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 المـــــــــــوضـــــوع                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

  ٣  تُخرج الفوج العشرین من طلبتھا" األردنیة"كلیة األعمال في 

والجمعیة الملكیة » األردنیة«مذكرة تفاھم لتعزیز الوعي الصحي بین 
  للتوعیة الصحیة

٤  

في  ٢٠٥٠ورشة لتلبیة احتیاجات األردن في تولید الكھرباء عام 
  )األردنیة(

٦ 

MS Pharma ٨  ارة لصیدلة األردنیةتنظم زی 

 ٩  تعقد ندوة حول ثقافة االستعانة بمحام في المراكز األمنیة» األردنیة«

 ١٠  "مكتبة أالردنیة"اشھار كتاب الفقر والبطالة في 

   شؤون جامعیة

 ١١  الطویسي یلتقي وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي في تشاد

 ١٢  لشمال والوسطمنحة لطلبة كلیة العقبة الجامعیة من ا ٢٠٠

 ١٣  تنقل ملیون عربي نحو عالم عبقري من التعلیم» إدراك«

بانتظار التطویر نحو الحداثة والمعرفة بعیداً عن الحشو ).. المناھج(
  والتلقین والتأجیل یؤخر التقدم

١٥ 

   مقاالت

 ٢٠  ماھر ابو طیر/أوقفوا ھذا االنحدار

 ٢١  مةحمادة أبو نج/ألف جامعي متعطل عن العمل ٩٩

 ٢٣  محمد القضاة. د.أ/قراءات متأخرة: نواب ووزراء واساتذة جامعات

 ٢٥  وفیات

  ٢٨-٢٦  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  تُخرج الفوج العشرین من طلبتھا" األردنیة"كلیة األعمال في 
  

خّرجت كلیة األعمال  –ھبة الكاید 
في الجامعة األردنیة الیوم الفوج 

وریوس العشرین من طلبة البكال
والثاني والثالثین من طلبة 
الماجستیر للفصل الدراسي األول 

؛ ٢٠١٧من العام الجامعي 
لیلتحقوا بزمالئھم الذین سبقوھم 
في میادین الحیاة والمعرفة 
ولیكونوا فخرا وعزا لوطنھم 

  .األردن
   

وقال عمید الكلیة الدكتور رفعت 
كونوا أبنائي متفائلین مقدمین على الحیاة متطلعین "الشناق في كلمة ألقاھا خالل الحفل مخاطبا الطلبة 

لواقع ومستقبل أفضل، كونوا سندا آلبائكم وامھاتكم الذین لم یبخلوا یوما بما تجود بھ أنفسھم لتصلوا 
، داعیا هللا عز وجل أن یعینھم في تحمل المسؤولیة وأن یكونوا على قدر أھل "إلى ھذا المقام العظیم
  .لمفدى صاحب الجاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسینالعزم في ظل القائد ا

   
   

ودعا الشناق الطلبة أن ال یكتفوا من سبل العلم وطلبھ حتى یصبحوا بذلك أقویاء قادرین على اإلثراء 
واإلضافة وتقدیم كل ما ھو متمیز من اإلبداع والرقي والحضارة التي یفخر بھا األردن أمام العالم 

وجھود أعضاء الھیئات التدریسیة واإلداریة والفنیة في الكلیة والجامعة ممن  أجمع، مشیدا بعطاء
  .مھدوا لھم طریق النجاح في حیاتھم المستقبلیة العلمیة والعملیة القادمة

  
   

م عمید الكلیة في ختام الحفل الذي تولى عرافتھ مساعدة عمید الكلیة لشؤون الطلبة الدكتورة  ّ وسل
للخریجین الذین أنھوا متطلبات دراستھم في برنامجي البكالوریوس جمانة الزعبي الشھادات 

  .والماجستیر، مباركة لھم ولذویھم ھذا النجاح والتفوق
  
   

وكان االحتفال الذي أقیم في مدرج الحسن بن طالل وسط حضور الفت لعدد من كبار المسؤولین 
ئة التدریس في الكلیة وتالوة وأولیاء أمور الخریجین قد بدأ بدخول مواكب الخریجین وأعضاء ھی

  .آیات من الذكر الحكیم والسالم الملكي

 أخبار الجامعة

  طلبة نیوز/أخبار األردنیة
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  والجمعیة الملكیة للتوعیة الصحیة» األردنیة«مذكرة تفاھم لتعزیز الوعي الصحي بین 

  
  

أبرمت كلیة  - سناء الصمادي
التمریض في الجامعة 
األردنیة والجمعیة الملكیة 
للتوعیة الصحیة بالشراكة مع 

م المتحدة للسكان صندوق األم
الیوم مذكرة تفاھم لرفع 
وتعزیز الوعي الصحي لدى 

  .طلبة الجامعة
  

وتھدف المذكرة التي وقعھا 
عن الجامعة عمیدة كلیة 
التمریض الدكتوره منار 

النابلسي وعن الجمعیة مدیرھا العام حنین عودة إلى توعیة الطلبة بالقضایا الصحیة المتعلقة بفئة 
ایة من األمراض المزمنة، الصحة اإلنجابیة، التدخین، العنف، وتعزیز دورھم في الوق: الشباب ومنھا

العملیة التعلیمیة التشاركیة في مجال الصحة، وتدریبھم على كیفیة تقدیم التثقیف الصحي ألقرانھم 
  .    وبناء قدراتھم لقیادة األنشطة والمبادرات الصحیة، لالرتقاء بصحة المجتمع

  
قوم الجامعة بتقدیم كل التسھیالت للجمعیة الملكیة للتوعیة الصحیة لممارسة وبموجب المذكرة ت

نشاطاتھا في تنفیذ محاضرات توعویة ونشاطات طالبیة من خالل كادر كلیة التمریض حول 
  .مواضیع صحیة، وتطبیق المبادرات 

  
متطلب اختیاري ك" صحة الفرد واألسرة والمجتمع"وتلتزم الجمعیة بمساندة الكلیة في تفعیل مادة 

لطلبة الجامعة من خالل إضافة األنشطة التفاعلیة، باإلضافة إلى تطویر مادة دراسیة لدى الجامعة 
تكون مادة تفاعلیة تطرحھا كلیة التمریض تختص بالصحة اإلنجابیة كتوجھ من الكلیة لتطبیقھا على 

الطلبة لتكون عیادة صدیقة  خطتھا الدراسیة، والسعي إلنشاء عیادة للتثقیف الصحي في عمادة شؤون
للشباب تقدم خدماتھا لطلبة الجامعة فیما یتعلق بصحتھم كأفراد وأعضاء في األسرة والمجتمع 

  .والصحة النفسیة والقضایا الخاصة بالفئة العمریة الجامعیة
  

سلسلة وقالت النابلسي إن الجمعیة الملكیة للتوعیة الصحیة وصندوق األمم المتحدة للسكان قاموا بعقد 
دورات تدریبیة تفاعلیة لعدد من أعضاء ھیئة التدریس في الكلیة إلعدادھم وتمكینھم من مواضیعھا 
لنقلھا لطلبة الجامعة لغایات تعریفھم بأھم القضایا الصحیة المختلفة ودورھم في المحافظة على 

  .صحتھم وصحة أفراد عائالتھم ومجتمعھم
  

یة الصحیة وصندوق االمم المتحدة للسكان لدعمھا المستمر وشكرت النابلسي الجمعیة الملكیة للتوع
  .لألنشطة الطالبیة التفاعلیة التي لھا دور ریادي في نشر التوعیة الصحیة بین الطلبة

  

  ٩:الدستور ص/السوسنة/:السبیل ص/بترا/أخبار األردنیة
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ً دورھا وجھودھا في  من جھتھا عبرت عودة عن سعادتھا لتوقیع المذكرة مع الجامعة األردنیة مثمنة
لنشر الوعي الصحي حول مواضیع ذات أولویة بالنسبة  دعم ومساندة نشاطات وأھداف الجمعیة

  .للشباب
وأكدت أن أھم ما یمیز ھذه المواد التدریبیة كونھا تفاعلیة وغیر تقلیدیة مبنیة على تمكین الطلبة بعدة 

  . مھارات قیادیة وحیاتیھ تساعدھم في تثقیف أقرانھم وتنفیذ مبادرات صحیة
ً مع الكلیة في استقطاب طلبة واشارات الى ان الجمعیة تسعى الى تع زیز ھذا التعاون مستقبال

  .للمشاركة كمتطوعین في تقدیم التثقیف الصحي من خالل برامج الجمعیة المختلفة
  

وبینت مسؤولة برنامج الشباب في صندوق األمم المتحدة للسكان یاسمین الطباع أن مأسسة برامج 
تبر من أولویات الصندوق والتي یعمل علیھا من تتعلق بتحفیز الشباب التباع أنماط حیاة صحیة یع

  .خالل شراكاتھ مع مؤسسات المجتمع المدني
وھي إحدى مبادرات جاللة  ٢٠٠٥یشار الى ان الجمعیة الملكیة للتوعیة الصحیة تأسست في عام 

الملكة رانیا العبدهللا المعظمة، لزیادة الوعي الصحي وتمكین المجتمع المحلي من اتباع سلوكیات 
صحیة، وتقوم الجمعیة بتنفیذ برامج تنمویة لتلبیة احتیاجات المجتمع المحلي والتي تتماشى 
واألولویات الصحیة الوطنیة من أبرزھا برنامج االعتماد الوطني للمدارس الصحیة وبرنامج فكر 
أوال والمطبخ اإلنتاجي وعیادة المجتمع الصحي وشباب من أجل الصحة وغیرھا من البرامج التي 

  .عمل ترسیخ مبادئ الصحة الوقائیة وإرساء قواعد مجتمع أردني صحي وآمنت
  
   
  

 ١٩٧٦وصندوق األمم المتحدة للسكان ھو إحدى مؤسسات األمم المتحدة العاملة في األردن منذ عام 
یعنى بالقضایا السكانیة بالتركیز على مساھمة الشباب في الفرصة السكانیة، ویعزز الصندوق فرص 

  . خدمات الصحة اإلنجابیة وحقوقھا ونبذ العنف المبني على النوع اإلجتماعي الوصول إلى
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  )األردنیة(في  ٢٠٥٠ورشة لتلبیة احتیاجات األردن في تولید الكھرباء عام 

  
  

نظم قسم الھندسة  -فادیة العتیبي
المیكانیكیة في كلیة الھندسة في الجامعة 
األردنیة الیوم ورشة عمل تختص في 

راتیجیة محددة من شأنھا وضع است
االسھام في تلبیة احتیاجات األردن في 

  .٢٠٥٠تولید الكھرباء عام 
   

الورشة التي جاءت بالتعاون مع المعھد 
الدولي لتحلیل األنظمة التطبیقیة في 
النمسا وعدد من الشركاء، وتستھدف 
فئات مختلفة من المجتمع، تھدف إلى فھم 

