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 وعالمـــــــــــوضـــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

 ٣  "األردنیة"في " الفنون الموسیقیة"حضور عربي وعالمي لـ 

تعطل أعمالھا االثنین المقبل بمناسبة ذكرى المولد النبوي " األردنیة"
  الشریف

٥ 

 ٦  ر لالعالم البیئي توقعان مذكرة تفاھمأردنیة العقبة ووكالة البحر األحم

انطالق فعالیات االسبوع الثقافي احتفاء بذكرى المولد النبوي الشریف في 
  "األردنیة"

٧ 

 ٨  ھروب الى األمام: ذبحتونا عن عمداء األردنیة"

 ١٠  وفصل نھائي بحق مشاركین.. الخمیس " مشاجرة االردنیة"نتائج تحقیق 

   شؤون جامعیة

ً ضد رئیس » زبالة الطالب القادمین من مغارة«عبارة  ً عارما تثیر غضبا
حدیث «تؤدي لسجن صاحب روایة » الیرموك«جامعة أردنیة وأحداث 

  »الجنود

١١ 

 ١٣  »الموازي«ملیون دینار من ) ١٠٦٫١(مكافآت موظفي الجامعات الرسمیة

 ١٤  دینار لكل طالب لدیھ فكرة أو موھبة ٥٠٠تقدم » آل البیت«

العلوم "ب سنوات الخدمة لموظفي المیاومة والعقود في احتسا
  "والتكنولوجیا

١٥ 

 ١٦  جامعة الحسین توقع اتفاقیة البطاقات الذكیة

 ١٧  جامعة األمیرة سمیة تتوج بلقب بطولة الجامعات لكرة السلة

 ١٨  ألف طالب یتقدمون للمنح والقروض الجامعیة ٣٩

 ١٩  اختتام مؤتمر الشباب والسالم واألمن

 ٢١  اع مدني داخل حرم الجامعة الھاشمیةاتفاقیة إلنشاء مركز دف

 ٢٢  انطالق بطولة الجامعات للشطرنج الیوم

   مقاالت

 ٢٣  محمد القضاة. د/إصالح التعلیم ضرورة ومسؤولیة وطنیة

  ٢٥  وفیات

  ٢٨-٢٦  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  "األردنیة"في " الفنون الموسیقیة"حضور عربي وعالمي لـ 

  
تصدر قسم الفنون  -ھیا الحوراني. د

الموسیقیة في كلیة الفنون والتصمیم في 
الجامعة األردنیة مكانة مرموقة على 
خریطة التعلیم الموسیقي في األردن وفي 
الوطن العربي، والقسم الذي یضم نحو 

طالبا أردنیا وعربیا موزعین على  ١٢٠
وریوس والماجستیر، أصبح برنامجي البكال

محط أنظار المعاھد والجامعات الفنیة، لما 
لھ من مشاركات فنیة متمیزة عربیة 
وعالمیة، ولما یتمتع بھ طلبتھ من سمعة 

  .أكادیمیة وعلمیة وبحثیة منافسة
   

وقد اتخذ القسم مساًرا نحو مخرجات تلیق بطموح عاملیھ من الھیئة التدریسیة، من خالل تطویر 
الدراسیة لمستویات تضاھي العالمیة، ومن خالل السعي لمشاركات فنیة وثقافیة تعكس  الخطط

  .المستوى المتقدم للفنان األكادیمي
   
   

وجاء اإلنجاز األول للقسم للفصل الحالي باختیار الطالبة ریتا أبو كریم من قسم الفنون الموسیقیة 
. الة یاماھا على مستوى عازفي البیانو في العالملتمثیل األردن في المسابقة العالمیة التي تنظمھا وك

وتلقت تعلیمھا على ید أمھر المعلمین  ٢٠١٥وقد التحقت الطالبة أبو كریم في القسم في العام 
  .المتخصصین في األردن

   
   

وعلى صعید ثاٍن فقد اختیرت الطالبة آیة الطھراوي كعازفة فلوت متمیزة في المشاركة في حفل 
التحالف العربي للمرأة في الموسیقى، حیث قدمت مجموعة من المقطوعات العالمیة المتنوعة بین 

  .الكالسیكیة والرومانتیكیة وموسیقى الجاز
   
   

سم الفنون الموسیقیة وفعالیة دوره یقول الدكتور وعن ھذه المشاركات التي تزید من قوة حضور ق
إننا نسعى لمشاركة طالبنا في فعالیات خارج أسوار الجامعة إلیماننا : ھیثم سكریة رئیس القسم

بدورنا الثقافي والفني في رفع الذائقة الفنیة لدى الجمھور األردني، األمر الذي یساھم في تحصین 
  .رف واإلرھابالشباب من األفكار المسمومة والتط

   
   

 أخبار الجامعة

   بترا/أخبار األردنیة
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یذكر أن قسم الفنون الموسیقیة یضم تخصصات األداء والتألیف والقیادة والتربیة الموسیقیة في 
برنامجي البكالوریوس والماجستیر، وھو مقصد الطالب األردنیین والعرب ممن یرغبون في إكمال 

  .دراستھم األكادیمیة تعزیزا لمواھبھم الفنیة
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  تعطل أعمالھا االثنین المقبل بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشریف" األردنیة"
  

عطلة رسمیة  ١٢/١٢/٢٠١٦أصدرت إدارة الجامعة األردنیة الیوم بالغا یحدد االثنین الموافق 
  .احتفاء بذكرى المولد النبوي الشریف في ضوء بالغ دولة رئیس الوزراء

   
ق دوامھا مع إداراتھا واستثنى البالغ الوحدات والدوائر التي تقتضي طبیعة عملھا غیر ذلك، فیتم تنسی

 .المباشرة

   /أخبار األردنیة
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  أردنیة العقبة ووكالة البحر األحمر لالعالم البیئي توقعان مذكرة تفاھم
  
  

وقعت الجامعة  -مھند المومني
االردنیة فرع العقبة من خالل 
مكتب التواصل وخدمة المجتمع 
مذكرة تفاھم مع وكالة البحر 
االحمر لالعالم البیئي والحفاظ 
على البیئة البحریة والنشاطات 

  .المختلفة
ونصت المذكرة التي وقعھا عن 
الفرع رئیسھ الدكتور موسى 
اللوزي وعن وكالة البحر 

حمر الدكتورة نھایة القاسم اال
على توعیة طلبة الجامعة الى 

ضرورة المحافظة على البیئة بشكل عام والبیئة البحریة بشكل خاص من خالل القیام بتنظیم البرامج 
واألنشطة البیئیة المختلفة ، كذلك العمل اعداد البرنامج التدریبي المالئم الذي یتفق مع اھداف العملیة 

  .التعلیمیة
  
كد اللوزي عقب مراسم التوقیع على اھمیة توعیة الطلبة من خالل مجموعة من النشاطات وا

واالھتمام بشكل كبیر في مختلف الجوانب البیئیة من أجل رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع 
  .تجاه الحفاظ على البیئة واستدامتھا

   
لقاسم بالمساعدة في تنفیذ البرامج التدریبیة من جانبھ اشار مدیر وكالة البحر االحمر الدكتورة نھایة ا 

التي سیتم االتفاق علیھا، باإلضافة الى القیام بالمبادرات واألبحاث والدراسات وعقد الورش 
  .والمؤتمرات لبحث القضایا البیئیة في األردن ودول اقلیم البحر األحمر بشكل عام

   
ئیة التدریسیة ومدیرة مكتب التواصل حضر توقیع المذكرة عمداء الكلیات وعدد من اعضاء الھ

  .وخدمة المجتمع
  

  ٣:الدیار ص/٧:االنباط ص /أخبار األردنیة
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  "األردنیة"انطالق فعالیات االسبوع الثقافي احتفاء بذكرى المولد النبوي الشریف في 
  

  
انطلقت في المركز  -سناء الصمادي

الثقافي االسالمي في الجامعة 
األردنیة فعالیات االسبوع الثقافي 
بمناسبة اإلحتفال بذكرى المولد 

