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  ى الجامعات األردنیة في العقبةانطالق فعالیات ملتق
  

ردنیة الذي یھدُف الى اكساِب طلبة الجامعات عقبة فعالیاُت ملتقى الجامعات األانطلقت في محافظة ال
العدیَد من المھارات التي تتعلُق بتطویر الذاِت واالعتماِد على النفس للدخول بشكٍل مؤثٍر الى سوق 

  .العمل
  

ُ الملتقى اسیل بسیوني قال ت ان الملتقى یھدُف ایضا الى تغییِر الصورِة النمطیة عن الحیاة مشرفة
  .الجامعیة عند طلبِة الجامعات واالستفادِة منھا بطریقٍة ایجابیة

  
ً للصحِة  الملتقى اشتمَل على ورشاٍت تدریبیٍة في التنمیة البشریة ومعارَض خارجیٍة ضمت اجنحة

  .ى معرٍض للكتابوالتغذیِة السلیمة للطالب الجامعي باإلضافة ال
  
  
  

  
 

 أخبار الجامعة

  رؤیا نیوز
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 اتفاقیة بین تطویر المشاریع االقتصادیة ومركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة األردنیة
  

وقعت المؤسسة األردنیة لتطویر المشاریع االقتصادیة ومركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة 
جراء دراسة شاملة حول الریادة في األردن األردنیة، الیوم األحد، اتفاقیة یقوم من خاللھا المركز بإ

بدعم من مشروع دعم المؤسسات المیكرویة والصغیرة والمتوسطة ألجل التشغیل أحد مشاریع 
 .الوكالة األلمانیة للتعاون الدولي

ووقع االتفاقیة المدیر التنفیذي للمؤسسة الدكتور بّشار الزعبي ومدیر مركز الدراسات االستراتیجیة 
 .د عیاداتالدكتور زی

األول یتعلق باستقصاء آراء عیّنة ممثلة من ألفي شخص تمثل محافظات : وتتكون الدراسة من جزأین
ّة حول توجھاتھم نحو الریادة، والجزء الثاني باستطالع آراء  ً حول مدى  36المملكة كاف ً محلیّا خبیرا

ّر بیئة مالئمة لتشجیع ریادة األعمال في األردن؛ تشمل التمویل و البرامج والسیاسات الحكومیة توف
والتعلیم والتدریب والبحث والتطویر والبنیة التجاریة وانفتاح األسواق الداخلیة والبنیة الفیزیائیة 

 .والثقافة والعادات االجتماعیة
وقال الدكتور الزعبي إنھ یشرف على تنفیذ ھذه الدراسة مرصد الریادة العالمي، وتتم حسب منھجیة 

 .دول المشاركة في ھذا االستطالعمعتمدة لكافة ال
وتم نشرھا على  2016وأضاف أن المؤسسة قامت بإجراء دراسة حول الریادة في األردن عام 

 .الموقع اإللكتروني للمؤسسة، وھذه ھي المرة الثانیة التي یتم فیھا اجراء ھذه الدراسة
العام المقبل، وسیتم تعمیمھ على وأّكد الزعبي أنھ سیتم اصدار تقریر ریادة األعمال في االردن مطلع 

الوزارات والمؤسسات ذات العالقة كافة لالستفادة من النتائج والتوصیات في إعداد سیاسات تعمل 
ً في تشجیع ریادة األعمال  ً ایجابیا على تحسین بیئة ریادة األعمال في األردن والتي سیكون لھا أثرا

 .في االردن
میكرویة والصغیرة والمتوسطة ألجل التشغیل دیانا ھولمان وقالت مدیرة مشروع دعم المؤسسات ال

إن الوكالة األلمانیة للتعاون الدولي تؤمن بأھمیة تنفیذ ھذه الدراسة لمساھمتھا في دعم النظام البیئي 
للریادة في األردن، مضیفة أن الوكالة تأمل أن تساھم ھذه المبادرة في تمكین المؤسسات في األردن 