كھرباء والتكنولوجیا والتنمیة المستدامة في األردن، من وجھة نظر العالقات المعقدة بین مسارات ال
فئات محددة في المجتمع، وتحدید القضایا والصراعات المحتملة بین مختلف أصحاب المصلحة على 

  .المستوى الوطني التي یمكن أن تنشأ في مجال الطاقة
   
   

) رات الكھرباء المستدامةمسا" (مینا سیلیكت"وتشكل الورشة جزءا من منظومة عمل مشروع 
المعني في دراسة اسھامات تكنولوجیا تولید الكھرباء في الدعم المجتمعي في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفریقیا، والنھوض في تقنیات الطاقة المتجددة، یشارك فیھا عدد من المتحدثین المتخصصین 

ي النمسا، وعدد من الخبراء من دولتي في مجال الطاقة من معھد إیاسا لتحلیل األنظمة التطبیقیة ف
  ).السوید، وألمانیا(
   
   

رئیس قسم الھندسة المیكانیكیة والمشرف على الورشة الدكتور أحمد السالیمة أكد أن الورشة التي 
ممن یمثلون قطاعات مختلفة من المجتمع مرتبطة ارتباطا وثیقا في مجال تولید ) ٢٠(یشارك فیھا 

ا لسلسلة من ورش العمل الست التي عقدت في تشرین الثاني الماضي، الكھرباء، جاءت امتداد
وسلطت الضوء على تقنیات تولید الكھرباء المختلفة واألھداف االنمائیة المرتبطة بالطاقة مع األخذ 

  .بعین االعتبار العوامل االقتصادیة والبیئیة واالجتماعیة واألمنیة أیضا
   
   

المتزاید على الكھرباء كان البد من إیجاد تصور واضح یخلص  وأوضح السالیمة أنھ في ظل الطلب
إلى رؤیة محددة األبعاد تفضي في نھایة المطاف إلى تقنیة من الممكن تطبیقھا وتعمیمھا في األردن 

  .الستخدامھا في تولید الكھرباء
   
   

ش السابقة التي وقال السالیمة تم تنظیم ھذه الورشة الیوم بمشاركة ممثلین عن المشاركین في الور
عقدت من صناع القرار السیاسي ومطوري المشاریع ومنفذیھا والمجتمع المدني والمنظمات غیر 

  ٨:الدستور ص/طلبة نیوز/أخبار األردنیة
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الحكومیة والتمویل واالستثمار وقطاع األعمال واألكادیمیین والباحثین والشباب في مجال الطاقة 
ا وصوال إلى الھدف والتنمیة المستدامة، للوقوف على التوصیات التي خرجوا بھا لتدارسھا وبحثھ

األساسي أال وھو إیجاد سیاسة ناجحة في مجال الطاقة تثمر عن تقنیة مثلى لتولید الكھرباء ویمكن 
  .٢٠٥٠تطبیقھا في األردن عام 
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MS Pharma تنظم زیارة لصیدلة األردنیة  
  

ّمت  - خبرني   شركة األدویة والرعایة الصحیة الرائدة في منطقة الشرق  - MS Pharmaنظ
 MSألوسط افریقیا وتركیا زیارة میدانیة لعمادة كلیة الصیدلة بالجامعة األردنیة إلى مصنع الحقن ا

Pharma Injectables  الواقع في مدینة سحاب الصناعیة وذلك في إطار تقدیم نبذة موجزة و
  .التعریف عن المصنع و أقسامھ، باالضافة الى شرح توضیحي لمراحل تصنیع الحقن الطبیة

ً من األستاذة الدكتورة عبلة البصول حضر و عمیدة كلیة  –فد من الجامعة األردنیة تضمن كال
الصیدلة، الدكتور بشار الخالدي دكتور الصیدلة الصناعیة والدكتور حاتم الخطیب رئیس قسم 

  .الصیدالنیات والتقنیة الصیدالنیة
 MSزید العزام، مدیر عام ولدى وصولھم إلى مصنع الحقن ، تم استقبال الوفد من قبل الدكتور 

Pharma Injectable  وبعض المسؤولین من إدارتي االستراتیجیة واالتصال والدائرة الفنیة ،.  
   

عن سرورھم لھذه الزیارة والتي تھدف الى توطید  MS Pharmaوقد أعرب المسوؤلون في شركة 
ظیفیة لطالب كلیة الصیدلة و تعزیز العالقات بین القطاع الخاص و القطاع التعلیمي، وفتح فرص تو

  .MS Pharma Injectablesفي الجامعة األردنیة في مصنع الحقن 
ومن جانبھا توجھت األستاذة الدكتورة عبلة البصول بالشكر واالمتنان للمسؤولین و العاملین في 

على تنظیم ھذه الزیارة المیدانیة وأشادت بفخرھا  MS Pharma Injectablesمصنع الحقن 
  .ھا بوجود مصنع فرید من نوعھ بمنطقة الشرق األوسط كمصنع الحقنوامتنان

  خبرني
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 تعقد ندوة حول ثقافة االستعانة بمحام في المراكز األمنیة» األردنیة«
 

ثقافة االستعانة بمحام في المراكز «نظمت دائرة الشؤون القانونیة في الجامعة األردنیة ندوة بعنوان 
لعدل لضمانات المحاكمة العادلة وثقافة حق االستعانة بمحام وذلك ضمن مشروع مركز ا« األمنیة 

 .بالتعاون مع مركز العدل للمساعدة القانونیة تحدث فیھا المحامي معاذ المومني
 

واستعرض المومني خالل الندوة التي تم تنظیمھا برعایة رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة 
انات ما قبل المحاكمة وما بعدھا حتى صدور الحكم مراحل ضمانات الحق في المحاكمة العادلة وضم

 .وتنفیذ األحكام الجزائیة
 

واشار إلى بعض الضمانات الممنوحة بحق فئات وأفراد محددین، والحقوق التي تمنح للمحامي في 
 .مرحلة التحقیق األولي وأثناء التفتیش والتوقیف

 
أصول المحاكمات الجزائیة تمنح  من قانون) ٩٩(ومن خالل محاضرتھ بین المومني أن المادة 

صالحیات افراد الضابطة العدلیة ومنھم الشرطة في القبض على المشتكى علیھ الحاضر في حال 
توافر دالئل كافیة على اتھامھ في أحوال في الجنایات والتلبس بالجنح، في حال كان القانون یعاقب 

بالحبس شریطة أن یكون المشتكى علیھ  علیھا مدة تزید على ستة اشھر، وفي الجنح المعاقب علیھا
ً تحت مراقبة الشرطة أو لم یكن لھ محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة، وفي جنح  موضوعا
السرقة والغصب والتعدي الشدید ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة أو بالعنف والقیادة للفحش 

روطھ والحاالت التي یبطل بھا القبض ولفت المومني إلى ماھیة القبض وش. وانتھاك حرمة اآلداب
على المتھم وطرق تجریم القبض المخالف للقانون وغیرھا من الموضوعات التي تھم المحامي خالل 

 .رحلة مرافعتھ في المحكمة
 

وفي السیاق ألقت المحامیة شیرین یعقوب من مركز العدل كلمة ترحیبیة بطلبة كلیات الحقوق من 
الحكومیة والخاصة المشاركین في الندوة قدمت خاللھا نبذة تعریفیة عن مختلف الجامعات األردنیة 

المركز الذي یسعى لتمكین المجتمع قانونیا عن طریق محاور التوعیة واالستشارة وكسب التأیید، 
كما اوضح مدیر مكتب خدمة . مؤكدة أن ھذا النشاط یھدف إلى زیادة وعي الشباب وتمكینھم قانونیا

شؤون القانونیة المحامي معتز الجعافرة إلى أن الھدف من عقد الندوة ھو تسلیط مجتمع الجامعة لل
الضوء على أبرز الموضوعات المتعلقة بالقطاع القانوني بغیة التوسع في الفكر واآلراء القانونیة 

 .المختلفة

  طلبة نیوز/١٥:الرأي ص
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 "مكتبة أالردنیة"اشھار كتاب الفقر والبطالة في 

 
المؤشرات : الفقر والبطالة " امعة االردنیة الیوم كتاب اشھر في مكتبة الج -محمد المبیضین 

لمؤلفة الدكتور مجد الدین خمش استاذ علم االجتماع في الجامعة بحضور " والسیاسات العالجیة 
 .نائب رئیس الجامعة الدكتور احمد مجذوبة مندوبا عن رئیس الجامعة 

وجیھات ملكیة سامیة  لالھتمام بالشباب واشاد مجذوبة  بالجھود المتواصلة التي تبذلھا الحكومة بت
االردني ومجابھة مشكلة الفقر والبطالة الفتا الى التحدیات التي یواجھھا االردن خصوصا ضعف 

 .موارده الطبیعیة 
  

وثمن مجذوبة االسھام العلمي الكبیر للدكتور خمش في تألیف ھذا المرجع العلمي الذي یسلط الضوء 
 .التي تعاني منھا معظم دول العالم بنسب مختلفة  على مشكلة الفقر والبطالة

  
وخالل الحلقة النقاشیة التي اقیمت على ھامش اشھار الكتاب اكد العین الدكتور رضا الخوالدة ان 
المؤلف الم بمشكلتي الفقر والبطالة الماما واسعا وتحلیال فاعال رابطا بذلك بالوسائل والطرق لحل 

 .معا  ھاتین المشكلتین المرتبطتین
  

واشار الخوالدة الى اھمیة ما تطرق الیھ المؤلف من دور للشباب لمكافحة الفقر والبطالة من خالل 
المشاریع المایكرویة وكیفة الحصول على راس المال االزم ومدى مساھمة تلك المشاریع في حل 

مساھم في دفع عجلة مشكلة الفقر والبطالة ومحاربة  ثقافة العیب وخلق جیل قادر على ان یكون ھو ال
 .البناء واالقتصاد 

  
ولفت الخوالدة الى ان المؤلف اعطى صورة حقیقیة لدور الزراعة والسیاسات الزراعیة في المشاركة 
في حل مشكلة الفقر والبطالة في االریاف والبوادي فضال عن كیفیة الحفاظ على المیاه وحصادھا 

 .واستمارھا بشكل افضل 
  

دت عمیدة كلیة االداب في الجامعة الدكتورة غیداء خزنھ كاتبي ضرورة تعمیم وفي مداخلة لھا اك
الكتاب على الجھات المعنیة لالسفادة مما ورد في فیھ من معلومات قیمة تساھم في خلق فرص عمل 

 .للشباب المتعطلین عن العمل 
  

الى الشراكة في دعم  واشارت كاتبي الى ان الفقر والبطالة قضیة وطنیة داعیة المؤسسات االردنیة
المشاریع االنتاجیة من خالل توسیع مجاالت القروض ضمن اطر وتشریعات معینة تمكن المتعطلین 

 .من االستفادة منھا في اقامة مشاریع مدرة للدخل وتعینھم على مواجھة الحیاة بكفاءة عالیة المستوى 
  

ناھج والمساقات الدراسیة في المدارس ودعت عمیدة الكلیة الى ادراج مشكلة الفقر والبطالة في الم
 .والجامعات مع االھتمام بالجوانب التطبیقیة اضافة الى التوسع في اقامة المشاریع الزراعیة 

  
بدورة عرض خمش ابرز المفاصل المھمة التي وردت في الكتاب خصوصا عوامل واسباب مشكلة 

برامج وسیاسات مكافحة الفقر في االردن الفقر والبطالة والسیاسات العالجیة وتحدیات ضبط الفقر و
. 
  

