الظواھر، نحن ال نتعامل مع 

غییر متطلبات الجامعة وعلى تغییر أسلوب التعلیم، كل ذلك إلعداد الحادث نفسھ، ولذلك عملنا على ت

طلبة ھمھم األساسي التعلیم بعیدین عن التعصب، یتقبلون اآلخر بالحوار وتبادل األفكار واحترام 

  .وجھات النظر

ً و نظام المكارم والكوتات واألقل  قیل أن من بین أسباب العنف الجامعي ارتفاع عدد المقبولین سنویا

 ً   :حظا

ً وجمیعھا مھمة منھا  مؤكد ان العدالة في القبول ھي من أحد األسباب، إضافة ألسباب عدیدة أیضا

الفراغ األكادیمي والفراغ المنھجي والالمنھجي للطلبة، ومنھا الخلفیة االجتماعیة للطلبة، الفقر 

الة في االمتحانات، كذلك عدم العد. وحتى لدى أعضاء ھیئة التدریس. والشعور بالظلم وعدم العدالة
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ھذا كلھ صحیح، فالذین یقبلون بدون وجھ حق . والخلفیة الثقافیة، وأمور كثیرة ذكرت حول العنف

  .كانوا سببا، وكثیر من الذین اشتركوا في موجات العنف المختلفة كانوا من ھذه الفئات

  ما التغییر الذي حصل أو الذي یفترض أن یحصل لوقف ظاھرة العنف الجامعي؟

تقد أن الجمیع یجب أن یأخذ دوره، من األسرة إلى المجتمع المدرسي إلى الجامعة، في محاربة أع

  .العنف

بناء شخصیة مثقفة واعیة تتقبل اآلخر، ھذا لیس دور الجامعة والتغییر في الجامعة یكون بشكل 

یكون واع  نحن نفترض ان الطالب الذي یأتي من المدرسة بعد حصولھ على الثانویة العامة،. محدود

ولدیھ خلفیة ثقافیة معقولة ومن بیت وأسرة تحترم اآلخر وبین افرادھا عالقات ودیة ومحبة واحترام، 

فعندما یصل الطالب للجامعة یكون سویا واضعا ھدفھ أمام .. وتقبل اآلخر بعیدا عن التطرف والعنف

ستھ الجامعیة، وھذا ما عینیھ بعیدا عن أي سلوك یبعده عن تحقیق ما یسعى إلیھ خالل سنوات درا

فعلى سبیل المثال في الكلیات العلمیة ال نجد أي نوع من العنف، ال في االنتخابات وال . یجب ان یكون

  .في غیرھا، لكنھ ولألسف انھ موجود في التخصصات اإلنسانیة

ة أعود وأؤكد مرة أخرى بأننا عدلنا في الخطط الدراسیة وفي متطلبات الجامعة حتى ینشغل الطلب

أكثر، وحتى نقضي على الفراغ المنھجي والالمنھجي لیقضي الطالب معظم وقتھ في النشاطات 

  .الثقافیة أو الدراسة واإلعداد

مالحظة أخرى نعتقد أنھا تحتاج إلى حل جذري وھي ضعف خریجي الجامعة في أساسیات اللغة 

  :العربیة وطرق التواصل

ى امتحان حقیقي لقیاس مستواه في اللغة العربیة لقد تبنت الجامعة خطة یخضع فیھا كل طالب إل

واإلنجلیزیة والحاسوب، حیث یتقدم الطالب المتحان، تعده الجامعة أو تتبناه، من خاللھ یعكس قدرات 
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الطالب، إذا نجح فیكون في مستوى یؤھلھ لالنتقال ودراسة المواد األخرى، لكن قد یكون نجاحھ 

حاجة إلى نوع من تعزیز مھاراتھ، في اللغتین العربیة بعالمة لیست عالیة، مما یعني أنھ ب

واإلنجلیزیة، بینما في الحاسوب فلدیھ المھارات الكافیة للتعامل مع الحاسوب واستخدامھ في التعلیم 

لكن إذا رسب الطالب فھذا یعني أنھ غیر مؤھل لالستمرار لدراسة المواد . والتعلم وما إلى غیر ذلك

دراسة أساسیات اللغة العربیة وأساسیات اللغة اإلنجلیزیة، وھي متطلب األخرى، وبالتالي علیھ 

والطالب الذي یحقق . سابق، یجب أن یدرسھا قبل أن ینتقل إلى مھارات اللغة اإلنجلیزیة والعربیة

  .عالمة معینة یكون مؤھال

تین العربیة كثیر من طلبة الجامعة الذین یتقدمون متفوقون، وكثیر منھم على مستوى متمیز في اللغ

إضافة . واإلنجلیزیة ویستطیعون االستمرار، وال نجد لدى طالب الكلیات العلمیة أي مشكلة في ذلك

إلى أننا سنوزع جمیع طلبة الجامعة المقبولین للعام القادم، سیتم توزیعھم على أساتذة الجامعة كأسرة 

ً، لمناقشة قضایا طالب أستاذ، یجتمع بھم مرة واحدة على األ ٥-٤حیث سیتواجد مع كل  قل أسبوعیا

الحیاة الجامعیة، والقضایا األخالقیة، إضافة لمھارات الحیاة الجامعیة من قوانین الجامعة والقبول فیھا 

وأي أمر آخر قد یناقش في مثل ھذه اللقاءات بین عضو ھیئة التدریس والطلبة، مما سیخلق نوعا من 

ریس، وھذا ما یخفف من االحتقان ویزیل الھوة التواصل والتآلف بین الطالب وعضو ھیئة التد

الموجودة بین الطالب وعضو ھیئة التدریس، وبعد أربع سنوات سیكون لجمیع الطلبة عالقات طیبة 

ً من العام القادم بإذن هللا .. من خالل تواصلھم مع أعضاء ھیئة التدریس ھذا ما سیتم تطبیقھ عتبارا

  .تعالى

سیاحة تعلیمیة، من زاویة قدرة الجامعة األردنیة وغیرھا على ھل ما زلنا نستطیع الحدیث عن 

  استقطاب الطالب العرب؟

نحن نستقطب العدید من الطلبة العرب وغیرھم من الطلبة، لكننا نطمح أن یكون العدد أكثر، مما ھو 

  .علیھ اآلن
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ً حوالي  ٥لدینا ما یقارب  . طلبة الجامعةبالمئة من  ١٢آالف طالب غیر أردني، وھم یشكلون تقریبا

جنسیة، من كافة الدول العربیة ودول العالم، من شرق آسیا ومن الصین وأمریكا ومن فرنسا  ٨٤لدینا 

وبلجیكا، لكن أكثر الجالیات ھم طلبة دولة فلسطین، الكویت، السعودیة، سوریا، العراق، فھؤالء 

  .أعدادھم كبیرة

الجامعات من الطلبة الوافدین، لما في ذلك من نتمنى على وزارة التعلیم العالي أن یكون ربع طالب 

علما . دور ثقافي وتنویري، باإلضافة إلى أنھم یزیدون من موارد الجامعة، وھذا مصدر تمویلي مھم

  .ان القضیة مرتبطة بأكثر من عامل، منھا إمكانیة الجامعة لالستیعاب، ألن لدینا طلبة أردنیین

ألف طالب أردني، فزیادة  ٣٨أو  ٣٧وھذا یعني أن لدینا نقول أن لدینا خمسة آالف طالب أجنبي، 

الطلبة العرب سیجعلنا نقلل من الطلبة األردنیین، واألمر الثاني متعلق بما تشھده المنطقة من حروب 

ً ونرجو هللا  وویالت تدمي القلب مما یقلل من جاذبیة الطلبة، وبالتالي لو كانت المنطقة أكثر استقرارا

ذبة أكثر للطلبة، فالطلبة األجانب والعرب محط رعایة واھتمام، ولدینا مكتب ذلك فسوف تكون جا

خاص بشؤونھم ونحاول أن نستقطب أكبر عدد من خالل التواصل مع المستشارین الثقافیین ومن 

خالل نشرات الجامعة وموقعھا وسمعتھا في التصنیف وھذا عامل آخر خاصة مع دول الخلیج، فھناك 

