
  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 

1 

 
 
 
  
  
 
 
  
  

  
  
  

  الجامعـــــة األردنیــــة
  

  
  
  

  اإلعالم والعالقات العامة  دائرة
  

  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  ١٨/١/٢٠١٧: التاریخ                                             األربعاء: الیوم   



  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 

2 
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األحوال المدنیة تدعو موظفي األردنیة ومستشفاھا الستصدار بطاقة 
  األحوال الذكیة
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   شؤون جامعیة

 ٤  تصنیف الجامعات األردنیة مسؤولیة وتفاؤل مشوب بالترقب

 ٦  بدء امتحانات اطباء االمتیاز الیوم

جامعات،ونتائج امتحانات غیاب الجامعات األردنیة عن الترتیب الدولي لل
  الكفاءة المتدنیة، وزیادة نسب العنف في الجامعات تخلف اختالالت تعلیمیة
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   مقاالت

ً لتوازن البناء  البیئة الجامعیة تعاني اختالالت تعلیمیة تمثل تھدیدا
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٩ 

 ١١  سائد كراجة/ماذا نرید من التعلیم؟

 ١٣  وفیات

  ١٧-١٤  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي



  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 

3 

 
  
  
  
  

  األحوال المدنیة تدعو موظفي األردنیة ومستشفاھا الستصدار بطاقة األحوال الذكیة
  

دعا مكتب   - زكریا الغول 
األحوال المدنیة المستحدث في 

الطابق /عمادة شؤون الطلبة
األرضي موظفي الجامعة 
األردنیة والمستشفى إلى التوجھ 
إلصدار بطاقة األحوال المدنیة 

، وأكد )البطاقة الذكیة(جدیدة ال
أنھ سیتم إصدر البطاقة بكل 
سھولة ویسر وبسرعة قیاسیة 

  .نظرا لدخول عطلة الطلبة
   

وبطاقة األحوال المدنیة الذكیة، 
تأتي ضمن مشروع الحكومة 

اإللكترونیة الھادف إلى التسھیل على المواطنین في إنجاز مختلف المعامالت، فضال عما تتمیز بھ 
  .یر أمنیة متقدمة لحمایة المعلومات التي تحتویھمن معای

   
   

وتحتوي البطاقة على شریحة یمكن حفظ المعلومات الرقمیة واألبجدیة فیھا، وتتوافق مع األجھزة 
الحاسوبیة، وتستطیع قراءة البیانات داخل الشریحة وتحویلھا إلى معلومات مقروءة تعتمد على طبیعة 

  .ة المحفوظة بھاالبرنامج والشیفرة اإللكترونی
   
   

ویمكن، من خالل البطاقة، إنجاز خدمات األحوال المدنیة والجوازات، وتلك التي یتطلبھا استصدار 
وثائق متعددة، وخدمات متعلقة بالبیانات الجمركیة والمتعلقة باإلعفاءات، وموافقات البیع والشراء، 

  .على مختلف أنواع التراخیص إلى جانب خدمات أخرى مرتبطة بتسھیالت االستثمار، والحصول
  

 أخبار الجامعة

  /أخبار األردنیة
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  تصنیف الجامعات األردنیة مسؤولیة وتفاؤل مشوب بالترقب
  

في خطوة طال انتظار تطبیقھا على ارض الواقع والحالة االكادیمیة بالجامعات األردنیة، البد ان 
ت التعلیم تحقق نقلة مختلفة في سلك ومسیرة التعلیم العالي والتنافسیة، تعلن ھیئة اعتماد مؤسسا

العالي البدء بعملیة تصنیف الجامعات األردنیة بدایة العام الجامعي المقبل، التي أتت لتحفیز مؤسسات 
التعلیم العالي على االنفتاح والتفاعل مع الجامعات ومؤسسات البحث العلمي وھیئات االعتماد وضبط 

تتماشى مع المعاییر الدولیة من خالل الجْودة الدولیة، وتطویر التعلیم العالي باستخدام معاییر قیاس 
وضع معاییر اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وبرامجھا وضمان جودتھا وتصنیفھا ومراجعتھا دوریا 

.  
الحدیث عن التصنیف قضیة غایة باالھمیة، فتحت ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي ملفھا، 

ھي التي ستسعى الى فرز الجامعات األردنیة باعتبارھا احد اھم مفاصل أھدافھا واستراتیجیتھا، و
وتصنیف تفاصیلھا وإعالن ترتیبھا باألردن وفقا لمعاییر حددھا الھیئة تعتمد اسسا علمیة وتسعى الى 
المفاضلة العادلة بین الجامعات األردنیة والرسمیة، وفقا السس ال تحتمل اال العدالة والتعامل 

  .اردني یقر ألول مرة في األردن والوطن العربي بشكل عاماإلیجابي مع بنودھا وصوال الى ترتیب 
تصنیف الجامعات األردنیة حالة ینتظر تطبیقھا الجمیع وھي حق البناء الوطن ان یعلموا الترتیب 
الفعلي للجامعات من حیث الكفاءة االقتدار، بحیث یتم توجھ الطالب الى الجامعة التي یرید وفقا لذلك 

طن ان یعم ومن واجب الھیئة ان تصنف بعدالة واسس وغیاب عن ایة التصنیف، فمن حق الموا
  .اجندات 

ً من أّن عملیة . من جھتھ اكد رئیس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي د بشیر الزعبي انھ انطالقا
تصنیف الجامعات األردنیة إحدى مھمات ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا 