  الرأي الكتروني/أخبار األردنیة
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یتكون الكتاب من خمسة فصول متوازیة من حیث األھمیة والحجم ، حیث یعمل الفصل األول على 
تحلیل الفجوات التنمویة بین المحافظات األردنیة، وعمان العاصمة؛ والفجوات التنمویة بین 

فجوات یبرز بعض الملفات التي تطرح ویوضح الفصل أن الحدیث عن ھذه ال. المحافظات ذاتھا
تزاید الفجوة التنمویة بین المحافظات : نفسھا بقوة في اإلعالم، كما في الدوائر األكادیمیة، وأھمھا

األردنیة، ومحافظة العاصمة عمان، والفجوة التنمویة بین المحافظات ذاتھا، وترییف المدینة ثقافیا 
طاع الزراعي في التنمیة الوطنیة إقتصادیا واجتماعیا ، ویستعرض الفصل مساھمات الق. واجتماعیا 

مرّكزا على دور ھذا القطاع في ضبط معدالت البطالة والفقر في المجتمع بشكل عام ، وفي المجتمع 
كما یتعرض الفصل للدور المتوقع لقانوني البلدیات ، والالمركزیة في تقلیل . الریفي بشكل خاص 
 .ھذه الفجوات التنمویة

  
الج الفصل الثاني مشكلة الفقر ومصادرھا في األردن وعدد من البلدان العربیة ، وتداعیاتھا ویع

االجتماعیة والسیاسیة في البلدان العربیة ، مركزا على السیاسات والبرامج الوطنیة المتبعة لمواجھتھا 
جحت خالل السنوات ویقّدر أن ھذه التدخالت العالجیة لھذه المشكلة ، ال سیّما الحكومیة منھا ، ن. 

 .الماضیة في خفض نسبة الفقر في األردن عدة نقاط مئویة 
  

ویقدم الفصل الثالث بیانات إحصائیة أردنیة وعربیة منشورة حول معدالت البطالة ، ونتائج دراسات 
كما یستعرض الفصل أھم السیاسات والبرامج . میدانیة لتوثیق العوامل واألسباب االجتماعیة للبطالة 

وطنیة المعتمدة لمكافحة البطالة ، مع األخذ بعین االعتبار التأثیرات السلبیة لحراكات الربیع العربي ال
، وما یرافقھا من إضطرابات سیاسیة وأمنیة دامیة في عدید من البلدان العربیة ال تزال مستمرة حتى 

أللوف منھم إلى ولجوء ملیون ونصف الملیون الجىء سوري إلى األردن ، تسرب عشرات ا. اآلن 
 .سوق العمل األردني منافسین العمالة األردنیة والوافدة على فرص العمل المتاحة في سوق العمل 

  
أما الفصل الرابع ، وھو حول البرامج والسیاسات الموجھة لمكافحة البطالة والفقر فیبرز الدور 

حیث . حدودھما المألوفة الكبیر لھذه السیاسات في ضبط مستویات مشكلتي الفقر والبطالة ضمن 
تقلیص الفجوة بین : یتضح دور اإلستراتیجیات الوطنیة للتشغیل على ثالث مستویات رئیسیة ، وھي 

المتعطلین عن العمل والداخلین الجدد إلى سوق العمل من خالل التوسع في مشروعات التشغیل 
التأمین الصحي والضمان بالتعاون مع القطاع الخاص ، وبرامج الیوم الوظیفي ، وتوسیع نطاق 

، والمشروعات ) متناھي الصغر ( والمستوى الثاني تدعیم التمویل المایكروي . اإلجتماعي للعمال 
كما یعرض الفصل . أما المستوى الثالث فھو إعادة ھیكلة االقتصاد وزیادة اإلستثمار. المایكرویة 

ع إنزالق فئات من الطبقة الوسطى لإلستراتیجیة الوطنیة للحد من الفقر وخلق فرص العمل ، ومن
 .الدنیا تحت خط الفقر 

ویفرد الفصل حیزا واسعا للحدیث عن جوائز الملك عبد هللا الثاني المعظم لتمیز األداء الحكومي 
والشفافیة لتبیان دورھا المباشر وغیر المباشر في نمو مؤسسات العمل وتطورھا ، وزیادة قدراتھا 

المؤسسات باعتماد معاییر ھذه الجوائز، وتطبیقھا ، إلى مستوى الجودة التشغیلیة بعد أن تصل ھذه 
 .الشاملة، مما یمكن المؤسسات من النمو المستدام ، وإستحداث فرص العمل بكفایة ملحوظة

  
أما الفصل الخامس واألخیر في الكتاب ، وھو حول المبادرات الفردیة ودورھا في مكافحة الفقر 

یدانیة جدیدة تبین أن نسبة كبیرة من الشباب األردني الذین أنشئو مشاریع والبطالة فیقدم نتائج م
مایكرویة خاصة بھم، یعملون فیھا ، ویدیرونھا بأنفسھم ؛ قد أوجدو أیضا فرصة عمل أو أكثر 

 .آلخرین 
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كما یتبین أن غالبیة ھؤالء الشباب یحصلون على دخل مالي شھري من مشاریعھم یغطي مصاریف  
 .، ومصاریف أصحابھا وأسرھم ما یحمیھم من الوقوع تحت خط الفقر المشاریع 

  
ولندرة المؤلفات األكادیمیة التي تحلل مشكلتي الفقروالبطالة سوسیولوجیا في ضوء السیاسات 
العالجیة لمواجھة ھاتین المشكلتین ، یتوقع لھذا الكتاب أن یسد ثغرة ملحوظة في المكتبة األردنیة 

ّاع القرار، واألكادیمیین، والباحثین الجادینوالعربیة ، وأن یح  .ظى باھتمام صن
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  الطویسي یلتقي وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي في تشاد

  
التقى وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي الیوم الثالثاء نظیره في جمھوریة 

شاد حیث تّم بحث العالقات الثنائیة وسبل تطویرھا تشاد الدكتور حسین مسار حسین في جمھوریة ت
  .في مجال التعلیم العالي والبحث العلمي

  
ورحب الدكتور الطویسي بالوزیر الضیف وقدم لھ نبذة شاملة عن نظام التعلیم العالي في المملكة 

م لألعوام والخطة التنفیذیة الستقطاب الطلبة العرب واالجانب لاللتحاق بالدراسة في مؤسسات التعلی
والتي تستند إلى التنافسیة التي یتمتع بھا االردن في مجال التعلیم العالي والسمعة ) ٢٠٢٠- ٢٠١٧(

  .الطیبة التي یتمیز بھا االردن في ھذا المجال واالھمیة التي تولیھا المملكة لھذا القطاع 
  

الف طالب  ٤٠من وأضاف الطویسي أن الخطة تھدف إلى زیادة استقطاب الطلبة العرب واالجانب 
  .٢٠٢٠الفا بحلول العام  ٧٠وطالبة حالیا الى 

  
وأّكد أن الوزارة ستقوم بالتعاون مع الجامعات األردنیة بتوفیر الظروف المالئمة الستقطاب الطلبة 
الوافدین مع االخذ بعین االعتبار المحافظة على المستوى االكادیمي الذي تتمیز بھ الجامعات 

  .االردنیة
  

ً لما ودعا الد كتور الطویسي الجانب التشادي إلى ابتعاث مزید من الطلبة إلى الجامعات األردنیة نظرا
  .تمتع بھ المملكة من توفر األمن واألمان وبرامج جامعیة متمیزة

  
وأوضح الطویسي بأن الوزارة على استعداد لتوقیع مذكرة تفاھم بین البلدین تقدم من خاللھا المملكة 

ً من المنح لل   .جانب التشادي في التخصصات التي یتم االتفاق علیھاعددا
  

من جانبھ بیّن الدكتور حسین مسار حسین أنھ أحد خریجي الجامعات األردنیة بمختلف الدرجات 
األكادیمیة، وأشاد بالمستوى األكادیمي المتمیز للجامعات األردنیة وثّمن جمیع التسھیالت التي تقوم 

ً خالل فترة دراستھبھا المملكة للطلبة الوافدین    .والتي لمسھا شخصیا
  

وأضاف أن وزارة التعلیم العالي التشادیة حریصة على االستفادة من الخبرة األردنیة وخاصة في 
ً متزایدة من الطلبة  مجال انشاء الجامعات وتبادل أعضاء الھیئات التدریسیة، وبین بأن ھناك أعدادا

جامعات األردنیة خالل األعوام القادمة في مختلف التشادیین أبدت رغبتھا في االلتحاق في ال
  .التخصصات العلمیة مثل الطب والصیدلة والھندسة

  
وفي نھایة اللقاء تم االتفاق على بحث توقیع مذكرة تفاھم بین البلدین في مجال التعلیم العالي والبحث 

قات الثنائیة بین البلدین العلمي خالل الفترة القادمة لإلسھام في دفع مسیرة التعاون وتعزیز العال
  .الصدیقین

 شؤون جامعیة ومحلیة

  عمون
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  منحة لطلبة كلیة العقبة الجامعیة من الشمال والوسط ٢٠٠
  
    
  
  

قررت لجنة ادارة صندوق دعم الطالب في الجامعات األردنیة الرسمیة الموافقة على شمول الطلبة 
لھم اعتبارا ً من الحاصلین على الثانویة العامة األردنیة من مدارس اقلیمي الوسط والشمال منحا 

  .٢٠١٧/٢٠١٨بدایة العام الدراسي 
  

ویأتي القرار من وزارة التعلیم العالي لتشجیع الطلبة من اقلیمي الوسط والشمال الى االلتحاق في كلیة 
' العقبة الجامعیة في جامعة البلقاء التطبیقیة والتي یدرس فیھا في مرحلة البكالوریوس تخصصات 

، ادارة الشحن والتخلیص ، المحاسبة ، نظم المعلومات االداریة ، علم  تكنولوجیا النقل البحري
  .الحاسوب