  .النبوي الشریف
  

وتضمنت الفعالیات محاضرات عن 
االعجاز العلمي في سورة طھ قدمتھا 

حاب نغم السوقي، ومحاضرة في ر
المولد النبوي الشریف قدمھا مدیر 
المركز الدكتور أحمد العوایشة، 

  .والدكتورة أمل النعیمات من كلیة الشریعة، ومسابقات لحفظ القران الكریم، وزیارة الى دار االیتام
  

وقال  العوایشة خالل كلمة القاھا بھذه المناسبة إن االحتفال بذكرى مولد الرسول صلى هللا علیھ وسلم 
كون  باتباع سنتھ، واالھتداء بحكمتھ، فھو الرسول المختار من هللا تعالى والمبعوث رحمة للعالمین، ی

ً باسمھ صلى هللا علیھ وسلم حیث أنھ صاحب لواء الحمد    .وشاء هللا تعالى أن یكون الحمد مرتبطا
  

ً من القصص الواردة عن الرسول خالل دعوتھ إلى توحید العبودیھ  ت عالى، وتحدث عن وسرد عددا
 ً ً على ان یدخلھا سلما   .فتح مكة وكیف كان الرسول علیھ الصالة والسالم حریصا

  
وتناول العوایشة الحدیث عن وضع المسلمین في العصر الحاضر حیث أن األمھ تعاني بسبب البعد 

  .عن منھج هللا تعالى وعن سنة نبیھ
  

ل صلى هللا علیھ وسلم للمرأة والمرأة في واستعرضت الدكتورة أمل النعیمات كیفیة معاملة الرسو
اإلسالم ، وألقت الضوء على عالقة الرسول صلى هللا علیھ وسلم مع أھل بیتھ وزوجاتھ وبناتھ وكیفیة 
تعاملھ معھم، وذكرت أن من الواجب على كل مسلم تعزیز نصرة الرسول صلى هللا علیھ وسلم باتباع 

  .خطاه واحترام آل بیتھ الكرام

   /أخبار األردنیة
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  ھروب الى األمام: ذبحتونا عن عمداء األردنیة"
  
    

أمام قرار مجلس عمداء الجامعة األردنیة، ' ذبحتونا'توقفت الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة 
تأجیل انتخابات مجلس اتحاد الطلبة، بناء على توصیة من اللجنة 'الذي أصدره یوم أمس االثنین، بـ 

  .'العلیا لالنتخابات
  

المشاجرة التي وقعت داخل الحرم الجامعي، ورأت الحملة أن ھذا القرار ما ھو إال أحد تداعیات 
ُطلقت األعیرة الناریة ونفت الحملة . واستمرت ألربعة أیام متتالیة واستخدمت فیھا األسلحة البیضاء وأ

إلى توسیع 'أن یكون سبب التأجیل ھو ما ذكرتھ إدارة الجامعة في بیانھا یوم أمس من سعي الجامعة 
ء االنتخابات في الفصل األول سیحد من مشاركة طلبة السنة نطاق المشاركة الطالبیة، وأن إجرا

  .'األولى
  

ً بتأجیل انتخابات اتحاد الطلبة من الفصل الدراسي  وأكدت الحملة أن إدارة الجامعة ھي من قام سابقا
فما الذي استجد لتأجیلھا مرة . الثاني الماضي إلى الفصل الدراسي األول الحالي ودون أسباب وجیھة

ل كانت إدارة الجامعة غیر منتبھة أن إجراء االنتخابات في الفصل األول سیؤدي إلى أخرى؟ وھ
حرمان طلبة السنة األولى من الترشح؟ ألم تنتبھ إدارة الجامعة إلى أن إقامة االنتخابات في الفصل 

ً لحرمان الطلبة ممن ھم في فصل التخرج من الترشح؟   الثاني سیؤدي أیضا
  

خابات یأتي تحت ذریعة الخشیة من تجدد المشاجرات داخل الحرم وأوضحت إن تأجیل االنت
الجامعي، وھو ما صرح بھ رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة لممثلي الطلبة خالل لقائھ بھم أول 

  .من أمس األحد
  

إننا في حملة ذبحتونا نعتبر أن تأجیل االنتخابات ما ھو إال ھروب من ظاھرة العنف الجامعي : وقالت
ً، وإنما یعمل  إلى ً جذریا األمام، وھو الحل األسھل لمواجھة ظاھرة العنف الجامعي، لكنھ لیس حال

  . الظاھرة إلى وقت آخر' تأجیل'على 
  

واشارت الى إن مواجھة ظاھرة العنف الجامعي تتطلب تعزیز العمل الطالبي والسیاسي داخل الحرم 
لطلبة، بما یسھم في تكریس الوالء للوطن على الجامعي وتعزیز مفاھیم الدیمقراطیة والحریة لدى ا

  . حساب الوالءات اإلقلیمیة والمناطقیة الضیقة
  

ورأت االحملة أن تأجیل االنتخابات یعني ضرب العملیة الدیمقراطیة وحرمان الطلبة من حقھم في 
الي اختیار من یمثلھم ویتبنى ویدافع عن قضایاھم، خاصة وأن ھذا ھو التأجیل الثاني على التو

ما یشعرنا بأن إدارات الجامعة األردنیة المتعاقبة والجامعات . والثالث في خالل ثالث سنوات
  .الرسمیة برمتھا تتعامل باستخفاف مع ملف انتخابات اتحادات الطلبة

إلى أن الجامعة األردنیة لیست حالة استثنائیة في ملف تأجیل االنتخابات وتعطیل ' ذبحتونا'ونوھت 
وحتى اآلن، حیث  ٢٠١٢بة، ففي جامعة آل البیت تم تعطیل عمل مجلس الطلبة منذ عام اتحادات الطل

  .لم تعقد أیة انتخابات طالبیة منذ ذلك الوقت
ً لمجلس الطلبة لمدة عامین قبل أن تعود إدارة الجامعة لتعقد  كما شھدت الجامعة الھاشمیة تعطیال

 ً تمثیل طالبي منتخب حتى اللحظة في كل من جامعات كما أنھ ال یوجد . انتخابات التحاد الطلبة الحقا

  ٧:السبیل ص/عمون
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أي أن أربع جامعات رسمیة فقط ھي التي . الطفیلة والبلقاء والحسین وآل البیت والجامعة األلمانیة
  !عقدت انتخابات طالبیة ھذا العام من أصل تسع جامعات

  
ابھا من عدم ظھور استغر' ذبحتونا'على صعید متصل، أبدت الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة 

وطالبت الحملة . نتائج التحقیق في المشاجرة التي وقعت داخل الحرم الجامعي في الجامعة األردنیة
ً عن  إدارة الجامعة األردنیة باإلسراع في إصدار نتائج التحقیقات بشكل موضوعي وعادل وبعیدا

  .الحسابات المناطقیة، وعدم الرضوخ للضغوطات من أیة جھة كانت
  'ذبحتونا'ة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة الحمل
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  وفصل نھائي بحق مشاركین.. الخمیس " مشاجرة االردنیة"نتائج تحقیق 

  
    

تعلن ادارة الجامعة االردنیة، الخمیس المقبل، نتائج تحقیقھا في المشاجرة التي وقعت داخل أسوارھا 
بین مجموعة من الطلبة وشارك فیھا أشخاص من خارج الجامعة، بحسب ما أكدتھ مصادر مطلعة 

  .'عمون'لـ
  

ن من خارج الجامعة األردنیة حرم الجامعة، ووقعت المشاجرة قبل نحو اسبوعین عندما اقتحم ملثمو
وتشاجروا مع آخرین، على خلفیة احتكاك حدث قبلھا بیومین بین طالب ورجل أمن جامعي على 

  .البوابة الشمالیة للجامعة
  
  

وقالت المصادر لـ عمون ان اللجان انتھت من التحقیق بأحداث االردنیة، اال ان خروج طلبة من 
م اعاد فتح التحقیق لسماع اقوالھم بعد الحكم علیھم غیابیا واحضارھم ألوراق السجن بعد قرار تكفیلھ

