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 ـوضـــــوعالمــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٣  "ذكرى"آداب األردنیة تقیم ندوة علمیة حول مبادرة 

یطلعون على برامج التأھیل النفسي " العمل االجتماعي"طلبة 
  لضحایا الحروب

٥  

  ٧  »یوم الفلسفة العالمي«تحتفي بـ " األردنیة"
  ٩  مستشفى الجامعة یحصل على شھادة اعتماد المؤسسات الصحیة

   شؤون جامعیة
 ١٠  أمنیة تختتم أكبر حملة تفاعلیة في الجامعات األردنیة

لھذا  طالب وطالبة سیتقدمون المتحان الكفاءة الجامعیة ٢٥٥٥٠
  العام

١١ 

القیادات األكادیمیة قّصرت في مواكبة التكنولوجیا : الزعبي
  الحدیثة

١٢ 

 ١٥  سیناریو ركیك ومخرج بائس: دراما تغییر رؤساء الجامعات
 ١٦  »العلوم اإلسالمیة«صنادیق دعم الطالب ال تشمل طلبة : مصادر

   مقاالت

 ١٧  محمد ابو رمان/"!المنھج"تغییر 

 ١٩  خالد شنیكات. د/من یدرك مرامي التجربة: في ذكرى الحسین

 ٢١  محمد طالب عبیدات. د/التـعـلـیــــم المـھــنـــي والتــقــنـــــي

 ٢٤  نادیا العالول/»الملل والعمل«بین .. »الشباب واألمل

 ٢٥  محمد طالب عبیدات. د/صندوق دعم البحث العلمي 

 ٢٦  وفیات
  ٢٩- ٢٧  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 لیوميا
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  "ذكرى"آداب األردنیة تقیم ندوة علمیة حول مبادرة 

ً لواحدة من افضل المبادرات شھدت   - سناء الصمادي كلیة اآلداب في الجامعة األردنیة أمس، عرضا

الھادفة إلى تشجیع روح اإلبداع 

باعتمادھا على مبدأ  فلسفة التبادل ولیس 

التبرع، وعلى محوري السیاحة التبادلیة 

والسیاحة التنمویة من خالل الفن 

لربیع " ذكرى"والثقافة، إنھا مبادرة 

  .  زریقات

جاء ذلك خالل الندوة العلمیة التي نظمھا قسم الجغرافیا في الكلیة وافتتحھا عمید الكلیة الدكتور محمد 

القضاة بمثل ھذا النوع من المبادرات لتشجیعھا على االبداع من خالل التعبیر عن مكنونات النفس 

  . نكھة البیئة المحلیة وتفردھا عن طریق الفن والحفاظ على

وقدم زریقات، مؤسس المبادرة، شرحا موسعا حول مبادرتھ منذ انطالقتھا االولى من غور المزرعة 

ً أن ما یحتاجھ الناس لیس التبرعات فقط،بل یحتاجون إلى فرص حقیقیة  جنوب االردن، مؤكدا

لھا بالشكل الذي یرتقي بحیاتھم الكتشاف ما لدیھم من قدرات وتعزیز ثقتھم بقدراتھم واستغال

  . " التبادل ولیس التبرع" وظروف معیشتھم، وھو ما جعل شعار المبادرة 

على جمع تبرعات وتحقیق تبادل ثقافي وسیاحي بین شباب العاصمة وغور " ذكرى " وتعمل مبادرة 

یر التواصل المزرعة بطریقة تھدف إلى تعزیز روح المساواة بین جمیع المواطنین من خالل تیس

والتعاون وصوال إلى تحسین ظروفھم المعیشیة فضال عن تعزیز التبادل الثقافي واالبداعي لمھاراتھم 

  .   التي یمتكلونھا لیخرجوا من نطاق الحاجة الى االختراع، وفق زریقات

 أخبار الجامعة

  االردنیةأخبار 
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على بناء  وأكد أن برنامج التنمیة من خالل الفن والثقافة اصبح من أھم المشاریع الثقافیة التي تساعد

ً إلى وجود خلق  ھویة خاصة لمنطقة الغور وبناء القدرات واكتشاف الذات واالنتماء للمنطقة،  مشیرا

تناغم بین محافظات الوطن لدفع عجلة التنمیة الى األمام وأن الوطنیة في اإلنجاز والعطاء ولیس في 

    الشعارات، واالحتفال بالوطن یكون باإلنجاز والتغییر

قات خالل الندوة كافة البرامج التنمویة والثقافیة والتطوعیة التي تتضمنھا المبادرة التي وعرض زری

اسست لحوار متعادل صادق بین شباب العاصمة واألغوار، وھو ما اعاد الثقة للمناطق النائیة وإبراز 

    . ایجابیاتھا

ة ، واالجابة عن كافة وفي نھایة الندوة دار حوار موسع ونقاش بین المشاركین وصاحب المبادر

  . استفساراتھم ومالحظاتھم

من الجدیر بالذكر أن زریقات حصل على عدة جوائز منھا جائزة الملك عبداهللا الثاني لالنجاز 

واالبداع الشبابي،وزمالة اشوكا العالمیة،وورلد ترافیل ماركت جلوبال اوورد في لندن عن مشروع 

  .ماعي من مؤسسة سینرجوسالسیاحة التبادلیة، وجائزة مبدع اجت
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یطلعون على برامج التأھیل النفسي لضحایا الحروب" العمل االجتماعي"طلبة   

نظم قسم العمل  - زكریا الغول 

االجتماعي في الجامعة األردنیة 

دور "الیوم محاضرة حول 

األخصائي االجتماعي للعمل في 

برامج التأھیل النفسي لضحایا 

، قدمھا مركز مینیسوتا "الحروب

  .لضحایا التعذیب

عاذ عصفور إن دور األخصائي االجتماعي في وقال مدیر قسم التوعیة المجتمعیة في المركز م

برامج الصحة النفسیة واالجتماعیة بعد التشخیص السلیم منح متلقي العالج تقدیر الذات والعمل على 

  .الحاجات االجتماعیة والفسیولوجیة ومتطلبات األمان

الشمولیة  وأضاف عصفور أن الھدف الموحد لألخصائیین االجتماعیین والنفسیین یتمثل في النظرة

حیث تتكون من . المادیة والمعرفیة والعاطفیة واالجتماعیة والروحیة: لمفھوم الصحة في كل أبعادھا

كالمشاركة في دور اجتماعي ھادف والشعور بالسعادة واألمل : مجموعة كاملة لما ھو جید لإلنسان

لتعامل مع التحدیات من والمعیشة وفقا لقیم جیدة ووجود عالقات اجتماعیة إیجابیة وبیئة داعمة وا

خالل استخدام المھارات الحیاتیة المناسبة ووجود األمن والحمایة والوصول إلى خدمات عالیة 

   .الجودة

وأكد خالل المحاضرة أن أھمیة دور األخصائي االجتماعي تظھر في  تمكین العمالء من خالل تقدیم 

ات المھنیة  مع مزودي الخدمات من أجل الدعم لھم للوصول إلى الخدمات األساسیة، وبناء العالق

  االردنیةأخبار 
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تمكین األفراد وأسرھم في المجتمعات المحلیة؛ وكذلك العمل خالل الصراعات والنزعات  ودعم 

األفراد إلدارة مخاطرھم الخاصة بھم إلى جانب العمل مع المھنیین اآلخرین لتحقیق أفضل النتائج 

  .للعمال

وتطرق المحاضر إلى جملة من الموضوعات حول أدوار األخصائیین االجتماعیین، وخطوات 

  .الخدمة االجتماعیة ومراحلھا وكیفیة إدارة الحاالت وبرامج العالج

إلى ذلك قالت رئیسة قسم العمل االجتماعي الدكتورة لبنى عكروش إن المحاضرة تأتي ضمن سلسلة 

ى تنظیمھا إلطالع الطلبة على آخر المستجدات في مجال العمل من النشاطات التي درج القسم عل

  .والخدمة االجتماعیة، وتوسیع آفاق التفكر والبحث لدى طلبة الدراسات العلیا

في والیة مینیسوتا في  ١٩٨٥ومینیسوتا لضحایا التعذیب منظمة دولیة غیر ربحیة تأسست في عام 

خفیف مصاب ضحایا الحروب والناجین من التعذیب الوالیات المتحدة، وتھدف بشكل رئیسي إلى ت

  .حیث یوجد لدیھا مكاتب في عدة دول حول العالم
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  «یوم الفلسفة العالمي«تحتفي بـ  "األردنیة

برعایة رئیس الجامعة االردنیة الدكتور عزمي محافظة وعمید كلیة اآلداب الدكتور محمد القضاة، 

یوم «ورئیس قسم الفلسفة في الجامعة االردنیة الدكتور توفیق شومر، تقام احتفالیة رئیسیة لفعالیات 

الیونسكو بحضور ممثلھا جون كرولي ومشاركة اللجنة  وبإشراف من منظمة» الفلسفة العالمي

الوطنیة االردنیة للتربیة والثقافة والعلوم والجمعیة الفلسفیة، وذلك في صباح یوم الخمیس المقبل في 

  .مدرج الكندي بكلیة اآلداب للجامعة االردنیة

ت لرئیس الجامعة صباحا وتشمل كلما ٩وتنطلق الجلسات االفتتاحیة لھذه االحتفالیة في الساعة 

الدكتور عزمي محافظة ویتحدث جون كرولي المشرف على احتفالیة یوم الفلسفة العالمي من منظمة 

الیونسكو، وتشارك ابتسام ایوب نیابة عن اللجنة الوطنیة االردنیة للتربیة والثقافة والعلوم بكلمةبھذه 

فلسفیة، وایضا رئیس قسم الفلسفة المناسبة، كما سوف یتحدث الدكتور ماھر الصراف من الجمعیة ال

