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 ـوضـــــوعالمــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
مؤتمر عالمي یناقش تداعیات اللجوء القصري على الصحة 

  الخمیس القادم) األردنیة(النفسیة في 
٣  

  ٦  للمشاریع البحثیة االنتاجیة" األردنیة"محافظة یؤكد دعم 
   شؤون جامعیة

دراسة تظھر ارتفاع نسبة التوافق النفسي وعالقتھ بالتسامح لدى 
  لجامعات األردنیةطلبة ا

٨ 

 ١٠  إبداعات طالبیة في انتظار التبني العلمي
 ١٢  ما العمل؟.. بین التخرج والعمل

 ١٥  انشاء كلیة الطب نقلة نوعیة لجامعة البلقاء: خریسات 
ورشة عمل بعنوان استراتیجیات :جامعات اردنیة  ٣تحتضنھا 

  التعلیم العالي للتعلم في القرن الحادي والعشرین
١٦ 

نتیجة التوجیھي واحتساب عالمات المشترك  إلغاء كلمة راسب من
  ١٤٠٠من 

١٧ 

ُّم«البنك الدولي یحذر من  بقطاع التعلیم على » أزمة في التعل
  مستوى العالم

١٩ 

أكادیمیون وتربویون یوصون بالتركیز على التربیة األخالقیة في 
  منظومة التعلیم األردنیة

٢٠ 

 ٢١  منح دراسیة سلوفینیة لألردن

ھمت في تغییر واقع معلمون ومعلمات یعرضون مبادرات أس
  الطلبة والمجتمعات

٢٢ 

 ٢٤  وفیات
  ٢٧- ٢٥  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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 ترعاه سمو األمیرة دینا مرعد ویستمر ثالثة أیام

دمالخمیس القا) األردنیة(مؤتمر عالمي یناقش تداعیات اللجوء القصري على الصحة النفسیة في   

برعایة سمو األمیرة دینا مرعد، تبدأ   - فادیة العتیبي 

في الجامعة األردنیة یوم الخمیس القادم فعالیات 

المؤتمر العالمي الثاني للصحة النفسیة الذي تنظمھ 

كلیة الطب بالتعاون مع المبادرة العالمیة للصحة 

  .النفسیة، وبمشاركة عالمیة واسعة

  

ثالثة أیام أھمیة ویكتسب المؤتمر الذي یستمر 

خاصة نابعة من المشاركین فیھ من علماء وخبراء 

من شتى الجامعات األمریكیة واألوروبیة ما یجعلھ 

فرصة ذھبیة لتبادل األراء والخبرات المعرفیة 

  .للوقوف على األسباب الحقیقیة لالختالالت النفسیة والبحث في طرق عالجھا

ة الدكتور نذیر عبیدات أكد في تصریح صحافي لھ أھمیة رئیس المؤتمر عمید كلیة الطب في الجامع

انعقاد مثل ھذا المؤتمر وطرحھ لموضوع الصحة النفسیة في ظل الظروف االستثنائیة التي تعیشھا 

المنطقة العربیة نظرا للجوء القصري الحاصل من الدول المجاورة، وما یحدثھ من تداعیات، وكون 

یة الھاشمیة التي تستضیف أعدادا كبیرة من الالجئین والضیوف ھذا المؤتمر یعقد بالمملكة األردن

العرب، استوجب على المؤسسات الصحیة الوطنیة والجامعات والمنظمات غیر الحكومیة االستعداد 

 أخبار الجامعة

  طلبة نیوز/حمرین نیوز/أخبار األردنیة
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للتعامل معھم بشكل علمي ومدروس تبعا للتغیرات االجتماعیة والنفسیة واالقتصادیة التي حدثت أو 

  .قد تحدث معھم

ت إن تلك التغیرات التي طرأت قد أثرت كذلك على المجتمع األردني سواء كان ذلك وقال عبیدا 

نتیجة لألعباء التي تحملتھا الدولة األردنیة باقتدار، أو تأثیرھا بشكل أو بآخر على سلوك وتفكیر 

أفرادھا، مشیرا إلى أنھ جاء اختیار الجامعة األردنیة ممثلة بكلیة الطب الستضافة المؤتمر نظرا 

  .للسمعة الطیبة التي تتمتع بھا بین مثیالتھا من مختلف كلیات الطب في الجامعات األردنیة

وأشار عبیدات إلى أن المؤتمر سیناقش جملة من المحاور حول األسباب الحقیقیة لالختالالت النفسیة  

قھا، والبحث وتأثیر عملیة اللجوء على الصحة النفسیة، والعوامل االقتصادیة واالجتماعیة التي تراف

في طرق عالج األمراض النفسیة والعقلیة وسبل الوقایة والتقلیل من نسبة االختالالت النفسیة وما 

  .یرافقھا من إعاقات

نسعى من خالل ھذا المؤتمر بحث حجم تأثیر التغیرات التي طرأت في :" وتابع عبیدات قائال 

إیجاد الحلول المناسبة للحد من تأثیرھا، المنطقة من لجوء و حروب على الصحة النفسیة والعقلیة، و