یج على الجامعة وبشكل خاص من الكویت في كلیات الطب وطب األسنان حیث إقبال من دول الخل

  .لدینا مئات من الطلبة في ھذه الكلیات
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  الزیادات یحذر من ازدیاد مدیونیة مستشفى الجامعة األردنیة

حذر مدیر عام مستشفى الجامعة األردنیة الدكتور عبدالعزیز الزیادات من ازدیاد قیمة دیون 

ً نحو المستشفى الم ملیون دینار، في  ٦٥ستحقة على وزارات ومؤسسات حكومیة، والتي تبلغ حالیا

  .ملیون دینار ٥٠وقت تقدر فیھ قیمة المطالبات المالیة المستحقة على المستشفى بـ

، أن قرار تحدید الحاالت المحولة لمستشفى )بترا(وأوضح، في مقابلة مع وكالة األنباء األردنیة 

ً سلب"الجامعة یؤثر  على مدخوالت المستشفى المادیة، والتي ھي بحاجة ماسة لھا، خصوصا أن " ا

ً عن إعادة تنظیم بعضھا  المستشفى یعمل على إعادة ھیكلة بعض أقسامھ وزیادة أقسام أخرى، فضال

  .اآلخر، وتحدیث البنى التحتیة

ایة فائقة لحفظ حقوق ورغم تأیید الزیادات لقانون المسؤولیة الطبیة، لكنھ اشترط لذلك أن یدرس بعن

ً إن ھناك )المریض والطبیب وشركات التأمین(األطراف الثالثة  مالحظات كثیرة وسلبیات "، قائال

  ."على القانون الحالي، وأعتقد أنھ لم یدرس بعنایة فائقة ولم یحصل على موافقة جمیع األطراف

ونوعیة للمریض ضمن معاییر  وأشار إلى أن المستشفى بجمیع كوادره یقوم بتقدیم خدمة فنیة ممیزة

ً إلى أن المستشفى حصل على شھادات  الجودة العالمیة، وتحقیق األمان للمریض والطبیب، الفتا

  .اعتمادات دولیة وأخرى وطنیة تدل بما ال یدع للشك أنھ یقدم خدمة قل نظیرھا في مستشفیات أخرى

ارتأینا أن نبدأ باألھم فالمھم، حیث "وبخصوص المشاریع الحالیة والمستقبلیة بشأن المستشفى، قال، 

كانت وجھتنا األولى قسم اإلسعاف والطوارئ، كونھ یمثل واجھة المستشفى، ومریضھا لھ میزة 

خاصة، حیث من خاللھ یتم أخذ االنطباع األول عن المستشفى، عدا عما یشھده ھذا القسم من اكتظاظ 

ً ما بین ، مضیفا أنھ یراجع ھذا "لمراجعیھ وعلى مدار الساعة آالف شخص، كما  ١٠ - ٨القسم یومیا

تم إنشاء مسرب خاص لسیارات اإلسعاف، من باب المستشفى الرئیس وحتى وصول باب 

  ٩:الدستور ص/بترا/٤-١:صالرأي 
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مترا مربعا، ُخصص الجزء األكبر  ٢٥٠، إلى جانب توسعة ھذا القسم، بمساحة تقدر بـ"الطوارئ"

  .مربع تقریبا متر ١٠٠منھا لمختبر متكامل ومزود بأحدث األجھزة تبلغ مساحتھ 

بقسم خاص لألشعة بشكل متكامل یشتمل " الطوارئ"وأشار الزیادات إلى أن المستشفى قام بتزوید 

ً عن )ألترا ساوند(، وتصویر طبقي، وتصویر تلفزیوني )اكس راي(على تصویر أشعة  ، فضال

تزویده تصویر األشعة اإللكتروني وھو ما یطبق ألول مرة في مستشفى الجامعة، باإلضافة إلى 

" الطوارئ"بعیادة أسنان وأذنیة وعیون، الفتا إلى أننا نعمل على إنشاء قسم للعنایة المركزة داخل 

أسرة، وزیادة الكادر الطبي والتمریضي، بھدف التخفیف على المریض قدر  ٣ - ٢یتضمن ما بین 

احي ومجھز اإلمكان واختصارا لوقتھ، إذ سیوفر ذلك للشخص مراجعة قسم متكامل من جمیع النو

  .بأحدث األجھزة

ً، وزیادة عدد (ICU) وقال، إننا نعمل ایضا على إعادة تنظیم قسم العنایة المركزة ، بأجھزة حدیثة جدا

ً، حیث بلغت نسبة اإلنجاز فیھ حوالي  ٣٥أسرتھ لیصبح بسعة    ٨٠سریرا

انت للكبار أو بالمئة، باإلضافة إلى إنشاء أقسام عنایة مركزة أخرى للحاالت المتوسطة سواء أك

  .األطفال

غرف جدیدة، مجھزة  ٣وفیما یتعلق بغرف العلمیات، بین الزیادات أن المستشفى یعمل على إنشاء 

ً إلى ٢٢بكامل أجھزتھا المتطورة والتي تواكب العصر، لیصبح المجموع الكلي لھذه الغرف  ، مشیرا

العمل بنظام حوسبة األشعة، وبكلفة بالمئة، مبینا أن المستشفى بدأ  ٣٥ان نسبة اإلنجاز فیھا بلغت 

ً عن إنشاء وحدة تصویر الثدي، وجھاز تفتیت الحصى، والذي  ١ر٢مالیة تقدر بـ  ملیون دینار، فضال

ً بعمیلة أرشفة الملفات إلكترونیا، وھي عملیة  ً منذ عدة أعوام، كما بدأ المستشفى أیضا كان معطال

لطبیب، إلى جانب توسعة وحدة غسیل الكلى، مستمرة، تھدف إلى اختصار الوقت على المریض وا

ً عن زیادة عدد العیادات بشكل عام، ١٣سریرا بعد أن كانت  ٢٣وزیادة عدد أسرتھا لتصبح  ، فضال
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وخطة إلنشاء تعقیم مركزي، والذي ھو متطلب جودة، وتم البدء كذلك بعملیة ترمیم وتحدیث البنى 

  .طرح عطاءات المرحلة األولى الخاصة بذلكأعوام، وجرى  ٣التحتیة ضمن خطة تمتد على مدى 

وبخصوص الشكوى من أزمة مواقف المركبات، أوضح الزیادات أن ذلك یعود لكثرة مراجعي 

ألف مراجع، عدا عن موقع المستشفى ضمن منطقة  ٥٠المستشفى، إذ یتجاوز عددھم بالشھر الواحد 

ال "الغدد الصم والسكري، مؤكدا أنھ  خدماتیة بین الجامعة األردنیة ومركز الحسین للسرطان ومركز

  ."توجد إمكانات مادیة حالیا لعمل مشاریع أو إنشاءات جدیدة لتخفیف أو الحد من أزمة المواقف

وحول االعتمادات الدولیة والوطنیة التي حصل علیھا المستشفى، قال الزیادات إن المستشفى یقدم 

العالمیة وتحقیق األمان للمریض والطبیب،  خدمة فنیة ممیزة نوعیة للمریض ضمن معاییر الجودة

ثالث مرات، وشھادة تحلیل المخاطر والتحكم بالسالمة وجودة الغذاء " االیزو"وحصل على شھادة 

ً عن اعتماد المستشفى كمركز طبي أكادیمي ) اتش سي اي سي(مرتین، وشھادة  ثالث مرات، فضال

حالة خالل الفترة الواقعة بین كانون الثاني ألف  ١٨بحثي مرتین، موضحا أن عدد الدخوالت تجاوز 

ألف مراجع، ولقسم الطوارئ  ٣٠٠وحزیران الماضیین، وبلغ عدد مراجعي العیادات الخارجیة نحو 

ألف عملیة جراحیة، في حین بلغت نسبة  ١٤ر٥آالف مراجع، فیما تم إجراء حوالي  ١٠ - ٨بین 

  .بالمئة خالل نفس الفترة ٧٠اإلشغال 

إال أنھما یقومان  ٢دات إلى عدم وجود أخصائیي قلب أطفال بالمستشفى، ورغم وجود وأشار الزیا

