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 وضـــــوعالمـــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٣  تزور مرصد رافاییل الفلكي في لبنان" كاسبر"

تحویل صندوق دعم البحث العلمي إلى صندوق لإلبداع : الطویسي
  واالبتكار

٥  

 ٨  "األردنیة"في " التعامل مع وسائل اإلعالم"انعقاد دورة 
 ١١  الرقب یطالب بتأسیس فرع للجامعة األردنیة بجنوب عمان

   شؤون جامعیة
 ١٢  ٪ نسبة المترشحین الشباب في انتخابات البلدیات والالمركزیة ٧

 ١٤  الجامعة اإلسالمیة تنضم للقبول الموّحد على برنامجھا التنافسي
إدراج دراسة العرض والطلب للتخصصات العلمیــة علــى موقــع 

ّد«   »القبـول الموحــ
١٥ 

م فـي األردن في ضوء األوراق ندوة حول استشراف مستقبل التعلی
  النقاشیـة

١٧ 

 ١٨  االتحاد الریاضي الجامعي تجتمع غدا" إداریة"
جامعة البلقاء التطبیقیة تسمح لطلبة البكالوریوس االلتحاق في 

  برامج الدبلوم التقني والتطبیقي أثناء دراستھم
١٩ 

 ٢٠  الیوم.. یبت بمصیر القبول في تخصصات جامعیة) االعتماد(
 ٢٢  أسابیع بدل ثمانیة ١٠) البلقاء(في صی

یطلق دراسة العرض والطلب للتخصصات العلمیة " الدیوان"
  والسوق" الخدمة المدنیة"بـ

٢٣ 

 ٢٦  لألمراض المعدیة" العلوم والتكنولوجیا"انشاء معھد اقلیمي بــ
   مقاالت

 ٢٧  محمد احمد المجالي. د/وتصحیح المسار...تقییم رؤساء الجامعات 

عادل /اذا تُغیّب الكفاءات النسائیة عن قیادة الجامعات االردنیة؟لم
  حواتمة

٢٩ 

 ٣٠  وفیات
  ٣٣- ٣١  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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" تزور مرصد رافاییل الفلكي في لبنان" كاسبر  

زار طلبة ) أ ج أ(أخبار الجامعة األردنیة 

 CASPAR: the"مجموعة كاسبر"من 

Cambridge- amman seminar 

project on astrophysical 

research  في الجامعة األردنیة مرصد

فرید وموسى رافاییل التابع لجامعة سیدة 

اللویزة في لبنان، وتلقوا تدریبا على رصد 

   .الكواكب خارج المجموعة الشمسیة

التي واختار الوفد الذي ترأستھ الدكتورة آالء العزام من قسم الفیزیاء في كلیة العلوم خالل الزیارة 

  (K01957.01)و (K04144.01) استمرت ثالثة أیام، من قائمة كواكب كبلر المرشحة الكوكبین

لرصدھما والتأكد من احتمالیة أنھما كوكبان أم ال، وأشرف على عملیة الرصد الدكتور روجر حجار 

رصدیة مشرف المرصد والمتخصص في الفیزیاء الفلكیة، وساعد الطلبة على تعلم إجراء القیاسات ال

   .لھذین الكوكبین

وجاء اختیار مرصد رافاییل إلجراء الرصد حسب تصریحات العزام؛ لما یتمتع بھ من تجھیزات 

علمیة مناسبة لھذا النوع من الدراسات وغیر المتوفرة في أي مرصد آخر في المنطقة؛ إذ یحتوي 

مستوى العلمي سم، وھو مجھز بتجھیزات بحثیة مختلفة، فضال عن ال ٦٠على تلسكوب بقطر 

  .والبحثي المرموق الذي یتمتع بھ باحثو المرصد

 أخبار الجامعة

  أخبار االردنیة
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وأنشئت مجموعة كاسبر، في شھر شباط من العام الحالي لتكون مجموعة متخصصة في دراسة 

الفیزیاء الفلكیة وعمل األبحاث واالھتمام بدراسة الكواكب خارج المجموعة الشمسیة والنجوم التابعة 

ریو سینتقیورجي أستاذ الفیزیاء المتخصص في الكواكب خارج لھا، بالتعاون مع الدكتور اند

المجموعة الشمسیة والدكتورة نانسي بالكھاوس أستاذة الفیزیاء المتخصصة في النجوم الشبیھة 

  .بالشمس، وھما من مركز سمثسونین للفیزیاء الفلكیة التابع لجامعة ھارفرد

اكتشافھا خارج المجموعة الشمسیة حتى أواخر  ومن الجدیر بالذكر أن عدد الكواكب المؤكدة التي تم

كوكبا من كواكب كبلر المرشحة، وذلك بحسب موقع أرشیف  ٤٤٩٦وھناك  ٣٥٠٢شھر تموز ھو 

  ."ناسا"الكواكب الخارجیة لوكالة الفضاء األمریكیة 

وعبرت الدكتورة العزام عن شكرھا وتقدیرھا لجامعة سیدة اللویزة ممثلة بالدكتور حجار قامت 

غطیة تكالیف إقامة مجموعة كاسبر أثناء الزیارة العلمیة للمساعدة في إنجاز ھدف المجموعة من بت

ھذه الرحلة، ولالتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ممثال برئیس االتحاد الدكتور حمید النعیمي ونائب 

  .لبنانرئیس االتحاد الدكتور عزمي الخصاونة للمساھمة في تكالیف انتقال المجموعة إلى 
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تحویل صندوق دعم البحث العلمي إلى صندوق لإلبداع واالبتكار: الطویسي  

أعلن وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي أنھ سیتم تحویل  - محمد المبیضین

صندوق دعم البحث العلمي إلى صندوق دعم 

  .اإلبداع واالبتكار

ي وأضاف الوزیر خالل افتتاحھ الیوم ف

الجامعة األردنیة فعالیات المؤتمر العربي 

السادس ألبحاث الموھبة والتفوق أن 

الصندوق لن یستمر بدعم البحوث التطبیقیة بل سیوجھ إلى دعم اإلبداع واالبتكار، مشیرا إلى أنھ 

سیتم العمل بھذا الصندوق بعد صدور قانون التعلیم العالي الذي سیعرض على مجلس األمة في 

  .ادیة المقبلةدورتھ الع

وقال الطویسي إن اإلبداع واالبتكار ثقافة یجب أن تزرع ال أن تدعم، الفتا إلى ضرورة أن نربي 

أطفالنا على التفكیر الناقد الذي یؤدي إلى اإلبداع، وأن نستمر في ذلك عند دخولھم المدرسة 

         .ومواصلة تعلیمھم في الجامعة

یة للشباب والبیئة والتنمیة بالتعاون مع الجامعة األردنیة ویعقد والمؤتمر الذي تنظمھ المؤسسة الدول

یھدف في جوھره إلى بحث مسارات ووسائل تنمیة ) مھارات.. إبداع.. تفكیر: التعلیم(تحت شعار 

مھارات وطرائق التفكیر لدى الطلبة في ظل تسارع ثورة المعرفة وتكنولوجیا المعلومات 

  .واالتصاالت

الملكیة للتعلیم رئیس اللجنة التحضیریة للمؤتمر الدكتور مروان كمال  إلى أھمیة وأشار رئیس اللجنة 

المؤتمر الذي یشكل رافعة مھمة لالرتقاء بأسالیب التدریس ومھاراتھ بعیدا عن التلقین وسطوتھ 

  ٢:الرأي ص/٦:الدستور ص/الكترونيالغد /أخبار االردنیة
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وصوال إلى إعمال العقل والتفكیر واستخدام أسالیب المعرفة الحدیثة الكتشاف كل جدید في مجال 

  .والتعلیمالعلم 

وأكد كمال أھمیة مواكبة كل حدیث في ثورة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات من أجل خلق 

منظومة تنقل مدارسنا وجامعاتنا إلى آفاق من حریة الرأي والحوار والتعاون اإلیجابي، واكتشاف 

  .مانالمھارات الجدیدة وطرق اإلبداع الحدیثة لخدمة طلبة العلم والعلماء في كل مكان وز

إننا نعیش الیوم في عالم اختلفت فیھ متطلبات "وقال رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي محافظة 

فلم یعد التعلم مبنیا على معلم یرسل ومتعلم یستقبل فقد اختلف دور المعلم واختلف دور ، التعلم المتمیز

  ."المعلومة وإدارتھاالمتعلم واختلفت وسائل اإلرسال واالستقبال ووسائل التواصل وتوصیل 

وأضاف رئیس الجامعة أن المسؤولیة في التعلم تقع في األساس على عاتق المتعلم ال على المعلم 

مشیرا إلى أنھ حدثت نقلة نوعیة في األنظمة التربویة العالمیة المتطورة تمثلت في التحول ، فحسب

  .من التعلیم بمعناه التقلیدي إلى التعلم بمعناه المعاصر

تحدث للمؤتمرین حول رؤیة الجامعة إلتاحة المجال لطلبة الجامعة للتمیز واإلبداع ، ةمحافظ

والتفوق، منھا إعداد خطة استراتیجیة للجامعة تعلي من شأن التعلم المعاصر ومن شأن التفوق 

واإلبداع وانتھاء بتعدیل التشریعات بما یتیح المجال للتطویر الجاد والمرونة المبنیة على ضوابط 

  .حكمةم

ولفت محافظة إلى أبرز مجاالت التحول من التعلیم التقلیدي إلى التعلم المعاصر ومنھا تعدیل 

متطلبات الجامعة تعدیال جوھریا للطلبة المقبولین بدءا من مطلع العام الجامعي المقبل بحیث تركز 

ى تبني الجامعة للتعلم حزمة المتطلبات على بناء ثقافة للطلبة بناء متینا وتعزیز مھاراتھم، إضافة إل

      .المدمج الذي یقوم على مبدأ اللقاءات الصفیة الفاعلة والتعلم اإللكتروني التفاعلي



  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 
7 

وألقى عمید كلیة تقنیة المعلومات  في جامعة عمان األھلیة الدكتور معاذ الحوراني كلمة نیابة عن 