طلقت الھیئة  معاییر التصنیف االردنیة لمؤسسات التعلیم العالي والتي تشمل خمسة الرئیسة، فقد ا
م«معاییر تتضمن معیار  ّ والذي یعكس مدى اھتمام الجامعة بجْودة العملیة التعلیمیة » التعلیم والتعل

ومخرجاتھا؛ من خالل توفیر العدد المناسب والمؤھل من أعضاء الھیئة التدریسیة، والذین تّم 
تقطابھم من مختلف الجامعات العالمیة المرموقة، والقائمین على تدریس المواد الدراسیة اس

المطروحة بالخطة الدراسیة ضمن عبء دراسي مثالي یتیح لھم ممارسة مختلف النشاطات التدریسیة 
  . والبحثیة، واستخدام التكنولوجیا الحدیثة، وأسالیب التدریس المناسبة في العملیة التعلیمیة

الذي یتضمن مدى اھتمام الجامعة » البحث العلمي«تحدث الزعبي عن  المعیار الثاني وھو  و
بالدراسات العلیا واالختراعات والبحث العلمي وإصدار المجالت العلمیة المحكمة  من خالل تعزیز 
مساھمة أعضاء الھیئتین التدریسیة والبحثیة بالنشر العلمي، ورصد المخّصصات لذلك، وتوفیر 

ً لھذه الغایة أو مص ادر الدعم الخارجي للبحوث المتمیزة، وتفریغ أعضاء من الھیئة التدریسیة كلیا
  .تعیین ھیئة باحثین

والذي یعكس سمعة الجامعة اإلیجابیة وشھرتھا الدولیة »  البعد الدولي«اما المعیارالثالث  فھو  
ً بإبرام اتفاقیات التبادل الث قافي، واستقطاب الطلبة من مختلف أنحاء وقدرتھا على تسویق نفسھا دولیا

العالم، وانخراطھا في برامج أكادیمیة مستضافة أو مشتركة مع جامعات عالمیة على مستوى 
البكالوریوس والدراسات العلیا،كما ویعكس كفاءة ونوعیة أعضاء الھیئة التدریسیة فیھا من خالل؛ 

المیة محكمة، ومشاركتھم في مؤتمرات عملھم محّررین أو أعضاء ھیئات تحریر لمجالت علمیة ع
علمیة أو بمشاریع األبحاث الدولیة المشتركة مما یؤدي إلى نشر أبحاث مع باحثین دولیین، 
واستقطاب الجامعات العالمیة المرموقة لعدد منھم لقضاء إجازات التفرغ العلمي فیھا، وكذلك 

 لیةشؤون جامعیة ومح

  ٦-١:الرأي ص/عمون:/الغد ص/٧:الدستور ص
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ً من أعضاء ھیئة التدریس والباحثین  المتمیزین للعمل فیھا لتعزیز مكانتھا استقطاب الجامعة عددا
  .الدولیة

والذي یعكس قدرة الجامعة على تخریج طلبة » جْودة الخّریجین«و تحدث عن المعیار الرابع وھو   
ُ، ومطلوبین لسوق العمل بشدة، ومن خالل ازدیاد الرضا عنھم من وجھة نظر  ً وعملیا مؤھّلین علمیا

ة العلمیة والبحثیة المتمیزة التي تمّكنھم من االلتحاق ببرامج أرباب العمل، كما ویعكس قدرات الطلب
  .الدراسات العلیا في الجامعات المختلفة

والذي یعكس مستوى الجْودة » االعتمادات األكادیمیة«اما المعیار الخامس وفقا للزعبي فھو معیار 
من ھیئة االعتماد  الذي وصلت إلیھ الجامعة من خالل حصولھا على شھادة ضمان الجْودة المحلیة

المحلیة أو من ھیئات االعتماد وضمان الجْودة الدولیة سواء على مستوى المؤسسة التعلیمیة أوعلى 
مستوى برامجھا األكادیمیة المختلفة، مما یعّزز السمعة اإلیجابیة للجامعة، وبرامجھا األكادیمیة، 

  .وخّریجیھا وطلبتھا وأعضاء الھیئة التدریسیة فیھا
الى تلك المعاییر فھي التي تقیم فعلیا أداء الجامعة ویمكن الحكم على تصنیفھاوفقا لتطبیق وبالنظر 

تلك المعاییر التي أتت بعنایة ودراسة، وجاءت لتفرز الجامعات فعلیا وتحط برحالھا على مستوى 
ندة الى اداءه وعملھا وانشطتھا العلمیة على مدار سنوات تأسیسھا، فالبحث العلمي  والمخرجات المست

نوع أعضاء ھیئة التدریس ونوعیة البرامج واعداد الطلبة وسمعة الجامعة دولیا واالتفاقیات الموقعة 
مع جامعات عالمیة وقدرتھا على استقطاب طلبة من العالم، ھي عوامل جذب فعلیة ونقاط تواصل 

ان تستعد  حقیقي مع التصنیف، الن التصنیف ھوفرز حقیقي للكفاءة من عدمھا وعلى الجامعات
  .الطالق قنبلة التصنیف التي ستجلب اإلیجابیة للجامعات ولسمعة التعلیم العالي باألردن بشكل عام 

وسیخرج التصنیف وفقا للزعبي بایضاحات تتعلق بنقط القوة ومجاالت التحسین لمساعدتھا بتحسین  
اسة التعلیم العالي أداءه وتقدیم تقریر واضح المعالم یحتوي توصیات لمتخذي القرار بخصوص سی

