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 وضـــــوعالمـــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

  ٣  بالبرنامج ٢٤٠٠وتوقع قبول ’’ األردنیة’’بـ’’ الموازي’’طلب لـ ٨٩٠٠

الجامعة األردنیة تعتمد مجالت جامعة القدس المفتوحة ألغراض الترقیة 
  األكادیمیة

٤  

 ٦  تمدد العضاء ھیئة تدریسیة دار حولھم شبھات فساد" األردنیة"

 ٧  لى تمدید عقود أعضاءھا المشبوھین بالفساداألردنیّة ترد ع

   شؤون جامعیة

 ٨  اتفاقیة إلنشاء مراكز أمن معلومات معتمدة في الجامعات األردنیة

ُمذكرة تفاھم تجمع وزارة االتصاالت وخمس جامعات أردنیة مع شركة 
  صحیفة الرأي -عالمیة 

٩ 

 ١٠  طالبا یحق لھم التجسیر للجامعات) ٧٨٨(

 ١١  یطلب من الجامعات التمھل في إعالن قوائم الموازي" العاليالتعلیم "

قـرار .. ٪ لاللتحاق بالكلیات الجامعیة المتوسطة ٥٠اشتراط معدل 
  مـرتقـب الیـوم

١٢ 

 ١٣  بعد إعالن القبول الموحد» الموازي«قائمة 

في مواد التوجیھي (% ٤٠(غموض یكتنف السماح للحاصلین على 
  جتمعااللتحاق بكلیات الم

١٤ 

   مقاالت

 ١٦  الدكتور فارس محمد العمارات/الرزاز وغزوة الجامعة االردنیة

رندا /رؤیة متعمقة لرجل اقتصادي.. »األردنیة«محاضرة الرزاز في 
  حتاملة

١٨ 

 ١٩  فایز الخصاونة.د.شرف.أ/اقتصادیات التعلیم العالي في األردن

 ٢٤  حاتم العبادي/نجح الرئیس

 ٢٦  عصام قضماني/ریبة الدخلالرئیس یتحدث عن ض

 ٢٧  الدكتورة ابتسام  زعل المحاسنة/وزارة التعلیم العالي والتمیز

 ٢٨  رحیل الغرایبة.د/لقاء الرزاز في الجامعة األردنیة

 ٣٠  فھد الخیطان/الرزاز في حضوره ومحاضرتھ

  ٣٢  محمد ابو رمان/!ھل تأخرنا كثیراً؟

 ٣٢  وفیات

  ٣٥-٣٤  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  بالبرنامج ٢٤٠٠وتوقع قبول ’’ األردنیة’’بـ’’ الموازي’’طلب لـ ٨٩٠٠

بلغ عدد الطلبات المقدمة لوحدة القبول والتسجیل في الجامعة األردنیة للحصول على مقعد في برنامج 

طلب، بحسب ما صرح بھ  ٨٩٠٠البكالوریس للفصل الدراسي األول ضمن البرنامج الموازي 

  .لوحدة الدكتور محمد الشریدةمدیر ا" الغد"لـ

طالبة  ٢٠٠٠وأكد الشریدة انھ سیتم اعالن القائمة األولى من المقبولین، والمتوقع ان تضم نحو 

  .وطالب، في نفس یوم إعالن قائمة القبول الموحد

طالبة وطالب ضمن البرنامج الموازي، الذي انتھت فترة تقدیم  ٢٤٠٠ – ٢٠٠٠ورجح قبول من 

  .من الشھر الماضي ٢٧طلباتھ في الـ

  .ومن المتوقع إعالن قائمة القبول الموحد في الثلث االخیر من الشھر الحالي

وكان وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي، رئیس مجلس التعلیم العالي،  

ال بعد إعالن طلب من الجامعات األردنیة الرسمیة عدم إعالن قوائم القبول في البرامج الموازیة، إ

، قائال إن ذلك یخدم الطلبة وأولیاء أمورھم ویتیح ٢٠١٩/٢٠١٨قائمة القبول الموحد للعام الدراسي 

  .الفرصة أمامھم الختیار األفضل

كما دعا الطویسي الجامعات التي أعلنت قوائم قبول فیھا إمھال الطلبة الستكمال عملیة التسجیل ودفع 

القبول الموحد، وعدم اشتراط مدة ثالثة أیام من تاریخ إعالن قائمة  الرسوم  إلى ما بعد ظھور قائمة

  .القبول الموازي فیھا

 أخبار الجامعة

 الحقیقة الدولیة/٤:الغد ص
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  الجامعة األردنیة تعتمد مجالت جامعة القدس المفتوحة ألغراض الترقیة األكادیمیة

ً باعتماد مجالت جامعة  ً عن لجنة اعتماد المجالت العلمیة في الجامعة األردنیة قرارا صدر مؤخرا

س المفتوحة العلمیة المحكمة ألغراض الترقیة، ویأتي ھذا القرار كثمرة للتعاون ما بین الجامعة القد

عقد المؤتمرات : األردنیة وجامعة القدس المفتوحة في المجاالت العلمیة واألكادیمیة المختلفة ومنھا

  .و رئیس الجامعةد یونس عمر.العلمیة المحكمة والنشر العلمي، وذلك بتوجیھات ومتابعة حثیثة من أ

ویذكر بأن جامعة القدس المفتوحة تصدر خمس مجالت علمیة محكمة في مجاالت العلوم اإلنسانیة 

واالجتماعیة، واإلداریة واالقتصادیة، والتربویة والنفسیة، والتكنولوجیا والعلوم التطبیقیة، والتعلیم 

 ً أربعة منھا على معامل التأثیر  حصلت. المفتوح والتعلم االلكتروني، وھي محكمة ومصنفة عالمیا

ً  (Arab Impact Factor) العربي والخامسة بانتظار حصولھا علیھ كونھا حدیثة اإلصدار، علما

بأنھا المجلة العلمیة المحكمة األولى في مجال التكنولوجیا التي تصدر باللغة اإلنجلیزیة على مستوى 

  .فلسطین

د یونس عمرو رئیس الجامعة الباحثین في العالمین .أ وفي معرض تعقیبھ على ھذا القرار الھام دعا

ً بانھا تتبع سیاسة  العربي واإلسالمي إلى نشر أبحاثھم العلمیة في مجالت الجامعة المحكمة، مؤكدا

وال تتقاضى أیة رسوم من الباحثین دعما  (open-access publishing) النشر أو الوصول المفتوح

 ً   .مع التوجھات العالمیة في مجال النشر العلميلمسیرة البحث العلمي وانسجاما

د حسني عوض عمید الدراسات العلیا والبحث العلمي بأن مجالت الجامعة تتمتع .إلى ذلك أكد أ

 ً بسمعة طیبة وبالرصانة العلمیة ولھا انتشار واسع على المستوى المحلي والعربي واإلقلیمي نظرا

ً، فھي تستخدم نظام مفتوح المصدر لمواكبتھا للتطور العلمي في مجال نشر البح وث العلمیة عالمیا

اإللكتروني والذي یتمیز بأحدث معاییر الجودة والتمیز في إدارة علمیة النشر العلمي، إضافة 

لألبحاث المنشورة  (Digital Object Identifier (DOI) الستخدامھا نظام المّعرف الرقمي

 دنیا الوطن
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ویحقق معدالت انتشار أوسع لھا، إضافة إلى ربط  والذي یحفظ حقوق الملكیة الفكریة للباحثین

 (Google scholar) مجالت الجامعة بقواعد البیانات العربیة والعالمیة، ومنھا قاعدة بیانات

، وھي قید إجراءات التسجیل في  (e-Marefa) والمنھل وشبكة المعلومات العربیة و (DVAJ)و

، وغیرھا من (ISI WEP) و (Scopus)  لمیة  مثلقواعد البیانات والفھرسة العالمیة للمجالت الع

   .قواعد البیانات

د عوض بأن مجالت الجامعة العلمیة المحكمة تنشر األبحاث العلمیة لباحثین من الجامعات .وذكر أ

والمؤسسات الفلسطینیة واإلقلیمیة والدولیة، ومنھم باحثین من مالیزیا وإیران وتركیا على سبیل 

ً المثال، في إشارة وا   .ضحة النتشار مجالت الجامعة دولیا
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  تمدد العضاء ھیئة تدریسیة دار حولھم شبھات فساد" األردنیة"

   

مددت الجامعة االردنیة عقود اعضاء الھیئة التدریسیة التي دارت حولھم شبھات فساد في شھادات 

  .'التوفل'امتحان 

  .وجاء التمدید الى حین صدور قرار المحكمة بحق الھیئة

 عمون
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ّة ترد على تمدید عقود أعضاءھا المشبوھین بالفساد   األردنی

قالت مدیرة دائرة اإلعالم والعالقات العامة في الجامعة األردنیة الدكتورة ھیا الحوراني أن السبب في 

قرار تمدید أعضاء ھیئة تدریسیة دارت حولھم شبھات فساد كان لعدم إدانتھم بحكٍم نھائي من 

   المحكمة

أن الجامعة ستقوم بإنھاء خدماتھم في حال صدور حكم نھائي ' أحداث الیوم'حدیث لـ وأضافت خالل

  .یدینھم، معللة ذلك بأن إیقافھم عن العمل غیر قانوني

وأوضحت الحوراني أنھ وفي حال تمت تبرئتھم من قبل المحكمة في الوقت الذي قد توقفھم الجامعة 

ً للمدة الطویلة فیھ عن العمل فإنھا ستضطر لدفع مرتباتھم كام ً واحدة وھذا مكلٌف لھا، مشیرة ً دفعة لة

 ُ التي تستغرقھا المحاكم للبث في أحكامھا مما یُرتُب تراكم المرتبات الشھریّة التي ستقوم الجامعة

  .بسدھا في حال إیقافھم وبراءتھم

ارئة في وطالبت بضرورة التقصي عن الحقیقة أثناء نقل مثل ھذه األخبار باإلضافة لكونھا غیر ط

  . ظل القضایا التي نعیشھا حالیًا

یذكر أن الجامعة األردنیّة قد مددت عقوًدا ألعضاء الھیئة التدریسیة التي دارت حولھم شبھات فساد 

  ، وجاء إلى حین صدور قرار المحكمة بحقھم'التوفل'في شھادات امتحان 

 احداث الیوم
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  ردنیةتفاقیة إلنشاء مراكز أمن معلومات معتمدة في الجامعات األا
    

ّعت وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات على ھامش انعقاد منتدى االتصاالت وتكنولوجیا  وق
المعلومات للشرق األوسط وشمال إفریقیا، ُمذكرة تفاھم مع خمس جامعات اردنیة وشركة بالو التو 

شاء مراكز ، تتضمن التعاون بین جمیع االطراف إلن)Palo Alto Networks(نتوركس العالمیة 
  .وأكادیمیات أمن معلومات معتمدة في الجامعات األردنیة

  
نى الغرایبة ومدیر قطاع المبیعات  ّ ّع المذكرة وزیر االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات المھندس ُمث ووق
ّعھا جودة مع رؤساء جامعات مؤتھ ظافر الصرایرة  لدول الخلیج في الشركة ھاشم جوده، كما وق

لتكنولوجیا الدكتور مشھور الرفاعي ومندوبین عن رؤساء الجامعة االردنیة واالمیرة سمیة ل
والجامعة الھاشمیة وجامعة العلوم والتكنولوجیا، بحضور المدیر االقلیمي لبالد الشام والعراق في 

  .الشركة المھندس أحمد طھ
  

ُعد األولى في مجال أمن المعلومات على  مستوى العالم بتقدیم وستقوم شركة بالو ألتو نتوركس التي ت
دورات تدریبیة وندوات وورشات عمل بالتعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات 
للمختصین التقنیین واألكادیمیین والطالب متعلقة بأمن المعلومات، كما ستّوفر مصادرھا التعلیمیة 

  .لغایات تطویر المناھج المتعلقة بتكنولوجیا المعلومات
الغرایبة، اّن ُمذكرة التفاھم جاءت إیمانا من وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات  وقال المھندس

بأھمیة تأھیل خریجي تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، وتوفیر األدوات والمھارات الالزمة لتنمیة 
وأشار إلى اّن موضوع أمن المعلومات یُعد من أھم . قدراتھم بالتعاون مع القطاع الخاص

ً للحاجة لھا لحمایة أنظمة الت خصصات التي یحتاجھا سوق العمل خالل السنوات القادمة نظرا
ّ بالوقت نفسھ ضرورة جعل األردن  المعلومات في جمیع المؤسسات التي تستخدم التكنولوجیا، مؤكدا
من ُمّصدر للخبرات إلى ُمّصدر للخدمات لما یتمتع بھ من المھارات والموارد البشریة المؤھلة 

