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  ’’األردنیة’’المباشرة قریبا بإجراءات تعیین رئیس لـ: الطویسي
  

أكد وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي انھ سیخاطب في األیام القلیلة المقبلة، 
الدكتور عدنان بدران، للمباشرة بإجراءات المجلس للتنسیب  رئیس مجلس امناء الجامعة االردنیة

لمجلس التعلیم العالي بثالثة اسماء لیختار المجلس أحدھا لتولي رئاسة الجامعة االردنیة خلفا للدكتور 
  .عزمي محافظة، الذي تولى حقیبة التربیة والتعلیم في حكومة الدكتور عمر الرزاز

 
سیقوم بدوره بتشكیل لجنة بحث "ن مجلس امناء الجامعة األردنیة أمس، إ" الغد"وقال الطویسي، لـ

واستكشاف ینسب بعدھا بثالثة اسماء لمجلس التعلیم العالي، الذي یقرر بدوره اختیار أحدھا لرئاسة 
الجامعة، بعد اجراء المقابالت معھم، لیضع كل عضو في مجلس التعلیم العالي عالمات، ویتم اختیار 

  ".لرئاسة الجامعة، وذلك انسجاما مع قانوني التعلیم العالي والجامعاتصاحب أعلى مجموع 
  
 

وكان مجلس التعلیم العالي نّسب االحد قبل الماضي لمجلس الوزراء بمشروعي نظام تعیین رؤساء 
ً لما  الجامعات الرسمیة ونظام مزاولة العمل األكادیمي في الجامعات والكلیات الجامعیة، وذلك تحقیقا

في إطار تعزیز الحوكمة  2016/2025الستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة ورد في ا
والمساءلة، وذلك بعد أن توفر السند القانوني لھما بصدور قانون التعلیم العالي والبحث العلمي رقم 

  .2018لسنة ) 18(وقانون الجامعات األردنیة رقم  2018لسنة ) 17(
  

 أخبار الجامعة

 عمون  -1: صالغد 
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 ء الجامعات الرسمیةإرادة ملكیة مجالس أمنا
 
صدرت اإلرادة الملكیة السامیة، بالموافقة على تعیین رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات  

 .الرسمیة
 

 ألسماء التالیة برئاسة الجامعات وبین مصدر في وزارة التعلیم العالي أنھ تم تكلیف ا
 
 الدكتور عدنان بدران: الجامعة االردنیة -
 كتور خالد العمريالد: جامعة الیرموك -
 الدكتور یوسف القسوس: جامعة مؤتة -
 الدكتور منذر حدادین: والتكنولوجیا_جامعة العلوم -
 الدكتور یاسین الحسبان: الجامعة الھاشمیة -
 الدكتور محمد عدنان البخیت: البیت_جامعة ال -
 الدكتور ھشام الخطیب: جامعة البلقاء -
 حمد الذنیباتالدكتور م: طالل_بن_جامعة الحسین -
 السید عثمان بدیر: الجامعة االلمانیة -
  الدكتور صبري اربیحات: التقنیة_جامعة الطفیلة -
  

وكان مجلس التعلیم العالي قد نّسب بتعیین رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات الرسمیة نھایة 
 .الشھر الماضي

 
امعات الخاصة التي زودت مجلس ووافق المجلس في جلسة سابقة لھ على تشكیل مجالس أمناء الج

 التعلیم العالي بأسماء 
 

جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا، جامعة الحسین بن عبد هللا الثاني التقنیة، جامعة : (أعضائھا وھي
).الشرق األوسط، جامعة إربد األھلیة، جامعة الزرقاء، جامعة البترا، جامعة عمان األھلیة

 5: السبیل ص -2: الرأي ص
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ّف طالباً بم) ناسا(   ؤسسة ولي العھدتوظ
  

  
اشر المھندس خالد الشریف، أحد الطلبة المستفیدین من برنامج التعاون المخصص لتنفیذ البرنامج 