ھاشمیة الحكیمة من أوائل الدول في إن األردن كان وما زال بقیادتھ ال"المدارس والجامعات قال فیھا 

المنطقة اھتماما بالتعلیم والتعلیم العالي، كما كان األسبق في االستثمار في قطاع االتصاالت 

وتكنولوجیا المعلومات بما یخدم احتیاجات التعلیم بشقیھ العام والعالي إلى جانب ریادتھ في رعایة 

  ."لسبل المتاحةالطلبة الموھوبین والمبدعین بكافة الوسائل وا

وشدد الحوراني في كلمتھ على ضرورة تنمیة مھارات وطرائق التفكیر لدى الطلبة من خالل 

المحتوى المعرفي فضال عن إرساء قواعد الحوار الھادف وتقبل وجھات النظر والقدرة على اإلقناع 

   .إلى جانب تنمیة المھارات االجتماعیة

یة للشباب والبیئة والتنمیة الدكتور عدنان الطوباسي بدوره عرض الرئیس العام للمؤسسة الدول

محاور المؤتمر الذي یركز على منظومة ومفاھیم التفوق واإلبداع واالبتكار، مشیرا إلى أن برنامج 

ورقة عمل تتناول في مجملھا تطبیقات وتجارب عملیة آللیات ) ١٧(المؤتمر یتضمن مناقشة وبحث 

ي عدد من الدول العربیة، فضال عن تسلیط الضوء على مسارات وتعزیز مجاالت التفوق واإلبداع ف

  .التعلم اإللكتروني في ضوء التطور الھائل الذي تشھده ثورة االتصاالت والمعلومات

وأشار الطوباسي إلى أن المؤتمر یندرج ضمن اھتمامات المؤسسة لمواجھة التحدیات التي تواجھ 

المختلفة مؤكدا أن المؤتمر یسعى إلى ترسیخ الحوار الھادف العالم العربي السیما في قطاعات التعلیم 

ویشارك في أعمال المؤتمر الذي یستمر .وقبول الرأي اآلخر والتسامح الحضاري والوعي المعرفي

، والبحرین، والعراق، والجزائر، وفلسطین، یومین عدد من الخبراء والمختصین من السعودیة

حضر افتتاح المؤتمر رئیس الوزراء .ألردنیة الھاشمیةوألمانیا إضافة إلى المملكة ا، وقطر

رئیس مجلس أمناء الجامعة األردنیة الدكتور عدنان بدران وعدد من الوزراء السابقین ونواب /األسبق

  .رئیس الجامعة وجمع من طلبة الدراسات العلیا في الجامعات األردنیة والوفود المشاركة في المؤتمر
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والعالقات العامة بتنظیم من دائرة اإلعالم  

األردنیة"في " التعامل مع وسائل اإلعالم"انعقاد دورة  " 

الرئیس التنفیذي لمركز إمداد لإلعالم الدكتور نبیل /قال وزیر اإلعالم األسبق -محمد المبیضین

الشریف إن وسائل االتصال االجتماعي تشكل 

قفزة نوعیة وكبیرة للتواصل التفاعلي ونقل 

  .خدمیھاالمعلومة بین مست

وأضاف خالل فعالیات الدورة التدریبیة التي 

نظمھا المركز في الجامعة األردنیة أن ھذه 

الوسائل رافقھا تطور تكنولوجي الفت خصوصا بث المدونات والصور والفیدیوھات وتبادل الصوت 

  .وتمیزھا بالسرعة الفائقة كونھا تعمل على أجھزة الھواتف النقالة

بالشراكة مع دائرة اإلعالم والعالقات " التعامل مع وسائل اإلعالم"وان والدورة التي عقدت بعن

العامة في الجامعة تستھدف تنمیة قدرات وخبرات المشاركین فیھا من اإلعالمیین في مؤسسات 

الجامعة المختلفة لتسھیل عملیة االتصال مع جمھور الجامعة من داخلھا وخارجھا وإیصال المعلومة 

  .بیسر وسھولة

الشریف تطور اإلعالم األردني ومواكبتھ لإلعالم العالمي المتسارع والحدیث، بعد أن كان  وعرض

محدودا یقتصر على وجود مؤسسة التلفزیون األردني ومحطة واحدة لإلذاعة ھي إذاعة المملكة 

  .وعدد قلیل من الصحف الیومیة) بترا(األردنیة الھاشمیة ووكالة األنباء األردنیة 

  طلبة نیوز/المدینة نیوز/أخبار االردنیة
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لمشاركین في الدورة من موظفي دائرة اإلعالم ومجموعة من موظفي الجامعة ممن وأكد الشریف ل

تتطلب طبیعة عملھم بعض المھارات اإلعالمیة ضرورة إرساء قواعد مھمة ما بین المؤسسة 

  .وإدارات المؤسسات اإلعالمیة بحیث تكون مبنیة على الثقة والصالح العام والتكاملیة

إلعالمي للمؤسسة، ومنھا القرب من مصدر المعلومة والتأھیل صفات المتحدت والناطق ا وشرح

األكادیمي والتجربة العلمیة والقدرة على توصیل الرسائل وامتالك مھارات إعالمیة، والتجاوب 

  .السریع والدقیق مع األحداث واألزمات وضرورة اإللمام الكامل بعمل المؤسسة

قابالت اإلعالمیة، وأھیمة بناء مدامیك التعاون ما تطرق إلى األسالیب الناجحة إلجراء الم، الشریف

  .بین المؤسسات وإدارات المؤسسات اإلعالمیة، مؤكدا أھمیة اإلعالم وقوتھ في عصرنا الحاضر

وفي ختام الدورة سلم نائب رئیس الجامعة الدكتور أحمد مجدوبة الشھادات للمشاركین فیھا وتمنى لھم 

   .التوفیق في مھامھم العملیة

مشیدا بسیرتھ الطیبة ، ب مجدوبة عن تقدیر الجامعة وامتنانھا للشریف على إقامة ھذه الدورةوأعر

مھما في التنمیة الوطنیة  وعطائھ ودوره الكبیر في خدمة قطاع اإلعالم األردني الذي یشكل بعدا

   الشامل

إلى أھمیة ھذه بدوره أشار مدیر اإلعالم والعالقات العامة في الجامعة الدكتور سلیمان الفرجات 

الدورة التي تفتح اآلفاق أمام المشاركین فیھا لزیادة مھنیتھم وحرفیتھم اإلعالمیة، ولمد  جسور 

  .التفاعل والتعاون مع المؤسسات اإلعالمیة األردنیة خدمة لطلبة الجامعة والباحثین فیھا

سیس إذاعة الجامعة ولفت الفرجات إلى اھتمام الجامعة بإنشاء شبكة إعالمیة نموذجیة؛ ومنھا تأ

  .والموقع اإللكتروني لصحیفة أخبار الجامعة، فضال عن إصدارھا لمنشورات ورقیة إعالمیة
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وثمن الفرجات التعاون المثمر ما بین الجامعة والمؤسسات اإلعالمیة األردنیة، وفي طلیعتھا 

یع نطاق العالقة الصحف الیومیة خدمة لمتلقي الخدمة من الجامعة، مؤكدا رؤیة الجامعة في توس

  .التكاملیة مع ھذه المؤسسات والتي تقوم على الثقة والمصداقیة واالحترام المتبادل
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 الرقب یطالب بتأسیس فرع للجامعة األردنیة بجنوب عمان

طالب النائب أحمد الرقب، خالل رسالة وجھھا إلى رئیس الوزراء ھاني الملقي الیوم الثالثاء، 

  .لجامعة األردنیة في منطقة جنوب وشرق عمانبضرورة تأسیس فرع جدید ل

  .وقال إن ھذا المطلب یأتي ألھمیتھ، كون المنطقة تخلو تماما من أي جامعة أو كلیة حكومیة

وأضاف أن المنطقة المذكورة مأھولة بمئات اآلالف من السكان، حیث یتوجھ منھا عدد كبیر من 

المملكة، ما یترتب علیھم الكثیر من األعباء  الطلبة إلى العدید من الجامعات المنتشرة على نطاق

  .المادیة والمعنویة

  المدینة نیوز
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 ٪ نسبة المترشحین الشباب في انتخابات البلدیات والالمركزیة 7

  
قدر مدیر برنامج الشباب في وزارة الشباب زید رجوب، نسبة الشباب المرشحین لخوض انتخابات 

 .بالمائة ٧س عشر من شھر آب الجاري، بنحوالبلدیات والالمركزیة التي ستجرى في الخام
 
 

، وقال »أنھ ورغم ان النسبة قد تبدو متواضعة اال انھا تدعو للتفاؤل«وشدد رجوب في الوقت ذاتھ 
لو قسناھا على من ھم دون الخمسین فبالتأكید النسبة ستكون وازنة وھذا امر مشجع مع سعینا لزیادة «

وھذا یستدعي مواصلة جھودنا في رفع الوعي بأھمیة مشاركة ھذه النسبة في االنتخابات المقبلة، 
 .«الشباب في الحیاة السیاسیة وتمكینھم لیكونوا جزء من دائرة صناعة القرار

 
 

جاء ذلك في محاضرة نظمتھا الجامعة االردنیة في العقبة بالتعاون مع وزارة الشؤون السیاسیة 
نتخابات البلدیات والالمركزیة القادمة والبرلمانیة ومنظمة اكشن اید الدنماركیة حول ا

بحضورمندوب رئیس الجامعة مساعده الدكتور طارق النجار وعدد من أعضاء الھیئتین التدریسیة 
 .واالداریة وجمع من الطلبة تناولت تسلیط الضوء على قانون الالمركزیة ومجالس المحافظات

 
 

رجوب ان مشاركة الشباب لیست ترفا  وعن مشاركة الشباب باالنتخابات والحیاة السیاسیة قال
سیاسیا، او تجمیال للعملیة السیاسیة، وانما حاجة وضرورة، فالشباب ھم الفئة االكثر تأثرا وتأثیرا 
تجاه االوضاع والظروف السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة، مبینا ان العملیة السیاسیة بطبیعة الحال 

حسین الظروف وتحقیق تطلعات وتوقعات الشعوب، وبالتالي تستھدف بناء المجتمع وتطویر الواقع وت
 .ھي تستھدف المستقبل