وصوال إلى مجتمعات أكثر رفاھا وتسامحا وعدال وصحة، وأمال في ردم الفجوة االقتصادیة 

  .واالجتماعیة الحاصلة بین الدول المتقدمة والمتوسطة ومتدنیة الدخل

یة من دول خبیر ومختص في الصحة النفسیة والعقل)  ٣٠٠(  ویتوقع أن یشارك في المؤتمر نحو

أوروبیة وأمریكا، ناھیك عن المشاركة العربیة من مختلف الدول، إلى جانب ممثلین عن المؤسسات 

ورقة تتطرق للصحة )  ٣٠(الطبیة الحكومیة وغیر الحكومیة في األردن، وسیتم مناقشة ما یزید على 

  .النفسیة واختالالتھا وأسبابھا وتأثیراتھا



  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 
5 

ؤتمر سیتخللھا تنظیم حلقات نقاشیة یجتمع فیھا خبراء من قانونیین من الجدیر ذكره أن فعالیات الم

وحقوق إنسان وصحة نفسیة للوقوف على تأثیرات عملیات اللجوء من مختلف الجوانب، إلى جانب 

  .محاضرات تثقیفیة ومعرض طبي
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 لدى لقائھ فریقا بحثیا من جامعة لورین والجامعة اللبنانیة

للمشاریع البحثیة االنتاجیة" األردنیة"محافظة یؤكد دعم   

أكد رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي محافظة لدى لقائھ رئیس فریق سمارت  –ھبة الكاید 

البحثي في جامعة لورین الفرنسیة الدكتور 

كمال اسماعیلي والدكتورة زینب الصغیر 

من الجامعة اللبنانیة دعمھ للمشاریع البحثیة 

ھا أن تنھض اإلنتاجیة التي من شأن

  .بالمسارات األكادیمیة والعلمیة والعملیة

وقال محافظة خالل اللقاء الذي حضره عمید كلیة الفنون والتصمییم الدكتور رامي حداد ونائبھ  

للشؤون األكادیمیة الدكتور ھیثم سكریة ورئیس قسم الفنون الموسیقیة الدكتور نضال نصیرات 

وانمة إن الجامعة على أتم االستعداد دوما لخلق قنوات تعاون على واستاذ الفنون الموسیقیة فادي الغ

مختلف الصعد األكادیمیة واإلداریة وإقامة المشاریع العلمیة المشتركة لما في ذلك من بناء القدرات 

  .نحو تعاون مستقبلي أوسع

امعة والوكالة بدوره أشار الغوانمة إلى أن ھذا اللقاء جاء عطفا على االتفاقیة الموقعة بین الج

مكتب الشرق األوسط المتعلقة بالدعم التمویلي للمشروع البحثي الموسوم / الجامعیة الفرانكوفونیة 

بـترجمة الموسیقى العربیة الذي یضم إلى جانب قسم الفنون الموسیقیة في الجامعة باحثین من مختبر 

  .(لبنان(بیقیة في الجامعة اللبنانیة وقسم الریاضیات التط) فرنسا(لورین للمعلوماتیة في جامعة لورین 

وتابع الغوانمة أن المشروع یسعى لالستفادة من الطرق والتقنیات المستخدمة في الترجمة اآللیة 

للغات الطبیعیة من أجل تطویر المرافقة الموسیقیة األوتوماتیكیة للغناء العربي، فضال عن كونھ 

  .یة في صناعة الموسیقىمشروعا ریادیا وذا أھمیة علمیة وآفاق تطبیق

  أخبار األردنیة
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وقدم الفریق البحثي خالل اللقاء نبذة مختصرة عن موضوع المشروع وأبعاده العلمیة والموسیقیة، 

، حیث  H2020مستعرضا الطموحات المستقبلیة سیما في تعاون أوسع ضمن اإلطار األوروبي 

غناء (ة موسیقیة مزدوجة تمكن الفریق حتى االن من تسجیل وتدوین ومعالجة حوالي ثالثة آالف جمل

  .وما زال العمل جار) ومرافقة موسیقیة الیة
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  األردنیة دراسة تظھر ارتفاع نسبة التوافق النفسي وعالقتھ بالتسامح لدى طلبة الجامعات
  

  
للدكتور فواز » التوافق النفسي وعالقتھ بالتسامح لدى طلبة الجامعات األردنیة«أظھرت نتائج دراسة 

مستوى التوافق النفسي لدى طلبة الجامعات األردنیة جاء بدرجة  سلیحات والدكتور محمد الزبون أنّ 
وجود وارتباط بین التوافق  مرتفعة، وأن مستوى التسامح لدیھم جاء بدرجة مرتفعة، باإلضافة إلى

وأوصت الدراسة بضرورة العمل على عقد العدید من الدورات التثقیفیة  .النفسي والتسامح لدى الطلبة
والتوافق النفسي والتسامح، وإجراء  ل الموضوعات المرتبطة بالصحة النفسیةوالتوعویة للطلبة حو

