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 ـوضـــــوعالمــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
في لعبة خماسي " التاریخ"على نظیره " الجغرافیا"فوز فریق 

  كرة القدم
٣  

نحن أقرب من أي وقت " "األردنیة"مبادرة لألمن العام في 
  "مضى

٤  

 ٨  )األردنیة(لقاء لخریجي المانیا والمستفیدین من منح الداد في 
   شؤون جامعیة

 ١٠  تسطر قصص نجاح ألربعة مكفوفین» لكم عنارح نحكی«مبادرة 
بعشــرة آالف » توجیھــي«شھــادة ..  موسـم الھجـرة إلـى تـركیــا

  دوالر
١٢ 

رئیس الوزراء الدكتور ھاني الملقي یتوسط الفائزین بجائزة 
  الموظف المثالي أمس

٢٠ 

 ٢٢  عدد جدید من مجلة اتحاد الجامعات العربیة
 ٢٣  الجامعات في تنمیة الوعي السیاسيكتاب للعموش عن دور 

انخفاض أعداد مقبولي " الشریعة"الطویسي یبحث مع عمداء 
  التخصص

٢٤ 

"TTI "٢٥  "العربیة للمسؤولیة االجتماعیة"تحصد المركز األول بـ 
ّلبة لبرامجھا في  مؤّسسة إنجاز تطلق حملة استقطاب الط

ّات   الجامعات والكلی
٢٦ 

   مقاالت
 ٢٧  حسین الرواشدة/..!!علیم العالي أخطأ مجلس الت

الدكتور /ھل انتقلت معضلة االدارة العامة للجامعات االردنیة
  مروان الشمري

٢٩ 

 ٣٠  عادل الطویسي/...الوزیر األنسان 

 ٣٢  اعالنات

 ٣٣  وفیات
  ٣٦- ٣٤  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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ة القدمفي لعبة خماسي كر" التاریخ"على نظیره " الجغرافیا"فوز فریق   

فاز فریق طلبة قسم الجغرافیا في   -فادیة العتیبي 

كلیة اآلداب في الجامعة األردنیة أمس في لعبة 

خماسي كرة القدم والتي جمعتھ مع فریق طلبة 

  .قسم التاریخ بواقع ستة أھداف مقابل ھدفین

وجاء تنظیم المباراة التي جرت في دائرة النشاط 

الجدید الدكتور  الریاضي تكریما لعمید الكلیة

محمد القضاة واحتفاء بتقلده منصب العمادة، لتكون المباراة أول فعالیة تنظمھا الكلیة یقوم على 

  .رعایتھا

منسق الحدث الطالب في قسم الجغرافیا سند محمد الدویكات أكد أن تنظیم ھذه المباراة جاء في إطار 

ر النشاطات الالمنھجیة، إلى جانب تعزیز تفعیل وتقویة العالقات االجتماعیة بین الطلبة في إطا

  .التواصل والتعارف بین صفوفھم، األمر الذي من شأنھ خلق أجواء من التآلف والود فیما بینھم

وقال إن المباراة ھي األولى التي تجمع بین طلبة القسمین التاریخ والجغرافیا،  سیتبعھا سلسلة من 

لف األقسام، ما یسھم في صقل مواھب الطلبة الریاضیة المباریات الودیة التي ستجمع أفرقة من مخت

  .من جھة وتقویة العالقات البینیة فیما بینھم من جھة أخرى

وفي ختام المباراة توج  القضاة الفریق الفائز وسلم العبیھ  الكأس والمیدالیات متمنیا لھم دوام النجاح 

  .والتقدم 

 أخبار الجامعة

 أخبار األردنیة
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األردنیة"مبادرة لألمن العام في  " 

" من أي وقت مضى نحن أقرب " 

أطلقت مدیریة األمن العام  - محمد المبیضین

في الجامعة األردنیة الیوم مبادرة عنوانھا 

  ."نحن أقرب من أي وقت مضى"

وتھدف المبادرة التي أطلقھا قائد أمن إقلیم 

العاصمة العمید الركن محمد المالحیم إلى 

تعزیز انفتاح  جھاز األمن العام على مجتمع 

عة والتعاون في نشر الوعي لمواجھة الظواھر السلبیة التي تؤثر على المسیرة التعلیمیة طلبة الجام

  .والحیاة في المجتمع األردني

وخالل الندوة التي عقدت إلطالق المبادرة أشار المالحیم إلى أن استراتیجیة مدیریة األمن العام تكمن 

لخلق بیئة أمن وأمان تسھم في تقدم في الشراكة مع المواطن وھو المحور األساسي في المجتمع 

  .ورفعة الوطن

وعرض المالحیم واجبات منتسبي رجال األمن لبث الطمأنیة بین الموطنین مشیرا إلى أبرز الظواھر 

السلبیة التي یتعامل معھا الجھاز ومنھا إطالق األعیرة الناریة في األفراح ومواكب األعراس 

ناقات مروریة فضال عن إلقاء القبض على المطلوبین في والخریجین على الطرقات والتي تسبب اخت

  .قضایا جرمیة

ولفت قائد اإلقلیم إلى أن الجھاز یتولى أیضا بسط سیطرتھ األمنیة خالل المباریات الریاضیة 

  .واالعتصامات والمسیرات  لحمایة المشاركین فیھا

 ٣:الدیار ص/طلبة نیوز/السوسنة/أخبار األردنیة
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مدیریة األمن العام من خالل نشر  دعا طلبة الجامعة قادة المستقبل إلى زیادة التعاون مع، المالحیم

الوعي المجتمعي للحفاظ على مكتسبات التنمیة بكافة أبعادھا وأشكالھا مؤكدا أھمیة الوقایة من 

   الجریمة قبل وقوعھا

بدوره سلط مدیر إدارة اإلعالم والعالقات العامة في مدیریة األمن العام العمید عدیل الشرمان الضوء 

  .م في مواجھة الجریمة والظواھر السلبیة المجتمعیةعلى أھمیة وسائل اإلعال

وقال الشرمان إن مدیریة األمن العام في األردن قد سبقت أجھزة أمنیة وشرطیة في بلدان عربیة 

ودول عالمیة في إنشاء أجھزة إعالمیة ومنھا محطات إذاعیة وتلفزیونیة وإصدار دوریات متخصصة 

جھاز بأھمیة ودور اإلعالم في تنمیة وتوسیع قاعدة االنفتاح وصحیفة الكترونیة إیمانا من إدارة ال

  .على المجتمعات المحلیة

وأكد الشرمان على أھمیة صناعة الرسالة اإلعالمیة في إحداث التغییر لتوجیھ الشباب وحفزھم على 

لتي استثمار طاقاتھم الستكمال بناء المجتمع األردني األنموذج من خالل نشر وبث القیم األخالقیة ا

  .تمنع وقوع الجریمة

ولفت الشرمان إلى أن العنف المجتمعي ناجم عن عدم فھم قدرتنا على الحوار المرتكز على الحكمة 

وطالب وسائل اإلعالم بتعمیق الحوار " إن مرجعیة الحوار ھو العقل"وقال ، والموعظة الحسنة

اجھة التحدیات المجتمعیة بقوة الھادف البناء بین الشباب بھدف تنمیة السلوك لدیھم وحثھم على مو

  .واقتدار

وأوضح مدیر إدارة السیر المركزیة العمید سمیر بینو إلى أن اإلحصائیات أظھرت العام الماضي عن 

وجود ملیون ونصف مركبة وملیونین ونصف سائق في األردن مشیرا إلى أن العاصمة عمان تشھد 

  .شكل تحدیا في مواجھة االختناقات المروریةیومیا حوالي ستة مالیین حركة مروریة األمر الذي ی
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وأضاف بینو أن إدارة السیر المركزیة تعمل بالتعاون مع الجھات المعنیة على نشر الوعي المروري 

 ٣٠٠حادث مروري یومیا منھا حوالي  ٤٠٠لمنع حوادث السیر الفتا في ھذا الصدد إلى وقوع نحو 

  .حادث في العاصمة عمان والمناطق المحیطة بھا

وحث بینو الشباب على ضرورة التعاون من خالل نشر الوعي المروري خصوصا تجنب 

وااللتزام بقواعد السیر السیما عند قطع اإلشارات الضوئیة وتغییر المسرب بشكل " التشحیط"

   .مفاجئ

وأعرب عمید شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور خالد العطیات عن اعتزازه بالدور الكبیر الذي 

  .بھ جھاز األمن العام للحفاظ على األمن واألمانیضطلع 

وأكد العطیات أھمیة المبادرة التي تتیح لطلبة الجامعة اإلسھام في خدمة مجتمعھم الجامعي وحمایتھ 

  .من المخدرات واألفكار الظالمیة التي تفتك بالمجتمعات اإلنسانیة

دنیة الدكتور سلیمان الفرجات الذي أدار وثمن مدیر دائرة اإلعالم والعالقات العامة في الجامعة األر

الندوة التشاركیة ما بین الجامعة ومدیریة األمن العام خصوصا إشراك الطلبة لتحمل مسؤولیاتھم 

  ."إن األمن مسؤولیة الجمیع"المجتمعیة وقال 

 ووصف الفرجات المبادرة بأنھا تشكل أنموذجا فریدا في االنفتاح والتواصل اإلیجابي ما بین جھاز

األمن العام ومجتمع طلبة الجامعة مؤكدا ترحیب الجامعة بقادة األمن العام إللقاء محاضرات توعویة 

  .لطلبة الجامعة مستقبال

وعلى ھامش إطالق المبادرة تدافع طلبة الجامعة على التبرع بالدم خالل الحملة التي نظمھا بنك الدم 

  .الوطني في حرم الجامعة
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وأشاد خالل لقائھ كبار ضباط ، ور عزمي محافظة على نشاطات الحملةواطلع رئیس الجامعة الدكت

األمن العام في موقع الحملة بمضامین المبادرة التي أطلقتھا المدیریة في حرم الجامعة والتي تجسد 

  .قوة وتالحم الجانبین في التصدي للمشاكل التي تعترض فئة الشباب األردني

الخیرة التي تقوم بھا مدیریة األمن العام لحمایة المواطنین  أكد اعتزاز الجامعة بالجھود، محافظة