 
 

واكد أھمیة فھم الشباب للقانون ودورھم في بناء الوطن وتعزیز روح االنتماء وضرورة مشاركتھم 
في االنتخابات البلدیة والالمركزیة كمرشحین وناخبین، النھم أكثر فئة في المجتمع لھا مصلحة 

 .عملیة التنمیة حقیقیة في
 
 

من جانبھ دعا مساعد رئیس الجامعة الدكتور النجار طلبة الجامعة الى المشاركة الفاعلة في 
 .االنتخابات القادمة سواء في االنتخابات البلدیة أو الالمركزیة النتخاب ممثلیھم

 شؤون جامعیة ومحلیة

  لرأي الكترونيا
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وعیتھم وتثقیفھم وتخلل الجلسة التي تأتي ضمن سلسلة من الجلسات لطلبة الجامعات األردنیة، بھدف ت
بقانون الالمركزیة وقانون البلدیات واألنظمة التابعة لھا من أجل تعزیز المشاركة الشبابیة الفاعلة في 
الحیاة السیاسیة وعملیة صنع القرا حوار موسع استمع خاللھ الطلبة الى اجابات مفصلة على جمیع 

 .تساؤالتھم
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 برنامجھا التنافسيالجامعة اإلسالمیة تنضم للقبول الموّحد على 
  

كشفت مدیرة وحدة القبول الموحد االلكتروني خولة عوض عن انضمام جامعة العلوم اإلسالمیة 
الخاصة وألول مرة الى قائمة القبول الموحد االلكتروني لیصبح عدد الجامعات المنضویة تحت مظلة 

 .جامعة اردنیة، وذلك بطلب خاص من الجامعة ١١الوحدة 
ان الجامعة االسالمیة ستلتزم بقبول الطلبة فقط من خالل قائمة القبول » لدستورا»وقالت عوض لـ

الموحد وال یمكنھا القبول بشكل مباشر ضمن برنامجھا التنافسي، حیث تتبع ذات الحدود الدنیا التي 
 .تطبق على الجامعات الرسمیة

المتعلقة بالجامعة من حیث  وأضافت ان القبول الموحد ستدرج ووفقا المورھا الفنیة كافة التفاصیل
 .معدالت القبول بحدودھا الدنیا والتخصصات المدرجة والرسوم الدراسیة لكل تخصص على حدة

واشارت الى ان الوحدة اعتمدت العام الحالي نمطا جدیدا استحدث ألول مرة حیث سیتم الدفع 
حیث وفرت «ي فواتیركم أ« االلكتروني لمبلغ الخمسة عشر دینارا وھي رسوم قسیمة التسجیل عبر 

الوحدة نظام الدفع االلكتروني عبر كافة مكاتب البرید المنتشرة بالمملكة، وذلك كمرحلة أولى للتسھیل 
على الطلبة، كما یمكن للطالب الدفع عن طریق حساب بنكي ان وجد او أي من البنوك الموجودة 

افة، ویتم تزویده بالرقم السري الذي بالمملكة إضافة الى نقاط البیع في بعض الموالت ومحالت الصر
 .یمكنھ الدخول عبره للموقع من خالل رسالة نصیة ترسل على ھاتفھ الخلوي

واكدت عوض ان ھذه ھي الطریقة الوحیدة التي یمكن للطالب ان یحصل على القسیمة ورقمھ السري 
 .ولن یستخدم أوراقا

بوع المقبل بحلة ولون وشكل جدید وأوضحت عوض ان موقع القبول الموحد سینطلق بدایة األس
یعتمد على اإلجابة الدقیقة جدا على ایة تساؤالت او استفسارات للطلبة وذویھم، یعرض المعلومات 
والتخصصات بشكل واضح ودقیق ویمنح الطالب فرصة الن یمتلك نظرة شمولیة على كافة 

 .التفاصیل المتعلقة بالقبول الموحد والجامعات
الم الطلبة بطرق الدفع عبر فیدیوھات توضح تفاصبل العملیة وأماكن وجود تلك وقالت انھ سیتم اع

 .العملیة والطریقة التفصیلیة من خالل مشاھد تمثیلیة موثقة تعرض الطریقة وعملیة الدفع

  ١:الدستور ص
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ّد«إدراج دراسة العرض والطلب للتخصصات العلمیــة علــى موقــع    »القبـول الموحــ
  

العرض والطلب «لمدنیة الدكتور خلف الھمیسات أنھ تم إدراج دراسة كشف رئیس دیوان الخدمة ا
على التخصصات العلمیة في الخدمة المدنیة وسوق العمل المحلي لحملة المؤھل الجامعي والدبلوم 

 –على موقع القبول الموحد لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي » ٢٠١٦/٢٠١٧الشامل للعام 
قبیل إعالن نتائج الثانویة، وتعرض الدراسة بطریقة تلزم كافة  - االلكترونيإضافة إلى موقع الدیوان 

  .الطلبة االطالع على الدراسة قبل المباشرة بعملیة التسجیل وذلك كشرط لدخول موقع القبول الموحد
وبین الھمیسات خالل مؤتمر صحفي عقده أمس في مبنى الدیوان بحضور أمین عام دیوان الخدمة 

الناصر، أنھ تم تبویب وترمیز التخصصات التي تضمنھا طلب االلتحاق بالجامعات  المدنیة سامح
الرسمیة من خالل تشكیل فریق عمل من موظفیھ، وقام بتزوید وحدة القبول الموحد بالتصنیف 
المطلوب لبیانات الدراسة لعرضھا على موقع القبول الموحد قبل إعالن نتائج الثانویة العامة، وبدء 

بعملیة التسجیل لاللتحاق بالجامعات وكلیات المجتمع، الفتا إلى أنھ تم تصنیف التخصصات المباشرة 
  ).مطلوبة، مشبعة، راكدة(وفق معاییر العرض والطلب في الخدمة المدنیة إلى تخصصات 

وكشف الھمیسات في ھذا الشأن أن الطالب الناجح في الثانویة العامة یمكنھ بمجرد إدخالھ لمعدلھ في 
ن الثانویة العامة معرفة حالة التخصص الدراسي، مقدار الرسوم الجامعیة في النظامین العادي امتحا

  .والموازي، إضافة إلى الجامعات التي تدرسھ، وفقا لما تم صیاغتھ وإعداده من قبل الدیوان
 www.csb.gov.joویمكن للطلبة االطالع على الدراسة من خالل موقع الدیوان االلكتروني 

، وعلى الموقع االلكتروني لوحدة )دیوان الخدمة المدنیة االردني(الرسمیة على الفیسبوك  وصفحتھ
  . www.admhec.gov.joتنسیق القبول الموحد التابع لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

وحّذر الھمیسات من استمرار اإلقبال على دراسة تخصصات مشبعة، كون الدیوان یملك طلبات 
عاما مقبلة، حتى ) ١٥(صصات سیما التربویة منھا ولإلناث لما یكفي لتعیینات أكثر من لبعض التخ

ولو لم یتم تخریج أي خریج جدید بھا، الفتا إللى أن الدارسة التي یعدھا الدیوان سنویا تھدف الى 
 اطالع الطلبة وخاصة خریجي الثانویة العامة وذویھم وراسمي السیاسات التعلیمیة على المؤشرات
ً لواقع عملیة العرض والطلب على  ً شامال الھامة التي توفرھا، حیث تتضمن بیاناتھا تحلیال

) دبلوم شامل/جامعي (التخصصات العلمیة على مستوى المملكة وعلى مستوى المؤھل العلمي 
  .والمحافظات والنوع االجتماعي

نتقال من مفھوم التوظیف إلى ونبھ الھمیسات في ھذا السیاق إلى ضرورة السیر بنھج الحكومة في اال
ً لمحدودیة قدرة الجھاز  الحكومي على التوظیف، كاشفا أن الدیوان یستقبل  مفھوم التشغیل نظرا

ً، االناث تشكل طلباتھن حوالي ثالثھ ارباع  )  ٣٠(الدیوان حوالي  ألف طلب توظیف جدید سنویا
  .یمیةاجمالي مخزون الدیوان، معظمھا في التخصصات التربویة والتعل

آالف فقط سنویا في ) ٧-٩(وأشار إلى أنھ یقابل ھذا العدد الضخم من طلبات التوظیف توظیف 
فقط من مجمل مخزون %)  ٤(القطاع العام، أي أن متوسط حجم التعیینات سنویا یشكل ما نسبتھ 

الفا  )٣٣٠(طلبات التوظیف التراكمي المقدمة لدى دیوان الخدمة المدنیة، والتي زاد مجموعھا عن 
في مختلف التخصصات موزعة على جمیع مناطق ٢٠١٧على الكشف التنافسي المعمول بھ لعام  

  .المملكة
فقط من اجمالي القوى العاملة %) ١٣٫٧(وبین أن نسبة العاملین في الخدمة المدنیة یشكلون ما نسبتھ 

تب واألجور من اجمالي المشتغلین، السیما وأن حجم الروا%)  ١٥٫٧(في  السوق األردني، و
ولفت الھمیسات إلى أن دیوان الخدمة المدنیة . والتقاعد تشكل نسبة كبیرة من موازنة الدولة سنویا

رفع لمجلس الوزراء عددا من التوصیات بناء على ھذه الدراسة العام الماضي حیث یقوم الدیوان 
اللجنة الوطنیة (لیف وصدرت موافقھ مجلس الوزراء، الفتا إلى أبرزھا تك ٢٠٠٨بإعدادھا منذ عام 

بإقرار ومتابعة تنفیذ المشاریع والبرامج الھادفة إلى اعادة تأھیل ) لمؤشرات سوق العمل األردني

  ١:الدستور ص
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المتقدمین بطلبات لدى دیوان الخدمة المدنیة في التخصصات الراكدة والمشبعة لتأھیلھم لالنخراط في 
مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا سوق العمل، واالیعاز لمجلس التعلیم العالي وھیئة اعتماد 

_ بشكل تدریجي على مدى خمس سنوات اعتبارا من العام الدراسي القادم_ بتخفیض اعداد المقبولین 
، وعدم استحداث أي )الجامعي، والدبلوم المتوسط(في التخصصات الراكدة والمشبعة في المستویین 