دور  المزید من الدراسات والبحوث لتعزیز التوافق النفسي والتسامح بین أفراد المجتمع كافة، وتعزیز
األسرة والمدرسة والجامعة والمجتمع من خالل نشر ثقافة الحوار وتعزیز قیم العدالة والحریة 

وھدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى التوافق النفسي  .اآلخرین واإلبقاء على حقوقھمواحترام 
والتعرف إلى مستوى  لدى طلبة الجامعات األردنیة وعالقتھ بالتسامح لدیھم من وجھة نظرھم،

التوافق النفسي والتسامح لدى الطلبة والتحقق من وجود عالقة ارتباطیة بین التوافق النفسي والتسامح 
وشملت الدراسة شریحة كبیرة من المجتمع، ومراحل عمریة مختلفة في حیاة األشخاص، حیث  .لدیھم

والبالغ عددھم ) األردنیّة، والیرموك، ومؤتھ(الحكومیّة  تكّون مجتمع الّدراسة من طلبة الجامعات
ة نسبیّة عشوائیّ ،اختیر منھ عینة طبقیّة ٢٠١٦–٢٠١٥طالبا وطالبة، في العام الّدراسي ( ٩١١٨٩(

وقد شغل موضوع  .طالبا وطالبة( ٣٨٤(من طلبة الجامعات الحكومیّة الثالث، إذ بلغ عدد أفرادھا 
ً من الدراسات والبحوث ألھمیتھ في حیاة اإلنسان، إذ یعتبر التوافق النفسي  ً كبیرا التوافق النفسي حیزا

لعملیة اإلرشادیة والعالج الرئیسي لجمیع فروع علم النفس بصورة عامة ومن أھم أھداف ا الھدف
رضاه عن اآلخرین الذین یعیش معھم وعن عاداتھم  النفسي، وتوافق الفرد مع مجتمعھ یعني

السلوك السائدة في  وتقالیدھم وشعوره بالتقبل والحب والتعاون معھم ورغبتھ في االلتزام بقواعد
معات البشریة، والتوافق النفسي مجتمعھ، الن المجتمعات تتسم بالتنوع والتعددیة وھذه ھي سمة المجت

 تعدیل آخر: االثنین  -2017-10-02-11:36 تاریخالنشر: الثالثاء -2017-10-03-12:05 ضرورة
ویُعرف التوافق النفسي  .یفرضھا كون الفرد بمواجھة بیئة وبإزاء مجتمع، وھو محور الصحة النفسیة

بیعیة واالجتماعیة بالتغییر والتعدیل حتى بأنھ عملیة دینامیكیة مستمرة تتناول السلوك والبیئة الط
توازن بین الفرد وبیئتھ، ولما كان الشباب الجامعي ھم من یعول علیھم بناء الوطن كان ال بد  یحدث

لفھم قیم التسامح، فھم بحاجة إلى أن یتعلموا كیف یفكرون،  من من معرفة حاجاتھم بدرجة كبیرة
یفھموا مبادئ التسامح  أفكارھم بفعالیة، وأن وكیف یصغون لآلخر وكیف یتواصلون ویوصلون

وبینت الدراسة أن المستقبل الدراسي واالجتماعي والنفسي للطالب  .وتطویر مھاراتھم الحیاتیة
نفسیة ودرجة توافقھ النفسي واالجتماعي  الجامعي یعتمد على عوامل عدة منھا ما یتمتع بھ من صحة

ً  إلیھا من الدراسة الجامعیة، وبالتالي فالفرد المتوافقمع البیئة الثقافیة الجدیدة التي ینتقل  نفسیا
ً یتصف بشخصیة متكاملة قادرة على التنسیق بین حاجاتھ وسلوكھ الھادف وتفاعلھ مع بیئتھ  واجتماعیا

ً عناء الحاضر من ً مع معاییر  متحمال ً بتناسق سلوكھ وعدم تناقضھ ومنسجما اجل المستقبل متصفا
كما اظھرت الدراسة أن مستوى التسامح لدى طلبة الجامعات  .ن استقاللیتھمجتمعھ دون التخلي ع

التسامح تعد إحدى أھم  األردنیة جاء بدرجة مرتفعة وقد یعزا ذلك إلى أن الطلبة یدركون أن ثقافة
الضرورات اإلنسانیة واألخالقیة في الواقع المعاصر بعد أن استشرت ظاھرة العنف وظاھرة تھدم 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٢٥:صالرأي 
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تماعیة على مختلف األصعدة ،وبعد أن أصبح الكبار والصغار إما ضحایا أو مجرمین االج العالقات
وغیاب المثل والقیم الدینیة واألخالقیة، اضافة الى  بسبب ھیمنة لغة العنف على الواقع المعاصر

 بوجھ عام، وبالتالي شعور الطلبة بأن الفضائل األخالقیة تنعكس إیجابیا على الفرد واألسرة والمجتمع
فإن شیوع ثقافة التسامح یؤدي إلى نشر األمن في المجتمع ألنھ یساھم في تقلیل العنف أو عدم اللجوء 

وبینت الدراسة أنھ كلما زاد التوافق النفسي زاد  .كحل للمشكلة وكمخرج مؤقت للموقف إلى العنف
تھ وتصرفاتھ مع سلوكیا مستوى التسامح لدى الطلبة فالفرد المتوافق نفسیا یصل إلى مرحلة تتوافق