األردني والمساھمة في تحقیق ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا في تحقیق رؤیتھا 
المتمثلة بتحسین جودة المخرجات التعلیمیة ومقارنتھا مع مثیالتھا للوصول بمؤسسات التعلیم العالي 

ي األردنیة لتحقیق التمیز والتفرد في الى التنافسیة العالمي وتوجیھ برامج مؤسسات التعلیم العال
  .تخصصات محددة ومتفردة

وأوضح انھ ستتم عملیة التصنیف األردني للجامعات بمجموعھ من إالجراءات  والتي تبدأ بتقّدم 
الجامعة للتصنیف وتعبئة بیانات طلب االشتراك وجمع البیانات والتأّكد منھا ومعالجتھا وإصدار نتائج 

  .جامعات ونشرھا وتقدیم تغذیة راجعة للمؤسسات المعنیةالتصنیف األردني لل
التصنیف القادم مسؤولیة اكادیمیة وعلمیة ومجتمعیة ستطل من نافذة من لھب على المجتمع األردني  

والجامعات، وكل مسؤول ع التصنیف الھیئة بما ستعمل عبره من عوامل مصداقیة وعدالة بتطبیق 
مل التأویل، والجامعات نفسھا بكیفیة استعدادھا لمواجھة ھذا المعاییر وفقا السس شفافة ال تحت

التصنیف باقتدار وان تتفوق على نفسھا الیصال صورتھا الحقیقیة لالردن ولخارج األردن، بحیث 
تتمكن من اعالء اسمھا، والجامعات الخاصة البد لھا من ال تقلق، فالھیئة ستتبع المعاییر وفقا لنسب 

النظر الى تاریخ الجامعة وقدمھا وحداثتھا، فاالمور ستتم بشفافیة مطلقة كما  یتم التعامل معھا دون
  .تعلن الھیئة 

المسؤولیة مشتركة، فلنقف معا نرقب وننتقد ونشد على االیادي اإلیجابیة التي ستجلب الخیر 
بنائنا االكادیمي المجتمعي لالردن، ولنتابع الخطوات ونراقب نجاحاتھا ونقف ضد اخفاقاتھا من اجل ا

  ..واردننا تاریخ تعلیمنا وقوة جامعاتنا 
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  بدء امتحانات اطباء االمتیاز الیوم
  

لدورة كانون الثاني في القاعة ) االمتیاز(بدأت، الیوم الثالثاء، امتحانات الفحص االجمالي ألطباء 
االسنان في طبیبا، فیما یعقد امتحان االمتیاز لطب  ٤٤٥المحوسبة في الجامعة األردنیة بمشاركة 

  .جلسة مسائیة
  

ان االمتحان یعقد بواقع جلستین بدأت االولى ) بترا(وقال امین عام المجلس الدكتور نضال یونس لـ
في الساعة التاسعة صباحا في تخصص الجراحة العامة، وتغیب عن حضورھا ثمانیة اطباء، فیما 

  .ة ظھرا في تخصص النسائیة والتولیدتعقد الجلسة الثانیة في تمام الساعة الثانیة عشرة حتى الثانی
  

واشار الى عقد جلستین غدا في تخصصات الباطنیة العامة وامراض االطفال، موضحا أن سبعین 
طبیبا وطبیبة أسنان سیتقدمون لالمتحان التحریري مساء الیوم، فیما یخضع لالمتحان الشفوي یوم 

لتحریري وللمكملین في االمتحان الشفھي من االثنین المقبل أطباء األسنان الناجحون في االمتحان ا
  .الدورات السابقة

  ٤:الغد ص/٥:الدستور ص
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غیاب الجامعات األردنیة عن الترتیب الدولي للجامعات،ونتائج امتحانات الكفاءة المتدنیة، وزیادة 

  نسب العنف في الجامعات تخلف اختالالت تعلیمیة
  
  

) الجندر(جوة النوع االجتماعي بینت دراسة أكادیمیة للباحث الدكتور معتصم الضالعین حول دور ف
في اختالل البیئة التعلیمیة في الجامعات الرسمیة، من وجھة نظر أعضاء الھیئة التدریسیة أن مستوى 

  .الفجوة الجندریة في ھذه الجامعات، قد كانت متوسطة
  

 وجاء مجال البحث العلمي في المرتبة األولى، في حین حل مجال المكافآت والحوافز في المرتبة
الثانیة، وجاء في المرتبة الثالثة مجال األعمال اإلداریة والقیادیة، أما مجال التطویر والتأھیل فقد جاء 

  .في المرتبة الرابعة، واحتل مجال تفویض السلطة والقرارات المرتبة األخیرة
  

حسب وھذا یدل على وجود الفجوة الجندریة في الجامعات األردنیة وفقا لمؤشرات الدراسة، وذلك ب
  .ما یراه أعضاء ھیئة التدریس

  
وأظھرت النتائج أن البیئة الجامعیة تعاني من بعض االختالالت التعلیمیة والتي تمثل مھددا لتوازن 

  .البناء التنظیمي والتعلیمي فیھا، ولكن بنسب متفاوتھ في بعض الجوانب
  

یرة، قد تھدد استقرارھا، وبحسب نتائج الدراسة فإن الجامعات األردنیة تواجھ تحدیات كبیرة وكث
فغیاب الجامعات األردنیة مثال عن الترتیب الدولي للجامعات ونتائج امتحانات الكفاءة المتدنیة، 
وزیادة نسب العنف في الجامعات كلھا عوامل تستدعي الدراسة المتعمقة ووضع الحلول والخطط 