، في والیة كالیفورنیا، »ناسا«التدریبي مع ناسا، عملھ كمھندس حاسوب في وكالة الفضاء األمیركیة 
   .في الوالیات المتحدة األمیركیة

  
نیین المتمیزین الذین ابتعثتھم مؤسسة ولي العھد للتدریب في الوكالة، وكان الشریف من الطلبة األرد

حیث قاده تمیّزه في الفترة التدریبیّة لحصولھ على فرصة عمل في الوكالة العالمیّة، بعد إنھائھ الفترة 
  . التدریبیّة

  
ناسا «كما حصل الشریف على المركز األول في تحدي ناسا لتطویر التطبیقات على مستوى أوروبا 

ّمتھا الوكالة بمشاركة » یوروبا تشالینج ً  21التي نظ   .فریقا عالمیا
  
  

من جھتھ، وجھ الشریف الشكر لألمیر الحسین بن عبد اهللا الثاني ولي العھد على دعمھ الكبیر 
ّل في إطالق ھذه المبادرة التابعة للمؤسسة ولي العھد وأّكد أنھ سیكون سفیرل لألردن . والمتمث

   .ردني في موقع عملھ الجدیدوللشباب األ
  

ال شيء مستحیل، فمن یعمل بجد سیفتح األبواب المغلقة وسیحصل على الشھادة «: ویقول الشریف
ً )عاما 25(وكان الشریف، .«التي یرغب بھا وفرصة العمل التي یحلم بھا ، الذي عمل سابقا مھندسا

الطقس، حاز العام الماضي  الرائدة بمجال» طقس العرب«بشركة  «تكنولوجیا الطقس«في قسم 
ً مع شریكتھ األردنیة » ناسا»جائزة المركز األول، في مسابقة لتطویر البرامج الخاصة بـ ُمناصفة

فرح صالح، وذلك في ابتكار برنامج یختص بـعرض صور االقمار االصطناعیة والتنبؤات الجویة 
   .لالرصاد الجویة األمیركیة

  
ویجسد البرنامج التدریبي مع  2016ي الجامعة األردنیة عام وھو تخرج في قسم ھندسة الحاسوب ف

؛ حیث یتم من خاللھ توفیر فرص تدریبیة لطالب »ناسا»ناسا الشراكة العربیّة األولى بین األردن و
للمشاركة بتنفیذ أبحاث علمیّة ) أسبوعا 16–10(ھندسة أردنیین بناسا عبر برنامج مكثف على مدى 

التابع للوكالة، وتحت إشراف خبرائھا، بھدف تطویر مھاراتھم في  (إیمس(وعملیّة في مركز أبحاث 
 .طالبا أردنیا 12مجاالت ھندسیّة مختلفة، وبلغ إجمالي عدد الطلبة المستفیدین من ھذا البرنامج 

 13: صالرأي 
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مستشفى جمعیة بیت لحم العربیة للتأھیل یضم لطواقمھ الدكتور موسى الفقھاء استشاري جراحة 

 العیون
 
انضمام الدكتور موسى الفقھاء استشاري مستشفى جمعیة بیت لحم العربیة للتاھیل عن  اعلن  

 جراحة الشبكیة و السائل الزجاجي أخصائي طب و جراحة العیون  من مستشفى الجامعة األردنیة
والحاصل على الزمالة األلمانیة في جراحة الشبكیة والسائل الزجاجي مستشفى جامعة جیسن 

Gissen Univeristy Hospital. 
 