  .تثبت انھم كانوا موقوفین لدى القضاء
  

واضافت المصادر ان نتائج التحقیقات التي اكتملت بحق بعض الطلبة ستعلن مع نھایة االسبوع 
قوباتھم خالل االسبوع الحالي، وفي حال استمرت التحقیقات مع طلبة اخرین ستعلن عن نتائج ع

  .القادم
  
  
  

وأكدت المصادر ذاتھا ان قرار الفصل النھائي سیطال عددا كبیرا من الطلبة الذین شاركوا 
  .طالبا ٢٥الى  ٢٠بالمشاجرة، حیث المحت المصادر الى ان عقوبات سجلت بحق 

  
على خلفیة شابا أوقفوا  ١٨قاضي محكمة صلح جزاء شمال عمان محمد النعیمي أفرج مؤخرا عن 

  .المشاجرة
  

وكان اھالي الشباب الموقوفین تقدموا بطلبات إخالء سبیل للموقوفین بالكفالة، بحیث أخلت المحكمة 
  .بعد نظر ملف القضیة سبیلھم بالكفالة

  
 ١٨فیما قرر  قاضي محكمة صلح جزاء شمال عمان محمد النعیمي یوم االحد الماضي االفراج عن 

  .فیة المشاجرة التي وقعت في الجامعة االردنیة مؤخراشابا جرى توقیفھم على خل
  

وكان مدعي عام عمان محمد ابو الغنم قرر الخمیس الماضي اعادة توقیفھم بتھم االیذاء وتخریب 
ممتلكات عامة وخاصة واقالق الراحة العامة بعد ان جرى تكفیلھم من مدیر شرطة شمال عمان 

  .االربعاء الماضي
  

اھالي الشباب الموقوفین تقدموا االحد بطلبات اخالء سبیل للموقوفین بالكفالة، حیث قررت المحكمة 
  بعد نظر ملف القضیة اخالء سبیلھم بالكفالة

  عمون
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تثیر غضباً عارماً ضد رئیس جامعة أردنیة وأحداث » زبالة الطالب القادمین من مغارة«عبارة 

  »حدیث الجنود«تؤدي لسجن صاحب روایة » الیرموك«
  
  

ً لنقاشات   - نبسام البداری فتح رئیس احدى الجامعات الخاصة في األردن الباب على مصراعیھ مجددا
ذات طابع جھوي ومناطقي بعد إساءة ال یمكن تبریرھا لمحافظة المفرق شرقي البالد في الوقت الذي 

النقاش الجھوي إثر  بادرت فیھ نخبة مدینة السلط غربي العاصمة عمان الحتواء ما یمكن من تداعیات
  .المشاجرة العشائریة الضخمة التي شھدتھا الجامعة األردنیة قبل أكثر من أسبوعین

ً وجدت نفسھا في صدارة الحدث وعلى أكثر من صعید فقد طالب ممثل مدینة المفرق  الجامعات مجددا
تور عبد الرزاق الوزیر السابق واحد أھم اركان التشریع عبد الكریم الدغمي رئیس جامعة جرش الدك

ً لجمیع ابناء محافظة المفرق عن اساءتھ المتعمدة لھم   .بني ھاني باالعتذار علنا
بني ھاني وھو بروفیسور ومنظر معروف سبق ان تورط في جدل نخبوي ظھر في شریط إلحدى 

ً عن الطالب الذي یأتي الیھ مشا» زبالة الطلبة»محطات التلفزیون ینتقد فیھ من سماھم بـ ً ومتحدثا غبا
ً وھو قد خرج من    .»مغارة«ومزاودا

ً وھو ینتقد النوعیة الردیئة للطلبة وبصورة علنیة وامام  مشكلة البروفیسور بني ھاني انھ ضرب مثال
  .الكامیرا عندما اشار السم مدینة المفرق

تم تداول عبارة الدكتور بصورة كبیرة عبر وسائط التواصل االجتماعي وفي الوقت نفسھ تحدث 
ي عن الموضوع تحت قبة البرلمان في جلسة خصصت امس لبحث المستجد من األعمال الدغم

التي یتحدث عنھا في مدینة المفرق خرج منھا وزراء » المغارة«مذكرا الدكتور بني ھاني بان 
  .ونواب واعیان وعلماء واطباء ومھندسون

ذ الجامعي الذي تعرض الدغمي أوضح بعدم قبول اقل من اعتذار علني لمدینتھ واھلھ من االستا
 ً بدوره لحملة واسعة من االنتقادات وبصورة تظھر تنامي الحساسیة العامة عند األردنیین خصوصا
عندما یتعلق األمر بالحدیث الموجع والمتكرر عن مشكالتھم وتحدیاتھم االساسیة وعلى رأسھا ما 

  .یحصل في التعلیم العالي
الجامعات الحكومیة ومشكالت رؤسائھا لم یقتصر على ھفوة البروفیسور بني ھاني وال على 
المشاجرة العشائریة التي أقلقت الجمیع قبل نحو اسبوعین فتقریر دیوان المحاسبة السنوي الدوري 
ً من االتصاالت الھاتفیة لرؤساء ثالث جامعات مع ثالثة من  اشار لنفقات مالیة غیر معقولة بدال

نوابھم حیث دفعت مبالغ في االتصاالت الخلویة وفي قطاع مكاتب الرؤساء في الجامعات تقترب من 
ملیون دوالر وھو امر رغم انھ قد ال ینطوي على مخالفة للقانون اال انھ یصعد بجامعات الحكومة 

ً إلى مستوى الجدل واالشتباك في مختلف القضایا التجاذبیة والخالفیة   .مجددا
كتور بني ھاني التي اثارت الجدل بعنوان أبناء المغر التي سكنھا في الواقع االجداد واآلباء عبارة الد

في األردن وفلسطین وفي كل مكان بالمنطقة انعشت الفرصة لرصد المزید من التالسن الجھوي بین 
الحین واالخر في الوقت الذي نتج عن االتھامات التي وجھت ألھالي مدینة السلط في التسبب 
بمشاجرة جھویة كبیرة في حرم اكبر جامعات الحكومة مبادرة جدیدة تستحق الدعم والمساندة 

  .وتنطوي على الكثیر من االیجابیات

 شؤون جامعیة ومحلیة

  العربيالقدس 
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المبادرة أطلقھا عضو البرلمان الصاعد نجمھ والدینامیكي معتز ابو رمان عبر وثیقة تدعو لنبذ 
  .خطاب وطني موحد الھویات الفرعیة والتجاھل الخطاب الجھوي والعشائري لصالح

ً في مبادرة ابو رمان انھا حظیت بمباركة علنیة من الزعیم الوطني األبرز في منطقـة  الالفت جدا
ً احدى اكبر عشائر المنطقة ویعتبر من  السـلط وعضو مجلـس األعیان مروان الحمود الذي یقود عملیا

  .الشخصیات السیاسیة الوطـنیة المتحـضرة
فیھ أسبوع من تجاذب مناطقي او جھوي برزت خالل األسبوع الحالي على  وفي الوقت الذي ال یخلو

الھامش قضیة اعتقال وتوقیف الروائي الوحید في الساحة بمیول إسالمیة وھو الدكتور ایمن العتوم 
ساعة بتھمة الزالت غامضة حیث اثیر  ٢٤الذي تم اإلفراج عنھ بعد ظھر أمس الثالثاء إثر توقیفھ 

لھ باسم حدیث الجنود اعتقل في الیوم الذي وصلت فیھ نسختھا المطبوعة إلى  الجدل حول روایة
  .عمان العاصمة قبل مصادرتھا

السلطات األمنیة أوضحت في بیان لھا ان توقیف الروائي العتوم ال عالقة لھ بمسألة الحریات او 
ن المحكمة ضد بمضمون سیاسي بل یتعلق األمر بقرار قضائي مرتبط بغرامة صدر بموجبھا قرار م

 ً العتوم وقدرھا خمسة آالف دینار، االمر الذي یشكك فیھ انصار وقراء العتوم وھو روائي ناشط جدا
  .ویحظى بحضور جماھیري