ة، لتتم بعد ذلك دراسة ھذه النتائج تخصص جدید من التخصصات المصنفة بالراكدة والمشبع
وتقییمھا، وتكلیف وزارة التربیة والتعلیم وھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وبالتنسیق مع معالي 
وزیر الدولة لشؤون االعالم بتنظیم حملة توعویة وتثقیفیة بمختلف الوسائل موجھة للطلبة الراغبین 

صصات الراكدة والمشبعة، واالیعاز لوزارة التعلیم العالي في استكمال دراساتھم الجامعیة حول التخ
والبحث العلمي وھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا بتسھیل مھمة المؤسسات 
التعلیمیة الراغبة في استحداث تخصصات مھنیة وتطبیقیة وتقنیة والتي تحتاج الى انشاء مختبرات 

  .واجھزة ذات كلفة عالیة
بعد ذلك الھمیسات أبرز توصیات الدراسة على التخصصات العلمیة للعام الحالي، في واستعرض 

عدد من المجاالت، ففي مجال استثمار التوجھات الملكیة ودعم مجلس الوزراء أوصت بضرورة 
بإعطاء ( تضافر جھود كافة الجھات الرسمیة وغیر الرسمیة في تنفیذ توجیھات جاللة الملك للحكومة 

ألساسیة لعملھا لمحاربة الفقر والبطالة، وایجاد فرص عمل للباحثین عن عمل والتخفیف األولویة ا
من البطالة وفق آلیات جدیدة لتمویل المشاریع الصغیرة في المحافظات واألطراف النائیة، واإلنتقال 

واتخاذ ، )العلمي والمدروس إلحالل العمالة المحلیة مكان الوافدة وبشكل ال یؤثر على القطاع الخاص
قرار فوري من مجلس الوزراء بوقف تدریس التخصصات التي ال تطلب في القطاع العام والخاص 

) الفلسفة ، العلوم السیاسیة ، علم النفس ، معلم صف ذكور ، تربیة ابتدائیة وطفل):مثل تخصصات
  .والسیر بشكل علمي ومدروس بوقف ترخیص تخصصات إنسانیة جدیدة حتى إشعار آخر

مجال التنسیق والتعاون مع الشركاء، وفي مجال عملیة تخطیط التعلیم العالي ور بطھا مع  وكذلك في
  .سوق العمل، وفي مجال تقدیم الدعم واإلسناد للجھات المعنیة والمؤثرة في عملیة العرض والطلب

الطب، شریعة ودراسات اسالمیة، اللغة العربیة : وحول التخصصات المطلوبة بین الھمیسات انھا
آدابھا، ریاضیات، فیزیاء، تاریخ، جغرافیا، أحیاء، أما المشتبعة فأبرزھا محاسبة، علوم الحاسب و

اآللي، ادارة أعمال، نظم معلوماتیة وھندسة الحتسبات، ھندسة انشاء المباني، فنون جمیلة، آثار، 
، تربیة صحافة وإعالم، والراكدة علوم مصرفیة، اقتصاد، علوم سیاسیة، تسویق، ھندسة اتصاالت

  .خاصة وتأھیل
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  ندوة حول استشراف مستقبل التعلیم فـي األردن في ضوء األوراق النقاشیـة
  

قال رئیس مجلس امناء جامعة ال البیت االستاذ الدكتور محمد حمدان ان الورقة النقاشیة الملكیة 
  .ننا العزیز السابعة تناولت مسیرة التعلیم واستشرف مستقبلھ واستثمار الموارد البشریة في وط

استشراف مستقبل التعلیم في االردن في ضوء الرؤیة « وأضاف خالل رعایتھ الندوة العلمیة بعنوان 
التي نظمتھا كلیة العلوم التربویة بالجامعة انھ البد من تكاتف الجھود «  الملكیة في االوراق النقاشیة 

  .للنھوض بالعملیة التعلیمة وبناء قدراتنا البشریة 
یس مجلس امناء جامعة الحسین بن طالل االستاذ الدكتور عبدهللا العویدات ان جاللة الملك وبین رئ

اراد من طرح االوراق النقاشیة اثراء النقاش حول ماجاء فیھا بین المثقفین والمفكرین والخبراء 
  .والمجتمع للوصول الى استشرافات مستقبلیة في االصالحات المنشودة 

ادیة الصعبة مع مایرفقھا من تحولنا من مجتمع منتج الى مستھلك وتعاظم وقال ان الحالة االقتص
القیمة المادیة على القیمة االخالقیة وارتفاع نسب البطالة اضافة الى اسباب اخرى ادت جمیعھا الى 

  .تراجع القیمة التعلیمیة وتراجع مستوى المؤسسات التعلیمیة على اختالفھا 
الزرقاء الخاصة االستاذ الدكتور راتب السعودي عن ازمة التعلیم وتحدث رئیس مجلس امناء جامعة 

في االردن وواقع التعلیم المحلي مشیرا الى ان ازمة التعلیم تتمثل في نقص التمویل للجامعات وعدم 
  .كفایة بعض الھیئات التدریسیة وضعف مدخالت ومخرجات التعلیم

صت مع السنین حتى باتت ازمة تحتاج الى وبین ان التحدیات التي تواجھ التعلیم العالي استع
  .« ان التعلیم لیس اولویة بالنسبة للدولة االردنیة « االعتراف كأول حلولھا  وقال 

واستعرض امین عام اتحاد الجامعات العربیة االستاذ الدكتور سلطان ابو عرابي واقع التعلیم في 
م العالمیة مشیرا الى وجود نحو الف جامعة الوطن العربي حیث كان لھا السبق في قیادة مسیرة التعلی

  .الف عضو ھیئة تدریس  ٢٥٠ملیون طالب ونحو  ١٥في الوطن العربي تضم 
وقال االستاذ الدكتور خلیف الطراونھ انھ البد من االخذ بالورقة النقاشیة السابعة على محمل الجد 

ان المؤسسات التعلیمیة بأعطاء والنقاش حیث اننا نفقد قیمة توظیف المعرفة وانتاجھا وضرورة ایم
  .الفرص للمبدعین والمبتكرین 

ان السلطات في الدولة االردنیة الترید للتعلیم ان ینمو في ظل انتقاص الحكومات من «وقال 
صالحیات الجامعات لحساب مؤسسات حكومیة اخرى فضال عن حالة االسترضاء التي یدخلونھا 

  .«لمؤسساتھم بالشكل المطلوب رؤسات الجامعات والتي تحد من ادارتھم 
البد من استقالل الجامعات استقالال شامال وتقلیل الجھات المشرفة على عملھا مؤكدا ان تلك « وتابع 

االسباب ادت الى تحویل الطاقات المبدعة الى خاملة تعمل على مجاراة الواقع فقط فضال عن فقدان 
ان لجان وضع « تقیم رؤساء الجامعات وقال  التنافسیة العلمیة وأنتقد تشكیل لجان وضع معاییر

  .« معاییر تقیم رؤساء الجامعات غیر كفؤة وغیر قادرة على وضع المعاییر والتقییم 
من جانبھ قال رئیس جامعة ال البیت االستاذ الدكتور ضیاء الدین عرفھ ان جاللتھ وضع رؤیة 

الماضي ومراعاة الحاضر واستشراف تشخیصیة بمایتعلق حول المسیرة التعلیمیة من خالل استقراء 
  .المستقبل 

ان االوراق النقاشیة نوامیس یھتدى بھا « وقال عمید كلیة العلوم التربویة الدكتور محمد الحراحشھ 
  .« بدءا من االصالحات السیاسیة وصوال الى بناء القدرات البشریة واصالح العملیة التعلیمیة 

ریم الزعبي واستھلھا بالقران الكریم الدكتور عدنان كاظم  وانتھت الندوة التي ادارتھا الدكتورة
وتخللھا عرض فیدیو قصیر استعرض رؤیة جاللة الملك لمسیرة التعلیم االردنیة في االوراق النقاشیة 

  .بنقاش واسع بین الحضور والمحاضرین 

  ٨:الدستور ص
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  االتحاد الریاضي الجامعي تجتمع غدا" إداریة"
  
  

اد الریاضي الجامعي، اجتماعھا العادي، وذلك عند الساعة الحادیة عشرة تعقد الھیئة اإلداریة لالتح
  .من صباح یوم غد في جامعة األمیرة سمیة

ویترأس االجتماع، رئیس االتحاد رئیس جامعة األمیرة سمیة الدكتور مشھور الرفاعي، وسیتم 
ي لم تتضح ھویتھ استعراض جدول األعمال الذي یتضمن نقل مقر االتحاد الى موقعھ الجدید، الذ

بعد، خصوصا بعد أن اعتذرت جامعة البترا عن استضافة مقر االتحاد، فیما ینتظر أن تكون جامعة 
  .الزیتونة المقر الجدید لالتحاد

وبحسب رئیس اللجنة الفنیة في االتحاد یاسر مصلح، فإن الھیئة اإلداریة ستناقش بعض التفاصیل 
ى جانب مناقشة تفعیل البرامج الریاضیة للعام المقبل، والتنسیق اإلداریة التي تھم مسیرة االتحاد، ال

مع االتحادات الریاضیة بشأن إقامة بطوالتھا الریاضیة بما ال یتعارض مع أنشطة االتحادات، وذلك 
لمنح الجامعات كل االمتیازت لالستفادة من طلبتھا المتفوقین ریاضیا بما ال یتعارض مع المشاركات 

  .االستحقاقات بالبطوالت المحلیة الخارجیة أو حتى
وینتظر أن تكون جامعة الزیتونة قد أقرت بقبولھا استضافة االتحاد للعامین المقبلین، على أن تتسلم 

  .الجامعة األردنیة رئاسة االتحاد بعد ختام دورة جامعة الزیتونة

  ١٣:الغد ص
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لوم التقني والتطبیقي جامعة البلقاء التطبیقیة تسمح لطلبة البكالوریوس االلتحاق في برامج الدب
  أثناء دراستھم

