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لة وشح المیاه األردن یواجھ تحدیات المدیونیة المرتفعة والبطا: »دراسات األردنیة«

  وتراجع اإلدارة العامة
  

  
  
  

عقد مركز الدراسات االستراتیجیة في 
الجامعة األردنیة اجتماعات اللجان 
القطاعیة لمشروع سیناریوھات األردن 

على مدار یومین في البحر المیت،  2030
بحضور رئیس الجامعة األردنیة األستاذ 

  .الدكتور عزمي محافظة
استعراض ما  وھدفت االجتماعات الى 

توصلت إلیھ اللجان من تحدیات تواجھ كل 
قطاع ومناقشة الحلول التي من شأنھا 

  .مواجھة تلك التحدیات والتعامل معھا
وأكد رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي محافظة أن مركز الدراسات االستراتیجیة یقوم بدور 

 ً ً فكریا للدولة األردنیة واستقطاب كفاءات من  مھم یتماشى وسیاسة الجامعة في أن تكون مخزونا
  .الخارج

وقدم مدیر مركز الدراسات االستراتیجیة االستاذ الدكتور موسى شتیوي في الیوم األول عرضا حول 
أھداف المشروع منذ إطالقھ، والتي تمثلت بتطویر نظرة استشراقیة ورؤیة مستقبلیة لألردن، 

لمراكز صنع القرار من أجل دعم سیاسات ذات  وتطویر مجموعة من بدائل السیاسات والمسارات
بُعد استراتیجي واتجاه إیجابي من قبل الحكومة والفاعلین غیر الحكومیین نحو السیناریوھات 

  .المستقبلیة، وبناء قاعدة بیانات شاملة حول األردن ذات بُعد ُمقارن
ردن في الفترة الماضیة، إال أنھ وقال الدكتور شتیوي إنھ بالرغم من االنجازات الكبیرة التي حققھا األ

أصبح یواجھ العدید من التحدیات، منھا التحدیات االقتصادیة كالعجز المزمن والمرضي في الموازنة 
خالل % 3و  2العامة، المدیونیة المرتفعة والتي تقترب من الخطر، تراجع نسب النمو المتوسط 

قتصادیة والتنمویة، تزاید الفجوة ، بطالة مزمنة وفي ارتفاع، ضعف السیاسات اال2010-2016
التنمویة بین المحافظات، ضعف أو تراجع نوعیة التعلیم العام العالي والبحث العلمي، ضعف البنیة 
التحتیة وضعف المواصالت العامة، شح المیاه وارتفاع كلفة الطاقة، ضعف وتراجع االدارة العامة 

تزاید الكبیر بأعداد الالجئین، تراجع الثقة والخدمات العامة، زیادة سكانیة مرتفعة إضافة لل
  .بالمؤسسات العامة الحكومیة والمنتخبة

كمیة ونوعیة، وحسب مراحل زمنیة : یذكر بأن إنجاز المشروع تطلب استخدام منھجیات متعددة
. باحثا وخبیرا في المجاالت كافة 50وقد تم تشكیل لجان قطاعیة وفنیة ضمت أكثر من . للمشروع
  .ل بشراكة مع األسكوا لتقدیم الدعم الفني للمركز وألعضاء اللجنة الفنیةوتم الدخو

وتضمنت المرحلة األولى من المشروع مراجعة التجارب السابقة األردنیة والعربیة واألدبیات 
  .العالمیة للتعرف على األطر النظریة والمنھجیة

 أخبار الجامعة 
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سات أو بدائل السیاسات في مختلف وفي الیوم التالي ناقشت اللجان القطاعیة المتخصصة حزمة السیا
القطاعات االقتصادیة والسیاسیة والتعلیمیة والصحیة، وفي مجاالت الطاقة والمیاه والمواصالت 
وتكنولوجیا المعلومات، وجملة من الحلول المقترحة للوصول إلى بدائل أو حزمة سیاسات، والتي 

ستراتیجیة باإلعداد لھ حول مشروع سیتم مناقشتھا في التقریر الذي یقوم مركز الدراسات اال
  .2030سیناریوھات األردن 

وضمت كل لجنة مجموعة من الخبراء من مؤسسات مختلفة في المجاالت المتخصصة وأكادیمیین 
وبرزت . وممثلین عن القطاع العام بغیة إشراكھ في وضع الحلول للتحدیات التي تواجھ كل قطاع

  .قضایا التعلیم والحوكمة بشكل الفت
قدم توصیات لجنة التعلیم األستاذ الدكتور محمد أبو قدیس ومنھا العمل على تعزیز استقاللیة و

الجامعات والحوكمة، واتباع أسس وسیاسات قبول تحقق العدالة، وافساح المجال أمام الجامعات لتبني 
 ً للبحوث ، وإیجاد مركز وطني )بدیل عن الدعم الحكومي(سیاسات تمویل بدیلة عن القائمة حالیا

والدراسات ومركز متخصص لضمان الجودة، ووضع إطار وطني للمؤھالت للمسارات التعلیمیة 
المھنیة والتقنیة واالكادیمیة لتسھیل عملیة االنتقال، كما دعت اللجنة إلى تحدید المنطلقات الفكریة 

قابلة للقیاس، وأن األساسیة لصیاغة المنھاج بحیث یكون معتمدا على النتاجات التربویة المختلفة وال
تكون المناھج والكتب المدرسیة واألدلة وكل المساندات الالصفیة تشجع على االبتكار والتحفیز الناقد 

  .وحل المشكالت
وقدم األستاذ الدكتور عزمي محافظة رئیس الجامعة االردنیة توصیات لجنة الصحة والتي كان من 

الصحة، وربط استراتیجیة التعلیم في القطاع الصحي  أبرزھا إعداد دراسة تحلیلیة لواقع اإلنفاق على
معھا من خالل المجلس الصحي العالي، وإنشاء ھیئة وطنیة بقانون خاص بھا تكون مسؤولة عن 
إدارة التأمین الصحي الشامل، بحیث توقف اإلعفاءات كافة وتوحد جمیع صنادیق التأمین الصحي في 

ى تعدیل نظام الرعایة الصحیة، بحیث یتم التحول إلى نظام المملكة تحت مظلة ھذه الھیئة، والعمل عل
  .یعتمد بشكل أساسي على أطباء األسرة

أما لجنة المواصالت وتكنولوجیا المعلومات فقدم توصیاتھا الدكتور صالح اللوزي مدیر عام ھیئة 
ء، ورفع تنظیم قطاع النقل؛ أبرزھا رفع كفاءة الخدمات الحكومیة وتفعیل المساءلة وقیاس االدا

ً بمشروعات البنیة  مستوى وتطویر نوعیة خدمات النقل البري المقدمة لمتلقي الخدمة، والمضي قدما
  .التحتیة لقطاع النقل البري

وعرض الدكتور إلیاس سالمة من الجامعة االردنیة توصیات لجنة المیاه وكان أبرزھا التطویر 
میة والنوعیة لكافة القطاعات وضمان استمرار المستدام لمصادر المیاه، وضمان التزوید من حیث الك

عطاء المصادر وحمایة التنوع البیئي، وحصول األردن على حقوقھ في المیاه المشتركة، ورفع كفاءة 
استخدام المیاه المعالجة واستخدامھا باألسلوب االمثل، وتحلیة میاه البحر في العقبة من خالل مشروع 

  .اون مع دول الجوار للحصول على میاه اضافیةالبحر األحمر البحر المیت، والتع
كما عرض الدكتور معن النسور توصیات لجنة الحوكمة والتي ركزت على تعزیز صالحیات 
الھیئات الرقابیة وتوفیر الحصانة القانونیة الكافیة للقیام بمھامھا بما یتوافق مع اھدافھا االستراتیجیة، 

مل ھذه المؤسسات بما یضمن تنفیذ عملھا وفق القانون ومنع وتعدیل بعض القوانین المتعلقة بآلیة وع
  .تھرب بعض المتورطیین بأسالیب مختلفة

كما أوصت بوضع آلیات ومعاییر تنظم عملیة اختیار مختلف مستویات االختیار الوظیفي وااللتزام 
الرأي العام بھا بشكل دقیق تحت مساءلة القانون واألجھزة الرقابیة، والتركیز على الشفافیة لوضع 

وبشكل مقنع بالحجم الحقیقي للفساد، وتطبیق معاییر الحوكمة بشفافیة ونزاھة على مختلف القطاعات 
وخاصة األجھزة والمؤسسات الرقابیة، العمل على تغییر ثقافة وسلوك الرجل األول في المؤسسة 

  .ین والمراجعینباالنتقال إلى العمل المیداني وزیادة التواصل مع المواطن من صغار الموظف
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ودعا الدكتور میشیل مارتو من خالل توصیات اللجنة االقتصادیة إلى التركیز ما أمكن على الخفض 
التدریجي لإلنفاق العام الجاري بدرجة أكبر من التركیز على خفض اإلنفاق العام الرأسمالي، 

ة العلیا في الجھاز المدني باالضافة إلى ذلك البد من تخفیض تكلفة الحوافز والعالوت للفئات الوظیفی
والعسكري، والمنافع االجتماعیة، واالعانات ووضع ضوابط في تقدیمھا، والتركیز على توسیع 

أكثر من التركیز على رفع معدالت الضرائب نتیجة لتأثیرھا ) القاعدة الضریبیة(الوعاء الضریبي 
لضریبي والعمل على توفیر آلیة السلبي على تنافسیة االقتصاد الوطني، والحد من مشكلة التھرب ا

  .للتحصیل من المھن ذات الدخل المرتفع والتي ھي خارج الوعاء الضریبي
وعرض الدكتور إبراھیم بدران توصیات لجنة الطاقة، ومنھا إنشاء شبكة سكة حدید ونقل عام منظم 

على السوق المحلي لألفراد والبضائع المختلفة، اعتماد آلیة تسعیر تندرج في عكس التقلبات السعریة 
من خالل اعتماد أسلوب معدل السعر والقائم على كون سعر المشتقة للمستھلك یعكس األسعار 
ً وانعكاسھا على السعر المحلي  ً وھبوطا المشتقة لعدة أشھر وبذلك یتم تطبیع التذبذبات الحادة صعودا