المثیر في الروایة نفسھا انھا تأتي في سیاق الجدل حول الجامعات ایضا فھي تتحدث عن احداث 
األمن والبادیة في حادثة مشھورة نتج عنھا حین اقتحمت الجامعة قوات  ١٩٨٦جامعة الیرموك عام 

 ً مقتل واصابة بعض الطالب واعتقال المئات منھم فیما روایة العتوم تستعرض التفاصیل خصوصا
  .توقیف الطالب واعتقالھم بتھمة التآمر على الملك الراحل الحسین بن طالل
ً فال زالت على نحو او آخ ر وطوال ثالثة أسابیع في الجامعات األردنیة ال تبدو محظوظة إطالقا

  .واجھة التجاذب السیاسي والمناطقي والجھوي بكل أصنافھ
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  »الموازي«ملیون دینار من ) ١٠٦٫١(مكافآت موظفي الجامعات الرسمیة
  

ملیون ) ٤١١٫٤( ،)٢٠١٤-٢٠١٢(بلغ إجمالي الرسوم الجامعیة من البرنامج الموازي لألعوام 
ملیون ) ٥٩٫٢٧(دینار، في حین بلغت قیم الرسوم الجامعیة من البرنامج الدولي لتلك الفترة مبلغ 

  .دینار
) ٥٠(ما نسبتھ  ٢٠١٤وبلغت نسبة رسوم البرنامج الموازي والدولي من قیمة الرسوم الجامعیة للعام 

بالمئة، في حین كان أدناھا في ) ٩٠(بالمئة شكلت جامعة العلوم والتكنولوجیا أعلى نسبة بلغت 
  .بالمئة لكل منھما) ٩(جامعتي الحسین بن طالل والطفیلة التقنیة بنسبة 

-٢٠١٢(وبلغت قیمة المكافآت المصروفة للعاملین في الجامعات الرسمیة للبرنامج الموازي لألعوام 
برنامج الموازي لعام بالمئة من إجمالي رسوم ال) ٢٦(ملیون دینار وبنسبة ) ١٠٦٫١(، مبلغ )٢٠١٤
٢٠١٤.  

وبمقارنة الكادر اإلداري والھیئة التدریسیة مع عدد الطلبة في الجامعات، تبین وجود تفاوت كبیر بین 
نسبة أعداد أعضاء الھیئة اإلداریة إلى عدد الطلبة في الجامعات؛ حیث وصلت أعلى ھذه النسب إلى 

حسب - ، وھي نسبة مرتفعة جدا، ٢٠١٤عام ) جامعة الطفیلة التقنیة(طالب في ) ٨٫٥(موظف لكل 
طالب، وجامعة مؤتة بمعدل ) ٨٫٦(، ثم في جامعة الحسین بن طالل بمعدل موظف لكل -التقریر

طالب، في حین وصلت أدنى ھذه النسب في الجامعة الھاشمیة بمعدل موظف لكل ) ١٠(موظف لكل 
  .باطال) ٢٣(طالب ثم في جامعة الیرموك بمعدل موظف لكل ) ٢٨٫٦( 

وأظھر التقریر تفاوتا في نسبة عدد أعضاء الھیئة التدریسیة إلى عدد الطلبة بین الجامعات بمعدل 
طالبا في الجامعة األلمانیة األردنیة، إلى معدل عضو ھیئة تدریس لكل ) ١٤(عضو ھیئة تدریس لكل 

األردنیة، طالب في الجامعة ) ٢٨٫٨(طالبا في جامعة آل البیت، وعضو ھیئة تدریس لكل ) ٥٥(
  .طالب في جامعة الیرموك) ٣٨٫٦(وعضو ھیئة تدریس لكل 

ملیون دینار، ) ٦٢(وذكر تقریر المحاسبة أن إجمالي الذمم المدینة المستحقة للجامعات الرسمیة بلغ 
، ویعود سبب ارتفاع ھذه الذمم إلى عدم تفعیل إجراءات التحصیل ٣١/١٢/٢٠١٤كما ھي بتاریخ 

) ٢٧٫٨(قة لجامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة األعلى بین الجامعات بواقع حیث بلغت الذمم المستح
بالمئة من إجمالي ذمم الجامعات، في حین شكلت الجامعة ) ٤٤٫٧(ملیون دینار، تشكل ما نسبتھ 
من إجمالي ذمم الجامعات، وقد تمثلت ھذه الذمم كما في ) ٠٫٨(األلمانیة األردنیة ما نسبتھ 

ملیون دینار، وتشكل ما ) ٥٫٤(ث بلغت القیمة اإلجمالیة لذمم صندوق الطلبة ، حی٣١/١٢/٢٠١٤
) ٩٫٧٤(بالمئة من إجمالي ذمم الجامعات، وأن القیمة اإلجمالیة لذمم المبعوثین بلغت ) ٨٫٧(نسبتھ 

بالمئة من إجمالي ذمم الجامعات، وبلغت ذمم الشركات ) ١٥٫٧(ملیون دینار، وتشكل ما نسبتھ 
بالمئة من إجمالي ذمم الجامعات، في حین بلغ ) ٧٫٥(ملیون دینار، وتشكل ما نسبتھ ) ٤٫٧(واألفراد 

ملیون دینار، وبلغت القیمة ) ١٫٢١(إجمالي الذمم المستحقة لصنادیق اإلسكان في الجامعات مبلغ 
ألف دینار، في حین بلغت القیمة ) ٢٣٩(اإلجمالیة للذمم المستحقة للجامعة على موظفیھا مبلغ 

) ٢٣٫٨(ملیون دینار، وتشكل ما نسبتھ ) ١٤٫٨(جمالیة للذمم األخرى المستحقة للجامعات مبلغ اإل
بالمئة من إجمالي الذمم المدینة للجامعات، وتمثل ذمم الدوائر الحكومیة والمؤسسات أعلى نسبة في 

) ٤١٫٩(نسبتھ ملیون دینار، وتشكل ما ) ٢٦(بنود الذمم لكافة الجامعات حیث بلغت القیمة اإلجمالیة 
  . بالمئة من إجمالي ذمم الجامعات

  ٥:صالسبیل 
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  دینار لكل طالب لدیھ فكرة أو موھبة ٥٠٠تقدم » آل البیت«

  
دینار  ٥٠٠قال رئیس جامعة آل البیت الدكتور ضیاء الدین عرفة ان الجامعة ستعمل على تقدیم مبلغ 

تشجیعا لكل طالب لدیھ فكرة أو موھبة من خالل مشرفھ في الكلیة وذلك تحفیزا للبحث وإبراز 
  .المواھب واالبداع والتمیز لدى الطلبة

  
د عرفة خالل لقائھ ھیئة التدریس بكلیة المال واالعمال وطلبتھا، اھمیة البحث العلمي للنھوض واك

بالجامعة وان الجامعة ھي للعلم والتنویر والتمیز، موضحا ان الجامعة تعمل ضمن اسس ورؤى 
 علمیة واضحة واستراتیجیة تطبق التعلیمات واالنظمة والقوانین على الجمیع لینعم الكل باالمن

  . واالستقرار لفرض ھیبة المؤسسات التعلیمیة وسمعتھا العالمیة
  

واستعرض المشاریع والبرامج الجدیدة واالتفاقیات الدولیة التي تم توقیعھا للنھوض بالجامعة 
وخدمتھا وأھمیة التوسع باالیفاد لخدمة العملیة التدریسیة بالجامعة وخدمة الطلبة ، الفتا الى استحداث 

علمیة الحدیثة وانشاء الكلیات والمباني الحدیثة المزودة بأحدث التجھیزات الحاسوبیة المختبرات ال
  .والعلمیة

  
الف دینار  ٧٠٠وبین عرفة ان الجامعة انشأت كلیة المال واالعمال بكلفة مالیة اربعة مالیین و

معة مع بقیة الكلیات بتمویل من المنحة الخلیجیة وسیتم افتتاحھا العام القادم لتكون رافدا مھما في الجا
  .الحدیثة التي یتم انشاؤھا

  
واستعرض عمید كلیة المال واألعمال الدكتور حسین الزیود خطط الكلیة وانجازاتھا واحتیاجاتھا 