  .بالجامعة االردنیة الدكتور توفیق شومر الذي یدیر الجلسة

صباحا یقدم فیھا الدكتور سلمان البدور رئیس الجامعة االسالمیة  ١٠وتبدأ الجلسة األولى في الساعة 

معة اللبنانیة ، ثم یقدم الدكتور محمد شیا رئیس قسم الفلسفة بالجا»كانط وفكره النقدي«ورقة حول 

التربیة على ثقافة الفلسفة في مواجھتھا التطرف واإلرھاب، یختمھا الدكتور احمد ماضي «حول 

، وفي الجلسة الثانیة التي یدیرھا »واقع الفلسفة في االردن«عضو مجلس امناء الجامعة بورقتھ حول 

لفلسفة، یلیھ الدكتور مھمة ا» الدكتور ضرار بني یاسین، یقدم الدكتور عامر شطارة موضوعا حول

الصورة الزائفة والمحاكاة تتحدث « ، وحول »الوعي» جورج الفار الذي یتعرض لموضوع بعنوان

اھمیة التأویل في » الدكتورة آالء العمري، أما الدكتور محمد الطوالبة فیتعرض لموضوع بعنوان

، »لفلسفة في التغییردور ا» مواجھة التطرف، ویختم الجلسة الدكتور كاید شریم ورقتھ بعنوان

وینطلق في الجلسة الثالثة حوار مفتوح مع خریجي قسم الفلسفة حول إستراتیجیة وطنیة للفلسفة یدیره 

  .رئیس قسم الفلسفة بالجامعة األردنیة

  ر الكترونيتوالدس/ الكترونيالرأي 
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مساء یدیرھا محمود أشتیة  ٤ولغایة  ٢ویسبق ھذه اإلحتفالیة ندوة تقام یوم االربعاء المقبل من الساعة 

رامي نفاع حول موضوع مقاربات معاصرة حول الفلسفة والدین، ویتعرض مالك  :ویشارك فیھا

، كما یتحدث احمد العجارمة »على الفكر السیاسي عند ھابرماس» كانط«تأثیر «المكانین لموضوع 

الفلسفة «وتتكلم الدكتورة دعاء نصار في موضع » الرشدیة في الفكر المعاصر«بعنوان 

   .»السببیة الكالسیكیة«ن طلوزة بموضوع بعنوان وتختتم سوزا» والتكنولوجیا
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 مستشفى الجامعة یحصل على شھادة اعتماد المؤسسات الصحیة

  

  .٢٠١٧حصل مستشفى الجامعة األردنیة على شھادة اعتماد المؤسسات الصحیة عن العام 

أن طبّق  ووفق بیان صحي أصدره المستشفى الیوم االثنین، فإنھ حصولھ على ھذه الشھادة جاء بعد

مجموعة من المعاییر الرئیسیة والفرعیة الدقیقة في مجاالت الخدمات المقدمة للمریض على المستوى 

  .العالجي والتقني واإلداري وبیئة العمل وسالمة المنشأة

وقال مدیر عام المستشفى الدكتور عبد العزیز الزیادات إن جھود الفریق الجماعیّة كان لھا اإلسھام 

قیق ھذا الُمنجز الذي یُضاف إلى مجموعة من اإلنجازات والشھادات العالمیة والوطنیة األكبر في تح

عد سواء العالجیة أو اإلداریة التي  في مجال الجودة بخدمة المریض على جمیع المستویات والصُّ

  .تختص ببیئة العمل والملف الطبي والعالجات ومتابعة المریض

ركة الدوریّة والدائمة في المشاریع التي تسعى إلى ترسیخ وأضاف، اّن المستشفى یحرص على المشا

ً وممارسة على أرض الواقع سواء على المستوى الوطني أو العالمي، مشیرا  الجودة المؤسسیّة ثقافة

الى أن اعتماد المستشفى كأحد المؤسسات الصحیة األردنیة الرائدة والمتمیزة، دلیل واضح على 

ً مع المساعي الحثیثة التي ینتھجھ ا المستشفى لتحسین وتطویر الخدمة المقدمة للمریض تماشیا

  .السیاسات الوطنیة الھادفة إلى االرتقاء بالقطاع الصحي الوطني ومؤسساتھ

  .٢٠١٩یذكر أن ھذه الشھادة ساریة حتى العام 

  ٦:الدستور ص



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  أمنیة تختتم أكبر حملة تفاعلیة في الجامعات األردنیة
  

والتي أقیم على ھامشھا بطولة دوري خماسي كرة » شبابي« التفاعلیة  اختتمت شركة أمنیة حملتھا
م رئیس قسم التسویق في شركة أمنیة، زید ابراھیم، في الحفل الختامي الذي أقیم  .القدم بین الطلبة ّ وسل

في مسرح األرینا في جامعة عّمان األھلیة، المیدالیات والكؤوس باإلضافة للھدایا للفرق الفائزة في 
ً لھذه الغایةبطول وكانت النتائج على  .ة الدوري التي أقیمت على ملعب متنقل تم تجھیزه خصیصا

النحو التالي المركز األول فریق جامعة الطفیلة التقنیة، المركز الثاني جامعة عمان األھلیة، المركز 
التي قدمتھا شركة وتضمنت الجوائز  .الثالث الجامعة االردنیة، المركز الثالث مكرر الجامعة األلمانیة

ھواوي شریك أمنیة في ھذه الحملة من خالل وكیلھا شركة الشروق، للطلبة الذین اشتركوا بحزم 
  .دوالر لكل طالب ١٠٠٠منح دراسیة مقدارھا  ١٠و) وھاتف ھواوي ٥خط شبابي (» شبابي»

 شؤون جامعیة ومحلیة

  الكتروني الرأي 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
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  طالب وطالبة سیتقدمون المتحان الكفاءة الجامعیة لھذا العام ٢٥٥٥٠
  

اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا البدء بإجراء امتحان الكفاءة الجامعیة أعلنت ھیئة 
 ٢٥٥٥٠والبالغ عددھم  ٢٠١٨/ ٢٠١٧للطلبة المتوقع تخرجھم في الفصل الدراسي األول لھذا العام 

  طالب وطالبة من مختلف الجامعات الحكومیة والخاصة
  .حتى یوم االثنین المقبل 

  
ان الكفاءة الجامعیة سینقسم إلى مستویین رئیسیین وھما المستوى العام بنسبة كما ویذكر أن امتح

، كما تم عقد % ٦٠من أسئلة االمتحان ، في حین یشكل المستوى التخصصي الدقیق ما نسبتھ % ٤٠
امتحان المستوى العام باللغتین العربیة واإلنجلیزیة لھذا العام ، في حین تم ترجمة امتحانات كثیر من 

  . خصصات وذلك لتسھیل تقدیمھ وبالذات الذین ال یجیدون اللغة العربیةالت
  

ومما یشار إلیھ أن امتحان الكفاءة الجامعیة ھو عبارة عن مجموعة من الفقرات أو االسئلة التي تقیس 
الكفایات العامة والمتوسطة والدقیقة والمتوقع من الطلبة اتقانھا لطلبة الجامعات االردنیة لمرحلة 

الوریوس المتوقع تخرجھم للوقوف على مخرجات التعلیم في الجامعات االردنیة الرسمیة البك
والخاصة ، ویذكر أن دیوان الخدمة المدنیة كان قد اشترط تقدیم شھادة امتحان الكفاءة الجامعیة من 

  .مقدمي طلبات التوظیف لدیھا وذلك لضمان رفد حاجات األسواق والشواغر المھنیة بالكفاءات 

  الكون نیوز/٦:الرأي ص



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
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  القیادات األكادیمیة قّصرت في مواكبة التكنولوجیا الحدیثة: الزعبي

  
یعترف الدكتور عبدهللا سرور الزعبي رئیس جامعة البلقاء التطبیقیة أن الخطوات التي اتخذتھا 

، لكنھا بذات الوقت كانت ضروریة لتجاوز »جراحیة«الجامعة لتصویب أمورھا المالیة كانت 
  .رت بھا الجامعة في السنوات الماضیةالضائقة المالیة التي م

إلى أن تلك الخطوات أسھمت في تجاوز عنق » الدستور«ویشیر الزعبي  في لقاء خاص مع  
ملیون  ٢٧الزجاجة و تحسین المالءة المالیة للجامعة، حیث نجحت الجامعة في تقلیص العجز من 

تحقات التي ترتبت علیھا سابقا وبذات ملیون دینار من المس ٢٢ملیونا كما قامت بتسدید  ٢٢دینار إلى 
الوقت توسعت في أعمال البنیة التحتیة حیث یجري العمل حالیا على إنشاء مختبرات جدیدة بقیمة 
خمسة مالیین دینار، فیما تصل كلفة ھیكلة وتطویر البنى التحتیة للجامعة في المرحلة األولى إلى نحو 

  .ملیون دینار ٣٢
تتبنى تنفیذا لتوجیھات جاللة الملك عبدهللا الثاني  حالیا خطة لالعتماد على وقال الزعبي ان الجامعة  

الذات خالل ثالث إلى أربع سنوات معتمدة على السعي لتعظیم الموارد وزیادة االستثمار والتوسع في 
 استخدام الطاقة البدیلة وتقلیص النفقات إلى أبعد حد ممكن بما ال یؤثر على سیر العملیة التعلیمیة

  .والبحثیة
وقال في سیاق الحدیث عن البرامج الدراسیة و مواكبة التكنولوجیا و البحث العلمي ان القیادات   

األكادیمیة قصرت في مواكبة تلك التكنولوجیا وفي إقناع مختلف الجھات بأھمیة البحث العلمي، الفتا 
رم لكنھ یبقى منخفضا الى أن اإلنفاق على البحث العلمي تضاعف عشر مرات خالل العام المنص