  .الالزمة
  

واختالل البیئة التعلیمیة في الجامعات  وأشارت الدراسة الى وجود عالقة بین الفجوة الجندریة
الرسمیة، كمھدد الستقرار البناء التعلیمي والتنظیمي الحالي لھا من مما یدل على أن التساع الفجوة 

ً في اختالل البیئة التعلیمیة   .الجندریة دورا
  

ریة ولفتت النتائج إلى أن أعضاء ھیئة التدریس من الذكور واإلناث ینظرون إلى الفجوة الجند
بدرجات متقاربة بغض النظر عن نوعھم االجتماعي، وقد یعود السبب في ذلك أنھم یعیشون نفس 
الظروف، كما أن أعضاء ھیئة التدریس بكافة رتبھم األكادیمیة ینظرون إلى الفجوة الجندریة بنفس 

ونھم یعملون الدرجة، وقد یعود السبب في ذلك إلى أن الرتبة األكادیمیة ال تؤثر في تلك التوجھات ك
  .ضمن بیئة تعلیمیة متقاربة، وال اختالف فیما بینھم في ذلك

  
وفیما یخص اختالف الخبرة في التدریس، بینت الدراسة أن الخبرة لم تؤثر سواء أكانت خبرة طویلة 
أم قصیرة، وقد یعود السبب في ذلك إلى أن الجمیع یالحظ تلك الفجوة بشكل ظاھر دون الحاجة إلى 

  .دریسیة في ذلك، وذلك من خال المالحظة والمشاھدةالخبرة الت
  

وأظھرت النتائج أن المتزوجین ھم أكثر ایجابیة نحو الفجوة الجندریة في الجامعات من العازبین 
والمطلقین واألرامل، وقد یعود السبب في ذلك إلى أنھم یعیشون مع زوجاتھم، ویعرفون مشاكلھن، 

  .ویطلعون على رؤیتھن نحو تلك الفجوة

  ١٤:الرأي ص
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واوضحت النتائج وجود فارق لصالح احدى الجامعات المبحوثة، وقد یعود السبب في ذلك إلى أن ھذه 
الجامعة قد تكون أكثر الجامعات المبحوثة عمال على تقلیل الفجوة الجندریة من خالل التعیینات، 

القیادیة ومنح عضوات ھیئة التدریس المزید من الصالحیات والقرارات، وترقیتھا إلى المناصب 
  .العلیا مقارنة بغیرھا من الجامعات

  
كما أوصت الدراسة من خالل نتائجھا بضرورة العمل على تقلیل الفجوة الجندریة في الجامعات 
الرسمیة عبر زیادة تعیین األكادیمیات اإلناث نظرا لعالقتھا في اختالل البیئة التعلیمیة والتي تستلزم 

والدعوة إلى منح عضوات ھیئة التدریس المزید من تفویض . عيالتوازن حسب مفھوم النوع االجتما
  .السلطة واتخاذ القرارات في الجامعات

  
كذلك العمل على منح عضوات ھیئة التدریس فرص تسلم المناصب األكادیمیة اإلداریة والقیادیة في 

جھا األكادیمیة كما أوصت أن تقوم الجامعات عینة الدراسة بمراجعة شاملة ومستمرة لبرام. الجامعات
وضرورة قیام . ومرافقھا الراھنة من أجل اإلصالح والتغلب على االختالالت التعلیمیة الراھنة

الجامعات عینة الدراسة بالتحسین المستمر لمھارات أعضاء ھیئة التدریس مراعیة نسب التمثیل 
تعلیم في بینھما حسب النوع االجتماعي، وكذلك العمل على تطویر مؤشرات وواقع جودة ال

.الجامعات
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  البیئة الجامعیة تعاني اختالالت تعلیمیة تمثل تھدیداً لتوازن البناء التنظیمي
  

  فتحي األغوات.د
) الجندر(بینت دراسة أكادیمیة للباحث الدكتور معتصم الضالعین حول دور فجوة النوع االجتماعي 

ة نظر أعضاء الھیئة التدریسیة أن مستوى في اختالل البیئة التعلیمیة في الجامعات الرسمیة، من وجھ
  .الفجوة الجندریة في ھذه الجامعات، قد كانت متوسطة

  
وجاء مجال البحث العلمي في المرتبة األولى، في حین حل مجال المكافآت والحوافز في المرتبة 

والتأھیل فقد جاء  الثانیة، وجاء في المرتبة الثالثة مجال األعمال اإلداریة والقیادیة، أما مجال التطویر
  .في المرتبة الرابعة، واحتل مجال تفویض السلطة والقرارات المرتبة األخیرة

  
وھذا یدل على وجود الفجوة الجندریة في الجامعات األردنیة وفقا لمؤشرات الدراسة، وذلك بحسب 

  .ما یراه أعضاء ھیئة التدریس
  

ختالالت التعلیمیة والتي تمثل مھددا لتوازن وأظھرت النتائج أن البیئة الجامعیة تعاني من بعض اال
  .البناء التنظیمي والتعلیمي فیھا، ولكن بنسب متفاوتھ في بعض الجوانب