  .بعملیات جراحیة بسیطة

ً ما بین  ً  ٨٠ -  ٧٠وبشأن میزانیة مستشفى الجامعة، بین الزیادات أنھا تبلغ سنویا ملیون دینار، قائال

  ٥٠ملیون دینار، من بینھا  ٦٥إن المستشفى لھا دیون خارجیة تقدر بـ

مالیین دینار على رئاسة الوزراء، والتي  ٨لیون دینار ذمم مالیة مستحقة على وزارة الصحة، وم

  .تسمى نفقات عامة
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بالمئة من  ٦٠وبخصوص دیون المستشفى على وزارة الصحة، قال الزیادات ان وزارة الصحة تدفع 

ً وزارة الص"بالمئة فلألسف  ٤٠قیمة الفواتیر الشھریة، أما الباقي والبالغ  ، "حة تماطل فیھا كثیرا

بالمئة،  ٧٠ -٦٥موضحا أن نسبة مراجعي المستشفى ممن یحملون تأمین وزارة الصحة تبلغ ما بین 

وھذا دلیل على أن المستشفى یقدم خدمة ممیزة ونوعیة، بینما تبلغ نسبة المراجعین ممن یمتلكون 

ً  بالمئة، ١٥ - ١٠أو جامعات أخرى " تأمین صحي الجامعة األردنیة" بالمئة من المحولین ١٠وتقریبا

  .بالمئة ممن یحملون تأمین شركات خاصة ٥من الدیوان الملكي الھاشمي ورئاسة الوزراء، وأقل من 

ً "وبشأن قرار تحدید الحاالت المحولة لمستشفى الجامعة األردنیة، ذكر الزیادات أن ذلك یؤثر  " سلبا

ھ، إذ تبلغ قیمة دیونھا المستحقة على الوزارات على دخل المستشفى مادیا، والتي ھي بحاجة ماسة ل

ملیون دینار، في حین تبلغ دیون الشركات والمؤسسات الطبیة  ٦٥والمؤسسات الحكومیة حوالي 

 ً   .ملیون دینار ٥٠الخاصة على المستشفى تقریبا

ً "وأشار إلى أن ذلك أصبح   لتلك الشركات والمؤسسات للعزوف عن التعامل مع المستشفى،" دافعا

ً عن یوم،  ما قد "وعدم الدخول في الكثیر من العطاءات التي تطرحھا المستشفى، وأصبحت تقل یوما

جمیعا نعمل "، مشیرا الى أننا بالمستشفى "یؤدي إلى معاناة ویرسل إشارات سلبیة قد ال تحمد عقباھا

  ."وبشكل مستمر على إعادة ثقة تلك المؤسسات والشركات الطبیة بمستشفى الجامعة

شأن قانون المسؤولیة الطبیة، قال الزیادات إنھ من المؤیدین لھذا القانون، لكن شریطة دراستھ بكل وب

، وأن ال )المریض والطبیب وشركات التأمین(عنایة وترٍو، وبشكل یحفظ حقوق األطراف الثالثة 

 أن ھناك مالحظات كثیرة وسلبیات على القانون"یكون فقط لمصلحة شركات التأمین، مضیفا 

  ."الحالي، وأعتقد أنھ لم یدرس بعنایة فائقة ولم یحصل على موافقة جمیع األطراف
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وزاد، انھ في حال لم یتم دراسة القانون بشكل جید یخدم مصلحة األطراف كلھا، فإن ذلك قد یكون 

ً وأخیًرا ھو من سیدفع الزیادة التي ستطر ً لرفع التكلفة على المریض، فالمواطن باعتقادي أوال أ سببا

  .على قیمة االشتراكات أو االقتطاعات الخاصة بالتأمین الصحي
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لصنع باروكات لمریضات السرطان» خصل«یطلقن مبادرة » األردنیة«طالبات في   

اطلقت الطالبات في الجامعة االردنیة رند مقداد، ھبة » بكرا بیرجع احلى من االول«تحت شعار 

لدعم مرضى السرطان خاصة الفتیات » خصل«مل اسم حمیدان، وسخاء الزعاترة مبادرتھّن التي تح

  .اللواتي یفقدن شعرھن بعد العالج الكیماوي

وتعمل المتطوعات من خالل المبادرة على تأمین عملیة الدعم والعالج النفسي والذي یعتبر نصف 

ء للمصابین بمرض السرطان الذین فقدوا شعرھم جرا) بواریك الشعر(العالج، باالضافة الى تأمین 

  .العالج الكیماوي خاصة الفتیات

ً واستطعنا اآلن رسم بسمة على وجوه العدید «كانت » خصل«تقول رند مقداد ان مبادرة  فكرة وحلما

، فیما حصلت المبادرة على فتوى شرعیة للحصول على تبرعات »من المرضى والمتبرعین

  .«الشعر

ل بواریك الشعر لمحاربات تعمل المبادرة على جمع تبرعات الشعر وترسلھا لعم«وتضیف 

ً الن الحالة النفسیة لكل مریضة تتأثر بنجاح العالج او فشلھ، وتساقط الشعر عند  السرطان، نظرا

  .«المریضات یحبطھن ویولد لدیھن القلق والتوتر والشعور بالنقص وتدھور الحالة النفسیة لدیھن

ً، ان یتم قصھ وھو مربوط ویتم جمع تبرعات الشعر بعدة شروط ابرزھا ان یكون الشعر نظی فا

  بإحكام، ارفاق ورقة توضح طول الشعر، ان یتم وضعھ داخل كیس بالستیك مغلق بإحكام

بعد ذلك بتم فرز الخصل بطریقة معینة وارسالھا لمركز الحیاكة، فیما یتم فور ذلك التأكد من سیرة 

  .المریض وارسال الباروكة لھ

ي تواجھ المبادرة ھو تأمین مبلغ الحیاكة حیث ان كل باروكة ان من اكبر المعیقات الت«وبحسب مقداد 

ً بین حیاكة وتعقیم ٥٠تكلفتھا    .«دینارا

  ٢٥:الرأي ص
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، »خصلة ٦٠تمكنا من خاللھا جمع نحو «وتشیر إلى ان المبادرة أقامت فعالیة في جامعة الیرموك 

  .»رة غیر ربحیةمساعدة المبادرة وایصال الفكرة الكبر عدد من الناس كونھا مباد«ودعت مقداد الى 
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الالمركزیة معنیة بإیجاد فرص عمل للشباب: المعایطة  

قال وزیر الشؤون السیاسیة والبرلمانیة المھندس موسى المعایطة، ان من اھم اھداف الالمركزیة 

التي تقام ألول مرة في المملكة  ایجاد فرص عمل حقیقیة للشباب داخل مراكز سكناھم في 

  .المحافظات

بالتعاون مع " شارك صح "عایتھ في الجامعة االردنیة الیوم االحد اطالق قافلة واضاف خالل ر

ان المشاركة الشعبیة وحسن االختیار والدفع "  راصد"مركز الحیاة لتنمیة المجتمع المحلي

بالشباب للمشاركة ترشیحا وانتخابا تعمل على تحدید الفرص االستثماریة المتاحة التي تسھم في 

وبالتالي خلق  فرص عمل تعنى بالشباب اكثر من غیرھم كونھا التحدي االكبر الذي تنمیة مناطقھم 

  .یواجھھم

واشار الى ان اھمیة دور الشباب في الوصول الى مواقع المسؤولیة من خالل ھذه المجالس السیما ان 

ي عاما یخدم تطلعات ھذه الشریحة االوسع ف ٢٥سن الترشیح المحدد بأن ال یقل عمر المرشح عن 

  .المشاركة بعملیة اتخاذ وصنع القرار ومتابعتھ

من جھتھ ثمن رئیس الجامعة االردنیة الدكتور عزمي المحافظة جھود وزارة الشؤون السیاسیة 

والبرلمانیة ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال دعم الشباب في ترسیخ ودعم دور الشباب 

لى ان اطالق ھذه القافلة التي تحوي بروشورات وكتیبات في المشاركة باالنتخابات القادمة، مشیرا ا

توعویة حول االنتخابات البلدیة والالمركزیة تأتي لشرح القانون وتعریف الشباب بھ  كونھم یشكلون 

  .النسبة االكبر في المجتمع االردني

ى اطالقھا الدكتور عامر بني عامر، ان ھذه القافلة والتي یعمل المركز عل" راصد "وقال مدیر عام 

تھدف الى تشجیع الشباب على المشاركة في االنتخابات مشیرا الى ان االنتخابات  ٢٠١٠منذ العام 

  . القادمة تحتم  علینا تعریف المواطنین بھا وتشجیعھم على المشاركة

  الرأي الكتروني
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ستجوب جمیع محافظات المملكة من الیوم وحتى موعد اجراء " شارك صح "واشار الى ان قافلة 

لبلدیة والالمركزیة وتستھدف المواطنین في التجمعات العامة واالسواق والجامعات االنتخابات ا
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.  