من موازنة الجامعة للبحث % ١٠بالقیاس إلى المستوى المطلوب،  معربا عن تطلعھ إلى تخصیص 
  .العلمي

 ٢٥وكشف الزعبي عن توجھ الجامعة إلى رفع الطاقة االستیعابیة للتعلیم التقني الذي تمت ھیكلتھ الى 
طالبا ، فیما تم استحداث )٧٠٣٣(حالیا  ألف طالب حیث یبلغ عدد طلبة التعلیم التقني في الجامعة

ألف فرصة  ١٥تخصصا جدیدا بعد إجراء دراسات مسحیة لسوق العمل بینت وجود  ٢٩وھیكلة 
  . عمل في تخصصات غیر مدرجة في الكلیات الجامعیة المتوسطة

جامعة، ولفت الزعبي إلى أن تناقص الدعم الحكومي المالي للتعلیم التقني أدى إلى استنزاف موارد ال 
ملیون سنویا تدفع من  ١٧حیث زاد الفرق بین تكلفة ھذه البرامج والرسوم التي یدفعھا الطالب عن 

  . موازنة الجامعة األكادیمیة، مما حد من قدرة الجامعة على مواكبة التطورات العالمیة التكنولوجیة
المختلفة في كلیات الجامعة بلغ وأشار في ھذا السیاق إلى أن أعداد الملتحقین في برامج التعلیم التقني 

طالبا في الكلیات  ١٠٢٥١تخصصا، یضاف لھم  ٧٣طالبا موزعین على  ٧٠٣٣العام الماضي 
الوطنیة العسكریة والحكومیة والخاصة التي تقع تحت اإلشراف األكادیمي للبلقاء التطبیقیة، ورغم 

لتكنولوجیة والحصن الجامعیة، كل ھذه الظروف إال أن خریجي كلیات الجامعة، وتحدیدا الھندسة ا
  .»ومعان الجامعیة، یلتحقون مباشرة بسوق العمل

وقال الزعبي ان الجامعة قامت بھیكلة نفسھا على ثالثة مستویات، البكالوریوس والدرجة الجامعیة 
مع الخطة اإلستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد «وبما یتماشى » الدبلوم التقني والتطبیقي«المتوسطة 

  .»لبشریة والتوسع بالتعلیم التقني تحقیقا للرؤى الملكیة السامیةا
كلیات تعنى بالتعلیم التقني وفقا لخطط  ٤وأشار إلى أن الھیكلة شملت تطویر الخطة التعلیمیة في 

عالمیة لتكون نموذجا یمكن البناء علیھ مستقبال، حیث تم اختیار كلیات الھندسة التكنولوجیة في عمان 
  . ، الحصن الجامعیة، معان الجامعیة، والسلط التقنیة، لنقل النماذج العالمیة إلیھا)بولیتكنیك(

  طلبة نیوز/٩:الدستور ص
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موضحا أن ھذا یعني نقل نماذج عالمیة بخططھا واعتمادھا العالمي،  وبناء برامج تقنیة مزودة 
، بما یلبي الرغبة »بولتكنیك«بأحدث وسائل التدریب والتعلیم بحیث تتحول ھذه الكلیات إلى كلیات 

  .»بولتیكنیك«الملكیة  بان یكون في كل إقلیم من أقالیم المملكة كلیة 
على مساحة المملكة، ففي حین أن مركز الجامعة في مدینة السلط » البلقاء التطبیقیة«وتتوزع كلیات 

كلیة خارج مركز الجامعة تتوزع على مختلف أقالیم المملكة حیث  ١٣كلیة، إضافة إلى  ١٩یضم 
في عمان وكلیة في الزرقاء، فضال عن كلیة األمیرة  ٣في الجنوب و ٤الشمال و كلیات في ٣یوجد 

  .رحمة في عالن
، وتمنح باإلضافة إلى برامج البكالوریوس، درجة الدبلوم ١٩٩٧وأنشئت جامعة البقاء التطبیقیة عام  
بلغ عدد ألف في مركز الجامعة، وی ١٢ألف طالب وطالبة منھم  ٤١ویتلقى التعلیم فیھا » الشامل«

تخصص منھا  تخصصات تنفرد بھا جامعة البلقاء عن بقیة  ٧٣التخصصات التي تقدمھا الجامعة 
الجامعات األردنیة مثل ھندسة الموارد والمعادن و الجیومتكس وأمن المعلومات الفضائي وھندسة 

  .المساحة
نح الدرجة وأشار الزعبي إلى أن الجامعة تتمیز بكثیر من التخصصات، فضال عن تمیزھا بم

، مبینا أن الجامعة تسعى إلعادة ھیكلة نفسھا )دبلوم التعلیم التقني والتطبیقي(الجامعیة المتوسطة 
بإعادة النظر في التخصصات الراكدة والمشبعة بالتنسیق مع دیوان الخدمة المدنیة، كما قمنا بإجراء 

القطاعات االقتصادیة  دراسة للسوق المحلي بالتعاون مع الشركات والقطاع الصناعي ومختلف
والقطاع الخاص وحددنا االحتیاجات المستقبلیة لسوق العمل ونركز على التخصصات التي یحتاجھا 

  .السوق
، وإذا وجدنا من خالل التجربة حاجة إلجراء تعدیل على «  مرنة ودینامیكیة «وأوضح أن الجامعة  

یاجات السوق، فإذا وجدنا ان ھناك الخطط، فسنقوم بإجراء التعدیل المناسب،  كما سنراقب احت
تخصصات أصبحت مشبعة فسنتوقف عن قبول الطلبة فیھا على مستوى الدرجة الجامعیة المتوسطة 

  .وقمنا بالفعل بأیقاف الكثیر من التخصصات اإلنسانیة التي ال یحتاجھا السوق
ي اجتیاز امتحان التوجیھي، وحول تقییمھ لتجربة تدریس الدبلوم الفني للطلبة الذین لم یحالفھم الحظ ف 

أنا لم أكن راضیا عن ھذا البرنامج، لكننا وافقنا علیھ ألبعاد وطنیة تتعلق بمستقبل « قال الزعبي 
مشیرا إلى أن البرنامج لم یحقق النجاح المرجو منھ « الطلبة الذین أخفقوا في اجتیاز الثانویة العامة 

. ن التوجیھي أو یقومون بالتوجھ إلى سوق العمل مباشرةالن غالبیة الطلبة یقررون إعادة تقدیم امتحا
واستعرض الزعبي التغییر على الخطط الدراسیة للدرجة الجامعیة المتوسطة التي بدأ العمل بھا 

ً إلى أن الجامعة  تعمل على تغییر البنیة التحتیة التكنولوجیة «اعتبارا من العام الدراسي الحالي، الفتا
تبرات محاكاة، أما بالنسبة للتدریب العملي، فقد وقعنا اتفاقیات مع غرفة في مختبراتھا لتصبح مخ

  .»صناعة األردن والقطاع الخاص لتدریب الطلبة في المصانع والشركات
وبالنسبة لتطویر البنیة التحتیة تزامنا مع تطویر وإعادة الھیكلة للتعلیم التقني والتطبیقي، قال الزعبي، 

مالي الذي كانت تمر فیھ والكلفة العالیة للتعلیم التقني حیث كانت تتكبد نحو ان الجامعة نظرا للوضع ال
ملیون دینار سنویا من موازنتھا لإلنفاق على التعلیم التقني، كانت تعاني من قدم البنیة التحتیة  ١٧

والمختبرات، أما اآلن فقد باشرت بتنفیذ خطة لتحدیث المختبرات ومشاغلھا الھندسیة وخاصة في 
  .خصصات التقنیةالت
لن یكون « وفیما إذا كان ھنالك نیة لتطویر االمتحان الشامل، أوضح الزعبي أن االمتحان الشامل  

من االمتحان الشامل لقیاس مھارات الطلبة % ٧٥كما ھو علیھ اآلن، حیث سیكون  ٢٠١٩في عام 
إلى أن لجنة مشتركة   الحیاتیة والتشغیلیة والتقنیة والعملیة مع اإلبقاء على جزء نظري، الفتا

لالمتحان تضم خبراء من القطاع الخاص والنقابات المھنیة ذات العالقة، وخبراء من الجامعة ستقوم 
وأعرب الزعبي عن ثقتھ بخطط تطویر التعلیم العام و برنامج الثانویة العامة . بقیاس مھارات الطلبة
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إیجابي على التعلیم العالي، مبینا  أنھ ال متوقعا أن یكون للخطط التطویریة ھذه انعكاس » التوجیھي«
  .یمكن إنكار وجود خلل في مدخالت التعلیم العالي حالیا

وحول استقاللیة الجامعات قال الزعبي انھ ومنذ تسلمھ موقعھ الحالي رئیسا للجامعة لم یلمس أیة 
ى أن الجامعة ال محاوالت للتدخل في عمل ومسیرة الجامعة من قبل وزارة التعلیم العالي، الفتا إل

تدار من قبل شخص فھناك مجالس الحاكمیة التي تصنع القرارات و السیاسیات العامة وھناك أیضا 
  .مجالس امناء  تلعب دورا مھما في تحدید مسار كل جامعة وسیاستھا العامة

ھ ال وفیما یتعلق بتوجھ الحكومة لربط التعیین في الجامعات بدیوان الخدمة المدنیة قال الزعبي ان
یعارض ھذا األمر طالما تعلق بالتعیینات اإلداریة لكن التعیینات األكادیمیة یجب أن تبقى قرار 
الجامعة الن لكل جامعة خصوصیتھا ونظرتھا كما أن مشرفي المختبرات یتوجب أن یبقى تعیینھم 

د اإلعالن عنھا رھنا بقرار الجامعة ، ودیوان الخدمة المدنیة ویھمھ رفد الجامعة بكفاءات إداریة بع
  .بالتنسیق معھ
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  سیناریو ركیك ومخرج بائس: دراما تغییر رؤساء الجامعات
  