ً في عالقاتھ االجتماعیة مع الوسط االجتماعي  ً إیجابیا البیئة االجتماعیة التي یعیش فیھا، ویحقق توازنا
  .مما یؤثر ایجابیا في جوانب حیاتھ المختلفة من حولھ
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   إبداعات طالبیة في انتظار التبني العلمي   

  
لم تمنع محدودیة الموارد العلمیة وعوائق اخرى لیست ببسیطة الطالبة ایناس غازي شركس البالغة 

التمیز في إنجاز بحث علمي متقدم یمثل اختراقا في مجال البحث  من العمر ثمانیة عشر عاما من
ثیرین ایناس ورغم اعترافھا بالصعوبات التي واجھتھا في البدایات بسبب عدم اھتمام الك .العلمي

في مجاالت العلوم االساسیة والتطبیقیة والتكنولوجیا  بالوصول الى ابحاث علمیة متمیزة ترى النور
ومادة التانین  اال انھا كانت مصرة على اتمام حلمھا والعمل على بحثھا حول قشور الرمان

البحث تقول ایناس بدأت فكرة  .المستخلصة منھا واثرھا على صحة االنسان كمضاد للمیكروبات
 العلمي وانا في سن الخامسة عشر عاما ،والدي طبیب وباحث علمي وقد احببت عملھ وطریقتھ في

ترتیب افكاره العلمیة واستمر تفكیري في البحث عن فكرة لبحث علمي ما یقارب السنة من خالل 
ً مطالعتي للطب البدیل الى ان تلخص لي موضوع البحث عن الرمان ومادة  المطالعة وخصوصا

القشر یتم فصلھا  وھي مركب عضوي موجود في عصارة( لتانین المستخلصة من قشور الرمان ا
عملي بدراسة قشور الرمان وأثرھا على «وتزید  .( بطریقة علمیة عن باقي مكونات قشرة الرمان

المستخلصة  البكتیریا والفیروسات واھمیة ھذه القشور في التأثیر على صحة االنسان ومادة التانین
ھذه القشور وكل الدراسات التي قمت باالطالع علیھا تتلخص بأن قشور الرمان تؤثر بشكل  من

وتشیر إلى أنھ قد تم توثیق البحث ونتائجھ في . «عدیدة من المیكروبات  ایجابي بالقضاء على انواع
ن الجھات انتظر دعما مالیا وعالمیا م أنني ما زلت«:مركز البحوث العلمیة بالجامعة األردنیة ،وتقول

تلقیت الدعم من مركز حمدي منكو للبحوث العلمیة في الجامعة االردنیة وبدأت «وتضیف  .» المعنیة
البكتیریا وأثر مادة التانین على مسببات األمراض فتم  بمشروعي العلمي على تسعة عشر نوعا من

ومة للمرض وكانت والمقا اكتشاف ان قشرة الرمان ستؤثر بشكل ایجابي في عالج البكتیریا الضارة
-02-10:16 تاریخالنشر: الثالثاء -2017-10-03-12:05 .» بالنسبة لي الخطوة االولى في بحثي

وتؤكد شركس ان السبب الرئیسي لنجاح بحثھا كان بالدرجة االولى  تعدیل آخر: االثنین  -10-2017
ة في الجامعة االردنیة ومدیر كلیة الصیدل لعائلتھا ولوالدھا لماقدموه لھا من دعم مالي ومعنوي واستاذ

الدولیة ممثلة  مركز حمدي منكو الدكتور یاسر البستنجي والدكتورة نھایة كرمیة ومدرسة المجددون
بالھیئة التدریسیة لما قدموه لي من دعم معنوي واستشارات علمیة من قبل الھیئة التدریسیة فكان لھم 

ان التجارب التي اجرتھا «وتؤكد شركس  .مشكورة في دعمي وتقدیم المشورة النجاح بحثي جھود
 ». على مادة التانین مفیدة بشكل ایجابي لصنع الدواء المعالج لالنسان دون وجود اعراض جانبیة

وتضیف واجھت صعوبات في البدایة من عدم االھتمام بالبحث العلمي ولكن اصراري على تخطي 
وتطمح شركس  «وحزم الى ان تم اجتیاز الخطوة االولى من بحثي ة جعلني استمر بإرادةھذه الخطو

الى العمل على وجود اشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة لالشراف المباشر على الطالب الذین لدیھم 
والعمل على وجود دورات بحث علمي داخل المدارس لتبني ھؤالء الطلبة والعمل  ابداعات علمیة

الطالب الذین لدیھم القدرة العلمیة على اجراء  ر مختبرات علمیة في المدارس لیتمكنعلى توفی
وفي لقاء مع مدیر مركز منكو للبحوث العلمیة في الجامعة  .البحوث من تیسیر مھامھم العلمیة

الطالبة إیناس شركس  ان المركز قام باستقبال» ابواب»االردنیة الدكتور یاسر البستنجي یقول ل
لعام الماضي وعدد من طالب المدارس المختلفة، حیث تم توفیر الدعم الالزم لھا من خالل خالل ا

