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  األمیر الحسن یشارك في ندوة "واقع المیاه في االردن" بالجامعة االردنیة

  

شارك سمو األمیر الحسن بن طالل، رئیس مجلس أمناء الجمعیة العلمیة الملكیة، في الندوة 

المتخصصة التي نظمھا مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة األردنیة، حول "واقع المیاه في 

  .ألربعاءاألردن والتحدیات التي تواجھ ھذا القطاع"، والتي عقدت امس ا

ً لمحدودیة مصادر المیاه في األردن  ً لألردن، نظرا ً حقیقا وأكد سموه أن موضوع المیاه یشكل تحدیا

  .وتأثیر ھذا القطاع على مختلف أوجھ التطور الصناعي والزراعي والحضري

 ً ً دائما لدعم  ونوه سموه إلى أن العدید من المؤسسات الدولیة تھتم بھذا القطاع الحیوي وأبدت استعدادا

  .الخطط والمشاریع المائیة في األردن

وأشار سموه إلى إنھ تم إختیار األردن مقًرا للمرصد العالمي للمیاه والسالم، وھو مرفق دولي یھدف 

لتشجیع وتفعیل الجھود الرامیة لالستفادة من المیاه من أجل السالم الشامل. ویشار إلى أن مركز 

ذا المرصد. وأعرب سموه عن أملھ أن یتم النظر إلى قطاع جنیف للمیاه قد طلب من سموه رئاسة ھ

المیاه نظرة شمولیة من حیث تشخیص المشكالت والعمل على أیجاد الحلول المستدامة وآلیات 

  .التعاون اإلقلیمي بین دول المشرق العربي

تناولت وتحدث في الندوة العدید من الخبراء في شؤون المیاه وابعادھا االستراتیجیة واألمنیة. و

  .األوراق العلمیة المقدمة خالل الندوة االنعكاسات السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة لقطاع المیاه

 أخبار الجامعة

 ٣الغد ص:/عمون
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وأشار الدكتور موسى شتیوي مدیر المركز، في ورقتھ إلى التحدیات التي تواجھ قطاع المیاه في 

شاكل التقنیة التي تواجھھ األردن، والواقع الحالي لقطاع المیاه من حیث الموارد واالستخدامات، والم

  .وتحدیاتھا المستقبلیة

وعرض الدكتور حسام حسین السیاسات المائیة في حوض الیرموك واالتفاقیات اإلقلیمیة المتعلقة 

بھذا الحوض وحوكمة المیاه العابرة للحدود والسیاسة المائیة لألردن. فیما تحدث الدكتور إلیاس 

ً  سالمة عن خیارات زیادة كمیات المیاه المتاحة في األردن وتعزیز الكفاءة المائیة بما ینعكس إیجابیا

على احتیاجات المواطنین من المیاه المنزلیة والقطاعات األخرى كالزراعة، وتشجیع جلب االستثمار 

خاصة في القطاع الصناعي وغیره من القطاعات. فیما تحدث أمین عام وزارة المیاه المھندس علي 

في تنفیذ سیاسات نافعة إلدارة قطاع المیاه في األردن بما یحقق التوازن بین  صبح عن جھود الوزارة

  .االحتیاجات المائیة واالمكانات المائیة المتوفرة في المملكة

وكان رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عبدالكریم القضاة، قد أكد في بدایة اللقاء على أن الجامعة 

ً للقضایا الوط ً مساندا نیة والبحث العلمي في المجاالت كافة والحقول التي تھدف لتلبیة ستبقى مركزا

المصالح األردنیة.



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أن) عم٩٦٢-٦( 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 
5 

  نائب رئیس الجامعة االردنیة یقدم استقالتھ

   

الدكتور زید بقاعین استقالتھ لرئیس قدم نائب رئیس الجامعة االردنیة لشؤون الكلیات العلمیة 

   .الجامعة

وكشف مصدر مطلع ان رئیس الجامعة الدكتور عبدالكریم القضاة قبل االستقالة وانھ سیتم عرضھا 

  .على مجلس االمناء كونھ ھو صاحب القرار النھائي

دراسي وعلمت عمون ان الرئیس سیكلف احد النواب الحالیین بشغل المنصب لحین بدایة العام ال

  القادم.

 عمون
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 احالة مواطنة من جنسیة عربیة "للقضاء" زّورت كشف عالمات منسوب للجامعة األردنیة

عربیة زّورت كشف  أحال مجلس ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد إلى اإلدعاء العام مواطنة من جنسیة

أحد المستشفیات الخاصة بقصد  عالمات منسوب للجامعة األردنیة وتّم إحالة تقاریر طبیة مزورة من

ازة لمدة خمسة أشھر نسبة عجز غیر حقیقیة وإج التحایل على إحدى شركات التأمین والحصول على

  دون وجھ حق

 

  /مدار الساعةالكترونيالرأي 
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‘No intention’ of lay-offs after UJ finds 
1,500 positions redundant 
 
 
Approximately 1,500 employees at the University of Jordan (UJ), are in 
redundant positions, according to a recent statement by its president, Abdel 
Kareem Qudah. 
The annual cost of these extra employees is estimated at JD14 million, and 
their positions are all administrative, according to the president’s statement. 
“We, however, have no intention of letting anyone go,” Qudah said in a 
recent press conference. 
Siwar Manaseer, an employee in UJ’s communications department, told The 
Jordan Times that the employees would not be fired because, “instead of 
dismissing the additional employees, the president has chosen to stop hiring 
anyone for their positions once they quit or retire”. 
Last year, UJ took 200 employees off its payroll without refilling their 
positions, saving JD2 million. 
“The fact that the additional employees were hired by their superiors, despite 
not being needed, is not the employees’ fault, so it would be unfair to 
dismiss them through no fault of their own,” said Riyad Mohtaseb, head of 
UJ’s Finance Department. 
UJ’s academic to administrative ratio is 1:2, while internationally the 
“normal” rate is 1:1, according to Qudah’s statement. 
The extra jobs have been weighing down the university’s budget, which 
Qudah said “had to borrow JD 5.5 million last year, when it could not pay 
salaries in September, October and November”. 
However, Qudah also said that UJ only received JD4 million out of the JD8 
million assigned to it in 2018, which also exacerbated its finances. 

.