كشفت بیانات ومعلومات حصل علیھا المحرر المتجول بأن ملف تقییم رؤساء الجامعات الرسمیة 
یشوبھ الكثیر من اللغط وان التباین الحكومي في وجھات النظر یؤثر بشكل واضح على طریقة ادارة 

لملف من قبل وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي واعضاء مجلس التعلیم ا
المعلومات التي حصلت علیھا طلبة نیوز تفید بان لجنة الخبراء االولى قامت باجراء تفییم ...العالي 

مجلس التعلیم العالي المقر من قبل  ١٤شامل وكامل للجامعات بما فیھا كافة المعاییر الواردة في البند 
اال اللجنة رفضت ان یتم تضمین التقریر شكاوى غیر معززة بوثائق او دالئل حسیة تدعي بوجود 
تجاوزات لبعض رؤساء الجامعات وھي عبارة عن شكاوى قدمت اما لرئاسة الوزراء بطریقة فاعل 

ن اعضاء في اللجنة نفوا اال ا....خیر او لوزیر التعلیم العالي او تم ارسال بعضھا عن طریق نواب 
نفیا قاطعا ان وزیر التعلیم العالي زودھم بتقاریر صادرة عن ھیئة مكافحة الفساد بحقایا من االدارات 
الجامعیة معتبرین ان مثل ھذه القصایا یجب ان تعالج مباسرة ودون لجان او تقاریر وان اي سخص 

  ....بحقھ دون تلكؤ یثبت علیھ شبھات فساد یجب اتخاذ االجراءات القانونیة 
  

وبحسب البیانات المؤكدة فان اعمال لجنة الخبراء التي ترأسھا الدكتور امین محمود شھدت اجراءات 
كانت محط اعتراض من قبل اعضاء فیھا حیث ان تقریر اللجنة تضمن اعطاء عالمات تقییم 

ستھدافھم حیث ان لالدارات الجامعیة وقد تم تخفیض عالمات بعض الرؤساء دون غیرھم من اجل ا
ولم یتم الوقوف عند  ٦٢الى  ٨٦ورئیس جامعة مھمة من  ٥٠الى  ٩٠البعض خفضت عالمتھ من 

ملون لتواقیعھم ووضعھا على  scanھذا الحد فقد تم تجاھل بعض اعضاء اللجنة و وتم عمل سكانر 
ا من قبل رئیس التقریر الذي تم التالعب فیھ واضافة توقیع مدیر الشرمة التي تمت االستعانھ بھ

اللجنة ووزیر التعلیم العالي للمساھمة في اعداد التقریر وتم الغاء اجتماعات كانت مقرة للجنة وعندما 
كشف االمر من قبل اعضاء اللجنة وتدخل بعض النواب لدى رئیس الوزراء الدكتور ھاني الملقي 

نت علیھ واخبره انھ لیس للحكومة وجھ رئیس الوزراء وزیر التعلیم العالي باعادة العالمات الى ما كا
  .نیة بتغییر رؤساء الجامعات

وعلى اثر ذلك عقد اجتماع للجنة الخبراء وتم اعادة التقریر الى ماكان علیھ وتم التوافق على الصیغة 
اال ان تشكیل لجنة ثانیة من قبل مجلس ...بین كافة االعضاء والتوقیع على التقریر بشكل رسمي 

تكلیفھا بمھام وضع توصیات محددة وتضمین التقریر وقائع من فحوى الشكاوى غیر التعلیم العالي و 
المعززة بالبراھین واالدلة یعد محاولة التفافیة على تقریر لجنة الخبراء التي لم ترضى بان تكون اداة 

كما وان تشكیل اللجنة من قبل اعضاء في المجلس ....من اجل االیقاع برؤساء الجامعات 
ووزیر التعلیم العالي الدكتور عادل الطویسي المتضاربة عن الموضوع فحینا یتحدث وتصریحات 

عن مبدأ الثواب والعقاب ومرة أخرى یعلن في تلفزیون محلي انھ لیس من المتطق تغییر رئیس 
وفي تصریحات اخرى یؤكد انھ ضد تفییر رؤساء ...جامعة لم یمضي على تعیینھ سنة واحدة 

  ....ثم یعود ویقول انھ سیتخذ قرارات بحق االدارات الجامعیة المقصرة  الجامعات بشكل جماعي
اما عن ما یعلنھ رئیس الحكومة الدكتور ھاني الملقي للنواب وما یقابلھ من تصرفات مخالفة من قبل 
التعلیم العالي یوحي بان ھناك فلم بلیودي محروق و سیناریو ركیك لتغییر رؤساء الجامعات وان 

فتنفیذ السیناریو الذي ال یعرف من المحرك لھ یتم بطریقة غیر منھجیة وخارج اطر  المخرج بائس
والسؤال اذا كانت لدى الحكومة اي ملفات او ثبوت اي شبھات او ...المنطق والعرف االكادیمي 

تجاوزات بحق ایا من رؤساء الجامعات لماذا ال یتم اعالنھا واتخاذ االحراءات القانونیة وتحویل 
  للجھات القضائیة المختصة؟الملف 

  
  "الھلیلة"وفي حال ارادات الحكومة تغییر ایا من رؤساء الجامعات فھل ھي بحاجة لكل ھذه 

  طلبة نیوز
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  »العلوم اإلسالمیة«صنادیق دعم الطالب ال تشمل طلبة : مصادر

  
لن اكدت مصادر مطلعة ان الطلبة المقبولین ضمن قائمة القبول الموحد في جامعة العلوم اإلسالمیة 

تشملھم  صنادیق دعم الطالب الجامعي ، الن شمول الجامعة بصنادیق الدعم ال تخضع لھا اال 
الجامعات الرسمیة ، والجامعة اإلسالمیة تخضع لقانون خاص فال یمكن ادراجھا تحت قائمة 
الجامعات الرسمیة او قبول طلبتھا بمظلة الصنادیق من منح وقروض ، ووفقا لذات المصادر فانھ 

  .م اخضاع طلبة الجامعة لشمولھم بالصنادیق للدراسة خالل العام المقبلسیت
وأشارت ذات المصادر الى ان المطالبات بإخضاع الطلبة الى مظلة الصنادیق ال یمكن ان یحصل 
العام الحالي الن ذلك یحتاج الى تغییرات وتعدیالت باألنظمة، وال یمكن ان یكون ذلك ممكنا، إضافة 

ول حوالي الف  طالب من المقبولین في الجامعة او یقل  في حال انطبقت علیھم الى ذلك فأن شم
الشروط بحاجة الى مبالغ مالیة كبیره وفقا لتوزیعھم على االلویة والمحافظات، وموازنة الصندوق ال 

  تكفي لذلك للعام الحالي ضمن الموازنة المخصصة لطلبة الجامعات الرسمیة 
الف طلب ، تمھیدا الغالق باب التقدیم یوم االحد  ٣٨المقدمة للصنادیق الى ذلك، وصل عدد الطلبات 

الحالي ، حیث دعت الوزارة الطلبة الى تسلیم اوراقھم  بعد طباعة الطلب وختمھ  من  ١٩المقبل 
تفید بان  بیانات الطالب صحیحة ومن ثم تسلیمھ للمستشار الثقافي في جامعاتھم « القبول والتسجیل 

  .د حیث لن یتم استالم اوراقھم بعد ھذا التاریخ قبل یوم االح

  ٧-١:الدستور ص



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

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

QF-DMPR-02.01 
17 

  
  
  

  
  "!المنھج"تغییر 

  
  محمد ابو رمان

ً أ ) أستاذ العلوم السیاسیة في جامعة القاھرة(د حمدي عبد الرحمن .تستحق الدراسة التي نشرھا مؤخرا
اآلسیویة  -ةفي الجریدة األفریقی" (منظور بدیل لدراسة العلوم السیاسیة في شمال أفریقیا"بعنوان 

واالجتماعیة (االھتمام والقراءة المعّمقة من قبل المتخصصین في العلوم السیاسیة ) للعلوم االجتماعیة
 ً   .  في العالم العربي، وفي األردن بصورة خاصة) عموما

ً بالتنبؤ  یبدأ الباحث من تساؤل مرتبط بفشل علماء وأساتذة السیاسة في مصر والعالم العربي عموما
؟ ثم فشلھم في التنبؤ باألحداث الالحقة من سیطرة الجیش على ٢٠١١الربیع العربي في العام بأحداث 

، ویمكن تطبیق ھذا الفشل على كثیر من األحداث والوقائع التي ٢٠١٣السلطة مّرة أخرى في مصر 
  .قلبت الواقع العربي في األعوام الماضیة

درجة كبیرة من األھمیة لحالة حقل العلوم  یلج بنا ھذا التساؤل إلى مناقشة عمیقة منھجیة على
السیاسیة في العالم العربي، ومدى الضعف والقصور فیھ، بالرغم من ھذا الكّم من األساتذة والطالب 

  .والباحثین ومراكز الدراسات واألبحاث
بصورة خاصة (البحثي العربي  -یحلل عبد الرحمن األسباب التي تقف وراء ھذا العجز المعرفي

في مجال العلوم السیاسیة، ویشیر إلى جملة من األسباب منھا أّن نسبة كبیرة من ) األفریقي الشمال
أساتذة العلوم السیاسیة ما یزالون یدّرسون ویعتمدون النظریات والمناھج الغربیة القدیمة في العلوم 

تنمیة السیاسیة، السیاسیة، وربما یعود أغلبھا إلى مرحلة الخمسینیات، مثلما ھي الحال في نظریات ال
 ،ً التي ُولدت مرتبطة بلحظة تاریخیة معینة، وبضرورات سیاسیة مختلفة عن الحالة العربیة عموما
وھكذا، مثلما ھي الحال في التناقض بین األوضاع السیاسیة والتوجھات األیدیولوجیة للباحثین من 