وتقدیم استشارات لھا من قبل باحثي المركز ذوي االختصاص، باإلضافة للسماح لھا  توجیھھا
ویؤكد  .كونھا طالبة على مقاعد الدراسة باستخدام أدوات وأجھزة المختبر بما یناسب أوقاتھا

وعلى الرغم من رغبة المركز المتابعة مع الطلبة المتمیزین أمثال الطالبة شركس أال أن  البستنجي
محدودیة ھذه المتابعة، ولكن مسؤولیة المتابعة ال تقع فقط على المركز  محدودیة المیزانیة تفرض

 كل الجھات المعنیة حتى یتابع الطلبة والجامعة وإنما ھي مسؤولیة مجتمعیة یجب أن تشارك بھا

  ٣٠:صالرأي 
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العلمي  إبداعھم وتمیزھم بعد ھذه المرحلة، فمثال ھناك جھات ومؤسسات متخصصة بدعم البحث
وتخصص جزءا من میزانیتھا للطلبة الباحثین، حیث یقوم المركز بتوجیھ الطلبة المتمیزین إلى ھذه 

 وعن عمل المركز .دعم ألبحاثھم بما یضمن استمراریة مسیرتھم العلمیة الجھات للتقدم بطلبات
یضیف البستنجي یمثل مركز حمدي منكو للبحوث العلمیة وحدة مختبرات مستقلة في الجامعة 

علم المواد وتقنیة النانو، مختبر التقنیات الحیویة، مختبر زراعة الخالیا  األردنیة ، وھي مختبر
ان  ویؤكد البستنجي .الصیدالنیة واألنسجة السرطانیة، مختبر األحیاء الدقیقة ، ومختبر الحلول

المركز یعمل على توفیر الدعم للمشاریع و البحوث العلمیة األصیلة في مجاالت العلوم االساسیة 
والتكنولوجیا، ویخصص جوائز سنویة للباحثین والباحثات المتمیزین وطلبة الدراسات  والتطبیقیة

ً على إثراء الب العلیا في الجامعات األردنیة والمؤسسات والمراكز حث العلمي العلمیة، تشجیعا
الباحثین  كما یحرص المركز على تعزیز قدرات. والمساھمة في خدمة العملیة األكادیمیة في األردن

بالتواصل مع نظرائھم أینما وجدوا، وتوفیر الدعم الالزم للباحثین إلجراء البحوث العلمیة ومساعدتھم 
 .لمحلیة والدولیة واإلقلیمیةالمالي المناسب لمشاریعھم من مختلف جھات الدعم ا في إیجاد التمویل

ویقول البستنجي ان المركز یھتم بالباحثین الشباب من طلبة المدارس الذین یمثلون مستقبل البحث 
لإلبداع واالبتكار لدى علماء المستقبل، حیث یستضیف المركز سنویا  العلمي في األردن، وذلك دعما

المدارس، ویتم فتح أبواب المختبرات  ھذهعددا من طالب المدارس ضمن اتفاقیات ما بین المركز و
وتعلیمھم  للطالب للقیام بأبحاثھم باإلضافة لتقدیم االستشارات لھم من قبل باحثي المركز لتوجیھھم

أساسیات البحث العلمي مما یضمن انجازھم ألبحاثھم وحصولھم على نتائج مرضیة تضمن دخولھم 
لمي في المسابقات العلمیة التي تقام سنویا وحصولھم المستوى المحلي واإلقلیمي والعا المنافسة على

  .لالستمرار على ھذا النھج خالل دراستھم الجامعیة وما بعدھا على جوائز متقدمة، تمثل دافعا لھم
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  ما العمل؟.. بین التخرج والعمل
  

بملل االنتظار وھم یأملون حال من القلق والتوتر تتلبّس الشباب بعد التخرج في الجامعة، المشوب 
آالف  .تالئم تخصصاتھم الجامعیة یؤرقھم لعدم تأمین مستقبلھم بالحصول على وظیفة أو فرصة عمل

الشابات والشباب یقتلھم االنتظار لسنوات، وھم ینتظرون دورھم في دیوان الخدمة المدنیة أو متابعة 
ال  .، أكان داخل البالد أم خارجھااإللكترونیة التي تعرض فرص عمل إعالنات الصحف والمواقع

یتركون بابا ال یطرقونھ، وال واسطة وال قریبا أو صدیقا أو متنفذا إال ویعقدون علیھ الرجاء في 
ویتراكب  .یستدركون بھا ما مضى من أیام البطالة القاتلة للطموح تدبیرھم وإیجاد وظیفة مناسبة

لم یكد یتخرج وإذ بالوظیفة ذات الراتب اإلحباط مع القلق عندما یرون أو یسمعون عن شخص 
بین  .الواسطة، ما یترك في القلب أسى ونقمة على الوضع وعلى المجتمع المغري قد تأمنت بفضل