  .المستقبلیة

  ١٦:الرأي ص/١١:الدستور ص/٦:صالسبیل 
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  "العلوم والتكنولوجیا"احتساب سنوات الخدمة لموظفي المیاومة والعقود في 
  

قرر رئیس جامعة العلوم والتكنولوجیا الدكتور عمر الجراح ضم خدمة الموظفین بالعقود واألجور 
  .الیومیة الى خدمتھم لغایات احتساب مكافأة نھایة الخدمة واالدخار بعد تصنیفھم

  
ء حرصا من الجامعة وقناعتھا وقال الجراح في بیان للجامعة مساء الیوم الثالثاء، ان ھذا القرار جا

بعدالة مطالب الموظفین المتعلقة بضم خدمتھم خالل السنوات السابقة بالعقود واألجور الیومیة الى 
  .خدمتھم، ولتحفیزھم على بذل مزید من الجد والعطاء

  ١١:صالدستور 
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  جامعة الحسین توقع اتفاقیة البطاقات الذكیة
  

ّعت جامعة الحسین بن طالل الیوم االثنین اتفاقیة تعاون مع بنك ا لقاھرة عمان لتحویل البطاقة وق
  .الجامعیة إلى بطاقة ذكیة متعددة االستخدامات لتسھیل التعامل لدى طلبتھا وموظفیھا

  
ووقع االتفاقیة عن الجامعة رئیسھا األستاذ الدكتور علي القیسي وعن بنك القاھرة عمان المدیر العام 

  . السید كمال البكري
  

الیوم، أن ھذه االتفاقیة تأتي كجزء من خطط الجامعة لمواكبة  )بترا(وبیّن الدكتور القیسي لوكالة 
المستجدات والتطورات التكنولوجیة التي من شانھا تقدیم الخدمات النوعیة التي توفر الوقت والجھد 
ً إلى أن ھذه الخطوة تشكل جزءا من استراتیجیة الجامعة نحو التمییز  على مستخدمي ھذه البطاقة الفتا

  .ضلى للطلبة والموظفینوتقدیم خدمات ف
  

ً استمرار  من جھتھ أشاد البكري بتعاون الجامعة مع البنك في تقدیم الخدمات المالیة والمصرفیة مؤكدا
  .البنك في تطویر عالقاتھ مع الجامعة لمصلحة الطلبة والعاملین فیھا 

  
كھویة تعریف تمكنھ من  یشار إلى أن البطاقة الجامعیة الذكیة متعددة االستخدامات یستفید منھا حاملھا

الدخول إلى مرافق الجامعة المختلفة الى جانب كونھا بطاقة دفع تمكن حاملھا من الدفع بواسطتھا في 
جمیع نقاط البیع داخل األردن وخارجھ والشراء عبر األنترنت والسحب النقدي، كما یمكن لحملة 

نك القاھرة عمان والمنتشرة في جمیع البطاقات الجامعیة الذكیة شحن ھذه البطاقات من خالل فروع ب
أنحاء المملكة من خالل أكشاك الدفع االلكتروني والتي سیتم توفیرھا داخل الجامعة في المستقبل 
القریب كما تمكن ھذه البطاقة حاملھا من الحصول على خصومات لدى استخدامھا ضمن شبكة 

  .حاء المملكةواسعة من المحال التجاریة المتعاقدة مع البنك في كافھ أن

  ١١:صالدستور 
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  جامعة األمیرة سمیة تتوج بلقب بطولة الجامعات لكرة السلة
  

توج فریق جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا لكرة السلة المركز األول بلقب بطولة الجامعات األردنیة 
  ).٥٠-٨٩(للذكور، بعد فوزه في المباراة النھائیة على فریق جامعة الیرموك بنتیجة 

 وتوج مندوب رئیس الجامعة ، عمید شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور رامي سالم، الفرق الفائزة
  .بالمراكز األولى، كما تم تكریم الحكام والمدربین

ومن جانبھ ھنأ رئیس جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا األستاذ الدكتور مشھور الرفاعي، فریق 
ً أن تمیز جامعة األمیرة سمیة  الجامعة الفائز، كما شكر كل من ساھم في ھذا اإلنجاز، مؤكدا

جاالت العلمیة واألكادیمیة بل یتعداھا لتصل إلى النشاطات للتكنولوجیا وطلبتھا ال یقتصر على الم
الالمنھجیة، حیث توفر إدارة الجامعة المرافق والخدمات الریاضیة التي تساعد الطلبة في تنمیة 
مھاراتھم وقدراتھم، وتعزز من انتمائھم للجامعة وھو ما یحقق رؤى رئیس مجلس امناء جامعة 

ألمیرة سمیة بنت الحسن في ضرورة دعم الشباب في مختلف مناحي األمیرة سمیة للتكنولوجیا سمو ا
  .الحیاة الن الشباب جزء من حركة التغییر التي یشھدھا عالمنا الیوم

  ٢٩:صالدستور 
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  ألف طالب یتقدمون للمنح والقروض الجامعیة ٣٩
  

یم العالي والبحث العلمي الدكتور وائل قال مدیر مدیریة البعثات في وزارة التعل - حاتم العبادي
الصمادي أن اجمالي الطلبات االلكترونیة التي تقدم بھا الطلبة لالستفادة من المنح والقروض الجامعیة 

  .االف طلب تم استبعادھا لعدم استكمال االجراءات) ٤٫٥(الف طلب ، مبینا ان )٤٣٫٥(زھاء 
  

الطلب تمر في مرحلتین االولى الكترونیا، ثم یقوم  ان عملیة تقدیم» الرأي«وأضاف في تصریح الى 
الطالب بطباعة الطلب وختمھ للمصادقة على البیانات الموجودة فیھ، خصوصا فیما یتعلق بالمعدل 

االف طلب لم یقم مقدموھا بمراجعة ) ٤٫٥(الدراسي، لیتم ارسالھ الى مدیریة البعثات ورقیا، إال ان 
  . لوزارةالملحق الثقافي وبالتالي الى ا

  
الف طلب ) ٢٫٥(الف طلب تقریبا، من بینھم ) ٣٩(واوضح ان عدد الطلبات المستكملة للشروط بلغ 

  .من طلبة كلیات المجتمع
  

ورجح ان تعلن قوائم المستفیدین من المنح والقروض في الثلث االخیر من الشھر الحالي، موضحا ان 
تتمكن من دفع الرسوم عن الطالب المستفید الوزارة تعمل جاھدة الستخراج النتائج باسرع وقت ل

  .بدایة الفصل االول، ولیس بدایة الفصل الثاني كما في السنوات السابقة
  

منح الدیوان الملكي الھاشمي و منح صندوق األمیرة منى لدعم تمریض –:وتشمل المنح والقروض
وصندوق دعم ) بعثات و قروض(لإلناث فقط وصندوق دعم الطالب في الجامعات األردنیة الرسمیة 

 )فقط(الطالب في جامعتي الحسین بن طالل وجامعة الطفیلة التقنیة من طلبة إقلیمي الوسط والشمال 
دبلوم كلیات المجتمع الحكومیة للتخصصات (وصندوق دعم الطالب في الجامعات األردنیة الرسمیة 

و منح مدارس مناطق جیوب الفقر وصندوق الشھید الطیار معاذ الكساسبة للمنح ) التطبیقیة والمھنیة
  .الدراسیة و منح الطب البیطري وبعثات أوائل المملكة واأللویة

  
ة جمیع المتقدمین، لفت الى أن عدد المتقدمین مقارب الى العدد الذي تقدم العام وحول امكانیة استفاد

الماضي، وان الوزارة بعد خروج النتائج، ستدرس امكانیة من توفرت لدیھ شروط التقدم ان تقدم لھ 
  .دعما، في ظل االمكانیات المتاحة

  
ى الوزارة مع تلك المدرجة واشار الى اللجان المختصة تعمل على تدقیق البیانات المرسلة ال

  .الكترونیا، تمھیدا الستخراج النتائج
  

یشار الى أن إعالن النتائج یتم على مرحلتین ، االولى تكون اولیة، حیث یفتح مجال لالعتراض علیھا 
خالل فترة اسبوع ومن ثم دراسة االعتراض واالخذ بما یثبت صحتھ، ومن ثم االعالن عن القائمة 