عر البیع المحلي بنسبة منخفضة وعلیھ یتم إنشاء صندوق خاص المتصاص التغیرات ما بین س
  .والكلفة الفعلیة بحیث یعوض الفروق اآلنیة

في االحتفال الرئیس بالذكرى الخمسین  2030یذكر بأنھ أعلن عن مشروع سیناریوھات األردن 
لتأسیس الجامعة األردنیة، والذي رعاه جاللة الملك عبدهللا الثاني بھدف تطویر خطة لمدة خمس 

  .طاعسنوات للسیناریو المفضل في كل ق
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  یشھد مشاركة واسعة من الجامعة األردنیة SRTD IIالحفل الختامي لمشروع 
  
  

شھد الحفل الختامي لفعالیات  –ھبة الكاید 
دعم البحث "المرحلة الثانیة من مشروع 

" والتطویر التكنولوجي واالبداع في األردن
SRTD II لوم الذي ینظمھ المجلس األعلى للع

والتكنولوجیا بدعم من االتحاد األوروبي مشاركة 
  .واسعة من الجامعة األردنیة

   
   

بحضور نائب رئیس " األردنیة"وتمثلت مشاركة 
الجامعة لشؤون الكلیات العلمیة الدكتور عمر 
الكفاوین وعمید البحث العلمي الدكتور شاھر 

ي محمد وضابط ارتباط المجلس األعلى المومني ومدیر مركز االبتكار والریادة الدكتور أشرف بن
للعلوم والتكنولوجیا الدكتورة عالیة الغویري وعمیدة كلیة علوم التأھیل الدكتورة نھاد المصري 
والدكتورة عبیر البواب والدكتورة میس الدغمي وكل من الباحثات تمارا القضاة وھبة زلوم 

  .والدكتورة نھایة كرابلیة من مركز حمدي منكو
   
   

ف ھذا المشروع الى دعم وتطویر البحث العلمي التطبیقي في مجاالت المیاه والطاقة والغذاء ویھد
والصحة مع التركیز على تسھیل طرق الحصول على دعم فني ومالي لتبني االفكار وترجمتھا إلى 
مشاریع على أرض الواقع، إلى جانب سعیھ نحو ربط قطاع البحث العلمي واألكادیمي مع قطاع 

ً إلى التنمیة الصناع ة والمواءمة بین المخرجات األكادیمیة مع متطلبات سوق العمل وصوال
  .المستدامة

   
   

واشتملت فعالیات الحفل على معرض لألفكار اإلبداعیة ونماذج أولیة لمشاریع مبتكرة قدمت من قبل 
عالمي للمرأة نساء رائدات وشابات مبتكرات من خالل مسابقة نظمھا المشروع بالتزامن مع الیوم ال

والفتیات في العلوم، بھدف التعرف على األفكار اإلبداعیة في المملكة خاصة المقدمة من النساء، 
  .إضافة إلى التعرف على قدرات الباحثة األردنیة في مجاالت العلوم والتكنولوجیا واإلبداع

   
   

لتكنولوجیا المھندس عمر وفي توضیح لھ، قال مدیر المشروع األوروبي في المجلس األعلى للعلوم وا
فكرة إبداعیة ونماذج أولیة لمشاریع نسائیة قدمت للمسابقة من  13عماوي إن المعرض یتضمن 

ً، حیُث قبلت  25خالل فئتین، أوالھما فئة الشابات الریادیات ألصغر من  أفكار إبداعیة من  7عاما
ً، حیُث قدمت  25كبر من فكرة ترشحت للمسابقة، والثانیة فئة النساء الریادیات أل 46أصل  عاما

  .أفكار قبلت جمیعھا 6مشاركات ھذه الفئة 

                                              14/2/2017طلبة نیوز                                     الثالثاء                                                    –أخبار األردنیة  
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وأشار عماوي إلى أن ما یمیز المعرض ھو فتح اآلفاق أمام المبتكرین والباحثین األردنیین خاصة 
ً المعرض منصة  الشباب منھم، لتبادل التجارب والخبرات مع نظرائھم المحلیین والدولیین، معتبرا

  .جاد التمویل الفني والمالي لبعض األفكار اإلبداعیة والمشاریع المبتكرةمناسبة إلی
   
   

وفي مجال الصحة وضمن عروض تقدیمیة لبعض المشاریع؛ عرضت الدكتورة حنان خلیل من 
الذي حصل " العالم االفتراضي لتأھیل مرضى التصلب اللویحي"جامعة العلوم والتكنولوجیا مشروع 

مشروع، وتعاون على تطبیقھ فریق من أعضاء ھیئة تدریس متخصصین في على دعم من قبل ھذا ال
الدكتورة الھام الشرمان والدكتورة " (األردنیة"العالج الطبیعي من جامعتي العلوم والتكنولوجیا و

  ).عالیة الغویري
   
   

ة وأشارت خلیل في تصریح لھا أنھ تم في ھذا المشروع تطویرعدد من التمارین العالجیة على ھیئ
العاب الكترونیة في واقع افتراضي؛ یقوم فیھ مریض التصلب اللویحي بأداء جلسة العالج الطبیعي 
بطریقة ممتعة تتسم بالتسلیة والتحدي لمستویات األلعاب، وفي نفس الوقت تحقق الغایة من الجلسة 

  .ةالعالجیة بما فیھا تحسین توازن المریض ورفع قدرتھ على أداء نشاطات الحیاة الیومی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المادة من إعداد إعالم 
 "ردنیةاأل"



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة امعــــة األردنــالجـــــــ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 6( 5300426: فاكس) 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

8 

  
  

  االتحاد الدولي للتایكواندو یبث فیدیو عن حیاة البطل ابو غوش
  
بث االتحاد الدولي للتایكواندو، شریط فیدیو عن حیاة البطل االردني احمد ابو غوش الحاصل على  

  .2016المیدالیة الذھبیة في اولمبیاد ریو دي جانییرو في البرازیل 
  

لفیدیو لقطات لالعب ومسیرة حیاتھ وكیفیة تحولھ من حب كرة القدم الى حب لعبة ویتضمن شریط ا
التایكواندو، والمعاناة التي عاشھا نتیجة االصابات قبل أن یعود بقوة لحلبة المنافسات التي توجت 

  .بذھبیة االولمبیاد وھي المیدالیة الذھبیة االولى لالردن في تاریخ االلعاب االولمبیة
درب الوطني فارس العساف الذي یشرف على تدریبات ابو غوش أن شریط الفیدیو الذي واعلن الم

تم بثھ امس على موقع االتحاد الدولي للعبة، تم تصویره في عمان، وتحدث فیھ الالعب عن مسیرتھ 
  .والعقبات التي واجھھا والبطوالت التي حصدھا وصوال الى ذھبیة االولمبیاد

  
أن تصویر ھذا الشریط وبثھ على موقع االتحاد الدولي، جاء لعظم ) بترا(وأكد العساف في تصریح لـ

االنجاز الذي حققھ الالعب أخیرا، اضافة الى المستوى الفني العالي الذي یتمتع بھ ابو غوش على 
الصعید العالمي، ما جعلھ محط انظار جمیع محبي التایكواندو لیس لمھارتھ الفنیة فقط، بل لتفانیھ 

  .صھ للعبة والتضحیات التي قدمھا للوصول الى ھذا المستوى العالميوحبھ واخال
  

واشار العساف إلى أن ما تحققھ التایكواندو االردنیة في المحافل الخارجیة، ما ھو اال ثمرة لجھود 
سمو االمیر راشد بن الحسن رئیس اتحاد التایكواندو الذي یبذل جھدا كبیرا لالرتقاء باللعبة على 

  .ویاتمختلف المست
  

واعتبر العساف أن حرص سمو رئیس االتحاد على متابعة ادق تفاصیل التایكواندو ومتابعتھ لالعبین 
والمدربین، اعطى دفعا معنویا للجمیع لبذل اقصى الجھود لتحقیق االنجازات التي تساھم في رفع علم 

  .االردن عالیا في المحافل العربیة واالسیویة والعالمیة
  

الحالي الى الفجیرة للمشاركة في البطولة الدولیة  21مدرب أنھ والعبھ سیغادران یوم إلى ذلك، أكد ال
التي تقام ھناك، والتي تأتي في اطار التحضیر للمشاركة في بطولة العالم التي تقام في كوریا الجنوبیة 

  .خالل حزیران المقبل
  

ل المشاركة في بطولتین الحالي، قب 23سنشارك في بطولة الفجیرة التي تنطلق یوم : واضاف 
احث عن مزید من عالمیتین ایضا وصوال الى بطولة العالم التي تعتبر الھدف الرئیس البي غوش الب

   .االنجازات
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  الملـكــة رانـیـا تـؤّكــد ضــرورة االھــتـمــام بالمناھــج العملیــة
  
  

اطلعت جاللة الملكة رانیا العبدهللا، 
على الجھود واألنشطة  امس االثنین،

التي تقوم بھا مؤسسة فاي للعلوم التي 
تھدف إلى ایصال العلوم لألطفال 
والشباب والى تشجیع ثقافة البحث 

  .العلمي
وخالل اللقاء مع اعضاء المؤسسة، 
استعرض الحضور أوجھ القصور في 
تعلیم العلوم بناء على التجربة 
الشخصیة المدرسیة والجامعیة، كما 

دیث الى وضع البحث تطرق الح
العلمي في األردن والمنطقة، والفكرة 
من وراء إنشاء المؤسسة التي بدأت 

اعوام بمجموعة من االنشطة  3قبل 
والدورات والمسابقات والمنتدیات 

  .العلمیة وكتابة االبحاث على الموقع االلكتروني الخاص بالمؤسسة
  

ام بالمناھج العملیة لتقدیم المعرفة بطرق مبتكرة واكدت جاللة الملكة رانیا العبدهللا ضرورة االھتم
ومشوقة لطلبة المدارس، منوھة الى اھمیة التشبیك مع المؤسسات التي تعمل في نفس المجال لتوسیع 