التخرج والعمل، ال تدري ھذه الشابة أو ذاك الشاب كیف یكون حالھ ویفقد القدرة على رسم مستقبل 
 .لمشاریع واألحالم مؤجلة إلى أجل غیر معلوموتصیر كل ا.. لقادم االیام مشرق أو حتى التخطیط

وتخصصھ یتعلق . محمد عربیات، تخرج قبل سنتین في الجامعة األردنیة بتخصص علم االجتماع
الحاجة «غیر أن .. لكن، لألسف، ال یوجد مجال لتخصصھ في سوق العمل .بحل المشاكل االجتماعیة

وأي إنسان .. ن منتجین أكثر من مستھلكینكلنا نحب أن نكو«: ویوضح ..كما یقول» أم االختراع
: الثالثاء -2017-10-03-12:05 عنده حلم یأمل أن یصل إلى حلمھ، وأنا حلمي أن أكمل دراستي

فعمل أثناء  .«وأصیر مدرسا في الجامعة تعدیل آخر: االثنین  -2017-10-02-11:35 تاریخالنشر
فقلت «لغسل السیارات » دلوا وفوطة«یحمل  وفي یوم وجد عامال وافدا. دراستھ بالجامعة في بقالة

اشتغلت بغسیل السیارات وأنا أحمل الدلو وتعبت، ومن : یتابع محمد .«الشيء لنفسي شيء أحسن من
متنقلة، ویمكن المحطة توصلني  الدلو صار حلمي أن یكبر المشروع ویصیر محطة غسیل سیارات

ً ونفذت المشروع واشتغلت   علیھ وتعبت وحرمت نفسي من أشیاءلحلمي، فغامرت وأخذت قرضا
ّم حلمي محمداآلن في السنة األولى من مرحلة  ..كثیرة أحبھا حتى درجُت في أول درجة من سل

.. لن أخجل وأقول عیب: بفخر یقول .«العمل االجتماعي«الماجستیر بتخصص یفید المجتمع، وھو 
 ومن تعب غسیل السیارات» مالبس الشغل«سأدخل المحاضرة وأنا ألبس أجمل المالبس في نظري 

أما محمد العمرو، الذي تخرج منذ أربع سنوات، فالیعرف كیف سیشق طریقھ المبھم  .سأشتري العلم
یقول العمرو إنھ ال یستطیع أن یتخیل نفسھ في  .«ھندسة المیكانیك«إلیجاد وظیفة تالئم تخصصھ 

إلى ھذا  ي تعب كثیرا لیصلعمل خارج إطار المھنة التي كان یحلم بھا وبعیدا عن تخصصھ الذ
وھو یرى أن عملھ في مجال آخر غیر ھندسة المیكانیك، فیھ انتقاص لذاتھ ونفسھ وتدمیر  .المنجز

عن عمل یضمن االمتیازات والراتب لتأمین مطالب  لطموحاتھ المؤجلة، لذلك ھو یركز في البحث
رسھ في الجامعة تنضب فیما ھو وفیما تمضي األیام وھو یبحث عن ذلك العمل، وذاكرة ما د .الحیاة

لكن حال عھود مرقة مختلف بعض  .ویحتل جنبات الروح بعید عن ممارسة ما تعلمھ، یتسلل الیأس
فھي  .«فإنھاء الدراسة الجامعیة ال تجھزنا باألساس لسوق العمل بتلك السھولة التي نتوقعھا«الشيء، 

ً للخریجین الجدد لكن ن. »الھندسة المعماریة«عملت لمدة سنة في اختصاصي  وعیة العمل تحدیدا
لذلك قررت التوجھ لتخصص آخر یعطیھا الفرصة لتتعلم  .«اإلبداع تكون عمال روتینیا ال یتخللھ«

ببرنامج تأسیس  والتحقت» إنجاز«أكثر وبنفس الوقت یكون العمل ممتعا فاتجھت إلى مؤسسة 
ألمر ساعدھا لتلتحق بشركة ناشئة ھذا ا .الشركات ومن ثم تطویرھا وأسست شركة للحرف الیدویة

سنوات بعد التخرج عشت أكثر  ٣یمكنني القول أنھ وفي خالل » .أخرى مما أضاف أكثر إلى خبراتھا
یكن لیتحقق لو التزمت  من تجربة وجربت أكثر من عمل ولدّي خبرة في عدة مجاالت، وھو ما لم

عھود أن عدد المھندسین كبیر والحظت  .«وأن علي أن أعمل في تخصصي» مھندسة«بفكرة أنني 
ً في سوق العمل، وفي الوقت ذاتھ  یملك  ھناك مجاالت جدیدة وفیھا الكثیر من الفرص لمن«جدا

الیجب أن یكون وضع سوق العمل أو حتى التخصص «وتلخص تجربتھا بأنھ  .«شجاعة التغییر

  ٢٥:صالرأي 
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ن ینتظر بل لمن فالفرص ال تأتي لم وتوافر وظائف بھ ھو المحدد الوحید لمستقبل أي خریج،
یركز أستاذ علم االجتماع الدكتور حسین الخزاعي على أھمیة توعیة الشباب  نقص التوعیة .«یسعى