  
المحاسبة ، نظم المعلومات االداریة، ادارة الفنادق ، ' تخصصات في ' وفي مرحلة الدبلوم التقني 

وبإمكان الطلبة االستفادة من ھذا الدعم ' سیاحة وضیافة ، فنون الطھي ، الصیدلة ، ھندسة بحریة 
  .الحكومي من خالل صندوق دعم الطالب في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  

  عمون
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 تنقل ملیون عربي نحو عالم عبقري من التعلیم» إدراك«
  
 

 
توفیر سبل التعلیم كافة وصوال لمنظومة مثالیة تحقق أعلى نسبة من المتعلمین، محلیا واقلیمیا وحتى  

ا، وحرصت على اخراجھ من صورتھ النمطیة اإلعالن بین الحین دولیا، نھج تبنتھ جاللة الملكة رانی
م  ّ واآلخر عن فكرة أو خطة، دون ادخالھ حیّز التنفیذ وجعلھ واقعا ملموسا لیس فقط للراغبین بالتعل

 .إنما أیضا على المجتمعات بشكل عام وتنمیتھا
ة، منھا ما تم توجیھھ وجسدت جاللة الملكة رانیا السعي الجاد للتعلیم من خالل مبادرات متعدد

م وتطویر مھاراتھ، اضافة لمدیر المدرسة، فكانت  ّ للطالب، ومنھا للبیئة المدرسیة، ومنھا ما وجھ للمعل
حزمة من المبادرات التي ترى بھا كبرى الدول في تجاربھا الناجحة بالتعلیم نموذجا ممیزا في تطویر 

 .التعلیم بكافة جوانبھ
ملكة بالشأن التعلیمي حتما نقف أمام حزمة ضخمة تتنوع أدواتھا وفي قراءة مبادرات جاللة ال

وأنواعھا، لكنھا في المحّصلة بمجملھا تلتقي عند نقطة أنھا من أحدث األدوات وأكثرھا تطورا، األمر 
الذي یجعل من تطبیقھا بحرفیة یقود لحتمیة التغییر نحو األفضل وجني ثمار تنعكس على أطراف 

 .افة ودون استثناءالمعادلة التربویة ك
التي تعتبر » منصة إدراك للتعلیم اإللكتروني«وفي ذات القراءة یبرز بشكل كبیر مبادرة جاللة الملكة 

خطوة رائدة في التعلیم، وھي عبارة عن منصة إلكترونیة للمساقات الجماعیة مفتوحة المصادر باللغة 
العبدهللا كمبادرة من مؤسسة الملكة رانیا برؤیة من جاللة الملكة رانیا  ٢٠١٤العربیة، انطلقت عام 

للتعلیم والتنمیة بھدف إحداث نقلة نوعیة في آلیة الوصول إلى التعلیم في العالم العربي من خالل 
ھذه المبادرة التي تدعم . تسخیر التكنولوجیا لتوفیر حلول مبتكرة وتجارب تعلیمیة حدیثة ومتطورة

إنما أیضا على مستوى الوطن العربي، تضع اھتمام جاللة  التعلیم وتعزز انتشاره لیس فقط محلیا
الملكة في الشأن التعلیمي عنوانا لحالة مختلفة من خالل جعلھ ممكنا للجمیع لتطویر مھاراتھم بغض 
النظر عن مؤھالتھم التعلیمیة مجانا، وباللغة العربیة التي تعتبر عائقا عند البعض في التعلیم، 

العلم أیا كانوا كونھا وفرت فرصا لالجئین وللقاطنین في فلسطین وغیرھم لیتناسب الوضع مع طالبي 
من المتعلمین الذین یجدون صعوبة في الحصول على الفرص سواء في جسر فجوات معینة في 
تعلیمھم المدرسي أو الجامعي، أو كانوا حدیثي التخرج ممن ھم بحاجة الى اكتساب المھارات الالزمة 

 .ا متعطشین الكتساب المعرفة والمھارات الجدیدةفي سوق العمل أو كانو
قبل أیام حققت منصة إدراك للتعلیم اإللكتروني انجازا ھاما، حیث وصل عدد المتعلمین المسجلین بھا 
ّش المواطن  إلى ملیون متعلم من مختلف أنحاء العالم العربي، ھو انجاز بل انتصار للتعلیم وتعط

توفرت لھ الفرصة لنیل الكثیر منھ، حتما فھو یختار اكتساب ذلك العربي للكثیر من العلم وفي حال 
اختصرت الكثیر من المعیقات التي تقف عائقا أمام » ادراك«سیما وأن نوعیة التعلیم من خالل 

م وتطویر المھارات من خالل توفیر المساقات مجانا وباللغة العربیة،  ّ الكثیرین لإلستمرار في التعل
 .باستمراروبشكل متطّور ومحّدث 

تتمّیز بتوفیرھا مساقات إلكترونیة مجانیة باللغة العربیة تساعد المتعلمین، بغض » منصة إدراك«
النظر عن خلفیاتھم ومؤھالتھم العلمیة، أن یتخطوا العقبات التي یمكن أن تقف في طریقھم مثل حدود 

الجامعات العربیة لتسخیر الزمان والمكان واللغة والقدرة المالیة، فضال عن كونھا تساھم في دعم 
ً بعقد شراكات مع عدد  التكنولوجیا من أجل توفیر حلول وتجارب تعلیمیة ُمبتكرة، حیث قامت مؤخرا
من الجامعات األردنیة لطرح مساقات من خالل المنصة تكون معتمدة وتحتسب ساعاتھا ضمن 

 .الخطط الدراسیة للطالب وتدّرس بطرق ُمدمجة

  الكترونيالدستور 
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ة لمؤسسة الملكة رانیا ھیفاء ضیاء العطیة فإن منصة إدراك قامت حتى اآلن وبحسب الرئیسة التنفیذی
ً باللغة العربیة في مجاالت مختلفة شملت العلوم والكنولوجیا  ٥٨بتوفیر أكثر من  ً مجانیا مساقا

 .والھندسة والریاضیات ومھارات سوق العمل والریادة والتعلیم وغیرھا
ً في ظل الطلب ونبھت العطیة إلى أھمیة تفعیل استخد ام التكنولوجیا في تطویر وإصالح التعلیم خاصة

المتزاید على التعلیم العالي والحاجة إلى دعم المساواة في التعلیم وتفعیل دور الخبراء والمفكرین 
 ً العرب في إنتاج محتوى عالي الجودة یُثري المحتوى العربي على اإلنترنت الذي ال یتجاوز حالیا

 .ى الرقميمن مجمل المحتو% ٣
یرون بالفكرة وآلیة اكتساب المعلومة من خاللھا وتوفیرھا بھذه » ادراك«كثیرون من مستخدمي 

ّر لھم تبادل  الصورة، بمثابة األسطورة والحدث الخارق في حیاتھم، سیما وأن االستفادة منھا یوف
لیم العربي المرن، اآلراء، وتطویر مھاراتھم، فضال عن كونھا أداة ھامة وعبقریة من أجل دعم التع

وإتاحة الفرصة للعمل التشاركي وتبادل الخبرات بین المشاركین العرب وإزالة الحواجز الجغرافیة 
 . والمكانیة ولو من خالل حل مسألة ریاضیة

التي تحتضن الیوم ملیون مواطن عربي یجمعھم ھدف واحد » ادراك«تتفق اآلراء كافة على أن 
م، ھي فكرة عبقر ّ م العربي لعالم یجد بھ العلم المختلف مجانا والكترونیا السعي للتعل ّ یة تنقل المتعل

  .وباللغة العربیة
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 بانتظار التطویر نحو الحداثة والمعرفة بعیداً عن الحشو والتلقین والتأجیل یؤخر التقدم).. المناھج(

  
 

ظریات التي تساؤالت عدیدة یطرحھا طلبة واولیاء امور حول ماھیة كثیر من الموضوعات والن
تتضمنھا المناھج الدراسیة، لجھة مدى االستفادة منھا سواء في الصفوف الالحقة والدراسة الجامعیة 

 .او في الحیاة العملیة
 

بالتدقیق في تلك التساؤالت، یتضح أنھا لیست ولیدة تحلیل لمدى اھمیتھا، إنما مرتبطة باسالیب 
في » حشو المعلومات»تمتاز ب» تقلیدیة«تت تناولھا وطرحھا في المناھج الدراسیة، التي با

، والحفظ دون »الملل«صفحاتھا، وتفرض اسلوب التلقین في تقدیمھا للطلبة، لتضفي علیھا صفة 
 .تمعن وادراك من الطلبة بحسب وصف خبراء في المناھج واسالیب التدریس

 
تتمثل في االعتماد » ارثیةك«ویقود واقع المناھج الدراسیة الى إنتشار ظواھر، یصف الخبراء، بأنھا 

، وكذلك الدروس الخصوصیة وباالخص طلبة »الدوسیھات«على ملخصات الكتب والمناھج 
 .، رغم انھا من إعداد معلمین یدرسون في المدارس»التوجیھي«
 

، تدلل على وجود تشوھات فنیة في »الدروس الخصوصیة«وكذلك » الدوسیھات«إنتشار ظاھرة 
ونھا، التي تفرض اسلوبا تقلیدیا في تعلم الطلبة قائما على تلقین المعلومة، المناھج، وكذلك في مضم
 .بعیدا عن التفكیر المعرفي

 
وتعكس مشاھدات في صباحات االیام الدراسیة، وكذلك اثناء المغادرة، حجم المعاناة التي یتكبدھا 

ذي تحتویھ الحقیبة الطلبة، تحدیدا في الصفوف االساسیة االولى، إذ الكم الھائل من الكتب ال
المدرسیة، إنما ھو في غالب االحیان عبء ثقیل على ظھور الطلبة، ال ینتج بالضرورة ھذا الحمل 
تغییرا في منھجیة التعلیم والتفكیر وتنمیة المعرفة والبحث واالبداع والنشُى، إنما مجرد اوزان ثقیلة 

 .یتثاقل منھا الطلبة واولیاء االمور كما ونوعا
 

اء على أن تطویر المناھج الدراسیة بات ضرورة ملحة، إال انھم یشترطون ان یكون ویتفق خبر
التطویر وفق منھجیة مؤسسیة تراعي وتواكب متطلبات العصر وتعزز بناء المعارف، ال تلقي 

 .المعلومات وتلقینھا لغایات حفظھا
 

ك فجوة كبیرة بین االھداف ویشخصون واقع المناھج الحالیة بأنھا تعتمد على الكم ولیس النوع، وھنال
االفكار المرجوة «التي تتضمنھا مقدمات المناھج من جھة ومضامین ومحتویاتھا، ما یؤشر إلى أن 