  ٣تایمز ص:الجوردان 
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SPARK فكرة طالبیة للتعلم على الربوت تجوب قرى الكرك  
  

انجاز من اصل  -الطالبیة على المركز األول في مسابقة الریادة الوطنیة «   SPARKحازت شركة 
  مشروع مشارك على مستوى الجامعات األردنیة. ١٠٠

یة تعنى بتعلیم الروبوت والھندسة والفیزیاء وتطویر سبارك ھي شركة مجتمعیة نتجت عن فكرة طالب
ألن كل شيء یبدأ من «المشاریع إلنتاج الحلول التي تسعى للتقدم والتطور في المجتمع تحت شعار 

  »شرارة
جاءت الفكرة من الطالب زید شملي طالب الھندسة الكھربائیة والطالبة فّي الصرایرة طالبة ھندسة 

، حیث تبلورت الفكرة عندما كان زید یقوم بالتدریب بشكل فردي في قرى المیكانیك في جامعة مؤتة
محافظة الكرك حیث تقع جامعتھ مؤتة عندما كان یاخذ المعدات معھ ویبدأ بتعلیم اطفال القرى على 

  الروبوت من االلف الى الیاء. 
ة الى المزید والى ما یقول زید بان التغذیة الراجعة من ھذا التدریب العشوائي، ھو التعطش لدى الطلب

ھو متقدم اكثر في المجال، وحینھا اقترح زید الفكرة على زمیلتھ فّي الصرایرة حیث كان القبول 
المطلق بان تتعاون مع زمیلھا؛ النھا مؤمنة بان ھذا الطریق الیوجد فیھ اي نوع من الخسارة، وفي 

مجتمع بالنفع، حیث ان الطلبة في المقابل تنمیة لمھارات وابداعات الطلبة والذي سینعكس على ال
القرى ینھون ھذه الدورة ان صح التعبیر بالخروج بمقترحات لمشاریع تحل بعض المشاكل في 

الذي یوسع مدارك الطالب  STEAMالمجتمع، كون ان ھذا العلم مبني بشكل أساس على نظام 
  وینعكس علیھ بشكل إیجابي وخاصة في الشأن الدراسي.

فكانت من مركز مصادر التعلم في منطقة المزار بالقرب من » سبارت«وتحدث زید عن انطالقة 
الجامعة عندما قامت كلیة الھندسة باختیارھم بناء على طلب من وزارة التربیة والتعلیم یتعلق باختیار 
طلبة من جامعة مؤتة مختصین في الروبوتیكس لیقوموا بتدریب الطالب خالل حصص النشاط 

لمخصصة لطلبة المدارس في منطقة الكرك، حیث كان اول یوم تدریبي للطلبة ھو اخبارھم بان ا
علیھم المسؤولیة في تدریب طالب زمالء لھم وان ھناك مشروعین للتخرج من ھذه الدورة؛ مشروعا 
في مجال الربوت والمشروع الثاني یكون ھدفھ حل لمشكلة یعاني منھا المجتمع، حیث اشتمل 

  على طلبة مدارس سول والمزار، والحسینیة ومؤتة.  التدریب
وفي حدیث مع الطالبة فّي الصرایرة عن طموحھم باتجاه سبارت قالت ھو الوصول الكبر عدد ممكن 
من الطلبة القادرین على تدریب غیرھم كمرحلة اولى من عملنا؛ الن علم الروبوت ھو حجر أساس 

فیة عمل االلة الذكیة، وھكذا تمكنا من اعطاء اول خطوة في عالم االختراعات والنھ ابسط مثال لكی
للطلبة. وبعد ذالك ندخل بمرحلة ان یعمل الطالب مشروع تخرج، وھكذا نكون قد اوصلنا الطلبة 

  لخطوات متقدمة جدا.
اما عن الرؤیة فتقول الصرایرة ھو ان نصل الكبر عدد ممكن من االبحاث واالختراعات المصنعة 

مستوانا كدولة منتجة رغم قلة االمكانیات، ولذالك یوجد في مخزوننا االن مشروع  اردنیا لنرفع من
لخریجة ھندسة متعطلة عن العمل، ومشروع اخر لمعلمتین في احدى مدارس الكرك، وخمسة 

  مشاریع لطلبة قید االنشاء.

 شؤون جامعیة ومحلیة

  الكترونيالدستور 
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لھم قصة احد الطلبة المتدربین بانھ صرح » لــــــدروب«وذكرت الصرایرة في معرض حدیثھا 
  وقال : 

انا تغیرت بدراستي واصبحت ادرس وقتا اطول وتعلمت الصبر على الدراسة من الربوت « 
ّّي یجعالنا نقوم بتركیب الربوت ونتمتع بالصبر لنعرف النتیجة،  والتدریب على تشغیلھ؛ الن زید وف

  لذالك اصبحت محّل دراستي.
ة مؤتة والذي قام بدعم الفكرة، وعمادة الشكر والعرفان لرئیس جامع« دروب «وقدم الطالبان عبر 

فریقا من جامعة  ١٣شؤون الطلبة بالشراكة مع مؤسسة انجاز الداعم االول للطلبة، من خالل تأھیل 
مؤتة الى النصف النھائي في المسابقة، واثنى الطالبان على الدور الكبیر الذي قدمتھ لھما كلیة 

  عقبات اثناء تطبیقھما للفكرة.الھندسة، ومصادر التعلم من تیسیر وتذلیل ال
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  کافة الصحة اتیتجاوزات بعقود وخدمات مستشف لیالنزاھة تح ئةیھ
  

وقانونیة  ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد، إلى اإلدعاء العام، تجاوزات مالیة وإداریةحال مجلس أ
وزارة الصحة  ارتكبت في عدد من مستشفیات المملكة الحكومیة، كشفتھا لجان التحقیق المشتركة من

 ٢٧وعددھا  والھیئة التي شكلت لدراسة الخدمات المقدمة في مستشفیات الصحة بكافة المملكة
  .مستشفى

 مصدر مسؤول في الھیئة، قال: ان ھذه التجاوزات كانت مشتركة بین الشركات المتعھدة بتقدیم 
 خدمات الطعام والشراب والتنظیف وبین بعض مسؤولي ومشرفي اللجان ذات العالقة في تلك

 المستشفیات
 
الثالث  اللجانواضاف المصدر، ان التحقیقات التي اجرتھا الھیئة بعدما تسلمت التقاریر النھائیة من  

االشراف في  التي شكلت على مستوى اقالیم المملكة الشمالي والوسط والجنوبي، اظھرت ان لجان
مبنى ھیئة النزاھة   عدد من المستشفیات ال تقوم بادوارھا المطلوبة في متابعة المستخدمین في

  ومكافحة الفساد في عمان
  
والمغادرة ورغم ذلك كان  وتبین ان كشوفات الدوام تخلو في بعضھا من تواقیع العمال عند الحضور 

المدیرین او رؤساء األقسام، كانوا  یتم صرف رواتب كاملة لھم دون وجھ حق، اضافة إلى ان بعض
  .یقومون بالتوقیع عن بعض المستخدمین

  
الكادر في  یع عن بعض العاملین لالیھام بانھم اردنیون. وتبین كذلك وجود نقص فيكما كان یتم التوق 