 .مات والبیانات الالزمة إلیجاد بیئة عمل واستثمار مالئمة في كافة مناطق المملكةمن توفیر المعلو
من جانبھ، أكد الدكتور زید عیادات أھمیة ھذا المشروع لما لھ من آثار على رسم السیاسات التنمویة 
والریادیة في األردن، إذ تمثل عینة الخبراء الذي سیتم مقابلتھم من خالل ھذا المشروع مصدر 

ئیسي لرفد المشروع بخبراتھم ورأیھم في محفزات ومعیقات األعمال في األردن إضافة إلى أخذ ر
 .رأي المواطنین المتعلق باألعمال الریادیة واالستثمار

وأضاف أن الشراكة مع المؤسسة األردنیة لتطویر المشاریع لیست حدیثة، وإنما ھي امتداد لشراكات 
 .سابقة في مجال الدراسات واألبحاث

 .واكد أن حجم التعاون ومجاالتھ سیزداد في المستقبل لتوسیع آفاق التعاون بین الطرفین
یذكر أن المؤسسة األردنیة لتطویر المشاریع االقتصادیة تعتبر المظلة الوطنیة لتطویر المشاریع 

منشآت االقتصادیة في المملكة، بما في ذلك المشاریع المبتدئة والمبتكرة؛ حیث تدعم تطویر ھذه ال
وتعزز قدرتھا التنافسیة، وتعمل على تسھیل الحصول على التمویل باإلضافة إلى ترویج وتمكین 

  .السیاسات التي تعمل على خلق بیئة أكثر مالءمة لنموھا

  5: صدى الشعب ص
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ّمین رفضت جمیع المقترحات التي قّدمتھا الحكومة  : المعاني  نقابة المعل
 

ّھم في التعلیمالحكومة حریصة على مصلحة الط: المعاني  لبة وحق
 

 .عرضنا مضاعفة نسب المردود المالي لنظام رتب المعلمین مع ارتباطھا باألداء: المعاني
 

ً على سرعة عودة الطلبة لمقاعد : المعاني ً حرصا الحكومة طلبت تعلیق اإلضراب وقدمت عرضا
 .الدراسة لكن ممثلي النقابة رفضوا ذلك

 
ً باب الحوار مع نقابة ال: المعاني ّمین ما زال مفتوحا  .معل

 
كشف وزیر التربیة والتعلیم ووزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور ولید المعاني تفاصیل اللقاء 

ّمین  .الذي عقد مساء الیوم االثنین بشأن مطالب نقابة المعل
 

 وأوضح المعاني في تصریح صحفي أّن االجتماع الذي استمر لثالث ساعات عقد بحضور رئیس
لجنة التربیة والتعلیم والثقافة النیابیّة النائب إبراھیم البدور، ونائب نقیب المعلمین ناصر النواصرة، 

 .وعضو مجلس النقابة غالب أبو قدیس
 

ُدِّمت لھا، إذ عرضت الحكومة مضاعفة نسب المردود  وبیّن أّن النقابة رفضت كّل األفكار التي ق
ّمین بین الرتب، وعدم المالي لنظام رتب المعلمین مع ربطھ  باألداء، كما عرضت تسھیل انتقال المعل

ً إلى أّن ممثلي  الخصم من العالوة الفنیّة عند االلتحاق بالمسار المھني أو تقسیمھا على دفعتین، مشیرا
 .النقابة رفضوا كّل ذلك

 
ً ومقترحات لتحسین وضع المعلم والطل ً وبیّن الوزیر المعاني أّن الحكومة قدمت أفكارا بة مؤكدا

ً أّن مصلحة الطلبة  ّھم الكامل في التعلیم، مشّددا الحرص الشدید على مصلحة الطلبة، وأن ینالوا حق
 . تتقدم على كّل شيء، وأّن استمرار اإلضراب یمّس بھذا الحّق، ویرھق كاھل الطلبة وذویھم