 .»غیر مترجمة في المحتوى
 

 مصادر معرفة متعددة للمناھج
 

ویؤكد وزیر التربیة والتعلیم االسبق الدكتور محمد جمعة الوحش ضرورة إعادة النظرة في المناھج 
ظل ان مصادر المعرفة متعددة، وان طلبة مرحلة الروضة او التمھیدي وما بعدھا لدیھم من  في

المعرفة اضعاف اقرانھم قبل عشرین عاما، اذ ال بد من النظر الى التقدم المعرفي على اساس انھ 
 .مصادر للمعرفة

  الكترونيالرأي 
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ویشیر الوحش الى انھ لیس ھنالك تنسیق في لجان وضع الكتاب، إذ ھنالك موضوعات متكررة في 

 .المادة نفسھا وكذلك تكرار لھا في مواد صفوف اخرى
 

ویؤكد ضرورة االعتماد عند وضع المنھاج على الخطوط العریضة المستنبطة من الدستور، موضحا 
 ٧ن العبء الدراسي في دول اوروبیة یصل الى حشو المعلومات انتھى، الفتا الى أ«ان زمن 

 .حصص في الیوم، إال ان الطلبة ال یبذلون جھدا كبیرا بسبب اسلوب التدریس التشاركي والتفاعلي
 

 التأخیر یراكم المشاكل
 

فیما یقول استاذ المناھج وطرق تدریس العلوم في جامعة ال البیت الدكتور سلیمان القادري أن 
تفتقر الى مھارات القرن الحادي والعشرین، وال تترجم بناء المعرفة، مبینا ان المناھج الدراسیة 

المھارات التي یتوجب ان تتضمنھا المناھج تعزیز التفكیر والتفكیر الناقد ومھارة اتخاذ القرار وتحدید 
 .المشكلة والتفكیر االبداعي والمحاججة والتساؤل والبناء المعرفي

 
واالعتماد على الكم ولیس » حشو المعلومات»المناھج الحالیة تمتاز بـویرى الدكتور القادري ان 

بین ما تتضمنھ مقدمات المناھج والكتب من أھداف » كبیرة«النوع، الفتا الى وجود تناقض وفجوة 
من جھة ومحتویات ومضامین المناھج، عدا ان المقدمات تحدد أھدافا غیر موجودة بالمحتویات، التي 

 .غیر مرتبطة بالحیاة العملیة وال تنمي شخصیة الطالب وال تعزز االنتماء، )المحتویات(ھي 
 

، الفتا الى ان فكرة المناھج في الوالیات »ان ترجمة االفكار في المحتویات غیر ناجحة« ویقول 
، محذرا من عملیة التأخیر في عملیة )less I more(، »القلیل ھو الكثیر«المتحدة تقوم على اساس 

 .»طویر الن التأخیر یراكم المشاكلالبدء بالت
 

لجھة تكریس اسلوب » كارثیة«والمختصرات بأنھا » الدوسیھات«ویرى ان ظاھرة اللجوء إلى 
 .التلقین وتغییب التفكیر، وال تنمي مھارات العقل في التفكیر

 
 حشو على حساب المعرفة

 
ب الیھ القادري، عند تشخیصھا وتتفق خبیرة المناھج والتدریس الدكتورة روناھي مجدالوي مع ما ذھ

لواقع حال المناھج،، إذ تقر بأن المناھج تمتاز بحشو المعلومات على حساب المعرفة وترى أنھا 
، الفتة الى تجارب دول عربیة كانت ناجحة في تطویر مناھجھا، بما یتوافق مع »غیر ممتعة ومملة«

عرفة ومصممة بطریقة مشوقة وتحاكي متطلبات العصر، التي تسعى الى تحفیز الطالب الكتساب الم
 .میول الطالب ورغباتھ في الحصول على المعرفة

 
واكدت ان النظریات الحدیثة ال تستند الى تقدیم المعلومة، إنما لتعزیز عملیة التفكیر للوصول الى 
المعلومات، وبترابطیة منطقیة، تجعل الطالب والمعلم یتشاركونفي الوصول الى المعرفة، لیتمكن 

لطالب من الوصول الى المعلومة، بحیث تكون ثابتة في ذھنھ ومقتنع بأھمیتھا ویتعامل معھا ویرتبھا ا
 .حسب ادراكھ وفمھة وتفكیره
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وتشیر مجدالوي أن محاوالت التطویر السابقة كانت شكلیة، ولیست بالجوھر، وال تستند الى النظریة 
یر واالبداع، لیكون التساؤل كم سجلت لدینا البنائیة، إذ إن المناھج یجب ان تعزز مھارات التفك

 .حاالت ابداع خالل الفترة الماضیة؟ في ظل العدد الكبیر من الطلبة وكذلك المعلمین
 

وتشیر الى أن ھذا الواقع یعزز ثقافة واسلوب التلقین، الذي یكرس منھجیة التحفیظ والحصول على 
المعرفة، التي تصبح فیما بعد سلعة تتمثل في المعلومة للحصول على العالمة، دون اسھام في انتاج 

 .مشروع او فكرة
 

وتتساءل، في ظل ھذا الواقع ماذا أعددنا الكثر من ملیون طالب یرتادون المدارس، التي یفترض ان 
؟ وأكدت ان عملیة تطویر المناھج باتت ضرورة ملحة بدون اي تأخیر، إذ »حواضن لالبداع«تكون 

وھنالك طلبة امیون (...) كمیة واالنتظار والتأجیل یراكم العیوب ویعمقھا، ان العیوب في المناھج ترا
 .»في مدارسنا، حتى في المراحل الثانویة

 
ودعت الى إحداث ثورة بیضاء في العملیة التعلمیة، تشمل المناھج وبیئة التعلم والمعلم واالدارة 

ع سیكونون من الفئة العمریة من المجتم%) ٣٠(التربویة، خصوصا وان ھنالك دراسات تتحدث ان 
عاما، وھي الفئة التي تشمل مراحل التعلیم من التمھیدي الى الجامعة، وعلیھ ماذا اعددنا ) ٢٥- ٥(بین 

لھم خالل السنوات القادمة، وھل مناھجنا قادرة وھل یوجد منصات معرفیة تفاعلیة لعملیة التعلم ھل 
 لتعلم والتعلیم ؟یوجد منصات تواصل اجتماعي لتوظیفھا في عملیة ا

 
وترى ان ھذه المكونات تشكل عناصر تكاملیة، فالمعلم لم یعد في المنظور الحدیث المصدر الوحید 
للمعرفة، فبیئة التعلم ایضا غیر مقصورة على الغرفة الصفیة، التي یجب ان یتم تطویرھا بما توفر 

مدارسنا اشبھ بالسجون  مساحة وظروف لیكتشفوا المعرفة، ولیس لحفظ المعلومات، في حین ان
مطوقة باالسوار االسمنتیة، فیجب ان تكون مدراسنا صدیقة للبیئة وھنالك مساحات خضراء ومناطق 

 .العاب ومكاتب محفزة وغیرھا
 

 استراتیجیة الموارد البشریة
 

شریة، ما ذھب الیھ الخبراء یتوافق الى حد بعید مع ما تضمنتھ االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد الب
التي تؤكد ان تطویر المناھج التعلیمیة وتحدیثھا ال یعني على اإلطالق التخلي عن الثوابت الوطنیة 
والقومیة، بل یؤكد علیھا ویرسخھا ضمن إطار معرفي حدیث، یھدف إلى جسر الفجوة ما بین 

والمھارات متطلبات الواقع والنتاجات التعلمیة، إلعداد جیل یمتلك المعارف والقدرات األساسیة 
اللغویة والتكنولوجیا الحدیثة، ویتمتع بشخصیة واثقة وقادرة على التفكیر والنقد والتحلیل والتعایش 

 .مع مكونات المجتمع ضمن تنوعھا الثقافي والدیني والعرقي، وعصي عن االنحراف والتطرف
 

ربة المعیاریة مع وتشخص التحدیات بأن عملیة تطویر المناھج الدراسیة ال تتم بشكل یُلبي المقا
رؤیة، الى /٢٠٢٥الممارسات الفضلى واالحتیاجات الوطنیة التنمویة التي عبرت عنھا وثیقة األردن 

ً ضمن أطر تفكیر محددة  جانب ان ارتباط المناھج وتطویرھا بوزارة التربیة والتعلیم جعلھا محصورة
 .أھدافھو نطاق مقیَّد غیر مستقل وغیر متفقة مع فلسفة النظام التربوي و
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وتعتبر ان المناھج الحالیة تفتقر إلى التأكید على مفاھیم التسامح والتعایش والتعاون واحترام اآلخر 
وإن المساحة التي تخصصھا المناھج الحالیة للتركیز على مھارات التفكیر (..) ونبذ األفكار المتطرفة

 .كافیة النقدي البناء واالستنباط واالستكشاف واإلبداع لدى الطالب غیر
 

وتوضح انھ رغم محاوالت تطویر المناھج إال أن السمة العامة ألغلبھا ما زال یغلب علیھا حشو 
وعدم مواكبة المناھج الحالیة للمستجدات التعلیمیة والتربویة (..) المعلومات التي تتطلب مجرد الحفظ

 .الحدیثة وتفتقر إلى توظیف تكنولوجیا المعلومات في عملیة التدریس
 

یر الى ھناك فجوة واضحة ما بین محتوى المناھج وأسالیب التدریس الخاصة بالمحتوى نتیجة وتش
 .ضعف خبرات القائمین على تألیف الكتب المدرسیة وأدلة المعلمین

 
 ما ھو المطلوب الحداث التغییر؟

 
ومعاییر یؤكد الدكتور القادري ضرورة البدء بعملیة تطویر المناھج بمنھجیة علمیة قائمة على اسس 

واضحة، مقترحا تھیئة فرق بإشراك جمیع القطاعات لتحدید ما ھو المطلوب وماذا نرید خالل 
العقدین المقبلین، ومن ثم تنظیم لقاء لمتخصصین من الجامعات ووزارة التربیة والتعلیم وخبراء 

ر الى لوضع الخطوط العریضة، المتمثلة في مھارات ونتاجات التعلم المرغوب بھا، وبعدھا یصا
تشكیل فرق تالیف واشراف واخضاعھا الى دورات تدریبیة على كیفیة التألیف على اساس النظریة 
التربویة الحدیثة التي تلبي مھارات القرن الحادي والعشرین، واثناء التألیف یتم مراجعة المناھج من 

ة الراجعة واخذ التغذی» دراسة استطالعیة«قبل لجان متخصصة وتطبیقھا على مجموعة مدارس 
لتطویرھا بشكل نھائي، ومن ثم بعد التطبیق یتم التطویر في ظل التغذیة الراجعة والمتطلبات 