األردنیین والمقیمین من الدول العربیة الشقیقة والدول األجنبیة الصدیقة على األرض األردنیة 

  ودورھا الطلیعي في جھود التنمیة الوطنیة الشاملة
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  )األردنیة(لقاء لخریجي المانیا والمستفیدین من منح الداد في 

في الجامعة األردنیة اللقاء السنوي   (DAAD ) عقدت الھیئة األلمانیة للتبادل العلمي -ادیة العتیبيف

لخریجي ألمانیا، وجمع من المستفیدین من المنح 

التي تقدمھا بھدف التواصل وتدعیم العالقات 

والتعاون بین الخریجین وإبراز إنجازاتھم العلمیة 

ي تحققت واألكادیمیة ومدى االستفادة الت

  .بحصولھم على المنح

اللقاء الذي نظم بالتعاون مع شعبة اللغة األلمانیة في قسم اللغات األوروبیة في كلیة اللغات األجنبیة 

جابرییل  (DAAD ) جاء بحضور عمید كلیة اللغات األجنبیة الدكتور محمود الشرعة، ومسؤولة الـ

  . بیرغفون فیركس ، والملحق الثقافي األلماني جیمي سبیر

من طلبة الدراسات العلیا  (DAAD ) وشكل اللقاء الذي حضره عدد كبیر من المستفیدین من منح الـ

وأعضاء الھیئة التدریسیة فرصة ذھبیة للتحدث عن مدى الفائدة التي اكتسبوھا خالل دراستھم للمنحة 

في مجال دراستھم  في ألمانیا، وانطباعھم عن تلك البالد، وما ستعود دراستھم بھ من نفع علیھم

  .وعملھم األكادیمي والعلمي ورفعة بلدھم وتقدمھا

عمید كلیة اللغات األجنبیة الدكتور محمود الشرعة تحدث في كلمتھ خالل حفل االفتتاح عن مختلف 

لكثیر من المؤسسات  (DAAD) الخدمات األكادیمیة والبحثیة التي تقدمھا ھیئة التبادل العلمي

األردن ومن ضمنھا الجامعة األردنیة من منح دراسیة للطلبة وتنظیم زیارات والمعاھد العلمیة في 

قصیرة للطلبة تستمر لشھر واحد، متطرقا في ذات الوقت للحدیث عن برنامج التبادل األكادیمي 

ألعضاء ھیئة التدریس، ومؤكدا أن خریجي الجامعات األلمانیة كان لھم وال یزال مساھمات حقیقیة 

   .نفي تنمیة األرد

 /أخبار األردنیة
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وأشار الشرعة في كلمتھ إلى الدعم المادي الذي قدمتھ السفارة األلمانیة في عمان في تجھیز الزاویة 

األلمانیة التي افتتحت منذ أیام في الجامعة األردنیة، وتزویدھا لكثیر من األجھزة والمستلزمات 

بة الجامعة بحضارة الالزمة، ناھیك عما تضمنتھ من محتویات تشكل اداة مھمة في تعریف مجتمع طل

  .وثقافة المانیا

ألعضاء الھیئة  (DAAD) مسؤولة الداد جابرییل فون فیركس تحدثت عن المنح التي تقدمھا الـ

التدریسیة والطلبة المھتمین بالبحث العلمي في ألمانیا، والشروط الواجب توفرھا في المرشح، وما 

  .ة األردنیة بشكل خاصتقدمھ من خدمات للجامعات االردنیة بشكل عام وللجامع

من جانبھ أشاد الملحق الثقافي األلماني جیمي سبیربیرغ بمتانة العالقات الثنائیة التي تربط األردن  

وألمانیا ومساھمة خریجي ألمانیا ودورھم الفعال في توطید عالقات الصداقة بین البلدین، داعیا 

فارة األلمانیة بالتعاون مع الجامعات الحضور إلى زیارة معرض الطاقة المتجددة التي تقیمھ الس

  .األردنیة في متحف األردن

والمنح التي تقدمھا بھذا ) DAAD(وتخلل اللقاء الحدیث عن مجاالت البحوث العلمیة التي تدعمھا الـ 

  .الشأن أبرزھا مجاالت الري والطاقة المتجددة
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.  

  
  

  
  

  
  ینتسطر قصص نجاح ألربعة مكفوف» رح نحكیلكم عنا«مبادرة 

  
طلبة مكفوفون یدرسون الماجستیر بمختلف التخصصات، » ریما غیث، احمد المصري، عبد العساف

الیصال صوت ذوي االعاقة من خالل تغییر الصورة » رح نحكیلكم عنا«قاموا بإنشاء مبادرة 
دراسات المرأة بالجامعة االردنیة،  .النمطیة المجتمعیة عن فئة استطاعت باالصرار اثبات النفس

ضیفة انھ یجب تغییر الصورة النمطیة السائدة بالمجتمع عن ذوي االعاقة واالرتقاء بالفكر بأن م
، تقول »االعاقة الحقیقیة لنا ھي نظرة المجتمع لذوي االعاقات ولیس االعاقة بحد ذاتھا«الشخص 

حت إیباء واوض. ایباء حامد التي تكمل دراسة الماجستیر في مركز المعاق ھو انسان بالدرجة االولى
التي تصدر من المجتمع لغة یجب القضاء » یا حرام مساكین«ان لغة العطف والشفقة التي تبدأ بـ 

علیھا من خالل ایصال قصص نجاح لمعاقین استطاعوا تحدي االعاقة وتحدي انفسھم من خالل 
وتقول  .منھاكانت مواقع التواصل االجتماعي النافذة االولى التي انطلقت  «رح نحكیلكم عنا«مبادرة 

ایباء ان الھدف من المبادرة ھو تغییر الصورة النمطیة عن المعاقین بشكل عام والمكفوفین بشكل 
خاص اضافة الى ایصال صوتھم ومشاكلھم الى الجھات المعنیة ورفع عزیمة المعاق واثبات نفسھ 

لمشاكل التي یواجھھا من خالل التعلیم وایجاد فرص العمل، منوھة ان المبادرة تركز على تبیان اھم ا
ودعت الى تفعیل  .المعاق ابرزھا عدم وجود بنیة تحتیة مناسبة لھم في مسیرتھ التعلیمیة او في عملھ

فیما تقول ریما غیث التي  .قانون العمل فیما یخص المعاقین وایجاد فرص عمل لھم اسوة بغیرھم
متطوعة في جمعیة انقاذ الطفل تدرس الماجستیر تخصص ارشاد وصحة نفسیة بالجامعة االردنیة وال

تركز على ضرورة ان یعرف ذوو االعاقات حقوقھم، مشیرة الى ان » رح نحكیلكم عنا«ان مبادرة «
المجتمع صور المعاق على انھ مسكین او حتى بطل وفي الحالتین یجب تغییر الصورة بأن ذوي 

المجتمع ینظر للمكفوف  وتضیف غیث ان .االعاقة ھو انسان بالدرجة االولى لھ حقوق وواجبات
والمعاق حركیا انھ معاق عقلیا وھي صورة یجب القضاء علیھا بخاصة ان المعاق قادر على العطاء 
والنجاح، مطالبة بأن تكون القوانین منصفة لذوي االعاقات وخاصة قانون العمل، بحیث یكون 

سؤولة على تطبیق القانون ملزما الصحاب العمل بتوظیف ذوي االعاقة ومراقبة الجھات الم
المؤسسات للقوانین اضافة الى ضرورة تضمین المناھج المدرسیة لمواد تزید الوعي بكیفیة التعامل 

تاریخالنشر : الثالثاء-2017-09-26- 12:00 .مع فئة ذوي االعاقة وتغییر الصورة الخاصة بھم
بعد دراسة الدكتوراة حلمھا لن یكتمل اال «تعدیل آخر وزادت أن : االثنین  -09:37-25-09-2017

، معتبرة ان صاحب االعاقة ھو االقدر على ایصال صوت ذوي االعاقة »والعمل في احدى الجامعات
ورغم صعوبة العمل االلكتروني للكفیف اال ان احمد  .«رح نحكیلكم عنا«لذلك جاءت مبادرة 

ونیة ودرس ترجمة العساف تحدى نفسھ وعمل في ھذا المجال الذي یحبھ بشركة تصمیم مواقع الكتر
ان عملي بما احب رغم صعوبتھ وبعده عن تخصصي االكادیمي كان خطوة «بجامعة االسراء، وقال 

ووجھ  .«كبیرة لي في تحقیق الذات ورسالة للجمیع بأن الكفیف قادر على العطاء مثلھ مثل اي شخص
الرتقاء بنفسھ مھما كانت احمد رسالة لذوي االعاقة مفادھا، انھ بالسعي والمثابرة والتحدي یستطیع ا

الصعوبات، مؤكدا ان اكتشاف االھل لھوایات ابنائھم من ذوي االعاقة وتنمیتھا خطوة مھمة في زرع 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  الكترونيالرأي 
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وشدد عبد العساف الذي درس ماجستیر حقوق االنسان والممثل المسرحي والناشط في  .الثقة بابنائھم
جتمع واعطائھا حقوقھا الكاملة وتفعیل حقوق ذوي االعاقة، على اھمیة االلتفاف لھذه الفئة من الم

 .قوانین العمل الخاصة بھذه الفئة
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  بعشــرة آالف دوالر» توجیھــي«شھــادة ..  موسـم الھجـرة إلـى تـركیــا

  
یـوقــــــع آالف الطلبة ضحایا استـغـالل » رعب التوجیھي األردنــي«البحث عن مھــرب من 

  لمكـاتـب سمـسـرة  
  

  جالل أبو صالح: حقیقت - الدستور 
  

، ٢٠١٥العام ) التوجیھي(لم یتوقع العشریني محسن ان إخفاقھ في امتحان شھادة الدراسة الثانویة 
واصراره على الحصول على شھادة االمتحان وسریعا، ستكلفھ عشرة االف دوالر رسوما وأتعاب 