واشارت دائرة العالقات العامة واالعالم في مستشفى الجمعیة العربیة للتأھیل ان الدكتور موسى 
الفقھاء حاصل على البورد األردني في طب و جراحة العیون و البورد الفلسطیني في طب و جراحة 

 .العیون
 

انتقالة نوعیة في مجال طب وصحة واوضحت الجمعیة ان انضمام الدكتور الفقھاء الى طواقمھا یمثل 
العیون التي تقدمھا المستشفى مشیرة الى ان الجراح الفقھاء یعتبر من ابرز واشھر االطباء العاملین 
في مجال طب العیون ویعتبر من االطباء الممیزین والناجحین في ھذا االطار ولذلك حرصت على 

 .قاء بالخدمات الطبیة المختلفة التي تقدمھا ان یكون ضمن طواقمھا المتمیزة في اطار جھودھا لالرت
 

واكدت الجمعیة على ان قسم العیون فیھا استطاع تحقیق الكثیر من النجاحات واالبداع والتمیز في 
الفترة السابقة في مختلف مجاالت عالج امراض العیون المختلفة مضیفة ان العملیات التي تجریھا 

ء عملیات عملیات االنفصال الشبكي وعملیات قص السائل المستشفى متعددة وشاملة حیث یتم اجرا
 .الزجاجي وإزالة النزیف داخل العین نتیجة أمراض السكري

 
كما تجري المستشفى ایضا عملیات قص السائل الزجاجي وإزالة األلیاف عن سطح الشبكیھ نتیجھ 

ات معالجھ اعتالل أمراض السكري و عملیات إزالة األجسام الغریبھ داخل العین الى جانب عملی
 .OZURDEXو  EYLEAو LUCENTISو  AVASTINالشبكیة السكري باللیزر و وحقن 

و عملیات المیاه البیضاء وزراعة العداسات داخل العین بطریقھ الفیكو  و فحص وعالج اعتالل 
 .الشبكیة عند الخدج

 
لمستمرة لتطویر االداء واكدت مستشفى الجمعیة العربیة للتاھیل على انھا تواصل عملھا وجھودھا ا

واالرتقاء بھ سواء من خالل تطویر الكوادر الطبیة ورفدھا بخبراء ومتخصین معروفین على 
المستوى الوطني واالقلیمي والدولي او من حیث السعي لتطویر التقنیات والمعدات الالزمة الجراء 

  .العملیات باعلى المواصفات

 وطن نیوز
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 ا متقدما في مسابقة المشاریع اإلبداعیةیحصد مركز" مدرسة األردنیة"معلم في 
  

حصد معلم الحاسوب في مدرسة الجامعة االردنیة الدكتور مأمون الزبون مركزا  -زكریا الغول 
 .2017/2018متقدما في مسابقة المشاریع اإلبداعیة للعام الدراسي  

 
  
 

نیة التي تنظمھا ضمن فئة مشاریع االستقطاب االلكترو) HTMLتعلم لغة (وفاز مشروع الزبون 
وزارة التربیة والتعلیم سنویا بھدف استقطاب المشاریع الرائدة واالبداعیة لتحسین البیئة التربویة 

 .والتعلیمیة
  

ویتمثل مشروع المعلم الزبون في مجموعة من الدروس التي تشرح وتوضح كیفیة استخدام لغة 
HTML الطلبة  باستخدام مجموعة من االوامر  في تصمیم المواقع االلكترونیة وتسھیل عملیة تفاعل

واالیقونات والفیدیوھات ومنصات المحادثة لكل موضوع، لعرض قضایاھم وتواصلھم مع المعلم 
 .ومع الطلبة وعمل اختبار تقویمي الكتروني یقیس مدى االستفادة من المشروع

  
ى العالم، مناسبة للطلبة تتمیز بالسھولھ ویقرأھا أي متصفح انترنت ف) HTML(وقال الزبون إن لغة 

یستطیعون من خاللھا بإنشاء موقع مترابط ووصل الصفحات بعضھا بكل سھولھ ویسر باالضافة إلى 
 .تشكیل وتقسیم وتلوین صفحة الویب، ما یجعل منھا لغة مناسبة للتعلم وبناء األفكار