  
  

  
  

  
 

  یقر شروطا إضافیة إلنشاء كلیات طب األسنان في الجامعات الخاصة» التعلیم العالي« 
  

أقرَّ مجلس التعلیم العالي والبحث العلمي شروطا إضافیة إلنشاء كلیة طب أسنان في الجامعات 
ة، حیث حدد ضرورة  تقدیم مخططات بناء الكلیة داخل الحرم الجامعي وفق متطلبات ھیئة الخاص

ً شریطة أن  اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا ، ووفق عدد الطلبة المنوي قبولھم سنویا
قییم یكون المجمع الطبي والكلیة داخل الحرم الجامعي ،كما قرر المجلس  إشراك الطلبة في عملیة الت

اإللكتروني لرؤساء الجامعات الرسمیة لتكون عملیة تكاملیة ما بین مجالس األمناء وأعضاء الھیئة 
  .  التدریسیة واإلداریة والطلبة 

كما اقر المجلس في جلستھ التي عقدھا الخمیس الماضي برئاسة الدكتور عادل الطویسي وزیر التعلیم 
العالي ضرورة  تقدیم مخططات لمجمع طبي متكامل  رئیس مجلس التعلیم/ العالي والبحث العلمي

ومتخصص في طب األسنان یشمل عیادات ومختبرات متكاملة لكافة التخصصات السنیة باإلضافة 
لألشعة والتعقیم والصیانة المتخصصة وعددا كافیا  من كراسي طب األسنان یتناسب مع عدد الطلبة 

ً في البرنامج وبواقع  قبل قبول الدفعة األولى من الطلبة في ) واحد لكل طالبینكرسي (المقبولین سنویا
  .الكلیة

وحدد المجلس ضمن شروطھ  تقدیم دراسة تفصیلیة مالیة تبین مصادر التمویل الالزم إلنشاء الكلیة 
الالزمة إلدارة الكلیة وتحقیق معاییر ضمان ) كوادر تدریسیة و فنیة(وكذلك توفیر الكوادر البشریة 

عن ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا ، تتضمن اتفاقیات ارتباط  الجودة الصادرة
) Partnership not Affiliation(وتشارك مع كلیات طب أسنان في جامعات عالمیة مرموقة 

  .وذلك قبل قبول الدفعة األولى من الطلبة في الكلیة
لإلیفاد واالبتعاث خاص بكلیة طب واقر المجلس ضرورة تخصیص بند في موازنة الجامعة الخاصة 

ً في تخصص طب  األسنان ،كما یشترط في القبول أن ال تقل نسبة الطلبة الوافدین المقبولین سنویا
  .من عدد الطالب المقبولین المسموح بھ%) ٧٠(األسنان عن 

واشترطت المعاییر  عدم اإلعالن أو البدء بقبول الطلبة في تخصص طب األسنان إال بعد تحقیق 
معاییر االعتماد وضمان الجودة الصادرة عن ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا ، 

ً من تار) ثالثة أشھر(كما یشترط أن تتوفر جمیع الشروط الواردة أعاله خالل مدة  یخ تقدیم اعتبارا
ً عن مدى  ً مفصال الطلب ، ویُطلب من ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا تقریرا
التزام الجامعة بتطبیق معاییر االعتماد للتخصصات الصحیة الموجودة في الجامعة عند إجراء 

  .المفاضلة بین المتقدمین إلنشاء كلیات طب أسنان في الجامعات الخاصة
ً بطلبات استحداث كلیات طب أسنان تكییف  وطلب المجلس من الجامعات الخاصة التي تقدمت سابقا

ً لألسس التي أقرھا المجلس   .طلباتھا وفقا
ً مع ما ورد في االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة وفي ضوء اللقاء الذي عقده   وانسجاما

التأكید على الجامعات التي لدیھا كلیات طبیة الدكتور الطویسي مع رؤساء الجامعات الحكومیة فقد تم 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٥:الغد ص/٤-١:الرأي ص/٥-١:صالسبیل /٧-١:الدستور ص
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ضرورة االستعداد ووضع الخطط الدراسیة والتعلیمات الالزمة للقبول على مستوى السنة 
ً من العام الدراسي  مع األخذ بعین االعتبار  ٢٠١٨/٢٠١٩التحضیریة في الكلیات الطبیة اعتبارا

عكس على ھذه التخصصات على أن یتم تزوید التغییرات المتوقعة على الثانویة العامة والتي ستن
مجلس التعلیم العالي بھذه الخطط والتعلیمات قبل نھایة الفصل األول من العام الدراسي 

٢٠١٧/٢٠١٨.  
للطلبة المقبولین على البرنامج الموازي في الجامعات %) ٣٠(كما أكد المجلس على أن نسبة 

ُحسب على مستوى التخصص في  البرنامج العادي ولیس على مستوى الجامعة، األردنیة الرسمیة ت
وال یدخل في احتساب ھذه النسبة أعداد الطلبة المعفیین من الرسوم ألي جھة كانت باإلضافة إلى عدم 

  .احتساب الطالب المسجل على تخصصین في آٍن واحد مرتین لغرض البرنامج الموازي
حسن بن طالل على أكادیمیة األراضي إلى ذلك ،  وافق المجلس على إطالق اسم سمو األمیر ال 

  .»كلیة األمیر الحسن بن طالل لألراضي الجافة«الجافة في الجامعة الھاشمیة لتصبح بمسمى 
من جھة ثانیة  وحدَّ المجلس التقویم الجامعي في الجامعات األردنیة الرسمیة والخاصة للعام الجامعي  

للجامعات الرسمیة في موعٍد أقصاه  ٢٠١٧/٢٠١٨حیث یبدأ دوام العام الجامعي  ٢٠١٧/٢٠١٨
في الجامعات  ٢٠١٧/٢٠١٨و یبدأ دوام العام الجامعي  ٢٠١٧/بدایة األسبوع الثالث من شھر أیلول

،على ان  تكون العطلة  ٢٠١٧/الخاصة في موعٍد أقصاه بدایة األسبوع الثاني من شھر تشرین أول
و ینظر مجلس التعلیم العالي بطلب أّي من  بین الفصلین الدراسیین األول والثاني أسبوعین فقط،

الجامعات األردنیة باستثنائھا من قرار العطل  لظروف خاصة، على أن یقترن الطلب بمبررات 
  .واضحة
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  .. !!عندما نخضع رؤساء جامعاتنا للتقییم من قبل طلبتھم 

  
مائدة مجلس التعلیم تساؤل بحجم رؤساء الجامعات الرسمیة االحدى عشرة یقدم اوراقھ كاملة على 

العالي ، بأنھ لماذا تشعبت امور تقییم رؤساء الجامعات الذي رضینا باطاره العام باعتباره مجاال 
عادال العادة االمور الى نصابھا الصحیح واعطاء كل رئیس جامعة حقھ الطبیعي مع االیمان بانھ ال 

االن لماذ اقر مجلس التعلیم  احد معصوم عن االخطاء ، لكن السؤال المشروع الذي طرح  نفسھ
  .العالي بضرورة اشراك الطلبة عبر تقییم الكتروني بتقییم رؤسائھم ؟

سؤال اكبر من مشروع ال بل حق طبیعي ان نعلم لماذا ، لماذا االستھانة برؤساء جامعاتنا وجعلھم في 
یمھم وسؤالھم ومقابلتھم مھب ریح تقییم من قبل الجمیع ، كیف ال وانتم من اتخذتم قرارا بتعیینھم وتقی