  .مساحة الفائدة واعداد المستفیدین
  

وتحدث مدیر المؤسسة ومؤسسھا أحمد جادهللا، ومدیر التواصل االجتماعي إبراھیم العمایرة 
ولة فاي االطفال زینة مقبل عن االنجازات والرؤیة المستقبلیة للمؤسسة وبرامجھا الحالیة، التي ومسؤ

نشاطا علمیا  39جلسة قراءة علمیة لألطفال ونقاش على االفالم و 16توسعت لتصل الى ادارة 
ً عن التلقین للفئة العمریة األصغر، باإلضافة الى تنظیم  برنامج فاي ایام علمیة ضمن  8تفاعلیا بعیدا

  .االطفال
  

وتحدث الشباب عن دور المؤسسة في برنامج مجتمع فاي للبحث العلمي الذي یھدف لربط الباحثین 
الشباب بذوي الخبرة، والعمل على نشر أبحاث علمیة جدیدة وتوفیر الدعم الالزم لذلك ضمن برنامج 

  .من مؤسسة عبد الحمید شومان فاي البحث العلمي، وتم تنظیم مؤتمر فاي األول للبحث العلمي بدعم
فیدیو علمیا بطریقة ممتعة ومشوقة  40وحول برنامج الفیدیوھات العملیة انجزت المؤسسة نحو 

وبأسلوب ابداعي في مجاالت الریاضیات والطب والفلك والجیولوجیا والبیولوجیا والكیمیاء 

 شؤون وطن وتعلیم عالي 
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ل لتشكل منصة علمیة الكترونیة والفیزیاء، وتتطلع المؤسسة الى اطالق الفیدیوھات في القریب العاج
  .مرئیة لمحبي العلوم ضمن برنامج فاي الفیدوھات

  
وتبادلت جاللتھا الحدیث مع القائمین على برنامج فاي المعرفة العلمیة والذي ساھم في نشر نحو 

 مقال علمي مترجم من اللغة االنجلیزیة الى العربیة بعد االختیار المناسب والتأكد من المعلومات 600
  .إلیصال المعلومة بالطریقة السلسة والمفیدة لمختلف الفئات

  
واطلعت جاللتھا على جانب من انشطة علمیة تقدم لألطفال شارك فیھا طلبة من الصفین الرابع 
والخامس شملت على اجراء تجارب علمیة وجلسات لتقدیم المفاھیم والمعلومات العلمیة بطرق 

  .مشوقة
  

الربحیة بدأت كنادي للعلوم مخصص لتدریس العلوم بطریقة سھلة  یذكر أن فكرة المؤسسة غیر
ً  وبسیطة، وبدأ النادي أنشطتھ مع عدد قلیل من األعضاء، وفیما بعد أطلقت المؤسسة التي تضم حالیا

  .عضوا 140اكثر من 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة امعــــة األردنــالجـــــــ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 6( 5300426: فاكس) 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

11 

  
ود اإلستراتیجیة والبدء العملي لتنفیذ بن.. »تنمیة الموارد البشـریة«حدیث الملك لـ

  الوطنیة بال تردد
  

  
كلمات لطالما تحدث بھا جاللة .. »ھاجسي االول، تحسین مستقبل ابنائنا وبناتنا« -امان السائح: كتبت

الملك عبدهللا الثاني عبر خطاباتھ ولقاءاتھ، وحتى تفكیره في كافة المناسبات، سیما المتعلق منھا 
اللتھ اول امس حدیثھ الشامل الواضح المختصر مع اللجنة بالعملیة التربویة والتعلیمیة، وتوج ج

الوزاریة العلیا لمتابعة تنفیذ االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة، مالمح العمل بعد اطالق 
االستراتیجیة نھایة العام الماضي، لتكون كلماتھ دالة الخیر على رسم طریق متجدد للعمل وللبدء 

د االستراتیجیة، التي توزعت بین وزارات التربیة والتعلیم العالي والعمل، الن الحقیقي بتنفیذ بنو
االستراتیجیة بما تحملھ من خطة متكاملة حتى عشرة اعوام قادمة تمسك بید الطفل منذ اولى خطواتھ 

  .المدرسیة وما قبل المدرسة، وحتى دخولھ سوق العمل
لركائز االساسیة للنھوض بالعملیة التعلیمیة وعندما یتحدث جاللتھ وھو یقول بوضوح وحسم ان ا

تتمثل بوجود مناھج متطورة ومعلم یتمتع بالقدرة والمھنیة العالیة، وھو االمر الذي یدیر بوصلة 
التفكیر لمرات عدیدة بان المادة المكتوبة بایدي الطلبة سواء اكانوا على مقاعد المدرسة ام الجامعات، 

واعي التغییر والنضج ووضع االمور في نصابھا الصحیح، والتعاطي فھي الكنز الحقیقي لحیاتھم، ود
مع العملیة التربویة والتدریسیة على انھا االساس واالوراق، وما یسمعھ الطالب ویدرسھ ویتلقنھ 
باسالیب شتى ھو خارطة رسم مالمح فكره وقلبھ ووجدانھ الذي یحركھ نحو اختراق الواقع والمضي 

  .بل القریب منھ والبعیدبسالم وامان نحو المستق
وجاللتھ بذلك یفتح الباب مشرعا امام حملة مدروسة وواضحة وحاسمة لتغییر جدي باالسطر 
المدرسیة والجامعیة لتكون ھي التغییر وتحدث بالوقت ذاتھ الحالة التي ننشدھا جمیعا للوطن ولطالبة 

دھا یجب ان نتوقف ملیا ونشد من وبالتالي لخریجیھ القادمین الى المجتمع العملي وسوق المھن، وعن
ازر المدارس والجامعات والمؤسسات التعلیمیة للتغییر الذي یدعو للتحسین واالیجابیة وایجاد منافذ 
تعلیمیة حقیقیة للطلبة من حیث التحلیل والبحث واستنباط االحداث وقراءتھا بشكل توعوي ولیس 

كنولوجي، وان تزرع الفكر التنویري الوسطي تلقینیا، وان تدعو المناھج الى فكر تطویري تقني وت
  .والداعي الى تقبل االخر بحضارة ووعي ودین سمح

كلمات جاللة الملك عبدهللا الثاني تحفیزیة، تنویریة، واعالن بدء للماراثون العملي لتكون بنود 
ا متبصرا االستراتیجیة امرا واقعا وفاعال للتطبیق والتنفیذ بال تردد، فكان جاللتھ واضحا وقارئ

للموقف التقني والمھني، بتركیزه الدائم وغیر المنقطع على قضیة التعلیم الفني والتقني التي من شأنھا 
في حال احسن التعامل مع برامجھا بفعالیة ومھنیة ان ترفع من شأن التعلیم العالي والمدرسي، بعد ان 

المدرسة، لیكون الطالب ھو، قدرات یتم تحدید مسارات الطلبة واھتماماتھم من على مقاعد الدراسة ب
واھتمامات ومعدال، وان یكون التعلیم التقني وجھتھ ولیست وجھة صاحب المعدل االدنى او الظرف 
االقتصادي االصعب، وعلیھ فان كلمات جاللتھ ھي التي تدعو الى ایجاد حل سریع وواضح ونافذ 

اء وحظر التخصصات االنسانیة واالستماع لترتیب البیت التقني في الجامعات وكلیات المجتمع واستثن
تخصصا راكدا ومشبعا، وھذا ما قامت بھ بالفعل  88الى صوت الخدمة المدنیة وھي تعلن ان ھنالك 

وزارة التعلیم العالي من وضع خطط ترتیبیة للبدء الفعلي بایجاد منافذ للتعلیم التقني واعادة االلق 
  .صصات المشبعةلخریجي كلیات المجتمع ووقف القبول بالتخ

انھ البد من وجود تصور واضح بالتعاون مع القطاع الخاص «فكلمات جاللتھ واضحة وھو یقول 
وتلك الكلمات دعوة اكثر » لضمان عمل مؤسسي یحقق النقلة النوعیة التي نحن بامس الحاجة الیھا

لكبرى من صریحة وواضحة لشراكة حقیقیة وفوریة لمؤسسات القطاع الخاص صاحبة االموال ا
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والتي نعتز بوجودھا وتأثیراتھا على ارض الواقع الن تحمل العبء االكبر وتزیل عن كاھل الدولة 
عبء ھذه الفئة من الطلبة، وھي بطبیعة الحال مستفیدة من تلك الفئة التي ستأتي الى سوق العمل 

  .مھنیة ومؤھلة وبتخصصات یحتاج الیھا السوق المحلي وربما العربي واالقلیمي
ات جاللة الملك یجب ان تكون وھي كذلك بالفعل، امرا یطبق دون استئذان ودون توقف ألن كلم

الرؤیة الملكیة ھي المصلحة البنائنا وبناتنا، وھي التي ستقودنا الى بر امان مختلف یستثمر بمواردنا 
كنولوجیا البشریة ویعلن حالة مختلفة من التطور واالنسجام مع التطور الحاصل بالعالم من تطور وت

  .وسباق الزمن مع جامعات بالمنطقة التي اصبحت تنافس العالمیة بقوة وتمیز
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  طلب قبول موحد خالل الساعات االولى لفترة التقدیم 1519تقدیم 
   

بة تقدموا طالبا وطال 1519قالت مدیرة وحدة تنسیق القبول الموحد بالوكالة الدكتورة خولھ عوض ان 
بطلباتھم عبر الموقع االلكتروني المعتمد لتقدیم طلبات القبول الموحد للدورة الشتویة وذلك خالل 

  .الساعات االولى من الیوم االول للتقدیم
  

وبینت عوض ان فترة التقدیم مستمرة حتى الساعة الثانیة عشرة من مساء االربعاء المقبل ، ویمكن 
  .ساعة 24یرغب فیھ الطلب وعلى مدار وفقا لعوض التقدیم باي وقت 

  
فقط ، ومن حصل  2017ونبھت عوض الى ان التقدیم للقبول فقط متاح لطلبة الدورة الشتویة الحالیة 

فاكثر ، مؤكدة انھ ال یمكن الي شخص اخر الدخول للموقع وتعبئة الطلب نھائیا حتى  65على معدل 
  .لو حصل على قسیمة الطلب من مكتب البرید