  .بعض االحیان دون تغطیتھ بعمال اضافیین مما كان ینعكس على مستوى الخدمة
  
 وتبین كذلك ان بعض العمال كانوا یعتبرون متغیبین لعدم توقیعھم على كشوفات الدوام فیما كانوا 

  .ف الرواتبیعتبرون حاضرین عند صر
  
كامل  وبینت التحقیقات كذلك وجود اسماء وھمیة مضافة على بعض الفواتیر وصرف راتب شھر 

یذكر ان الھیئة  .لھا اضافة إلى وجود كشوفات دوام غیر موقعة نھائیا تم التنسیب لصرف رواتب لھا
ارتكبت على ھذا الصعید  كانت احالت إلى االدعاء العام الجزء المتعلق بالمخالفات والتجاوزات التي

 ٢٠١٨في مستشفى البشیر في تشرین الثاني الماضي 
 
 على صعید اخر، احال مجلس الھیئة مجموعة من القضایا إلى االدعاء العام شملت قضیة تتعلق 

التجزئة  بشراء احدى بلدیات الوسط اشجار نخیل لغایات الزینة بما یزید عن ملیون دینار بطریقة
االشجار بطریقة  ألف دینار لسقایة ھذه ٧٢ن طرح عطاء، وشراء میاه بمبلغ ومن مورد واحد ودو

 لجنة المشتریات التجزئة ایضا، علما انھ لم یتم اشراك مندوب دیوان المحاسبة بجمیع اعمال
 
 وكذلك احال مخالفات في نادي البقعة الریاضي تتعلق بتأجیر الصالة الریاضیة وباستثمار ارض 

معامالت  تم احالة تجاوزات ارتكبتھا ادارة جمعیة المیامین التعاونیة لالسكان في مملوكة للنادي. كما
كما احال المجلس تجاوزات شابت تنفیذ عطاء مدرسة حیث  .افراز قطع األراضي المسجلة باسمھا

ً  تم تحصیل مبلغ فروقات مالیة من وزارة االشغال بطریقة غیر قانونیة، كما تبین ان ھناك تاخیرا
 .المدرسة رر في تنفیذ مشروعغیر مب

 

  ٢ص:ي الرأ
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 . وتم احالةوتم احالة مواطنة من جنسیة عربیة زورت كشف عالمات منسوب للجامعة االردنیة 
 تقاریر طبیة مزورة من احد المستشفیات الخاصة بقصد التحایل على احدى شركات التأمین

موظف  كما احیلوالحصول على نسبة عجز غیر حقیقیة واجازة لمدة خمسة اشھر دون وجھ حق. 
الحكومیة بقصد  في وزارة التربیة والتعلیم قدم تقاریر طبیة مزورة منسوبة لعدد من المستشفیات

وكذلك احیلت مواطنة زورت معاملة كفالة بقصد االستفادة  .التاثیر على قرارات اللجنة الطبیة العلیا
  من قرض من صندوق التنمیة

 
واحال المجلس ملفا یتعلق باحدى  .راتب الكفیل دون علمھ والتشغیل تسببت باقتطاع ستة اقساط من 

حیث تبین ان ھناك تجاوزات في االتفاقیة  شركات الطیران الخاصة واحدى شركات السیاحة والسفر
 ٥٠٠مالیة جسیمة لشركة الطیران تجاوزت  المبرمة بین الشركتین، باالضافة إلى التسبب بخسائر

مالیة واداریة بإحدى المستشفیات التابعة الحدى الجمعیات  كما تم احالة تجاوزات .ألف دینار
 تتعلق بشراء عالجات قامت بھا المستشفى بشكل مخالف لقانون الدواء والصیدلة ودون المرموقة،

  .الحصول على موافقة المؤسسة العامة للغذاء والدواء
  



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أن) عم٩٦٢-٦( 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 
12 

  
  التعلیم العالي: تصدیق الشھادات واجراء طلب المعادلة الكترونیا

  
  
  
  

ة التعلیم العالي والبحث العلمي تصدیق الشھادات واجراء طلب المعادلة الكترونیا ووقف حددت وزار
المعادلة یدویا اال لمن رغب، تمھیدا العتماد المعادلة الكترونیا بشكل كامل خالل فترة قریبة، حیث 

  أعلنت الوزارة ان التصدیق االلكتروني لن یستغرق اكثر من عشرة أیام بأقصى التقدیرات.
طالبت الوزارة الطلبة الخریجین من مؤسسات تعلیم عالي خارج المملكة وبعد تصدیق الشھادات و

ً من خالل الموقع  من قبل السفارات والقنصلیات ضرورة تعبئة نموذج طلب المعادلة الكترونیا
  .http://rceapp.mohe.gov.joااللكتروني للوزارة 

في حال عدم حصول الطالب على وثیقة التخرج وكشفت الوزارة عن ابرز الشروط للمعادلة انھ 
النھائیة من الجامعة المانحة سیتم اصدار وثیقة معادلة مؤقتة مدتھا سنة قابلة للتجدید مرة واحدة بناء 
ً بعد ذلك، وعلیھ احضار الشھادة االصلیة مصدقة حسب  على قرار اللجنة، وتعتبر الغیة حكما

یتحمل مقدم الطلب مسؤولیة صحة المعلومات والبیانات  االصول والتقدم بطلب معادلة جدید. كما
الواردة بالطلب، وكذلك صحة جمیع األختام المدمغة على الوثائق والشھادات. ووفقا للتعلیمات انھ في 
حال معادلة درجة علمیة أدنى یستعاض عن الوثائق التي تسبق الدرجة العلمیة االعلى بصورة عن 

  ى.مصدقة المعادلة للدرجة االدن
كما ان الحاصلین على شھادات علمیة من الوالیات المتحدة االمریكیة علیھم تصدیقھا من 

AMIDEAST .ومن ثم مركز الوزارة ً   أوال
والحاصلین عل شھادات علمیة من المملكة المتحدة علیھم تصدیق شھاداتھم من المجلس الثقافي 

ً ومن ثم مركز British Councilالبریطاني في األردن  الوزارة. كما یحق للطالب اإلعتراض  أوال
ً من تاریخ تبلیغ القرار.٦٠على قرار لجنة المعادلة خالل مدة أقصاھا (   ) یوما

وفي حال لم یرد التخصص العام أو الدقیق في وثیقة التخرج أو كشف العالمات علیھ احضار وثیقة 
رى، یجب تحمیل صورة من جامعة التخرج تبین تخصصھ، وعند انتقال الطالب من جامعة الى أخ

  مصدقة عن كشف العالمات للجامعة المنتقل منھا.
للتخصصات  ٢٠١٥/٢٠١٦ووفقا للمعادلة، فان معادلة الشھادة لمن معدل الثانویة العامة للتجسیر في 

% في وثیقة الشامل أو ما یعادلھا، وفي حال تم تغییر اسم العائلة علیھ احضار وثیقة ٧٠الھندسیة ھو 
المدنیة تفید بتغییر األسم، كما انھ على الطالب غیر األردني إحضار معزز لبیان سبب  من االحوال

  المعادلة داخل األردن.