ت المجتمع ومشكالتھ وبین جھة، ومنطق البحث العلمي من جھٍة ثانیة، وعدم االنسجام بین أولویا
  !اھتمامات األكادیمیین والباحثین الواقعیة

ثّمة تفاصیل عدیدة مھمة في ھذه الدراسة، عن المحاوالت التي قامت في بعض الدول العربیة، 
توطین العلوم "بخاصة في مصر، من أجل بناء مجتمع علمي لدراسة السیاسة، أو بعبارة أخرى 

العالم السیاسي المعروف، الذي رّكز على األبعاد الحضاریة (امد ربیع ، من خالل جھود ح"السیاسیة
ً عبر تالمیذه في مجال بناء )وعلى الفكر السیاسي اإلسالمي ُترجم الحقا ، لكن حتى جھود ربیع لم ت

ً في دراسة السیاسات العربیة واألنظمة السیاسیة  ّة وعمقا مفاھیم ومقتربات منھجیة علمیة أكثر دق
لعالقة بین السلطة والمجتمع والمدني والعسكري والدین والدولة وأزمات الھویات وإشكالیات ا

ً عن القدرة على تحلیل الظواھر السیاسیة واالجتماعیة، واالنتقال  واألقلیات في العالم العربي، فضال
  .منھا إلدارة التغییر، والتنبؤ بسیناریوھات المراحل القادمة

ّھا تضعن ً، یتم التعامل معھ بصورة ثانویة، من قبل أستدعي ھذه الدراسة ألن ا أمام جانب مْغفل تماما
ً تجسیر الفجوة الھائلة بین المعرفة والسیاسة، وال أقصد  أصحاب القرار في األردن، وأعني ھنا تماما
ً، لذلك لدینا نقص شدید، بل ندرة في  فقط البحث السیاسي، على أھمیتھ، بل العلوم االجتماعیة عموما

والخبراء، المتخصصین بقضایا تمّثل أولویات للمجتمع والدولة، بالرغم من الكم الھائل  الباحثین
المتراكم من رسائل الماجستیر والدكتوراة التي ال تساھم بأّي درجة من الدرجات في العالم الواقعي، 

  !وكأّن الجامعات األردنیة والباحثین من كوكب والسیاسات العامة من كوكب آخر

  الكتروني الغد 

 مقاالت
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ً، ھنالك ضرورة الیوم لباحثین متخصصین بالشأن اإلسرائیلي لو أخذنا ا لبحث السیاسي، مثال
واإلیراني والعراقي والسوري والسعودي، وفي دول آسیا الوسطى، بل وفي تحلیل السیاسة الخارجیة 
األردنیة بصورة دقیقة، والنظام اإلقلیمي العربي، وأزمات الھویة العرقیة والطائفیة، وحالة الدولة 

وطنیة، كي نفھم المنطقة وما یحدث حولنا كي نعرف أین نضع أقدامنا، فلو عدنا ألبحاث ودراسات ال
، كم سنجد مقاربات منھجیة ..أساتذة السیاسة والعالقات الدولیة والنظم السیاسیة واالجتماع السیاسي

، فائدة، كل ھذه األقسام والكلیات والدرجات العلم! تساعدنا على ذلك؟ ً   !یة؟ما ھي، إذا
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  من یدرك مرامي التجربة: في ذكرى الحسین
  
  

  خالد شنیكات. د
  

تمر الذكرى السنویة على رحیل الحسین طیب هللا ثراه، كما الدھر الذي یطوي بسرعة كومیض 
البرق، عاصرت عھد الحسین وانا طالب في الجامعة، وجذبني نمط القیادة وكاریزمیة الشخصیة، بل 

ع القضایا السیاسیة، فقررت وانا طالب في ماجستیر العلوم السیاسیة في أبھرني اسلوب التعاطي م
الجامعة االردنیة، ان یكون موضوع رسالتي ھو اثر عامل الشخصیة في صناعة السیاسة الخارجیة، 
وان یكون دراسة شخصیة الحسین ھو تطبیق العملي على كیفیة صناعة السیاسة الخارجیة وادارتھا، 

  .االعجاب بالشخصیة الى مرحلة البحث فیھا وفھم ابعادھاوانتقلت من مرحلة 
  

وفي عالم البحث تختلف االنطباعات عن عالم البحث في حقائق، وتكون المسائل مركبة، بل معقدة 
دائما وال تقرأ من جانب واحد، وتترابط االحداث مع بعضھا بشكل مدھش وفرید، ویطرح التساؤل 

  .على الباحث كیف تم ادارة كل ذلك
دعونا نعود ألحداث محددة، فحینما كانت القومیة المتزمتة والمتطرفة تستھدف التغییر الرادیكالي في 
كل الدول، كان االردن في عین العاصفة، وأمنھ على المحك، ولم یكن الحسین في صراع مع 

بنى القومیة، بل كان من المؤمنین بھا، ولكن لیس على طریقتھم، فالقضیة لیست وحدة اندماجیة ت
ببیان رقم واحد، ان القومیة ھي بناء مؤسسات ونسج مصالح وتعزیز تكاملھا، ولیست قرارات 
مزاجیة یتم أخذھا في الصباح، لیتم االنقالب علیھا في المساء بنفس طریقة اتخاذ قرار الصباح، 

مم، وان والقومیة في ذھن الحسین لیست الصراع مع االخر، بل ان یكون لالمة العربیة مكانا بین األ
  .یكون ھناك حصة لھذه االمة في المساھمة الحضاریة على المستوى االنساني

  
والن العالم العربي لم یعرف االستقرار، بل عاش أزمات متالحقة بین دولھ، وذات طابع مفاجئ، 
تحرك الحسین بمھاراتھ التفاوضیة الخاصة للتوسط بقوة للم الشمل واطفاء ھذه االزمات قبل تفاقمھا، 
وكانت ازمة الیمن في التسعینیات شاھدة على جھد الحسین، ومحاوالت المصالحة بین العراق 
وسوریا والخلیج، وادار أزمة ما عرف بخالد مشعل بنجاح ساحق، بل ان الحسین نفسھ من قاد جھد 
المصالحة مع القوى االخرى التي اختلفت معھ على السیاسات المحلیة والخارجیة، وبدى واضحا في 

خصیتھ السمو والتسامح واالبتعاد عن االنتقام، وكان االنقالب الدموي ووحشتیھ بحق االسرة ش
شاھدا على كیفیة تعامل الحسین مع الموقف، وبحكم التركیبة  ١٩٥٨الھاشمیة المالكة في العراق عام 

في الفریدة للشخصیة، وعمق التجارب التي اّثرت بھا، تجلت حكمة وتسامح الشخصیة بشكل واضح 
عالقتھ مع المعارضة السیاسیة، فلم یعرف االردن حكم االعدام بحق المعارضة، وبمعنى اخر ان 
االزمات المتتالیة عّمقت خبرات الحسین في ادارة االزمات الالحقة وحلھا، وبدت قدرة الحسین على 

  .التعلم من التجارب استثنائیة
  

غربیة، وجدلیة المصلحة في العالقة، وعرف وفي العالقة مع الغرب، فھم الحسین جیدا الثقافة ال
مداخل القرار الغربي، وبنى عالقات شخصیة مع زعماء الغرب قادتھ لتجاوز الكثیر من االزمات 
التي واجھت االردن، وحتى العالم العربي، وتحدث الحسین مع الغرب بصفتھ یمثل العرب في 

  عمون
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مصالح العربیة قدما لألمام، ویحافظ علیھا، قضیتھم االساسیة اي القضیة الفلسطینیة، وبما یدفع بال
  .وھیمن على العالقة عامل الثقة واالحترام

  
وعلى مستوى السیاسات المحلیة والحكومیة، بدا الحسین مدركا لمسألة دوران النخبة وتغییر 
الحكومات وربط ذلك باإلنجاز، فال قدسیة ألي مسؤول لیبقى الوطن، وبدا تجنید النخبة یصب في 

التجاه، وشھدت الحیاة السیاسیة حالة من الحیویة والفعالیة، ولم تعرف الحیاة السیاسیة حالة ذات ا
  .السكون، وتجلت ذلك في كثیر من االنجازات على المستوى التعلیمي والبنیة التحتیة المتقدمة

  
ستقرة كان نزاعا نحو التوافق، والمیل الى تفھم االخر وسلوكھ، وظھرت عقیدة الحسین السیاسیة م

ومتماسكة، وكان العقل المفتوح سمة ثابتة في شخصیتھ، وعاش حالة سالم داخلي مع الضمیر، 
  .وظھر ان جمیع من قابلھم كانوا اصدقاءه، وفي متناول یده
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  التـعـلـیــــم المـھــنـــي والتــقــنـــــي
  

  محمد طالب عبیدات. د
  

 - رغم من الجھود الوطنیة المخلصة المبذولة لمواجھتھابال –التحدیات التي تواجھ التعلیم العالي جسام 
منھا الكم الطالبي وأعداد الخریجین وثقافة الشھادات وجودة التعلیم العالي وتكرار وتداخل 
التخصصات في الجامعات بمسمیات مختلفة ومضمون واحد، ضّعف احداث توجھ استراتیجي 

ومرونة المواءمة بین مخرجات التعلیم  متكامل على المستوى الوطني فیما یتعلق بالتخصصات
العالي واحتیاجات سوق العمل المتغیرة واالنغالق على احتیاجات السوق المحلي دون أخذ األبعاد 
المستقبلیة المحتملة للسوق اقلیمیا ودولیا ودخول جامعات أجنبیة الى السوق العربیة وأنظمة تعلیمیة 