عمل باي عمل لالكتشاف فرص عمل من  أثناء دراستھم على البحث عن العمل وسبل ایجاد فرصة
ویلفت  .خالل السوق وممارسة مھارات العمل التطوعي في بعض المجاالت لیفتح آفاق جدیدة للشباب

إلى أن عدم االلتحاق بسوق العمل مبكرا یؤدي إلى مشاكل كبیرة منھا ازدیاد مساحة الفراغ 
واالنزواء والعزلة والتعرف على رفاق واالنطواء على الذات  واالكتئاب والتوتر واضطرابات النوم

المتعطلون عن العمل  من الجرائم یرتكبھا% ٩السوء ارتكاب الجرائم والسرقة، إذ أن في األردن 
ویعتقد الخزاعي أن أھم قضیة یجب  .وتقریبا الطالب على مقاعد الدراسة یكونون من ضمن ھذه الفئة

وھذا  .على مقاعد الدراسة لیساعد نفسھ وأھلھالتركیز علیھا أن یبحث الطالب عن فرصة عمل وھو 
برأیھ یؤدي الكتشافھ سوق العمل العمل باكرا ویبدع في عملیة البحث الذاتي عن فرصة عمل، 

ویشدد على انھ ال یجب النظر الى  .القرارات واالعتماد على الذات ویؤسس لالستقاللیة في اتخاذ
 لھ إلى أن یجد العمل الذي یناسب تخصصھ وعملھبل أن یعمل في أي فرصة تتاح » العمل المناسب«

بدوره، یذھب الخبیر االقتصادي حسام عایش إلى أن  فجوة مخرجات التعلیم والسوق .بشكل جید
التخصصات مازالت وفق  وھذه. ھناك مشكلة بین متطلبات العمل وعدد من التخصصات الجامعیة

 ا وطریقة عملھا ونتائجھا فیما سوق العمل یتغیرمنطق الثورة الصناعیة والتقلیدیة القدیمة في مناھجھ
» كالوس شواب«ویلفت عایش إلى ما قالھ رئیس المنتدى االقتصادي العالمي البروفسور  .ویتطور

الروبوت (تتحدث عن الذكاء االصطناعي  أننا نعیش بدایات الثورة االقتصادیة الرابعة التي
استشعار ما  ج التعلیم الجامعي عندنا بعیدة عنھا او عنالتي ما تزال مناھ» االشیاء«، ھذه )واإلنترنت

لذلك، والحدیث لعایش، خالل السنوات العشر  .یحدث من تغیرات بیئة العمل وآلیة إنجازاألعمال
اإلنسان  القادمة فإن كثیرا من الوظائف واألعمال ستنقرض، ألن ھذه الروبوتات ستؤدیھا نیابة عن

وعلى ھذا األساس فإن  .لعمل لسنوات القلیلة القادمة بشكل كاملوھذا یعني تناقص فرص ا. العامل
في األردن أن % ١٨بدایات االرتفاع في البطالة تبرز بشكل غیر معتاد، إذ أننا عندما نتحدث عن «

االقتصاد التقلیدي لم یعد یوفر فرص عمل حتى التقلیدیة فیھا وأن في المستقبل الیوجد  ذلك یعني أن
وینبھ إلى أن سوق العمل اآلن سیعاني من مزید من  .ت بمعظم أعمالھمفرص عمل الروبوطا

إذ أن .. مشكلة كبیرة المتدفقین إلیھ من جھة وغیر القادرین من جھة أخرى، ما یعني أننا مقدمون على
في سوق العمل في االردن نحو الملیون ونصف الملیون عامل، والتركیز اآلن یجري على أن یحل 

ویینبھ عایش ھنا إلى أن نقص العمالة تعاني  .دنیون محل العمالة الوافدة في معظمھااألر طالبو العمل
علیھا  من مشكلتي؛ إما ان الوظائف المعروضة أقل من المھارات والمعارف والعلوم التي حصل

أو أن ھذه الوظائف تقلیدیة ال تحتاج إلى المھارات والمعارف التي یمتلكھا ھؤالء .. الخریجون
وھو ما یرتب إشكالیة جوھرھا أن ما یقدمونھ لالقتصاد  .العمل المتدفقون إلى سوق الخریجون

وبالتالي،  .تقلیدیة المتطور واالقتصاد المعرفي والرقمي یكاد یكون صفرا، بحكم أنھا وظائف
والحدیث لعایش، فإن إحالل ھؤالء الخریجین بدل العمالة الوافدة كأنھ یعني أن قیمتھم في سوق العمل 

وھو یدعو الجامعات إلى تغییر التخصصات فیھا على مستوى  .الصفر تقریبا مستقبلي ستقاربال
باستطاعة الخریج أن یكون  المناھج وعلى مستوى متطلبات أسواق العمل المستقبلیة حتى یكون

یوضح الدكتور محمد أبو شوك، مستشار  صدمات .موظفا عالمیا ولیس محلیا ینافس العمالة الوافدة
اھتمام  لنفس، أن المرحلة الجامعیة ھي مرحلة محّملة باألمل والتفاؤل بالمستقبل، إذ ینصبعلم ا