  ٢-١/الدستور ص:نیوزطلبة 
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  طلب اعتراض على صنادیق دعم الطالب الجامعي ٦٠٠٠التعلیم العالي: 
  
  

طلب اعتراض  ٦٠٠٠أعلنت مدیریة البعثات في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي عن تسلم نحو 
  على صنادیق دعم الطالب الجامعي والتي اعلن عنھا قبل نحو األسبوع. ٨٠٠٠الى  مرشحة للزیادة

  
 ١٥٠٠طلب اعتراض، تم تصنیف حوالي  ٦٠٠٠وأشار مصدر مطلع في الوزارة؛ أنھ من اصل الـ 

من الحاالت اإلنسانیة التي تم تحدید معاییر وشروط لھا حیث ترتبط تلك المعاییر بحاالت مرضیة 
  عبة، وامراض مزمنة او وجود عاھات مستدیمة لدى الطالب او والده.وظروف عائلیة ص

  
وسیتم فتح باب تقدیم االعتراضات حتى مساء الثالثاء الخامس عشر من الشھر الجاري، حیث لن یتم 

تمدید أي وقت إضافي، تمھیدا للنظر في الطلبات المقدمة وإعالن القائمة النھائیة نھایة األسبوع 
  قدیرات.المقبل بأقصى الت

  
وأكدت المصدر ذاتھ، ان الوزارة ستتعامل مع الطلبات واالعتراضات بكل شفافیة ودقة وعدالة 
لضمان وصول الحق الى أصحابھ وان یحصل كل طالب على حقھ الطبیعي باستكمال دراستھ 

  الجامعیة بال حواجز مالیة تعیقھ.

  ٤/الدستور ص:نیوزطلبة 
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  »الغارمات«غنیمات: دراسة لحل مشكلة قـروض طلبة الجامعات و
  

ة منفتحة  ات ان الحكوم أكدت وزیر الدولة لشؤون االعالم الناطق الرسمي بإسم الحكومة جمانة غنیم
  دائما على االعالم وھي ترصد وتتابع جمیع القضایا التي تشغل بال األردنیین. 

ة تت س، ان الحكوم د ظھر أم وزراء بع ابع وقالت غنیمات، في مؤتمر صحفي عقدتھ في دار رئاسة ال
ذه المشكالت او  التحدیات والمشكالت التي تواجھ المواطنین وتسعى بعد رصدھا ومتابعتھا الى حل ھ
ادیا  یا واقتص كالت سیاس دیات والمش ة بالتح ة ملیئ یما ان المرحل ول، ال س ورات للحل ع تص وض

  واجتماعیا وعلى مستوى االقلیم. 
ة وتعمل دھا الحكوم ي ترص ن القضایا الت اذج م ا قضیة  واستعرضت نم ا ومنھ ول لھ ى وضع حل عل

  الغارمات واالعباء المالیة المترتبة على الطالب من صندوق دعم الطالب وملف العفو العام. 
ات وسیكون  ن مشكلة الغارم ار لحل جزء م ون دین واكدت غنیمات انھ تم تخصیص مبلغ نصف ملی

ات  الغ لھؤالء الغارم دل خالل الشھر الحالي تقدیم دفعة جدیدة من المب ات بمع اك دفع ا تكون ھن وربم
  كل شھرین للغارمات والغارمین. 

اء  ة للنس اء األولوی ز واعط ع التركی ف م ذا المل ي ھ اعدة ف اییر للمس اد مع م اعتم ھ ت حت ان وأوض
واتي  ات الل م الغارم ن ث یھن وم ة السجن عل ق عقوب م تطبی واتي ت ى والل األضعف مالیا بالدرجة األول

م  جن ول ة الس ن عقوب در بحقھ تحاول ص اییر س ات والمع ذه االولوی من ھ ھ وض دة ان د، مؤك ذ بع تنف
  الحكومة مساعدة اكبر قدر ممكن من الغارمات. 

ذه  ى وجود تصور حكومي لحل ھ داد، اشارت ال ن الس روا ع ذین تعث ة ال م الطلب وبشأن صندوق دع
داد الق ة س دء المشكلة من خالل اعادة النظر بنظام دعم صندوق الطالب بحیث ترتبط عملی ع ب رض م
  عمل الطالب ولیس بعد فترة زمنیة محددة قد ال یكون الطالب قد انخرط بسوق العمل. 

واجھھم ال  ي ت ین والمشاكل الت ي تواجھ االردنی دیات الت ة لشؤون االعالم ان التح واكدت وزیر الدول
رب  ق وضع خطة تقت دف تحقی ي ھ ن تنفصل عن اولویات الحكومة للعامین المقبلین والتي تصب ف م

ع  ة ووض ادیة واالجتماعی اد السیاسیة واالقتص ة االبع ى كاف واطن عل ا الم اني منھ ي یع المشكالت الت
  حلول واقعیة لھا كخطوة باتجاه تحقیق مشروع النھضة الوطني.

دت   ق اقتصادي، اك ى رأس فری ى واشنطن عل رزاز ال وحول زیارة رئیس الوزراء الدكتور عمر ال
ذي  م ال ف االھ ات ان المل ي غنیم تثمار ف وع االس و موض نطن ھ ى واش ھ ال ي زیارت رزاز ف ھ ال یحمل

ة  االردن والخطوات االصالحیة ومصفوفة االجراءات االصالحیة التشریعیة التي اتخذھا االردن لجھ
راءات  أن اج ة بش دول المانح دولي وال ع ال حة للمجتم ورة واض دیم ص تثماریة وتق ة االس ین البیئ تحس

  رین وعرض الفرص االستثماریة المتاحة.االردن للتسھیل على المستثم
ي   ل والمعن ة شباط المقب ده نھای ع عق دن المزم ؤتمر لن دا لم واشارت الى ان الزیارة تشكل ایضا تمھی

ؤتمر  دت ان الم رى . واك بموضوع االستثمار في االردن والذي ستحضره سبعة من الدول الدول الكب
دیم الفرص االستثماریة  یھدف الى عرض الخطوات االصالحیة في مجال تحسین بیئة االستثمار وتق

ذب  اع وج ؤتمر القن ي الم ي ستعرض ف المتاحة في المملكة، مشیرة الى وجود قائمة من المشاریع الت
  المستثمرین. 