  
الشكر للجامعة مشروعا، موجھا  120وعبر الزبون عن سعادتھ بالحصول على الجائزة من بین 

 .وإدارة المدرسة
وقال مدیر المدرسة الدكتور عوض الطراونة إن المدرسة لن تألو جھدا في دعم أي من مدرسیھا 
وتقدیم الدعم واالسناد وكل ما من شأنھ تمكینھم من التقدم والتطور ما ینعكس ایجابا على طلبة 

 .المدرسة ونتائجھم الدراسیة
  

رسة تضم نخبة من المعلمین والمعلمات ممن حققوا مراتب علمیة متقدمة ولفت الطراونة إلى أن المد
 .وحصلوا على جوائز محلیة وعربیة وعالمیة

  

  أخبار األردنیة 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  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 

QF-DMPR-02.01 
8 

  
  
  
  

 ’’التوجیھي’’ال رجوع عن قرارات تطویر : محافظة
  

عن القرارات المتخذة في تطویر " ال رجوع"أكد وزیر التربیة والتعلیم الدكتور عزمي محافظة أن 
مؤسسي "مشیرا إلى أن عمل الوزارة . ، أو تعدیلھا"التوجیھي"دة الدراسة الثانویة العامة امتحان شھا

 ".ال یرتبط بشخص الوزیر
وردا على تخوفات طلبة وذویھم ممن یعتبرون القرارات المتخذة تساھم في تطویر التوجیھي، من 

" الغد"محافظة، في تصریح لـإقدام وزیر التربیة الجدید على تغییر ھذه القرارات أو تعدیلھا، قال 
، إذ كان عضوا "في األصل جزء من قرارات تطویر التوجیھي) "قبل أن یصبح وزیرا(أمس، انھ 

 .في مجلس التربیة الذي اقر ھذه اإلجراءات
ینسجم ویتوافق في الرؤى، خصوصا فیما یتعلق بالتوجیھي، مع رئیس الوزراء الدكتور "وقال انھ 

یتولى في الحكومة السابقة موقع وزیر التربیة، مشددا على انھ والوزارة ، الذي كان "عمر الرزاز
 ". یولون األھمیة الكبیرة لمصالح الطلبة"

إلى ذلك، یرى خبراء انھ ینتظر وزیر التربیة والتعلیم الجدید تركة كبیرة من الملفات المفتوحة 
. بق، رئیس الوزراء الحالي، دلتحقیق اإلصالح التعلیمي المنشود، وذلك بعد أن سجل للوزیر السا
 .عمر الرزاز، العدید من اإلنجازات في ملف إصالح العملیة التربویة

ومن ھذه الملفات التربویة التي ما تزال تؤرق الحكومة مثل المواطنین والطلبة، ملف المناھج وتسلیح 
لثانویة العامة خریجي المدارس بالفھم واإلدراك ال بالتلقین والحفظ، وانتھاء بنظام امتحان ا

، إضافة الى تطویر المعلمین وتدریبھم وتحسین البیئة التعلیمیة، وتأھیل البیئة التحتیة "التوجیھي"
للمدارس، ورفدھا بكل ما یلزم لتواكب أسالیب التدریس الحدیثة، والتوسع في إنشاء ریاض األطفال 

ي والمھني وجمیعھا لھ دور في النھوض الحكومیة وإلزامیتھا كمرحلة تعلیمیة واالھتمام بالتعلیم التقن
 .التعلیمي واالجتماعي واالقتصادي

وعلى الرغم من نجاح الرزاز في اعادة األلق لقطاع التعلیم ومد جسور الثقة بین الوزارة والطلبة 
والمجتمع المحلي ككل واتخاذ قرارات مصیریة تصب بمصلحة الطلبة خصوصا في مرحلة الثانویة 

دد مفتوح من جموع العالمات بدال من النظام المئوي، ومنح الطلبة فرصة التقدم بعالعامة كاعتماد م
الدورات، اعتماد مناھج جدیدة لطلبة التوجیھي، الغاء كلمة راسب وناجح، لكن ما یزال ھناك العدید 
من التوجھات التي كان یعتزم الرزاز العمل علیھا وھي جعل امتحان التوجیھي مرة واحدة في العام 