! دیمي دون التقني، بالرغم من أن حاجات سوق العمل تقنیّةغیر تقلیدیة والتوّجھ صوب التعلیم األكا
اضافة للحاكمیة واالدارة الجامعیة واستقاللیة الجامعات والمؤسسیة والتمویل وھجرة العقول 
والشفافیة والمساءلة وسیاسات القبول وضمان الجودة والبیئة الجامعیة والبحث العلمي والربحیة 

  .وغیرھا
والتقني في األردن والمنطقة العربیة متأخر عن ركب التطور التكنولوجي فواقع التعلیم المھني 

نظرة المجتمع الدونیة الى ھذا النوع من التعلیم، : العالمي، وذلك یعود  الى أسباب عدیدة أبرزھا
ً غیر مؤھلین  والثقافة المجتمعیة وثقافة العیب، وضعف مخرجات التعلیم العام الذي ینتج طالبا

بداع والموھبة، وثقافة الصم والحفظ في التعلیم العام دون التركیز على حل المشاكل لالبتكار واال
والمعضالت ومواجھة التحدیات، وعدم االستثمار في مواھب ومجاالت ابداع الطلبة، وقلة الحوافز 

  .المالیة عند التشغیل وربما یكون ھذا ھو السبب األھم والمطلوب تعزیزه من قبل الحكومة
الجمیع أن الھرم التعلیمي في األردن مقلوب، أي أن نسب الذین یذھبون للتعلیم المھني  كما یعلم

بالرغم من حاجات سوق العمل لذلك، بید أن البقیة یمثلون حملة الشھادات % ١٢والتقني ال تتجاوز 
ل الُمتكّدسة وغیر المطلوبة لسوقي العمل المحلي واالقلیمي، ما أّدى لتكّدس العاطلین عن العم

وبكثافة، وما أّدى لفوضى في سوق العمل وتواجد أكثر من ملیون عامل من خارج األردن منھم أكثر 
ألف طلب عمل لحاملي الشھادات من  ٣٨٠من النصف دون تصاریح عمل، بید أن ھنالك أكثر من 

ور حوالي األردنیین طلباتھما تراوح مكانھا في أروقة دیوان الخدمة المدنیة، فنسبة البطالة بین الذك
ّف فقط %٣٣واالناث % ١٨ ً، یعني كل % ٩- ٦، والقطاع الرسمي یوظ من المتقدمین للوظائف سنویا
ّع تنافس كل  ٢٠٢٠خریجین یتنافسون على فرصة عمل واحدة، وفي العام  ١٠ على فرصة  ٢٠متوق

لوجیا المھارات التي یتطلبھا عصر التكنو! عمل واحدة، مما یعني أنھم حملة شھادات دون مھارات
وكأني أقول أننا أمام طوابیر عاطلین لبطالة ! واأللفیة الثالثة والتي أساسھا تقني ومھني ال أكادیمي

مقنعة غیر مطلوبھ في السوق كنتیجة الرضاء الرغبات التي یحتاجوھا وأھلیھم، وبالطبع المطلوب 
  !والحل لتلك المضلة ھو مواءمة مخرجات التعلیم العالي مع سوق العمل

قابل تنبّھ األردن لذلك بناء على توجیھات ملكیة سامیة وشّكل لجنة الموارد البشریة والتي خلصت بالم
ً الى % ١٢الستراتیجیة الموارد البشریة والتي أوصت لضرورة التحّول من  في التعلیم التقني حالیا

ً من أن ال تبدأ، وھذا الت% ٤٥ ً خیرا حّول بالطبع خالل العشر سنوات القادمة، وأن تبدأ متأخرا
ألفا في التعلیم  ١٨سیساھم في تغییر حال ھرمنا التعلیمي المقلوب، فھذا العام تم انخراط حوالي 

التقني وأقل منھا بقلیل في التعلیم المھني كنتیجة للتعدیل األخیر على تعلیمات الدبلوم المھني في 
ً البلقاء التطبیقیة دون الحاجة للنجاح في الثان   .ویة العامةالجامعات وخصوصا

بالمقابل مطلوب التطویر في برامج التدریب والتأھیل المھني حیث ھنالك ازدیاد في فئة الشباب  
الباحثین عن عمل لیس في األردن فحسب بل في منطقة اقلیم الشرق األوسط والخلیج العربي برّمتھ، 

  .العمل وبالتالي مطلوب تطویر المھارات التي یمتلكھا الشباب لتكون مواءمة لسوق

  الكترونيالدستور 
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كما تقوم بھ بعض الكلیات في القطاع الخاص ككلیة القدس وكذلك في  –بالطبع ھنالك أفكار طموحة 
حیث رؤیة الحكومة للنھوض في قطاع التعلیم  -الجامعات الرسمیة كجامعة البلقاء التطبیقیة وأخرى

ا یسھم في خفض معدل التقني والتدریب المھني لرفد سوق العمل باحتیاجاتھ من العمالة الماھرة وبم
  .البطالة بین الشباب، وھذا لن یتم اال بالمھارات الالزمة لذلك

ً لتعزیز التنسیق بین وزارة العمل والمجموعات ذات الصبغة المھنیة والتقنیة  –وربما نحتاج أیضا
والصنادیق االقراضیة مثل صندوق التنمیة والتشغیل وصندوق تنمیة المحافظات  -كلمینوس وغیرھا

ندوق تنمیة الصادرات وغیرھا بھدف زیادة االستفادة من النوافذ االقراضیة لدعم اقامة وص
مشروعات للشباب المتدربین سیما وان االموال متوفرة لدى ھذه الصنادیق كما ان االفكار الخاصة 

  .بالمشاریع متوفرة لدى الشباب المتدربین
ي خانة التعلیم المھني والتقني كبرنامج الدبلوم كما أن ھنالك بعض البرامج الناجحة التي باتت تصّب ف

الفني في جامعة البلقاء التطبیقیة، فمطلوب أن تحوي كل جامعة منظومة متكاملة للتعلیم التقني 
ً أن التعدیالت األخیرة على الثانویة العامة ربما تحث الطلبة التوجھ  والتأھیل والتدریب، وخصوصا

 ٤٠فما فوق و%  ٥٠لمبادرة لذلك، فقرار السماح لمن یحوز معدل للتعلیم التقني وتعزز فیھم روح ا
في كل مبحث بمواصلة تعلیمھ، سیزید من عدد الطلبة الذین یحق لھم االلتحاق بالتعلیم التقني % 

وكلیات الجامعیة المتوسطة، بالرغم من التخّوف بأنھ سیؤول الھمال بعض المواد األساسیة عند 
بعد % ٤٠سنویا لعشرة سنوات لیصبح التقني % ٤-٢كادیمیة بواقع وخفض التخصصات األ! البعض

  .عشر سنوات أمر جید وسیصب في مصلحة الطلبة والخریجین وسوق العمل
وبناء مجتمع الریادة واالعمال الصغیرة والمتوسطة واحد من الطروحات المھمة التي تقلل من 

ك نظرات ورؤى استشرافیة واستباقیة البطالة وتجعل الخریجین مؤھلین لولوج سوق العمل، وھنال
لبناء االقتصاد المعرفي والتنموي واقتصاد السوق للحقبة القادمة، تماما كما ھي خطة النھوض وخطة 

  .التحفیز االقتصادي في االردن
ً اللغات  وباتت المھارات الناعمة للطلبة الجامعیین البوابة الرئیسة لمداخل سوق العمل وخصوصا

صل واالتصال وغیرھا، كما أن التشاركیة بین القطاعین العام والخاص مفصل ھام والحاسوب والتوا
لغایات المساھمة في تطویر العالقة البینیة في كافة مراحلھا بین التعلیم العالي وبیئة االعمال وسوق 
العمل، والمطلوب تلبیة احتیاجات القطاع الخاص ومؤسساتھ من الكوادر المؤھلة وتشغیلھم فیھ بما 
یتوافق مع تخصصاتھم وبما یتالءم مع الفرص الوظیفیة المتاحة، كما ھو مطلوب من القطاع الخاص 

  .تفھّم العالقة البینیة بین مؤسسات التعلیم العالي وسوق العمل
ھنالك تردد القطاع الخاص المحلي في توظیف الكوادر الوطنیة بحجة عدم مواءمة تخصصات 

لبات سوق العمل، ولذلك فان توفیر الكوادر الوطنیة المؤھلة یجب الطالب الخریج مع احتیاجات ومتط
أن ینطلق من تحدید احتیاجات سوق العمل والتخصصات المطلوبة وھذا ما یعطي لقضیة المواءمة 

ّر مھارات ناعمة اضافیة عند الخریجین  اللغات األجنبیة -أھمیة حیویة، كما أن ھنالك ضرورة لتوف
طة تعلیمیة تخدم ھذه االحتیاجات وتعمل على توفیر التخصصات التي وتوفیر خ -والحاسوب، الخ

یحتاج الیھا سوق العمل، والثقافة المجتمعیة ما زالت ال تشّجع التعلیم التقني والمھني، ولذلك ھنالك 
ضرورة الشراك أصحاب العمل في وضع السیاسات التعلیمیة والتدریبیة واعداد المناھج ومراقبة 

  .سجم سیاسات التعلیم التقني مع احتیاجات السوقجودة األداء لتن
فأسباب ضعف المواءمة ما بین مخرجات التعلیم العالي واحتیاجات سوق العمل یعود الى انخفاض 

تدني التحصیل المعرفي والتأھیل -الكفاءة النوعیة لمؤسسات التعلیم العالي التي من مؤشراتھا 
ریة والتطبیقیة، والقصور في تعزیز القیم واالتجاھات التخصصي وضعف القدرات التحلیلیة واالبتكا