  
ع  ة م ات طویل د مفاوض ة بع ت للمملك ات تحقق ع نجاح ا م زامن ایض دن یت ؤتمر لن ى ان م ارت ال واش

ات و ین متطلب ي لتحس اد االوروب ادرات االتح ھل للص ول اس مح بوص ي تس أ الت د المنش روط قواع ش
  االردنیة الى السوق االوروبیة.

  
ادة الصادرات   ولفتت غنیمات الى ان التعدیل الذي ادخل على اتفاقیة قواعد المنشأ تھيء المجال لزی

وق  دیر للس ا التص ددة مسموح لھ اطق صناعیة مح دن االول من ؤتمر لن ان م ت اب ث كان ة، حی االردنی

  ١ص:الدستور 
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فات اال ت مواص دیر اذا كان تطیع التص انع تس ع المص د جمی اق الجدی ب االتف ة، واالن بموج وروبی
  منتجاتھا مطابقة للمواصفات المعتمدة.

وزراء  رئیس ال واكدت ان زیارة رئیس الوزراء الى امریكا ال تنفصل في اھدافھا عن زیارات سابقة ل
و الى كل من العراق وتركیا وھناك قمة اقتصادیة في لبنا دف وھ ي ذات الھ ا تصب ف ام وكلھ ن بعد ای

خلق روابط اقتصادیة مع دول مجاورة وشقیقة والمجتمع الداعم لالردن في الوالیات المتحدة واوروبا 
ن  ر المعل ة الحصار غی ن حال ة االقتصادیة واخراج االردن م والتركیز على االستثمار وتحسین البیئ

  ة االوضاع االقلیمیة غیر المستقرة.الذي فرض علیھ خالل السنوات الماضیة نتیج
یمن، اشارت   ي ال اء ف ین الفرق ة ب ة لحل االزم وردا على سؤال حول تقدم الیمن بطلب وساطة اردنی

اني وان االردن  د الیم ي خال ة الیمن ر الخارجی الل وزی ن خ الردن م و ل دم للت ب ق ات ان الطل غنیم
  سیدرس الطلب بكل جدیة.

ن  واكدت غنیمات على موقف االردن ة بضرورة البحث ع ة الیمنی ة االزم ذ بدای ت من ح والثاب الواض
حل سیاسي ینھي المعاناة في الیمن، مشیرة الى انھ اذا كانت ھذه الوساطة من شأنھا ان تؤدي الى ھذه 

  النتیجة فاالردن سیدعمھا بكل تأكید.
ق بمش  ا یتعل ة شاملة فیم ھ رؤی ى ان االردن لدی ارت ال اة البحرین، اش ین وبشأن قن اه لتحس اریع المی

ذه المشروعات. وحول  دى ھ اة البحرین اح الواقع المائي وتحقیق مفھوم االمن المائي في المملكة وقن
العفو العام اشارت وزیر الدولة لشؤون االعالم الى ان الحكومة وعند اعداد مشروع القانون حرصت 

  على تحقیق التوازن بین العفو وحقوق االخرین وسیادة القانون.
واب   س الن وقالت ان اعداد االشخاص الذین یشملھم العفو بحسب الصیغة التي ارسلتھا الحكومة لمجل

واب  ٨یصل الى نحو  س الن دة مجل ي عھ انون ف دة ان مشروع الق ر، مؤك م كبی االف شخص وھو رق
  الذي یجري حوارات مستفیضة بشأنھ للوصول الى صیغة نھائیة . 

ك ن البن اع  وردا على سؤال حول قرض م ي ظل ارتف ھ وف ى ان ات ال الردن، اشارت غنیم دولي ل ال
ى  ى الحصول عل ة ال الي تسعى الحكوم ي االجم اتج المحل ن الن المدیونیة ووصولھا الى نسبة كبیرة م
ات  ف التزام ي تخفی ذي یساھم ف ر ال ة االم ى المملك دین عل ة ال یض عبء كلف قروض بكلف اقل لتخف

ن  المملكة لسداد المدیونیة وكلف السداد . وقالت ان الفكرة شراء قروض باسعار فائدة منخفضة بدال م
یض  ة لتخف التوازي مع خطط الحكوم أتي ب قروض سابقة بفوائد مرتفعة، مؤكدة ان ھذه االجراءات ت
تح  ات ان االردن منف دت غنیم ع سوریا، اك ة م نسبة الدین من الناتج المحلي االجمالي . وحول العالق

ع سوریا، ح ات م ى العالق ین عل ة مستمرة ب رة الماضیة والحرك دود خالل الفت تح الح م اعادة ف ث ت ی
  البلدین.

وشددت على موقف االردن الواضح والثابت منذ بدایة االزمة السوریة الداعي الى حل سیاسي ینھي 
ة مستمرة  ودا اردنی اك جھ دة االراضي السوریة، مضیفة ان ھن ى وح المعاناة في سوریا ویحافظ عل

اه  ذا االتج الملف بھ ة ب دول المعنی ن ال دا م ب جھ ذا یتطل ي وھ وریا االقلیم ودة دور س مان ع ولض
  السوري.

ة  ة االحتیاجات المطلوب ا لتلبی ادر یعمل بھ اك ك ي دمشق موجودة وھن ة ف دت ان السفارة االردنی واك
  للسوریین او لالردنیین في سوریا. 

ة اعي الحكوم ى ان مس ارت ال ردي، اش د الك وب ولی ف المطل ول مل تمرة وان  وح ھ مس ة لجلب والدول
اني  دهللا الث ك عب ة المل ات جالل ق توجیھ ة تطبی انوني لغای د دبلوماسي وق ى كل جھ الحكومة تعمل عل

  بضرورة كسر ظھر الفساد. 
وردا على سؤال اكدت غنیمات ان العالقات بین عمان وبغداد ممتازة وفي احسن حاالتھا، مشیرة الى 

ارة رئ انبین الرغبة الحقیقیة خالل زی دى الج داد ل ى بغ رة ال رزاز االخی دكتور عمر ال وزراء ال یس ال
  االردني والعراقي لتعمیق العالقات.
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اع مطول   ة البحث خالل اجتم ى طاول دین عل ین البل واشارت الى انھ تم وضع كافة الملفات العالقة ب
اریخ  بین رئیسي الوزراء واعضاء الوفدین الرسمیین وتم بحثھا بالتفصیل وتم االتفاق  ٢على وضع ت

  شباط موعدا العالن حلول او خطوات او تصورات لھذه الملفات العالقة ومنھا الملف المالي.
  