  .الُمّدربةو
وبیّن اّن مذكرة التفاھم تتضمن التعاون بین شركة بالو التو نتوركس وخمس جامعات أردنیة لتحویل 
ھذه الجامعات إلى مراكز تدریبیة معتمدة یتم من خاللھا توفیر التدریب المتطور في مجال أمن 

  .المعلومات
ّدم االجھزة والمعدات والموا د التدریبیة الالزمة لتجھیز الجامعات من جھتھ قال جوده، ان الشركة ستق

لتكون مراكز تدریبیة معتمدة ، إضافة إلى توفیر التدریب الالزم إلى الكادر التعلیمي من الجامعة 
 .والذي سیكون بمثابة مدربین في ھذه المراكز الحقا

 شؤون جامعیة ومحلیة

  مدار الساعة/عمون
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  رأيصحیفة ال -ُمذكرة تفاھم تجمع وزارة االتصاالت وخمس جامعات أردنیة مع شركة عالمیة 

  
  

ً مع انعقاد منتدى  ً من الوزارة بأھمیة تأھیل الخریجین في مجال أمن المعلومات وتزامنا إیمانا
ّعت الوزارة  االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات للشرق األوسط وشمال افریقیا ُمذكرة تفاھم مع  وق

إلنشاء تتضمن التعاون بین جمیع االطراف  Palo Alto Networksجامعات اردنیة وشركة  ٥
أكادیمیات أمن معلومات معتمدة في الجامعات األردنیة تؤھل األردنیین للطلب العالي في مجال ال 

Cyber Security.  
نى الغرایبة ومدیر قطاع المبیعات  ّ ّع المذكرة وزیر االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات المھندس ُمث ووق

ّعھا جودة م ع رؤساء جامعة مؤتھ ظافر الصرایرة لدول الخلیج في الشركة ھاشم جوده، كما وق
وجامعة االمیرة سمیة للتكنولوجیا الدكتور مشھور الرفاعي ومندوبین عن رؤساء الجامعة االردنیة 
والجامعة الھاشمیة وجامعة العلوم والتكنولوجیا ، بحضور المدیر االقلیمي لبالد الشام والعراق في 

  .الشركة المھندس أحمد طھ
ُعد األولى في مجال أمن المعلومات على مستوى العالم بتقدیم وستقوم شركة بالو أ لتو نتوركس التي ت

دورات تدریبیة وندوات وورشات عمل بالتعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات 
للمختصین التقنیین واألكادیمیین والطالب متعلقة بأمن المعلومات كما ستّوفر مصادرھا التعلیمیة 

  .ر المناھج المتعلقة بتكنولوجیا المعلوماتلغایات تطوی
وقال المھندس الغرایبة أّن ُمذكرة التفاھم جاءت ضمن خطة عمل وأھداف الوزارة في تأھیل خریجي 
االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات وتوفیر األدوات والمھارات الالزمة لتنمیة قدراتھم بالتعاون مع 

ً إلى أّن موضوع أم ن المعلومات یُعد من أھم التخصصات التي یحتاجھا سوق القطاع الخاص مشیرا
ً للحاجة لھا لحمایة أنظمة المعلومات في جمیع المؤسسات التي  العمل خالل السنوات القادمة نظرا
ّ بالوقت نفسھ ضرورة جعل األردن من ُمّصدر للخبرات إلى ُمّصدر  تستخدم التكنولوجیا ومؤكدا

  .والموارد البشریة المؤھلة والُمّدربة للخدمات لما یتمتع بھ من المھارات
وبیّن أّن مذكرة التفاھم تتضمن التعاون بین شركة بالو ألتو نتوركس وخمسة جامعات أردنیة لتحویل 
ھذه الجامعات إلى مراكز تدریبیة معتمدة یتم من خاللھا توفیر التدریب المتطور في مجال أمن 

  .المعلومات
ّدم االجھزة والمعدات والمواد التدریبیة الالزمة لتجھیز الجامعات من جھتھ قال جوده أّن الشركة ست ق

لتكون مراكز تدریبیة معتمدة ، إضافة إلى توفیر التدریب الالزم إلى الكادر التعلیمي من الجامعة 
  . والذي سیكون بمثابة مدربین في ھذه المراكز الحقا

رة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات في من جھتھم ثّمن رؤساء وممثلي الجامعات االردنیة دور وزا
توفیر التدریب المتقدم واالحترافي من قبل مدربین متمیّزین ومادة تدریبیة خاصة لطلبة الجامعات 
االردنیة والكوادر المتخصصة من قبل اھم الشركات العالمیة في مجال أمن المعلومات ، بما یضمن 

مع الحالیة والمستقبلیة وبتنافسیة عالیة على مخرجات ذات جودة عالیة تلبي احتیاجات المجت
  .المستویین العربي والدولي

  ٥:الدستور ص/عمون/٤٨:الرأي ص
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 طالبا یحق لھم التجسیر للجامعات (788)

طالبا وطالبة یحق لھم التجسیر الى الجامعات ) ٧٨٨(أعلنت جامعة البلقاء التطبیقیة عن أسماء 
 الرسمیة، ضمن النسبة المخصصة وفقا للسیاسة العامة للتجسیر

لجنة مشكلة في التعلیم العالي برئاسة أمین عام الوزارة الدكتور عاھد الوھادنة لتحدید  وتعكف
التخصصات الجامعیة المناظرة لتخصصات ھؤالء الطلبة، والتي تضم في عضویتھا ممثلین عن 

  .وحدة تنسیق القبول الموحد وجامعة البلقاء التطبیقیة وامانة سر مجلس التعلیم العالي

ة العامة للتجسیر، فإن النسبة المخصصة لغایات التجسیر خفضت لھذا العام الى وبحسب السیاس
، في حین ستكون العام %)٢٠(والعام الذي سبقھ %) ١٥(، في حین كانت العام الماضي %)١٠(

  .(%٥(المقبل 

وأكدت مدیرة وحدة تنسیق القبول الموحد الدكتورة خولة عوض ان تحدید موعد تقدیم طلبات 
  .لجامعات، لھؤالء الطلبة سیكون بعد االنتھاء من تحدید التخصصات المناظرةالتجسیر ل

  امتحان المفاضلة

طالبا ) ٢٩٣(على صعید متصل، اعلنت وحدة تنسیق القبول الموحد عن عقد امتحان تفاضلي لـ
 (student.com) وطالبة من حملة الشھادات االجنبیة الخمیس المقبل، في الجامعة االردنیة في قاعة

  .ابتداء من الساعة الحادیة عشر وحتى الساعة الثانیة مساء

الریاضیات والفیزیاء والكیمیاء واالحیاء، إذ سیكون االمتحان محوسب : ویشمل االمتحان مواد
  .ولغایات المفاضلة بین المعدالت المتساویة للتنافس على التخصصات المطلوبة

سیكون ھو المعتمد بدایة، وفي حال تنافس على  وأكدت مدیرة الوحدة ان معدل الطالب في الشھادة
المقعد أكثر من طالب بسبب تساوي المعدالت سیتم اللجوء للمفاضلة لعالمة الطالب في االمتحان 

وودعت الوحدة الطلبة الحضور إلى المكان المخصص لعقد االمتحان قبل موعد االمتحان . التفاضلي
ً لعدم توافر أماكن مریحة الستقبالھم بساعة على األقل، وعدم اصطحاب أولیاء األ مور معھم، نظرا

ونبھت الى أنھ یحظر على .فیھا، مطالبة كل طالب إحضار ھویة أحوال مدنیة ساریـــة المفعول
  .الطالب إدخال الھاتف الخلوي، ویسمح لھ بإدخال اآللة الحاسبة إلى قاعة االمتحان

ال یعني استثنائھ من المنافسة بل یعني عدم ولفتت الى أن عدم دعوة أي طالب لحضور االمتحان 
ونوھت الى إن الدعوة لحضور االمتحان لیست للمنافسة على . وجود تساوي معدل مع طالب آخر

التخصصات الطبیة فقط، بل على جمیع التخصصات ضمن المقاعد المقررة للطلبة حملة الشھادات 
 الطلبة المطلوبین الجراء امتحان المفاضلةونشرت الوحدة على موقعھا االلكتروني اسماء .األجنبیة

  ١:الغد ص/سرایا
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  یطلب من الجامعات التمھل في إعالن قوائم الموازي" التعلیم العالي"
  
  

طلب وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي، رئیس مجلس التعلیم العالي، 
الموازیة إال بعد إعالن قائمة القبول  الجامعات األردنیة الرسمیة بعدم إعالن قوائم القبول في البرامج

، قائال إن ذلك یخدم الطلبة واولیاء امورھم واتاحة الفرصة ٢٠١٩/٢٠١٨الموحد للعام الدراسي 
  .امامھم الختیار االفضل

كما دعا، الجامعات التي أعلنت قوائم قبول فیھا إلمھال الطلبة الستكمال عملیة التسجیل ودفع الرسوم  
ر قائمة القبول الموحد، وعدم اشتراط مدة ثالثة ایام من تاریخ إعالن قائمة القبول إلى ما بعد  ظھو

  .الموازي فیھا
  ..ویتوقع أن تعلن قائمة القبول الموحد في االسبوع األخیر من الشھر الحالي

  ١:رأي صال/٤:الغد ص



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

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

QF-DMPR-02.01 
12 

  
  

  
  قـرار مـرتقـب الیـوم.. ٪ لاللتحاق بالكلیات الجامعیة المتوسطة ٥٠اشتراط معدل 

  
مطلعة ان یصدر وزیر التعلیم العالي توضیحا حول قرار مجلس التعلیم العالي بشأن  توقعت مصادر

، ینص على انھ ال یسمح الي طالب ان یلتحق بتخصصات % ٤٠قبول من تصل معدالتھم الى 
، دون النظر الى العالمات التي تقل % ٥٠الكلیات الجامعیة المتوسطة، اذا كان معدلھ العام یقل عن 

  .في اي مادة من موادهعن الخمسین 
  

واشارت ذات المصادر الى ان القرار سیعلن خالل الساعات القادمة كتوضیح بعد ان القى قرار 
المجلس ردود فعل متباینة حول اھلیة ھؤالء الطلبة وكفاءتھم لاللتحاق باي من الكلیات الجامعیة 

  .نتھاء السنتینالمتوسطة، اضافة الى ان ھؤالء الطلبة سیتمكنون من التجسیر بعد ا
  

من جھة ثانیة علمت مصادر صحفیة ان جامعة البلقاء التطبیقیة عممت على الكلیات الجامعیة 
المتوسطة الوطنیة الرسمیة منھا والخاصة، االلتزام بعدم قبول اي طالب یقل مجموعھ العام عن الـ 

ا مجموعھ ، اي م%  ٤٠بصرف النظر عن ایة مادة یحصل فیھا على مجموع یصل الى %  ٥٠
  .للمسارات المھنیة ١٢٠٠من  ٦٠٠او  ١٤٠٠من  ٧٠٠العام 

  
ووفقا لذات المصادر فان الطلبة الذین سجلوا ضمن القرار الخاص باالربعین بالمائة سیخیرون إما 
بإرجاع ما تم دفعھ من رسوم للتسجیل بأیة كلیة جامعیة متوسطة، او االلتحاق ببرامج الدبلوم الفني 

  .غیر ناجحین بالثانویة العامة وتنطبق علیھم شروط الدبلوم الفنيالنھم اعتبروا 

  سرایا/الدستور الكتروني
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  بعد إعالن القبول الموحد» الموازي«قائمة 
  

وجھ وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي رئیس مجلس التعلیم  - أمان السائح
البرامج الموازیة إال بعد إعالن قائمة العالي الجامعات األردنیة الرسمیة بعدم إعالن قوائم القبول في 

  .٢٠١٨/٢٠١٩القبول الموحد للعام الدراسي 
  

وأكد الطویسي أن ھذا التوجھ یأتي لخدمة الطلبة واولیاء امورھم واتاحة الفرصة امامھم الختیار 
االفضل للطلبة وعدم ضیاع وقتھم او التسبب لھم بخسائر مادیة نتیجة تسجیلھم وانسحابھم من 

ات، حاثا مجالس امناء الجامعات إلى توجیھ دوائر القبول والتسجیل في الجامعات لاللتزام الجامع
  .بذلك

  
ودعا الطویسي الجامعات التي أعلنت قوائم قبول فیھا إلمھال الطلبة الستكمال عملیة التسجیل ودفع  