ضافة الى أتمتة امتحانات منھا في المجموع العام، إ 7یحتسب  8وتقلیص عدد مباحث االمتحان إلى 
 .سنوات المقبلة 3خالل ) التوجیھي(الثانویة العامة 

وكان تطویر المناھج لكافة المراحل الدراسیة، بما یعزز الفكر الناقد واإلبداعي عند الطلبة، واالبتعاد 
ن على عن التعلیم التلقیني مطلبا ملحا لكثیر من الخبراء والتربویین، مع االھتمام بتدریب المعلمی
 .أحدث اسالیب التدریس، خصوصا وأن لكل مادة تدریبھا الخاص، وتطبیق نظام مزاولة المھنة

فالوزیر المحافظة، القادم من رئاسة أكبر الجامعات األردنیة واعرقھا، مطالب بالحفاظ على ما تم 
األخرى انجازه وتدعیمھ، لتحقیق االستمراریة، والتوسع في مراجعة مفاصل العملیة التعلیمیة 

كالمناھج الدراسیة، وتعزیر فكرة المحطات التقییمیة السیما للصف التاسع والتي ستركز على میول 
الطلبة لتوزیعھم على مسارات التعلیم حسب میولھم ورغباتھم، واستحداث المجالس األمنیة في 

  .لخاصةالمدارس للحد من العنف، فضال عن تحویل رواتب المعلمات للبنوك، وتصنیف المدارس ا

شؤون جامعیة 
 ومحلیة

  طلبة ینوز
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 الجامعات األردنیة البوابة األولى الى االنفتاح والتواصل: القیسي
  

قال وزیر الشباب مكرم القیسي أّن الوزارة خالل الفترة القادمة ستعمل على تطویر عمل الشباب في 
 .المملكة وبخاصة المحافظات

 
ً في حكومة عمر الرزاز إن الشباب في ا لمحافظات یحتاج منا رعایة وقال القیسي عقب تعیینھ وزیرا

 .أفضل لتطویر عملھم
 

ً أن التطویر في  وبین أن ھذا ھدف الوزارة وستعكف على القیام بھ ضمن خطط استراتیجیة، مبینا
ً في صلب توجیھات جاللة الملك ما یحملنا مسؤولیة كبیرة  .العمل الشبابي في المملكة دوما

 
ً أن وأوضح أن العمل سیكون بالتحاور والتشاور لی كون شبابنا شركاء بالحوار والقرار، موضحا

 .الوزاة ستعقد شراكات تكاملیة مع الجامعات االردنیة، لتحقیق أھداف استراتیجیة
 

 .وعّد القیسي الجامعات األردنیة البوابة األولى التي یمكن التواصل مع الشباب من خاللھا
 

التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني كافة وأشار الوزیر إلى أن الوزارة ماضیة في نھج االنفتاح و
  .بما یخدم ویحقق تطویر عمل مراكزنا الشبابیة ویجلعھا اكثر جذبا للشباب

  ة ینوزطلب
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 التعلیم العالي ینوء بملفات ثقیلة لتطویر الثروة البشریة: أمام الحكومة الجدیدة

  
شتھ سابقاتھا، بخاصة تواجھ الحكومة تحدیات عدیدة للنھوض بقطاع التعلیم العالي، األمر الذي عا

 . وأن الثروة الحقیقیة لألردن ھي اإلنسان
ویتعرض واقع سوق خریجي الجامعات الرتفاع نسب البطالة في ظل محدودیة الطلب على التوظیف 

 .داخلیا وخارجیا
وأبرز ما یواجھ النھوض بقطاع التعلیم العالي في الجامعات الرسمیة؛ العجز والمدیونیة، والتي تصل 