  
قرر مجلس عمداء جامعة البلقاء التطبیقیة الذي عقد الیوم برئاسة رئیس الجامعة  الدكتور عبدهللا 
سرور الزعبي  التنسیب إلى مجلس األمناء في الجامعة بالسماح للطلبة الملتحقین في برامج 

بالسماح لھم بااللتحاق في برامج ) البكالوریوس(  االبكالوریوس على مستوى الدرجة الجامعیة األولى
) الدبلوم التقني والدبلوم التطبیقي(التعلیم التقني والتطبیقي على مستوى الدرجة الجامعیة المتوسطة 

  .في كافة  الكلیات الوطنیة التي تقع تحت مظلة وإشراف جامعة البلقاء التطبیقیة 
ویأتي ذلك بھدف إعداد وتأھیل الكوادر البشریة تقنیا ومھنیا لسوق العمل المحلي واإلقلیمي والتشغیل 
الذاتي ولتوسیع فرص ومجاالت العمل أمام الخریجین انطالقا من اإلستراتیجیة الوطنیة لتنمیة 

  .الموارد البشریة والتقلیل من نسب البطالة بین الشباب األردني
عة أشار إلى أن ھذا القرار جاء بعد دراسة معمقة للتجارب العالمیة في الدول وأشار رئیس الجام

المتقدمة صناعیا مثل كندا والوالیات المتحدة األمریكیة ومقاربة للتجارب الفرنسیة واأللمانیة 
  .والیابانیة للواقع األردني 

  
مجتمع واالرتقاء واضةف إن مثل ھذا القرار یؤدي إلى تنوع في مستویات وشھادات وحاجات ال

بالمھارات التطبیقیة والمعرفیة التي لھا عالقة مباشرة بالمھنة ویزید من قدرات شبابنا على التحلیل 
والتفكیر وتسخیر المعارف لحل المشاكل التي تواجھ القطاعات اإلنتاجیة ومنھا الصناعیة  الفتا انھ 

  .العملي  المباشر  سیتم التركیز على المھارات الحیاتیة والتشغیلیة والتطبیق
  

البكالوریوس والدرجة الجامعیة (وستقوم الجامعة بنشر أسس االلتحاق بھذا البرنامج المزدوج 
  بعد موافقة مجلس التعلیم العالي) الدبلوم التقني والتطبیقي(المتوسطة 

  

  ٨:الدستور ص
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  الیوم.. یبت بمصیر القبول في تخصصات جامعیة) االعتماد(

  
ت التعلیم العالي وضمان جودتھا في جلسة یعقدھا الیوم برئاسة یبت مجلس ھیئة اعتماد مؤسسا

  .الدكتور الزعبي في مصیر القبول في عدد من التخصصات بالجامعات من عدمھ
  

وقال رئیس الھیئة الدكتور بشیر الزعبي أن ھنالك عددا من التخصصات یوجد فیھا نواقص في 
وم فیما إذا استكملت الجامعات تلك النواقص، معاییر االعتماد الخاص لھا، وان المجلس سینظر الی

  .وفي ضوء ذلك سیتحدد مصیر القبول في تلك التخصصات من عدمھ
  

تخصصات تقریبا، وان ھنالك جامعات ) ١٠(وبحسب مصادر فإن عدد التخصصات یقدر بحوالي 
مجلس ھیئة  تقدمت خالل الفترة الماضیة بوثائق استكمالھا لمتطلبات االعتماد، وھو ما سینظر فیھا

  .االعتماد
  

الى ذلك تطلق وحدة تنسیق القبول الموحد، خالل ایام، صفحة الكترونیة جدیدة لموقع وحدة القبول 
الموحد، والتي تتضمن معلومات تفصیلیة وتخصیص صفحات وتحدیثات تسھل على الطالب 

معات، وكذلك الیات الحصول على المعلومات التفصیلیة التي یحتاجھا لتقدیم طلبات االلتحاق بالجا
  .التقدم

  
وقالت مدیرة الوحدة خولة عوض أن عملیة تقدیم طلبات االلتحاق ستكون بعد ثالثة ایام من إعالن 

  .نتائج الثانویة العامة، والتي یتوقع ان تكون قبل منتصف الشھر الحالي
  

، »فواتیركمإي «وكشفت عوض عن خدمة جدیدة لتقدیم طلبات االلتحاق بالجامعات من خالل خدمة 
بدال من القسائم المالیة، كما في السابق، مشیرة الى ان ھذه الخدمة متوفرة في المكاتب البریدیة 
وفروع البنوك المختلفة الى جانب نقاط بیع منتشرة في المملكة، كما سیتم إستحداث نقاط لھا في 

  .الوزارة لمساعدة الطلبة القانطین بالقرب من الوزارة
  

استخدام ھذه الخدمة تتمثل في زیارة الطالب إلى أحد مراكز تقدیم الخدمة ویطلب  وأوضحت أن آلیة
خدمة تقدیم طلب التحاق جامعي، وبعدھا یزود الطالب الجھة التي تقدم الخدمة برقم ھاتف خلوي 
ویدفع الرسوم المقررة، وبعدھا تصلھ رسالة تتضمن اسم المستخدم ورقمھ السري، لیستطیع بعدھا 

  .في تقدیم الطلب، وفقا لآللیات المتبعة سنویا االستمرار
  

وكانت عملیة تقدیم الطلبات في السابق من خالل شراء الطالب من المكاتب البریدیة قسیمة مالیة 
  .دینارا تتضمن رقم سریا یستطیع الطالب الدخول من خاللھ للتقدم بطلب التحاق) ١٥(بقیمة 

  
مة للطلبة، باالضافة الى عملیة شراء البطاقة لتقدیم ویتضمن الموقع، بحلتھ الجدیدة، رسائل مھ

الطلبات، الى جانب صفحات متخصصة بالتخصصات بشكل تفصیلي، الى جانب فیدیوھات حول 
طریقة الحصول على بطاقة التقدم بطلب وآخر حول طریقة الدفع، باالضافة الى كیفیة تصفح الموقع 

  .ة للطلب مرة أخرىوكیفیة الدخول الى عملیة تقدیم الطلب والعود
  
  

  ١:الرأي ص
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وأكدت عوض انھ لن یكون ھنالك تغییر على عدد الخیارات المتاح للطالب التي یستطیع الطالب 
خیارا، الى جانب ال تغییر على قیمة رسوم ) ٣٠(اختیار التخصصات التي یرغب فیھا، إذ ستبقى 

  .دینارا) ١٥(تقدیم الطلب والبالغ 
  

جامعات، ) ١٠(جامعة بدال من ) ١١(ستضم ھذا العام القبول في ولفتت الى ان قائمة القبول الموحد 
إذ ستتضمن القبول في جامعة العلوم االسالمیة العالمیة في مختلف تخصصاتھا، باستثناء تخصص 

  .الفنون الذي یكون فیھا القبول مباشرة من خالل الجامعة، كما في باقي الجامعات
  

د ستعلن التخصصات المتاح القبول فیھا بالجامعات وذكرت مصادر ان وحدة تنسیق القبول الموح
لھذا العام، بعد بت مجلس ھیئة االعتماد في التخصصات التي كان یوجد فیھا نواقص لمعاییر 

  .االعتماد
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  أسابیع بدل ثمانیة ١٠) البلقاء(صیفي 

  
انیة، والسماح مدد مجلس عمداء جامعة البلقاء التطبیقیة الفصل الصیفي لیصبح عشرة أسابیع بدل ثم

  .ساعة معتمدة كحد أقصى بدال من تسع ساعات) ١٢(للطلبة التسجیل 
  

أن القرار سیطبق اعتبارا من العام » الرأي«وقال رئیس الجامعة الدكتور عبدهللا سرور الزعبي الى 
  . ٢٠١٨-٢٠١٧الجامعي 

  
تعلیم في الجامعة، وبین أن تمدید فترة الفصل الصیفي یأتي ضمن خطة الجامعة للتطویر وجودة ال

وتمكین الطلبة من الحصول على المدة الكافیة للدراسة والحصول على المعلومات الالزمة في المواد 
المقررة كما في أي فصل من فصول الدراسة، الى جانب تمكین أعضاء ھیئة التدریس من إعطائھم 

  .الوقت الكافي لتدریس الطلبة
  

برئاسة الزعبي التقویم السنوي للعام الجامعي  وأقر المجلس في جلستھ االثنین الماضي
٢٠١٨/٢٠١٧  

  ١:الرأي ص
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  والسوق" الخدمة المدنیة"یطلق دراسة العرض والطلب للتخصصات العلمیة بـ" الدیوان"

  
  

أطلق دیوان الخدمة المدنیة دراسة العرض والطلب على التخصصات العلمیة في الخدمة المدنیة 
على موقعھ  ٢٠١٦/٢٠١٧معي والدبلوم الشامل للعام وسوق العمل المحلي لحَملة المؤھل الجا

وصفحتھ الرسمیة على الفیسبوك، وعلى الموقع االلكتروني لوحدة  www.csb.gov.joااللكتروني 
  www.admhec.gov.joتنسیق القبول الموحد التابع لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

  
ف الھمیسات امس بحضور امین عام الدیوان خل.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئیس الدیوان د

  .سامح الناصر
  

ودعا الھمیسات الطلبة على مقاعد الدراسة وبخاصة خریجي الثانویة العامة وذویھم وراسمي 
  .السیاسات التعلیمیة لالطالع على المؤشرات المھمة التي توفرھا دراسة العرض والطلب لھذا العام

  
ً لواقع عملیة العرض والطلب على التخصصات وأشار الى ان بیانات الدارسة تقد ً شامال م تحلیال

والمحافظات ) دبلوم شامل/جامعي(العلمیة على مستوى المملكة وعلى مستوى المؤھل العلمي 
  .والنوع االجتماعي

  
وبین ان الدیوان یعمل على ارشاد خریجي مرحلھ الثانویة العامة نحو التخصصات المطلوبة والتي 

ً مع سیاسھ الحكومة وتوجھھا في االنتقال من مفھوم التوظیف یحتاجھا سوق ال عمل المحلي، انسجاما
ً لمحدودیة قدرة الجھاز الحكومي على التوظیف، حیث یستقبل الدیوان  الى مفھوم التشغیل نظرا