ة لوضع تصور للمشكلة ووضع   ة قانونی ة مالی ة فنی ى تشكیل لجن ق عل م التواف واكدت غنیمات انھ ت

  حلول نھائیة لھا.
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  صناعة األمن الفكري لدى طلبة الجامعات.. ضرورة حتمیة

  
  

  د. فؤاد عید الجوالدة
  

ً في ثقافتنا بلفظھا، وھدفھا في حفظ  یُعد مفھوم األمن الفكري من المفاھیم ُعرف قدیما الحدیثة التي لم ت
ً، ویُعد ھذا المفھوم ضمن سیاق منظومة مفاھیمیة متقاربة تتصل بعضھا ببعض،  االنسان والعقل معا

. ً   لتشكل بناًء متكامال
  

ً ببناء كما یُعد األمن الفكري ركیزة أساسیة لألمن المجتمعي الشامل داخل الدولة لكونھ یتعلق  أساسا
عقول أبناء المجتمع وثقافتھم وسلوكھم، وحمایتھا من األفكار الھدامھ التي تعصف بالبشر والمجتمع، 
ومن ثم تتضح الحاجة الماسة إلى تناولھ وإلقاء الضوء على ماھیتھ ومھدداتھ ووسائل تعزیز، بـأنھ 

منھج والغایة، إضافة إلى أن الفكر یحقق للمجتمع تماسكھ؛ وذلك بتحقیق التالحم والوحدة في الفكر وال
في أي مجتمع ھو الذي یحدد ھویتھ وذاتیتھ الممیزة ، كما أن تحقیق األمن الفكري لدى األفراد ھو 

  المدخل الحقیقي لإلبداع والتطور والنمو لحضارة المجتمع وثقافتھ.
  

ط علیھم من أفكار وعلیھ فإن في تحقیقھ حمایة للمجتمع عامة وللشباب خاصة ووقایة لھم مما یسق
دخیلة تعج بھا كثیر من شبكات التواصل والمعلومات، والتي تدفع نحو إحداث تغییرات متتالیة 

  ومتضاربة تنعكس آثارھا على المجتمعات ككل.
  

وإذا كان األمن الوطني في مفھومھ الشامل یعني تأمین الدولة والحفاظ على مصادر قوتھا السیاسیة 
واالجتماعیة، فإنھ یبرز ھنا البعد الفكري والمعنوي لألمن الوطني داخل والعسكریة واالقتصادیة 

الجامعات األردنیة، والذي یھدف إلى حفظ الفكر السلیم والمعتقدات والقیم والتقالید، وھذا البعد یمثل 
ً لألمن الوطني ألنھ مرتبط بھویة واستقرار الجامعات التي تدعو إلى أمن الطلبة  ً استراتیجیا ركنا

من فكرھم من كافة الشوائب التي قد یتعرضون لھا داخل وخارج الجامعات، وبالتالي أمن الوطن وأ
ً على جمیع مناحي  والترابط الرصین للمجتمع األردني، ومواجھة األفكار الھدامة والتي تنعكس سلبا

أحد األسالیب  الحیاة السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة؛ لذا یُعد تطویر مناھج التعلیم في الجامعات
ً لھذه االختراقات، وذلك من خالل إدخال مقررات دراسیة  ً منیعا الوقائیة المھمة والتي تقف سیاجا
مصممة بعنایة ومناسبة لمستویات تفكیر الطلبة، بحیث تتالئم مع طبیعة الدور الكبیر للجامعات نحو 

اق فقد اضطلعت عمادة تعزیز صالبة مجتمعھا المدني من أي خروقات قد تحصل. وفي ھذا السی
شؤون الطلبة في جامعة عمان العربیة بدور كبیر وممیز في تحقیق رسالة الجامعة التي تبنت فلسفة 
شفافھ وقویمھ تقوم على االلتزام بقواعد الخلق والصدق والنزاھة وااللتزام بمبادئ الحق والعدل 

ً ذلك م ن الثوابت العربیة األصیلة والقیم والحریة والتسامح وتقبل الرأي اآلخر والوسطیة، مستمدة
والمثل النبیلة. فنشأة الجامعة وتطورھا یستندان إلى ما ترتكز علیھ الجامعات العالمیة المعاصرة، 

  والتي تؤكد على احترام العقل ومنھجھ في التفكیر.
  

  نیوزطلبة 

 مقاالت
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ً لضرورات تبني صناعة األمن الفكري لدى الطلبة في شتى ال ً حیا میادین الواقع اآلن یحاكي تجسیدا
وعلى مختلف األصعدة التربویة والعلمیة والبحثیة والمجتمعیة داخل أروقة الجامعة، من خالل اقامة 
الندوات والمحاضرات الفكریة للطلبة داخلھا، واستضافة المتخصصین في محاربة األمن الفكري من 

دأ تبادل اآلراء قادة الرأي في األردن لیتواصلوا مع الطلبة في حوار فكري عمیق یستند على مب
والخبرات. وفي نھایة المطاف فإن الجامعات تأتى في مقدمة المؤسسات المجتمعیة المنوط بھا تحقیق 
األمن الفكري لدى طلبتھا، وذلك لمسئولیاتھا ودورھا الكبیر والقائم على إعداد المواطن الصالح، 

ً بھا تحصین طلبتھا من والعنایة بعقلھ وفكره وحمایتھ من التطرف والغلو والتفریط، فالج امعات منوطا
األفكار المتطرفة، وعلیھا واجب بناء شخصیة الطلبة وصقلھا بما یتوافق مع القیم االجتماعیة 
واألخالقیة ضمن منھاج حقیقي ومدروس، بحیث یتم انتقاء محتویاتھ بشكل دقیق، ویتم إعداده من قبل 

  خبراء ومتخصصین.
  

  العربیةعمید شؤون الطلبة / جامعة عمان 
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Higher education, education need 
action-driven, brave leadership from 
premier 

 
Nermeen Murad 

The rare and detailed insight into the University of Jordan’s financial, 
operational and academic woes provided by its recently appointed 
president, Abdul Kareem Qudah, is a noteworthy and commendable 
precedent, despite the package of challenging news it delivered. 
Qudah called on the government to pay its JD190 million debt to all 
public universities in order to allow them to stand at a point from 
which they could plan their recovery. But I think the stronger message 
in his review of the shocking numbers, whether in reference to the 
unnecessary oversupply of administrative and academic employees, 
the heavy burden of monthly salaries, the losses incurred by the 
university’s mismanaged investments and resources, failing 
academic standards, etc., is his admission that recovery will require 
extraordinary and brave planning and action. 
Qudah laid out his plans for stricter controls on spending, better 
management of the university’s investments and resources, as well 
as an ambitious vision for improving the standards of academic 
achievement for both the academic staff and the students. In all 
honesty, as I was reading the list of initiatives launched or in planning 
by the university, to address the multilayered challenges it faces, I felt 
sorry for the man and his management team, as I began to visualise 
the heavy burden of the task, its complexity and the expected 
pushback from multiple power centres, in trying to achieve it. 
In fact, one only has to read the Economic and Social Council’s 
(ESC) State of the Country report’s chapter on higher education to 
realise that the challenges facing this sector are endemic, 
multilayered, impacted by an archaic rentier mentality, hostage to 
debilitating social constructs and is actually not specific to this or that 
university but is relevant to how the sector is managed in general. 
The University of Jordan, with all the good will of its new president, 
cannot and really should not be expected to, tackle the university’s 
challenges without also receiving clear political support and incredible 
commitment from the government, and at the highest level, to 