  
عوض على ضرورة الدقة بتعبئة الطلب ، منوھة الى امكانیة التعدیل علیھ خالل فترة التقدیم  وشدد

  ).حتى مساء االربعاء(
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  قائمة مسیئي االختیار االثنین المقبل
  

 أعلنت مدیرة وحدة القبول الموحد االلكتروني بالوكالة خولة عوض انھ ستكون ھنالك  -أمان السائح
قائمة لمسیئي االختیار بعد اإلعالن عن قائمة التنافس للدورة الشتویة حیث سیتم توزیع الطلبة 

على الشواغر الموجودة بالجامعات، دون النظر الى طلباتھم الموجودة لدى » مسیئي االختیار«
  .الوحدة، ألنھم باألساس لم یوفقوا بكتابة تلك التخصصات

ان القائمة ستعلن یوم االثنین او الثالثاء بأقصى التقدیرات  »الدستور»وقالت عوض في تصریح لـ
لیتمكن الطلبة من اللحاق بالجامعات الرسمیة التي بدأت األسبوع الرابع من دوامھا، مؤكدة ان الوحدة 

وبینت عوض . حریصة على مصلحة الطلبة ودراستھم وستقوم بإعالن األسماء بأسرع وقت ممكن
لتقدم لتخصص الطب بالجامعات األردنیة كافة وطب االسنان، وبانتظار انھ ال یتمكن الطالب من ا

قرار مجلس التعلیم العالي لمعرفة الكیفیة التي سیتم فیھا التعامل مع فئة الطلبة الراغبین بالتقدم للدورة 
الصیفیة وھل سیقبلون بناء على كوتا التوجیھي السابق ام الحالي، مشیرة الى ان عدد من حصل على 

وصل الى %  95الى  90طالبا فقط، والحاصلین على معدل  29فما فوق للفرع العلمي % 95ل معد
  .طالبا وطالبة 248

وقال مدیر القبول والتسجیل بالجامعة األردنیة د محمد الشریدة، ان التقدیم للموازي بدأ منذ صباح 
غبین بااللتحاق بھا، وستعلن امس وسیتم قبولھم تنافسیا وفقا للحدود الدنیا والعلیا والتخصصات الرا

نتائج المقبولین على البرنامج الموازي بذات الیوم الذي ستعلن فیھ قائمة القبول الموحد االلكتروني، 
مؤكدا انھ ال قبول للفصل الثاني على أي من التخصصات الطبیة كالطب وطب االسنان الن تخصص 

لم تتقدم الجامعة بقبول طلبة جدد فیھ الطب على نظام السنوات، اما تخصص الصیدلة والتمریض ف
  .للحفاظ على الطاقة االستیعابیة وعدم تجاوزھا

من جھة أخرى، اعدت الجامعات األردنیة الرسمیة خطة دقیقة الستقبال الطلبة الجدد المقبولین على 
دراسة الدورة الشتویة من خالل اعداد حزم اكادیمیة لموادھم للحاق بالطلبة المنتظمین على مقاعد ال

  .وسیتم تعویضھم بكافة المحاضرات السابقة، حفاظا على تحصیلھم العلمي واالكادیمي
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  »ھاكاتاري كوداثون«جامعة األمیرة سمیة تحقق المراكز الثالثة االولى بمسابقة 
  
  

اري حصدت جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا، المراكز الثالثة األولى في مسابقة البرمجة ھاكات
للسنة الثانیة على التوالي، ) Mixed Dimensions(، التي تنظمھا شركة 2017كوداثون 

  .وبمشاركة واسعة من جامعات ومدارس على مستوى المملكة
: وھنأ رئیس الجامعة األستاذ الدكتور مشھور الرفاعي یوم امس، فریق الجامعة المكون من الطلبة

ود، على ھذا اإلنجاز الجدید الذي یحقق حرص سمو معتصم الكاید، حمزة زاغة، محمد أبو عب
األمیرة سمیة بنت الحسن،رئیس مجلس أمناء الجامعة، على المشاركة النوعیة واألفكار الریادیة في 
المحافل التي یتمیز بھا طلبة الجامعة، حیث یعتبر تشجیع الشباب على الریادة واإلبتكار في المجال 

  .ي ومھم في عملیة مواكبة التقدمالمعرفي والتكنولوجي، جزء جوھر
، مسابقة مجانیة لجمیع المبرمجین في األردن بما فیھم طالب «ھاكاتاري كوداثون « وتعتبر مسابقة 

المدارس والجامعات، حیث تقوم المسابقة على مبدأ طرح مجموعة من االسئلة وكتابة برامج وحلھا 
  .مع احتساب عامل الوقت

ئج ممیزة في مسابقات البرمجة المختلفة، ومن أھمھا الحصول على وكانت الجامعة حصلت على نتا
ً في  ACMالمركز األول من بین الجامعات األردنیة في مسابقة البرمجة العربیة  التي أقیمت مؤخرا

فریق من الوطن العربي، إضافة إلى حصول فریق من  100مصر، بمشاركة أكثر من / شرم الشیخ
ً على المركز ا ً في مسابقة الجامعة مؤخرا ً والثامن عالمیا من بین ) IEEE-Extreme(ألول عربیا

  .فریق 2000اكثر من
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  »مؤتة«المؤتمرات وسیلة إیجابیة لالرتقاء بالمستوى التعلیمي لــ: الصرایرة
  
  

قال رئیس جامعة مؤتة الدكتور ظافر الصرایرة أثناء جولتھ التي شملت كلیات  -نجاة الحمیدات
الجامعة المختلفة إن المؤتمرات العلمیة واالھتمام بإستضافتھا أو المشاركة فیھا  تعد وسیلة إیجابیة 
من وسائل االرتقاء بالمستوى التعلیمي للجامعة، مشیرا إلى دور المؤتمرات في تبادل الخبرات 

ً علمیة األكادیمیة مع مؤسسات علمیة رائدة ومتمیزة  تقدُم من خالل أھل االختصاص فیھا أ وراقا
تشكل خالصة فكریة  یستفیُد منھا طلبة الجامعة ألنھا إضافة معرفیة تزیُد من طاقاتھم في التحصیل 

  .لیكونوا مخرجات علمیة قادرة على ممارسة دورھا في خدمة مؤسساتنا الوطنیة بعد تخرجھم
یة بین المؤسسات وأكد الصرایرة على أن  الفضاء المعرفي بین الدول مقترن بالعالقات األكادیم

التعلیمیة فھي األقدر على اإلضافة النوعیة التي تحتاُج إلیھا المجتمعات لتطویر واقعھا على أسس 
ُشكُل بمداد اھل االختصاص والعلماء في شتى حقول المعرفة   .متینة ومنھجیة بحثیة ت

كمؤتمر القبول وذكر بأن الجامعة ستنظُم مؤتمرات  خالل شھر نیسان المقبل وفي مجاالت متعددة 
والتسجیل السادس والثالثین ،ومؤتمر إدارة األعمال الدولي الرابع والموسوم باالبتكار والریادة في 

  .استدامة االعمال ، ومؤتمر كلیة العلوم االجتماعیة المعنون بالسیاحة العربیة آفاق واقعیة ومستقبلیة
بي الھادف لتطویر واقعھا االكادیمي وذلك ولفت إلى أن جامعة مؤتة تتمیز باالنفتاح المعرفي االیجا

من خالل منظومة من العالقات واالتفاقیات مع مؤسسات علمیة مرموقة، مبینا أن المؤتمرات العلمیة 
  .من حاالت التواصل المؤدیة إلى قادم أفضل

ایضا قال الصرایرة أن حصول كلیة الطب في جامعة مؤتة على المركز األول في المسابقة الوطنیة 
ٌ طیبة لمسیرة من االھتمام المستحق وتمیزا  الطبیة الثالثة على مستوى كلیات الطب في المملكة ثمرة
یعكس صورة الكلیة التي یشار لھا بالبنان لمخرجاتھا العلمیة الناجحة ، مشیرا إلى أن جامعة مؤتة 

  .حریصة على تأمین كوادر علمیة تسخُر معرفتھا للطلبة بجدیة ومھارة
كلیة الطب الدكتور ھاني الحمایدة أن ھذه المسابقة أقیمت في محافظة العاصمة في نقابة وبین عمید 

المقاولین األردنیین تحت إشراف ثلة من األطباء واالخصائیین وھدفت لتعزیز روح التنافس االیجابي 
  .بین طلبة الطب وتمكینھم من المعلومات الطبیة  التي تشكل األساس المتین لمستقبلھم المھني
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  »الطفیلة التقنیة«استحداث ماجستیر الكیمیاء في 

  
أقر مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي في األردن الموافقة على استمراریة  - سمیر المرایات 

االعتماد الخاص لتخصص تكنولوجیا  الكیمیاء في  برنامج البكالوریوس، واالعتماد الخاص 
كیمیاء برنامج الماجستیر في جامعة الطفیلة التقنیة ، بطاقة استیعابیة قدرھا لتخصص تكنولوجیا ال

ً وفق عمید كلیة العلوم في الجامعة ،  الدكتور خالد الودیان ) 20( وبین الدكتور الودیان بأن .طالبا
كلیة العلوم في الجامعة وضعت نصب عینیھا االرتقاء بمدخالت التعلیم التقني وتجوید مخرجاتھ من 
خالل الجھود المكثفة التي قامت بھا اللجان من أعضاء الھیئة التدریسیة الستحداث الخطط الدراسیة 
وتطویرھا لتوائم التوجھ التقني  للجامعة وتضعھا في مضمار التنافس مع كبرى الجامعات المحلیة 

  .  والعالمیة
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  مملكةألف طفل عامل في ال 100: العمل الدولیة
  
  

رعت الشریفة نسرین بنت شاكر أمس حفل إطالق برنامج الحد من عمالة األطفال في  - صھیب التل 
  . محافظة اربد الذي تنفذه جمعیة حمایة األسرة والطفولة ومنظمة العمل الدولیة

  
و قال رئیس الجمعیة كاظم الكفیري إن عمالة األطفال باتت ظاھرة مقلقة في محافظة اربد بسبب 