 .المستقبلیة
 

وحذر الدكتور القادري من تدخل الواسطة والمحسوبیات في عملیة تشكیل فرق التألیف واالشراف، 
الخبرة : نما تعتمد على ثالثة اركانوان ال تكون عملیة االختیار مرتبطة بالوزراء واالمناء العامین، إ

 .والرغبة والقدرة
 

ھیئة علیا شبھ «بالمقابل، توصي االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة بضرورة تشكیل 
من مختصین في وزارة التربیة والتعلیم وخبراء آخرین من ذوي »مستقلة لتطویر المناھج الدراسیة

كادیمیة والعلمیة، والمطلعین على تجارب األمم المتقدمة في ھذا الكفاءات والخبرات التربویة واأل
المجال، بحیث یكون للھیئة صفة تشریعیة واستقاللیة تمكنھا من وضع سیاسات محددة للمناھج 
ومتابعة تألیفھا وتدریسھا والتأكد من مطابقتھا للسیاسات الموضوعة التي تھدف إلى تنقیتھا من 

ً على المجتمع مع التأكید على مفاھیم التسامح والتعایش والتعاون األفكار المتطرفة التي تش كل خطرا
واحترام اآلخر وترسیخ االنتماء الوطني والقیم اإلنسانیة والتركیز على المھارات اللغویة ومھارات 
ً من أسلوب التلقین والحفظ باإلضافة إلى مواكبة  التفكیر النقدي البناء واالستنباط واالستكشاف بدال

 .لمستجدات التعلیمیة والتربویة الحدیثة وتوظیف تكنولوجیا المعلومات في العملیة التعلیمیةا
 

وتقترح أن یتم تطویر المناھج على مرحلتین، االولى على المدى القریب، بتشكیل لجان متخصصة 
والكتب من تربویین وأكادیمیین وخبراء تقوم بإجراء دراسة تقییمیة وتحلیلیة لجمیع عناصر المناھج 

ً خالل الفترة  ً أو كلیا المدرسیة وتقییمھا وتقدیم مقترحات إلعادة النظر في بعض النصوص جزئیا
اما الثانیة تتمثل في إجراءات المدى البعید، وذلك بتأسیس الھیئة العلیا شبھ المستقلة لتطویر . الحالیة
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تكتسب الصفة التشریعیة المناھج الدراسیة وفق نظام خاص للھیئة یصدر خالل عامین كحد أقصى ل
واالستقاللیة تمكنھا من وضع سیاسات محددة للمناھج ومتابعة تألیفھا وتدریسھا والتأكد من مطابقتھا 

 .للسیاسات الموضوعة
 

وتحدد مھام ومسؤولیات الھیئة بتحلیل المناھج الحالیة والتعرف على واقعھا وإعادة صیاغتھا بما 
ردني واھدافھ والتركیز في محتواھا على تنمیة منظومة القیم یتفق مع فلسفة النظام التربوي األ

ً من مرحلة التعلیم األساسي  .الوطنیة واالجتماعیة واألخالقیة بدءا
 

الى جانب غرس مقومات المواطنة الصالحة واالنتماء الوطني لدى الطالب وتعریفھ بمبادئ 
ً عن العنف وتعزیز القیم اإلیمانیة التي تؤكد (..) الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان والحوار الھادئ بعیدا

على الوسطیة واالبتعاد عن التطّرف واإلرھاب وتأصیل عقیدة اإلیمان با وبجمیع الرساالت 
والكتب السماویة مع تأكید موقف جمیع األدیان الرافضةألنواع التمییز كافة مع التأكید على مبادئ 

 .العدالة والمساواة
 

ع في مناھج المرحلة األساسیة تعرف الطالب بالمھن المختلفة وأھمیتھا في إدخال مواضی:اضافة الى 
حیاة اإلنسان بھدف بناء ثقافة مھنیة لدى الطالب منذ المراحل المبكرة وااللتزام بتوزیع النصوص 
ً بأسلوب جمیل ومشوق وبحیث تتناسب مع المرحلة العمریة للطالب وتثیر  ً ومضمونا واألمثلة شكال

زه للبحث واالستقصاء واإلبداع و التركیز على المھارات األساسیة وطرق اكسابھا مع تفكیره وتحف
مراعاة الفروق الفردیة للشرائح الطالبیة ومشاركة كلیات التربیة في الجامعات األردنیة ووزارة 

  .في عملیة تطویر المناھج» وأكادیمیة الملكة رانیا لتدریب المعلمین«التربیة والتعلیم 
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 قفوا ھذا االنحدارأو
 
 

 ماھر ابو طیر
  

عشرات التخصصات في الجامعات االردنیة، البد من اغالقھا كلیا، ھذه االیام، مع عدم استقبال طلبة 
 .جدد، وھذه ھي الخالصة التي یتھرب منھا كثیرون، ویتعامى عنھا اصحاب القرار، لالسف الشدید

جین ضعیف جدا، وال ینافس في سوق العمل االسباب وراء ذلك متعددة، اولھا ان مستوى الخری
العربي، وال الغربي، فھي شھادات تصدر بمعاییر ال تراعي التغیرات على بنیة التعلیم في العالم، وال 
مستوى المتطلبات التي یریدھا المشغلون، الذین باتوا یستقبلون طلبة یحملون ذات الشھادات، وقد 

 .اعلى كثیرا، مما لدینا تخرجوا من دول عربیة واجنبیة، بمعاییر
 

اما على الصعید الداخلي، فإن البطالة تعصف بالجمیع، وفي تخصصات معینة، ومن ناحیة عملیة، 
فان فرصھا في سوق العمل، تكاد ان تكون منعدمة تماما، ولدینا االف االدلة على ذلك،وانا اتحدث 

لیا، وال یوجد اي شواغر لھا، ال ھنا، عن عدم الحاجة اساسا الى بعض التخصصات، التي اندثرت فع
 .حالیا وال مستقبال

 
ال یعقل ان تستمر الجامعات بفتح تخصصات، لیس ذات فائدة، ال على مستوى التأھیل، وال على 
مستوى فرص ما بعد التخرج، وفي حال اصرار الجامعات على ابقاء ھذه التخصصات، فإن على 

دة في وصف صاحبھا ، بالجامعي، فیما محاولتھ لجعلھا الطلبة ان یعرفوا مسبقا، ان ھذه شھادات مفی
سببا في الرزق، یجب ان تكون واضحة الحدود، فال فرص امام تخصصات كثیرة، وال یلوم المرء 

 .اال نفسھ، فوق سیاسات التعلیم
 

من حق االنسان ان یتعلم، لكن الجامعات ال تبذل جھدا من اجل فك واعادة تركیب البنیة االكادیمیة، 
بر اغالق عشرات التخصصات، وفتح تخصصات جدیدة، وھذه بحد ذاتھا بحاجة الى قدرات ع

وخبراء، یعرفون التغیرات الجاریة داخلیا وخارجیا، ولدیھم القدرة اساسا، على تقدیم منتج جامعي، 
 .قابل للمنافسة في سوق العمل العربي والعالم، اضافة الى الداخل

 
ھات الرسمیة، تساعد كثیرا في تصنیع الغضب، جراء غیاب فرص ما یقال الیوم بصراحة، ان الج

الحیاة، فھم یسمحون بتخصصات میتة، وال یبذلون جھدا، الخراجھا ولو مرحلیا، من قائمة 
التخصصات المتاحة، وال یسعون لفتح تخصصات جدیدة، بمعاییر عالیة، ولیس بذات المعاییر 

ولربما لیس سرا ان البطالة باتت تتسلل الى خریجي الطب،  القائمة، التي تقدم منتجا اكادیمیا ضعیفا،
 .وخصوصا، اولئك الذین ال یتخصصون، وبرغم ذلك یتنافس االردنیون في دراسة الطب

 
قدرة االردنیین على المنافسة في سوق العمل العربي، انخفضت الى حد كبیر، والسبب ان ھناك 

ت الشھادات، وعلى مستوى اعلى، او یحملون منافسین یتخرجون من جامعات عربیة وغربیة، بذا
 .تخصصات جدیدة مطلوبة فعلیا، في ظل التغیرات الجاریة على البنیة االقتصادیة

 .ھذا انحدار خطیر، والبد من اعادة النظر بكل المشھد، من اجل وقفھ

 مقاالت

  عمون
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 ألف جامعي متعطل عن العمل ٩٩
  حمادة أبو نجمة

 
ة عن دائرة اإلحصاءات العامة إلى أن معدل البطالة بین الصادر ٢٠١٦تشیر معدالت البطالة لعام 

بعد أن كان في %) ١٥٫٣(األردنیین قد ارتفع العام الماضي إلى معدل غیر مسبوق منذ سنوات وھو 
 %).١٣( ٢٠١٥نھایة عام 

 
ً منھم ٢٥٣غیر أننا عندما نحلل ھذا المعدل باألرقام المطلقة نجد أن عدد المتعطلین یبلغ حوالي   ألفا

ألف جامعي، وھذا رقم یحتاج إلى وقفة معمقة خاصة إذا ما علمنا أن أرقام وزارة التعلیم العالي  ٩٩
ألف خریج، وأن مجموع المشتغلین  ٦١تؤكد بأن عدد خریجي الجامعات سنویا یبلغ أكثر من 

ً و ً فقط معظمھم یعملون في القطاع الحكو ٣٧٤آالف منھم  ٤٠٦األردنیین یبلغ ملیونا مي أو جامعیا
 .شبھ الحكومي، إذا أین یذھب باقي الخریجین؟

 
من الواضح أن سوق العمل األردني ال یستطیع استیعاب ھذه األعداد الھائلة من الجامعیین وأنھ 
بحاجة أكثر إلى العمالة التقنیة والفنیة التي قد یكون بعضھا یتطلب تأھیال جامعیا، ومن الواضح أیضا 

ا یحملون شھادات في تخصصات ال یحتاجھا سوق العمل نھائیا أن معظم خریجي الجامعات إم
ولعشرات السنوات القادمة وقد سمیت بالتخصصات الراكدة، أو یحملون شھادات في تخصصات 
یحتاجھا سوق العمل ولكن القطاع الخاص لم یقتنع بمؤھالت حاملیھا وإمكانیاتھم لضعف المناھج 

 .لتطورات العلمیة والعملیةالتعلیمیة التي تلقوھا وعدم مواكبتھا ل
 

ألف خریج، فاألردن  ٩٩ومن المؤكد أن عدد الجامعیین الذین لم یحظوا بفرص عمل ھو أكبر من 
یعتبر من الدول األكثر انخفاضا في معدل المشاركة اإلقتصادیة، فمعدل النشیطین اقتصادیا یبلغ 