تاریخ إعالن قائمة الرسوم إلى ما بعد ظھور قائمة القبول الموحد، وعدم اشتراط مدة ثالثة ایام من 
وتوقع الطویسي ان تعلن قائمة . القبول الموازي فیھا، خصوصا وأن الجامعات مستقلة فیما بینھا

القبول الموحد في االسبوع االخیر من الشھر الحالي، في حین أن ھنالك جامعات بدأت منذ ایام 
اءات التسجیل فیھا وإال بإعالن قوائم القبول الموازي، وامھال الطلبة مدة قصیرة الستكمال اجر

  .اعتبروا فاقدین للمقاعد التي رشحوا لھا

  ١:الدستور ص
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  في مواد التوجیھي االلتحاق بكلیات المجتمع(% ٤٠(غموض یكتنف السماح للحاصلین على 
  

 40)یكتنف قرار مجلس التعلیم العالي القاضي بالسماح للطلبة الحاصلین على عالمة  -حاتم العبادي 
نویة العامة القبول في كافة برامج الكلیات الجامعیة المتوسطة، حالة من فما فوق في مواد الثا%)

الغموض في تفسیر القرار والوقوف على اھدافھ، بعدما كان السماح مقتصرا على التخصصات 
في ظل ھذا القرار، فإن الطالب  .المھنیة، في حین أن القرار الجدید فتح الباب امام جمیع التخصصات

من مجموع العالمات في كل المواد یحق لھم االلتحاق ببرامج الكلیات (% ٤٠(المتحصل على 
من اجمالي مجموع ( ٧٠٠(او ما یعادل (% ٥٠(الجامعیة المتوسطة، وال یشترط ان یحقق معدل 

لاللتحاق ببرامج الدبلوم ( ٥٦٠(إذ یكفي ان یحقق الطالب مجموع (، ١٤٠٠(العالمات البالغ 
 المتوسط

 
یستقیم من السعي والعمل على تجوید مدخالت مؤسسات التعلیم العالي المتوسط، وھل ھذا الوضع  ..

یحتاج قرار مجلس التعلیم العالي توضیحا تفصیلیا اللیات القبول،  .لینعكس على مخرجاتھ؟ أم العكس
ھل تشمل جمیع المواد او مواد محددة او مواد بعینھا ام لماذا؟ وال یبرر (%، ٤٠(وما ھو المقصود بـ

ان ذلك یخدم التعلیم التقني، بل على العكس، فرغم أھمیة ھذا » االستثناء«او » التنازل«ل ھذا مث
النوع من التعلیم والذي یتطلب توجیھ الطلبة المقتدرین لھ ولیس غیر المقتدرین، وان مثل ھذه 

ي الكلیات واقع الحال ف .التي ما یزال صانع القرار التعامل معھا» الدونیة«القرارات تعزز وتؤكد 
الجامعیة المتوسطة، یفند تبریر ان ھذا القرار یخدم قطاع التعلیم التقني، إذ أن غالبیة التخصصات 

ورغم تضییق الباب الخلفي للدخول الى الجامعات  .التي تطرحھا الكلیات ھي تخصصات إنسانیة
ستكون النسبة  ، إال أن التضییق ال یعني االغالق، ففي العام الحالي»التجسیر«والمتمثل في 

والعام الماضي (% ٥(والعام المقبل ستكون (% ٢٠(بدال من (% ١٠(المخصصة لمقاعد التجسیر 
ما یجعل ھؤالء الطلبة لقمة سائغة تستغلھا الكلیات الجامعیة المتوسطة تحت إغراء %)، 15)كانت 

   .التجسیر
  

الك تخصصات مھمة ومنھا ما یتعلق وما لم ینتبھ الیھ مجلس التعلیم العالي عند اتخاذه القرار ان ھن
بحیاة البشر مثل تخصص الصیدلة، والذي یحق لحملة الشامل منھ التجسیر الى الجامعات لتخصص 
الصیدلة او ھندسة العمارة وغیره من التخصصات المشابھة ، لیكون ھنالك سؤاالن، ھل ھذا یشكل 

ودفعوا رسوما جامعیة مرتفعة  عدال مع طلبة مرحلة البكالوریس الذین حققوا معدالت مرتفعة
من (% ٣٥(ویتم معادلة ما ال یزید (%، ٤٠(یتساوون مع طالب كان تحصیلھم في مواد او معدلھ 

ومن زاویة أخرى، ھل ستوافق نقابة الصیادلة او نقابة المھندسین  .المواد التي درسوھا في الكلیات
الى الھیئة العامة لھا، ام انھا ستشترط ان وغیرھا من النقابات المعنیة ، على إنضمام ھؤالء الطلبة 

یحقق الطالب الحد االدنى لمعدل القبول الذي تنص علیھ اسس القبول الجامعي، لینذر ھذا القرار 
بخلق مشكلة قانونیة في المستقبل، یكون اطراف النزاع فیھا التعلیم العالي ممثلة بمجلس التعلیم العالي 

النقابات من جھة أخرى، والضحیة سیكون الطالب ومن بعده والده ووزارة التعلیم العالي من جھة و
یذكر ان مجلس التعلیم العالي اشترط . الذي دفع الغالي والنفیس لیرى ابنھ في ھذه المرحلة من حیاتھ

في كل مادة (% ٥٠(في السیاسة العامة للقبول لمرحلة البكالوریس ان یكون الطالب محققا لعالمة 
دم لھا في امتحان الثانویة العامة لاللتحاق بالقبول الجامعي، وتحقیق حد ادنى یسمح من المواد التي تق

  لھ التقدم لبعض التخصصات
  
في تخصصات الطب وطب ( ١٤٠٠(عالمة من اصل  )١١٩٠(او ما یعادل (% ٨٥: (وھي 

 في تخصصات الھندسة والعمارة والصیدلة والطب) 1120)ما یعادل ما مجموعھ (% ٨٠(االسنان و

  ٤:الرأي ص
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في ( ٩٨٠(ما یعادل (% ٧٠(في تخصصات الشریعة و) 1050)ما یعادل (% ٧٥(البیطري و
لباقي ( ٩١٠(ما یعادل (% ٦٥(تخصصات التمریض والعلوم الطبیة المساندة وعلوم التأھیل و

اما بالنسبة للجامعات الخاصة ، فھي متابشھ باستثناء الطب  .التخصصات في الجامعات الرسمیة
 ٦٥(نھما غیر مطروحین في تلك الجامعات و والقانون، إذ یشترط ان یكون المعدل وطب االسنان لال

في حین ان قرار مجلس التعلیم العالي بالسماح  .عالمة( ١٤٠٠(من مجموع ( ٩١٠(ما یعادل (%
جعل من (، ١٤٠٠(عالمة من اصل ( ٥٦٠(ما یعادل (% ٤٠(لجمیع الطلبة الحاصلین على تحصیل 

یدخل حالة من الغموض وعدم المعرفة من ) الدبلوم المتوسط(لجامعیة المتوسطة القبول في الكلیات ا
  .المقصود بھذا القرار وما ھو الھدف
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  الرزاز وغزوة الجامعة االردنیة

  
  الدكتور فارس محمد العمارات

وشرب على غیر العادة توشح الرزاز بملفات بالیة لم تعد محط اھتمام اي فینا بل اكل علیھا الدھر 
لغزوة لم تكن كما كان ُمعد لھا ، فما كان یمتشقھ من اسلحة لم تعد كافیة للكفاح والمبارزة ولم تكن 
على قدر المبارزة مع شعب لم یھنأ بعد بشرب الماء او الحصول على الدواء او الطعام ، حتى 

غیر العادة مع رئیس  اطراف الوقیعة لم یكونا على قدر من المبارزة فكان طلبة الجامعة االردنیة على
  .وزراء انیق یتصف برھف الحس ونعومة التعامل 

  
وبالرغم من كل الصفات التي ینعم بھا الرئیس اال ان ھوالء الجیل لم یذعنوا للجام اتى بھ الرئیس  

علھ یكبح جماحھم الذي اصبح ال یقوى على وقف حسھم وتفكیرھم ، فاخذ یكیل من خرجھ الذي لم 
جیل والشعب ، فاخذ یُغرد خارج السرب ، ویاتي بقصص لم تتمكن االذان من یحمل ما تنماه ال

 ً سماعھا واستیعاب مكنونانتھا ، فالرجل ظھر على محیاه التعب واالجھاد ، وضیق ذات الید قرارا
 ً ً من سابقیة في عھد قریب اوصلوا االردن الى مصاف الدول االكثر فقرا وقوة ، فلم یكن افضل حاال

ً واست جداء ، وفي قیم االمانة انھم لم یكونوا ھم السبب بل كان وراء ذلك صفوف من الجیوش وجوعا
ً على سماع  التي نالت واستنفعت من جیب الوطن ،ومن نخاع المواطن الضعیف الذي لم یعد قادرا
ً من الحلول واالقترحات من اجل نقل الدولة الى مستوى اكثر قبوال ً واكثر جدیة في ُمحاربة  مزیدا

  .شي ال یؤدي الى التحول الى االفضل واالحسن  كل
  
  

انھا غزوة واھیة لم تسعف الغازي بان ینال من ما اراد ، فكانت الھزیمة النكراء لمن اراد الغزو ، 
واخذ یجر اذیال الخیبة والھزیمة ویعود الى حیث اتى بدون ان ینقذ ما یمكن انقاذه من خسائر فادحة 

من زبائنھ الذین حاولوا رئب الصدع ،ورثاء الثوب المتھالك البالي في صفوفھ ، ومن ھالك لكثیر 
الذي لم یعد یستر عورة الوطن ، وفي نفس الوقت لم یعد بید الرئیس اي طلقة قد ینال منھا من 
االعداء الذین التفوا حولھ من كل حدب وصوب وطوقوا عنقھ بكثیر من المطالب التي لو انھالت على 

فالبطالة ذلك السھم والخنجر في خاصرة الوطن كان احد اسباب ھزیمة  جبل لتصدع من كثرتھا
الرئیس في تلك الغزوة ، وما سھام المحروقات والفروقات الجنونیة فیھا وما خلفھا من كوالیس 

 ً   .وُمجریات اال سھام اخرى نالت منھ ایضا
  

ة التي ادمت قلبھ ناھیك عن سھام الفساد والنیل من الوطن من خالل السلب والنھب واللصوصی
ً امام الجمیع یتوجس خیفة من اولئك الُمتنفذین ان یكونوا لھ بالمرصاد ویكبلوا یداه التي  وجعلتھ حائرا
تحاول ان تنال منھم ، وما ملفات دمج الھیئات والوزارات اال دروع بشریة ومعدات حربیة قویة ال 

بنقل ابنائھم الذین ال یحملون شھادات زالت تقف امامھ فالكثیر من اصحاب الجاه والسلطان قاموا 
تلك الھیئات وبرواتب وعقود خیالیة لو وزعت على عشرة موظفین لوسعتھم ، فلم  الثانویة العامة ال
ً عل القیام باي حركات او ھجومات تمكنھ من الخروج من ھذه الوقیعة فالكل قد طوق عنقھ  یعد قادا

بقرة الحلوب على حساب میزان الوطن یحلبونھا كل اخر بالوعد اال ینال من تلك الھیئات حتى تبق ال
دینارشھریا بالرغم ان تلك الھیئات ال تدر على میزان الوطن  ٢٠٠٠شھر من خالل رواتب تجاوزت 

  سرایا

 مقاالت
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فلسا واحدا ً بل جاءت من اجل التنفیع واالرضاء الولئك الفاسدین والطامعین ،واللصوص الذین 
ذكرو كل من كان سببا ًفي نھب الوطن والنیل من ابنائھ یدیروا ظھورھم للوطن ومن اجل ان ال ی

  .االحرار 
  

نعم انھا غزوة اعادت اصحابھا غیر ُمحجلین من كثرة سھام الوطن التي اصابتھم في مقتل وسھام 
المواطن الضعیف الذي ال حیلة لھ سوى ان یئن تحت وطاة ارتفاع االسعار وجشع التجار 

الحذیة بالیة لثلة جثمت على صدر الوطن ال عمل لھم سوى التنفع ،وارھاصات الفاسدین والُمقبلین 
ُستغلت ثرواتھ لشبع الطیر قبل االنسان    من نبع ھذا الوطن المعطاء الذي لو ا
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  رؤیة متعمقة لرجل اقتصادي.. »األردنیة«محاضرة الرزاز في 
  