ً من الخریجین  -االنتاجیة وانخفاض الكفاءة الخارجیة الكمیة والنوعیة، ویتمثل ذلك في تخریج أعدادا
  .في تخصصات ال یحتاجھا سوق العمل مع وجود عجز وطلب في تخصصات أخرى
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مل یجب أن یتعامل مع ثالثة محاور ھي ولھذا فان التعامل مع فجوة مخرجات التعلیم وسوق الع
محور سوق العمل من حیث عدم الثقة الكافیة لدى مكونات سوق العمل في قدرات وامكانات 
مؤسساتنا التعلیمیة، وغیاب الستراتیجیة تشغیل كاملة ومتكاملة، وسرعة تغییر في احتیاجات سوق 

س ذلك على استجابة مؤسسات التعلیم العمل، ونقص في البیانات المتوافرة من قبل السوق، وانعكا
الحتیاجات السوق، والمحور الثاني محور اصالحات االقتصاد من حیث تحفیز ایجاد فرص عمل في 
القطاع الخاص، وتشجیع المشاریع الصغیرة والمتوسطة، وتقدیم التسھیالت والدعم لھذه المشاریع، 

مھارات الخریجین عبر تطویر التعلیم والمحور الثالث محور تطویر التعلیم من حیث االرتقاء ب
والتدریب، لتلبي احتیاجات ومتطلبات سوق العمل، وایجاد منظومة للتوجیھ واالرشاد المھني، تبدأ 
من المرحلة المدرسیة األولى، والتجدید في طرائق التدریس والمناھج لكافة المراحل التعلیمیة، 

وجودة التعلیم عالیة وھنالك مواءة مرنة بین وھنالك قصص نجاح لدول فیھا نسب البطالة متدنیة 
  .مخرجات التعلیم العالي وسوق العمل فیھا مثل سنغافورة وفلندا وأمریكا والسوید ومالیزیا غیرھا

ً بعض  نحتاج لتطبیق استراتیجیات نوعیة لدعم المواءمة بین مخرجات التعلیم وحاجات السوق، وتالیا
المركبة، وانتھاج سیاسة التشغیل الذاتي ولیس التوظیف، تطویر التخصصات : األمثلة والطروحات

طاقة متجددة، -ودعم الشراكة بین القطاعین العام والخاص، وولوج تخصصات التعلیم المھني 
، وتطویر مفھوم الریادة والتمویل لفرص اقتصادیة لمشاریع صغیرة ومتوسطة، -ھایبرد، مساحة، الخ

ي القطاعین العام والخاص، وتجنب التكرار في التخصصات، واعتماد التنافسیة كمعیار للكفاءة ف
وتجمید القبول في التخصصات الراكدة والمشبعة، والتوسع بمساقات التعلیم االلكتروني والتعلم عن 
بعد، واعادة تأھیل الخطط الدراسیة لمواكبة متطلبات العصر وسوق العمل، والتركیز على 

ادیمیة، وانشاء وحدات التشغیل ومتابعة الخریجین والتركیز تخصصات تطبیقیة تقنیة بحتة ولیست أك
على المھارات العصریة الناعمة، والتركیز على دور البرامج التحضیریة الختیار التخصصات 

  .الجامعیة
وبصراحة مطلقة نحتاج الطالق ثورة بیضاء لمحاكاة لغة العصر في مثلث العالقة بین التعلیم 

من جھة أخرى والنھوض االقتصادي في المحصلة، على سبیل خلق وجودتھ من جھة وسوق العمل 
التغییر المنشود في الثقافة المجتمعیة القابلة لمجتمع الریادة والتعلیم التقني والمھارات الناعمة 
ّراد وسیبقى ھرمنا التعلیمي  والخشنة وتكاملیة التعلیم العام والعالي، واال فنسب البطالة ستكون باط

 ً   !مقلوبا
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 «الملل والعمل«بین .. »شباب واألملال»
 نادیا العالول

 
ً نسمع وبكثافة عن تراجع نسبة األمل بین الفئات الشبابیة ،مما حذا بأصحاب الرأي   بدأنا أخیرا

فمن ال یملك األمل ال یملك : والمختصین ومؤسسات المجتمع المدني لبحث ھذه الظاھرة المقلقة
فكیف تدیر أجیال المستقبل ظھرھا للمستقبل؟ فالناس فعال  ..فھما صنوان ال یفترقان..المستقبل
وحتى نحافظ على مرونة النفوس وتجّددھا .. وتنكمش باأللم..وتتمدد بالعمل..تصدأ بالملل.. كالمعادن

ّزالجمیع  ّق ، فال بد من خلق عالقة ایجابیة دینامیكیة بینھا وبین محیطھا لتحف ّع والتأل لتبقى بخانة التطل
فبدون ھذا الحافز سیتسلل عامل سلبي  ..ناء صغارا كبارا شیبا وشبابا ومن كافة الطبقاتبدون استث

ممتصا رحیق الصفاء والھناء من كل نفس لتصبح ملولة ضجرة قاعدة بصف » الملل«یُدعى 
نعم یلتّمان بعالقة تبادلیة .. »خایب الرجا«على » المتعوس«التّم » فنقول ..» المتعوس»و» التعاسة»

فبروز الملل وتسللھ للنفس البشریة أمر سھل وسریع وال یحتاج الى  ! كلیھما طاقاتھما السلبیةتضخ ب
حتما  !(كیف بیصیر» شوف الملل»اقعد وال تعمل و(ملخصھا .. جھد او مھارة او فصاحة او بالغة

د عنھم» األلم«وسیزید معھ » الملل«سیكبر  ّ ا واألسوأ منھما مراقبة اآلخرین وأنت قاعد فیتول
علما بأن تجنب الوقوع بالملل من  ! من راقب الناس مات ھما:وفعال صدق من قال » الحسد«

د لألمل» المستحیالت لكن یمكن تجنبھ عبر ِّ ،ولھذا فحّل مشكلة البطالة لھو » دینامو العمل المول
عن  متطلب اقتصادي ونفسي معا لما تعكسھ البطالة من مشاعر سلبیة وما تسّببھ من حزن للقاعدین

أّن رفد االنسان مادیا سیًساعد على إحیاء األمل بداخلھ وینّمیھ ولكن الى متى ؟ .. العمل صحیح
یحتاج إلشباع الجھتْین لیظل متوازنا ولھذا البد من األخذ بعین االعتبار .. فاإلنسان مادة وروح

ّت الفراغ والملل واإل فكم یحتاج  ..حباطالجانب المعنوي من األمل لخلق قناعة داخلیة تحمي من زال
الشاب وبشّدة الى وجود جانب معنوي أساسي یكون بمثابة البنیة التحتیة المعنویة لألرضیة التي سیمّد 
فیھا األمل جذوره بتربة خصبة بمعنویاتھا ، لتكون مؤھّلة لجذب العناصر المعنویة والمادیة 

فبقدر ما .. كذلك النَكد صناعة. .نعم فاألمل صناعة ! الخارجیة الضروریة المناسبة لصناعة األمل
یبدو طبیعیا متواجدا بجینات البعض ومفقودا عند البعض اآلخر ، لكن لألھل دور أساسي بتولید 
األمل بنفوس الناشئة عبر تجسیر الھوة بین األجیال بحالة إدراكھم أن للشباب عالما خاصا، لھ قوانین 

ون او یتغاضون عن وجود ھذه الفجوة العمریة تحكمھ وھو عالم ال یشبھ عالم الراشدین ممن یجھل
ّبا للنكد لتراكم  فیتعامل الواحد منھم مع الشاب وكأنھ یتعامل مع شخص في عمره وتجربتھ ووعیھ تجن
الجلید بینھما لیفقد الشباب األمل في أھلھم وأقربائھم فیبحثون عن أشخاص آخرین یضعون ثقتھم فیھم 

فكثیرا ما یتمشكل الشباب بحالة اساءتھم اإلختیار لیجدوا أنفسھم كبدیل لألھل وھذه الطامة الكبرى، 
محاطین برفاق السوء یزیّنون لھم كل قبیح ، لیغوصوا بمستنقع ال قعر لھ من االنتھاكات 
ّع جسور الحوار بین الجیلْین مما  واالنحرافات على مستوى الوعي والتصرف، ناجمة عن تقط

َة یدیر الشباب  ..نسمع عنھا ونشاھدھایعرض الناشئة الى أخطار جّمة صرنا  لألسف نصائح مجّرب
وانما السعید من یقتنع بما لدیھ فینّمیھ .. السعید لیس من ال یعیش بال مشاكل»:ظھورھم لھا مثل 

،فیعتقدون بأن الكبیر یعمل لمصلحتھ الخاصة ولیس لمصلحة الشاب، كما ان صفة الملل وعدم »
بطيء بتصرفات الكبار ھو من أبرز ما یكّدر العالقة بین الطرفین القدرة على تحمل تبعات الفعل ال

مما یجعل الشاب ملوال من االستماع لھم،وحریصا على قطع التواصل، لكونھ یشعر بأنھ المعني 
وتتعاظم مع الزمن الفجوة الناجمة عن البعد بین الجیلْین !األول وانھ سیتولى زمام أموره بنفسھ 

ما أحوجنا الى ربط شَغف الشباب وحماستھم مع حكمة الكبار : ولھذاوتتعاظم معھا مشكالتھا 
یحَق : نابذین التشبّث دوما بشعار !وصبرھم لیعملوا معا كفریق واحد متكامل باألحاسیس والخبرات

  لي ما ال یحق لغیري

  ١٤:الرأي ص
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   صندوق دعم البحث العلمي
  محمد طالب عبیدات. د

  
  
  
  

لحضور إجتماع رؤساء تحریر المجالت العلمیة  تشرفت بزیارة لصندوق دعم البحث العلمي
ً لمعالي  المدعومة من الصندوق، وعادت بي الذاكرة لعشر سنوات للوراء إذ كنت وقتئذ مستشارا
وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي عندما أنشىء الصندوق لیقوم على تطویر البحث العلمي في كل 