  
وبحسب نتائج الدراسة فإن الجامعات األردنیة تواجھ تحدیات كبیرة وكثیرة، قد تھدد استقرارھا، 
فغیاب الجامعات األردنیة مثال عن الترتیب الدولي للجامعات ونتائج امتحانات الكفاءة المتدنیة، 

لخطط وزیادة نسب العنف في الجامعات كلھا عوامل تستدعي الدراسة المتعمقة ووضع الحلول وا
  .الالزمة

  
وأشارت الدراسة الى وجود عالقة بین الفجوة الجندریة واختالل البیئة التعلیمیة في الجامعات 
الرسمیة، كمھدد الستقرار البناء التعلیمي والتنظیمي الحالي لھا من مما یدل على أن التساع الفجوة 

ً في اختالل البیئة التعلیمیة   .الجندریة دورا
  

أن أعضاء ھیئة التدریس من الذكور واإلناث ینظرون إلى الفجوة الجندریة  ولفتت النتائج إلى
بدرجات متقاربة بغض النظر عن نوعھم االجتماعي، وقد یعود السبب في ذلك أنھم یعیشون نفس 
الظروف، كما أن أعضاء ھیئة التدریس بكافة رتبھم األكادیمیة ینظرون إلى الفجوة الجندریة بنفس 

السبب في ذلك إلى أن الرتبة األكادیمیة ال تؤثر في تلك التوجھات كونھم یعملون  الدرجة، وقد یعود
  .ضمن بیئة تعلیمیة متقاربة، وال اختالف فیما بینھم في ذلك

  
وفیما یخص اختالف الخبرة في التدریس، بینت الدراسة أن الخبرة لم تؤثر سواء أكانت خبرة طویلة 

ى أن الجمیع یالحظ تلك الفجوة بشكل ظاھر دون الحاجة إلى أم قصیرة، وقد یعود السبب في ذلك إل
  .الخبرة التدریسیة في ذلك، وذلك من خال المالحظة والمشاھدة

  
وأظھرت النتائج أن المتزوجین ھم أكثر ایجابیة نحو الفجوة الجندریة في الجامعات من العازبین 

ن مع زوجاتھم، ویعرفون مشاكلھن، والمطلقین واألرامل، وقد یعود السبب في ذلك إلى أنھم یعیشو
  .ویطلعون على رؤیتھن نحو تلك الفجوة

 مقاالت

  ١٤:الرأي ص
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واوضحت النتائج وجود فارق لصالح احدى الجامعات المبحوثة، وقد یعود السبب في ذلك إلى أن ھذه 
الجامعة قد تكون أكثر الجامعات المبحوثة عمال على تقلیل الفجوة الجندریة من خالل التعیینات، 

یئة التدریس المزید من الصالحیات والقرارات، وترقیتھا إلى المناصب القیادیة ومنح عضوات ھ
  .العلیا مقارنة بغیرھا من الجامعات

  
كما أوصت الدراسة من خالل نتائجھا بضرورة العمل على تقلیل الفجوة الجندریة في الجامعات 

ل البیئة التعلیمیة والتي تستلزم الرسمیة عبر زیادة تعیین األكادیمیات اإلناث نظرا لعالقتھا في اختال
والدعوة إلى منح عضوات ھیئة التدریس المزید من تفویض . التوازن حسب مفھوم النوع االجتماعي
  .السلطة واتخاذ القرارات في الجامعات

  
كذلك العمل على منح عضوات ھیئة التدریس فرص تسلم المناصب األكادیمیة اإلداریة والقیادیة في 

ا أوصت أن تقوم الجامعات عینة الدراسة بمراجعة شاملة ومستمرة لبرامجھا األكادیمیة كم. الجامعات
وضرورة قیام . ومرافقھا الراھنة من أجل اإلصالح والتغلب على االختالالت التعلیمیة الراھنة

الجامعات عینة الدراسة بالتحسین المستمر لمھارات أعضاء ھیئة التدریس مراعیة نسب التمثیل 
حسب النوع االجتماعي، وكذلك العمل على تطویر مؤشرات وواقع جودة التعلیم في  بینھما

  .الجامعات
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  ماذا نرید من التعلیم؟

  سائد كراجة
ً، الھدف منھ أن ینشل  ً بحتا ً اقتصادیا " الولد المتعلم"لطالما كان التعلیم بالنسبة للعائلة األردنیة استثمارا

ولعل السبب في . افظ على المستوى االقتصادي واالجتماعي لھاعائلتھ من الفقر والعوز، أو أن یح
شّكل وسیلة ) المعلم(مركز الصدارة الذي تبوأه المعلم في مجتمعنا، یعزى في حقیقتھ، إلى أنھ 

 ً ً ما ذھب للوظیفة في "بالولد المتعلم"المجتمع لتأسیس رأس مال اقتصادي ممثال ، والذي غالبا
  .كانت أھم مشّغل في سوق العملالحكومة باعتبار أن الدولة 

 ً ً ضمنیا مشتركا في مجتمعنا الیوم، مفاده أن التعلیم بشكلھ الحالي یعتبر استثمارا والواقع أن ھناك فھما
ً؛ ذلك أن مجموع الكفاءات والمھارات التي یتخرج بھا الطالب من المدرسة والجامعة  ً فاشال اقتصادیا

ً، أو قد یجد " الولد المتعلم"ا، فإن ولھذ. ال یتناسب مع متطلبات سوق العمل یتخرج وال یجد وظیفة
ً براتب متدن وبوھم أمان الوظیفة في الدولة، یلتحق بالقطاع العام، حتى باتت الدولة تمثل بیت . وظیفة