واخذ سیرتھم الذاتیة قبل ان یتم تعیینھم ، كیف ال وھم اسماء معروفة ولھم تاریخ طویل ، ألیس من 
االجدى معرفة تفاصیل حیاتھم وشخصیاتھم قبل ان یدخلوا معتقل التساؤالت من قبل الجمیع من 

زء من مسیرة التقییم ان یأتي مجالس امناء ولجان خبراء نقدر ونحترم واالن اصبحت الكرة او ج
او عشرین عاما لیقم اداء رئیس جامعتھ وقد ال یكون یعلم من ھو او حتى اسمھ  ١٩الطالب ابن الـ 

لیقول انا ارضى بھ او ال ارضى او حتى یقیم اداءه لیتحول الرؤساء الى اطار صورة مشوه بغیر 
  .ھیبة وبال حصانة حتى من طلبتھم ؟

عالي باعتبار ان تطبیقھ سیكون لھ معاییر وقواعد لم یتم االعالن عنھا خالل قرار مجلس التعلیم ال
القرار اال انھ ھنالك اسس عامة نطرحھا امام الجمیع وحتى متخذي القرار ، كیف سنطلب من ابن 

عاما ان یقیم اداء ابیھ من ناحیة  ادارتھ لمنزلھ او حتى ادارتھ للمنزل مالیا  ١٨داخل االسرة بعمر الـ 
او تعاملھ مع سلوكھ ، وھو باالساس قد یكون یحمل اخطاء ما زالت لم تكتمل بعد النھ بعمر ال  ،

یؤھلھ بشكل كامل ان یتخذ قرارا بحق ابیھ رغم انھ یعرف عنھ كل التفاصیل ، لكن ذلك قد یؤذي ابیھ 
ة الن اباه رفض وال ینصفھ ویاخذه الى اماكن بعیدة  عن شخصیتھ الحقیقیة ، النھ االن بحالة غیر جید

  .قرارا یتعلق بحیاتھ الیومیة وھو غیر مقتنع لذا فتقییمھ البیھ سیكون بالطبع بعیدا عن اي عدالة ؟
وبطبیعة الحال فرؤساء جامعاتنا لیسوا مالئكة وال انبیاء وال منزلین عن االخطاء ، فھم بشر 

راء اراء طلبة وربما اساتذة معرضون الي اخطاء او افعال تدینھم باي شكل من االشكال ، لكن استق
سیحمل ابعادا شخصیة شئنا ام ابینا وال یمكن الحكم على اداء الرئیس من خالل اراء بعض الطلبة 
واالساتذة الذین ال یعلم احد كیف سیتم اختیارھم او المعاییر الخاصة بشأنھم لیكونوا حاملین لقرار 

  .ربما یغیر وجھة حیاتھ ، فأین العدالة في ذلك ؟
خال حكم الطلبة مزید من توجیھ ضربات مھینة لرؤساء الجامعات وال احد یقبل ذلك، فرئیس اد

الجامعة شخصیة اعتباریة وسیكون حدیث الجامعة وھو یقیم من استاذ ربما غیر كفؤ او طالب ال 
سأل فكیف یتم اتخذا قرار بأن ی!!یحمل من االھلیة بمكان ان یتخذ قرارا او یقیم رئیسا او حتى صدیقا 

الطالب عن رئیس جامعتھ ، مع ایماننا بقدرات وفكر العدید من  الشباب الجامعي لكن ال ان تسلم 
  .رقبة رئیس جامعة حتى ولو بجزء منھا لتوضع بید طالب بصرف النظر عن وعیھ وقدراتھ 

ق قرار تقییم رؤساء الجامعات كما قلنا سابقا ال یمكن ان یكون مرفوضا ھكذا بعمومیتھ النھ مطب
بالعدید من دول العالم ، وال بد بطبیعة الحال من تقییم اي مسؤول او مدیر او حتى وزیر او نائب ، 
فھؤالء القادة في اماكنھم مسؤولون عن اعداد كبیرة من البشر وال بد ان ان یكونوا على قدر اھل 

اصیل التقییم العزم واصحاب والیة حقیقیة على من ھم مسؤولون عنھم ، لكن تداعیات وامتداد تف
ال یجوز « مع تقدیرنا الكبیر لشخصیاتھم جمیعا « لرؤساء جامعاتنا ھو نقطة الخالف ومنبع المھانة 

ان نضعھم تحت طائلة المحاسبة وتقییم الشخصیة من قبل من حولھم ، ھل انت صاحب شخصیة 
لك بروح قیادیة ؟، ھل انت شخص یتمتع بكاریزما تحظى برضى لجمیع ؟ ،ھل تتعامل مع من حو

ریاضیة وتتقبل النقد والراي االخر ؟، ھل انت یا طالب راض عن رئیسك ؟، ھل یتواصل معك ؟، 

  ٩:الدستور ص
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ھل ھو مندمج مع الجسم الطالبي ؟، وھل ھل من االسئلة التي تدخل باطار المشاغبة واالساءة لھیبة 
  .وشخصیة واطار الرئیس وھو امر مرفوض

ینونیتھ وھیبتھ ال ان نقلب االمور مشاعا وساحة لمن فمحاسبة رئیس الجامعة یجب ان تحافظ على ك
یرغب بتقییم الرئیس ، فكل تلك التفاصیل واالسئلة معروف عنھا ویمكن معرفتھا دون سؤال ، 

  .فاالداء بین وواضح ویمكن الحكم علیھ دون استقراء اراء مختلفة ، ستسیئ للرئیس شئنا ام ابینا 
ا ومحافظا وال ینسى ان رؤساء جامعاتنا ھم شخصیات لم یتم فلنجعل تقییم الرؤساء متوازنا وراقی

اختیارھم بعشوائیة او بسرعة بل خضع جمیعھم الى ترتیبات وشفافیة ودقة قبل تسمیتھم وقبل ان 
یعلن عن اسمائھم ، الیس من االجدى اوال ان یحسن اختیارھم وان تتم تسمیة اشخاص مختلفین حتى 

ومعقدا  وال جدوى لھ ، فلنختار اسسا ال تسیئ لھم ولنعتمد مبدأ ال یكون اخضاعھم للتقییم صعبا 
التقییم الواضح الن تحركات وانجازات واھداف الرؤساء وما فعلوا بجامعاتھم من ایجابیات او 
سلبیات او حتى تعیینات او غیرھا واضحة للجمیع ، ولن یضیفھا تقییم او سؤال احد اعضاء مجالس 

باالصل عن تفاصیل الجامعة او استاذ ال تربطھ عالقات كیمیائیة ایجابیة  امناء ربما یكونوا بعیدین
فلنتق العدالة والشفافیة والحفاظ على ھیبة .. مع شخص الرئیس او طالب ال یعلم اسم رئیسھ او او او 

  .رؤسائنا 
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  الطویسي یرعى نشاطا توعویا حول موھبة الشباب في مواجھة الفكر اإلرھابي
  

یم العالي والبحث اللمي الدكتور عاكل الطویسي نشاطا توعویا نظمھ منتدى أبناء رعى وزیر التعل
الموھبة عند الشباب في مواجھة الفكر (البلقاء الثقافي وبالتعاون مع مدیریة ثقافة البلقاء بعنوان 

  .في رحاب جامعة البلقاء التطبیقیة) االرھابي
   

هللا سرور الزعبي والنائب الدكتور علي وفي الحفل الذي حضره رئیس الجامعة الدكتور عبد
الحجاحجة ومدیر ثقافة البلقاء خلیل نصیرات ومفتي البلقاء الدكتور ھاني العابد وجمع من المدعوین 

القى الدكتور علي الحجاحجة كلمة  باسم المنتدى عبر فیھا عن جزیل شكره  لجامعة البلقاء التطبیقیة  
الھام والشكر لمنتدى ابناء البلقاء الثقافي على سعیھ الدؤوب في على احتضانھا لھذا النشاط التوعوي 

المساھمة بتنظیم مثل تلك االنشطة  الھادفة الى التبصیر والتوعیة بمختلف القضایا التي یعاني منھا 
  .المجتمع االردني والمنطقة باكملھا  وعلى راسھا قضیة االرھاب والتطرف 