من السكان في % ٦٥ب من فقط من مجموع السكان في سن العمل، أي أن ما یقر% ٣٥٫٥حوالي 
سن العمل ال یعملون وال یبحثون عن عمل ألسباب مختلفة، جزء كبیر منھم یعتبرون من المحبطین، 
أي أنھم توقفوا عن البحث عن العمل لعدم توفر الفرص المناسبة لھم وبالتالي فال یتم احتسابھم ضمن 

 .المتعطلین عن العمل
 

العمل ومخرجات التعلیم العالي، وستستمر ھذه الفجوة بالتوسع  إذا فالفجوة كبیرة بین احتیاجات سوق
في ظل انحسار فرص العمل التي یخلقھا سوق العمل واستمرار النھج التعلیمي السائد على مستوى 
الجامعات واإلستمرار في اعتماد تخصصات ال یحتاجھا سوق العمل نھائیا، والغیاب الكامل للتنسیق 

تیاجاتھ الحقیقیة من التخصصات ومن البرامج التي تنسجم مع المتطلبات مع القطاع الخاص لرصد اح
الفنیة ألعمالھ، وأیضا في ظل غیاب استراتیجیات وطنیة شاملة تجمع بین السیاسات والبرامج 
التعلیمیة من جھة وسیاسات وبرامج التشغیل والتدریب والتعلیم المھني والتقني من جھة أخرى، ھذه 

التي ناقضت بعضھا في كثیر من األحیان بسبب غاب التنسیق بینالمؤسسات  السیاسات والبرامج
المعنیة بھا على مدى العقود الماضیة، ولعل مخرجات أعمال لجنة تنمیة الموارد البشریة التي أوعز 

ستفتح الباب واسعا أمام توجھات جدیدة بھذا  ٢٠١٥بتشكیلھا جاللة الملك في نیسان من عام 
 .تفاقم ھذه المشكلةالخصوص تضع حدا ل

 
وقد یعتقد البعض أن الحل یكمن في الحد من التوجھ للتعلیم الجامعي، لكن العكس تماما ھو الصحیح 
فالحفاظ على مستویات عالیة من التعلیم والتعلیم الجامعي بشكل خاص في المملكة یجب أن یبقى ھدفا 

ت جدیدة یحتاجھا سوق العمل وتنسجم أساسیا، ولكن ذلك یتطلب توجیھ التعلیم الجامعي نحو اتجاھا

  ١٥:الرأي ص



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

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

24 

مع التطورات التقنیة والتكنولوجیة بشكل خاص، وھذا یتطلب التنسیق بین الجھات المعنیة على 
مستوى قطاعي، وذلك بأن تتولى كل وزارة من الوزارات المعنیة بكل قطاع من قطاعات األعمال 

لخاص والمؤسسات التعلیمیة بھدف تحلیل التنسیق بین الجھات الفاعلة للقطاع ومنھا ممثلو القطاع ا
دراسات الفجوة الكمیة والنوعیة في القطاع من خالل الجھات المختصة، وتحدید التخصصات الراكدة 
والتخصصات المطلوبة في سوق العمل، وتقدیم التوصیات الالزمة بشأنھا ،كالتوصیة بالحد من 

القطاع الخاص في تحدید االحتیاجات بعض التخصصات أو وقفھا أوزیادة بعضھا، والتعاون مع 
التعلیمیة والتدریبیة الالزمة ونوعیة البرامج المطلوبة لسد احتیاجات القطاع، وفي سبیل ذلك تتولى 
الوزارة المعنیة إنشاء قاعدة بیانات شاملة لقطاعھا بالتنسیق مع الجھات المعنیة، كدیوان الخدمة 

لبشریة، والمؤسسات التعلیمیة والسفارات ومؤسسات المدنیة، والمركزالوطني لتنمیة الموارد ا
التدریب ودائرة اإلحصاءات العامة ومؤسسة الضمان االجتماعي وغیرھا، إضافة إلى اقتراح برامج 
المواءمة في القطاع المعني من خالل لجنة قطاعیة تشكل لكل قطاع لھذه الغایة، والتوصیة بھا إلى 

دریب لغایات التشغیل، وبرامج رفع الكفاءة المھنیة، وإحالل الجھات المختصة، ومن ذلك برامج الت
 .العمالة األردنیة محل العمالة الوافدة، وتشجیع وتحفیز االستثمار لالنتشار في كافة مناطق المملكة

 
ویتمحور حول » المركزالوطني لتنمیة الموارد البشریة«وھنا ال بد من اإلشارة إلى الدورالذي یؤدیھ 

تغطي جانبي العرض والطلب على  ٢٠١٥قطاعیة متخصصة بدأ بإعدادھا منذ عام إعداد دراسات 
العمالة وفرص العمل في كل قطاع وتحدد الفجوة الكمیة والنوعیة خدمة ألعمال اللجان القطاعیة، 
ھذه حیث أنجز لغایة اآلن عددا من ھذه الدراسات بانتظار مراجعتھا من الوزارات والجھات المعنیة 

ن العام والخاص والمؤسسات التعلیمیة والتدریبیة لإلستفادة منھا، وذلك بناء على قرار في القطاعی
بإنشاء وحدات في الوزارات تعنى بشؤون  ٢٠١٥كان قد صدر عن مجلس الوزراء في مطلع عام 

تشغیل األردنیین في القطاع المعني بكل وزارة، بحیث شملت المرحلة األولى وزارات الصناعة 
لتموین، والسیاحة واآلثار، واألشغال العامة واإلسكان، والصحة، واالتصاالت والتجارة وا

 .وتكنولوجیا المعلومات
 

 مستشار لشؤون سیاسات العمل* 
 

  األمین العام السابق لوزارة العمل
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  قراءات متأخرة: نواب ووزراء واساتذة جامعات
  

 محمد القضاة. د.أ
 
 

رواتب الوزراء الى ان قررت ھذه الحكومة تخفیض قاومت الحكومات السابقة موضوع تخفیض 
رواتبھم الى سقف محدد بثالثة آالف وخمسمئة دینار، وھنا علّي ان أشكر الزمیل عصام قضماني 

النواب ...الوزراء كبش فداء و« الجمعة الماضیة تحت عنوان » الرأي«على مقالتھ المنشورة في 
ھ بدقة ومھنیة عالیة، وعنوان ھذه المقالة تذكرني ، وقد احسن فیھا بتوصیف موضوع«نسوا أنفسھم 

، والتي جرت أحداثھا في وسط القاھرة، وتطغى علیھا »زنوج وبدو وفالحون«بروایة غالب ھلسھ 
لھجة مصریة مشبعة باالزدحام والقلق والمشكالت االجتماعیة والشخصیة، وتنفرد بعض قصصھا 

یسلط الضوء على حیوات الناس وظروفھم وتعقیدات بكیفیة عیش البدو والناس في الریف األردني، و
حیاتھم، ولعل المتابع الحصیف لما یجري من حوارات ونقاشات وأفكار تتجاوز الواقع الحقیقي 
لظروف الدولة االردنیة وتحدیاتھا، ولظروف عامة الناس؛ الطبقة الفقیرة ومتوسطة الدخل یدرك ان 

دیات الفردیة والجماعیة؛ الشعبیة والحكومیة بأقل جمیع األطراف یجب ان تتفق على تجاوز التح
ولعل قراءة ما قامت بھ الحكومة تغري . الخسائر كي ال یقع الجمیع بفخ المندسین ومثیري الفتن

الكثیرین في تحمیل الحكومات كل ھذه األزمات، ونحن ندرك أّن الكتابة الموضوعیة ھي الفیصل 
النقاط على الحروف بشفافیة مطلقة تجیب عن أسئلة الحقیقي القناع كل األطراف بضرورة وضع 

الناس دون التعرض الغتیال اي شخصیة كانت؛ الن میزان العدالة یرفض ان ینتصر فریٌق على أخر 
 .دون حجج منطقیة وبراھین عقلیة

إّن أسھل الطرق أن تكون معارضا فتكسب وّد الشارع، وأصعبھا ان تدافع عن الحق في زمن یستأسد 
ر والعنف في المنطقة برمتھا، وال ابالغ اذا قلت إن ما قام بھ مجلس النواب یستحق المناقشة فیھ الش

من زاویة، ویستحق التأمل من زاویة أخرى، فمن یرید للحكومة ان تخفض نفقاتھاعلیھ ان یبدأ بنفسھ، 
ة جادة ذات فال یسوغ لنفسھ كل شيء؛ مناقشة الدور الذي یجب ان یستمر في الرقابة والتشریع، رقاب

جدوى تعطي للناس ثقة عالیة بدور مجلس النواب؛ مناقشة تؤكد للسلطة التنفیذیة أن الموضوعیة 
والعمل واالخالص ھي قاعدة نجاح الوطن وتجاوز عثراتھ، بعیدا عن المصالح الفردیة والمنافع التي 

یذیة والتشریعیة على قاعدة تضر بالصالح العام، غیر أنھ ال بّد ان نتأمل العالقة بین السلطتین التنف
المساواة في الموضوعات التي طالب النواب مناقشتھا حیث تم تخفیض رواتب الوزراء وكثیر من 
المكتسبات، وھذا یجب ان ینطبق على النواب الذین یتمتعون بامتیازات تفوق امتیازات الوزراء، 

عبیة ونسوا أنفسھم ھذا ھو واقع الوزراء كبش فداء والنواب كسبوا الش»:واتفق مع الكاتب حین قال
 ٣المطالبات النیابیة لتخفیض رواتب الوزراء لم تتوقف منذ ، الحال في مذبحة تخفیض الرواتب

مجالس نیابیة على األقل وكان السادة النواب في كل مرة یضغطون لخفض ھذه الرواتب والطریف 
النقاش والتأمل؛ الن االنسان القدوة  ھذا القول یختصر» !أكثر أنھم كانوا في كل مرة ینسون أنفسھم 

یطبق على نفسھ وال یطالب اآلخرین بتخفیض رواتبھم وینسى نفسھ؛ الن من یطلب من اآلخرین 
علیھ ان یبدأ بنفسھ، وحین تقارن بین الوزراء والنواب واساتذة الجامعات تطالعك أسئلة ال نھایة لھا 

وھم اكثر الناس التزاما بالقانون واقلھم تذمرا، عن المآالت التي یعیشھا العلماء في الجامعات، 
َاِدِه :( وتجدھم یعیشون في مكاتبھم وھم قانعون بما ھم فیھ، امتثاال لقولھ تعالى َ ِمْن ِعب َْخَشى هللاَّ ََّما ی ن ِ إ

ُور َ َعِزیٌز َغف ِنَّ هللاَّ ََماُء إ ُعل ك فاألستاذ وبذل. ؛ أي أن العالم كلما زاد علمھ زاد خشوعا وخشیة من هللا)الْ
الجامعي یعرف ما یحاك للوطن من اخطار، ویدرك التحدیات بدقة متناھیة، ویقوم بواجبھ العلمي 
على احسن وجھ، لبناء جیل مسلح بالعلم والمعرفة ؛ ولذلك حین أقارن راتب االستاذ الجامعي الیوم 