ً، في حین یتم توظیف ) ٣٠(حوالي  االف سنویا في القطاع ) ٧- ٩(الف طلب توظیف جدید سنویا
فقط من مجمل مخزون طلبات %) ٤(متوسط حجم التعیینات سنویا یشكل ما نسبتھ العام ، اي ان 

الفا على ) ٣٣٠(التوظیف التراكمي المقدمة لدى دیوان الخدمة المدنیة، والتي زاد مجموعھا عن 
  .في مختلف التخصصات موزعھ على جمیع مناطق المملكة ٢٠١٧الكشف التنافسي المعمول بھ لعام 

  
فقط من اجمالي القوى العاملة في %) ١٣٫٧(عاملین في الخدمة المدنیة یشكلون وبین أن نسبة ال

من إجمالي المشتغلین، ما یستدعي توعیة المجتمع بأنھ ال یمكن %) ١٥٫٧(السوق االردني، و
االعتماد على الجھاز الحكومي لحل مشكلة البطالة وإیجاد فرص عمل، وأن على الشباب التوجھ 

ى من خالل المشاریع الذاتیة التشغیل واالستفاده من القروض المیسرة التي بجدیة للبدائل األخر
توفرھا صنادیق االقراض المختلفھ، كصندوق التنمیة والتشغیل وصندوق التشغیل والتدریب والتعلیم 

  .المھني والتقني، وصندوق تنمیة المحافظات في مؤسسة تطویر المشاریع االقتصادیة وغیرھا
  

لنتائج واالنعكاسات المترتبة على تنفیذ توصیات لجنة دراسة التخصصات وعرض الھمیسات ا
الراكدة والمشبعة المشكلھ برئاسھ أمین عام وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، وأبرزھا وقف 
استحداث أي تخصص جدید من التخصصات المصنفھ بالمشبعة والراكدة، وتخفیض القبول في تلك 

  .٢٠١٧-  ٢٠١٦ئة سنویا، ولمدة خمس سنوات ابتداء من الدورة الشتویة بالم ١٠التخصصات بنسة 
  

  ٦:الرأي ص
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وبین انھ تم استحداث مدیریة للتعلیم التقني في الوزارة، مھمتھا متابعة تنفیذ سیاسات التعلیم التقني في 
بالمئة خالل  ٥بالمئة الى  ٢٠مؤسسات التعلیم العالي، والبدء بتقلیص نسبة الطلبة المجسرین من 

  .وام الثالثة المقبلة تماشیا مع سیاسات التعلیم التقنياألع
  

ولفت الى انھ تم ادخال تعدیالت على نظام الخدمة المدنیة، لتقدیم امتیازات لخریجي الدبلوم الفني 
للطلبة الذین ینھون مرحلھ الدراسة الثانویة، ولم یتمكنوا من اجتیاز امتحان الثانویة العامة، واعتبار 

ً أعلى من راتب الحاصل على من یجتاز الدب لوم الفني ضمن وظائف الفئة الثانیة، وأعطى راتبا
  .الدبلوم الشامل في التخصصات االنسانیة لتشجیع الطلبة للتوجھ نحو التخصصات الفنیة

  
واشار الى انھ تم تخصیص مقاعد اضافیة للمحافظات وااللویة لتخصصي الطب وطب االسنان 

" سنة تحضیریة"یة لبعض التخصصات بحیث تمثل السنة االولى واعادة تصمیم الخطط الدراس
  ٢٠١٨-٢٠١٧ابتداءا من العام 

  
ونوه الى انھ تم الموافقة على زیادة نسبة المقبولین على اساس المكرمتین الملكیتین البناء القوات 

م التقني فقط، بالمئة بعد خمس سنوات وذلك في التعلی ١٥المسلحة والعاملین في التربیة والتعلیم بنسة 
علما ان مكرمة ابناء العشائر والمدارس االقل حظا اصبحت تحت مظلة وحدة القبول الموحد 

  .للجامعات
  

وتضمنت أبرز توصیات دراسة واقع العرض والطلب على التخصصات العلمیة في الخدمة المدنیة 
فدة، التي یمكن أن ضرورة االستمرار في التوسع في إغالق المھن أمام العمالة الوا ٢٠١٦/٢٠١٧

تشغلھا العمالة المحلیة واتخاذ قرار فوري من مجلس الوزراء بوقف تدریس التخصصات التي ال 
الفلسفة، العلوم السیاسیة، علم النفس، معلم صف "تطلب في القطاع العام والخاص مثل تخصصات 

إنسانیة جدیدة والسیر بشكل علمي ومدروس بوقف ترخیص تخصصات " ذكور، تربیة ابتدائیة وطفل
ً إلى الحد المطلوب، وتشجیع الكلیات  حتى إشعار آخر، مع تقلیص عدد التخصصات القائمة تدریجیا
على استحداث تخصصات تقنیة تطبیقیة، وتسھیل إجراءات ترخیصھا، ومنحھا اعفاءات جمركیة 

  .وضریبیة لتحفیزھا على تدریس التخصصات التقنیة والفنیة
  

ار تعمیم من قبل وزیر الخارجیة وشؤون المغتربین بالتعاون مع الدیوان كما أوصت الدراسة بإصد
لسفارات المملكة في الخارج لتسویق الكفاءات األردنیة من خریجي الجامعات وكلیات المجتمع 

  .المتوسطة، وربطھم على نظام تسویق الكفاءات االلكتروني العامل في الدیوان
  

ركاء كافة لتغییر النظرة المجتمعیة نحو الوظیفة الحكومیة، ودعت الدراسة إلى بذل الجھود من الش
فني مصاعد وفني "وتشجیع الطلبة التوجھ نحو المھن واألعمال التي یوفرھا سوق العمل مثل 

اضافة الى تشجیع الشباب للتوجھ نحو األعمال الریادیة، وخصوصا المشاریع " بویلرات وغیرھا
من فرص التمویل المختلفة التي توفرھا العدید من الصنادیق  الصغیرة ومتناھیة الصغر، باالستفادة

  .والجھات المختصة باإلقراض
  

وشجعت الدراسة الطلبة على االلتحاق ببرنامج الدبلوم الفني، واالستمرار بتبني برنامج الدبلوم التقني 
امتحان الثانویة لغیر الناجحین في (وبرنامج الدبلوم الفني ) للناجحین في امتحان الثانویة العامة(

كلیة جامعیة وجامعیة متوسطة، یمنح بعدھا الطالب في  ٢٣تخصصا فنیا تطبیقیا في  ٢٩لــ) العامة 
حال اجتیاز امتحان الكفاءة الفنیة العملي شھادة مھنیة صادرة عن كلیتھ، ومعتمدة من قبل جامعة 
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بحث العلمي، تؤھلھ للدخول الى سوق البلقاء التطبیقیة ویصادق علیھا من قبل وزارة التعلیم العالي وال
  .العمل والمنافسة وفقا الحتیاجات السوق المحلي

  
حثت الدراسة مجلس التربیة والتعلیم على اتخاذ اإلجراءات اإلصالحیة التي تساعد على الربط 
الصحیح بین مخرجات الثانویة العامة مع القبول الجامعي، حیث أن إقرار النظام الجدید المتحان 

نویة العامة الذي تشرف علیھ وزارة التربیة والتعلیم ، یھدف إلى تعدیل أسس القبول بما یواكب الثا
  .التحدیات والتطورات

  
كما دعت الدراسة الى ربط عملیة تخطیط التعلیم العالي ، وعملیة القبول في مؤسسات التعلیم العالي، 

ً للنوع االجتماعي، وتشجیع ابناء  مع البعد الجغرافي ومراعاة االحتیاجات الفعلیة للمحافظات وفقا
  .المحافظات على التوجھ نحو التخصصات والمھن التي تحتاجھا محافظاتھم

  
حثت الجھات المعنیة بسیاسات التعلیم العالي، على إعادة النظر في سیاسات ومعدالت القبول في 

مقیاس مناسب یتم الجامعات وكلیات المجتمع بشكل دوري كل ثالث سنوات كحد أقصى، واعتماد 
من خاللھ رفع معدالت القبول للتخصصات التي تتسم بالركود واإلشباع الشدید من جھة، وإعادة 

  .النظر في معدالت القبول ضمن التخصصات التي یحتاجھا سوق العمل
  

ولفتت الدراسة الى ضرورة ربط عملیة تخطیط التعلیم العالي، في المملكة مع مخرجات عملیة واقع 
و الطلب على التخصصات العلمیة في دول الخلیج، من خالل تعزیز التشاركیة مع مراكز العرض 

  .البحث العلمي و دراسات مسح واقع القوى العاملة في تلك الدول، وسفارات المملكة بالخارج
  

واكدت على ضرورة دراسة واقع الطلب في القطاع الخاص للوظائف في التخصصات العلمیة عند 
ات راكدة او مشبعة، بغیة الوصول الى مؤشرات اكثر دقة لواقع العرض و الطلب تصنیفھا كتخصص

  .على التخصصات العلمیة في كافة القطاعات العاملة الخاصة والعامة في المملكة
  

ودعت الى تسریع مراجعة واقع التخصصات وإعادة تصنیفھا وتبویبھا وتوحید مسمیاتھا ما أمكن، 
ً للمساقات على ضوء تعد د مسمیاتھا حسب الجامعة أو بلد الدراسة، رغم تماثلھا حسب المناھج وفقا

والمساقات، حیث یوصي دیوان الخدمة المدنیة بضرورة تشكیل لجنة متخصصة من الدیوان ووزارة 
التعلیم العالي والبحث العلمي وھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا والنقابات المھنیة 

  .سسات المعنیةوغیرھا من المؤ
  

واكدت على اھمیة المراجعة المستمرة لتصنیف التخصصات في دیوان الخدمة المدنیة واصدار تعمیم 
سنوي لكافة الدوائر والمؤسسات الحكومیة الخاضعة لنظام الخدمة المدنیة ، یتضمن قوائم 

ً  بالتخصصات المتوفرة لدیھ بھدف اطالعھم على المخزون المتوفر من ھذه التخصصات، وخصوصا
  .الجدید منھا لتسویقھا حسب االحتیاجات الفعلیة لھذه المؤسسات من التخصصات المختلفة
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  لألمراض المعدیة" العلوم والتكنولوجیا"انشاء معھد اقلیمي بــ
  