 
ً عل ى مصلحة الطلبة وأّكد المعاني أّن الحكومة طلبت تعلیق اإلضراب خالل المفاوضات، حرصا

 ً ّھم في التعلیم، لكن ممثلي النقابة رفضوا ذلك أیضا ً مع حق  .وانسجاما
 

ّمین بحیث  وفي التفاصیل، بیّن المعاني أّن الحكومة عرضت خالل االجتماع تعدیل نظام رتب المعل
ّمین بین الرتب أسھل، مع ارتب اطھ تتضاعف قیمة التعویض المادي في كّل رتبة، ویصبح انتقال المعل

 .باألداء
 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  طلبة نیوز
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ً أن یبدأ المعلم الراغب باالنتقال إلى  المسار "كما كشف الوزیر المعاني أن الحكومة عرضت أیضا
كما ھو مقّرر في نظام ممارسة المھن التعلیمیّة، ثّم % 50ولیس % 100بعالوة مقدارھا " المھني

 .یتقّدم بعد ذلك للحصول على الرخصة
 

ابة أن یتقّدموا ببادرة حسن نیّة لتعلیق اإلضراب، مع استمرار وطالب الوزیر المعاني ممثلي النق
الحوار بین الحكومة والنقابة، إلى حین الوصول إلى تفاھمات حول المطالب، إال أّن النقابة لم 

 .تستجب، معلنة عقب نھایة االجتماع استمرارھا باإلضراب
 

للمعلمین الذین یحملون % 35ة مقدارھا ولفت الوزیر المعاني إلى أّن ممثلي النقابة طلبوا منح عالو
ِّم مساعد"رتبة  إال أّن ھذا الطلب قوبل بالرفض لعدم منطقیّتھ، ولكونھ ینافي معاییر العدالة بین " معل

ّمین في العالوات  .المعل
 

ً بشأن المطالب، ولن یتّم إغالقھ ّمین ما زال مفتوحا   وأّكد أّن باب الحوار مع نقابة المعل
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ًا: جابر توجھ لتدریب ألف طبیب سنوی  
 

شف وزیر الصحة سعد جابر أن الوزارة بصدد استكمال االجراءات القانونیة والتنظیمیة لتدریب ك
طبیب سنویًا في برامج اإلقامة من األطباء غیر العاملین في وزارة الصحة لتخفیف حدة  1000

  .ارجالبطالة بین األطباء وتأھیلھم للعمل في القطاع الخاص والخ
 

وقال جابر خالل استعراض خطة الوزارة الشمولیة للنھوض بالقطاع الصحي، إنھ تم رفع مشروع 
التعدیل على بعض بنود قانون نقابة األطباء ورفع مشروع تعدیل نظام االلقاب وكما ورد من النقابة 

  .الى رئاسة الوزراء مباشرة للسیر باجراءات اقرارھا حسب األصول
 

ع مشروع نظام معدل للخالیا الجذعیة وتعدیل االشتراطات للمقاصف المدرسیة وأضاف أنھ تم رف
ا على صحة الطالب ً   .حفاظ

 
 

وأشار إلى أنھ تم االنتھاء من اجراءات تقییم شھادات االختصاص لألطباء الذین حصلوا على 
ددت شھاداتھم من خارج المملكة ممن انطبقت علیھم الشروط المعتمدة من المجلس الطبي وقد ح

  .الوزارة یوم الخمیس القادم موعدا لتسلیمھم الشھادات
 
 

وتأتي ھذه االجراءات ضمن خطة شمولیة تسعى وزارة الصحة لتنفیذھا للنھوض بالقطاع الطبي في 
  .المملكة والقضاء على البطالة بین منتسبي ھذا القطاع

 
 
 
 
 

 
  

  أحداث الیوم
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 انطالق فعالیات مؤتمر مستقبل تعلیم الكبار باألردن

 
 

، الذي تنظمھ "مستقبل تعلیم الكبار في األردن"طلقت في عمان الیوم االثنین فعالیات مؤتمر ان
الجمعیة األلمانیة لتعلیم الكبار بالتعاون والشراكة مع وزارات التربیة والتعلیم والتنمیة االجتماعیة 