  .عداد الكبیرة لالجئین السوریین، إضافة إلى ظاھرة التسرب المدرسي في الصفوف الدنیا األ
  

مشیرا إلى أن الجمعیة تعمل بالتنسیق والتعاون مع العدید من الجھات على الحد من ھذه الظاھرة، 
ھیلھم طفال یعملون في مختلف المھن بھدف تأ) 250(مبینا أن الجمعیة استھدفت في المرحلة الماضیة 

من خالل ثالث مراكز متخصصة في إعادة تأھیل ھؤالء األطفال وإعادتھم إلى المدارس أو تأھیلھم 
  .للعمل في مھن لیست خطرة

  
) 100( وقالت مدیرة برنامج عمل األطفال في منظمة العمل الدولیة نھایة دبدوب، أن ھناك أكثر من  

بالتعاون مع المركز اإلحصاءات العامة ألف طفل عامل في المملكة وفق دراسة أعدتھا دائرة 
وأضافت دبدوب خالل جلسة . ستعلن نتائجھا في شھر حزیران المقبل الدراسات في الجامعة األردنیة

عقدت في بلدیة اربد الكبرى ان الدراسة » مشاریع للحد من عمال األطفال في إربد«حواریة إلطالق 
ھا األسر الموجودة داخل مخیم الزعتري، إضافة ألف أسرة أردنیة وسوریة بما فی) 20( استھدفت 

  .إلى األسر  في المناطق الفقیرة
  

( وأشارت إلى ان ھناك دراسة وحیدة كانت نفذتھا دائرة اإلحصاءات العام ومنظمة العمل الدولي عام 
  .ألف طفل عامل في سوق العمل األردني) 33( أكدت وجود) 2007

  
ل یعملون في ورش المیكانیكا وتصلیح السیارات، إضافة الى من األطفا%)   40( وأكدت دبدوب ان 

العمل في مجال التحمیل والتنزیل في اسواق الخضار، الفتة الى ان االطفال یعملون ایضا في مجال 
االنشاءات والمطاعم والشوارع وغیرھا، االمر الذي یستدعي تكاتف الجھود لمحاربة ھذه الظاھرة 

  .المقلقة
  

وأكدت أن المشروع یھدف إلى المساھمة في القضاء على عمل األطفال، ال سیما أسوأ أشكالھ، بین 
الالجئین السوریین والمجتمعات المضیفة في األردن من خالل حوار السیاسات مع الوزارات 
 والدوائر الحكومیة إضافة الى الشركاء االجتماعیین وبناء القدرات وإنشاء منصة لألطفال المجلس

  .البلدي والعاملین
  

وألقى رئیس غرفة صناعة اربد ھاني أبو حسان  كلمة أكد فیھا ضرورة مراعاة عمر المستخدمین في 
كافة األعمال بما یتالءم واألنظمة والقوانین المرعیة وعدم تشغیل األطفال حرصا على سالمتھم 

  .ومستقبلھم وحمایة لھم من مخاطر األعمال الشاقة 
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ة األحداث في شرطة اربد النقیب وائل العكور أنھ وبتوجیھات ملكیة سامیة استحدثت وبین مدیر إدار

مدیریة االمن العام إدارة مستقلة تعنى بفئة األحداث أسوة بالدول المتقدمة لوضع الحلول الناجعة 
 وألقت رئیس بلدیة أطفال اربد منال. لمشاكل ھذه الفئة وتصویب سلوكیات المنحرفین من ھذه الفئة 

الزحراوي كلمة باسم األطفال ثمنت فیھا الجھود الخیرة التي تقوم بھا الجھات الرسمیة واألھلیة 
واشتمل الحفل الذي حضره حشد . للحفاظ على حقوق األطفال والقضاء على ظاھرة عمالة األطفال 

یریت من مدیري الدوائر الرسمیة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني على عدد من المسرحیات واألوب
  .وفقرات شعریة تبین مخاطر عمالة األطفال على المجتمع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة امعــــة األردنــالجـــــــ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 6( 5300426: فاكس) 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

20 

  
  
  

  تعلیق االعتراف بالجامعات الیمنیة
  
قررت لجنة االعتراف ومعادلة الشھادات بوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي في جلستھا رقم  

  .الجامعات الیمنیة اعتبارا من تاریخھالمنعقدة یوم امس االول تعلیق االعتراف ب 2017/5
  

وبررت اللجنة قرارھا بعدم القدرة على معرفة مدى التزام الجامعات الیمنیة بالمعاییر االكادیمیة في 
  .ظل الظروف الراھنة
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  احتجاجا على رفع الرسوم" دبلوم البلقاء"تدعو لمقاطعة التسجیل في " ذبحتونا"
  
  
  

، "ذبحتونا"دعت الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة 
مقاطعة التسجیل في كافة تخصصات الدبلوم في "إلى 

ارتفاع "، نتیجة ما وصفتھ "جامعة البلقاء الطبیقیة
  ".عما كانت علیھ سابقا%  400أسعارھا إلى نحو 

كما دعت إلى سلسلة فعالیات احتجاجیة تبدأ باعتصام 
دبلوم، مؤكدة أنھا ستعلن عن مع نھایة التسجیل لل
 ً   .  تفاصیل الفعالیة الحقا

جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقدتھ الحملة أمس في 
مقر حزب الوحدة الشعبیة، وتناولت فیھ ملف رفع 
  .رسوم الدبلوم في الجامعة للبرنامجین التنافسي والموازي

جامعة البلقاء التطبیقیة "ان وقال مسؤول ملف الدبلوم في الحملة محمد عورتاني، خالل المؤتمر، 
أعلنت الخمیس الماضي، عن فتح باب التسجیل للدبلوم للفصل الدراسي الثاني، وذكرت أن رسم 

ً أن 45دینارا للساعة، وللموازي  35التسجیل لكافة التخصصات على البرنامج التنافسي ھو  ، علما
أي أن رسوم التنافس للدبلوم ولكافة للموازي،  15دنانیر للتنافس، و 7رسوم التنافس السابقة كانت 
  %".  200، فیما ارتفعت رسوم الموازي % 400التخصصات ارتفعت بنسبة 

لم تقم حتى اآلن بتغییر الرسوم على موقعھا اإللكتروني، في محاولة "ولفت إلى أن إدارة الجامعة 
  ".إلخفاء حقیقة الرفع الحاصل

ّة  - على سبیل المثال–) البولیتكنك(كنولوجیة الدبلوم في كلیة الھندسة الت"وأشار إلى أن  یعاني من قل
ً إلى أن الجامعة "الكادر التدریسي، وعدم القدرة على فتح شعب كافیة للتخصصات كانت قد "، مشیرا

ً في بدایة العام الدراسي  تخصصات جدیدة،  4عندما استحدثت  2015/ 2014رفعت الرسوم سابقا
  ".سوم التخصصات األخرىعن ر%  200مع رفع رسومھا بنسبة 

ً من إجراءات " تستسھل"ووفق العورتاني، فإن إدارة الجامعة  فكرة رفع الرسوم لتسدید عجزھا بدال
  ".ترشید النفقات ومحاربة الفساد، الذي اتّضح جزء منھ في تقریر دیوان المحاسبة األخیر

نتیجة لضوء "لقرار فاخر دعاس عن خشیتھ من أن یكون ھذا ا. من جھتھ، عبر منسق الحملة د
أخضر حكومي إلدارات الجامعات الرسمیة لالستفراد بالطالب، والسماح لھذه الجامعات باتخاذ 
قرارات مالیة برفع الرسوم، في ظل غیاب فھم الدور الحقیقي للجامعات الرسمیة التي یفترض أن 

  ".تكون الدراسة فیھا مجانیة
بدایة الفصل الدراسي المقبل، وذلك من خالل القبول  أننا مقبلون على سلسلة رفوعات مع"ونوه إلى 

المباشر في الجامعة األردنیة والعلوم والتكنولوجیا، ومن خالل الرفع المباشر للتنافس على القبول 
  ". الموحد

ً لرئیس جامعة البلقاء التطبیقیة في لقاء إذاعي مع إذاعة حیاة إف إم  ً صوتیا وعرضت الحملة تسجیال
ً أن رسوم الرفع لم تتجاوز  35إلى  7رسوم التنافس للدبلوم من  ینفي فیھ رفع"  20دینارا، ومؤكدا

  ".دینارا
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وفي ختام المؤتمر قررت الحملة القیام بسلسلة خطوات تصعیدیة، منھا مخاطبة رئیس الوزراء ھاني 
علیھ قبل للتدخل الفوري لوقف قرار إدارة الجامعة، وإعادة الرسوم الجامعیة إلى ما كانت "الملقي 

  ".الرفع، ومخاطبة مجلس النواب ألخذ دوره ومطالبة رئاسة جامعة البلقاء بوقف القرار
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  تنظم ثالثة مؤتمرات علمیة عالمیة" مؤتة"
  

مؤتمرات علمیة خالل شھر  3قال رئیس جامعة مؤتة الدكتور ظافر الصرایرة إن الجامعة ستنظم 
  .لمقبل وفي مجاالت علمیة متعددةنیسان ا

  
: وأشار خالل جولتھ على عدد من كلیات الجامعة المختلفة الى أن المؤتمرات التي سیتم تنظیمھا

مؤتمر القبول والتسجیل السادس والثالثین، ومؤتمر إدارة األعمال الدولي الرابع والموسوم باالبتكار 
علوم االجتماعیة المعنون بالسیاحة العربیة آفاق واقعیة والریادة في استدامة االعمال، ومؤتمر كلیة ال

  .ومستقبلیة
  

وأكد أن ھذه المؤتمرات العلمیة حالة من حاالت التواصل المؤدیة إلى قادم أفضل سیكون نتیجة 
لرؤى وتطلعات تنبثق من توجیھات جاللة الملك عبدهللا الثاني الداعیة إلى الخروج من التقلیدیة في 