  .أبي سفیان للتوظیف؛ من دخلھا فھو آمن، األمر الذي أوصلنا الى ھذا التضخم في القطاع العام
- وھو . إصالح التعلیم أضحى مطلبا وطنیا محل إجماع األطیاف السیاسیة كافة من ھذه الزاویة، فإن

ً بین اإلسالمیین وغیر اإلسالمیین، بل ھو معركة بین استمرار الوطن في فشل  -في ظني لیس معركة
فإن اختلف الناس على مضمون اإلصالح، فإنھ ال یجوز أن یختلفوا على . التعلیم وبین نجاحھ

  .یدین المدرسي والجامعيضرورتھ على الصع
في معرض قرار واضح محل إجماع بشأن ضرورة إصالح التعلیم، قاتل وزیر التربیة والتعلیم 
السابق محمد ذنیبات، لتحسین مخرجات التعلیم، فاھتم بتحسین أدوات الوزارة في العملیة التعلیمیة، 

ادرة لوقف الغش فیھ وتحسین ، وقاتل بشجاعة ن"التوجیھي"وحارب فساد امتحان الثانویة العامة 
ً ساھم في موضوع تعدیل المناھج، مع ما أثاره ذلك من خالف. ظروف االمتحان ومن المھم . وأیضا

  .أن تؤخذ تجربة الذنیبات باعتبارھا بدایة مشروع وطني لإلصالح نرجو أن یستمر
ة غیر مؤدلجة؛ في ھذا السیاق، فإن إصالح التعلیم یجب أن ینطلق من رؤیة شمولیة وطنیة علمی

. رؤیة تبدأ بمراجعة فلسفة التعلیم بھدف إعادة القیمة اإلقتصادیة والتربویة للعملیة التعلیمیة وقیمھا
ماذا نرید من التعلیم؟ بحیث تشكل اإلجابة العلمیة : مراجعة تجیب عن سؤال وطني أساسي ھو

األردن االقتصادیة الموضوعیة عن ھذا السؤال، أسس اإلصالح التعلیمي، بما یحقق حاجات 
ً عن التمترس الحزبي أو األیدیولوجي أو  واالجتماعیة، ونجاح طلبتھ األكادیمي والقیمي، بعیدا

  .التغریبي االستشراقي
ببساطة، نحتاج إلى أن یعد التعلیم أبناءنا لدخول معترك الحیاة، وأن یؤھلھم لھا اقتصادیا واجتماعیا 

لة بقیم  وأن یمكنھم من أدوات التفكیر. وقیمیا ّ الناقد الحر، ویعلي عندھم قیم إعمار األرض المتمث
  .الحریة وسیادة القانون والتسامح واحترام اآلخر وقیمھ الشخصیة والدینیة وإن اختلف معھا

، ویحظى الرجل باحترام من جمیع "المجمع علیھا في األردن"عمر رزاز من الشخصیات القلیلة 
ً بتصنیف نفسھ في إطار أیدیولوجي ضیق، وأجزم والمقربون منھ یعرفون أن. األطراف ھ لیس مولعا

أنھ لیس لدیھ أجندة لمحاربة اإلسالمیین أو غیرھم في الوزارة بھدف الحرب نفسھا؛ فھو من خلفیة 
وباعتقادي، ألنھ لیس من أبناء الوزارة، فسیدفعھ ذلك إلى االستعانھ . تربویة تعتز بالعروبة واإلسالم

تحقیق ما یتطلبھ التعلیم من إصالح یحقق متطلبات اقتصاد المعرفة، الذي ھو بفریق من الخبراء ل
ولعل خلفیتھ التنمویة االقتصادیة ھي ما نحتاجھ اآلن إلعادة االعتبار لمخرجات التعلیم . خبیر فیھ

كرافعة اقتصادیة لألردن، خاصة أنھ عندما عمل على االستراتیجیة الوطنیة للتشغیل، وقف على 
  .شكلة بین مخرجات التعلیم ومتطلبات سوق العملحقیقة الم

لكن عندنا في األردن ال نستطیع . في الحكومات البرلمانیة، یأتي الوزیر ومعھ خطة حزبھ للوزارة
ً، وإن التنبؤ بنجاحھ أو فشلھ عمٌل غیر ُمجد . الحكم علي أي وزیر قبل أن یعمل في وزارتھ فعال

  ٩:الغد ص
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 ً ً معروفا عمر "بنزاھتھ وخبرتھ وقدراتھ اإلداریة واالستراتیجیة كـ وعلیھ، فإن كان الوزیر شخصا
، فاألجدى أن ندعمھ حتى ینجح، إلن إصالح التعلیم لم یعد خیارا، بل ضرورة وطنیة "الرزاز

  ".فاھم علّي جنابك"وحاجة ملحة؛ 
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  عبدون - غیث رشاد فرعون  -
  