  .النھائیة

  ١٢-١:صي أالر
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  اختتام مؤتمر الشباب والسالم واألمن
  

مندوبا عن سمو األمیر الحسین بن عبدهللا الثاني، ولي العھد، رعى وزیر الشباب رامي وریكات 
امس الثالثاء اختتام أعمال مؤتمر الشباب والسالم واألمن في منطقة الدول العربیة الذي استضافتھ 

  .المملكة على مدى ثالثة أیام
  

دولة  ١٨وشارك في المؤتمر الذي نظمتھ عددا من منظمات األمم المتحدة، شباب وشابات یمثلون 
  . عربیة، ناقشوا خاللھ دور الشباب في تحقیق السالم واألمن ونبذ التطرف واإلرھاب

  
وفي كلمة لوزیر الشباب خالل حفل االختتام، قال إن للشباب في كل دول العالم بصمة حقیقیة في 

افة السالم وتحقیق السلم واألمن الدولي، مثلما لھم التأثیر على أقرانھم لجذبھم واستقطابھم نشر ثق
  .لیكونوا سواعد بناء ال ھدم ألوطانھم

  
ولفت إلى أن ما تمر بھ المنطقة من أزمات یتطلب العمل بشكل متكامل مترابط بمنھجیة فكریة 

التنبؤ الواعي واستشراف المستقبل وترفض  وثقافیة مرنة موحدة ترتكز على أسس علمیة تعتمد على
  .تكریس الجمود والتعصب

  
وأكد وریكات أن األردن بقیادة جاللة الملك عبدهللا الثاني، یحظى بمكانة عالمیة واحترام المجتمع 
الدولي، مؤكدا أن جاللة الملك یشكل واحدا من أھم األصوات العالمیة المؤثرة في الحدیث عن 

تقبل األفضل للمجتمع اإلنساني، مثلما قدم جاللتھ الكثیر من المبادرات الملكیة السالم، وصنع المس
  .للشباب

  
وأشار إلى دور سمو األمیر الحسین بن عبدهللا الثاني، ولي العھد، في دعم المبادرات الشبابیة، الفتا 

كة، العام في الممل» المنتدى العالمي للشباب والسالم واألمن«إلى أن سموه، ومن خالل انعقاد 
وأن «الماضي، سلط أنظار العالم نحو أھمیة إعطاء قضایا الشباب أولویة أكبر في صنع السیاسات، 

ً من الحل في قضایا أوطانھم وأن یكون السالم العالمي القادم من صنع الشباب  یكون الشباب جزءا
  .»أنفسھم

  
ثلي المنظمات الشبابیة في العالم، ویشار إلى أنھ نتج عن المنتدى، الذي اعتبر مظلة ألكبر تجمع لمم

، الذي صاغھ الشباب أنفسھم وشّكل رؤیة مشتركة »إعالن عمان حول الشباب والسالم واألمن«
  .وخارطة طریق لسیاسات أفضل، من أجل تعزیز دور الشباب

  
إعالن «، استند إلى مضامین ٢٢٥٠وأوضح وریكات أن قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 

ً یعد األول من نوعھ ویؤسس لمرحلة »حول الشباب والسالم واألمن» انعم ً تاریخیا ، لیشكل قرارا
جدیدة، یتم فیھا إدماج الشباب كشریك أساسي في صنع السالم المستدام ومكافحة التطرف وحل 

  .النزاعات
  

اركة ، بمش»٢٠٢٥- ٢٠١٧االستراتیجیة الوطنیة للشباب «وأعلن أن وزارة الشباب بصدد إطالق 
  .القیادات الشبابیة في المملكة إلى جانب خبراء في ھذا المجال

  

  بترا/٣:صي أالر
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، أداره مبعوث »اجتماع تشاوري وحوار رفیع المستوى«وشارك وریكات على ھامش المؤتمر في 
األمین العام لألمم المتحدة للشباب أحمد الھنداوي، بحضور نائب رئیس الشرطة واألمن العام في 

خلفان، والمنسق الخاص لألمم المتحدة في لبنان سیغرید كاغ، ومدیرة  إمارة دبي، الفریق ضاحي
  .برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في األردن زینة أحمد ومنسق دولي بناء القدرات آدم مجدي

  
وتم التأكید خالل االجتماع الذي ناقش تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة على ضرورة مشاركة الشباب 

سیة والخطط التنمویة الوطنیة وعدم إقصاء المھمشین من الفئات الشبابیة وأن تكون في الحیاة السیا
ھناك إرادة عالمیة للتعامل مع األزمات ونیل الشباب حقوقھم في مؤسسات الدولة وتطویر مناھج 

  .التعلیم العربي ونبذ خطاب الكراھیة
  

لقرار وتجسیر الفجوة بینھم في ودعا المتحدثون في االجتماع إلى ضرورة تشبیك الشباب في صنع ا
فرص العمل وإیجاد قاعدة بیانات تتیح لھم التواصل عبر وسائل العولمة بشكل إیجابي وحق الوصول 

  .إلى المعلومة وتحقیق مبدأ الكرامة والعدالة والمواطنة
  

 كما دعوا الشباب لیكونوا قوى ضاغطة للمشاركة في مختلف مناحي الحیاة ونزع مفھوم عدم الثقة
  .في الحكومات والعملیة االنتخابیة من خالل المشاركة في صندوق االقتراع

  
وطرح المتحدثون مع عدد من الشباب المشاركین في المؤتمر تساؤالت حول كیفیة العمل لتحویل 
الصراعات إلى مشاریع تنمویة والوصول إلى اإلبداع المنتج وبناء السالم بدال من االنضمام إلى 

  .منظمات التطرف
  

وعرض عدد من الشباب تطلعات الشباب العربي في المشاركة في حل النزاعات التي تواجھ العدید 
  .من البلدان العربیة وتحقیق السالم واألمن وبما یضمن المستقبل األفضل
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  اتفاقیة إلنشاء مركز دفاع مدني داخل حرم الجامعة الھاشمیة

   
وقعت المدیریة العامة للدفاع المدني والجامعة الھاشمیة الیوم اتفاقیة تعاون إلنشاء مركز دفاع مدني 

ً إلى قانون الدفاع المدني رقم  والذي ینص على التزام  ١٩٩٩لسنة ) ١٨(داخل حرم الجامعة، استنادا
یة بإنشاء محطات إطفاء خاصة مزودة بمستلزمات الحمایة المدنیة وضمن الجامعات األردنیة الرسم

المواصفات التي تضعھا المدیریة العامة للدفاع المدني وذلك لمعالجة الحوادث التي قد تقع داخلھا أو 
  .في منطقة االختصاص 

  
لكوفحي ورئیس وتنص بنود االتفاقیة التي وقعھا مدیر الدفاع المدني الفریق الركن طالل عبدهللا ا

الجامعة الھاشمیة الدكتور كمال الدین بني ھاني على أن تلتزم الجامعة الھاشمیة بتأمین المباني 
المناسبة وتوفیر المستلزمات اإلداریة إلدامة عمل المركز في حین یقوم الدفاع المدني بتجھیز المركز 

وى البشریة في مختلف مجاالت باحتیاجاتھ العملیاتیة إلدامة العمل من اآللیات والمعدات والق
  .االختصاص 

  
یشار إلى أن ھذا المركز الذي سیتم تنفیذه من قبل الشركة العربیة الدولیة لإلنشاءات والمقاوالت 

  .التابعة للقوات المسلحة األردنیة سیكون ضمن مفاھیم البناء األخضر المعتمد على الطاقة الشمسیة 
  

العام للدفاع المدني اللواء خالد الدباس ونائب رئیس الجامعة وحضر توقیع االتفاقیة نائب المدیر 
الھاشمیة الدكتور شاھر الربابعة وعدد من كبار ضباط الجھاز ومدیر عام الشركة المنفذة للمشروع 