  رندا حتاملة
  

د الدولي، حیث باتت الحالة بعد الجدل الذي أحدثھ قانون الضریبة، وضغوطات صندوق النق
 ً ً وحكومیا ً شعبیا جاءت محاضرة رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في .. االقتصادیة ھاجسا

ً منذ عام  ثم ذھب إلى  ١٩٨٩الجامعة األردنیة أمس االول، حیث قدم سردا لألزمة االقتصادیة تاریخیا
برمت وصندوق النقد من عام  ُ والتي انتھت بشيء من البحبوحة  ٢٠٠٣إلى عام  ١٩٨٩االتفاقیة التي أ

  .االقتصادیة على حد قولھ
استشھاد الرزاز بتلك المرحلة الغابرة استشھاد ذكي فتلك الفترة ھي المرحلة األصعب في تاریخ 
ً والتي تسببت یإقالة الحكومة آنذاك والتي تشبھ بمالمحھا مالمح  ً واقتصادیا الدولة األردنیة سیاسیا

بھا الرزاز حكومتھ، ثم قدم سردا للتحدیات التي واجھت حكومتھ منذ تسلمھا، بدایة  المرحلة التي تسلم
ً بالعمل اإلرھابي المشین الذي استھدف  باألزمة المتراكمة والمتمثلة بمعدل قانون الضریبة مرورا

  .»بأزمة الالجئین السوریین على الحدود«وانتھاء « قضیة الدخان «السلط والفحیص ثم ملف 
ھذه المرة لم یكتف برؤوس األقالم وإنما تحدث برؤیة متعمقة من رجل اقتصادي وسرد الرزاز 

األرقام الدقیقة مقترنة بالسنوات ومرتبطة باألزمات اإلقلیمیة والعالمیة السیاسیة واالقتصادیة حیث 
فقات مرافقة لألزمة المالیة العالمیة لتقرع ناقوس الخطر فتدنت التد ٢٠٠٨قال إن األزمة بدأت في 

وزادت نسبة االنفاق  ٢٠٠٧الى  ٢٠٠٣وسرعان ما توسع االردن في االنفاق، وكان التوسع من عام 
من الناتج المحلي االجمالي، وبعدھا توقف الغاز المصري ثم وصلنا الى ما یسمى بالربیع %  ٤٠

الى ان في  العربي وتوقف المعابر الحدودیة وموجات اللجوء التي شھدناھا وتوقف االستثمار، وأشار
  .األردن استثمارات لم تدرس جدواھا أدخلت االقتصاد االردني في حلقة مفرغة أدت إلى ضعفھ

الرزاز لم یتحدث عن تفاصیل الواقع االقتصادي بمنأى عن الواقع السیاسي واالجتماعي وھذا یترجم 
ج االجتماعي السیاسة التي تذھب إلصالح جذري یبدأ باجتثاث األزمات من جذورھا ولقلب النموذ

ً خاٍل من الظلم االجتماعي فھو أكد على سیادة القانون وبأن الدولة ال  والسیاسي لنموذج أكثر صالحا
یمكن أن تنجح دون سد العجز االقتصادي حتى یتسنى لھا االستقالل السیاسي ولتؤسس لتجربة 

بة ھو تحقیق التكافل دیمقراطیة ناجحة، وأكد على أھمیة التكافل االجتماعي وأن المبدأ من الضری
بتقلیل الفجوة بین األغنیاء والفقراء، فھاجم ضریبة المبیعات التي تأخذ من الفقیر والغني بنفس 
النسبة، ثم أكد على ضرورة تشغییل األردنیین بوظائف تنشط حركة االقتصاد، وضرورة تحقیق 

ام والخاص ھدفھا عبء ضریبي عادل، وإیجاد فرص تشغیلیة من خالل مشاریع یُدمج فیھا الع
األساس ھو إیجاد فرصة عمل، وكل ھذه اإلجراءات لن تتحقق إال في محاربة مظاھر الفساد وأھمھا 

  .الذي كان األساس في إیجاد األزمة االقتصادیة« التھرب الضریبي «
المتتبع لمحاضرة الرزاز یجدھا تتناول المجتمع من جذوره، فاإلصالح السیاسي واالقتصادي 

ي جمیعھا تسیر بنفس االتجاه وتذھب بنا إلى جذور عمرھا أكبر من عمر حكومة الرزاز واالجتماع
ً لیس قصیر المدى، ونتائجھ تحتاج لوقت أكبر وتنفیذه لن  وحكومات سبقتھا األمر الذي یتطلب وقتا
یتم بعصا سحریة وإنما بعمل تجتمع فیھ كافة األطراف في ظل الضوضاء التي تحدثھا مواقع 

فھل سیعبر األردن إلى العقد االجتماعي الجدید الذي أراده .. الجتماعي وقوى الشد العكسيالتواصل ا
 جاللة الملك في كتاب تكلیفھ للرزاز، وللحلقة النھضویة الحمیدة التي أسھب الرزاز في الحدیث

  .عنھا؟

  ٧:الدستور ص
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  اقتصادیات التعلیم العالي في األردن
  

  فایز الخصاونة.د.شرف.أ
  
قوة وما تنوء بھ مقدمة بنیت اقتصادیات التعلیم العالي في األردن خالل عقدین العصبة أولو ال-  ١ 

ونصف خلت على سیاسات غیر معلنة تتضمن إلقاء عبء تمویل التعلیم العالي تدریجیا على كاھل 
  .أولیاء أمور الطلبة في حالة فریدة تنفرد بھا األردن بین الدول النامیة والمتقدمة على السواء

  
قالة ھي الحلقة األولى من سلسلة مقاالت تقدم تحلیال وصفیا لھذه الحالة یعتمد على بیانات ھذه الم 

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي المنشورة على موقعھا اإللكتروني وعلى بیانات دائرة 
ومن اإلحصاءات العامة والبیانات المالیة الختامیة للجامعات الحكومیة وعدد من الجامعات الخاصة، 

 ٢٠١٦التي تحتوي على بیانات خاصة بسنة  ٢٠١٨الجداول المرفقة مع قانون الموازنة العامة لعام 
وتأخذ . كما تقدم تقییما ألبعاد ھذه السیاسات غیر المعلنة ومآالتھا ومقارناٍت مع ممارسات دولیة.

أنھا أغفلت ھذا الجانب الورقة على اإلستراتیجیة الوطنیة لتطویر الموارد البشریة التي أنجزت حدیثا 
وتخلص ھذه السلسلة إلى توصیات محددة مشفوعة بمبررات رصینة تشمل إعادة . بشكل مستغرب

   .النظر في سیاسات القطاع، ما ظھر منھا وما بطن
  

قد یوحي العنوان الفرعي لھذه المقالة لكنوز قارون،  .الكلف التي تنفق حصریا على العملیة التعلیمیة
یا في مستھل ھذه السلسة من المقاالت بالحدیث عن كنوز قارون وال عن مفاتحھ أو ولكني لست معن

من ینوء بماذا، بل معني بالحدیث عن كلفة التعلیم العالي من حیث حجم ما ینفق على العملیة التعلیمیة 
حصریا، ومن حیث مصادر ذلك اإلنفاق، والسیاسات التي روعیت في االتكاء على مصادر تمویلھ 

 تلفةالمخ
 
وال بد في البدایة من تحدید أوجھ اإلنفاق المتعلقة بالعملیة التعلیمیة لتفادي أي لبس في ھذا  .

فھي أوجھ إنفاق من واقع الموازنات التشغیلیة في سجالت الجامعات وتشمل اإلنفاق . المصطلح
حقة بالرواتب مثل المباشر على رواتب أعضاء الھیئتین التدریسیة واإلداریة وعلى سائر المنافع المل

والتأمین على الحیاة وإجازات ) لمن تنطبق علیھ(الضمان االجتماعي واالدخار ومكافأة نھایة الخدمة 
التفرغ العلمي وبدالت العمل اإلضافي وحوافز البرامج الموازیة وصافي ما ینفق على التأمین 

رة القبول والتسجیل ومركز الصحي فضال عن اإلنفاق على الخدمات المشتركة مثل ما ینفق على دائ
الحاسوب ودائرة الموارد البشریة والدائرة المالیة ودائرة اللوازم والمستودعات وما ینفق على 
االبتعاث وعمادات شؤون الطلبة وأنشطتھا وما ینفق على الخدمات العامة مثل الماء والكھرباء 

استثنیت من ھذا المجموع وقد . واالتصاالت والمواصالت وصیانة المباني ومرافق الجامعة
االستھالكات على موجودات الجامعة من مبان وأجھزة وأصول رأسمالیة أخرى تحاشیا لتضخیم 
الكلفة، واعتبرت ما ینفق على صیانتھا كافیا ألغراضنا ھنا، كما استثنیت صافي األنفاق على 

  . المدارس الملحقة ببعض الجامعات لتعلیم أبناء العاملین بھا
  

أیضا اإلنفاق على البحث العلمي جریا على ما درجت علیھ معظم الدراسات العالمیة  واستثنیت
المماثلة حول ھذا الموضوع لیس لعدم ارتباطھ بالعملیة التعلیمیة بل الرتباطھ الشدید بھا لدرجة 

وتأسیسا على ما تقدم، واستنادا على ما جاء في  .تستوجب إفراده في باب حصري لمناقشة تمویلھ
یر الجامعات المقدمة لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي فقد كان اإلنفاق الفعلي على العملیة تقار

ملیون دینار رسوم الطلبة في الجامعات  ٤٦٢ ٢٠١٦إنفاق الجامعات الرسمیة لعام  :التعلیمیة كما یلي

  ٩:الرأي ص
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للجامعات ملیون دینار وبالنسبة  ٦٩١ملیون دینار المجموع  ٢٢٩) مقدر) ٢٠١٦الخاصة لعام 
الخاصة، فلم تتوفر بیانات ختامیة لعدد منھا مما استوجب تقدیرھا بناء على سنوات سابقة وأعداد 

وال بد من التأكید مرة أخرى أن ھذه األرقام لیست مجموع موازنات . الطلبة الملتحقین بتلك الجامعات
 نھا على العملیة التعلیمیةملیون دینار، بل ھي فقط ما أنفق م 817التي بلغت  ٢٠١٦الجامعات لعام 

 
الرسوم الدراسیة المستوفاة  :وإذا دققنا في مصادر ھذا اإلنفاق یتبین لنا ما یلي للجامعات الرسمیة .

ملیون دینار قروض  ٥٤ملیون دینار مخصصات الخزینة المحولة للجامعات  ٣٦٣من الطلبة 
نار ویشار إلى أن الرسوم ملیون دی ٤٦٢ملیون دینار المجموع  ٤٥وتسھیالت مصرفیة ومنح 

المذكورة أعاله اشتملت على رسوم البرامج العادیة والموازیة والدولیة ورسوم الدراسات العلیا سواًء 
أما الجامعات الخاصة فإن الرسوم الدراسیة ھي المصدر الوحید  .دفعھا الطالب أو الجھة التي ابتعثتھ

نھا تحقق فوائض ربحیة بعد اقتطاع الضرائب إلیراداتھا، علما بأن إیراداتھا تفوق إنفاقھا أل
ملیون  ٢٢٩الرسوم الدراسیة المستوفاة من الطلبة  :وكانت الصورة بالمحصلة كما یلي .المستحقة

ملیون دینار صافي ما أنفق على العملیة  ٧٦دینار یخصم من ذلك فوائض الموازنات والضرائب 
جموع الرسوم الدراسیة في كل الجامعات في عام ملیون دینار یتضح مما تقدم، أن م ١٥٣التعلیمیة 

 ٦٩١ملیون دینار بینما كان مجموع اإلنفاق الجامعي على العملیة التعلیمیة  592بلغت  ٢٠١٦
ً، وبلغ مجموع التحویالت من خزینة الدولة للجامعات الرسمیة  ملیون دینار، أو ما یعادل  ٥٤ملیونا

  .من المجموع% ٨.٧
  
  
 ٦.٦فھي فقط ) ملیون ٨١٧(ھمة الخزینة إلى مجموع موازنات الجامعات ولو حسبنا نسبة مسا 

ملیون كما سأبین الحقا، إال  ٥٤ورغم أن إنفاق الخزینة على القطاع كان أكثر من . من المجموع%
أن مساھمة الخزینة في تغطیة اإلنفاق على العملیة التعلیمیة انحصر بھذا المبلغ فقط مساھمة الخزینة 

لقد دأبت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي على التأكید بأنھا،  .تعلیم العالي بالمیزانفي تمویل ال
فقد ورد في . نیابة عن الحكومة، تساھم في تمویل التعلیم العالي بنسب أكثر بكثیر من ھذه األرقام