  .حلیق صوب العالمیة باعتبارھا الوسیلة الفضلى لتطویر الجامعاتالتعلیم، والت
  

ودعا أعضاء ھیئة التدریس بالجامعة الى تعزیز دور المؤتمرات العلمیة في مسیرة الجامعة 
التعلیمیة،واالھتمام باستضافتھا أو المشاركة ألنھا تعد وسیلة إیجابیة من وسائل االرتقاء بالمستوى 

  .التعلیمي للجامعة
  

وأكد أن الفضاء المعرفي بین الدول اصبح مقترنا بالعالقات األكادیمیة بین المؤسسات التعلیمیة فھي 
األقدر على االضافة النوعیة التي تحتاُج إلیھا المجتمعات لتطویر واقعھا على أسس متینة ومنھجیة 

  .بحثیة تشكل بمداد اھل االختصاص والعلماء في شتى حقول المعرفة
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  تعزیز مكانة المعلم وأھمیة دوره في العملیة التعلیمیة

  
  

  اسمھان ماجد الطاھر.د
  
أقوال عدة أكدت أھمیة التعلیم فمالكوم أكس اعتبر التعلیم جواز سفر للمستقبل، ونیلسون ماندیال 

ن یفتح مدرسة اعتبر التعلیم السالح األقوى الذي یمكن استخدامھ لتغییر العالم، وفیكتور ھوغو قال م
 ً ً . یغلق سجنا إن االھتمام بالتعلیم مرتبط بتطویر وتقدم وتنمیة المجتمع، وإصالح التعلیم لم یعد ترفا

ً بل أصبح أولویة مھمة تتضمن التركیز على روح العملیة التعلیمیة وھو المعلم   .فكریا
  

تدریس ھو جزء واحد من إن دور المعلم یتعدى الدخول للغرفة الصفیة إلعطاء الدرس والمغادرة فال
على المعلم أن یتأكد من أن الیوم الدراسي یسیر بیسر . مجموعة من االعمال والواجبات المطلوبة

وسالسة وعلیھ أن یضمن للمتعلمین نوعیة تعلیم عالیة الجودة كما علیھ أن یكون قادرا على التأثیر 
الي البد من التخطیط لوظیفة المعلم بما وبالت. في الطلبة وفي سلوكھم وفي تشكیل منظومة القیم لدیھم

یضمن تحدید أھداف واضحة تنفذ بمھنیة عالیة وتلتزم بطرق األداء األفصل وباستراتیجیات التعلیم 
ً . الفعال ً اساسیا ً في الغرف الصفیة بات ھدفا إن تغییر السلوك الروتیني التقلیدي الذي یحدث أحیانا

و التعلیم فلم یعد یكفي أن یقدم المعلم موضوع درس بنفس فالبد من جذب الطلبة وشد اھتمامھم نح
الطرق التقلیدیة وبتكرار رتیب ال یثیر حماس المتعلمین بل علیھ مسؤولیة شحن الطاقة اإلبداعیة 

  .الموجودة في الطلبة وتوفیر التسھیالت التي تضمن إظھار قدراتھم ومواھبھم
  

لیستمروا في العطاء بجد، ومن ھذه المھن مھنة بعض المھن تحتاج أن یمتلك اصحابھا الشغف بھا 
المعلم الذي علیھ أن یمتلك العلم والمعرفة واالھتمام والرغبة في العمل اضافة الى طرق التفاعل 

  .والتواصل مع الطلبة حتى یقبل على مھنتھ بمحبة ویقوم بدوره بتمیز ونجاح
  

حلم ونأمل أن یتم تكریم كل من یعمل ال یكفي تكریم بعض المعلمین كل عام لحفز المعلمین نحن ن
 ً وإلھمیة دور المعلم وعظم دوره في العملیة . بھذه المھنة التي تعتبر رسالة مھمة تصنع أجیاال

التعلیمیة ومن منطلق إیمان عمیق ویقین بأن التعلیم ھو المدخل الحقیقي ألي عملیة إصالح اجتماعي 
ع وفي خطوة لضمان تأھیل الموارد البشریة أو اقتصادي أو سیاسي یھدف الى النھوض بالمجتم

الالزمة لالستثمار في جمیع القطاعات والمجاالت قدمت جماعة عمان لحوارات المستقبل مبادرة 
تعزیز دور ومكانة المعلم األردني بھدف تعزیز مكانة المعلم ودوره كقائد اجتماعي وتربوي مؤتمن 

ع وقدوة ونموذج یحتذى بھ، وبالتالي علیھ أن یمتلك على البناء القیمي واالخالقي والمعرفي للمجتم
الكفاءة والتمكن في حقل تخصصھ العلمي مع ضرورة االستمرار في التعلم والتطویر حول كل ما 
یستجد في مجال تخصصھ، اضافة الى ضرورة امتالكھ الدافعیة العالیة للنھوض بالعملیة التعلیمیة 

دور المعلم دور عظیم والبد أن یكون . ظومة من القیم في طلبتھوبقدرة على التأثیر لیساھم في بناء من
في قمة االیجابیة والحافزیة والقدرة على العطاء وبالتالي قدمت المبادرة تصور جدید وفق اسس 
ومعاییر عالمیة وبرؤیة وروح وطنیة تدرك أھمیة التعلیم وعظم دور المعلم وعمق تأثیرة في العملیة 

 مقاالت 
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ما یمیز المبادرة تعزیز دور ومكانة المعلم وضرورة حصولھ على اجازة مزاولة وكان أھم . التعلیمیة
مھنة التربیة والتعلیم من خالل انشاء ھیئة وطنیة ذات استقالل مالي وأداري یدیرھا مجلس یشكلھ 
مجلس الوزراء برئاسة وزیر التربیة والتعلیم وعضویة ممثلین وشخصیات ذات خبرة في المجال 

ھذه الھیئة مرور من یرغب بالعمل بمھنة التعلیم ببعض االختبارات العلمیة والعملیة  التربوي لتضمن
ُمكنھ من  والتطبیقیة التي تضمن قیاس میولھ واتجاھاتھ نحو مھنة التعلیم كما تقیس قدراتھ، ثم ت

رار اضافة الى تأكید ضرورة االستم. االنخراط في الدورات التدریبة لرفع كفاءتھ العلمیة والتربویة
في التعلیم والتطویر للمعلم من خالل تشجیعھ على حضور الندوات والمؤتمرات العلمیة والتربویة 

لقد . التي تنظمھا الجھات الرسمیة واالھلیة في خطوة الستمرار التطور المعرفي والمھني والتربوي
تعلیم كما أكدت أكدت المبادرة ضرورة تحسین راتب المعلم الكفؤ الذي یحمل اجازة مزاولة مھنة ال

تطویر نظام الحوافز والمكافأت للمعلمین وفق مستوى الكفاءة المھنیة بما یضمن استمرار الرغبة في 
لقد قدمت . التطویر والتنافس في مجال التعلیم بھدف تحقیق معاییر عالمیة في جودة التعلیم في االردن

ة التي تضمن إذا تم تبنیھا النھوض المبادرة رؤیة تحمل مجموعة من المعاییر واالقتراحات البناء
بعملیة التعلیم وتعزیز مكانة المعلم وحفزه نحو مزید من العطاء من أجل النھوض بالتعلیم وتطویر 
جیل من الطلبة المتعلمین الذین یمتلكون العلم والمعرفة والخلق والقدرة على وضع أھداف وتحقیقھا 

  .لینفعوا انفسھم ویساھموا في خدمة المجتمع
  

نأمل أن تالقي المبادرة االھتمام الكافي والتبني لعناصرھا حیث اشتملت على افكار ومعاییر تھدف 
  .الى تعزیز دور المعلم األردني وفق أفضل الممارسات العالمیة
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  قانونا التعلیم العالي والجامعات والتعدیل المنشود
  
  

  ؤتةجامعة م/سیف الدین الفقراء. د .أ
  
  

ولعّل ما تسّرب من , والجامعات األردنیّة, التعلیم العالي: ثمة تغییرات تلوح في األفق على قانوني 
ّذرات من التغییرات ال ترتقي , بعض بنود التعدیالت یحمل في طیاتھ مالمح إصالحیة ولكن ّھذه الش

ى تعدیل صریح وواضح فثّمة أمور تحتاج إل, إلى مستوى الطموح وال تلبي المأمول من التغییرات
ّق نقلة نوعیّة في القوانین التي ستولد, وجريء   :ولعّل من أھّم التعدیالت التي یمكن أن تحق

ً لم یفد منھا , مسألة نقل الخدمات ألعضاء ھیئة التدریس بین الجامعات - 1 ً بھا سابقا التي كان معموال
ّف ذلك الجامعات مبالغ , سوى المتنفذین وذوي المحسوبیات فھو یحتاج إلى ضوابط , طائلةوكل

ً للفاسدین, صارمة   . وآلیة لنقل التزام المبعوثین, لئال یكون وسیلة للفساد ومنفذا
مسألة الجمع بین الراتب التقاعدي وراتب أعضاء ھیئة التدریس العامل؛ مسألة تّمت حیاكتھا في  - 2

زیادة على , استقطاب الكفاءاتلیل داٍج في القانون السابق وخّسرت الدولة مئات اآلالف تحت حجة 
ّھا تمیّز بین المتقاعد المدني والعسكريّ  ّھا غیر عادلة؛ ألن   .أن

ً أو نائب رئیس جامعة - 3 , یجب وضع شروط وأسس ومعاییر صارمة وواضحة لمن یعمل رئیسا
ً , ففي السابق كانت السیادة للفاسدین وذوي المحسوبیات ً وانحطاطا  ودفعت الجامعات ثمن ذلك تراجعا

ویجب أن تحدد فترة الرئاسة للرئیس بخمس سنوات غیر قابلة . لم نعھده في مسیرة التعلیم العالي
إلعطاء فرص للمبدعین لتولي مھام إدارة , وثالث سنوات للنائب غیر قابلة للتجدید, للتجدید

جامعات فحسبكم أّن معظم رؤساء ال, ویجب إعطاء البحث العلمي نقاط بارزة في المعاییر, الجامعات
ً في آخر خمس سنوات  ً واحدا وھم آخر من یحق لھ الحدیث عن البحث , ونوابھم لم ینشروا بحثا