  .العمید المھندس محمد علي البشابشة 

  ٧:صالغد 
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  انطالق بطولة الجامعات للشطرنج الیوم
  
  

قیة، بطولة االتحاد تنطلق عند الساعة العاشرة من صباح الیوم في صالة مركز جامعة البلقاء التطبی
الریاضي الجامعي بالشطرنج، والتي تقام بضیافة جامعة البلقاء التطبیقیة، وبرعایة رئیس الجامعة 

  .الدكتور عبدهللا الزعبي
المنضویة تحت مظلة  ١٧طالبات عن كل جامعة من الجامعات الـ ٣طالب و ٤ویشارك في البطولة 

  .جوالت ٧لبطولة على النظام السویسري من االتحاد الریاضي الجامعي، وتقام منافسات ا
وكانت عمادة شؤون الطلبة وبالتنسیق مع قسم النشاط الریاضي في الجامعة، أنھیا التحضیرات 
اإلداریة والفنیة كافة النطالق البطولة التي تستمر على مدار یومین؛ حیث سیقوم رئیس الجامعة 

  .فائزینمساء یوم غد، بتوزیع المیدالیات والكؤوس على ال

  ٢٩:صالغد 
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  إصالح التعلیم ضرورة ومسؤولیة وطنیة

  
  محمد القضاة. د

  
، على اثر »الرأي»ھنا في جریدة ٢٠٠٤/ ٥/ ١٢كتبت مقالة عن ثورة المناھج االردنیة بتاریخ 

الرغبة الوطنیة یومذاك في تغییر المناھج وما رافقھا من حاالت شد عكسي رفضت الرأي في ھذا 
إنني مع »:الشأن، وكان رأي المعارضین بسبب تصریح وزیر الخارجیة االمریكیة یومذاك عندما قال

عید النظر في تقالیدھا وممارساتھا بھدف معرفة ما احترامي لتقالید دول المنطقة العربیة، فعلیھا أن ت
 ً ، وتبدو المقالة الیوم في مكانھا على اثر الجدل المثار حول ھذا الموضوع » إذا كان التغییر ممكنا

« ، ومن المستحسن ان نشیر الى قول الملكة رانیا في تغریدة على موقعھا من أّن »ضد»أو» مع«
طویر متكاملة عناصرھا سیاسات التعلیم والمدرسة والمعلم الحل یكمن في المضي معا بعملیة ت

فلكل منا دور وعلى . لذا أدعو كل فرد في المجتمع ألن یكون جزءا من الحل... والمنھاج واألھالي 
وإنني إذ اشاركھا الرأي في ان نمضي الى التغییر والتطویر الجتثاث الرتابة . ”كل منا مسؤولیة

ى تغییر المناھج یجب اال یؤخذ بھذا المستوى من الخوف والتشدد؛ وإنما والجمود ونرى أن الحاجة ال
ال بد أن نسأل ھل مناھجنا تلبي احتیاجات شبابنا وأوالدنا؟ وھل الحیاة بمعطیاتھا وتغّیراتھا ھي نفسھا 
ً عن الحساسیة  ً لتحریك فكر جدید في المناھج التعلیمیة، بعیدا قبل عقود مضت؟ ال بد أن نتحرك فعلیا
ُناقش المسألة بعقالنیة وشفافیة ونطالب بالتطویر والتحدیث  المفرطة عند بعضنا، وھذا یتطلب أن ت
ً عن التوتر الذي تخلقھ بعض التصریحات من ھنا وھناك، نحن نرید أن نغیر بإرادتنا الوطنیة  بعیدا

من داخل مجتمعنا بما یخدم احتیاجات مدارسنا وأجیالھا الشابة، والذین یطالبون بالتغییر والتطویر 
لیسوا ضد دینھم ولغتھم وتاریخھم كما یحلو لبعضنا أن یصفھم؛ وكأنھم أبواق لآلخر، وانما ال بد أن 
نضع في االعتبار أن العالم یتغیر ویتطور، والدول تتنافس في برامجھا وخططھا ومنجزاتھا، وھذا 

تقبل األجیال الجدیدة وما یتطلب ان نبتعد عن حالة االنكماش والشد العكسي الذي ال یخدم مس
یطمحون بھ، وحین نعود إلي رسالة اإلسالم وبدایة الدعوة نجد أن اإلسالم قد حطم األوثان، وتغییر 
ً؛ وانما مرحلة تقتضي المراجعة، وحین  ً وال قصورا المناھج الرتیبة اصبح ضرورة، وھذا لیس عیبا

وتغییر؛ فما الغریب في تغییر مناھج  نقرأ مناھجنا ندرك أنھا تحتاج بین حین وآخر إلى مراجعة
  یضعھا البشر؟ ھل تنقلب الدنیا حین یُغیّر منھاج رديء ویُبّدل بأحسن منھ؟

  
م حسب اإلمكانات المتاحة، والیوم  ّ علینا أن نعترف أن أنماط التعلیم تتغیر، وقد كنا في الماضي نعل

في البیت والغرفة الصفیة، فھل المعلومة تصل البیت دون رقابة، والعولمة وضعت العالم أمامك 
یكفي أن نعلم أطفالنا وأوالدنا معارف ومعلومات یحصلون علیھا بضغطة زر الحاسوب أو الھاتف 
الذكي ، فھل تغییر المناھج ووسائل تدریسھا ضروري أم ال؟ إن المتابع ألنماط الحیاة في السنوات 

ییر المناھج وأسالیب التدریس ووسائلھا؛ إذ األخیرة یدرك أن مفاھیم كثیرة قد تغیرت، وھذا یدعو لتغ
ال یكفي ان یبقى التركیز على امتحان الثانویة العامة ونتناسى المراحل التعلیمیة كلھا، وما شاھدناه 
من تراجع التحصیل العلمي للطلبة في مواد الریاضیات والعلوم یشكل جرس انذار للنظر الى ھذه 

من الرعایة واالھتمام والجد، ألن ھذه المراحل ھي االساس في المراحل دون الثانویة العامة بمزید 
البناء التعلیمي المتمیز، ودون ھذا التركیز واالھتمام قد تتراجع العملیة التعلیمیة برمتھا، وھو ما ال 

  . یریده أحد في عملیة االصالح المنشودة
  

 مقاالت

  ١٣:رأي صال
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غییر بأسلوب ناقد یفتح االفاق امام التغییر یجب ان تغیره العقول التي تناقش ، بحیث یقوم المعلم بالت
الطلبة بمھنیة ومعرفة وجد، وھذا یتطلب تأمین الغرفة الصفیة بمستلزماتھا التعلیمیة لكي یصل 

 ١٩٩٠التغییر مداه، وعلى االسرة ان تنشد التغییر وتساعد في تنفیذه؛ ألن التغییر بدأ في أوائل عام 
بتغییر المناھج ویومھا استشاط البعض غضبا ورفضوا حین قامت وزارة التربیة والتعلیم األردنیة 

ً منھم أن تغییر ھذه المناھج لمصلحة عملیة السالم ، مع أن ثمة تغییرات قد شھدھا األردن  التغییر ظنا
حینذاك في أعقاب االنفتاح الدیمقراطي وانتخاب أول مجلس نیابي بعد انقطاع عملیة االنتخاب ألكثر 

ضع المیثاق الوطني، وھذه التطورات رافقھا یومذاك تغییر في نمط من عقدین یومذاك، وبعد و
التفكیر والحوار وفتح صفحات جدیدة، والمناھج ھي رأس عملیة التغییر ولذلك تمت تلك العملیة، وھا 
نحن نشھد السیناریو نفسھ، والمعارضة على اشدھا ضد عملیة التغییر، والمؤسف أن بعض ھذه 

. عارضة دون أن تضع البدیل ، وحین یُطالب ھؤالء بالبدیل ال یقدمونھالمعارضة أصبحت ألجل الم
فلماذا إذن كل ھذا اللغط وردات الفعل التي تأتي وكأن المنطقة ستنقلب إن غیرنا من طریقة تفكیرنا 