  بیادر وادي السیر -أمینھ خلیل علي بربر  -
  
  جبل الحسین - سن درویش ابو رصاع عبدهللا ح -
  
  ام الحیران -ابراھیم فھد توفیق خوري  -
  
  ایدون -شاھر منصور الحمود الخصاونة  -
  
  البنیات -علي محمود الحاج حسین المناصرة  -
  
  الكورة -عبد الكریم محمود ابو شنب بني حمد  -
  
  الشمیساني - فایزة فؤاد سعید عنبتاوي  -
  
  تالع العلي -طنوس  سمیرة ابراھیم خلیل -
  
  الجبل االخضر -رفیق ذیاب سلیم ابو حمدان  -
  
  عین الباشا -محمد سلیمان مصطفى عبدالھادي العواملھ  -
  

 وفیات

 الرأي 
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شكوى ستحط على مكتب وزیر من قبل احدى نقابات اصحاب االعمال جراء تعامل دائرة اقتصادیة رسمیة تابعة 
رفعت كتابا الى مدیر ھذه الدائرة بخصوص معامالت تتعلق باعضائھا لكن النقابة .. لوزارة المالیة مع اعضائھا

  .في اروقتھا» فقد«الكتاب 
  
  

.. كاتبة معروفة شنت علیھا حملة تحریضیة على مواقع التواصل االجتماعي اثر مقاالت مثیرة للجدل
  .مراقبون طالبوا بضرورة توفیر حمایة امنیة لھا حتى ال یحدث ما ال تحمد عقباه

  
  

اتفاقیات )  ٨( المفرق وقعت خالل الشھرین الماضین / منطقة الملك الحسین بن طالل التنمویة 
لصناعة المواد البالستیكیة والمطاطیة والھندسیة والكیماویة «تطویر النشاء مصانع جدیدة فیھا 

فرص  قیمة االستثمارات في ھذه المصانع التي توفر.. »واالقمشة والمالبس والصناعات الغذائیة
ملیون دینار حیث باشر عدد من المستثمرین باعداد المخططات  ٦٠عمل كبیرة بلغت حوالي 

  .والتصامیم لمشاریعھم
  

 زوایا الصحف 

  عین الرأي 
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وصفت جاللة الملكة رانیا العبدهللا النقاش مع لجنة التربیة والتعلیم النیابیة الذي دار خالل لقاء 
ن بالھام، وكتبت جاللتھا تعلیقا على صورة جاللتھا باللجنة في أكادیمیة الملكة رانیا لتدریب المعلمی

نقاش ھام مع أعضاء (نشرتھا عبر صفحاتھا الخاصة على وسائل التواصل االجتماعي خالل اللقاء 
لجنة التربیة والتعلیم النیابیة حول ضرورة توفیر برامج تدریب متطورة للمعلمین لدعم االصالح 

  ).التعلیمي في األردن
  

وشؤون المغتربین عن مشاركة األردن في أعمال المنتدى االقتصادي  أعلنت وزارة الخارجیة
العالمي بدافوس الذي بدأ أعمالھ أمس، وذلك من خالل عدة محاور في المجال االقتصادي لتعزیز 

مسؤول سیاسي ) ٣٠٠٠(التعاون واحیاء النمو االقتصادي، مشیرة إلى أنھ یشارك في المنتدى نحو 
  .جلسة) ٤٠٠(د عن واقتصادي بجلسات عمل تزی

  
  

دعت الحملة الوطنیة األردنیة إلسقاط اتفاقیة الغاز مع اسرائیل كافة القوى الحزبیة والنقابیة والشعبیة 
وذلك یوم بعد غد الجمعة العشرین » في مواجھة رفع األسعار وصفقة الغاز«للمشاركة في مسیرة 

انطالقا من ساحة الجامع الحسیني، وسط  من كانون الثاني الجاري الساعة الثانیة عشرة والربع ظھرا
  .البلد، عّمان

  
من إجمالي العمالة الوافدة في األردن مركزة في %) ٣٠ر٩(أظھرت دراسة حدیثة أن ما نسبتھ 

  .قطاع الزراعة والحراجة وصید األسماك
  

الوافدة في یبدأ الیوم االربعاء تنفیذ قرار بلدیة السلط الكبرى بحظر تجمع األیدي العاملة المحلیة و
  .منطقة الساحة العامة وسط البلد وكافة االماكن السیاحیة واالثریة في المدینة

  
یواجھ أھالي بلعما بمحافظة المفرق مشكلة في فیضان المیاه المتكرر حیث الشوارع تغرق بالمیاه 

لمیاه حیث مرت خمسة أیام وا. جراء كسر احد الخطوط، دون ان تقوم الجھات المعنیة بإصالح الخلل
  .تتدفق، دون ان تعمل الجھات المعنیة على إصالح الخط 

  
یستضیف منتدى الرواد الكبار الساعة الخامسة من مساء السبت المقبل، الشاعر مرید البرغوثي، في 

  .قراءات شعریة، والبرغوثي من األسماء الشعریة المھمة في المشھد الشعري العربي
  

منطقة الفحیص وماحص بسبب الحفریات على الطریق القادم ثمة استیاء عام من قبل أھالي سكان 
من منطقة الحمر باتجاه منطقة الفحیص وماحص وطول الفترة الزمنیة للمشروع بتحسین الطریق 
الذي یشھد اصالحات لتعبید الطریق منذ اكثر من عامین ولم ینتھ بعد ویسبب حوادث وازمة 

  .مروریة
  

ب، في الثامن من شھر شباط المقبل، الكاتب الشاعر األردني یستضیف معرض القاھرة الدولي للكتا
، »َشْدو األلوان«محمد جمال عمرو، الذي سیوقع دیوانھ الشعري العاشر لألطفال والفتیان بعنوان 

  .سنابل، التي تصدرھا الھیئة المصریة العامة للكتاب - وھو من سلسلة كتب األطفال
  

یقیم احتفاال كبیرا في مدینة الحسین للشباب بحضور أحد الفرق  أحد األندیة المھتمة باأللعاب الفردیة
  .القادمة من غزة، البرنامج یتضمن حفل عشاء على شرف الحضور