ملیون دینار، وتدني رسوم الساعات  72ملیون دینار، فیما یتحدد دعمھا الحكومي بـ 139إلى 
 .المعتمدة للبرنامج العادي، وعدم امكانیة رفع ھذه الرسوم في ظل األوضاع المعیشیة الصعبة

نیة ھذا الواقع؛ دفع بالجامعات للتوسع بالقبول بالبرنامج الموازي، ما أثر على جودة التعلیم وارھق الب
 .التحتیة لھا، وزاد من أعباء الھیئات التدریسیة

تحت ھذه الضغوط، ستواجھ الحكومة الجدیدة، كیفیة االلتزام واالستمرار باالستراتیجیة الوطنیة 
 .، المتعلقة بقطاع التعلیم العالي، والتركیز على الجانب التقني2025 – 2016لتنمیة الموارد البشریة 

من طلبتھا للتعلیم التقني والتطبیقي؛ فان الطلبة في %  90ھب أكثر من وعلى عكس دول متقدمة؛ یذ
األردن یتوجھون نحو المسار األكادیمي الذي یعاني معظم خریجیھ من البطالة، وعكس حاجة سوق 

 .العمل الذي یحتاج لتخصصات تقنیة وتطبیقیة
والخطط الدراسیة، والحد یتطلب الوقوف في وجھ التحدیات؛ إعادة  النظر في التخصصات والبرامج 

من التخصصات المشبعة والراكدة، والتركیز بالتنسیق مع القطاع الخاص على تعدیل الخطط 
 .والبرامج، لیكون الخریجون مؤھلین لاللتحاق بسوق العمل وتلبیة احتیاجاتھ

ساھمت قرارات الحكومات المتعاقبة بالتوسع بانشاء جامعات رسمیة وترخیص خاصة، ما یمثل 
الحسین (خا متطابقة دون تمیز في التخصصات، وھذا أدى الزمة مزدوجة؛ فجامعات األطراف نس

تعاني من قلة عدد طلبتھا والذي یقل عن طاقتھا االستیعابیة؛ بسبب عدم ) بن طالل، الطفیلة، آل البیت
نفسھا وجود تخصصات مطلوبة تنفرد بھا، فضال عن ان البیئة المحیطة بالجامعة والبیئة الجامعیة 

 .غیر جاذبة
جرت محاوالت عدیدة لتشجیع طلبة اقلیمي الوسط والشمال لاللتحاق بجامعات الجنوب، بتقدیم منح 
دراسیة كاملة، وتخصیص راتب شھري لكل طالب من ابناء االقلیمین، لكن ھذه المحاوالت لم تحقق 

د الستقطاب الطلبة المأمول منھا، ما یستدعي حلوال بالتفكیر خارج الصندوق، ومواصلة الجھو
 .الوافدین

في امتحان الثانویة العامة إللحاق %  65 - 60كما أدى انخفاض نسب الحاصلین على معدالت بین 
الضرر بالجامعات الخاصة التي انخفض عدد ملتحقیھا بشكل كبیر، فیما ادى انخفاض نسبة 

 .كلیات 7طة وأغلقت لضرر أكبر بكلیات المجتمع المتوس%  60الحاصلین على معدالت دون الـ
وعودة إلى محاور التعلیم العالي في االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة التي بوشر تنفیذھا  
قبل عامین، فقد أوصت في محور الحاكمیة بتعدیل قانوني الجامعات األردنیة والتعلیم العالي والبحث 

والتأكید على تفعیل دور مجلس األمناء، وأن  العلمي، وإعادة النظر بتشكیل مجلس التعلیم العالي،
ً لنظام خاص یصدر لھذه الغایة، ووضع أنظمة مزاولة  یكون تعیین رئیس الجامعة الرسمیة؛ وفقا
ممارسة مھنة التعلیم، وتحدید العالقة بین مالكي الجامعات الخاصة وإداراتھا األكادیمیة، وأداء 