ر الوسیلة االفضل واالقوى التي تساھم في حل مشكلة االرھاب واشار الحجاحجة  الى ان الفكر یعتب 
والتطرف واصفا الشباب بانھم قادة الفكر وبعزیمتھم یستطیع المجتمع اجتثاث ھذه الظاھرة السلبیة 

كما تخلل النشاط مناظرة بین  فضیلة الدكتور  ھاني العابد مفتي .التي تفكك االسر وتدمر المجتمعات 
  . دد من الشباب تضمنت العدید من األسئلة المتعلقة بموضوع االرھاب محافظة البلقاء وع

وقدم أعضاء منتدى ابناء البلقاء الثقافي  فقرات متنوعة تضمنت قصائد شعریة ومسرحیة ساخرة 
  .وضحت االثار التدمیریة التي یخلفھا االرھاب على حیاة الفرد والمجتمع

  ٩:الدستور ص
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  "األندروید"لنظام  طالبا أردنیا یبتكرون تطبیقات ذكیة ١٩
  

" االندروید" طالبا اردنیا في ابتكار وبرمجة تطبیقات للھواتف الذكیة العاملة بنظام تشغیل  ١٩نجح 
ھیلو ورلد كدز االردني المتخصص في تعلیم البرمجة " بعد أن اجتازوا خمسة مستویات لبرنامج 

  .للصغار
  

" زینك"في منصة زین لالبداع  HelloWorldKidsوعرض الطالب خالل فعالیة نظمتھا أكادیمیة 
سنة تطبیقاتھم امام لجنة تحكیم متخصصة اشادت بانجاز  ١٤سنوات الى  ٩وھم من الفئة العمریة من 

الطالب ومقدرتھم على ابتكار مثل ھذه التطبیقات في مثل ھذا العمر، وطریقة عرضھم لمشاریعھم 
بلة لالستخدام عبر الھواتف الذكیة التي سھلت حیاة الذكیة التي یمكن تسویقھا وتحویلھا الى تطبیقات قا

  .الناس االجتماعیة والعملیة
  

وضمت لجنة التحكیم المدیرة التنفیذیة لمبادرة التعلیم االردنیة نیرمین النابلسي، والمدیر التنفیذي 
فیصل حقي، والمؤسسة والمدیرة التنفیذیة الكادیمیة ھیلو ورلد كدز حنان  ٥٠٠لصندوق اویسیس 

  .خضر
  

وشھدت الفعالیة عروضا متمیزة للطالب وتطبیقاتھم التي تنوعت بین تطبیقات تعلیمیة وطبیة والعاب 
الكترونیة، حیث أسفرت نتائج العرض والسباق بین الطالب عن فوز الطالب محمد عوض هللا 

سان خضر بجائزة المركز االول، وعمر سلیم شدید بجائزة المركز الثاني، فیما نال الطالب مھند غ
  .بجائزة المركز الثالث

  
وحازت الطالبة االء غسان بجائزة المتسابق االكثر اصرارا، وكنز مجدالوي بجائزة التطبیق االكثر 

  .قابلیة لالستخدام
  

وقالت خضر اننا نفتخر بكل طفل یتخیل فكرة ویستطیع تطبیقھا كبرنامج، فقد ظھر في ھذا الحفل 
واننا ننشىء جیال قادرا على صناعة التكنولوجیا ونعتمد علیھ . تھمقدرات المبرمجین الصغار وابداعا

  " .في المستقبل الیجاد حلول لمشكالت حیاتیة من خالل البرمجة 
  

 ٨وبرنامج ھیلو ورلد كدز ھو برنامج دراسي متقدم لتعلیم البرمجة لألطفال في سن مبكرة من 
اسیة، ودمجھا مع المنطق، التفكیر التحلیلي، سنوات، یقوم المنھج بتبسیط مفاھیم علوم البرمجة األس

  .ومھارات ریادة األعمال
  

واكدت النابلسي، اھمیة تعلیم الصغار لغات البرمجة في المراحل التأسیسیة وتعمیم الفكرة في 
مدارسنا، مشیرة الى ان البرمجة والتطبیقات الذكیة الیوم دخلت كل مناحي الحیاة وتخدم كل 

  .وفیھا مستقبل لھؤالء الطالبالقطاعات االقتصادیة 
  

واشادت باالفكار والمشاریع التي جرى عرضھا والتي تعكس وعیا من الطالب كونھا لم تقتصر فقط 
  .على تطبیقات االلعاب

  

   ١٧:الدستور ص١٢/-١:االنباط ص
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واكد حقي ان البرمجة یجب ان تدرس في مراحل عمریة مبكرة حیث ان الكثیر من الدول اعطت ھذا 
العالمي برمتھ یتحول الیوم الى الرقمیة والتطبیقات الذكیة في الموضوع رعایة وعنایة الن االقتصاد 

  .كل القطاعات
  

واشار الى ان مشاریع الطالب قابلة للتطویر وطرحھا في المتاجر االلكترونیة العالمیة وحتى تحویلھا 
  .الى مشاریع مستقبلیة لھم، مشیرا ایضا الى الثقة والوعي في طریقة عرض الطالب لمشاریعھم
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  »مكتبة المجمع لألطفال«مع اللغة العربیة یفتتح مشروع مج
  

مكتبة المجمع لألطفال، وبین «افتتح األستاذ الدكتور خالد الكركي صباح السبت الماضي مشروع 
خالل افتتاحھ المشروع بمقر مجمع اللغة العربیة أن العنایة باللغة العربیة وتمكین األطفال من اتقانھا 

ً أن أبواب المجمع ستكون مفتوحة أمام األطفال كل یوم سبت یقع في صلب أولویات ا لمجمع، مؤكدا
 ً ً حتى الساعة الثالثة عصرا   .من الساعة العاشرة صباحا

  .وقال الكركي أن المجمع یفكر بإطالق مجلة تعنى باألطفال ومسابقة للخطابة خاصة بھم
الھدھد، وعرض مرئي تفاعلي واشتمل حفل االفتتاح قراءة قصصیة لألطفال قدمتھا القاصة روضة 

  .»مشروع الھدھد، لألخوین بشتاوي«للمحتوى اإلبداعي للغة العربیة 
للقراءة » مكتبة عابر سبیل«كما تضّمن الحفل مسابقة ثقافیة وجھت لألطفال، وزاویة خاصة برواد 

لألطفال بإشراف الدكتورة رائدة أخو زاھیة وطاقم مرافق لھا، وانتھى حفل االفتتاح بعروض مرئیة 
  .من القصص المصورة وغیرھا من النشاطات التفاعلیة المشجعة على القراءة

  ٢١:الدستور ص
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  شكرا وزیر التعلیم العالي

  
  

  محمد عاطف الخمایسھ
  

كلمات الشكر أجمعھا كحبات اللؤلؤ المنثور لمعالي وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي األستاذ 
جوري ،فالیوم اكتملت الحلقة بالمشروع الوطني لتقییم الدكتور عادل الطویسي وألفھا كباقة ورد 

رؤساء الجامعات من خالل إشراك الطلبة في التقییم ، لست بعید فأنادیك ولكنك قریب فأناجیك مؤكدا 
محبتنا واعتزازنا فیك ، متابعة دائمة وحثیثة لكل كبیرة وصغیرة وتواضع الكبار سمات تؤكد أن 

مشھود لھما بالطھارة والنظافة، من یقرأ العنوان ویذھب للمتن قد یعتقد  التعلیم العالي بیدین أمینتین
أن الكاتب ینافق للوزیر ولكن معالیھ ال یحب المنافقین والكاتب أیضا كذلك ولھ عالقة شخصیة 

  .وصداقة منذ سنوات وسنوات بمعالیھ مما یجعل الحدیث علمیا وتحلیلیا ومحایدا 
ال تمر بسالم ، ففي كل یوم نسمع عن جدید وعن خطوة إصالحیة  التغییر لیس سھل وریاح التغییر

على الطریق السلیم سنصفق لكل رئیس جامعة یجتاز امتحان الكفاءة وكلھم ثقة وأفاضل وقامات ال 
نشكك بھم وال یحق لنا ذلك ولكن اإلدارة الجامعیة تختلف تماما عن المھارة األكادیمیة ، وال بد من 