لة بالتنم یة اإلقتصادیة واإلجتماعیة من خالل شراكات تستثمر المجاالت اإلستراتیجیة ذات الصِّ
بالموارد البشریة واألفكار والبنى التحتیة والفوقیة لندخل ركب التنافسیة العالمیة وفق الرؤى الملكیة 

الصندوق مظلة وحاضنة بحثیة رسمیة وذراع للدولة في مجال األبحاث والدراسات . ١: السامیة
. ٢. ر في األبحاث الناجحة صوب أردن عصري وتكنولوجيوتوطین التكنولوجیا واإلستثما

الصندوق من المفروض أن یكون الھیئة المشرفة الرئیسة على ربط البحث العلمي بخطط التنمیة 
الوطنیة وحاجاتھا ومواءمتھا  لأللفیة الثالثة وحل المشاكل والتحدیات في قطاعات رئیسة كالنقل 

ً وبنجاح مّطرد جملة من . ٣. ات وغیرھاوالطاقة والمیاة وتكنولوجیا المعلوم الصندوق یتولى حالیا
األنشطة والفعالیات في دعم البحوث العلمیة والمجالت العلمیة وبعثات التمیز األكادیمي  والتنسیق 

ً . ٤. مع الجھات المحلیة والعالمیة في ھذا المجال ّقد حماسا الصندوق ومن خالل إدارتھ التي تت
 ً ً یبذل جھودا ً بالرغم  ونشاطا ً الرابع عربیا جبارة لیضع األردن على الخریطة العالمیة، فكانت فعال

من اإلنفاق على البحث العلمي وتقصیر القطاع % ٨٠من أن الحكومة ھي الممول الرئیس ألكثر من 
ً إذا ما قورن مع بعض دول الجوار. ٥. الخاص الواضح ! اإلنفاق على البحث العلمي ضعیف نسبیا

ً بذلك، لكن المفروض اإلھتمام على مستوى الوطن للمراكز وربما الجام عات ھي األكثر إھتماما
ً كذراع مھني . ٦. البحثیة في القطاعین العام والخاص إستقاللیة الصندوق ضرورة ولیست ترفا

متخصص حیث الحاجة الماسة لبحث علمي حقیقي یدعم خطط التنمیة الوطنیة ویسجل على األرض 
العاملین في الصندوق . ٧. إنتظار موازنة شحیحة أو  بیروقراطیات إداریةنتائج متمیزة دون 

ّھم من أصحاب اإلختصاص دون حموالت  زائدة، وبالتالي فیجب إستثناؤه من  أعدادھم محدودة وجل
أي برامج حكومیة قادمة لغایات دمج المؤسسات المستقلة، ال بل المطلوب إطالق العنان لھ لتشجیع 

التمییز بین أبحاث الترقیات التي تخدم األشخاص وطموحاتھم فقط من جھة، . ٨. اراإلبداع واإلبتك
وبین  البحث العلمي التطبیقي الموّجھ لخدمة الدولة وإستراتیجیاتھا ورؤاھا من جھة أخرى ضرورة 

لصالح الصندوق  ٪١دعم موازنة الصندوق وتفعیل اإلقتطاع من أرباح الشركات بواقع . ٨. حتمیة
الصندوق المكان المناسب لوضع األولویات الوطنیة . ٩. یعزز إستقاللیتھ المالیة ومواردهمباشرة 

ً البحث ً وإقلیمیا مطلوب دعم الصندوق من كل الجھات ذات العالقة . ١٠. یة والتكنولوجیة لننافس عالمیا
ً أن معالي األخ وزیر التعلیم العال ي والبحث لیحقق الرؤى واألھداف التي أوجد من أجلھا وخصوصا
: بصراحة. العلمي من أكثر الداعمین والمتحمسین لتطویر التعلیم العالي والبحث العلمي بالمملكة

البحث العلمي بترول الوطن ألن فیھ إستغالل لقدرات وطاقات قوانا البشریة الكفؤة، وعلى الحكومة 
ه الوطني المستقل والقطاع الخاص مسؤولیة تشاركیة لدعم صندوق دعم البحث العلمي لیقوم بدور

  ./صباح البحث والتطویر. لوضع أولویاتنا البحثیة وتوطین التكنولوجیا وغیرھا
  

  ٤:االنباط ص
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  السلط –یل النسور احمد صالح عق -
  
  ضاحیة الرشید - نعیمة سعید القاروط  -
  
  عین الباشا -حسن جبر موسى أبوكاشف  -
  
  الحصن –نصره عیسى دبیة  -
  
  تالع العلي - عبدالكریم مصابر عبداهللا العساف  -
  
  شارع االردن - عبداهللا محمد عبد الھادي  -
  
  بعد عودة االھل - شادي المعتز باهللا الشرایري  -
  
  ضاحیة الحاج حسن - عبدالجواد الظاھر » محمد مشھور« -
  
  الشمیساني - منى عبدالمھدي حسین الجمل  -

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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عبد السالم المجالي یحاضر الثالثاء حول خبرتھ الشخصیة خالل حقبة . رئیس الوزراء االسبق د
حسین الباني في إدارة شؤون طالل خصوصا عن منھج ال المغفور لھ بإذن اهللا الملك الحسین بن

االستراتیجیة في الجامعة  المحاضرة التي ینظمھا مركز الدراسات..الدولة وبناء مؤسساتھا الوطنیة
تعقد في مركز » نصف قرن مع الحسین«األردنیة ضمن برنامج كرسي الملك الحسین تحت عنوان 

  .الثقافي الحسین
  
  

تخفي التقدم بالسن والكرش وتقضي على الصلع جھات غیر اردنیة متخصصة ببیع مواد تجمیلیة 
عملیة التحایل .. تعرض اعالناتھا على مواقع الكترونیة محلیة تقوم بالتحایل والنصب على المواطنین

  .تتم من خالل عدم تسلیم الزبون البضاعة االصلیة الموجودة على ھذه االعالنات بل نسخة سیئة عنھا
  

.. »اعالن«دینار متحققة علیھا رسوم (  ١٩٦٠٠( العربیة بدفع وزارة المالیة طالبت جامعة عمان 
الوزارة نبھت الجامعة في حال التخلف عن الدفع الى انھا ستتخذ بحقھا اجراءات قانونیة وفقا لقانون 

  .تحصیل االموال االمیریة
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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رة العادیة نشرت جاللة الملكة رانیا العبدهللا عددا من الصور خالل حضورھا افتتاح أعمال الدو
خالل افتتاح أعمال الدورة » أمس األول«الیوم (الثانیة لمجلس األمة، وكتبت في تعلیق على إحداھا 

خالل االستماع لخطاب العرش السامي (، وفي تعلیق آخر )العادیة الثانیة لمجلس األمة الثامن عشر
الثانیة لمجلس األمة الثامن  في افتتاح أعمال الدورة العادیة» أمس األول«الذي ألقاه سیدنا الیوم 

  ).عشر
  

أحیا ناشطون على وسائل التواصل االجتماعي أمس ذكرى میالد المغفور لھ بإذن هللا الملك الحسین 
بن طالل رحمھ هللا بنشر عدد كبیر من أقوالھ المأثورة على صفحاتھم عبر وسائل التواصل 

  .ااالجتماعي المختلفة، وكانت ھذه المنشورات األكثر حضور
  

بمناسبة الیوم العالمي للطفل، یقیم المجلس الوطني لشؤون األسرة والیونیسف عند الساعة العاشرة 
الیوم العالمي للطفل «والنصف من صباح یوم اإلثنین العشرین من تشرین الثاني الجاري احتفالیة 

ذلك في مجمع وتوزیع أول كتیّب صدیق للطفل باللغة العربیة حول اتفاقیة حقوق الطفل، و» ٢٠١٧
  .الملك الحسین لألعمال

 صنارة الدستور
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لتقریر أول من أمس حول قیام بعض مصانع اإلسمنت باستخدام التربة " الغد"على إثر نشر 
الزراعیة كبدیل لمادة الكاولین، ما یؤدي لتصحر األراضي الزراعیة وتراجع خصوبتھا، أمر وزیر 

ندسي الزراعة لتشدید الرقابة واإلجراءات الزراعة خالد الحنیفات بمنح صفة الضابطة العدلیة لمھ
كما تقرر نشر دوریات من شرطة حمایة البیئة على مداخل مصانع . القانونیة بحق المخالفین

اإلسمنت، ومخاطبة مدیر عام ھیئة تنظیم قطاع الطاقة والمعادن لمنع إعطاء تصاریح لنقل وتجریف 
  .التربة الزراعیة

  
ة، یقوم رئیس جمھوریة غینیا ألفا كوندي الیوم بزیارة وزارة ضمن زیارتھ الرسمیة إلى المملك

  .الزراعة ویلتقي كبار مسؤولیھا لبحث التعاون الزراعي بین البلدین
  

. مجلس النواب بدأ قبل بدء الدورة العادیة الثانیة باالنتقال إلى فكرة مجلس نیابي إلكتروني بال ورق
خاصة " آیباد"إلكترونیا على النواب وتسلیمھم أجھزة  ھذا االنتقال تجسد في توزیع جداول األعمال

  .لكل واحد منھم
  

بادر وزیر التربیة والتعلیم الدكتور عمر الرزاز أمس إلى االتصال بالمعلم الذي تعرض في الزرقاء 
  .أول من أمس العتداء بأداة حادة، حیث اطمأن على صحة المدرس

  
الحالي إطالق  ٢٦لعمید أنور الطراونة یرعى یوم مدیر إدارة مكافحة المخدرات باألمن العام ا

، الذي ینظمھ ملتقى طالل أبو غزالة "الشباب درع الوطن الواقي.. واعي"مشروع توعوي بعنوان 
الطراونة یتحدث على ھامش إطالق المشروع في جلسة نقاشیة . المعرفي وجمعیة فرسان السالم
 .حول قضیة المخدرات وتحدیاتھا

 زواریب الغد
  