  .وتكالیف معیشةمكتب وسیط، إضافة الى غربة عام كامل بتركیا، فیھ ما فیھ من معاناة 
  

في » التوجیھي«محسن اكتشف یومھا ان مئات، بل االف الطلبة االردنیین، یلجأون مثلھ الى طلب 
ازمات امتحان الثانویة «ھربا، كما یفسر خبراء تربویون، من ! وحتى اوكرانیا.. تركیا والسودان
  .»التوجیھي«بشھادة ، واستسھاال للحصول على مفتاح بناء مستقبلھم المتمثل »العامة االردني

  
ما ساعد محسن، كما اغلب الساعین لشھادة التوجیھي في الخارج، الوضع المالي الجید لعائلتھ 

  .وقدرتھا على تامینھ بمصاریف الحصول على ھذه الشھادة
  

اخترت واصدقاء لي تركیا خصیصا للدراسة، حیث بحثنا قبل ثالث سنوات، «: »الدستور«یقول لـ 
نحو (، تبین انھ یتقاضى عشرة االف دوالر »لى تسفیر الطلبة فوجدنا احدھا بعمانعن مكاتب تعمل ع

ھذا المبلغ ال یشمل «، عمولة لھ ورسوما للمدرسة اللیبیة باسطنبول في تركیا )االف دینار اردني ٧
  .اجور السكن أو الطعام وتكالیف الحیاة یقول ُمحسن

  
..  والمعدل مضمون.. النجاح اكید.. وبتكالیف مریحة..  لمن لم یحالفھ الحظ في التوجیھي لدینا الحل«

اعالن ترویجي ینتشر عبر . »..على الرقم التالي» واتس اب«لالستفسار الرجاء التواصل عبر 
، ویقف خلفھ، كما تبین لمعد التحقیق، سماسرة ومكاتب تسفیر تتقاضى االف »فیسبوك«صفحات 

  .صول على شھادات توجیھي من الخارجالدنانیر ویشھد عملھا اقباال من طلبة للح
  

طالب سنویا، وتمثل تجارة  ٢٠٠٠إغراءات متعددة یستعملھا سماسرة الستقطاب ما یزید عن 
موسمیة مربحة لبعضھم، على الرغم من تحذیرات وزارة التربیة والتعلیم مرارا من مخالفة بعض 

  .الشھادات الصادرة عن غیر بلدھا األصلي
  

عن حلول علمیة یتخلصون خاللھا من رعب التوجیھي االردني، ولضرورة البحث عن األسھل، و
الفوز بمفتاحي الجامعة والمستقبل القادم، ھي اسباب یرى خبراء تربویون انھا تقف وراء ھروب 

ضرورة تطویر امتحان التوجیھي  -بحسب الخبراء –طلبة توجیھي أردنیین للخارج، ما یطرح 
  .تعلیماتھ وانظمتھ والیاتھاردنیا، ومعالجة سریعة لمجمل 

  
  

  تجارة مربحة 
  

  ٩:الدستور ص
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كیلو متر تقریبا، یقطعھا سمسار  ١٠٠الطریق من اربد للعاصمة عمان، لیست قصیرة، فھناك نحو 
سنوات، القناع اھالي وطلبة بالسفر عن طریقھم إلى مدرسة  ٣منذ ) شباب  ٣صبیتان و(وزمالء لھ 

  .اسطنبول اللیبیة بتركیا
  
  

على شھادة التوجیھي من المدرسة ذاتھا بتركیا، ویتواصل مع  ٢٠١٦ل في العام السمسار، الذي حص
دوالر  ٢٠٠٠، حیث یدفع الطالب لھ )دینار ٣٥٠٠نحو (دوالر  ٥٠٠٠إدارتھا، أكد أنھ یتقاضى مبلغ

  .عند حصولھ على القبول
  
  

رحلة اإلقناع وحتى تقمص معد التحقیق دور األخ األكبر لطالب، لمعرفة آلیة عمل السمسار منذ بدایة 
حكولي .. قرایبي صحابي معارفي .. عندما عدت لألردن«: یقول السمسار. موعد السفر إلى تركیا

عنا ّ   .»نحن ننتظر فرصة للحصول على التوجیھي.. مشان هللا طل
  
  
المھم یكون الطالب .. وال نھتم بالدوامات.. ال طالب یرسب.. النجاح مضمون.. الدراسة سھلة جدا«
  . ، بحسب السمسار»!واترك الباقي علینا.. ومعھ فلوس) كلجيمش مش(
  
  

واھالي .. المھم عندي دراستھم .. صدقني اعمل من اجل األردنیین، ال بسبب الفلوس «: ویضیف
  .»یثقون بيّ .. عاما  ٢٤یرتاحون لي رغم ان عمري ال یتجاوز .. الطالب یفتشون عني في كل مكان

  
  

دینار  ٤٠٠دینار شھریا، فیما یحتاج الطالب  ٢٠٠في اسطمبول  یشرح السمسار ان اجرة الشقة
دینارا لتذكرة السفر، وعند وصولھ المدرسة علیھ إصدار بطاقة اقامة مدنیة  ٢٢٠مصروفا شھریا، و

أشھر، یمنع مغادرة الطالب تركیا لحین  ٨ – ٧مدة اإلقامة بتركیا من «ویوضح . دینارا ٣٥٠بكلفة 
  .»، تحت أیة ظروف كانت»نلالفای«انتھاء امتحانات 

  
  

  البحث عن قوانین تمنع استغالل الطلبة
راجعت قبل ایام موظفا «ماذا عن معادلة شھادة المدرسة اللیبیة في تركیا اردنیا، یقول السمسار 

عن معادلة الشھادات، لالستفسار عن ) وزارة التربیة(مسؤوال في إدارة االمتحانات واالختبارات 
ّعھم، على مسؤولیتي، الكل راح یمشي، ال تخاف: ة المدرسة فرد عليشروط اعتماد شھاد   .»طل

  
ال «: »الدستور»، یقول لـ»سوقا تجاریا«ما طرح سابقا، یجده األكادیمي الدكتور یوسف ربابعة 

أستطیع أن ألوم الطالب على ذلك، فھناك تاجر وھناك سوق، والتاجر یبحث عن أسواق جدیدة دائما، 
التي تحدد عالقة التاجر مع المستھلك، وتحمیھ من االستغالل، فإذا كانت الدولة  لكن القوانین ھي

  .»تسمح باستغالل المواطنین فالتاجر لیس عنده أي مانع، إنھ یبحث عن الربح األعلى دوما
  



  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 
14 

لكن، امین عام وزارة التربیة والتعلیم للشؤون التعلیمیة، رئیس لجنة معادلة الشھادات  محمد العكور، 
مرخصة ومعترف بھا بشكل «د على أھمیة التأكد من ان المدرسة العربیة التي یلتحق بھا الطالب یشد

  .»رسمي من البلد المستضیفة
  
  

، إلى ان الطالب سیخضع بعد حصولھ على شھادة التوجیھي »الدستور»واشارالعكور، في تصریح لـ
ث سیتم اعتماد نتیجة ھذا من اي مدرسة عربیة خارج بالدھا االصلیة، المتحان تحصیلي، بحی

  .االمتحان للقبول في الجامعات األردنیة
  
  

كل سنة .. لیس لدي اي معرفة»:وحول اعداد الطلبة األردنیین المعتمدة شھاداتھم، یقول العكور
  .»لیس ھناك رقم رسمي.. مختلفة عن اخرى

  
  

فیر، ومراجعة وزارة فریسة لمكاتب التس«وینصح مسؤول الوزارة الطلبة التأكد من ان ال یقعوا 
، مشیرا الى ان »التربیة والتعلیم لالطالع على شروط المعادلة قبل ان یذھبوا للدراسة خارج األردن

میسرة امام الطلبة بحیث یستطیعون التقدم للتوجیھي بعدد مفتوح من الدورات داخل «االمور 
  .»المملكة

  
  

، وتحد من جشع )الطالب(ع من استغالل المستھلك ربابعة أنھ ال بد من إیجاد قوانین تمن. فیما یعتقد د
التاجر، فوزارة التعلیم العالي مثال تشترط اإلقامة تسعة أشھر لمن یرید أن یحصل على الماجستیر 

  .»والدكتوراه في أي بلد خارج األردن، طبعا باإلضافة إلى شروط أخرى
  
  

ى التوجیھي من أي دولة، كأن ویرى انھ یمكن لوزارة التربیة وضع شروط لمن یرید الحصول عل
یدرس الصف الثاني عشر في تلك الدولة، أو الصفین الحادي عشر والثاني عشر مثال، أو أن یتقن 
لغة التدریس بتلك الدولة، أو أن یقیم فیھا مدة الدراسة السنویة كاملة، أو یمكن حل المشكلة كلھا بإلغاء 

مستوى قبل دخول الجامعة، وبذلك تتنافس  القبول الموحد بالجامعات وخضوع الطالب المتحان
  .»الجامعات على استقطاب الطالب األكثر كفاءة وقدرة

  
  
  »الكل رابح«مكاتب نشیطة و 

وزارة الصناعة والتجارة تنفي، على لسان مصدر رسمي فیھا فضل عدم نشر اسمھ، علمھا بحدیث 
: »الدستور»طلبة، وقال المصدر لـالسمسار، حول اعداد المكاتب األردنیة التي تعمل على تسفیر ال

ال نمنح تراخیص لمكاتب تعمل على تسفیر الطلبة، وال علم لنا عن مكان وجودھا، وحصولھا على «
خدمات «لكنھ اشار الى وجود مكاتب . »ھذه المبالغ المالیة الضخمة، وعن ما تشغلھ من وراء الستار

  .بعض الخدمات داخل األردن تحمل سجال تجاریا من الوزارة، تقدم للطلبة» تعلیمیة
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مكاتب في  ١٠معد التحقیق، زار بعد نفي وزارة الصناعة وإقرار وزارة التربیة بالمشكلة، أكثر من 
  .عمان، تعمل على تسفیر طلبة إلى تركیا وأوكرانیا والسودان مقابل عشرة االف دوالر

  
  

، حول آلیة العمل، »الدستور»لـ وفق تلك المعطیات، اتفقت المكاتب بمجملھا، في حدیث لمسؤولیھا
وجني األرباح، عن طریق تسفیر أكثر من ألفي طالب وطالبة سنویا، خاصة من المیسورین مالیا، 