 120بلغت ما یقرب من  ٢٠١٦أن مخصصات الوزارة لعام  ٢٠١٨الجداول المرفقة لقانون موازنة 
ً نفقات  ٤٢مالیین تنفقھا الوزارة على أعمالھا، ومنھا حوالي  ٦ملیون دینار، منھا حوالي  ملیونا

رأسمالیة متفرقة، جلھا من المنحة الخلیجیة أنفقت على إنشاءات في الجامعات، ومنھا مخصصات 
 ٩.٨بمبلغ ملیون دینار، ومخصصات صندوق الطالب المحتاج  ٧٢لدعم الموازنات التشغیلیة بمقدار 

  . ملیون دینار
  
  

 ٥٤ھذا ما ورد في الجداول، أما ماتم تحویلھ فعلیا للجامعات من واقع تقاریرھا الختامیة فكان فقط 
 ً ً إذن؟ لقد ورد في تصریحات رسمیة متكررة أن مبلغا  ١٨فما ھو تفسیر الفرق البالغ . ملیونا ملیونا

فھل نستنتج من ھذا أن الصندوق أنفق ما . یقتطع من المخصصات لتعزیز ما ینفقھ صندوق الطالب
؟ األرجح أن ھذا ھو ما حصل حیث أن الصندوق في (١٨+  ٩.٨(ملیون  ٩.٢٦مجموعھ 

بلغ حوالي  ٢٠١٦تصریحات صحفیة أفاد بأن مجموع الطلبة المستفیدین من القروض والمنح لعام 
لیون، إال أننا وألغراض ھذا م ٩.٢٦ورغم أن رسوم ھذا العدد من الطلبة یزید على . ألف طالب ٣٦

ملیون على علم أن الرقم الحقیقي قد یكون أكبر نظرا ألن إیراداتھ تشتمل  ٩.٢٦التحلیل سنعتمد رقم 
ھذه ھي األرقام المتداولة لما تنفقھ الوزارة مباشرة، ولكنھا تؤكد أیضا  .على منح من مصادر أخرى

م طلبة المكرمة الملكیة ألبناء أفراد األجھزة أن الحكومة تنفق أكثر من ذلك، فالخزینة تغطي رسو
ورغم تكتم . من مجموع الملتحقین بالبرامج العادیة% ٢٥األمنیة وأبناء المعلمین، والذین یشكلون 
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فبالعودة إلى بیانات . الحكومة على مقدار ھذه المبالغ إال أنھ یمكن احتسابھا من مؤشرات أخرى
ملیون دینار في  ١٤٤وم المستوفاة من البرامج العادیة بلغت الجامعات الرسمیة نجد أن مجموع الرس

لتغطیة الرسوم ) من المجموع% ٢٥(ملیون دینار  ٣٦،أي أن الخزینة ساھمت بمبلغ  ٢٠١٦عام 
 (طالب ٨٠٠,٣٣(الجامعیة المستحقة على طلبة المكرمات 

 
علیم العالي، أال وھو وفضال عن ذلك تؤشر الحكومة إلى باب ثالث من اإلنفاق الحكومي على الت .

صندوق الطالب المحتاج الذي یوفر قروضا ومنحا للطلبة وفق معاییر تراعي أداء الطالب أكادیمیا 
والغریب في األمر أن الوزارة ال توفر في بیاناتھا المنشورة على . وقدرة أھلھ على دفع الرسوم

ولكن بالعودة إلى الجداول المرفقة . موقعھا اإللكتروني أي معلومة عن مقدار ما ینفق في ھذا الباب
ملیون دینار، كما  ٩.٨كانت فقط  ٢٠١٦،نجد أن مخصصات الصندوق في  ٢٠١٨مع قانون موازنة 

ً المخصص لدعم الجامعات الرسمیة مبلغ غیر معلن لتعزیز موازنة  ٧٢نجد أنھ اقتطع من مبلغ  ملیونا
ملیون  ٢٠لغ ما أنفق على المنح حوالي ألف طالب، كما ب ٣٦الصندوق، واستفاد منھا ما یقرب من 

  . دینار وفق ما نشرتھ الصحف المحلیة في حینھ
  
  

ورغم أن الرقم المقتطع من مخصصات الجامعات غیر معلن، فإنھ وألغراض التحلیل الذي نحن 
ملیون  ٧٢بصدده فال یجوز احتساب المبلغ المقتطع بغض النظر عن قیمتھ ألنھ متضمن في مبلغ 

وعلیھ من وجھة . ملیون المخصص للصندوق ٩.٨امعات، وفقط یجوز احتساب مبلغ المخصص للج
 ٧٢(ملیون دینار ١١٧نظر الوزارة فإن مجموع مساھمة الخزینة یصل ، كما یتردد في أروقتھا، إلى 

تستحوذ ھذه الطریقة المحاسبیة على تفكیر  .(لصندوق الطالب ٩.٨+ للمكرمات  ٣٦+ دعم جامعات 
ن الحكومیین عند الحدیث عن تمویل التعلیم العالي، ویستعملونھا لدحض مبررات سائر المسؤولی

وكما تقدم فإن الحكومة تسوق ھذه األرقام لتذكر الجمیع بأنھا ال . المطالبات بزیادة دعم ھذا القطاع
وقد أصبحت القناعة بسالمة ھذه المنھجیة المحاسبیة من . تبخل على ھذا القطاع، بل تعطیھ حقھ

 لمات لدى الدوائر المسؤولة عن توزیع اإلنفاق على فصولھ وأبوابھ في قوانین الموازنة العامةالمس
 
وعلى خلفیة ھذا الواق وما قیل عن المكرمات ینسحب على منح وقروض ھذا الصندوق، والتي  .

الطلبة  ،فلو لم تتوفر ھذه المبالغ لعجز ٢٠١٦ملیون دینار على األقل في عام  ٩.٢٦سلمنا بأنھا بلغت 
الفقراء عن دفع الرسوم والنسحبوا من الجامعات، فھي في حقیقة األمر دعم ألولیاء أمور الطلبة 

   .المستفیدین منھا، ولذلك ال یجوز احتسابھا على أنھا دعم للنفقات التشغیلیة للجامعات
  
  

ن الطلبة تحت بند رسوم طلبة الجسیم تتحمل الجامعات نیابة عن الخزینة رسوم أعداد متزایدة م: ثالثا
والمعلولیة الجسیمة ھذه ناتجة عن تفسیر جائر، وأزعم أنھ خاطئ، . ما یسمى بالمعلولیة الجسیمة

ط من قانون التقاعد العسكري الذي منح التعلیم المجاني ألبناء أفراد القوات  ٢٢لنصوص المادة 
یمة، علما بأن النص القانوني لم المسلحة وسائر األجھزة األمنیة األخرى الذین یتقاعدون بمعلولیة جس

ال أحد یطعن في أحقیة ھؤالء المتقاعدین بھذا . یحدد من ھو المكلف بتحمل نفقات مجانیة ھذا التعلیم
فقد تم تفسیر النص على أن الجامعات ھي المكلفة، . الحق، وإنما االختالف ھو فقط في تحدید المكلف

التقاعد العسكري ولم یرد علیھ نص في قانون وھذا تفسیر مجحف، وخصوصا أنھ جاء في قانون 
ما یھمنا ھنا أن الجامعات  .الجامعات، و قانون الجامعات قانون خاص تھیمن نصوصھ على غیرھا

وال تتوفر . تتحمل نیابة عن الخزینة رسوم ھؤالء الطلبة، وھذا عبء متزاید سنویا مع تزاید أعدادھم
الوزارة قدرتھ بمبلغ عشرین ملیون قبل بضع سنوات،  معلومات دقیقة عن حجم ھذا العبء، إال أن
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ً وأعادت توزیعھا على الجامعات وفق أعداد طلبة  ٢٠واقتطعت من مساھمة الخزینة في حینھا  ملیونا
العوائد الضریبیة والمستردات ومقابل : رابعا .وسأعتمد ھذا الرقم ألغراض ھذا التحلیل .الجسیم لدیھا

. الیمنى نجد أنھا تسترد بیدھا الیسرى مبالغ یندر أن یأتي أحد على ذكرھاما تجود بھ الحكومة بیدھا 
ملیون دینار ضرائب على أرباح الجامعات  ١٣ما یقرب من  ٢٠١٦فقد استوفت الحكومة في عام 

ملیون دینار من فوائض إیرادات ھیئة اعتماد الجامعات األردنیة وضمان  ٢.٢الخاصة، كما استردت 
كما استردت الحكومة الجزء األكبر من . ٢٠١٨جداول قانون الموازنة لعام  جودتھا كما ورد في

رصید صندوق دعم البحث العلمي الذي لم ینفق، علما بأن إیرادات الصندوق تأتي بالدرجة األولى 
من ضریبة خاصة على أرباح الشركات المساھمة العامة وبالدرجة الثانیة من فوائض مخصصات 

  . نفقة لدى كل الجامعاتالبحث العلمي غیر الم
  

ومن المستغرب أن المعلومة عن مقدار ما تم استرداده من صندوق البحث العلمي محجوبة ، وأغلب 
. الظن أنھا متغیرة من سنة إلى أخرى وتشكل مبلغا ال یستھان بھ، وقد یصل إلى بضعة مالیین سنویا

رائب ومستردات ھیئة االعتماد وألغراض ھذا التحلیل سنتجاھل ھذا البند ونكتفي باحتساب الض
فجوة الرسوم الجامعیة من المعروف أن الرسوم : خامسا .وبالتذكیر بمستردات صندوق البحث العلمي

الجامعیة ال تغطي إال نسبة متناقصة من كلفة التعلیم الحقیقیة، وأنھ لوال إیرادات البرامج الموازیة 
وھذا یثیر تساؤال . اء منذ عقدین على األقلوالدولیة لتجاوزت عجوزات الجامعات الخطوط الحمر

فطالما أن الجامعات الحكومیة تعلم والحكومة تعلم أن رسوم  .مشروعا یجب أن نطرحھ بكل جرأة
من الكلفة الحقیقیة أو أقل من ذلك، فلماذا ال تتحمل الحكومة % ٥٠البرنامج العادي ال تغطي إال 

ح الحكومیة التي یمولھا صندوق الطالب المحتاج؟ وقبل الكلفة الكاملة لطلبة المكرمات وطلبة المن
عندما كانت الجامعات الحكومیة تنفذ  ٢٠٠٣اإلجابة على ھذا التساؤل، البد من العودة إلى عام 

برنامجا لرفع الرسوم الجامعیة تدریجیا وعلى مدى خمس سنوات، وصوال إلى تغطیة كلفة التعلیم 
  . لمدة سنتین، قررت الحكومة إیقافھ كامال، وبعد المضي في ذلك البرنامج

  
  

فھل كان في بال الحكومة . وقد تساءل الكثیرون عن السبب الحقیقي وراء ذلك القرار وال یزالون
حینئذ تخوف من فاتورة التزام الحكومة بتغطیة رسوم طالب المكرمات التي تزایدت مع ارتفاع 

ت في برنامجھا لكانت فاتورة رسوم المكرمات الرسوم؟ سؤال برسم اإلجابة، فلو أن الجامعات استمر
ً أن تغطي  ٢٠،ولما استطاعت الحكومة بمخصصات  ٣٦ملیون دینار اآلن بدال من  ٧٢اآلن  ملیونا

فلعل في ذلك اإلجراء إجابة ولو ظنیة على . ٢٠١٦إال نصف أعداد المنح التي أنفقت علیھا في عام 
أي أن فجوة الرسوم . »املة لطلبة المكرمات والمنح؟لماذا ال تتحمل الحكومة الكلفة الك«السؤال 

الجامعیة على طلبة المكرمات وامنح منفعة عینیة تستفید منھا الحكومة عبر سیاساتھا غیر المعلنة 
وبما یتعلق بطلبة القروض من الصندوق، فإنھ یجب استثناء الرسوم التي  .لتمویل التعلیم العالي

ة الحكومة لموازنات الجامعات، ألن المكلف الفعلي ھو الطالب یدفعونھا من احتسابھا ضمن مساھم
   .بحكم القرض الذي حصل علیھ

  
  

إذن خالصة األمر أن الخزینة مستمرة بالتنصل من مسؤولیتھا تجاه الجامعات فیما یتعلق بتكالیف 
ھا، أما عن مقدار ھذه الفجوة في الرسوم التي تتنصل الخزینة من تحمل. طلبة المكرمات والمنح