  

وافق مجلس التعلیم العالي على انشاء المعھد االقلیمي لألمراض المعدیة ومقاومة المضادات الحیویة 
  .لوم والتكنولوجیا بالتعاون مع جامعة بیردو األمریكیةفي جامعة الع

  
وحسب بیان صحفي عن الجامعة الیوم الثالثاء، قال رئیس الجامعة الدكتور عمر الجراح إن إنشاء 
المعھد سیوفر للمرة األولى فرصة حقیقیة سیتم من خاللھا وضع اطار تنظیمي یعمل على تجمیع 

قلیمیة والعالمیة من التخصصات المختلفة، لتعزیز وتسھیل إجراء وتنسیق جھود الخبرات المحلیة واال
الدراسات الوبائیة، واألبحاث العلمیة، والتدریب التقني في مجاالت األمراض المعدیة والمشتركة 
والناشئة، وذلك لتشخیصھا وتطویر لقاحات لھا ومراقبتھا وتطویر آلیات فاعلة لرصدھا واإلستجابة 

  .مقاومتھا للمضادات الحیویةالسریعة لھا وتحدید 
  

واضاف ان المعھد سیعمل على قیادة الفرق متعددة التخصصات والتعاون مع المكاتب الوطنیة 
واالقلیمیة لمنظمة الصحة واألغذیة والزراعة والمنظمة العالمیة للصحة الحیوانیة ومنظمة الصحة 

  .العالمیة ومراكز السیطرة على األمراض المعدیة والناشئة
  
ً وب ً وتشاركا ین ان المعھد سیعمل على تطویر برامج البحوث العلمیة وبالذات تلك التي تتطلب تنسیقا

بین التخصصات المتداخلة في المجاالت التشخیصیة والمخبریة وعلم الجراثیم وعلم الطفیلیات وعلم 
دویة والصحة الفیروسات والعلوم البیولوجیة واالحصاءات وعلم المناعة والكیمیاء الطبیة وعلم األ

العامة وھندسة الحاسوب، والذي سیعمل على تطویر برامج حاسوبیة للتتبع االقلیمي والعالمي 
  .لألمراض المعدیة والمستجدة

  
كما سیعمل على تطویر برامج للدراسات العلیا مثل الماجستیر والدبلوم المھني والدكتوراه، ما یسھم 

  ."والفنیة للقدرات الصحیة الوطنیة واالقلیمیةوبشكل فعال في تعزیز الخبرات األكادیمیة 

  ٨:الدستور ص
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  وتصحیح المسار...تقییم رؤساء الجامعات 
  

  محمد احمد المجالي. د
  
   

مصیبتنا ھي اننا في الحقل االكادیمي ال تسعفنا الكلمات عند التنظیر باالسس والمثالیات التي اطلعنا 
ولكن . مل ان نصل الى مستواھم في االداءعلیھا في الغرب وضرورة التغیر لنحذو حذوھم وكم نأ

عندما یھدد ھذا التغیر مكاسبنا نبدأ بالھجوم على المبادرین بھ ونكیل لھم تھم العداء والشخصنھ 
  .والتأمر والكیدیھ

   
ولوضع النقاط على . ومثال ذلك ما تقوم بھ وزارة التعلیم العالي حالیا من تقیم الداء رؤساء الجامعات

نقارن انفسنا بما ینتھجھ الغرب من الیة لتقیم اداء رؤساء الجامعات وكیف بدأنا في الحروف دعونا 
 Key(ففي امریكا مثال یتم تقیم رئیس الجامعھ بناءا على ما یعرف  . االردن بھذا النھج

Performance Indicators: KPI  (وعلیھ تقوم عدید الجامعات . بمعاییر االداء االساسیھ
داء رئیس الجامعھ بھدف مراجعة ادائھ واشراك الھیئھ التدریسیھ واالداریھ االمریكیھ بتقیم ا

وكأداري )  leader(والمؤسسات التي تتعامل معھا الجامعات في تقییم الرئیس كقائد 
)administrator.( 
   

ویقدم الرئیس تقریرا عن ادائھ وتقوم لجنھ یشارك فیھا عضو منتحب من الھیئھ االداریھ وعضو 
واعضاء ) على ان ال یكون عمید كلیھ كونھ یعین من قبل الرئیس كعمید(الھیئھ االكادیمیھ  متخب من

من ما یماثل مجلس التعلیم العالي لدینا واعضاء من المؤسسات التي تعمل مع الجامعھ بتقییم اداء 
ره في ویتم اختیار محكمین خارجین لتقیم اداء الرئیس للخروج بتوصیھ نھائیھ حول استمرا. الرئیس

وتركز عملیة التقییم على الدور القیادي للرئیس وتشجیعھ لبیئھ اكادیمیھ . موقعھ او البحث عن بدیل لھ
  . وبحثیھ خالقھ وبحثھ عن مصادر تمویل للجامعھ وتعیناتھ االداریھ وعالقتھ مع االخرین

   
دد في عملیة اختیار وفي االردن كان من اھم توصیات اللجنھ الوطنیھ لتنمیة الموارد البشریھ بالتش

. رؤساء الجامعات وتعیینھم واجراء تقییم دوري سنوي لھم للتأكد من تطبیق االصالحات بشكل فعال
وكان الھدف من ھذا التقییم لیس للتأكد من تطبیقھم لالستراتیجیات ولكن للحد من الخراب الذي 

وللعلم فقد بدأنا بعملیة تقییم رؤساء . احدثوه اذا كانت تعیناتھم االداریھ وقبوالتھم للطلبھ غیر سدیده
  الجامعات لمأسسة الیة االختیار والتجدید للرئیس منذ سنوات سابقھ

   
أعلن وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي في ذاك الوقت  أن الوزارة ستعتمد نظاما  ٢٠١٢ففي عام  

جازاتھ ومدى تأثیرھا على سنویا لتقییم رؤساء الجامعات األردنیة، من خالل أداء الرئیس وحجم إن
تطور جامعتھ وعالقتھا بالبحث العلمي وایصالھا الى الصبغة االكادیمیة العالمیة ،اضافة الى الخطط 

وفي فترة استالم . والبرامج الدراسیة التي تعتمدھا الجامعة من اجل جودة مخرجات التعلیم العالي
جان الختیار رؤساء الجامعات او حتى للتجدید دكتور لبیب الخضرا لوزارة التعلیم العالي تم تشكیل ل

وتم التعامل مع رئیس احدى الجامعات الحكومیھ . وكان ممن ترأس اللجان رئیس وزراء سابق. لھم

  السوسنة

 مقاالت
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وقامت لجنة . وقتھا والذي انھى دورة رئاستھ االولى وكانھ متقدم جدید لمنصب رئیس الجامعھ
  . دریس واداریین البداء الرأي في اداء الرئیساالختیار والتقییم انذاك بمقابلة اعضاء ھیئة ت

   
اذا، فان ما تقوم بھ وزارة التعلیم العالي ھو لیس بدعھ استحدثتھا لیقوم اصحاب االجندات الخاصھ 

وجاءت اجراءات الوزاره استمراریة لنھج سابق وتنفیذا . برجمھا خشیة ان تنكشف سوءاتھم
ما الذي یخیف رؤساء الجامعات من ھذا : ویبقى السؤال .لتوصیات باركھا جاللة الملك وتغنینا بھا

ان ما یخیفھم ھو انكشاف الواقع . التقییم وما الذي یفرح اعضاء الھیئتین االكادیمیھ واالداریھ بھ
وما یفرح اعضاء . المریر ان انجازاتھم ما ھي اال حبر على ورق وكالم مرسل في قوافي الشعر

بھ انھ فرصھ لھم البداء الراي في تشوھات شابة عملیات التعین االداریھ الھیئتین االكادیمیھ واالداریھ 
في جامعاتھم وفي تراجع لمستوى جامعات قضوا شبابھم وھم یرعوھا وفي ظلم حافھم من رؤساء 

  . نزلوا على كرسي الرئاسة عنوة
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  لماذا تُغیّب الكفاءات النسائیة عن قیادة الجامعات االردنیة؟
  
  

  عادل حواتمة
  
ذا علمنا أن عدد الجامعات االردنیة الحكومیة منھا، والخاصة ما یقارب من ثالثین جامعة فھذا إ

مصدر فخر لنا من جھة ولكن اذا ما علمنا من جھة اخرى بأنھا كلھا محّرم ان یرأسھا أي من 
في  االكادیمیات االردنیات الكفؤات فھذا دون شك امر صادم، وینبغي التوقف عنده بتأني ألنھ یشكك

صدقیة االدعاء بتمام مسألتي العدالة و المساواة امام القانون بین الرجل والمرأة في االردن بشكل 
ً ویفتقر ألمثلة تثبتھ على االرض؛ فالموقف من ذلك  ً وسلوكیا عام؛ فاالدعاء لألسف منقوص منھجیا

  . الحاالتھو جندري و میل بالمفھوم الغریزي، ویعتبر لألسف الدافع االكبر في كثیر من 
  

اعتقاد البعض ان المرأة اقل كفاءة معرفیة أو قیادیة من الرجل ھو اعتقاد خاطئ وباطل بالوقت ذاتھ، 
واالمثلة التاریخیة والحالیة تعج باألسماء البیضاء والتي فرضت نفسھا الى جانب قرینھا الرجل في 

راسات العلمیة الحدیثة والتي وھنا فلیعذرني ابناء جنسي اذا قلت بان الد. سفر االنجازات وبقوة
تناولت قضایا الفساد االداري والمالي في المؤسسات القیادیة وجدت لألسف بان نسبة فساد الرجال 
ً طرأ على المستویات االكادیمیة واالداریة  ً حادا ً على النساء، ناھیك على أن تراجعا تتفوق كثیرا

ذكوریة، وھذا ال یعني بالضرورة أن الُحكم  والخدمة المجتمعیة لدور بعض الجامعات في ظل قیادات
  . ونتیجة الدراسات تنسحب على كل القیادات الذكوریة