 .التعلیم العالي القیادات األكادیمیة واإلداریة في مؤسسات
كما أوصت عبر محور تعدیل أسس القبول في الجامعات الرسمیة؛ بربط التعلیم بـقدرة الطالب 
ورغبتھ، بحیث ال یقتصر على اعتماد امتحان شھادة الثانویة العامة كمعیار وحید للقبول في الجامعة، 

ت ألبناء القوات المسلحة وفي محور تنظیم استثناءات القبول الجامعي اوصت بزیادة منح المكرما

  4: الغد ص
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ً بحیث تصبح نسبة االستثناء %  10واالمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني بنسبة  سنویا
إلى التعلیم التقني، وزیادة منح المكرمات %  10، على ان توجھ النسبة المضافة البالغة % 30كمنح 

 10سنویا، اذ تصبح نسبة االستثناء الكلیة كمنح %  5ألبناء العاملین في وزارة التربیة والتعلیم بنسبة 
 .؛ على أن توجھ النسبة المضافة لاللتحاق بالتعلیم التقني%

ً خالل  سنوات اعتبارا من  8وفیما یتعلق بمحور البرنامج الموازي، أوصت بإلغائھ لألردنیین تدریجیا
البرنامج الموازي بمعدل عبر آلیتین بدیلتین، األولى بتخفیض طلبة  2017/2018العام الجامعي 

من %  12.5طالب، ویشكل ھذا الرقم  44400سنوات بمجموع  8طالبا سنویا، وعلى مدى  5550
 .الطلبة األردنیین في البرنامج الموازي

فیما یكمن الثاني، بإلغاء البرنامج الموازي وإعادة ھیكلة الرسوم الجامعیة وتوحیدھا تدریجیا اعتبارا 
 .في الجامعات الرسمیة 2017/2018من العام الجامعي 

 72كما ھي في العام الحالي،  2017وفي ظل بقاء مخصصات الجامعات الرسمیة في موازنة العام 
مدى جدیة الحكومة في اإللغاء التدریجي للبرنامج الموازي بایجاد "ملیون دینار، تثور اسئلة حول 

زنة زیادة لتعویض الجامعات عن النقص ، بحیث لم تتضمن الموا"بدیل للجامعات عن عوائد للبرنامج
 .في الموارد في حال اتخذ قرار بإلغاء البرنامج

كما لم تتضمن فرض رسوم او ضرائب تعوض الجامعات عبرھا؛ لیبقى الخیار الوحید رفع رسوم 
البرنامج العادي، وھو ما یصعب تنفیذه في ظل االوضاع االقتصادیة والمعیشیة الصعبة، إذ اثبتت 

  .من االسر ال تستطیع تحمل كلفة تدریس طالب واحد في الجامعة%  70ت ان نحو الدراسا
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  الصویفیة –ابتسام یوسف عبده عازر  -
  الفحیص –جریس یوسف سلمان ) انطون ( داود  -
  بعد عودة االھل –فاطمة مصطفى عبدالعزیز عمران  -
  الرابیة –ماجدة یوسف عیّاش  -
  ماركا الشمالیة –بو الشیخ محمد قاسم ا -
  اربد -منصور عوض العیسى  -
  خلدا –نقوال ضیف هللا حداد  -

  
  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

  بترا
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 طقس صیفي معتدل الیوم
 
 

تستمر األجواء نھار الیوم الثالثاء صیفیة معتدلة في عموم المناطق، وتكون الریاح شمالیة غربیة 
العقبة تكون شمالیة، ُمعتدلة السرعة، وحالة خفیف  معتدلة السرعة، تنشط عصرا ومساء، وفي خلیج

 .'طقس العرب'الموج، بحسب موقع 
 

وفي ساعات اللیل تسود أجواء لطیفة في عموم المناطق وتكون الریاح شمالیة غربیة، معتدلة 
 .السرعة

 
سود وتبقى درجات الحرارة نھار غد األربعاء حول معدالتھا العامة لمثل ھذه الفترة من السنة، وت