إذا قبلنا بأن رسوم البرامج العادیة ھي في المعدل المرجح لكل : كما یلي ٢٠١٦فیمكننا تقدیرھا لعام 
من الكلفة الحقیقیة فإن الخزینة تتنصل من التزامات تعادل  %٥٠الجامعات وكل التخصصات تشكل 

ملیون للمكرمات و  ٣٦(ملیون دینار على أقل تقدیر  ٥٦ما ینفق حالیا على ھؤالء الطلبة، أي بحدود 
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العبء ثقیل والعصبة مرھَـقـة وال بد من وقفة جریئة ھنا أمام ھذه األرقام الصادمة  .(للمنح ٢٠ملیون 
ملیون دینار  ١٥٣تنفق الحكومة على القطاع : المشروحة فیما تقدم والتي یمكن تلخیصھا كما یلي

أما مساھمة ). نار على المكرماتملیون دی ٣٦+ ملیون كما ورد بقانون الموازنة العامة  ١١٧(
ملیون  ٥٤(الحكومة في كلفة العملیة التعلیمیة فقد اقتصرت على ما حولتھ نقدا للجامعات الرسمیة 

 ١٣( ملیون دینار على األقل  ٩١ومقابل ذلك استردت بطریقة أو بأخرى .( ٢٠١٦دینار في عام 
ً ضرائب على الجامعات الخاصة  ً فجوة  56 + ن ھیئة االعتمادملیون مستردة م ٢+ ملیونا ملیونا

، فضال عن )ملیون لطلبة الجسیم ٢٠+ الرسوم الجامعیة على طلبة المكرمات والمنح الحكومیة 
ھذه الصورة القاتمة تعني أن الخزینة ال . مبالغ أخرى من صندوق البحث العلمي یجري التعتیم علیھا

وتبقى مساھمتھا سالبة حتى لو أضفنا . دة منھاتساھم في نفقات العملیة التعلیمیة بل أصبحت مستفی
تعیدنا ھذه األرقام إلى عنوان  .النفقات الرأسمالیة على المباني والمنشآت على أساس األجار للمثل

  ھذه الحلقة لنسأل من ھي العصبة أولو القوة التي تنوء بمفاتح التعلیم العالي؟ 
  
  

ینوؤون بھذا العبء الثقیل المرھق قسرا ولیس  إنھا، وال عجب، عصبة أولیاء أمور الطلبة الذین
ویغیب عن بال المسؤولین الحكومیین في شتى مواقعھم أمر في غایة الخطورة، وھو مقدار . اختیارا

 ٤٥ما مجموعھ  ٢٠١٦اقتراض الجامعات والتسھیالت المصرفیة من البنوك، والتي بلغت في عام 
م إیرادات البرنامج الموازي والدولي، وخصوصا أن ملیون دینار، وھو رقم یتزاید سنة بعد سنة رغ

ینذر  ٢٠٢٠و  ٢٠١٩حول الموازنة التأشیریة ألعوام  ٢٠١٨ما جاء قي قانون الموازنة لعام 
أي أن . بتراجع ملحوظ في مساھمات الخزینة، وستضطر الجامعات إلى المزید من االقتراض

 إن عاجال أو آجال ما یسمیھ االقتصادیونمستقبل الوضع المالي للجامعات الحكومیة مظلم ویشكل 
(liability contingent ،( أي انكشاف مؤجل، وحینھا ستضطر الخزینة إلى اجتراع الدواء مھما

َ النتشال الجامعات من دیونھا   . كان مرا
  

ولكن كیف وصلنا إلى ھذا الوضع المقلق والخطیر ومن المسؤول عنھ؟ ویؤسفني أن أقول نحن كلنا 
) أو عدد منھا(نھ، ولكن كل حسب موقعھ، فالمسؤولیة تقع بدایة على الجامعات نفسھا مسؤولون ع

ألنھا لم تحسن إدارة مواردھا المالیة، ومن ثم على وزراء التعلیم العالي المتعاقبین الذین لم ینقلوا 
 الصورة بوضوح لمجالس الوزراء ولم یطرحوھا بالقوة الالزمة، وعلى وزراء المالیة باإلضافة

لمدراء الموازنة ألنھم فشلوا في تحري الوضع الدقیق لھذا القطاع قبل اتخاذ القرارات التي غمطت 
عندما أعادت الدولة ھیكلة  ٢٠٠٨حقھ، وھي التي كان یجبى لحسابھا تحت بند ضریبة الجامعة لغایة 

  .ملیون دینار ٣٠٠الضرائب ما یزید على 
  
نھم لم یمارسوا واجباتھم الرقابیة والتشریعیة بحق التعلیم وتقع المسؤولیة أیضا على مجالس األمة أل 

العالي فلم یستحدثوا اآللیة الضروریة لتمحیص أولویات اإلنفاق على محتلف القطاعات بالموضوعیة 
المطلوبة منھم في دورھم التشریعي والرقابي لیستطیعوا التأثیر على صنع القرار التمویلي قبل توزیع 

نت حلقات المسؤولیة فھي تعتمد أوال وآخرا على توافر المعلومة، فالمسؤولیة ومھما تبای. كعكتھ
األولى ھي على وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي التي لم توفر المعلومة ال لھا وال لغیرھا رغم أن 

واألغرب . لدیھا مدیریة مكلفة نصا بجمع المعلومات التي تساعد على وضع الخطط وصنع القرار
ا كلھ، أننا وضعنا قبل سنتین خطة إستراتیجیة شاملة لتطویر الموارد البشریة وأن الخطة من ھذ

قفزت عن موضوع تمویل التعلیم العالي كلھ وكأنھ غیر ذي صلة لنكتشف اآلن أن العدید من بنود 
وغني عن القول أن لھذا الوضع  ! تلك الخطة غیر قابل للتنفیذ بسبب عدم توفر المخصصات المالیة

  .مآالت جسام سوف أتناولھا في الحلقة القادمة
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  نجح الرئیس
  

  حاتم العبادي
  
نجح رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في تنفیذ أجندة المحاضرة التي ألقاھا أمس حول أولویات  

 ،ً الحكومة وتحدیات المرحلة، وبرزت مالمح النجاح في أكثر من بُعد، أبرزھا أن حدیثھ كان شمولیا
ً في حدیث الرزازولیس م ً على موضوع واحد، وأن التفاؤل كان المیزة األكثر حضورا  قتصرا

 
السردیة في حدیث رئیس الوزراء، خالل محاضرتھ في الجامعة األردنیة أمس األول، والتي بدأھا  .

 منذ الزواج األول بیننا وصندوق النقد الدولي في نھایة الثمانینات وما تالھا، كانت بدایة الحدیث،
ینطلق بتوزیع محاور الحدیث، حیثما ذھب تفكیر الحاضرین لوضع سؤال أو التفكیر بتساؤل، لیقدم 

 إجابة شافیة ومقنعة
 
ورغم أن مدة الحدیث كانت قصیرة مقارنة مع حجم الملفات التي تناولھا حدیث الدكتور الرزاز، إال  .

ھ حجم األسئلة التي كانت بإنتظاره، أن منطقیة الطرح وشفافیة المعلومات التي تناولھا، خففت علی
ً بقسوة التعامل مع كثیر من الملفات التي طالما أعتبر الكثیرون  والتي كان یتوقع أن یكون منھا قاسیا
من مختلف الفئات أن الحكومة لن تأتي بجدید، وأنھا ستعید أفكار حكومات سابقة بصیاغة مختلفة 

  .وجدیدة
 

ً عن عناوین طرحھا الرئیس، فاألسئلة التي وجھت للرئیس، كان ت أقرب للمجاملة ومنھا ما كان بعیدا
ألن شمولیة الحدیث والتفاؤلیة التي تحدث بھا الرزاز وتعزیزھا بصدقیة الطرح، جعلت ھذا اللقاء، 
 ً ً، لیس في فكرة الحدیث، إنما في األسلوب والصراحة، وبعیدا الذي احتضنتھ الجامعة األردنیة، ریادیا

على المواطن ودوره، بل على العكس كان الحدیث عن وجھات الحكومة تنحاز عن المزاودة 
الحضور الالفت  .للمواطن، وبذات الوقت األقرب إلى فھم الجمیع على إختالف مستویات الحضور

ألعضاء في الحكومة، لتلك المحاضرة، یشیر إلى أنھ فكر في توقعات، قد تقتضي منھ االستعانة 
یلیة، قد تغیب عن بالھ، إال أن واقع الحال، عزز أن عمل الحكومة الحالیة، بأحدھم لالجابة عن تفص

ً على اإلجابة، وأنھ ال یوجد  یستند إلى تجانس وتشاركیة شاملة، بحیث یكون اي من أعضائھا قادرا
 متفق على الحدیث بھ» الطاولة«وآخر فوق » تحت الطاولة»شيء ال یصلح للنشر أمام الرأي العام 

 
على ذلك، انھ قبیل انتھاء حدیث الرزاز، كانت الفضائیات مستضیفة سیاسیین ومختصین،  ما یدلل .

ً یحتمل تساؤًال  للتعقیب على حدیث الرئیس لعلھم یجدون فیما طرح الرزاز ثغرة ینتقدونھا أو محورا
 ً ً في موضوع معین، إال صراحة الرئیس وشمولیة الحدیث، رغم قصره، إال أنھ كان وافیا ، أو تناقضا

ً أو تقدیم اإلجابة المنتظرة،  العتماد الرئیس سیاسة ومبدأ الذھاب إلى العنوان المطلوب مباشرة
فبمختصر، غیر معتاد، تحدث عن قانون الضریبة، وبتوصیف واضح وصریح، حدد المشكلة، التي 
وصلت فكرتھا للمختص وللمواطن العادي دون مواربة أو مزاودة، ال على حكومات سابقة وال 

تباء وراء ظروف طارئة أو خارجیة أو خارجة عن السیطرة، بل على العكس، أكد بأن الحكومة اخ
 «توصلت إلى تصور مشترك مع صندوق النقد الدولي

 
ما تحدث بھ رئیس الوزراء، أجاب على كثیر مما یفكر بھ األردنیون، وما یتخوفون منھ وما  .

فحدیث الرزاز كان شامًال في العناوین یشككون في جدیة وقدرة الحكومة في التعامل معھ، 
والمضامین والتوجھات، لیبدد التخوفات، ولیقطع الطریق على كثیر من المشككین، إلى حد إمكانیة 

  ٨:ص الرأي
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ما  .على تجاوز التحدیات وإحداث االصالح والعمل بتشاركیة» إننا قادرون«عنونت المحاضرة 
شاركة شعبیة، سواء من خالل الحضور حصل باألمس األول، كان أقرب إلى مجلس وزراء موسع بم

ً بأول في مجریات  أو عبر المنصة اإلعالمیة في رئاسة الوزراء التي كانت تضع المواطن أوال
  .وتفاصیل المحاضرة، بما ولد تفاعال إیجابیا حولھا
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  الرئیس یتحدث عن ضریبة الدخل
  عصام قضماني

  
عة األردنیة وبث مباشرة على الھواء وھي في حوار نظمھ مركز الدراسات اإلستراتیجیة بالجام 

خطوة واثقة أراد بھا مخاطبة الرأي العام، أكد رئیس الوزراء الدكتورعمر الرزاز أن قانون ضریبة 
الدخل الجدید لن یمس إعفاءات األفراد أو الطبقة الوسطى، وال الحقوق المكتسبة للمتقاعدین لذلك فھو 

تجدر المالحظة  . رائح التي ھي ھدف تعدیالت القانون أصالال یجب أن یلقى اعتراضات من ھذه الش
ان ھذه ھي المرة األولى التي یتحدث فیھا الرئیس مباشرة عن قانون ضریبة الدخل للرأي العام، لكنھ 
على كل حال، قرر أن ال یظل القانون معطال مدة طویلة، ورأى أن الوقت قد حان لمزید من الجرأة 

ق أمثل لسرعة الحسم والمواجھة وتحمل المسؤولیة، فنفى كالشیھ والوضوح والشفافیة كطری
الضغوط الخارجیة، وھي شجاعة تستحق التقدیر وأعلن أن إصالح القانون قرار حكومي بإمتیاز 
وأنھ مصلحة وطنیة علیا ومھم لالستقرار االقتصادي والسیاسي وشرح بإسھاب األسباب الموجبة 

لوطني وما یتبعھ من منح وقروض بأسعار فوائد أقل واألھم تشجیع ومنھا الثقة الدولیة باإلقتصاد ا
  .اإلستثمار

  
من المواطنین  %٩٠لن تنتھي المعركة بصدور القانون الجدید للضریبة حتى لو أنھ یعفي أكثر من  

. من موظفي القطاع العام  %٩٠من المتقاعدین في الضمان اإلجتماعي وأكثر من % ٩٠وأكثر من 
ك ولن یمس القطاع التجاري مع أن اإلعفاءات الواسعة التي سیمتع القانون بھا ولن یضر البنو

ً للتقاعد ً سلبیا   المتقاعدین ستؤدي إلى انقسام األفراد ، وستنتج حافزأ
 
نحن إذا أمام قانون سخي یمتع السواد األعظم باإلعفاءات، وبالرغم من أنھ كذلك فھو لن یرضي  .