  .العلمي وتطویره
ّھا ال سلطة لھا, وال قیمة لھا, مجالس الجامعة صالحیاتھا باھتة - 4 وال , وحسبكم دلیالً على ذلك أن

ً , تنعقد سوى مرة أو مرتین في السنة ّني كنت أمینا , سنة) 13(لسر مجلس الجامعة لمدة  وللعلم أن
  . وكانت قراراتھ تؤخذ بالتمریر وال یعلم األعضاء ما في ھذه القرارات

ّسم بالضعف وھي وجھ لرئیس الجامعة - 5 ألّن العمداء تحت إمرتھ وھو الذي , مجالس العمداء تت
ً تدار ھذه المجالس ب, یختارھم سس واضحة الختیار ولذلك ال بّد من معاییر وأ) اللوبیات(وأحیانا
ویفضل االنتقال إلى دیمقراطیة التعلیم بانتخاب العمداء ورؤساء األقسام؛ على غرار ما ھو , العمداء

  .معمول بھ في بعض الجامعات؛ إذا أردنا مجالس قویّة وموضوعیّة وأمینة على الجامعة
, عات وال تصرفھا علیھافالدولة تستوفي رسوم جام, على القانون المقترح معالجة مشكلة التمویل - 6

ً ) 550(2011وقد بلغت ھذه الرسوم عام  لم یصل الجامعات منھا سوء بضعة مالیین من , ملیونا
ّھ حّول إلیھا, الرسوم اإلضافیة والجمركیّة , وھذا المبلغ كفیل بتغطیة نفقات الجامعات الحكومیة لو أن

ّض الرسوم على وال بأس أن نجعل دینار الجامعات دینارین في خضم الجبایة ا لسائدة؛ على أن تخف
والكوتات في , والجسیم, وعلى القانون الجدید وقف مھزلة اإلعفاءات, وتوّحد بین الجامعات, الطلبة
فال یعقل أن یكون ابن موظف التربیة أو مؤسسات , والتمییز بین األردنیین في المنح والبعثات, القبول

بینما ابن موظف , ن الرسوم من خالل المنح والبعثاتالتعلیم العالي أو القوات المسلحة معفى م
  . الصحة أو األوقاف أو التنمیة أو غیرھا غیر مشمول بھذه البعثات

                                              14/2/2017   طلبة نیوز                                                            الثالثاء                                                



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة امعــــة األردنــالجـــــــ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 6( 5300426: فاكس) 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

27 

لضبط الجامعات وتقییم , ما المانع من استحداث وحدة رقابة وشفافیة في وزارة التعلیم العالي - 7
ون مھمة الوحدة مراقبة األداء وتك, وھي جامعات خاضعة أصال للحكومة وللتعلیم العالي, عملھا

ً , فال یجوز أن یكون الرئیس مطلق الیدین في الجامعة, وضبط بوصلة الرؤساء ونوابھم وسّواحا
وإنشاء ھذه . وال یحاسب على تقصیره , ال نجدد لك: وبعد ذلك نقول لھ, یطوف العالم على نفقتھا

  . الوحدة یدخل في باب الحاكمیة والشفافیّة
, ن الجدید نفي االختالف بین الجامعات األردنیّة في مسألة اإلجازات وضوابطھاعلى القانو - 8

مع مراعاة .وتوحید االمتیازات بین أعضاء ھیئة التدریس ما أمكن, وتفاوت الرواتب والعالوات
  . ظروف الجامعات الطاردة في األطراف
, ارك فیھا خبراء من الجامعاتوتحال إلى لجان قانونیّة یش, التعدیالت یجب أن تطبخ على نار ھادئة

ومن ال یعلم , وتقّدم علیھا الملحوظات, وتعرض ھذه التعدیالت في مؤتمر لتطویر التعلیم العالي
ً لخدمة منافع خاّصة , وھذا ما نخشاه في ضل وجود مجلس نواب ھشّ , فبعض القوانین تفّصل تفصیال

  . وماضیھ سوداوي في التشریع 
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  الجامعة الھاشمیة حاضنة لإلبداع
  
  
  

  كمال الدین بني ھاني.د.أ.
  

تجتاُح الجامعاِت كلَّ یوم حالة، وربّما جائحة، ال ذنب للجامعات بھا، ولكّن عناصر تتجّمع حتى نجد 
ْوه أشخاٌص كثر َدل ِ ع لیُدلي ب ّ ُ المجتمع، ویتنط ، ویفتي الریَح تعصُف بھدوِء الحیاِة الجامعیة، وتثور ثائرة

  .في األمر من ال یعرف كیف تكون الجامعات
ونحن حین نعاین ھذا الواقع تزداد رغبتنا في استعادة العصر الذھبّي للجامعات، واستحضار لحظة 

  . الجامعة كما أرادھا مؤسسو العمل الجامعّي في بلدنا الغالي
منھا، فالفعل الثقافي لم یعد وقد نرى الثقافة الوطنیة، وال نرى الجامعات تضیف لھا ما ھو منشود 

أولویة من أولویاتھا، وانحسرت موجة المّد األكادیمّي، وتراجعت الدفقة األولى لجامعاٍت أرادت أن 
  .تكون مركز العمل الثقافي مثلما ھي مركز اإلشعاع األكادیمي

لعالي التي والجامعة الھاشمیة، جامعة من جامعات ھذا الوطن الغالي، ومؤسسة من مؤسسات التعلیم ا
 ً ً وثقافة وبحثا تسعى إلى اإلعالء من شأن العلم، والنھوض بوطننا الحبیب في جوانب حیاتھ كلھا، علما

 ً   .وتدریسا
وفي الجامعة الھاشمیة مجموعة من األكادیمیین فخورین بمنجز وطنّي تبزغ شمسھ من الزرقاء، 

ني قبل سنوات فعرضتھا على ومن ھذه األرض التي نحتفل علیھا باإلبداع، في مجاالٍت راودت
زمالئي أعضاء مجلس عمداء الجامعة فأقّروا فیھا جوائز ماّدیّة ومعنویّة تمنحھا الجامعة لتكون 

ّة عشر مجاال إبداعیّا ھي  تالوة (میادین للتسابق، ونحن نتطلع إلى تكثیرھا، وتوسیعھا، لتصبَح ست
رة، والرسم، والغناء، والقصة القصیرة، القرآن الكریم والحدیث الشریف، والشعر الفصیح، والخاط

والتمثیل، والتحقیق الصحفي، والمقالة، والعزف، والعمل التطوعّي، التمیز األكادیمي بین أولي 
، وأحسب أننا بحاجة إلى التنافس في )الضرر، الشعر النبطي، التمیز األكادیمّي بین الطلبة الوافدین

  .وفي المعرفة، والفكر والرقي والمساھمة الثقافیة البناءةاإلبداع، وفي الخیر، وفي بناء األوطان، 
ّم،  ماذا نرید الیوم من الثقافة، والعمل الثقافّي؟ وأین نحن الیوم من كّل ذلك؟ إننا في الجامعات نعل
ً، إننا نرغب في استثمار طاقات بناتنا وأبنائنا  ً ثقافیا ً وسمتا ً، وأعرافا ً بحثیا ً معرفیا م، ونرسي نسقا ونتعلّ
 ً ً واعیا ً، نرید جیال ً ثقافیا الطلبة في منتج ثقافّي راٍق، نرید أن نعمم العمل الثقافّي التنویري، نرید زخما
بأبعاد وجودنا الثقافي، یكتبون ویقرأون، ویعزفون، ویغنون أعذب األغنیات من أجل الحیاة، وقیَمھا 

  .بشرّي الراقيالعالیة، ومن أجل وطن رصیده العمل الثقافي والتعلیم والعنصر ال
فالجامعات مصانع القیادات للمجتمعات، ولیست مصانع للشھادات والموظفین، وكیف یكون أبناؤنا 
ّع إلى صناعة مستقبل األوطان  ً إال باإلبداع، والتنافسیة، واالنتماء الواعي، والتفكیر الناقد المتطل قادة

نا على الحراك الثقافي في الجامعات، تشغلنا ھموم الثقافة، ونتساءل عن قدرت. واألفراد والجماعات
 ً ً محكوما ً ثقافیا وتبرز في أذھاننا أسئلة حول قدرتنا على صناعة الحدث، وعلى ترجمة فكرنا فعال
بفلسفة ذات شأن، تتطلع إلى مستقبل األمة ومستقبل األوطان، ومستقبل األفراد، الذین سیكونون آباًء 

ً فاعلین على م ً، وأفرادا   .ستویات الفعل الثقافي الوطني جمیعھاوأمھاٍت، وقادة
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نرید للثقافة أن تكون ضابطا للنفوس والعقول، وأن تصوغ وجدان األجیال، ونرید للجامعة أن تسترّد 
دورھا األساس في قیادة المجتمعات، وكیف یكون ذلك ما لم یكن مصحوبا بنسق ثقافّي موّجٍھ، 

  .ا، وجماعاتھا، وأفرادھاومنطلق من فلسفة واضحة تجاه شؤون األّمة وشعوبھ
م أبناءنا كیف یرتقون ویحلمون، وكیف یبدعون، ألّن العالم الذي نعیش فیھ الیوم عالم  ّ نرید أن نعل
ّعات، صاخب اإلیقاع، متعدّد األبعاد، بحیث صار فْكُر الفرِد، أيِّ فرٍد  متسارع، عصيٌّ على التوق

نرید ألبنائنا أن یصبحوا قادرین على الریادة . یھیقّصُر دون اإللمام بآفاق المستقبل، وحركة الوعي ف
وتحقیق االختراقات اإلبداعیّة، لیكونوا مؤھلین للعیش في المستقبل، فھو لھم، ولمن كانت لھ الغلبة 

  .للدخول في عصور ما بعد الحداثة
ّق یمكن الولوج إلى الزمن المستقبل، وبالتمیّز واالفتراق یمكن االس تمرار في فبالحلم والخیال الخال

  !فرض حضورنا اإلیجابّي في ھذا العالم، وربّما في عوالم أخرى كما یقول المستقبلیّون
نرید للجامعة أن تتجاوز اقتصارھا على التعلیم، لتنطلق بطالبھا نحو الفكر والحداثة والعصرنھ 