  .والعمل، والجامعة األردنیة، وأمانة عمان الكبرى، ومؤسسة نھر األردن
 

دیر إدارة التعلیم في وزارة التربیة والتعلیم وفاء العبدالالت، أھمیة المؤتمر ودوره الریادي وأكدت م
في تناول مفھوم تعلیم الكبار في قالب یمتاز بالریادة والحداثة والفاعلیة، وضمن أطر وسیاقات 

ن األكادیمیین تربویة ومجتمعیة وتنمویة، مشیرة إلى أن المؤتمر یعتبر ملتقى دولیا لخبرات العدید م
  .والخبراء

 
وأشارت إلى اھتمام الوزارة بما ینبثق عن المؤتمر من نتائج وتوصیات إلعداد خریطة طریق وطنیة 
في مجال تعلیم الكبار بصورة متكاملة وشمولیة تراعي احتیاجات المجتمع ومتطلبات التنمیة الشاملة، 

ومحو أمیتھم من خالل تزویدھم بالمھارات مؤكدة ان الوزارة أدركت منذ عقود أھمیة تعلیم الكبار 
  .والخبرات األساسیة في القراءة والكتابة والحساب

 
وقال نائب المدیر العام للجمعیة األلمانیة لتعلیم الكبار ورئیس الجمعیة األوروبیة لتعلیم الكبار اوفھ 

ً ان التعلیم إن المؤتمر یسعى لتكوین رؤیة واضحة عن تعلیم الكبار وتطویرھا، : قارتنشلیقر مؤكدا
  .لیس لألطفال فقط بل لجمیع أبناء المجتمع، ولذلك علینا تغییر طریقة التعلیم

 
وأكد نائب رئیس التعاون اإلنمائي في السفارة األلمانیة الدكتور بیرند كوزمیتس، ان بالده تركز على 

ً إلى أھمیة تعلیم الكبار وفتح نھٍج جدید م   .رتبط بمدى الحیاةالتدریب المھني وتطویره، مشیرا
  
  

 

  
  
  
  
  
  

  2: الدستور ص
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  قانون للسیاسات العامة وضبط األداء
  أحمد حمد الحسبان 

 
بقدر ما تشهد ممارساتنا الیومیة من شكاوى تتعلق بالتفاوت في كیفیة معالجة قضایا یومیة او 

اسي موسمیة، طبقا الجتهادات شخصیة، بقدر ما تنعكس العملیة سلبا على الملفین اإلداري والسی
 .بشكل عام

 
فالشكوى تتعلق باختالف التعاطي الرسمي مع حاالت متشابهة، ضمن قطاعات متعددة، تتحول 

خفاقات هناك األمثلة كثیرة، ومنه ـ على سبیل المثال ـ مخرجات . مخرجاتها الى امتیازات هنا، وإ
بهذا اإلضراب اإلضرابات، حیث اإلحساس بأن ما ینتج عنها یكون مختلفا بحسب المسؤول المعني 

فبعض اإلضرابات وجدت تجاوبا من المعنیین، وحققت مكتسبات لمنفذیها، والبعض اآلخر . أو ذاك
وفي المخرجات، هناك من یرى أن تحقیق مكتسب نتیجة إلضراب یمكن أن یدفع . لم ینتج شیئا

ساس وهناك إح. منتسبي قطاعات أخرى إلى نفس المسار، طمعا بالحصول على امتیازات مشابهة
في الذاكرة، ما حدث عندما أعلن . بالغبن لعدم تحقیق ما یماثل أو یقارب ما حققه آخرون

وقتها أعلنت إدارة . الممرضون العاملون في مستشفى الجامعة األردنیة اإلضراب عن العمل
 المستشفى، ومن قبلها إدارة الجامعة األردنیة استحالة إمكانیة تحقیق مطالبهم، بحكم أن النظام ال