بإمكان الحكومة أن تنسحب من البرنامج  .أن سیشدد الخناق على التھرب النقابات وال المھنیین طالما
ومن عضویة الصندوق بحجة أن القانون مرفوض شعبیا وبإمكان الصندوق أن ینسحب من البرنامج 
بحجة عجز الحكومة والنتیجة أن الصندوق لن یخسر شیئا بینما یفقد األردن ثقة الدول المانحة 

 إلستثمار ولإلقتراض السھل وللجدولة المریحة للدیونوالدائنة ویقول وداعا ل
 

إذا لم تلجأ الحكومة الى جیب المواطن المقتدر كدافع ضریبة فھل سیكون ھذا المواطن راضیا أن  . 
تستجدي حكومتھ دعم الدول األجنبیة والعربیة، علیھ إذا أن ال یتحدث عن االستقالل اإلقتصادي وأن 

ي وكأن المطلوب أن تستمر الحكومة في اإلعتماد على كرم الدول وعلى ال یشتم صندوق النقد الدول
قروض البنوك الدولیة والمحلیة لتمویل الرواتب والخدمات، إن كان األمر كذلك فال معنى لمطالبة 

 ..الحكومة باالعتماد على الذات
 

  ١٢:ص الرأي
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  وزارة التعلیم العالي والتمیز
 

  الدكتورة ابتسام  زعل المحاسنة
  

ست وزارة التعلیم العالي وانا اعمل بھا بمواقع مختلفة وتمثل لي مكان صناعتي في حیاتي منذ أن تأس
الوظیفیة والمھنیة، وعلى الرغم من ابتعادي عنھا لسنوات وعودتي لھا فقد التصقت بھذه 

ومنذ ان فسح المجال للمؤسسات للتنافس على جائزة الملك عبدهللا والتي تركز على ثقافة ..المؤسسة
فالجودة والتمیز ھو المعیار ..یز والتمسك بالموظفین الفاعلین وانا انتظر فرصة تمیز الوزارةالتم

الذي عن طریقھ تلتزم القواعد الرئیسة في اإلنتاج الخراج العمل المؤسسي وفق طریقة نمطیة للقفز 
م الى مستویات أفضل تبھر المراقبین والمحللین مع تطویر االداء للوصول الى الرضا التا

بالتناسق وتقلیل نسب المخاطرة في العمل وفق برنامج طموح وبخطوات ..للمستخدمین
فتشكلت اللجان لتضم في عضویتھا الفاعلین ..واقتناع العاملین بأھمیة تدریبھم لتأھل للتمیز..تتابعیة

في الھیكل التنظیمي لدمج االنشطة ضمن استراتیجیات وخطط ..المؤثرین وھم ھنا جمیع العاملین
مع المراقبة والمراجعة الدائمة من االدارة العلیا النجاح الوزارة للوصول الى ..لوزارةا

استمرارا لبناء ..وتضاعف االھتمام بكافة المجاالت مما تطلب جودة حقیقیة في عمل الوزارة..التمیز
 وتم اصالح مما اصابھا من خلل في مفاصل زمنیة...مستدام ومراعاة للتطور الذي یشھده العصر

لیكون التحسن والتطویر ضمن حزمة ومجموعة االجراءات ألكثر المجاالت حساسیة بكفاءة 
وتوفیر جو ..ونجم عنھ معالجة في االجراءات والشكاوي وصوال الى رضا المستخدمین..وفاعلیة

عمل یسوده التعاون والتفاھم بین كافة االطراف باألسالیب الصحیحة لرفع قیمة المؤسسة وجعلھا 
  ...لى المنافسة وضبط العملقادرة ع

ھنا یبرز الحدیث عن الموارد البشریة في ظل مفھوم إدارة الجودة الشاملة ودورھا في البیئة المحلیة 
والخارجیة في ظل المنافسة الشدیدة للوصول الى التمیز فإن من یدخل الى الوزارة علیھ ان یرى 

عوامل نجاح الھندرة في اعادت ھندسة األسالیب ویلمس آلیة العمل في أداء المنتج واقعا عملیا وفقا ل
اإلداریة والفنیة فنجم عن ذلك اصالح الخدمات واقتناع الناس باھمیة االصالح الذي اطلقھ معالي 
الوزیر الدكتور عادل الطویسي ومتابعة حثیثة من عطوفة االمین العام الدكتور عاھد الوھادنھ 

مما نجم عنھ اتقان في العمل للوصول الى تأمین ..افسواستلھم العاملین المشروع االصالحي للتن
الحاجات المجتمعیة للتمیزبارتباط جودة العمل بانتاجیتھا من خالل االسالیب المتقدمة ومنھا اتمتة 

وتحسین بیئة العمل وتولید التفاھم بین ..وبرمجة االجراءات لعدم استھالك وقت طویل في اداء العمل
العمل وازدواجیتھ وتقویة والء العاملین وتوضیح المسؤولیات واألدوار العاملین والحد من تكرار 

  ..بالوزارة
فعلیا احسنت االدارة العلیا في صیاغة سیاسة الوصول للتنافس والتقاط العاملین بالھیكل التنظیمي 
للرسالة وھو مفتاح الحل من خالل توزیع المھام والمسؤولیات على الجمیع فال یمكن االعتماد على 

  ...فرد واحد انما شراكة فعلیة لجمیع العاملین في تحقیق معاییر الجودة
ھنا البد من االشادة أن معالي الوزیر وعطوفة االمین قد عزما واخلصا بالمتابعة لیتحقق حلم 

والشكر لكافة منتسبي الوزارة على ھذا االنجاز علما ..الحصول على جائزة الملك عبدهللا الثاني للتمیز
للحظات االخیرة « معیار نتائج المجتمع «بعت كافة المتطلبات للمعیار الذي كنت مقررة بانني تا

وزمالئي في المعیار ورئیس اللجنة االجتماعیة اثناء مشاركتي بالجائزة بالرغم من خروجي من 
 ٦الوزارة وشاركت سابقا في فرق عمل جائزة الملك عبدهللا لتمیز االداء الحكومي في الوزارة لمدة 

سنوات كنت خاللھا مقررا لمعیار المعرفة وعضوا في اللجنة العلیا للجائزة ومرشحة لنیل جائزة 
ألف ...الملك عبدهللا الثاني للتمیز لفئة القیادة ومتمنیا المحافظة على المنجز في الدورات القادمة

  .مبروك وزارتي

 ١٠:الدستور ص
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  لقاء الرزاز في الجامعة األردنیة
  

  رحیل الغرایبة.د
  

. الدراسات االستراتیجیة في الجامعة األردنیة إلى ترتیب لقاء موسع مع رئیس الحكومة دعمد مركز 
عمر الرزاز للحدیث حول تحدیات المرحلة المقبلة، ویتسم الرزاز بالصراحة واالنفتاح على الجمھور 

ً باالعتراف ببعض المعضالت التي تواجھ الحكومة والدولة بوجھ عام، أو االعترا ف وال یجد حرجا
ً بعدم توافر االجابة لدیھ تجاه بعض األسئلة والقضایا الشائكة، وفي الوقت نفسھ یمتاز بالجلد  احیانا
والمثابرة وعدم االستسالم، والتفاؤل بامتالك القدرة على إیجاد الفرص ومحاولة البحث عنھا بین ثنایا 

  .التحدیات الجسام، والعزم على تجاوز المرحلة الصعبة
  

على مجموعة من االعترافات أو االقرارات المھمة التي صدرت عن رئیس الحكومة  لقد تم الوقوف
اثناء حدیثھ مع الجمھور، ومن البدیھي أن االعتراف بالمشكلة ھو المدخل الوحید الیجاد الحلول، 
ولذلك یمكن الذھاب إلى البحث عن اسالیب المشاركة في محاوالت العالج، ومن أھم ھذه 

  :االعترافات
  

ً «: تراف األول االع ً مؤلما ھذه عبارة السید الرئیس، وھي حقیقة مرة اذ «التعلیم العالي یعیش واقعا
عام على تأسیس الجامعة األولى في األردن أن یكون الواقع على )  ٥٦(لیس من المعقول بعد مرور 

لیة بالسماح ھذا النحو ولیس من السھل تبریر ھذه التراجع المؤلم، ألنھ ال عذر لكل أصحاب المسؤو
  .بحدوث ھذا التراجع

  
ً، فھذا یعني أن المعضلة األكثرة خطورة تتمثل بصیاغة االنسان وكیفیة  عندما یكون التعلیم مقھورا
إعداده، ویتضح ذلك بمنتج الجامعات الذي لم ینعكس على حجم التطور واالبداع الذي ینبغي أن یكون 

ً من الخریجین المؤھلین لقیادة ) ٥٢(عن  علیھ واقع المجتمع األردني بعد تخریج ما یزید فوجا
 ً ً وفكریا   .المجتمع معرفیا

  
العبء الضریبي یمثل قمة الالعدالة والظلم االجتماعي وھذه عبارة ثانیة لسید : االعتراف الثاني 

الرئیس، التي تشیر إلى الخلل الفاضح في منظومة العبء الضریبي، حیث أنھا ال تتوافق مع الدستور 
المبیعات على سبیل المثال التي تساوي بین المواطنین تعد في قمة الظلم، باالضافة إلى فضریبة 

  .تھرب كثیر من المقتدرین على دفع ما یستحق علیھم، ولم یتم حتى اآلن معالجة ھذا الخلل
  

فقدان الثقة بین المواطن والحكومة ومؤسسات الدولة، وھذه تمثل معضلة : االعتراف الثالث 
حیث إن طبقات المسؤولین استطاعوا عبر تراكم الزمن نزع ثقة المواطنیین بالسلطة،  المعضالت،

  .وعندما تنتزع الثقة یصعب العالج ویطول المشوار على من یرید االصالح
  

معضلة النقل واشكالیة سرعة الباص السریع، وھذه معضلة أخرى ال تقل أھمیة : االعتراف الرابع 
ً للطاقة باالضافة عن المعضالت السابقة، ألنھ ا ترھق موازنة األسر واألفراد والمجتمع، وتشكل ھدرا

إلى خلق األزمات وتعطیل الجھود وتضییع الوقت، ولذلك ال مجال للتقدم لالمام في ظل الفشل في 
  .اصالح منظومة النقل العام

  

 عمون/١٦:الدستور ص
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قة باالضافة إلى معضلة الفساد، حیث أشار الرئیس إلى ابقاء فتح الملفات الساب: االعتراف الخامس 
فتح الملفات الجدیدة، المشكلة في كل االعترافات السابقة أنھا عصیّة على المعالجة وھي معقدة 

، وال یكاد المواطن یجد فسحة من ) أّس خراب مالطة ( وخاصة مشكلة الفساد التي ربما تشكل 
اق، اما االمر االخر التفاؤل في تجاوزھا رغم كثرة الوعود ورفع الشعارات الكبیرة في ھذا السی

الملفت ان دولة الرئیس لم یتناول المشكل السیاسي في معقل الفكر والتداول النظري لالحداث في 
  .الجامعة والوسط الطالبي واالكادیمي
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  الرزاز في حضوره ومحاضرتھ
  

  فھد الخیطان
  

ي الجامعة األردنیة، السؤال الذي قفز إلى أذھان الكثیرین بعد محاضرة رئیس الوزراء عمر الرزاز ف
أول من أمس، ھو حول قدرة الرزاز على الوفاء بالوعود العریضة التي أطلقھا لتحریك عجلة 

  .االقتصاد وتحسین مستوى معیشة المواطنین والمضي بعملیة اإلصالح السیاسي إلى األمام
  

. اضرة الرزازفي أجواء االحتقان الساخنة ومناخ انعدام الثقة، ھذا أفضل رد فعل ممكن على مح
وبصراحة لیس مطلوبا أكثر من ذلك، فالتیار العریض من األردنیین عانى طویال من خیبات الوعود 