ً . واإلبداع، ونرید أن تخرج من العادیِّة نحو التمیّز ِّة  ونرید للھاشمیّة أن تكون مبدعة َ على سن وتحافظ
نرید لثقافة التمیّز أن تنبثق من الجسم الجامعّي بشكل طبیعّي، حدَّ االعتیاد . اإلبداع بین طلبتھا األحبّة

ً، ذاَت ذائقٍة . علیھا ً، ومؤھّلة لعة ّ فة مط ّ ً متعلمة مثق ونرید لبنات الجامعات وأبنائھا أن یكونوا نخبة
ُھا نریدھم وقد ازدھرْت نفوسھم، وباشروا في إنتاج . وبلورتھا ارتقْت في سنین الجامعة، وتّم صْقل

  .الثقافة، أو أتقنوا التعامل معھا بطریقة ناضجة
نرید للفعل الثقافي الفردي أن یزدھر، ونرید للعمل الثقافي المشترك أن ینمو ویتفاعل، لیصبح في 

ً، لیصبح المنجز بدوره  َّة یتبناھا أبناؤنا، فیصبح جماعیا ً مجموعھ ُسن فعندما یكون الظالم . تشاركیا
ً، ال بد من أنھ یكون فعل التنویر فعال نتواطأ علیھ ونتواضع، ونتفق لنستعید  ً وعاّما ً وفردیا جماعیا

ّا ولنستعید حیاتنا المعاصرة ) إن لم نقل المثالیة(الحیاة االجتماعیة الصحیحة  ممن یحاولون سرقتھا من
  .، بإذن هللامن براثن من یخططون ویعملون الغتیالھا
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  الجبیھة -حسن یوسف حسن الشلبي -
  
  دابوق - عصمت یعقوب خلیل الحمیدي الحدادین  -
  
  حي نزال -أحمد محمد سلیم أبو طالب  -
  
  السلط -أدھم محمد علي حبیبان النسور  -
  
  الشمیساني -صفوت عادل عفیف عبد الھادي  -
  
  نعجلو - جریس عید الربضي  -
  
  السلط - بالل عبدالرحیم العزیزي  -
  
  شارع االردن - بالل عبدااللھ صابر البربراوي  -
  
  العبدلي - تحفة داود الیاس دحمس  -
  
  الكرك - سامي خلیل الظواھر  -
  
  السلط -زیاد موسى السمرین خریس  -
  
  الشمیساني -نجوى عفیف نعمان ھاشم  -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الوفیات 
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لحس طالب الشركات بضرورة التأكد من دفع رسوم طوابع الواردات على عمر م. وزیر المالیة د-

جمیع معامالتھا الخاضعة للرسوم تالفیا لفرض الغرامات القانونیة على المعامالت التي لم تسدد عنھا 
  .الرسوم في موعدھا المحدد باحكام القانون

  
  
الحج المقبل الئتالف شركات وزارة االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمیة تدرس احالة موسم -

  .لتالفي اشكالیات المتعلقة بخدمات الحجاج
  
  
مدیر عام دائرة ضریبة الدخل والمبیعات عمم على موظفیھ بعدم التدخل او التوسط باي معامالت -

  .التعمیم طالب بالحفاظ على اخالقیات الوظیفة العامة.. للمراجعین تحت طاءلة المسؤولیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 زوایا الصحف 
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  تنفیذا للتوجیھات الملكیة السامیة قرر مجلس الوزراء خالل جلستھ التي عقدھا امس االثنین
فقد قرر مجلس الوزراء باالستناد . اجراء االنتخابات البلدیة وانتخابات مجالس المحافظات

اجراء انتخابات رؤساء  2015لسنة  41من قانون البلدیات رقم  74و  34الحكام المادتین 
  .اعضاء المجالس واعضاء المجالس المحلیةو

  
  

  نشرت جاللة الملكة رانیا العبد هللا على صفحتھا على الفیس بوك فیدیو الستقبالھا سمو
وكتبت جاللتھا . األمیر ھاشم  لدى وصولھ الى عمان قادما من دبي بعد ظھر اول امس االحد

لمركز األول ببطولة كرة قدم اشتقنالھ كثیر، وسعیدة بفوز فریق مدرستھ با«على الصفحة 
  .»بدبي

  وشارك سمو االمیر ھاشم مع مدرستھ في بطولة كرة قدم اقیمت في االمارات العربیة
  .المتحدة وحصلت مدرسة األمیر ھاشم على المرتبة األولى 

  كما نشرت جاللتھا فیدیو خالل زیارة قامت بھا امس لمؤسسة فادي للعلوم، وكتبت تعلیقا
 .»للعلوم في مؤسسة فادي«
  

  من مصادر سیاسیة ودبلوماسیة متطابقة ان السفیرة االمیركیة في عمان » الدستور«علمت
الیس ویلز ستغادر موقعھا الحالي مع نھایة شھر اذار المقبل، عائدة الى بالدھا، حیث ینتھي 

ة عملھا في المملكة مثل غیرھا من الدبلوماسیین االمیركیین الذین تنتھي اعمالھم مع بدای
 .والیة الرئیس االمیركي الجدید دونالد ترمب

  
  

  وقالت المصادر ان السفیرة ویلز تنھي مدة وجودھا في عمان قبل المدة المقررة لھا، والتي
كانت ستنتھي مع نھایة شھر تموز المقبل، اال انھ طلب منھا العودة الى واشنطن قبل ھذا 

  .التاریخ
  
  
  

 ن یقوم بادارة اعمال السفارة االمیركیة في عمان، واشارت المصادر الى انھ من المرجح ا
قائم باالعمال، ریثما یصار الى تعیین سفیر جدید خالل االشھر التي تلي عودة ویلز الى 

واضافت المصادر ان مغادرة ویلز في الوقت الحالي ستؤثر على العدید من . واشنطن
  .المشروعات التي تتابعھا شخصیا النجازھا في الوقت المحدد

  
  

 ھموم : لقاء وحوار«: یلقي رئیس الوزراء األسبق عبد الرؤوف الروابدة محاضرة بعنوان
خلدا، الساعة السادسة من مساء غد  - ، بالمدارس العصریة »العصریة«، في منتدى »أردنیة

  .األربعاء
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  توقعت مصادر نیابیة ان یقرر مجلس النواب اغالق جلسة المناقشة العامة المقررة الیوم
  .رفع االسعار وعقدھا بشكل سري حول

  
  أكدت ھیئة مكافحة الفساد أن عدد قضایا الفساد ذات العالقة بموضوع الواسطة والمحسوبیة

ثالث قضایا،  2014وصلت لعشر قضایا، فیما كانت بعام  2015التي استلمتھا خالل عام 
  .قضیة) 67(وصل عدد ھذه القضایا  2011عشر، وخالل عام  2012سبع، و 2013وعام 

  
  

 صالح ارشیدات رئیس جمعیة الصداقة االردنیة االلمانیة  كتاب تھنئة لرئیس .بعث د
ً اللمانیا -الجمھوریة الفدرالیة االلمانیة السید فرانك  وھنأ . فالتر شتاین بمناسبة انتخابھ رئیسا

عضوا نصفھم من  1260ارشیدات الرئیس الجدید بثقة المجلس الرئاسي المكون من 
االلماني والنصف االخر من ممثلي المجتمع المدني والشخصیات المرموقة في  البرلمان

واشاد ارشیدات بمستوى العالقات المتینة بین الشعبین  16الوالیات المتحدة االلمانیة ال
  .االردني وااللماني وبین قیادتي البلدین

  
 وى الخدمة نقلة نوعیة ممیزة شھدتھا مؤخرا مدیریة عمل صویلح من حیث النظام ومست

  .وسرعة انجاز معامالت المراجعین وطریقة التعامل مع  أصحاب العمل والمراجعین 
  

  تستضیف دائرة المكتبة الوطنیة الساعة السادسة من مساء األحد المقبل، مركز دراسات
الدكتور : ، بمشاركة كل من»)2016- 2015(انتفاضة القدس «القدس للحدیث عن كتاب 

  .ولید عبد الحي ویدیر اللقاء والحوار الدكتور بشیر الخضراعلي محافظة والدكتور 
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  نشرت الھیئة المستقلة لالنتخاب على موقعھا اإللكتروني أمس تقریرھا التفصیلي لالنتخابات

الھیئة دعت المھتمین . النیابیة للمجلس النیابي الثامن عشر، التي جرت العام الماضي
التقریر التفصیلي وخالصتھ التنفیذیة وابداء مالحظاتھم علیھ وذلك على البرید لالطالع على 

وكانت الھیئة رفعت أول من أمس التقریر التفصیلي لجاللة . اإللكتروني الخاص بالھیئة
  .الملك

  
  شكا متضررون من انھیار بنایات الجوفة الثالث، حوصرت منازلھم بردم البنایات منذ نحو

التنمیة االجتماعیة والجھات المعنیة، لم تمنحھم بدل اثاث على غرار  شھر، من أن وزارة
سكان البنایات المنھارة، وطالبوا الوزارة أن تنظر لألمر بموضوعیة وعدالة، فھم ال 
یستطیعون دخول بیوتھم أو االقامة فیھا، كما انھم یعانون من الحصول على بیوت مستأجرة، 

  .دینار لثالثة أشھر 200وقدره  بالمبلغ الذي اقرتھ الوزارة لھم،
  

  امرأة ھو عدد  157730إلى أن " تضامن"اشار تقریر لجمعیة تضامن النساء األردني
 362ألفا و 826، وذلك من اصل 2015المقترضات من البنوك األردنیة مع نھایة العام 

البنوك التي استندت في ارقامھا إلى التقریر السنوي لجمعیة " تضامن. "مقترضا من البنوك
األردنیة، لفتت إلى ارتفاع وجود زیادة كبیرة بعدد المقترضات من البنوك خالل عام واحد، 

، فیما بلغت القیم االجمالیة لقروض 2014ألف مقترضة مقارنة بالعام  50وصلت إلى نحو 
  .ملیون دینار 298نحو ملیار و 2015السیدات في العام 

  
  
  
  

  ع.ف
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