  .وممن یریدون النجاح بسھولة
  
  
أبو سامر، صاحب مكتب تسفیر طلبة توجیھي إلى تركیا، لم ینكر عملھ بھذه التجارة المربحة  

، ان تجارتھ ھذه معرضة للكثیر من الخسارة، في حال فشل »ستورالد»والموسمیة، لكنھ  یؤكد لـ
  .طالب سنویا ٣٠٠باستقطاب 

  
  

 ٤قبل السالم علیكم وتقریبا .. آالف دینار لجیبتي ٣عمولتي واضحة، ال مجال لتخفیضھا، «: یقول
  .»ما الي دخل.. ضیع وقتھ.. لم ینجح .. الطالب استفاد.. آالف دینار للمدرسة ھناك بتركیا

  
  

ویؤكد أبو سامر ان زمالءه؛ أصحاب المكاتب، یعلنون عن خدماتھم عن طریق وسائل  التواصل 
االجتماعي المختلفة الھتمامات الناس بھذا الفضاء الكبیر، الفتا الى انھم یقومون بالترویج مقابل مبالغ 

  .مالیة مرتفعة، لكنھا على حد تعبیره، تعود إلیھم مضاعفة
  
  
ترك السمسار، ومكاتب التسفیر وحدھما یسیطران على الحدیث، دون التواصل لم ی» معد التحقیق«

عبر البرید » الدستور»مع إدارة المدرسة في تركیا، حیث أكدت، في رسالة جوابیة على سؤال لـ
للغة التركیة كمادة » كورسات«تقوم بتدریس المنھاج اللیبي للطلبة، وتمنح  «االلكتروني، انھا 
  .»ھاج، مقابل مبلغ ماليإضافیة خارج المن

  
  

تمنح من المدرسة عن طریق الدوام، واالمتحانات %   ٤٠النظام الدراسي یتضمن «وبینت ان 
  .»الباقیة لالمتحان الوزاري في نھایة العام% ٦٠الفصلیة، والـ 

  
  

  .دوالرا، شاملة رسوم التسجیل والكتب ٣١٥٠وأوضحت ان التكلفة الدراسیة للطالب الواحد تبلغ 
  
  

االف دوالر، فضلت  ٥وحول عالقة السمسار بالمدرسة، وتأمینھ القبوالت للطلبة األردنیین مقابل 
، مؤكدة انھا على مدى العامین الماضیین استقبلت »الدستور«ادارة المدرسة عدم الرد على استفسار 

  .اعدادا كبیرة من الطلبة األردنیین
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  تحذیرات خجولة لمشكلة قائمة  
نضمن للطالب .. واخوتي یدرسون ھندسة مدنیة في الجامعة األردنیة%..  ١٠٠  احنا معتمدین«

  .، بھذه الكلمات الواثقة یقنع السمسار الطلبة بالسفر إلى تركیا»٩٠معدل
  
  

ووسط تأكیدات السمسار، باعتماد وزارة التربیة شھادات الطلبة بعد عودتھم إلى األردن، حذرت 
تعمل على «الطلبة من االنجرار وراء بعض المكاتب التي  الوزارة، في تصریح مقتضب مؤخرا،

  .»تضلیل الطلبة للحصول على  التوجیھي من بعض المدارس العربیة خارج بلدانھا االصلیة
  
  

وفي ذات التصریح، دعت الوزارة الطلبة الراغبین بااللتحاق بالمدارس العربیة خارج المملكة 
الشروط التي یجب توفرھا لمعادلة الشھادات الصادرة للحصول على التوجیھي، ضرورة التأكد من 

  .عن ھذه المدارس
  
  

ان الطالب « : »الدستور«مصدر في إدارة االمتحانات واالختبارات، فضل عدم نشر أسمھ، یقول لـ 
ال یستفید علمیا من توجیھي الخارج، ویضیع من وقتھ، ویھدر من مالھ مقابل الحصول على الشيء 

  .»ال حصیلة معرفیة وال ثقافیة.. رغا من ھناكیعود الطالب فا.. 
  
  
، قبل ذلك لم یكن لھا ارضیة انتشار بھذا الشكل، ال ٢٠١٥الناس بدأت تعرف ھذه المدارس في «

ألنھ بذلك یخرج من مأزق الثانویة في األردن لیعود إلى امتحان قدرات .. انصح الطالب بالخروج 
، »)یشبھ إلى حد قریب امتحان دیوان الخدمة المدنیةامتحان الكتروني موسع (معرفیة وتحصیلیة 

  .وفق المصدر
  
  

: وردا على سؤال، حول دور وزارة التربیة بمتابعة سفر الطلبة عن طریق سماسرة، یقول المصدر
قسم معادلة الشھادات، وال / الوزارة فقط تنظر إلى ورقة الشروط في إدارة االمتحانات واالختبارات«

  .»الطلبة أو التكالیف المالیة المتعلقة بذلك تھتم بكیفیة تسفیر
  
  

طالب  ١٠٠٠وقدر المصدر اعداد الطلبة المسافرین إلى تركیا للحصول على التوجیھي بما یقارب 
وطالبة سنویا، مؤكدا انھ في حال كانت المدرسة معتمدة في تركیا على الطالب بعد الحصول على 

المتحان یشمل آخر ثالث سنوات من المناھج األردنیة الشھادة، مراجعة ادارة االمتحانات لیخضع 
الفیزیاء، والكیماء، واالحیاء، (، فیما یشمل الفرع العلمي مواد )العاشر، اول ثانوي، ثاني ثانوي(

  ). وعربي وانجلیزي
  
  

احتساب معدل الطالب الحاصل  ٢٠١٦) یولیو(تموز  ١٠ویحكم قرار صدر عن مجلس الوزراء في 
المدارس العربیة خارج بلدھا »:مدارس عربیة خارج بالدھا، حیث جاء فیھ على التوجیھي من
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%  ٣٠للتحصیلي، و% ٧٠االصلي یخضع الطالب المتحان القدرات المعرفیة والتحصیلیة بنسبة 
  .»للقدرات

  
  

كأنك یا ابو زید ما «الحصول على الشھادة من الخارج، ینطبق علیھ المثل العربي «یقول المصدر 
  .»النھ بمجرد عودة الطالب سیخضع لالمتحان التحصیلي ١٠٠رة عن صفر من ، عبا»غزیت

  
  
  !وقعت بالفخ.. كنت ھناك  

.. تنزه وسھرات.. مسابح«الطالب محسن وصف الدراسة في المدرسة اللیبیة بتركیا بانھا عبارة عن 
ھناك بالقول ویلخص تجربتھ . »المھم الفلوس.. أو الحضور المتحان.. ال یھم ان تحصل على عالمة

  .»األردن ارحم بكثیر.. والعیشة غالیة جدا.. ال استفادة من الدراسة ھناك«
  
  
، ھكذا یصف ُمحسن ما جرى معھ ومع زمالء لھ، بعد اقناعھ بان شھادتھ سیتم !»وقعت بالفخ«

معادلتھا بعد عودتھ لألردن، دون عناء، أو دون الخضوع المتحان التربیة التحصیلي، مؤكدا انھ 
جأ عند عودتھ بقرار التربیة، بعھد وزیرھا السابق الدكتور محمد الذنیبات، بوقف معادلة شھادات تفا

بعد مشقة عادلت شھادتّي، حین عدلت «.    توجیھي الخارج على خلفیة مشكلة األردنیین في السودان
ت لكني ضع.. اآلن ادرس في جامعة الیرموك وأموري بخیر..  ٢٠١٦التربیة عن قرارھا عام 
  .»لسنوات بسبب التوجیھي

  
  
  » التوجیھي«ازمة مستعصیة في  

ھروب ُمحسن وغیره من الطلبة، للسفر إلى الخارج للحصول على التوجیھي، یعللھ الخبیر التربوي 
لو حصل الطالب على تعلیم ناجح «، ویوضح »مرتبط بتطویر الداخل«الدكتور ذوقان عبیدات بانھ 

در، إنھ أشبھ بالجئ یركب في قارب غیر مأمون السالمة، ولكن وفرص نجاح واسعة لما تشرد وغا
  .»لھ فرصة النجاة

  
  

ماذا نتوقع من بعض أبنائنا ان یفعلوا؟ «:إزاء ھذا الوضع» الدستور»ویتساءل عبیدات، في حدیث لـ
وماذا نتوقع من بعض االھالي أن یتصرفوا؟ نعم من حقھم أن یبحثوا عن حلول عملیة یتخلصون من 

أختار بعضھم السودان وآخرون تركیا، ووقع الجمیع تحت رحمة . من رعب التوجیھي خاللھا
  .»سماسرة التوجیھي لیدفعوا لھم آالف الدنانیر

  
  
طرفا القصة الطالب وأولیاء األمور في العادة یبحثون عن أسھل الطرق لتجاوز مرحلة التوجیھي، «

ن أن تكون مناسبة للحصول على ھذه من أجل الدخول للجامعات، ویبحثون عن الدول التي یمك
الشھادة، سواء في تركیا وغیرھا، فقد كانت السودان مثال قبل ذلك، فالھدف سھولة الحصول على 

  .، وفق الدكتور الربابعة»الشھادة
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ویشیر الى ان ھؤالء الطالب عادة یفشلون في الحصول على الشھادة األردنیة بسبب تواضع قدراتھم 
ولذا فھم یخافون من الفشل فیھربون لما یعتقدون «لمدارس خالل أعوام دراستھم، التي حصلوھا في ا

  .»أنھ أسھل، وبخاصة أن القانون القدیم لم یكن یسمح بإعادة التوجیھي ألكثر من دورتین
  
  

ویؤكد انھ ال یمكن تفسیر تحمل تكالیف زائدة إال للبحث عن األسھل، وألنھم ال یریدون بذل جھد 
ھم ال یریدون امتالك المھارات الحقیقیة بل ھم یبحثون عن نجاح یؤھلھم للدخول إلى كبیر، كما أن

الجامعة، والحصول على شھادة البكالوریوس، طبعا ألسباب اقتصادیة واجتماعیة أیضا، یضیف 
  .الربابعة

  
  