  ٨ص:تایمز الجوردان 
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improve the working environment and regulations regulating the 
sector. 
The ESC’s report is meticulous, detailed, scans the challenges and 
proposes multiple approaches to remedial action, reviews relevant 
strategies and almost painfully identifies then reiterates the areas 
where descriptive language was highlighted in strategies but was not 
followed up with substantial action on the ground. Qudah’s public 
diagnosis of his university’s situation, only a couple of weeks after the 
launch of the report, comes almost as testament and validation of the 
ESC’s findings, as it mimics very closely the challenges that were 
identified in the report, while adding real and quantifiable examples of 
the findings’ manifestations. 
In fact, reading also through the ESC’s chapter on education provides 
an equally important and critical insight into that sector’s linked 
performance and challenges. 
So what happens now? 
Clearly, what needs to happen now is that the government must show 
it has listened to Qudah, read the ESC report and understood what is 
required to start the ball rolling towards reform. We need to also see 
clear indications that the government is serious, has political will and 
will turn its attention to the higher education as a sector and, in fact, 
to education as well as a parallel and feeding sector. 
Many believe that Prime Minister Omar Razzaz has a golden 
opportunity with the expected appointment of new ministers of higher 
education and education in a proposed government reshuffle soon. 
These appointments are where the prime minister should break away 
from the old mould and bring in leaders who are willing to disrupt, 
deconstruct and reconstruct the sectors for the benefit of the young 
people seeking better education and higher education, the labour 
market that is hoping for new entrants with better skill sets, the 
schools and universities which need to regain their academic and 
professional compass, the academic reputation of our teaching staff, 
academics and students, regionally and internationally, and the 
integrity of the academic research in Jordan and in the business 
acumen and viability of our public sector institutions. 
In fact, leaders with vision, who are truly committed to a serious 
reform of these sectors, would not only restore faith in the sectors 
themselves, but would become an example and rallying point for the 
country’s future and its seriousness about improving its standards of 
operation and, therefore, prospects.   
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The rumour mill around these appointments appear to be indicating 
that the basket of choices in front of the premier today contains the 
traditional set of candidates who are more likely products of archaic 
processes that favoured social and political bartering over merit and 
professional contribution. What would happen if the premier, in 
understanding the importance of these sectors perhaps more than 
any other premier we had recently, jumped out of the comfort zone 
and chose candidates that were not from any of the well-known 
power-wielding camps? What if that selection was also uniquely 
mandated and empowered to make changes to the standards, 
operating mechanisms, criteria for merit, accountability and 
performance indicators, in parallel to the financial viability of public 
sector institutions under the umbrellas of education and higher 
education?  
Many supporters of the premier privately excuse his “safe” cabinet 
member selections, so far justifying his choices as necessary, 
considering the political and economic challenges that he faced in his 
early days in office. Many begrudgingly agree that, at the time, there 
were more urgent and extreme priorities, including gaining 
parliamentary confidence in his government, passing the tax law and 
approving the budget, to name a few. 
Now that Razzaz has crossed those critical hurdles, however, many 
believe that it is time for him to accept the responsibility of living up to 
the package of expectations that came with his own unlikely 
selection. Razzaz was seen as an “out of the box” candidate for 
premiership, whose selection sent a message in support of 
meritocracy, integrity, populism (in the positive sense) and 
professionalism, and steering away from regionalism, favouritism, 
rentierism and the influence of corrupt power brokers. 
The selection of the ministers for education and higher education, 
because of the value-laden message their selection will carry and the 
enormity of any real reform effort in those sectors, is seen as a litmus 
test for the premier among many of his original supporters and 
backers and a key influencing factor in attracting the support of youth 
to his policies.  
What is needed now, therefore, is a show of seriousness in these two 
intertwined sectors in particular. A positive and courageous step in 
that regard will provide a credible platform to showcase Jordan’s 
reformed political and economic vision for the future of Jordan, and its 
own willingness to walk an uncomfortable path politically, in order to 
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achieve that vision and, with it, guarantee the country’s continued 
stability. 
In that sense, it may just be the opportunity Razzaz needs, after a 
turbulent and rocky start, to show his real colours. 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أن) عم٩٦٢-٦( 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 
23 

  إنجازات التعلیم العالي یصعب تقزیمھا وعرقلتھا ....
  حسن صفیره 

  
في الوقت الذي یحاول فیھ "البعض" تقزیم وتقلیص حجم "االنجازات الوطنیة" لمؤسسات ووزارات 
الدولة األردنیة، یبدو واضحا ان ھناك من یحاول وضع العصي في عربة التطور والتقدم لتلك 
 المؤسسات، ھدفھم یبتعد تماما عن المصلحة الوطنیة، وقد تمحورت محاوالتھم تجاه سیاسات الھدم ال

  البناء، والنقد البعید عن الموضوعیة، لصالح اھداف ذاتیة ال عالقة لھا ببناء األوطان.
  

العازفون خارج السرب الوطني، ممن یجھدون برمي حجارتھم على مسیرة النجاح واالبداع التي 
ُغطى بغربال، وان  نفردت بھا وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، فات علیھم ان الشمس ال ت

نجاحات واالنجازات الساطعة ال مكان لھا في الظل، وان صانعي ھذه االنجازات  ھم رجاالت ال
وطنیون أحرار، قبل ان یكونوا في منصب وموقع المسؤولیة، فھناك الكثیرون ممن وصلوا الى موقع 

  المسؤولیة بفضل تواتر نجاحاتھم وأثیبتوا انفسھم بأنھم اھال للثقة والمسؤولیة.
  

تصیدین والمتربصین من اعداء النجاح، ان في االردن من یجھد لبناء األردن الحدیث، فات على الم
أردن العلم والحضارة والتطور واالبداع، ففي صدارة المشھد األكادیمي العربي للتعلیم الجامعي، 

حث احتل األردن المرتبة الثانیة عربیا لجودة التعلیم العالي، وقد اسست وزارة التعلیم العالي والب
العلمي لحالة عربیة متفردة، وضعت التعلیم العالي االردني في مصاف الدول المتقدمة علمیا 
وأكادیمیا دون منازع، وال تزال تسعى لزیادة تنافسیة الجامعة والحصول على مراكز متقدمة في 

  التصنیفات العالمیة من خالل تنفیذ بنود االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة.
  