  صنارة الدستور
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تعدیالت كبیرة تصیب مجلس إدارة اللجنة األولمبیة بعد االنتخابات المقررة لالتحادات الریاضیة، 

ن تشغل العبة أولمبیة سابقة منصب نائب ابرز التعدیالت ستكون في المناصب التنفیذیة ویتوقع أ
  .الرئیس

  
دراسة كاملة یقوم باعدادھا مجموعة من الخبراء لتطویر برامج معسكرات الحسین للعمل التي تقام 

  .سنویا بمشاركة اآلالف من الشباب وفي بضع محافظات
  

بحجة عدم  مدرب منتخب وطني للعبة جماعیة غاب عن تدریب للمنتخب كان مقررا یوم امس االول
  .للعلم المدرب نفسھ ال یحمل شھادة تدریب تؤھلھ لقیادة المنتخب.استالم مخصصاتھ 

  
خالل لقائھ المستثمرین بمدینة الحسن الصناعیة، كشف رئیس ھیئة االستثمار ثابت الور، ان الھیئة 

تسھم في  نظاما من التعلیمات المحفزة لجذب االستثمارات والتي من شأنھا ان ١٦عملت على تجھیز 
  .تعزیز الفرص التنافسیة وجذب المشاریع االقتصادیة لتعود بالفائدة على االقتصاد الوطني

  
كشفت مصادر وزارة العمل أن محافظة اربد توجد بھا اعلى نسبة بطالة بعد محافظة العقبة التي 

%)  ١٥٫٨(في حین ان محافظة اربد بلغت نسبة البطالة فیھا %) ١٨٫٣(وصلت نسبة البطالة فیھا 
في الوقت الذي تعتبر فیھا المحافظة من افضل المحافظات استقطابا لالستثمار بعد العاصمة عمان 

  .والعقبة
  

أطلق ناشطون على شبكات التواصل االجتماعي حملة لمقاطعة بیض المائدة وذلك احتجاجا على 
  .ارتفاع األسعار

  
مجلس الوزراء بالموافقة على تمدید  عقد علمت صنارة الدستور أن أمین عمان بلتاجي قد نّسب الى 

  .مدیر المدینة عمر اللوزي
  

باشرت الشركة األجنبیة التي أحیل إلیھا عطاء تشغیل مدینة الجبیھة الترویحیة أعمال اإلزالة األولیة 
.للماكینات وااللعاب القدیمة، حیث یجري اإلعداد لخطة تشغیل جدیدة
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ثاني الیوم بعدد من الشخصیات السیاسیة، وذلك ضمن لقاءات جاللتھ یلتقي جاللة الملك عبد هللا ال
  .بمختلف األوساط الشعبیة والسیاسیة بصورة دوریة

  
، "الغد"على مواقع التواصل االجتماعي، یزعم أنھ صادر عن صحیفة " مفبرك"انتشر أمس منشور 

ھ قرر زیادة كل طالب في وحمل تصریحا مفبركا ومزعوما لوزیر التربیة والتعلیم عمر الرزاز بأن
على " ركیكة"والذي تم إعداده بطریقة " المنشور المفبرك"أن " الغد"وتؤكد . عالمات ٨التوجیھي 

غیر صحیح وال یمت لھا بأي صلة لكن ھذا المنشور استطاع أن ینطلي على " الفوتوشوب"برنامج 
  .البعض

  
ء خارجیة عرب أول من أمس، تھنئھ تلقى وزیر الخارجیة أیمن الصفدي اتصاالت ھاتفیة من وزرا

الصفدي تلقى اتصاالت من وزیري الخارجیة اإلماراتي الشیخ عبد هللا بن . بتسلمھ حقیبة الخارجیة
زاید آل نھیان، والبحریني الشیخ خالد بن أحمد بن محمد آل خلیفة، إضافة إلى أمین عام جامعة الدول 

" دافوس"س للمشاركة في منتدى االقتصاد العالمي الصفدي غادر عمان أم. العربیة أحمد أبو الغیط
  .في سویسرا

  
أوعز وزیر الزراعة خالد الحنیفات بتشكیل لجنة للبحث عن مبنى بدیل لمدیریة زراعة المزار 
الجنوبي، یكون ذا مساحة واسعة، وتتوفر فیھ جمیع الخدمات، وذلك بعد علمھ بأن موظفي المدیریة 

وا مدراء ووزراء الزراعة السابقین لعدة مرات، لتغییر أو صیانة موظفا خاطب ١٨٠البالغ عددھم 
  .المبنى القدیم المتھالك، دون جدوى

  
شرعت الھیئة األردنیة للثقافة الدیمقراطیة، بالتعاون مع مرصد اإلعالم في شمال أفریقیا والشرق 

ت اإلعالمیّة، األوسط، بتنفیذ دراسة متخصصة واستطالع رأي للصحفیین والفاعلین في المؤّسسا
ویھدف االستطالع . حول خطاب الكراھیة في وسائل اإلعالم المختلفة، وھي الدراسة الثانیة للمرصد

ّعرف على وجھة نظر الصحفیین باألسباب والخلفیّات والظروف التي تجعل من خطاب الكراھیة  للت
  .موجودا في بعض وسائل اإلعالم

  
  
  
  

  سناء الصمادي:اعداد
 

  زواریب الغد