مقدار ولكل فعل رد فعل مساٍو لھ بال! لو عدلَْت لم یھربوا»:عبیدات یتفق مع الربابعة، ویقول. د 

قد اكتسب سمعة ورھبة على «، إزاء ھذین المبدأین، فإن امتحان التوجیھي »ومعاكس لھ في االتجاه
فصار التوجیھي أداة . واكتسب رعبا وإرھابا في السنوات األربع الماضیة. ١٩٦١مدى تاریخھ منذ 

ً لعشرات اآلالف   .، یشرح عبیدات»إرھاب حقیقي وصارت نتائجھ تھمیشا وإقصاء وشطبا
  
  

لعل اولھا مستوى التعلیم الثانوي «: ظاھرة ھروب الطلبة للخارج، یرى عبیدات ان لھا مظاھر عدیدة
وآلیات ونتائج،  ھدفا: ولعل ثانیھا بسوء االمتحان. أو مستوى التعلیم باكملھ، حیث ال جدال في تراجعھ

فأي امتحان ھذا الذي یرسب فیھ عشرات اآلالف من طالبنا الصفوة ممن كانوا نجحوا على مدى 
ً؟ ً وظھر عدم ارتباطھا بحاجات . اثني عشر عاما وثالثھا في مناھج وطرق تدریس أشبعت بحثا

  .»الطالب
  
  

صیل دون رسوب أو یحصل كل طالبھ على شھادة اجتیاز أو شھادة تح«یطالب عبیدات بامتحان 
مع إعطائھم فرصا سریعة لتعدیل % ٢٠أو امتحان ال یرسب فیھ سوى نسبة ال تزید عن . نجاح

  .»أوضاعھم
  
  

تھدئة اللعب وعقلنة القرار، واالبتعاد عن «ویرى ان ما تقوم بھ وزارة التربیة حالیا مما اسماھھا 
  .»ھرة تركیا والسودانھذا كلھ من شأنھ أن ینھي ظا.. منافسة المجتمع أو استفزازه

  
  

یشار الى ان وزارة التربیة عدلت مؤخرا نظام امتحان الثانویة العامة، بالغاء نتیجة راسب او ناجح، 
  .١٠٠عالمة، بدال من معدل  ١٤٠٠واعتمدت نتیجة االمتحان من مجموع عالماتھ بـ 

  
  

الجة سریعة لمجمل یجمع خبراء تربویون على ضرورة تطویر امتحان التوجیھي في األردن، ومع
  .انظمتھ وتعلیماتھ
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كل امتحان یحتاج إلى تطویر، لكن ال یمكن القبول بأن تتغیر قوانینھ كل سنة وربما «: یقول ربابعة
مرتان في السنة، فھذا یشكل إرباكا للطالب والمعلم أیضا، ألن استقرار العملیة التعلیمیة مھم 

القوانین ولیس ركود العملیة التعلیمیة من حیث  لتطویرھا أیضا، وأنا ھنا أتحدث عن استقرار
  .»المعلومات واألسالیب

  
  

أننا ال نملك إستراتیجیة واضحة لالمتحان، وال للقوانین المتعلقة بالتوجیھي بشكل «ویعتقد الربابعة 
عام، ألننا ال نملك رؤیة واضحة لما قبلھ أیضا، العملیة التعلیمیة تحتاج إلى تطویر، لیصل الطالب 

لى التوجیھي دون أن یتعرض لمفاجآت على مستوى األسئلة وطریقة صیاغتھا ومستواھا، وال على إ
ال یتلقون تعلیما جیدا «فیما یرى عبیدات ان المسألة ھي ان الطالب .  »مستوى القوانین المتعلقة بھا

  .»وال مناھج جیدة، وال امتحانات جیدة، فیضطروا إلى الھرب ولو عبر دفع آالف الدنانیر
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  رئیس الوزراء الدكتور ھاني الملقي یتوسط الفائزین بجائزة الموظف المثالي أمس
  

لدورتھا التاسعة،  ٢٠١٦احتفل أمس بتكریم الفائزین بجائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنیة لعام 
  .وذلك تحت رعایة رئیس الوزراء ھاني الملقي

ً من الفئات الوظیفیة  ٢٠خدمة المدنیة، بمنح ووافق مجلس الوزراء، بناء على تنسیب مجلس ال موظفا
  .المقبل) دیسمبر(كانون األول   ٣١االولى، والثانیة، والثالثة خمس زیادات سنویة اعتبارا من 

وقال رئیس دیوان الخدمة المدنیة خلف الھمیسات، خالل االحتفال، ان تكریم الفائزین بجائزة 
استجابة لتوجیھات جاللة الملك عبدهللا الثاني إلحداث التغییر " الموظف المثالي في الخدمة المدنیة ھو

ً على مستوى جودة الخدمات  االیجابي في اإلدارة من خالل دعم وتعزیز التمیز، وبما ینعكس ایجابا
  ".المقدمة للمواطن

یعمل وبالتعاون مع شركائھ وفي مقدمتھم وزارة تطویر  ١٩٥٥واكد ان الدیوان ومنذ تأسیسھ العام 
تطویر التشریعات التي تنظم عالقة الموظف العام بالدولة من حیث الحقوق "القطاع العام على 

  ".والواجبات والرتقاء بمفھوم العمل العام
من جھتھا أكدت وزیرة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات ووزیرة تطویر القطاع العام مجد شویكة 

تجسیدا لتقدیر اإلبداع والتمیِز "مة المدنیة یعتبر أن تكریم مستحقي جائزة الموظف المثالي في الخد
وتعزیز الدافعیة لتقدیم الخدمات الحكومیة بأرقى الصور الحضاریة، وتأكید التزام الحكومة ببذل 

  ".أقصى الطاقات إلصالح وتطویر القطاع العام والمساھمة في تحقیق التنمیة الشاملة والمستدامة
جاءت منسجمة مع المفاھیم الحدیثة التي تم إدخالھا "تاسعة ھذا العام وبینت أّن الجائزة في دورتھا ال

المدنیة المتعلقة بالثواب والعقاب، ومكافأة الموظف المتمیز، وتجذیر ثقافة التمیز على نظام الخدمة 
الوظیفي، وتحفیز الموظف على بذل أقصى طاقاتھ وتسخیرھا في الخدمة العامة وبما ینعكس إیجابا 

  ".الخدمات للمتلقيعلى مستوى 
إن المرحلة المستقبلیة بحاجة إلى قیادات تؤمن بالتغییر وقادرة علیھ، وتسعى بكل "وأضافت شویكة 

جدارة للوصول إلى حكومة رقمیة غیر ورقیة، بدءا من إعادة ھندسة اإلجراءات وتقلیصھا وتبسیطھا 
عیة الفائزین بالجائزة إلى أن ، دا"وتحدیثھا وترویجھا وعكسھا على أرض الواقع ومن َثم أتمتتھا

  .یكونوا سفراَء التغییِر في المؤسسات والدوائر التي یعملون فیھا
بنود منظومة "بدوره، اعتبر رئیس لجنة اختیار الموظف المثالي مازن الساكت الجائزة كأحد أھم 

، وتعزیز الحوافز في الخدمة المدنیة والتي تستھدف مكافأة الجھد الممیز ودعم التقدم الوظیفي
الحافزیة والتنافسیة في الوظیفة العامة، وشكلت مع التخطیط الوظیفي وإدارة الرواتب أدوات حدیثة 

  ".في إدارة الموارد البشریة
  .وفي ختام الحفل سلم راعي الحفل، رئیس الوزراء الدروع والشھادات للفائزین بحسب فئاتھم

 - وزارة الزراعة، خولة أبو الھیجاء  - فداء الروابدة وزارة النقل،  -وفاز من الفئة االولى قیس قوقزة 
 -سلطة منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة، قیس العزام  -وزارة التربیة والتعلیم، ایناس القسایمة 

وزارة  - دائرة األراضي والمساحة، فراس أبو قاعود  -مؤسسة المواصفات والمقاییس، جھاد غزوان 
دائرة ضریبة الدخل والمبیعات، سناء  -األوراق المالیة، میادة العزب ھیئة  -الداخلیة، أمل الالمي 

  .وزارة الثقافة -- العبدالالت 
ھیئة  - دائرة األراضي والمساحة، أحمد الطحاینة  -ابراھیم الشحاحدة : وعن الفئة الثانیة فاز كل من

دائرة الجمارك،  - مة مؤسسة التدریب المھني، موسى المحار -تنظیم قطاع االتصاالت، ختام االسعد 
  .ھیئة تنظیم الطیران المدني - ماجدة قطیشات 

 -مؤسسة الخط الحدیدي الحجازي، اشرف الخالیلة  -محمد األسمر : في حین فاز عن الفئة الثالثة
 -المركز الوطني للبحث واالرشاد الزراعي، سناء العاید  - دائرة الشؤون الفلسطنیة، عدنان جمعة 

  .دیوان الخدمة المدنیة -ة المدنیة، خالد بیوضالمؤسسة االستھالكی

  ٢-١:ص الرأي
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وحضر االحتفال عدد من الوزراء والمدراء واالمناء العامین ومسؤولي وحدات الموارد البشریة 
وتطویر االداء المؤسسي في االجھزة الحكومیة، واعضاء الھیئات االداریة في مجلسي االعیان 

الحكومیة والبلدیات والمحافظین ورؤساء مجالس والنواب، ورؤساء الھیئات والمجالس والجامعات 
  .المحافظات، وكبار موظفي الدولة وعدد من سفراء الدول العربیة
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  عدد جدید من مجلة اتحاد الجامعات العربیة

  
  
  

لمجلة اتحاد الجامعات العربیة للبحوث في التعلیم ) ٣٧(صدر حدیثا العدد الثاني الجدید من المجلد 
  .عن االمانة العامة التحاد الجامعات العربیة العالي الصادرة 

وتضمن العدد عشر بحوث علمیة محكمة لعدد من الباحثین واألكادیمین االردنین والعرب منھا 
للباحث مجدي علي " جودة برامج التربیة العملیة في كلیة العلوم التربویة في جامعة القدس المفتوحة"