لجامعي یقل كثیرا مع الوزراء والنواب وبعض مدیري داوئر االستثمار، اجد أّن راتب االستاذ ا

  طلبة نیوز/الكتروني الرأي
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دینارا في حین كان  ١٢٠كان  ١٩٧٣عنھم، وھنا أوّد ان اذكر ان راتب االستاذ الجامعي في عام
ً، وبحسبة بسیطة كان راتب االستاذ ضعف ونصف راتب الوزیر،  ٨٠راتب الوزیر یومذاك  دینارا

عشرة بالمئة، وھو دینار، ومطلوب منھ ان یدفع ال ٢٢٠٠والیوم ال یتجاوز راتب االستاذ الجامعي 
محكوم بقانون ضریبة الدخل التي یدفعھا سنویا بطیب خاطر ودون تأخیر، واالستاذ الجامعي أفنى 
عمره في محراب العلم؛ درس اكثر من عشرین سنة حتى نال الدكتوراه، وینتج أبحاثھ سنویا حتى 

ذلك تراجع راتبھ امام یحصل على ذلك الراتب، ولیس لالستاذ الجامعي أیة حوافز غیر راتبھ، ومع 
من كان راتبھ اعلى منھ، مع ان المقارنھ فیھا ظلم كبیر، فال احد یستطیع ان یكون أستاذا جامعیا ، في 
حین یستطیع ھو ان یكون وزیرا ونائبا، فھل یكافأ االستاذ الجامعي بالتشجیع والحوافز، ام یترك على 

یوم بحاجة لجھود الجمیع لتجاوز التحدیات المحدقة ما ھو علیھ؟ ال نرید ان نقارن اكثر؛ الن الوطن ال
بھ، ومطلوب منا جمیعا ان نقدر ظروف الوطن وتحدیاتھ الداخلیة والخارجیة، ولنكن صفا واحدا في 
خندق الوطن ضد المنافقین والموتورین والحاقدین والفاسدین ومصاصي الدماء ومثیري الفتن 

نتباه والعزیمة ونصبر على الطوى حتى نجتاز جمیعا والشغب، ولنفوت علیھم الفرصة بالحذر واال
  ھذا االمت
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 الزرقاء -سلیمة عبدالعزیز سالمة  -
 
  
 السلط - محمد حمدهللا عصفور العناسوة  -
  
 الرابیة - عماد خلیل رمانھ  -
  
 إمارة دبي -حمدي عبدالرحمن عبدالمجید  -
  
 عرجان -لطفیة أحمد الحمصي  -
  
  بطنا –بزبز الحیاري  محمد ابراھیم -
  

 وفیات

 الرأي 
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ھاني الملقي زار مساء أمس بصورة مفاجئة وزارة الشؤون البلدیة والتقى وزیر . رئیس الوزراء د
ً من المسؤولین في الوزارة الرئیس الملقي بحث عددا من .. البلدیات المھندس ولید المصري وعددا

  .من الملفات التي تدیرھا الشؤون الخاصة بالوزارة واطلع على سیر العمل في عدد
  

أن حل المجالس البلدیة لم یطرح على مجلس الوزراء حتى اللحظة » عین الرأي«وزیر البلدیات ابلغ 
ً في الوقت نفسھ أن ھذا األمر سیبحث خالل أسبوعین على أبعد تقدیر   .مؤكدا

  
التیار .. مع الحكومة» التشابك االیجابي«تیار برامجي یُعلن عنھ قریبا في مجلس النواب یھدف الى 

الذي شكل بمبادرة من النائب االول لرئیس مجلس النواب خمیس عطیة عقد اجتماعا امس في منزل 
ویضم . االخیر العضاء التیار ووزراء لوضع آلیة للحوار عن التشاركیة بین البرلمان والحكومة

  ..ور ووفاء بني مصطفىنائبا منھم مازن القاضي وخالد ابوحسان وفیصل االع ١٣التیار اكثر من 
  

العمل تقوم .. وضع على طاولة وزیر العمل الذي سیتخذ بشأنھ قرارات مھمة» العمالة المنزلیة«ملف 
. بالتنسیق مع الجھات المعنیة بحملة واسعة على العمالة المنزلیة المخالفة لتسفیرھا خارج البالد 

  .عاملة ٢٥٠٠ویقدر عدد عامالت المنازل الھاربات المبلغ عنھن بـ 
  

حالة رفض واسعة في االوساط النیابیة والنقابیة لمشروع قانون البناء الوطني المعروض على مجلس 
وفي خطوة تصعیدیة عقدت اجتماعات . النواب لما فیھ تعدٍّ على قوانین نقابة المھندسین والمقاولین

االجتماعات ان  وقالت مصادر حضرت ھذه. »العرفي»نیابیة ونقابیة وصفت مشروع القانون بـ
.. لوزیر االشغال العامة» جبایة«النواب والنقابیین حّملوا مسؤولیة ھذه التعدیالت التي اعتبروھا 

حیث دعت الى لقاء حاشد في » رفض التعدیالت المقترحة على قانون البناء«وشكلت لجنة تحت اسم 
  .مجمع النقابات في الرابع من اذار المقبل

  
  
  
  
  
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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ردني في تركیا أمجد العضایلھ أن السیدة عالیھ أنطون التي أصیبت بالحادث اإلرھابي أكد السفیر األ
الذي وقع في اسطنبول لیلة رأس السنة نقلت على متن طائرة اسعاف جوي أمر بتأمینھا جاللة الملك، 

 حفظ هللا جاللة الملك الذي أمر بتأمین طائرة اسعاف جوي«وقال في تغریدة لھ على حسابھ تویتر 
  .»نتمنى لھا الشفاء العاجل.. لنقل السیدة عالیة واستكمال عالجھا في األردن

  
یلتقي سفیر خادم الحرمین الشریفین لدى األردن صاحب السمو األمیر خالد بن فیصل بن تركي آل 
سعود عند الساعة السابعة والنصف من مساء الیوم األربعاء الطلبة السعودیین الدارسین في 

دنیة، وذلك في فندق الفور سیزن، لیكون اللقاء الثاني الذي یلتقیھم بھ لبحث عدد من الجامعات األر
  .القضایا التي تھم الطلبة

  
بحثت السفارة األردنیة في تركیا أمس الترتیبات الالزمة لزیارة رئیس الوزراء الدكتور ھاني الملقي 

نھ بحث أمس في رئاسة الوزراء مع المرتقبة إلى تركیا، حیث أكد السفیر األردني أمجد العضایلھ أ
  .ھاني الملقي لتركیا.المستشار التركي كریم أوراس جدول أعمال الزیارة المرتقبة لرئیس الوزراء د

  
، الذي سیقام في »مھرجان إربد الشعري األول«تجري االستعدادات في مدیریة ثقافة إربد، إلقامة 
الستقالل الذي یصادف في الخامس والعشرین من النصف األول من شھر أیار المقبل، بمناسبة عید ا

، وسوف یُدعى للمھرجان »عرار«نفس الشھر، متزامنا مع میالد شاعر األردن مصطفى وھبي التل 
  .شعراء عرب وأردنیون

  
م متحف األردن ألول مرة  ّ ، وذلك »٢٠١٧العام األردني للعلوم «، بمناسبة »معرض ابن الھیثم«ینظ

الرجل الذي «من آذار الجاري وحتى الثامن من نیسان المقبل، تحت عنوان  خالل الفترة من الثامن
  .»اكتشف كیف نرى

  
 -عضو الكنیست، في منتدى العصریة  -یقدم الدكتور أحمد الطیبي رئیس الحركة العربیة للتغییر   

 :محاضرة بعنوان ١٥/٣/٢٠١٧بخلدا في الساعة السادسة من مساء األربعاء  - المدارس العصریة 
  .«٤٨التحدیات األحدث التي تواجھ األھل في «
  

المملكة العربیة (تنظم جامعة عمان العربیة، باالشتراك مع المركز الدولي للبحوث والمؤتمرات 
، ومركز أطلس لتنمیة الموارد البشریة في عمان، المؤتمر الدولي للدراسات اإلسالمیة )السعودیة

 ٢٧ -٢٥وذلك خالل الفترة من » لة والمعاصرة والعمرانالدراسات اإلسالمیة بین األصا«: بعنوان
  .نیسان المقبل، في رحاب الجامعة

  

 صنارة الدستور 
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، حیث تداعى عدد من "برامجي"یجري عدد من النواب مشاورات ولقاءات لتشكیل تیار نیابي 
النواب المؤیدین لفكرة إنشاء التیار للحوار في منزل النائب األول لرئیس مجلس النواب خمیس 

حسب نواب منخرطین بھذه الجھود، فإن . یة، بھدف صیاغة الفكرة وتأطیرھا وإطالقھا للعلنعط
لتأطیر العمل النیابي، وتقدیم برامج واقعیة، والخروج من بوتقة التصریحات "التیار المرتقب یھدف 

 ".للعمل المنظم بالتوازي مع تقدیم برامج تطبیق
  

شریعیتین، وذلك لجھة تكثیف اإلنجاز التشریعي، واالنتھاء یعقد مجلس النواب األحد المقبل جلستین ت
 .من مشاریع القوانین التي أقرتھا اللجان المختلفة، والسیر بھا ضمن إطارھا الدستوري

  
استثنت التعلیمات المعدلة لترخیص محالت تنسیق األزھار من شرط وجود مھندس زراعي في 

االستثناء المذكور یأتي بھدف دعم . بعددھا األخیر المحل، وذلك بحسب ما صدر في الجریدة الرسمیة
 .وتسھیل عمل أصحاب المحالت التجاریة لبیع الزھور

  
صوتت الھیئة العامة لجمعیة أطباء العظام ضد تنسیب الھیئة اإلداریة السابقة للجمعیة بفصل الدكتور 

یضاء، وذلك خالل أوراق ب ٣صوتا، و ٦٦صوتا مقابل  ٨٨نزار الصالحات من عضویتھا، بأغلبیة 
 .اجتماع الھیئة العامة للجمعیة الذي عقد أول من أمس

  
شبكة النساء األردنیات للدفاع عن حقوق ومشاركة المرأة تختتم في الثامن من الشھر الحالي 

یرعى المؤتمر وزیر الشؤون السیاسیة والبرلمانیة . راصد - مؤتمرھا، والذي ینظمھ مركز الحیاة
سیدة من الناشطات وعضوات  ١٢٠سفیر بعثة االتحاد األوروبي و موسى المعایطة بحضور

  .المجالس البلدیة من كافة المحافظات
  

 

  زواریب الغد