تدور وال نملك جمیعا إال أن ندور معھا فما كان حدیثا قبل أشھر وسنین أصبح  التغییر فعجلة الزمن
  .الیوم قابعا في كتب التاریخ وما كان مرجعا أصبح نظریة أثبت بطالنھا 

فبعیدا عن االستعراض اإلعالمي والبھرجة الزائفة توضع معاییر واضحة وتقاریر مجالس األمناء 
تقیم آداء الرؤساء ورأي األكادیمیین واإلداریین في الجامعات وأخیرا  التي تقرر أن تقیم آدائھم قبل أن

  .الطلبة ھي شھادة ال تحتمل الخطأ عند اتخاذ القرار
وتوضع قرارات تنظم الجسم األكادیمي ویوضع االنجاز معیارا ال حیاد عنھ وتخصص المدد الزمنیة 

ارة كبیرة وال صغیرة من مفاصل الحیاة لتحدد فترة للعمل وال یترك الوقت مفتوحا ، وال تترك الوز
األكادیمیة دون تدخل واضح وصریح الصالحھا والوصول الیھا بعیدا عن الكلمات المنمقھ والبھرجة 

  .الكاذبة واالستعراض امام االعالم
  

شكرا معالیك وقد تكون ھذه أول كلمة شكر من القلب إلى القلب دون نفاق أو ریاء تنشر لمسئول ال 
ھ عالقة عمل وال مصالح انما نعلق على اآلداء الراقي والمھنیة العالیة ومجلس التعلیم تجمعنا فی

العالي دائم االنعقاد شكرا لكم ، وشكرا لھیئة االعتماد عام من العمل واالنجاز ومسیرة ظافرة بعون 
ي ظل هللا عنوانھا األمل بأن الغد أفضل ویقودھا التغییر في كل صغیرة وكبیرة نحو وطن أجمل ف

  .قیادتھ الھاشمیة الملھمة 
فإلى األمام وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بخطى ثابتة ورؤیة ثاقبة وعیون تنظر للمستقبل 
نظرة األمل المحفوف بالعمل وطریقكم مفروش بالورد والیاسمین منثور بالذھب كرمال البتراء التي 

  .رفدت األردن بالقامات العلمیة واألكادیمیة
هللا األردن منارة أمن وأمان وشعاع علم لینیر دروب العالم في حمى راعي العلم جاللة الملك حمى 

  .المعزز عبد هللا الثاني بن الحسین حفظھ هللا ورعاه وولي عھده األمین

  طلبة نیوز

 مقاالت
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  أسباب االنفصام وأھمیة العالج: جامعاتنا والحلول االقتصادیة 
  

  جمال الحمصي.د
  

كومیة في األردن وتوفر مئات الجامعات في وطننا العربي، تعیش جامعة خاصة وح ٣٠رغم تواجد 
جامعاتنا األردنیة والعربیة حالة غیر مفھومة من التوحد مع الذات واالنعزال عن الصناعة واالقتصاد 
والتحدیات المجتمعیة مع انھا یفترض أن تملك بعضا من أفضل العقول البشریة الالزمة لتولید 

توفیر خیارات السیاسة العامة للتعامل مع المشكالت االقتصادیة بشكل خاص الحلول أو على األقل 
  . والمجتمعیة المتفاقمة بصورة عامة

أین دور أقسام وأساتذة االقتصاد في جامعاتنا في : ولكي ال أسرف في التنظیر على القارئ أتساءل
دي لمشكالت عجز التخطیط التنموي االستراتیجي وفي تخفیف معدالت الفقر والبطالة والتص

  الموازنة العامة وتدني القوة الشرائیة والتباطؤ االقتصادي الراھن؟ 
أین دور أقسام الھندسة والتخطیط وأساتذتھا في التعامل مع تحدیات النقل العام وارتفاع كلفة البناء في 

اھمة أقسام بالدنا؟ أین دور كلیات االدارة في إعادة ھندسة القطاع العام وتحسین كفاءتھ؟ أین مس
وبالتالي " المشاركة في المخاطر"االقتصاد اإلسالمي والمصارف اإلسالمیة في زیادة عقود وأدوات 

زیادة االستثمار االنتاجي؟ بل أین مساھمة أقسام وأساتذة علم االجتماع والتربیة في تخفیض معدالت 
  ..الجریمة واالنحراف السلوكي والطالق في مجتمعاتنا؟

ض أن یكون لكل علم وقسم جامعي تطبیقاتھ العملیة ومساھماتھ في التخفیف من وھكذا؛ إذ یفتر
  .المشكالت االقتصادیة والمجتمعیة الحادة والمزمنة

وألغراض المقارنة، تساھم الجامعات في الغرب باعتبارھا مؤسسات بحثیة مستقلة في دراسة 
لمتاحة للتعامل معھا، الى جانب المشكالت المجتمعیة والتحدیات الوطنیة وفي بلورة الخیارات ا

  . دورھا التقلیدي في التدریس ونقل المعرفة إلى األجیال القادمة
ونظرا ألھمیة تحسین كفاءة قطاع التعلیم العالي وانتاجیتھ، یھدف ھذا المقال إلى تقصي األسباب 

األسباب  في قطاع التعلیم العالي األردني مع ایراد بعض" التوحد"الرئیسیة الكامنة لظاھرة 
  .التوضیحیة ألھمیة التعامل مع ھذا التحدي الوطني

ولیس " التدریس النظري"السبب األول لظاھرة التوحد واألھم برأیي ھو تركیز جامعاتنا على رسالة 
على رسالة البحث التطبیقي وتقدیم االستشارات وتطویر السیاسات العامة، وكأن الرسالة األخیرة ھي 

ً من مھام القطاع   . العام ومؤسساتھ البیروقراطیة حصرا
ھذا واضح في خطط المواد الدراسیة لكن أیضا في معاییر تعیین الكادر األكادیمي في جامعاتنا 

  .األردنیة والعربیة عموما
ففي حین تسعى الجامعات الغربیة المرموقة إلى توطین الكفاءات التدریسیة والخبرات العملیة على  

في مجال معین شخص مؤھل للتعیین " خبرات تطبیقیة"من یملك حد سواء، وبالتالي تعتبر 
والتدریس والترفیع حتى وان لم یكن یملك درجة الدكتوراة بالضرورة، تصر جامعاتنا على اعتبار 

كمعیار أساسي ووحید للتعیین في رتبة محددة وأساس للترفیع في " الخبرات التدریسیة"سنوات 
  .الكادر األكادیمي الجامعي

رغم انھم ) أعلى رتبة جامعیة" (أساتذة ممارسون"غرب، یعتبر ذوي الخبرات العملیة الممیزة في ال
  .یحملون الشھادة الجامعیة األولى أو الثانیة فقط

السبب الثاني ھو غیاب أولویات البحث الجامعي على مستوى مؤسسي أو وطني، مع التركیز على 
  . يالجانب النظري ولیس التطبیقي من البحث العلم

فلیس ھنالك من جھة مركزیة تحدد أولویات البحث التطبیقي في نظام التعلیم العالي عندنا، والتي 
وثیقة رؤیة االردن (یفترض ان تكون مستمدة من األولویات الوطنیة ومن برامج التنمیة وخططھا 

  ٢:سوق ومال ص/الغد
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ً دون اي )٢٠٢٥ تنسیق جوھري ، وبالتالي یجتھد كل دكتور باختیار البحث النظري الذي یراه مناسبا
  .مع غیره، وھمھ الوحید على األغلب ھو االیفاء بشروط الترفیع

السبب الثالث، ھو البیئة الطاردة للكفاءات المتفرغة وزیادة نسبة المحاضرین غیر المتفرغین في 
  .نظام التعلیم العالي

الزم لتوفیر وفي حین ان للمحاضرین غیر المتفرغین دور ایجابي في سد فجوة الكادر االكادیمي ال
خدمات التدریس ألعداد متزایدة من الطلبة في الجامعات الحكومیة االردنیة، اال ان رسالة ھؤالء 
المحاضرین تنحصر في التدریس قصیر األجل وال دور لھم في دعم البحث العلمي في جامعاتنا 