للباحثة " إعداد معلمات ریاض األطفال في جامعة حائل تقویم جودة برنامج"زامل، وآخر بعنوان 
" توظیف استراتیجیة التعلیم المتمایز في التحصیل في مساق الدتربیة الوطنیة"صباح الشجراوي، و

في جامعة " معلم الصف"فاعلیة برنامج "للباحثین إسماعیل أبو تینیة وعلي عبدالكریم كساب، و
  .ملكاوي وأمل المومنيآلمال " الیرموك في إعداد المعلمین

لمعین جبر " مدى استخدام التعلم النقال في الجامعات الفلسطینیة"كما یتضمن العدد ابحاثا بعنوان 
لنواف " تقییم األداء التدریسي ألعضاء ھیئة التدریس بكلیة العلوم بجامعة طیبة"ومحمد الطیطي، و

بیة للتعلم اإللكتروني المصاحب معیقات استخدام طلبة جامعة عمان العر"بن مقبل السراني، و
واقع السیاسات التربویة المرتبطة "ألمین أبو الوي وعماد الزھیري، و" للمحاضرات الجامعیة

الذكاء الثقافي لدى طلبة "للباحث محمد الخزاعلة، و" بتجوید البحث التربوي في الجامعة الھاشمیة
ً، للباحث زھیر النواجحة،  - الفیس بوك–الجامعات مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي  نموذجا

ً بعنوان  ً بحثا مستوى الطموح المھني لدى العاملین اإلداریین بجامعات جنوب "كما تضمن أیضا
  .للباحثین حنین الرفوع ونائل الرشایدة" األردن وعالقتھ باألداء الوطیفي

عام لالتحاد، ویدیر یشار الى ان المجلة التي یرأس تحریرھا الدكتور سلطان أبو عرابي األمین ال
وھي مجلة علمیة محكمة  ١٩٧٠تحریرھا الدكتور أحمد المجالي منتظمة الصدور منذ تاسسیھا عام 

ومفھرسة تعنى بنشر البحوث التي تتناول موضوعاتھا التعلیم العالي والتعلیم الجامعي في الوطن 
  . العربي 

  ١٥:الرأي ص
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  كتاب للعموش عن دور الجامعات في تنمیة الوعي السیاسي
  

، "تطویر دور الجامعات في تنمیة الوعي السیاسي"صدر حدیثا كتاب للزمیل حسین العموش بعنوان 
  .یقدم خاللھ تصورا للتكامل بین األسرة والجامعة والمجتمع

  
ویعتبر العموش في كتابھ أن مرحلة التعلیم العالي إحدى المحطات الرئیسیة في مسیرة االنسان 

مات في شخصیة االنسان االجتماعیة، الفتا الى أن للجامعات دورا الحیاتیة، حیث تترك أعمق البص
بارزا في تنمیة الوعي السیاسي إذا ما توفرت سبل االستثمار الواعي إلمكانات الحیاة الجامعیة من 

  .مناھج دراسیة ونشاطات طالبیة وتفاعل طالبي وتواصل بین الجامعة ومحیطھا
  

نشر والتوزیع، الى التحدیات العالمیة مثل ثورة المعلومات، ویتطرق الكتاب الصادر عن دار وائل لل
والعولمة واالنفتاح وتأثیرھا على الھویة الوطنیة، خصوصا بین فئة الشباب، مؤكدا دور الجامعات 
في تحصین الطالب وتمكینھ وزرع الثقة واالمل في المستقبل، والمحافظة على القیم الوطنیة 

  .تطویر قدراتھواالنسانیة وتھیئة الفرص لھ ل
  

ودعا الى التعامل مع مفاھیم واستراتیجیات تنمیة الوعي السیاسي لدى الطلبة، واالستعانة بتجارب 
وخبرات دول أخرى، ووضع منھاج للتربیة الوطنیة یتقدم فیھا الوطن ومؤسساتھ على أي مفھوم 

  .(آخر

  ٢٣:الدستور ص/١٥:الرأي ص
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  انخفاض أعداد مقبولي التخصص" الشریعة"الطویسي یبحث مع عمداء 

  
  

عادل الطویسي الیوم عمداء كلیات الشریعة بالجامعات .یلتقي وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي د
  %.٨٠األردنیة، لبحث وتقییم قرار رفع الحدود الدنیا للقبول فیھا الى 

، وتداعیات "لرفع سویة خریجي الشریعة"ویأتي اللقاء لتقییم القرار، الذي اتخذه مجلس التعلیم العالي 
قرار والمدى الملموس إلنخفاض أعداد المقبولین بھذا التخصص جراء رفع المعدل، بحسب مصدر ال

  .في الوزارة
وسیعرض الطویسي نتائج لقائھ مع عمداء كلیات الشریعة على مجلس التعلیم العالي لدراسة القرار 

لى نوعیة اتخاذ حلول وخطوات لجذب أعداد من الطلبة لدراسة الشریعة مع ضرورة الحفاظ ع"و
وكان ھذا القرار قضى برفع الحد األدنى لمعدل القبول بكلیات ". وكفاءة الخریج بھذا التخصص

، حیث لقي حین اتخاذه معارضة أكادیمیین وأساتذة كلیات الشریعة، % ٨٠الى %  ٦٥الشریعة من 
  . بھذا الخصوص" سلبي ویخالف توصیات عمداء كلیات الشریعة"معتبرین أنھ 
تحسین رواتب خریجي "كلیات الشریعة عوضا عن رفع الحد األدنى لمعدل القبول إلى  ودعا عمداء

نقص في من یتولون اإلمامة "، منوھین إلى وجود "الشریعة، لتشجیع اإلقبال على دراسة التخصص
  (...)".والخطابة في المساجد من خریجي الشریعة 

منحة توزع مناصفة بین الذكور واإلناث  ١٠٠وكان قرار سابق لمجلس التعلیم العالي تضمن تقدیم 
فما فوق، لتحسین %  ٨٠لمن یرغب بدراسة تخصص الشریعة من الحاصلین على معدالت 

  .مستویات الطلبة بھذا التخصص

  ٨: الغد ص
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"TTI "العربیة للمسؤولیة االجتماعیة"تحصد المركز األول بـ"  

  
لریادة المركز االول في الجائزة المعنیة بنشر ثقافة االبتكار وا –األردنیة " TTI"حصدت مؤسسة 

  .العربیة للمسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات التي اعلنت نتائجھا مساء امس في دبي
مؤسسات عربیة معنیة بموضوعة المسؤولیة االجتماعیة  ٣وانتزعت المؤسسة ھذا الفوز من بین 

  .المنطقة العربیة تأھلت الى نھائیات ھذه الجائزة التي تعد من الجوائز المرموقة على مستوى
ویعتبر الحصول على الجائزة انجازا اردنیا لبیئة ریادة االعمال االردنیة وقطاع المسؤولیة 
االجتماعیة خصوصا ان المؤسسة عملت منذ انطالقتھا على دفع الشباب وتوجیھھم ومساعدتھم في 

  .بناء شركاتھم الخاصة
ر ثقافة االبتكار واالبداع بین الشباب في لنش ٢٠١٠التي انطلقت في العام " TTI"وتمكنت مؤسسة 

مؤسسات عربیة معنیة بالمسؤولیة  ٣جمیع محافظات المملكة، من تحقیق ھذا االنجاز من بین 
االجتماعیة تأھلت الى نھائیات ھذه الجائزة التي تعد من الجوائز المرموقة على مستوى المنطقة 

  ".اإلجتماعیة للمؤسساتالشبكة العربیة للمسؤولیة "العربیة وتشرف علیھا 
وكانت المسابقة في نسختھا العاشرة والتي تھدف الى تكریم عدد من المؤسسات اإلقلیمیة الرائدة في 

  .  دولة عربیة ١٣قطاعا من  ٣١مؤسسة تمثل  ٧٠٠طلب من  ١٠٠٠ھذا المجال، استقبلت حوالي 
إن الحصول على " الغد"ـ بالل رسالن ل" TTI"وقال الشریك المؤسس والمدیر التنفیذي لمؤسسة 

یعتبر تقدیرا واعترافا على مستوى عربي لما تقوم بھ المؤسسة في مضمار نشر ثقافة "ھذه الجائزة 
، مشیرا الى الدعم الذي القتھ المؤسسة من شركة امنیة لالتصاالت "االبتكار واالبداع وریادة االعمال

  .وام الماضیة لتنفیذ برامجھا ومشاریعھا’طیلة ال
ھي مؤسسة غیر ربحیة تعمل كمسارع لألفكار لرفد قطاع األعمال في االردن " TTI"سة  ومؤس

  .بجیل من الریادیین الشباب، وتطویر قدراتھم، وتزویدھم بالمعارف والتجارب والخبرات الضروریة

  ٨: الغد ص
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ّات لبة لبرامجھا في الجامعات والكلی ّ   مؤّسسة إنجاز تطلق حملة استقطاب الط
  

  
یات بالمملكة حملة الستقطاب الطلبة لبرامجھا التي أطلقت مؤّسسة إن ّ جاز في كافة الجامعات والكل

تعقد في جامعاتھم ضمن الفصل الدراسي الحالي بالتعاون والتنسیق مع صندوق الملك عبد هللا الثاني 
لبة إلى بناء مھارات التوظیف . للتنمیة وعمادات شؤون الطلبة ّ تھدف مجموعة البرامج المقدمة للط

دیھم وزیادة فرصھم بالحصول على وظائف بعد التخرج، وتنمیة وتطویر القدرات االقتصادیة لدیھم ل
. وإتاحة الفرص لھم للتعرف والدخول لعالم الریادة على شقیھا ریادة األعمال والریادة المجتمعیة

بمھمتھا تغطي برامج مؤّسسة إنجاز الفجوة ما بین مخرجات التعلیم واحتیاجات سوق العمل وتسعى 
لتحفیز وإعداد الشباب لیصبحوا أعضاء فاعلین في مجتمعھم ویساھموا في تنمیة االقتصاد الوطني، 

ومن . وكانت إنجاز قد خصصت مجموعة من البرامج لطلبة الجامعات تقدم على مدار العام الدراسي
وعمادات شؤون الجدیر بالذكر أن شركاء إنجاز االستراتیجیین في الجامعات ھم إدارات الجامعات 