ً؟ فلذلك ألن جوھر اإلسالم ، ال یجوز أن تربط المسألة دائما بالدین، وكیفیة تعاملنا مع بعضنا بعضا
واالجتھاد باب مشروع ومفتوح ولم یغلق في أي زمان، فلماذا ، تستوعب كل مكان وزمان ورسالتھ

ً من وضع البشر؟ ً ینتقد شیئا   كل ھذا الصخب وھذه االتھامات حین نسمع رأیا
  

ً نغیره، وانما مباحث ال بد أن تتماشى مع الحیاة العصریة  ً أو دینا فھذه المناھج لیست معتقدا
ومن ، ومن منا یستطیع أن یعیش اآلن في عقلیة الخمسینیات وحتى التسعینیات ومعطیاتھا ومنجزاتھا،

ً في الحضارة اإلنسانیة وان یكون لھ فیھا الموقع المناسب، ومن منا  منا ال یحب أن یكون مشاركا
یفرط بحقوقھ وأمتھ ودینھ، ومن منا یحب أن یخالف شرع هللا وكتابھ وتعالیمھ، كل ھذا یدعونا إلى 

ً في األسرة والمدرسة و الجامعة إلعادة الھیبة لكل المعاني الجمیلة إعداد ج ً صحیحا یل الشباب إعدادا
في حیاة الطلبة على اختالف مراحلھم، وان كان من تحیة فھي للعقول التي تنشد التغییر ولجاللة 

على جھودھا الملكة التي تسعى دوما لكل جدید في حیاة المعلم والمدرسة والطالب وللفرق التعلیمیة 
  .في بناء مناھج عصریة تناسب العصر ومتطلباتھ
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  جمعیة حمود -مھند عدنان جمیل الھلسة  -
  
  الزرقاء  -ھاكوب ارتین بوالدیان  -
  
  المشیرفة -د عباھرة عبدالمالك رشی -
  
  اربد -عائده محمود ذیب الحجلھ  -
  
  الصویفیة -حنا نقوال جنحو  النتینڤ -
  
  اول طریق المطار -زائدة سعدالدین الخطیب  -
  
  الرصیفة -جمیلة حسن  -
  
  دیرغبار -عمر محمود باكیر  -
  
  أم أذینة -سلیم محمد الشطل  -
  
  دابوق - إیلین إبراھیم حنا أبو عطا  -
  
  یاجوز -افتخار الشیخ محسن الربابعة  -
  
  صویلح –ریاض حافظ حامد الفارس  -

 وفیات

 الرأي 
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من مصادر مسؤولة ان شركة البرید االردني تعاني من ضائقة مالیة كبرى قد » عین الرأي«علمت 
یجب على الشركة اجراء ھیكلة سریعة «المصادر قالت انھ . تلزمھا الى االقتراض بضمانات امالكھا

  .«لوقف الھدر فیھا والخروج من ضائقتھا المالیة 
  
  

مكاتب السیاحیة من الضریبة العامة على المبیعات المترتبة على مبیعاتھا من مجلس الوزراء اعفى ال
الخدمات السیاحیة عن الفترات الضریبیة قبل الخامس عشر من الشھر الحالي شریطة التزامھا 

  .بالتسجیل في الضریبة العامة على المبیعات اعتبارا من التاریخ اعاله
  
  

ھاني الملقي طالب الوزارات والدوائر والمؤسسات والوحدات الحكومیة وامانة . رئیس الوزراء د
اال من » الدیزل«عمان والبلدیات ومجالس الخدمات المشتركة والجامعات الرسمیة بعدم شراء مادة 

الملقي اشترط بان تكون .. »وسطاء«خالل شركات توزیع المشتقات النفطیة المعتمدة مباشرة دون 
  .عملیة الشراء بموجب فواتیر رسمیة ودون تحمل أجور النقل

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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عایة جاللة الملكة رانیا العبد هللا تعقد مؤسسة مي شدیاق مؤتمرا اعالمیا عند الساعة التاسعة تحت ر
حیث یشارك بھ » إعالمیات على خط النار«والنصف من صباح الیوم في فندق فور سیزن، بعنوان 

  . عدد كبیر من اإلعالمیات العربیات واألجنبیات اضافة لألردن
  

الروح اإلیجابیة عند عدد من التربویین خالل لقائھا بھم أمس في مدرسة ثّمنت جاللة الملكة رانیا 
ماحص الثانویة، وكتبت تعلیقا على صورة تجمعھا بإحدى طالبات المدرسة على حسابھا االنستجرام 

روح إیجابیة وھمة كبیرة لتعزیز األداء لمستھما في لقاء مع تربویین (باللغتین العربیة واالنجلیزیة 
  ). ة مدرسة ماحص الثانویة للبناتخالل زیار

  
یعقد دیوان الخدمة المدنیة عند الساعة التاسعة من صباح الیوم ورشة عمل إلطالق دلیل الكفایات 

  . الوظیفیة بالتعاون مع المفوضیة األوروبیة في فندق الندمارك
  

ول تمویل مركز ما تم تداولھ مؤخرا ح USAIDنفت الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة في األردن 
تابع لوزارة األوقاف في الزرقاء، حیث إن الوكالة األمریكیة لم تمول ولم یسبق لھا تقدیم أي تمویل 

  . وتستمر الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة في العمل مع الحكومة. لھذا المركز
  

حاتین في العالم أعلنت مؤسسة آدم حنین للفن التشكیلي عن إطالق جائزة للنحت مخصصة للشباب الن
، ویمكن االطالع على شروط ٣١/١/٢٠١٧العربي، علما أن آخر موعد الستقبال األعمال المشاركة 

  www.adamheneinmuseum.comالجائزة من خالل موقع المؤسسة اإللكتروني 

  ارة الدستورصن
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حول التجاوزات   ٢٠١٥بعد التداول الكبیر للمعلومات التي تضمنھا تقریر دیوان المحاسبة للعام 
والمخالفات في الوزارات والمؤسسات العامة، تساءل نشطاء نقابیون حول عدم تدقیق الدیوان على 

یح السبب، قال أمین عام مجمع النقابات المھنیة المحامي رامي الشواورة، إن ولتوض. النقابات المھنیة
وبین الشواورة أنھ ال . الدیوان ال یملك الصالحیة القانونیة لمراقبة نشاط النقابات المھنیة مالیا وإداریا

  .یوجد ذكر للنقابات المھنیة في قانون الدیوان، باعتبارھا مؤسسات خاصة اعتباریة
  

وعزا النواب اقتراحھم لمضي أكثر . نائبا على مذكرة نیابیة، تقترح إصدار قانون للعفو العام ١١وقع 
سنوات على صدور آخر قانون عفو، وأن اإلحصاءات االقتصادیة تشیر إلى أن كلفة نزالء  ٦من 

یون دینار، وأن اإلحصاءات االجتماعیة بینت بأن الفقر مل ٥٠مراكز اإلصالح والتأھیل تزید على 
  .والظروف الصعبة وراء سبب جنوح وجریمة الغالبیة العظمى من المحكومین والموقوفین

  
التحقیق في استغرابھا من عدم ظھور نتائج " ذبحتونا"أبدت الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة 

" األردنیة"وطالبت إدارة . المشاجرة التي وقعت داخل الحرم الجامعي في الجامعة األردنیة مؤخرا
  .باإلسراع في إصدار النتائج بشكل موضوعي وعادل وعدم الرضوخ للضغوطات

  
  

بعض النواب وانتقاداتھم لمدیر المدینة في األمانة،  قالت مصادر مطلعة في أمانة عمان، إن ھجوم
ال یصل إلى ھذا المبلغ، وأقل "آالف دینار، في حین أن راتبھ الشھري  ٩وزعمھم أن راتبھ الشھري 

تعطیلھ لمعامالت تقدم بھا ھؤالء النواب لطلب تفریغ وانتداب موظفین في "، مرده "منھ بكثیر
معاملة  ٢٠٠رفضت في جلستھا األخیرة نحو " األمانة"البشریة في یذكر أن لجنة الموارد ". األمانة"

  .تفریغ وانتداب لموظفین جلھا تقدم بھا نواب
  
  
  
  

  سناء الصمادي:اعداد
 

  زواریب الغد