غین في ولیس متوفر لألسف أیة احصاءات حول حصة أو مساھمة ھؤالء المحاضرین غیر المتفر
  .اجمالي عدد الساعات التدریسیة المقدمة من قبل نظام التعلیم العالي في المملكة

السبب الرابع ھو دور االعتبارات التجاریة وغیر المھنیة في اختیار الكادر التدریسي في الجامعات 
یر وھذا السبب یطول شرحھ، فمثال من غ. الخاصة والعامة، بمن فیھم المحاضرین غیر المتفرغین

المستبعد ان تفضل جامعة خاصة تعیین دكتور غیر اردني حاصل على الدكتوراة من جامعة غیر 
غربیة العتبارات الربح والخسارة فقط، رغم توفر الدكتور األردني األكفأ والمتخرج من جامعات 

  .أمیركیة أو بریطانیة
یة عن قوائم افضل وبالعودة الى صلب الموضوع، وفي ضوء غیاب الجامعات األردنیة والعرب

الجامعات حول العالم، یمكننا االستنتاج بحاجة قطاع التعلیم العالي في العالم العربي إلى اصالحات 
ھیكلیة تتجاوز الشكلیات وتصل الى الرؤى والتشریعات والقیادات والموازنات والحوافز المالیة 

وزارات التعلیم العالي وھیئات اعتماد  مثل(وكفاءة الجھات الرقابیة والتنظیمیة لقطاع التعلیم العالي 
  ). مؤسسات التعلیم العالي

ونحن في األردن أولى بھذه االصالحات الھیكلیة في ضوء اعتماد تنافسیة اقتصادنا على الموارد 
البشریة عالیة الكفاءة، سواء في مجال توفیر الحلول لقضایا السیاسة العامة، أو توفیر مصادر ومزایا 

حواالت العاملین في / القتصادي المستدام، أو على صعید توفیر الدخل الخارجيجدیدة للنمو ا
أو ما (الخارج، أو في مجال توفیر الخدمات التعلیمیة العالیة ألعداد متزایدة من الطلبة غیر األردنیین 

  ).فضلت تسمیتھ في مقال سابق بالسیاحة القائمة على المعرفة
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 اعالنات

 ١٤:الغد ص/٣٩:ص الرأي 
  



  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 
32 

.  
  

  
  
  
  بعد عودة االھل -ي الغوانم مخیبر محمود المجل -
  
  دابوق - علي محمد الشھابي  -
  
  مادبا -روجینا مفضي عیسى الصفدي  -

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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الحكومة وافقت على تجدید حصریة شراء خدمات االمن والحمایة لجمیع الوزارات والدوائر 
اعدین العسكریین والمؤسسات الحكومیة مباشرة من المؤسسة االقتصادیة واالجتماعیة للمتق

والمحاربین القدماء لمدة سنة اعتبارا من تاریخ انتھاء العمل باالتفاقیات الحالیة في السادس والعشرین 
من ایلول المقبل شریطة ان تكون عملیة الحمایة بإشراف من قبل عسكریین من االجھزة االمنیة 

المواقع التابعة لوزارتي الصحة  والعسكریة وتواجدھم في ھذه المواقع باللباس العسكري باستثناء
  .والتربیة والتعلیم والتي یحددھا مجلس الوزراء

  
موقع مفوض محمیة البترا األثریة واالرث الحضري في إقلیم البترا ال یزال شاغرا منذ ما یزید على 

  .شھر بعد أن قامت الحكومة بتعیین المفوض السابق نائبا لرئیس سلطة منطقة العقبة
  

أموال االوقاف اعلنت عن رغبتھا التعاقد مع جھات عدة القامة مشاریع استثماریة في  دائرة تنمیة
صویفیة وحجار النوابلسة والرونق ووادي السیر وصویلح وناعور ( قطع االراضي الواقعة في 

الدائرة اعلنت ایضا عن حاجتھا لالستثمار في اراض )..  BOT( باسلوب ) وجبل الزھور والمفرق
ودعت الراغبین باالستثمار الى مراجعتھا اعتبارا من الیوم وحتى . م العساكر في ناعورزراعیة في ا

  .الواحد والعشرین من آب
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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قام السفیر الفلسطیني في عمان عطاهللا خیري بزیارة لبیت عزاء الشھید المرحوم محمد الجواودة 
  .لسطیني محمود عباسوقدم التعازي لذوي وعائلة الشھید كما نقل لھم تعازي الرئیس الف

  
  

م مركز الحیاة  ّ راصد أمسیة انتخابیة عند الساعة السابعة والنصف من مساء الیوم اإلثنین في  -ینظ
فندق جینیفا بھدف اإلعالن عن نتائج المقابالت التي أجراھا مع مرشحي مجالس المحافظات والتي 

سیتم االعالن عن نتائج استطالع كما . تتضمن الخلفیات المھنیة والعلمیة ومجموعة من المؤشرات
كما سیتم اإلعالن عن الشراكة بین راصد . راصد حول توجھات األردنیین لالنتخابات القادمة
  .واالتحاد االوروبي والوكالة االسبانیة للتعاون والتنمیة

  
ة خاطب دیوان الخدمة المدنیة أمس وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بكتاب رسمي یتعلق بضرور

الحاق دراسة التخصصات المشبعة والراكدة بسوق العمل لطلب القبول الموحد في الجامعات 
  .الرسمیة، لیتم اعتمادھا كجزء من عملیة تعبئة الطلب

  
  

طالبة بحسب ارقام  ١٢٠طالب في المرحلة الثانویة في األردن ھناك ما یقارب  ١٠٠مقابل كل 
  .تربویة حدیثة

  

 صنارة الدستور
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هللا الثاني أمس واجب العزاء آلل اللوزي والكباریتي بوفاة أرملة رئیس الوزراء  قدم جاللة الملك عبد
جاللتھ زار أمس بیت . األسبق أحمد اللوزي، ووالدة رئیس الدیوان الملكي األسبق ناصر اللوزي

  .العزاء في عمان، وقدم تعازیھ آلل الفقیدة
  

أردنیة وعربیة خالل حفل استقبال  أوركسترا الجیش األمیركي لجأت إلى عزف مقطوعات من أغان
أقیم لرئیس ھیئة األركان المشتركة للقوات المسلحة الفریق الركن محمود عبد الحلیم فریحات 

التي كانت " ریدھا ریدھا"كان من ضمن المقطوعات معزوفة األغنیة الفولكلوریة . لواشنطن قبل أیام
  .غنتھا سمیرة توفیق

  
نیة ستیفان بیشلر یعقد غدا الثالثاء أول لقاء صحفي لھ منذ تسلمھ الرئیس التنفیذي للملكیة األرد

یتحدث بیشلر في اللقاء حول واقع الشركة وخططھا المستقبلیة لتعزیز . منصبھ الجدید قبل أسابیع
  .حصتھا في سوق صناعة النقل الجوي ومواجھة األزمة المالیة

  
یعازه للوزارات والمؤسسات الحكومیة نقل أعضاء في مجلس نقابة الصحفیین عن رئیس الوزراء إ

بإعطاء األولویة في التعیین بالوظائف اإلعالمیة الحكومیة للصحفیین من أعضاء النقابة الممارسین، 
  .وضرورة تسھیل التواصل مع وسائل اإلعالم

  
تستعد مؤسسة الضمان االجتماعي إلطالق حملة إعالمیة تستھدف الحد من ظاھرة التقاعد المبكر، 

المؤسسة شرعت باستطالع آلراء الناس في موضوع التقاعد ". بّكیر ع تقاعدك"عنوان  وتحت
 ٤٧ألفا، یمثلون  ٩٤المبكر عبر موقعھا، في وقت وصل فیھ عدد المستفیدین من التقاعد المبكر إلى 

  .من إجمالي متقاعدي الضمان% 
  

ً " شباب نحن األردن"انتخبت ھیئة  الھیئة، التي . لھا باإلجماع المحامي سامي خلف الخوالدة رئیسا
 .، أطلقت مجموعة من المبادرات الشبابیة والتطوعیة بمختلف المجاالت٢٠٠٧تأسست العام 

 زواریب الغد
  