ً ما بین العنصر االكادیمي و االداري  فإذا كان موقع رئیس او رئیسة الجامعة ھو موقع یتطلب خلیطا
ً واللواتي یعملن كعمیدات ونو اب للرئیس، إلى القیادي، فھذا بوضوح یتوافر لدي االكادیمیات ایضا

وال تخرج الوظیفة القیادیة . جانب الدور المعرفي االساسي الذي یقمن بھ في التدریس والبحث العلمي
ً طیب االعراق، فالمدرسة تقوم بدورین اساسیین ' مدرسة' للمرأة كونھا  ً اعددت شعبا اذا اعددتھا جیدا

ي المجتمع ھي امتداد لذلك الدور بكل ما طرأ ھما التربیة و التعلیم ، وھنا فالوظیفة القیادیة للمرأة ف
علیھ من تحسین وارتقاء على المستویین التعلیمي والتثقیفي؛ فاذا كان التوجھ العام نحو اشراك المرأة 
ً فحرّي بنا ان یشمل االشراك مواقع مختلفة ومؤثرة  االردنیة في بناء المجتمع الى جانب الرجل حقیقیا

  . شرفیة لبعض الحقائب الوزاریة غیر الُمھمةوممتدة على عكس المناصب ال
ً أن  ٣٠٨وھنا یسجل للحكومة ولمجلس النواب االنتصار للمرأة فیما یتعلق بإلغاء المادة  وعلیھم جمیعا

یبنوا على ھذا االستحقاق ال ان یخدشوه او یھدموه ، وذلك من خالل رسم منحى متصاعد یرسخ 
فاشراك المرأة . المرأة نصف المجتمع إن لم تكن ثلثیھ صدقیة وجدیة الحكومة والمؤسسات باعتبار

ھو فخر وثقة الدولة بمخرجات مؤسساتھا فالمرأة كحال الرجل ھي ناتج تفاعل المؤسسات المختلفة 
االجتماعیة واالقتصادیة والصحیة والتعلیمیة وغیرھا والتي شكلت شخصیتھا المتمیزة، فاذا وثقنا 

 ً   . علینا الوثوق بمخرجاتھا من كال الجنسینبمؤسساتنا الوطنیة كان لزاما
لم یمض الوقت بعد لتدارك ما یمكن تداركھ، وما یمّكنا من اعادة رسم حدود العالقات المجتمعیة 
ً بطریقة تصحیحیة ، وتشكیل ثقافة جدیدة؛ احد معالمھا ھو البدء  ً ومؤسساتیا وتوجیھ مساراتھا انسانیا

تراكم في ذھنیة بعض المسؤولین واصحاب القرار؛ من اعتماد باتخاذ توجھات حقیقیة، ومغایرة لما 
تصنیف غیر عادل وغیر منطقي في اسناد ادوار قیادیة للبعض دون االخر، بالتوازي مع الجھود 
الحثیثة التي تقودھا جاللة الملكة رانیا العبدهللا والتي تسعى من خاللھا إلثبات كفاءة وقدرة المرأة 

  . دین التعلیمیة واالقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة وغیرھااالردنیة في كافة المیا

  عمون
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  العبدلي - نعیمة سلیم عودة رزق هللا  -
  
  خلدا - ھند صالح بخیت حداد  -
  
  الجاردنز - ھدى كمال أحمد جودة شنك  -
  
  السلط -یوسف عبدالرحمن حمدان الخرابشة  -

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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ت والدوائر الرسمیة والمؤسسات والھیئات العامة بالعمل على تفعیل رئیس الوزراء طالب الوزارا
تطبیق احكام مدونة قواعد السلوك الوظیفي واخالقیات الوظیفة العامة من خالل مجموعة من 
االجراءات من ضمنھا تكلیف وحدة الرقابة الداخلیة بالتأكید من تواقیع الموظفین كافة على استالمھم 

الرئیس دعا .. مدونة الى جانب تزوید الموظف الجدید عند تعیینھ بنسخة منھاواطالعھم على ھذه ال
في تعمیم وزع على الوزارات والمؤسسات الى اطالع وتوقیع شاغلي الوظائف القیادیة من الفئة 

  .العلیا المجوعة الثانیة على مدونة قواعد السلوك الوظیفي
  

نھم كباتن بحریین لتعیین اجانب غیر شركة خدمات بحریة طردت مجموعة من موظفیھا من ضم
  .مرخصین من الھیئة البحریة االردنیة مكانھم مخالفة بذلك القانون البحري االردني

  
مسؤولون حكومیون یسابقون الزمن لشراء لوازم واجھزة في ھذا الوقت من العام الستغالل المبالغ 

  .لعامةالمترصدة في موازنات المؤسسات قبل وقف الصرف من الموازنة ا
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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ً من الخضار والفواكھ  ٣أكد وزیر الزراعة المھندس خالد الحنیفات أنھ یتم تصدیر  آالف طن یومیا
  .للخلیج العربي بما فیھ دولة اإلمارات العربیة المتحدة

  
  

أعلنت جمعیة وكالء السیاحة والسفر عن نیتھا بدء العمل على تعدیل نظام مكاتب وشركات السیاحة 
ونظام جمعیة مكاتب وشركات السیاحة والسفر األردنیة رقم  ٢٠١٦لسنة  ١١٤نیة رقم والسفر األرد

، من خالل تقدیم المقترحات الى وزارة السیاحة واآلثار لیصار لمناقشتھا وتعدیلھا ٢٠١٦لسنة  ١١٥
حسب األصول، وطلبت الجمعیة من جمیع أعضاء الھیئة العامة تزویدھا بالمالحظات حول النظامین 

  .بالممكن منھا لألخذ
  

أن ھیئة اإلعالم استلمت كتابا رسمیا من من وزارة السیاحة واآلثار تطلب » الدستور«علمت صنارة 
فیھ الموافقة والتأكید على من یلزم بإعتماد حصول كل من یرغب بنشر أي إعالنات تختص بخدمات 

ختلفة بما في ذلك مواقع أو برامج سیاحیة سواء في الصحف المحلیة أو وسائل االعالم األخرى الم
  .التواصل االجتماعي على الموافقة الخطیة الالزمة من الوزارة كشرط قبل نشر ھذه اإلعالنات

  
تنظم الھیئة المستقلة لالنتخاب الساعة الحادیة عشرة من صباح یوم االثنین السابع من آب الجاري 

  .، وذلك في مقر الھیئةلقاء مع عضوات مجلس النواب للحدیث عن واقع المرأة االنتخابي
  

یقّدم مستشار مجلس مفوضي الھیئة المستقلة لالنتخاب محمد القطاونة الساعة الحادیة عشرة من 
صباح الیوم محاضرة في جامعة مؤتة حول مشاركة الشباب في العملیة االنتخابیة واالستعدادات 

لمحافظات، وذلك في مبنى عمادة الشاملة التي اتخذتھا الھیئة إلجراء االنتخابات البلدیة ومجالس ا
  . شؤون الطلبة في الجامعة

  
ً على قرار  ً عن العمل امس الثالثاء، احتجاجا نفذ عدد من سائقي حافالت خط عمان الطفیلة اضرابا

  .ھیئة النقل بشطب حافالتھم
  

 تعقد وزارة الثقافي في الرابع والعشرین من تشرین األول المقبل، وضمن احتفالیة عمان عاصمة
، وسیشارك فیھ »الدولة المدنیة«: الثقافیة اإلسالمیة، ملتقى عمان الثقافي الخامس عشر، تحت عنوان

  نخبة من المفكرین والعلماء الباحثین األردنیین والعرب
  

المشاریع «تقیم بلدیة الزراقاء الساعة الرابعة من عصر یوم السبت الخامس من آب الجاري مھرجان 
حضریة الملكیة بالقرب من مدیریة تربیة الزرقاء، یتضمن جلسات تشخیص في القریة ال» الصغیرة

  .العمل، وتدریب حول آلیات توسیع العمل
  

 صنارة الدستور
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تصدرت التصریحات المتبادلة بین النائب یحیى السعود وعضو الكنیست اإلسرائیلي اورن حزان یوم 
على النائب السعود الذي أمس صفحات مواقع التواصل االجتماعي، بعد أن رد حزان أمس بعدائیة 

كان ھاجم موقف إسرائیل وكنیسھا الستھتارھم في جریمة قتل حارس أمن السفارة اإلسرائیلیة 
المدعو حزان تحدى السعود باالستعداد لمالقاة األخیر للمنازلة عند . لمواطنین أردنیین بدماء باردة

السعود كان رد بقوة . لفلسطینیینجسر الملك حسین، وجدد النائب الصھیوني إساءاتھ لألردنیین وا
شخص تافھ وإّمعة "على تصریحات سابقة وعدوانیة لحزان تجاه األردن حیث وصف حزان بأنھ 

  ".ونذل
  

یتم صباح الیوم إطالق الدعم المقدم من الدول المانحة ضمن المنحة المالیة المشتركة لدعم وزارة 
بحضور عدد من السفراء،  ٢٠١٨ -  ٢٠١٧الدراسي  التربیة والتعلیم لالستجابة لألزمة السوریة للعام

  .في حفل تقیمھ وزارة التربیة والتعلیم لھذه الغایة في مدرسة الیرموك األساسیة بعمان
  
المواجھة "من الشھر الحالي كتابھ الجدید  ١٢وزیر اإلعالم األسبق الزمیل طاھر العدوان یشھر یوم  

تھ في رئاسة تحریر صحیفة العرب الیوم بین العامین ، الذي یروي فیھ تفاصیل من تجرب"بالكتابة
معروف البخیت الثانیة العام . ، إضافة إلى فترة تسلمھ وزارة اإلعالم بحكومة د٢٠١١ -  ١٩٩٧
  .حفل اإلشھار یقام في مركز الحسین الثقافي التابع ألمانة عمان برأس العین. ٢٠١١

  
نحو مشروع وطني فلسطیني جامع "بعنوان  یعقد مركز دراسات الشرق األوسط الیوم ورشة عمل 

شخصیات سیاسیة وأكادیمیة تشارك في ". الفكرة، األھداف، المحاور والبرنامج..قابل للتطبیق
 .الورشة التي تقام صباح الیوم في مقره بالعبدلي

 زواریب الغد
  