التعلیم العالي منظومة اكادیمیة شاملة، اخذت على عاتقھا السیر جنبا الى جنب مع الرؤى الملكیة 
لحفز التعلیم العالي باتجاه المنافسة االكادیمیة عالمیا، وقد غدت جامعاتنا االردنیة والخاصة والتي 

دم ال تشھده اال القلة تنطوي تحت لواء "التعلیم العالي" محجا للطلبة االجانب والعرب، بمستوى متق
  من جامعات العالم.

  
كما ان التوجھ الملكي بحفز االستثمار االجنبي كان حاضرا ایضا في سیاسات وزارة التعلیم العالي، 
وقد اسھمت مدیریة شؤون الطلبة الوافدین في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بجذب وتقدیم 

غبون في الحصول على تجربة الدراسة الممیزة في األردن؛ الدعم لجمیع الطلبة الدولیین الذین یر
الدولة الغنیة بالتاریخ والثقافة والتنوع، والتي توفر تجربة تعلیم عالي ال شبیھ لھا ، حیث یوجد الیوم 

جنسیة عالمیة یدرسون في الجامعات األردنیة الرسمیة  ١٠٧ألف طالب دولي یمثلون  ٤٤أكثر من 
  والخاصة. 

  
  
   

لیم العالي، والتي یحاول "البعض" من عرقلة مسیرة تفردھا وتقدمھا، نجحت في تحقیق لتعوزارة ا
اعلى معاییر النزاھة والشفافیة في اداراتھا، وقد سجلت دون غیرھا من وزارات ومؤسسات الدولة 

)، اي مالحظة على ٢٠١٧صفحة بیضاء لخلوھا من الفساد، حیث خال تقریر دیوان المحاسبة لعام (
رة التعلیم العالي والبحث العلمي، ما اعتبره مراقبون دلیال على المستوى العالي الذي تحرص وزا

علیھ الوزارة في تطبیق معاییر وأسس النزاھة والشفافیة و االلتزام باألسس واألنظمة والتعلیمات 
  النافذة.

  نیوزبلد 
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ھو اعمق من ذلك،  ولم تتوقف مسیرة نجاح التعلیم العالي على صفحتھا البیضاء، بل ذھبت الى ما

وقد بدأت الوزارة فعلیا المضي قدما في االنخراط بسیاسات تھدف لوصول جامعاتنا االردنیة الى 
  .٢٠٢٠االكتفاء الذاتي نحو تصفیر مدیونیة الجامعات وفق إجراءات مدروسة حتى عام 

  
لجامعات على ولم تغفل سیاساتھا من االرتقاء بالجسم الطالبي، وقد اتجھت لتعزیز قدرات طلبة ا

االبتكار واالبداع من خالل تنفیذ االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة للمساھمة في تنمیة 
القدرات االقتصادیة لالردن، وما یتبع ذلك من سعیھا باالنتقال بمؤسسات التعلیم العالي االردنیة من 

امج الجامعیة ما یعزز قدرات الطلبة في التعلیم الى التعلم وادماج منصات التعلیم المفتوحة في البر
  التفكیر الناقد ویشكل االرضیة المناسبة لالبداع واالبتكار .

  
وقد نجحت الوزارة في تقدیم نفسھا كحاضنة أولى للجامعات األردنیة الرسمیة، وقد تعامل مسؤولیھا 

جلسھا لتوفیر مع ادارتھا كأمانة وطن ، ولیس وزارة فحسب، سخرت كل أشكال الدعم من خالل م
البیئة األكادیمیة المالئمة للبحث العلمي، لیحتل األردن مكانتھ الطبیعیة على خارطة التعلیم العالي 
عربیا واقلیمیا وعالمیا، ونجحت ادارتھا خالل العامین الماضیین من تطویر البیئة التعلیمیة 

االتصاالت التي باتت تحكم للجامعات، لتمكینھا من مواكبة التطورات في تكنولوجیا المعلومات و
العالم، االمر الذي ترك اثره على حجم وشكل التعلیم العالي األردني ومؤسساتھ كأحد اھم منارات 

  لإلشعاع الفكري والتقدم العلمي عربیا وعالمیا.
  

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، والتي توجت مؤخرا بین الوزارات بفوزھا بجائزة أفضل إنجاز 
) في دورتھ ٢٠١٧_٢٠١٦ائزة الملك عبدهللا الثاني لتمیز األداء الحكومي والشفافیة للعام (ضمن ج

الثامنة، لھو مؤشر مدوي برھن وعي ھذه الوزارة األكادیمیة بأنھا ال تقل شأنا عن اي وزارة سیادیة، 
نجاح استطاعت توظیف دعوات ورؤى سید البالد الى ماكنة ابداع یتوجب ازاءه ان یكف اعداء ال

ابصارھم ومرامیھم الھدامة عن ھذا الصرح الوطني الكبیر، الذي تجاوز مفھوم "الوزارة" الى احد 
  اھم اركان الدولة االردنیة الحدیثة.
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.  
  

  
  
  دابوق –أسامة نبیھ حسین حمداهللا  -
  
  تالع العلي - فرجة فلیح سلیمان العساف -
  
  الجندویل –فارس عبدالجبار راجح بدوي  -
  
  دابوق –عبدالسالم عبدالكریم البطوش  -
  
  الشمیساني –منذر عبداهللا حمدان  -
  
  الرابیة –عدنان محمد الكیالني  -
  
  الفحیص –بدیعة سویلم شتیوي حتّر  -
  
  جمعیة الریحاني –عقیل محمود یعقوب صیام  -
  
  بیادر وادي السیر -جمیلة عبد الغني الشمالي العواملھ  -
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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الوزراء بحق  ان موظفین في دائرة اقتصادیة حكومیة سیرفعون شكوى لرئیس» عین الرأي«علمت 
  .مدیر مكتب مسؤولھم االول على خلفیة تفرده بالقرار في الدائرة

  
لسوق العمل  الف مواطن اردني والجئ سوري ٤٠منظمة العمل الدولیة استطاعت ایصال اكثر من 

  .االردن مھا قطاع في المملكة خالل العام الماضي وفق تصریحات ممثلة المنظمة في
  

اعالمیا جدیدا باسم  وزیر الخارجیة وشؤون المغتربین ایمن الصفدي سیعین خالل االیام المقبلة ناطقا
  في الدیوان الملكي ارة خلفا لماجد القطارنة الذي عین مستشارا لالعالم واالتصالالوز

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
  