أجواء صیفیة ُمعتدلة في عموم المناطق، وتكون حارة نسبیا في االغوار والعقبة والبحر المیت 
والمناطق الصحراویة، وتكون الریاح شمالیة غربیة معتدلة السرعة، وفي خلیج العقبة تكون شمالیة، 

  .ُمعتدلة السرعة وحالة البحر خفیف الموج

  طلبة نیوز
  

 حالة الطقس
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 الرّزاز بحضور وزیر الّدولة لشؤون اإلعالم، الناطق  یعقد رئیس الوزراء الدكتور عمر
ً في تمام الّساعة الرابعة والنصف من  ً صحفیا الرسمي باسم الحكومة جمانة غنیمات، مؤتمرا
عصر الیوم الثالثاء في دار رئاسة الوزراء، وذلك لإلعالن عن قرارات مجلس الوزراء 

  .التي سیتّم اتخاذھا
  

 سفراء أردنیون كثر . العاید قضى عطلة العید في عمان السفیر األردني في مصر علي
  .تواجدوا في البالد قبیل عطلة العید

  
 7  مواقع قیادیة ھامة  شاغرة  بعد االعالن عن تشكیل حكومة الدكتور عمر الرزاز، ومنھا

  .أكادیمیة و دبلوماسیة ومدیر مؤسسة ورئیس تحریر وعضویة مجلس االعیان

 زوایا الصحف 

 صنارة الدستور
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 شؤون اإلعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنیمات، بتسھیل تعھدت وزیر الدولة ل
وقالت، بمنشور على صفحتھا في . حصول اإلعالمیین والصحفیین على المعلومات

األحد، إنھا ستلتزم بإعادة اللقاء الصحفي األسبوعي مع اإلعالمیین خالل فترة " فیسبوك"
 . قریبة

  
 تھ الناشطین على مواقع التواصل االجتماعي من لم یمنع االنشغال بعطلة العید وواجبا

االنشغال بالتعلیق والتحلیل للتشكیلة الحكومیة التي استكملت وأعلنت رسمیا الخمیس 
اخبار كأس العالم ونتائج الفرق العربیة . الماضي، قبل یوم واحد فقط من حلول العید وعطلتھ

تداوال وتعلیقا عبر مواقع التواصل المشاركة بھ والتشكیل الحكومي تصدرا االخبار األكثر 
 .خالل أیام العطلة

  
  مفارقة تاریخیة تسجل مع تشكیل الدكتور عمر الرزاز لحكومتھ، حیث اصبح عدد رؤساء

رئیسا،  42من اصل  10الوزراء القادمین من وزارة التربیة والتعلیم لرئاسة الحكومة 
، )الجد(ھر ارسالن، سمیر الرفاعي مظ: ھم" التربیة"والرؤساء القادمین من %.  25وبنسبة 

فوزي الملقي، احمد طوقان، مضر بدران، عبد السالم المجالي، عبد الرؤوف الروابدة، 
 .عدنان بدران، عبدهللا النسور وعمر الرزاز

  
  في بعض الدول " مغریة"حذرت وحدة الجرائم اإللكترونیة من تداول إعالنات توظیف

تماعي، حیث تعرض ھذه اإلعالنات فرص عمل الخلیجیة عبر مواقع التواصل االج
ونبھت لخطورة االستجابة . بمواصفات خیالیة من حیث الدخل والسكن والبدالت المختلفة

غیر موثوقة المصدر وعدم التجاوب مع مروجیھا بأي وسیلة والحذر "لمثل ھذه اإلعالنات 
وكان انتشر ". اليمن إرسال أي معلومات شخصیة أو وثائق رسمیة أو حتى دفع أي مبلغ م

العدید من اعالنات التوظیف في قطر، بعد قرار الحكومة القطریة األخیر بدعم األردن 
  .بتوفیر عشرة آالف فرصة عمل

 زواریب الغد
  