الطلبة وصندوق الملك عبد هللا الثاني للتنمیة، حیث یتم تطبیق البرامج من خالل متطوعین مدربین 
ومؤھلین من القطاعین الخاص والعام بھدف نقل خبراتھم لجیل الشباب من خالل البرامج التالیة 

یقي إلى الوظیفة، برنامج نحن قادة المجتمع، برنامج مھارات التواصل في العمل، برنامج طر«
  .»برنامج األخالقیات في العمل، برنامج اسأل الخبیر وبرنامج مشروعي الریادي

  

   ٧: حیاتنا ص/الغد 
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  ..!!أخطأ مجلس التعلیم العالي 
  حسین الرواشدة

  
 ٨٠االن اكتشفنا ان قرار مجلس التعلیم العالي برفع معدالت القبول في كلیات الشریعة بالجامعات الى

طالب في احدى ) ٦(ان عدد الطلبة الذین قبلوا في ھذا التخصص بلغ  كان خاطئا، فقد تبین% 
طالب في جامعة اخرى، ھذا بالطبع توقعناه وحذرنا منھ، كتبت في ھذه الزاویة ) ٩(الجامعات و 

اكثر من مرة، كما ان لجنة شكلت قبل اصدار القرار بشھور ضمت عددا من عمداء كلیات الشریعة 
دراسة حول الموضوع، لكن الدراسة وتوصیاتھا اودعت في االدراج،  والمختصین انتھت الى وضع

 ٦٥( قبل ذلك فشلت، ثم تم اعادتھا الى ما كانت علیھ %)  ٧٠( علما ان تجربة رفع المعدالت الى 
  . »للطلبة المقبولین في الشریعة» المقابلة«مع اضافة مقترح اجراء % ) 

خریجي الشریعة، اعتقد « نوعیة « عنوان تحسین تحتاج القضیة الى مزید من التفاصیل، فتحت 
ھو الحل الوحید لضمان %) ٨٠( البعض ان اغالق الباب على الطلبة الذین تقل معدالتھم عن    

اعداد وتخریج مختصین في العلوم الشرعیة قادرین ومؤھلین على ایصال خطاب الدین الصحیح الى 
نا ال یرید ان یكون كل الذین یدخلون الى كلیات الشریعة الناس، یبدو ھذا العنوان جذابا بالطبع، فمن م

في جامعاتنا من افضل الطلبة المتفوقین واعالھم تحصیال، لكن ثمة فرقا كبیرا بین الرغبات 
  . واالمنیات وبین االحداث والوقائع ناھیك عن النوایا ایضا

ریعة متواضع جدا، فعددھم حین تدقق في الوقائع تجد ان اقبال الطلبة االردنیین على كلیات الش
مقارنة بالطلبة من خارج االردن ال یتجاوز في معظم كلیات الشریعة الثلث تقریبا، وفي بعضھا اقل 

؛ % ٧٠من ذلك بكثیر، ومعظمھم من االناث، تجد ثانیا ان نسبة قلیلة من ھؤالء تتجاوز معدالتھم الـ 
الحصول على مقعد او تخصص اخر،  الن اغلبیة من یختار ھذا التخصص ممن تغلق امامھم فرص

فرص : تجد ثالثا ان سؤالین على االقل یلحان على اي طالب یرغب بالدراسة الجامعیة احدھما ، 
العمل بعد التخرج، واالخر االعتبارات االجتماعیة والمزایا المعیشیة، واالجابة علیھما بالنسبة لطالب 

  . الشریعة محزنة وصادمة وربما مخجلة ایضا
عقل ھنا ان نقارن بین خریجي كلیات مثل الطب والھندسة وبین خریجي كلیات الشریعة مثال ؟، ھل ی

معروفة، ورواتبھا  –على شرف مكانتھا  –الفرص المتاحة لمن یتخرج في تخصصات العلوم الدینیة 
نع وامتیازاتھا معروفة ایضا، فكیف یمكن ان نساوي بین ھؤالء وھؤالء في معدالت القبول، وكیف نق

، این ھي «الدین « من یختار الشریعة ان بانتظاره فرصة تلیق بتضحیتھ او رغبتھ بدراسة علم 
الحوافز التي سوف نقدمھا لھ لكي یذھب لكلیة الشریعة، وھو مطمئن على مستقبلھ الوظیفي 

  . ان لم نقل ورأسھ مرفوع ایضا.. واالجتماعي
« الت القبول وفرص العمل وجاذبیة التخصص حین ندقق اكثر سنجد ان المشكلة لیست فقط في معد

لماذا یعزف ابناؤنا عن دراسة العلوم : ، وانما قبل ذلك في االجابة على سؤالین، االول «الدیني 
الدینیة، والثاني ماالذي نحتاجھ فعال لجذبھم لمثل ھذه الدراسات المھمة، وھل كلیات الشریعة، 

وھذا ( الطلبة المتمیزین ؟، واذا ما افترضنا جدال انھا مھیئة  بمناھجھا واساتذتھا، مھیئة فعال الستقبال
فھل المناخات الدینیة العامة والمؤسسات التي سیلحقون بھا بعد تخرجھم ) یحتاج لنقاش طویل 

ستمنحھم الفرصة لتقدیم افكارھم التي تتناسب مع وعیھم، لكي ال نقول استیعابھم وابداعاتھم وقبول 
  ؟ .خطابھم الجدید

  ١٢:الدستور ص

 مقاالت
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رك االجابة على ھذه االسئلة لمن یعنیھم االمر لكنني استأذن باالشارة الى مالحظة ھامة، وھي ان سأت
كل ما یجري على صعید المجال الدیني من تطویر وتحدیث، سواء في المناھج او على خطاب 

روسة المنابر، او تأھیل االئمة والخطباء، او ضبط الدخول لكلیات الشریعة، البد ان یأتي سیاقات مد
بمثابة  –كما یحدث احیانا  –وضمن استراتیجیة وطنیة واضحة ومتكاملة، بحیث ال یبدو ذلك 

لبرامج معزولة عن بعضھا  –اضعف االیمان -فزعات، او استجابات لھواجس وضغوطات ما، او 
البعض، وغالبا ما تكون نتائجھا بعكس االتجاه الذي نریده، ناھیك عما تثیره من ھواجس ومخاوف 

ط مناخات مغشوشة تتربص بالدین وتحاول تجفیف منابعھ بحجة مواجھة التطرف او تغیر وس
  . اتجاھاتھ غیر المرغوب فیھا

اذا كان مجلس التعلیم العالي اخطأ عند اتخاذ ھذا القرار، فمن واجبھ ان یعترف بالخطأ، واألھم ان 
 .یصححھ على الفور
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  ات االردنیةھل انتقلت معضلة االدارة العامة للجامع

 
  

  الدكتور مروان الشمري
  

معضلة االدارة العامة في االردن والمشاكل المرافقة لھا والمتصلة بھا لم تعد تقتصر على الحكومة 
ومؤسساتھا التنفیذیة بل انتقلت بكامل صورتھا وممارساتھا وسلوكیاتھا االشكالیة الى الجامعات حیث 

لتركیز على الجودة سواء في المخرجات او الممارسات الفشل الذریع في كثیر من جامعاتنا في ا
والممارسات شبھ الدیكتاتوریة إلدارات الجامعات والقرارات التي ال تخدم اال الشلل المحسوبة على 
تلك اإلدارات واالستمرار في سیاسة الحرب غیر المعلنة على كثیر من األساتذة ممن یتعارض 

لى االنتقام منھم وتعطیل حقوقھم او محاولة وقفھا واالنتقاص فكرھم مع سلوك اإلدارات والمبادرة ا
منھا وكل ذلك یجري في الوقت الذي تحاولة فیھ بعض اإلدارات ان تدعي بوجود االنجازات غیر 

  .الواقعیة 
وتستمر ماكینة تلك اإلدارات من المتنفعین والذین تتكرر أسماءھم في كل اللجان لحصد المیاومات 

في كل السفرات الخارجیة للتمتع بأجواء اوروبا وأمریكا حیث یتولى ھؤالء وتتكرر أسماءھم 
  .مسؤولیة تضلیل الرأي العام وإقناعھ بإنجازات وھمیة ال تضیف اي قیمة للوطن

بعض رؤساء الجامعات االردنیة وشللھم من المتنفعین من سیاساتھم یؤمنون تماما ان ھذه الجامعات 
ي البشر وأن هللا لم یخلق في العالمین من ھو أفضل منھم، ِزد على ھي ملكیة شخصیة وأنھم خیر بن

ذلك سلوكھم المنظم في ممارسة التھمیش الممنھج واالقصاء المنظم والسلوك العنصري المقیت 
والمناطقیة المطلقة وسیاسة الحرب الخفیة ضد كل من یمارس حقھ المكفول دستوریا وقانونیا وزد 

تعلیمات مجالس األمناء والعمداء ومحاولة تطویع التفسیرات لصالح الكم على ذلك تالعبھم المرعب ب
على حساب مصالح الموظفین وأعضاء ھیئات التدریس، والمضحك في االمر ذلك النفاق المكشوف 
الذي تمارسھ شللھم وتلعب على جمیع األحبال وتمارس الكذب والتدلیس والتحریف وقد نسي ھؤالء 

  .كل شيء یعلم خائنة االعین وما تخفي الصدوران هللا اوال وقبل ... 
ان تحویل الجامعات الى ساحات رعویة لبعص االدارات ھو من أخطر الظواھر وھو احد األسباب 
الرئیسیّة التي أدت الى تراجع العمل األكادیمي البناء والھادف والذي یخدم جسد المجتمع ویخدم 

و ال بد من وقفة جادة . ي تثري مسیرة الوطن بكلیتھبالتالي الوطن ویعزز المفاھیم اإلیجابیة الت
وصارمة مع ادارات الجامعات التي تعتقد انھا فوق المحاسبة والمساءلة بدعوى انھا جاءت بارادة 
ملكیة علما ان اإلرادة السامیة تحتم علیھم العمل مع الجمیع وألجل الجمیع والوطن ولیس الشللیة 