وكانت حصتنا نحن الكتاب والصحفیین أننا استهجنا إضراب الممرضین بحكم قدسیة . یسمح بذلك
. مهنتهم وارتباطها بحیاة مرضى، وبعملیات جراحیة، وغیر ذلك من أمور تمس حیاة أصحابها مباشرة

كما استهجنا أن یفكر الممرضون بمنع الخدمة أو تأجیلها ألشخاص یعانون من األلم من اجل 
 .لحصول على عالوة مالیة بغض النظر عن مقدارهاا
 

لكن اصحاب القرار وافقوا على مطالب الممرضین، وتم االتفاق بین الطرفین على تسویة كافة النقاط 
 .ولم یتم االلتفات إلى كل ما كتبناه. الخالفیة

 

  الرأي االلكتروني

 مقاالت 
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وات ومثل ذلك حدث عندما أضراب األطباء قبل عدة سنوات، وعندما أضرب المعلمون قبل سن
حیث كان التباین واضحا ما بین إضرابهم السابق . أیضا، وصوال إلى إضراب المعلمین الحالي

 .واإلضراب الحالي الذي لم ینته بعد
 

وفي سیاق مواز، هناك مجاالت عدیدة تندرج ضمن إطار المعالجات الشخصیة، ومنها اإلحاالت 
مكافآت، ودورات تدریبیة، وكلها محكومة الى التقاعد، وبعض أبواب اإلنفاق الحكومي من میاومات و 

وآخر یرى . فهذا المسؤول یرى أن من المصلحة العامة االستجابة لهذا االضراب. بعوامل شخصیة
ن كانت خاضعة للموازنة فإنها تخضع . وهكذا.. عكس ذلك ومثل ذلك عملیات اإلنفاق التي وإ

 .لالجتهاد الشخصي
 

للسیاسات العامة یتم من خالله وضع المعاییر العامة التي  هنا ألیس من الممكن أن یتم وضع قانون
 .تضبط األداء الحكومي العام، وبحیث یكون االجتهاد الشخصي محصورا في نطاقات ضیقة

 
مكانیة اعتماد إطار مؤسسي لتوجیه  ما یعزز القناعة بأهمیة هذا المقترح، الوضع المالي للدولة، وإ

، واعتماد ثوابت مرجعیة لجمیع األردنیین تحدد لهم ما هو ممكن بعض البنود بما یخدم الصالح العام
ومن ذلك على سبیل المثال ـ ما یدعم ویعزز عدم االستجابة إلى أیة مطالب . وما هو غیر ممكن
 .من خالل إضراب
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 جواء معتدلة في مختلف المناطقأ.. الثالثاء 
 

 .عیتادیة لمثل هذا الوقت من العامتبقى درجات الحرارة قریبة من معدالتها اال
 

ویكون الطقس معتدًال في مختلف المناطق یمیل للحرارة قلیًال خالل ساعات ما بعد الظهر والعصر، 
 .ویكون حارًا في مناطق االغوار والبحر المیت والعقبة والمناطق الصحراویة

 
تكون الریاح جنوبیة شرقیة وتكون الریاح شمالیة غربیة معتدلة السرعة، وفي جنوب شرق المملكة 

 .الى شرقیة معتدلة السرعة
 :وفي خلیج العقبة

 .شمالیة معتدلة السرعة: الریاح -
 ).سم 10-5(خفیف ارتفاع الموج : حالة البحر وارتفاع األمواج -
 .درجة مئویة 28: درجة حرارة سطح میاه البحر -
 

 لیالً 
بعد منتصف اللیل فوق المرتفعات الجبلیة  یكون الطقس لطیفًا ورطبًا بوجه عام، یمیل للبرودة

 .والسهول الشرقیة
 .وتظهر كمیات من السحب المنخفضة خاصة في شمال المملكة

عتدلة السرعة  .وتكون الریاح شمالیة غربیة خفیفة الى مُ
  
  
  
  
  

  عمون

 حالة الطقس