  .الحكومیة ولیس مطلوبا منھ أبدا أن یعطي ثقة للحكومات على بیاض
  

الرزاز بدا مدركا، وبعمق، لمشاعر الناس تجاه الحكومات، ولذلك اختار أوال أن یصارحھم بالحقائق 
ون مواربة، خاصة فیما یتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي حیال قانون ضریبة الدخل من د

وفي الشأن المتعلق بخطط الحكومة وبرامجھا المستقبلیة التي وعد . ومجمل عملیة اإلصالح المالي
للعام  بعرضھا مفصلة بعد أسابیع، قدم الرزاز أفكارا عملیة محددة ومشاریع ستترجمھا موازنة الدولة

  . المقبل، في مجاالت تحسین قطاع النقل والخدمات الصحیة والتعلیمیة
  

وأعلن نیة الحكومة تأسیس شركة قابضة تتولى تنفیذ مشاریع استثماریة كبرى في مجاالت البنیة 
  .التحتیة، تكون المساھمة فیھا مفتوحة للمواطنین والمحافظ العربیة باإلضافة لمساھمة الحكومة

  
أن یشیر الرئیس لمشروع المدینة الجدیدة التي أعلنت عنھا الحكومة السابقة، فھي  كنت أنتظر

باعتقادي ما تزال طموحا قابال للتحقیق، وقد تكون من عناوین مشروع النھضة االقتصادیة ومحركا 
لقطاعات واسعة، ویمكن للشركة القابضة الموعودة أن تتولى تنفیذھا على مراحل بالشراكة الكاملة 

  .القطاع الخاصمع 
  

وفي خطوة غیر مسبوقة، تنوي الحكومة مأسسة دور الشركات الوطنیة الكبرى في مجال المسؤولیة 
االجتماعیة وإنشاء صنادیق لھذه الغایة تحمل على عاتقھا توجیھ الموارد المالیة المخصصة لخدمة 

لجمعیات الخیریة ومؤسسات وینبغي التفكیر أیضا بتوسیع العملیة لتشمل تنظیم دور ا. أھداف التنمیة
العون االجتماعي، التي تحمل كتفا مع الدولة في رعایة الفئات األقل حظا، خاصة وأن الحكومة 

  .ألف مستفید جدید یستحقون الدعم ١٠٠بصدد توسیع مظلة صندوق المعونة الوطنیة لیشمل نحو 
  

ة فقط، بل لزیادة حجم یطمح الرزاز لتطویر قطاع الصناعات األردنیة ال لخلق فرص عمل جدید
  . الصادرات إلى األسواق العالمیة

  
الطموح مشروع من دون شك، لكن التحدي یتطلب جھودا استثنائیة لالرتقاء بتنافسیة الصناعات 

  .األردنیة، وھي عملیة لم ننجح فیھا بعد
  

قبل، بالمحصلة، الرزاز وعد بالعمل من أجل توفیر ثالثین ألف فرصة عمل جدیدة في العام الم
باالعتماد على حزمة من المشاریع اإلنتاجیة والخدمیة التي تنوي الحكومة إطالقھا في مجاالت 

  .الزراعة واإلسكان والسیاحة وغیرھا من القطاعات

 عمون/٢٤:الغد ص
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الوفاء بھذه الوعود یحتاج إلى دینامیكات عمل جدیدة وخالقة في الجھاز البیروقراطي وصف معتبر 

ومدیرین ومسؤولین، ألن تجارب الماضي القریب علمتنا أن من القیادات الحكومیة من وزراء 
جھازنا اإلداري مقبرة األفكار والمشاریع الجدیدة إذا لم تكن ھناك قیادات شجاعة ومبادرة تكسر 

  .الروتین السائد، وتتحدى الصعوبات المتوارثة في السلوك والثقافة العامة
  

الناجحة، جاء في الوقت المناسب، فثمة من یعتقد أن  تذكیر الرزاز بالدولة القویة كأساس للدیمقراطیة
التقلیل من مكانة مؤسسات الدولة وكسر ھیبتھا یخدم عملیة اإلصالح الدیمقراطي لكنھ في الحقیقة 

  .یھدمھا
  

  .الرزاز في محاضرتھ سجل أفضل حضور أمام الجمھور منذ تولیھ رئاسة الحكومة
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ً؟   !ھل تأخرنا كثیرا
  

  محمد ابو رمان
رغم مما بدا لكثیر من المتابعین والحضور والمراقبین مقاربة مقنعة وعمیقة قّدمھا الرئیس عمر بال

ّمھا مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة األردنیة، أول من  الرزاز، في محاضرتھ، التي نظ
ّھ من الواضح أّن ھنالك مزاج"أولویات الحكومة وتحدیات المرحلة"أمس، بعنوان  ّ أن ً ، إال ً سلبیا ا

ً على شریحة اجتماعیة عریضة ً ما یزال مھیمنا   .مشككا
ً -ال أرید أن أتحّدث ھنا عن ماكینات تعمل  ً وإعالمیا ّھا  -سیاسیا إلفشال الحكومة، من دون أن تدرك بأن

تضع الجمیع في مأزق كبیر، بل عن الشریحة االجتماعیة العریضة، بخاصة من جیل الشباب، ممن 
ً جو ھریة تحدث في الوضع السیاسي واالقتصادي، حتى ضمن ما تّم تسریبھ من أخبار ال یرون فروقا

ً عّما قدمتھ حكومة الملقي   !عن مشروع قانون الضریبة الجدید، بوصفھ ال یختلف كثیرا
اجتماعي صلب للمشروع الجدید، ضمن -بالرغم من أّن الرزاز نجح في وضع سیاق وإطار اقتصادي

شریعات الضریبیة، خالل الفترة المقبلة، والقیام بعملیة إزاحة من الحدیث عن إعادة ھیكلة الت
ً من موارد الموازنة یعتمد  ً كبیرا المبیعات إلى الدخل، وھي مسألة تحتاج إلى وقت وتدّرج، ألّن جزءا
على المبیعات والضرائب والرسوم غیر المباشرة، لذلك أصبح األمر یتطلب خطوات متدرجة، في 

ً وقت حّساس للوضع ا وھذا بحّد ذاتھ جید - لمالي العام، وھو ما وعد الرزاز بالمضي فیھ، معترفا
ً بما یتم  -ومغایر للصورة النمطیة ً على المواطنین، ولیس فقط مرتبطا بأّن العبء الضریبي كبیر نسبیا

  .تحصیلھ من ضریبة الدخل
ً عن تفصیالت القانون، فإّن المزاج السلبي العام أص ً، وھو أمر على أّي حال، وبعیدا - بح مھیمنا

االجتماعیة، وحتى النفسیة، التي تعرَّض لھا -طبیعي، في ضوء االنتكاسات االقتصادیة -لألمانة
المواطنون خالل األعوام الماضیة، واألخطاء المتراكمة في السیاسات العامة، حتى وصلنا إلى 

ً وطویالً  ّدا ً معق ً  مرحلة یبدو فیھا اإلصالح في أّي مجال وقطاع عمال   !ومتشعبا
مثال على ما أقولھ في التعلیم العالي، الذي كما قال الرئیس رّكزنا فیھ على الكّم وتركنا الكیف، وكان 
ً من عملیات االسترضاء والمحاباة وضعف االستقاللیة، وتراجع العمل الطالبي، وغیر ذلك من  جزءا

ُكبت بحق الجامعات، حتى ینتھي األمر إلى أن یتم االعت داء على رئیس جامعة وإخراجھ كوارث ارت
على إبداء عدم رغبتھ في قبول التجدید، ألّن الوضع في  -وھذا قرار أحترمھ-بالقوة، ویقدم نفسھ 

  !الجامعة، وبالمناسبة الحال نفسھا لكثیر من الجامعات، لم یعد یمكن االستمرار فیھ على ھذا النحو
مر على مستویات أخرى عدیدة، مثل ما إذا كان ذلك على مستوى مؤسسة واحدة، فكیف سیكون األ

حدث مع المشتبھ األول في قضیة الدخان، وھو عوني مطیع، وقبلھ ولید الكردي، وغیرھما، فھل 
ھنالك من یشرح لنا كیف حدث ذلك؟ ومن المسؤول بقصد أو غیر قصد؟ أال یقتضي ذلك إشعال 

ّة للتخلص من االختراق الخطیر الذي حدث  في ھذه المؤسسات، وقبل ذلك األضواء الحمراء كاف
  !معرفة حجم ھذا االختراق؟

ً، لكن السؤال یبقى فیما إذا كان ھنالك قناعة لدى الجمیع، في أوساط الدولة،  اإلصالح تأخر كثیرا
ّنا ما نزال في طور اإلنكار، ألّن اإلصالح یتطلب رسائل أكثر قوة  ً بھذا المسار، أم أن بالمضي قدما

رئیس الوزراء لیقدمھا للشارع، لعبور المنعرجات المقبلة، أو تكون حالھ كمن وأوراقا حقیقیة تعطى ل
!ُربّط بقدمیھ ویدیھ وألقي في البحر لیسبح مع الدعاء لھ بالنجاة

 ٢٤:الغد ص
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  بعد عودة األھل/طلعت محمود حمداهللا الطویل -
  
  دابوق/ فواز محمد عوده أبوتایھ -
  
  صویلح/ماھر حمدي منصور خلفة -
  
  شارع المدینة الطبیة/ي محمد رشید أبو غوشصبح -
  
  قاعة الكنیسة/عطااهللا یوسف عقلة حداد -
  
  الكرك/منى ابراھیم سالمة الكركي -
 
  الصویفیة/ نادر إیلیا زخریا نصراهللا -
  
  العبدلي/اإلیكونومس أدیب دخیل عماري -
  
  المدینة الریاضیة/محمد خلوي الحاج حجازي أبو رجب التمیمي -
  
  

»م هللارحمھ«

 وفیات

 الرأي 
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ستجري بعد  ان تغییرات بین موظفي الصف الثاني في مؤسسة شبھ حكومیة» عین الرأي«علمت 
  .انتقادات طالت اداء بعض دوائرھا

  
  

البنك طلب من .. على مول كبیر اثر دیون بمالیین الدنانیر متحققة على مالكھ» حجز«بنك محلي 
مالك المول الذي ھرب خارج البالد . عقود جدیدة معھالمستأجرین في المول اخالء محالتھم وابرام 

  .یحمل جنسیة عربیة
  
  

عمر الرزاز یقومون اعتبارا من االسبوع الحالي بعقد لقاءات مع الفعالیات الشعبیة . وزراء حكومة د
.اللقاءات سیشارك بھا غالبیة الوزراء.. في المحافظات كافة لمناقشة االجراءات االقتصادیة

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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اللة الملك عبدهللا الثاني الیوم اعضاء مجلس أمناء جمعیة الشؤون الدولیة، ویتسلم من رئیس یلتقي ج
المجلس رئیس الوزراء األسبق طاھر المصري تقریرا حول زیارة بابا الفاتیكان وقضیة القدس 

شخصیة بینھا شخصیات عربیة بارزة، وسبعة رؤساء وزراء  ٢١ویضم مجلس االمناء . وفلسطین
  .عمر الرزاز. إضافة إلى الرئیس الحالي دسابقین 

   
  

یعقد مجلس النواب صباح الیوم جلسة تشریعیة، یواصل فیھا مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون 
المجلس رحل جلستھ التي یعقدھا بالعادة أمس إلى الیوم بسبب عطلة رأس السنة . دیوان المحاسبة

  .الھجریة
   
  

ھاني الضمور عبر . ل الطویسي رد على أمین عام وزارتھ السابق دعاد. وزریر التعلیم العالي د
أمس، یرفض فیھ انتقاداتھ العتماد السنة التحضیریة لكلیتي الطب بالجامعتین " فیسبوك"موقع 

لالستراتیجیة " تطبیقا حرفیا"األردنیة والعلوم والتكنولوجیا، وأشار الطویسي إلى أن ذلك یأتي 
الطویسي رفض ما اسماه اتھاما ورد بمنشور ! التي شارك فیھا الضمور الوطنیة للموارد البشریة

الضمور، معتبرا ایاه یقع في اطار الجرائم اإللكترونیة التي یعاقب علیھا القانون، خاصة انھ فتح 
  ".لیوجھوا اتھامات بالبیع وغیره"شھیة المعلقین 

   
  

عین مؤخرا بمنصبھ، اجرى تنقالت  رئیس الجامعة االردنیة الدكتور عبد الكریم القضاة، الذي
 عمیدا، فیما ابقى على شاغلي منصبي نائبي الرئیس ١٤وتعیینات أكادیمیة واسعة، شملت نحو 

 زواریب الغد
  