من یطالب بحقوقھ وال ممارسة التھدید والوعید ضد من یطالب  والمناطقیة وال الحرب الخفیة ضد
  .بحقوقھ من الموظفین واألساتذة

ان كنا نبغي اصالحا حقیقیا فال بد من وقف الممارسات الدیكتاتوریة إلدارات بعض الجامعات والتي 
  .طلعت ریحتھا وأصبحت مصداقیتھا وموضوعیتھا على المحك

  طلبة نیوز
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  ...الوزیر األنسان 

  
  لطویسيعادل ا

  
ارتیاح غیر مسبوق عبر عنھ طلبة الثانویة العامة ممن كادت خیاراتھم غیر الموفقة ان تسد ابواب 
المستقبل والحیاة االكادیمیة امامھم لوال تدخل وزیر التعلیم العالي الذي شرع ابواب الوزارة لمن لدیھ 

  .ه األكادیميمظلمة او حق او خیار في التنقل للجامعة التي یرغب الستكمال مشوار
  
  
  
  

فالوزارة كانت عونا لھؤالء وعینا لھم بفعل قرارات الدكتور عادل الطویسي الذي استقى من رؤیة 
جاللة الملك في ضرورة  تسھیل وتبسیط التحدیات امامھم، فلم تعد الوزارة كما كانت في السابق 

یر الطویسي شعر الطلبة مرتعا للفوضى والمحسوبیة والشللیة والواسطة بكل مسمیاتھا، فمع الوز
الخریجون ممن اساءوا االختیار او ممن یرغبون بالترحال والتنقل تماشیا مع ظروفھم االقتصادیة 
والمالیة الصعبة اصبحت األمور اسھل وممكنة وقادرة على التكیف والتعاطي مع متغیرات الحیاة 

  . وظروفھا
  
  
  
  

ى مدار االیام الماضیة وبفعل التوجیھات فكوادر الوزارة التي عملت جھودا جبارة خارقة وعل
والتعلیمات الحازمة للوزیر العادل االنساني عادل الطویسي الذي یتلمس ویتحسس اوجاع وظروف 
الناس فكان معھم ال علیھم وھذا واضح من االرقام الكبیرة والمذھلة التي حقق لھا الوزیر امانیھم 

افة الطلبات المقدمة من اصحابھا والتي بلغت بالتمام واحالمھم ومطالبھم حینما تمت الموافقة على ك
طلبا تقدموا بطلبات استرحام لتغییر تخصصاتھم التي لم یختاروھا او فرضت علیھم  ٣١٨٤والكمال 

او بالجامعات التي البسھم القدر علیھم لزاما فكان الوزیر الذي یؤمن بقضاء حاجات الناس ومساندة 
حاجاتھم ومؤھالتھم فساندھم ووقف الى صفھم ومنحھم ما یصبون حقوقھم ورغباتھم ومتعاطفا مع 

  .الیھ وما یریدون ان یطلعوا الیھ
  
  
  
  

وھذه نقطة مضیئة وخطوة ایجابیة تحسب للحكومة والوزارة والوزیر الذي ھو من رحم الوزارة 
والنص والجامعات ویعرف قواعد واصول العمل االكادیمي والطالبي مستندا الى القاعدة القرآنیة 

فكان البر في مصلحة الوطن والمواطن والتقوى ھو ) وتعانوا على البر والتقوى(الرباني الذي یقول 
فلسفة الوزارة فطوبى والف تحیة وتقدیر نرفعھ نیابة عن ابنائنا الطلبة وذویھم الى الوزیر ووزراتھ 

عر الجمیع بالفرق التي كانت تحتاج وزیرا بمؤھالت ومواصفات واخالق الوزیر الطویسي حیث یش
عما كان وما علیھ اآلن فالوزارة مفخرة وموظفوھا كفاءات وخبرات، وھذا واضح من طریقة وآلیة 

  .الترتیب والتنظیم القائم على العدل والمساواة وانصاف كل ذي مظلمة او ذي حق

  ٥:االنباط ص
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شباب الذي الوزیر زرع الفرحة واالبتسامة وبدد الحزن والغمامة وزرع األمل والحیاة بال. نعم
اكتشف ان ھناك مسؤولین یمدون لھ األیادي ویقفون معھ في اول محطة ومرحلة من مراحل التعلیم 

  .العالي الذي كان وال یزال یمثل نقطة مشرقة في تاریخ الكفاءات االداریة والطالبیة والجامعیة
  
  
  
  

األمانة التي ادى  فالوزیر اعطى درسا في الھواء الطلق بكیف تكون اخالق المسؤول الذي یحمل
القسم ان ینفذھا امام الملك، وھنیئا لنا بالوزیر الطویسي الذي كان خیر من مثل الوزارة في ھذه 

  .المرحلة الصعبة
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 اعالنات

  ٩:الرأي ص
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  الصویفیة –ھیالنھ جبرا قطو  -
  
  الصویفیة –عوني یعقوب فرحان الخوري  -
  
  تالع العلي - حلوة فایز الدیسیة  -
  
  خلدا –الحاج دیب المصري طارق محمد عارف  -
  
  الرابیة –حنان قاصد عبد العزیز السرمیطي  -
  
  بعد عودة األھل - وجیھ زھدي عنبتاوي  -
  
  الدوار الرابع - ھشام بكر صدقي التركي  -
  
  الكرك- الربھ -زیاد نیاز دلیوان المجالي  -

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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شبھ رسمیة سیعلن عنھا قریبا تشمل ان ھناك ھیكلة في مؤسسات حكومیة و» عین الرأي«علمت 
  .واستحداث اخرى احاالت على التقاعد ودمج مدیریات

  
شكا وكالء سیاحة وأصحاب فنادق من ظاھرة مبیت السیاح في مغر أثریة داخل وخارج حدود 
محمیة البترا داعین الجھات المعنیة إلى اتخاذ اجراءات بحق األشخاص الذین یمارسون ھذا العمل 

  .ألنظمة والقوانینالمخالف ل
  
  

ازعاجات بالجملة تصل المواطنین یومیا عبر الھواتف الثابتة جراء عدم تحدیث أرقام الھواتف 
أن أرقام ھواتف » عین الرأي«المواطنون أكدوا الى  ..المنزلیة من قبل شركة اإلتصاالت األردنیة

  .الشركة منازلھم كانت لمنظمات دولیة سابقة اال أنھ لم یتم تحدیثھا من قبل
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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تبدأ الیوم المباحاثات األردنیة اللبنانیة برئاسة وزیر الزراعة المھندس خالد الحنیفات ووزیر الزراعة 
  .اللبناني غازي زعیتر للتوقیع على مذكرة تفاھم بین البلدین

  
  

رفضت قوات االحتالل اإلسرائیلي منح مستثمر أردني كبیر تأشیرة دخول لألراضي الفلسطینیة، 
جرد معرفتھا بأنھ سیقوم بإقامة سلسلة مطاعم لھ بعدد من المدن الفلسطینیة، استكماال لذات السلسلة لم

  .الموجودة لھ في األردن وعدد من دول الخلیج والدول األوروبیة
  
  

صدر القرار الرسمي بفوز  فداء الروابدة المھندسة في وزارة الزراعة بجائزة الموظف المثالي 
 ٢٤٤بأعلى عالمة على مستوى المملكة ومختلف الدوائر الحكومیة بتنافس  ٢٠١٦القیادي لعام 

ً كامالً    .موظفا قیادیا ولفترة من التنافس استمرت عاما
  

تقّدم منظمة الیونسیف مكتب عمان الیوم بدءا من الساعة السابعة مساء عرضا مباشرا عبر صفحتھا 
ة وأصول التربیة لألبناء، وستتم االجابة عن على الفیس بوك للحدیث عن أسالیب الوالدیة االیجابی

  كافة األسئلة للراغبین باالستفسارات من خالل خبراء ومختصین
  

متحف السلط التاریخي یوم غد األربعاء عند الساعة العاشرة صباحا  -تنظم مدیریة سیاحة البلقاء
  .  یوم السیاحة العالميوذلك بمناسبة » السیاحة المستدامة أداة من أجل التنمیة«احتفاال بعنوان 

  
تستعد ھیئة تنشیط السیاحة إلطالق حملة تسویق سیاحي ضخمة عبر وسائل التواصل االجتماعي 
ووسائل اإلعالم المختلفة عربیا وعالمیا تستضیف خاللھا عددا كبیرا من نشطاء ھذه الوسائل محلیا 

  .ودولیا
  
  

 صنارة الدستور
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اطیة إلى أربعة نواب، بعد أن قدمت النائب فضیة ارتفع عدد النواب المستقیلین من الكتلة الدیمقر
الدیات أمس استقالتھا من الكتلة، وجاءت ھذه االستقالة بعد یوم واحد فقط من استقالة عضوي الكتلة 

  .عدنان ركیبات وعبد المحسیري
  

ذكرت مصادر مطلعة أن اإلمارات العربیة المتحدة أعادت یوم الجمعة الماضي شحنة خضار وفواكھ 
  .یة لعدم مطابقتھا للمواصفات اإلماراتیةأردن

  
تبدأ في عمان الیوم مباحثات زراعیة أردنیة لبنانیة، یترأسھا وزیر الزراعة خالد الحنیفات ونظیره 

  .اللبناني غازي زعیتر، من المقرر أن تتوج بالتوقیع على مذكرة تفاھم بین البلدین
  

ور وزیرة التنمیة االجتماعیة ھالة بسیسو یرعى مطران الالتین في األردن ولیم الشوملي، بحض
كما یتضمن ". مریم العذراء أم الرجاء"لطوف صباح السبت المقبل، افتتاح البیت الجدید للشباب 

  .الحفل افتتاح قاعة الرعیة في كنیسة سیدة الجبل في عنجرة بعجلون
  

ى روح الفقید ناھض بحضور شخصیات سیاسیة ونیابیة ونقابیة، أقیم في الفحیص یوم أمس جناز عل
العام ) سبتمبر(أیلول  ٢٥حتر، الذي اغتیل أمام قصر العدل في عمان على أیدي متطرف في 

 .الجناز لروح حتر اقیم في كنیسة قلب مریم الطاھرة في الفحیص. الماضي

 زواریب الغد
  