الطالب حینھا بالمستقبل نحو الحصول على شھادة للعمل والعیش في أحالم وردیة بعیدة عن الواقع، 
لھ دوامة وبعد التخرج یصطدم الطالب بھذا الواقع مما یدخ .یختلف عما ھو في الحلم فیما العمل عادة

وانتاج یؤدي الى تملك  اإلحباط ویفضي إلى تدھور حالتھ النفسیة وایضا فكرة القعود دون عمل
ھذه المرحلة، برأي أبو شوك، یمر بھا عادة من یدرس فقط،  .اإلحباط والشعور بنظرة دونیة للذات

مرحلة  أقل ألنھ عاش أما من كان یعمل ویدرس ویعتمد على نفسھ بالمصاریف، فتكون الصدمة
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وینصح، من أجل التخلص من ھذه المرحلة، بأن یتوجھ للمشاركة  .العمل واطلع على صدماتھ
مجاني، لیكسر الحواجز وال  بدورات في تخصصھ والحصول على تدریب میداني ولو براتب قلیل أو

ذا بین ھ .یقعد النتظار وظیفة أو واسطة او ماشابھ ذلك، وھو یتلقى الفتات من المصروف من ذویھ
كلھ، یبرز تساؤل مشروع، أین دور الحكومة، خصوصا إذا ما استذكرنا منطوق البند الثالث من 

تكفل الدولة العمل والتعلیم ضمن حدود إمكانیاتھا وتكفل «أن  المادة السادسة، التي تنص على
 الطمأنینة وتكافؤ الفرص لجمیع األردنیین
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  ب نقلة نوعیة لجامعة البلقاءانشاء كلیة الط: خریسات 

  
قال نائب رئیس جامعة البلقاء التطبیقیة وعمید كلیة الطلب الدكتور زیاد جریسات إن المردود على 

ً من إنشاء كلیة الطب خا صة مع وجود اتفاقیات موقعة بین الجامعة محافظة البلقاء سیكون كبیرا
والخدمات الطبیة الملكیة ووزارة الصحة لتمكین طلبة الكلیة من التدریب السریري في مستشفى 

  .السلط ، ومستشفى األمیر عبدهللا بن الحسین في عین الباشا/ الحسین 
ستفادة العلمیة وأضاف أن المستشفیین صمما بمعاییر عالمیة بما یمنح الطلبة الفرصة من اال

  .واألكادیمیة والتأھیلیة
وأشار الدكتور جریسات خالل رعایتھ لحفل استقبال طلبة الفوج الثالث لطلبة الكلیة إلى أن الطلبة 

ً تدریبیة في المراكز الصحیة األولیة والشاملة في المحافظة   .سیمنحون فرصا
ً في المجتمع المحلي لمحافظة وكشف عن وجود توجھ لدى الكلیة بدراسة األمراض األكثر انتش ارا

  .البلقاء وضمن توصیات علمیة
ً للعمل خالل العام المقبل  حیث  ولفت إلى أن مبنى الكلیة في مستشفى الحسین السلط سیكون جاھزا
أن الجامعة تعمل بخطى حثیثة الستكمال بنیتھا التحتیة والعمل جار  على تشیید المبنى الدائم للكلیة 

  .في مركز الجامعة
 ٢٥٦وعرض الدكتور جریسات للطلبة أھم المحاور التي تتضمنھا خطة الطب البشري المكونة من 

سنوات یدرس الطلبة خالل السنوات الثالث األولى العلوم الطبیة  ٦ساعة دراسیة موزعة على 
 ١٠ساعة لكل فصلین دراسیین و  ١٦األساسیة وفي الثالث األخیرة العلوم الطبیة السریریة وبمعدل 

  .ساعات للفصل الصیفي
ولفت الدكتور جریسات إلى أن ھذه الخطة االكادیمیة تواكب المعاییر العالمیة في تصمیمھا لكونھا 

  .تدرس كل جھاز في الجسم البشري بشكل منفصل
ً ألھمیة ھذه "وحث الطلبة المقبولین على مضاعفة جھودھم في الحصول على المعرفة الطبیة  نظرا

  ".ل مع األرواح البشریةالشریحة التي تتعام
كما عرض القیم واألھداف والرسالة التي أنشأت ألجلھا الكلیة ومن أبرزھا التحلي بروح التعاون 
والمسؤولیة بین طلبة الكلیة والمصداقیة والنزاھة وأن ھدف الكلیة  ھو تخریج أطباء یتمتعون 

  .بمھارات سریریة عالیة
م إبداعي وتأدیة عروض من قبل طلبة الدفعتین الثانیة وتضمن الحفل الذي نظمتھ الكلیة عرض فیل

والثالثة تشرح للطلبة الجدد السلوكیات التي من الواجب ممارستھا خالل سنوات دراستھم، اضافة إلى 
  .عرض فیلم توضیحي لتصمیم كلیة الطب في حرم مستشفى الحسین السلط

في حین استحدثت  ٢٠١٤یة صدر عام یذكر أن  قرار انشاء كلیة الطب في جامعة البلقاء التطبیق
، وھي حائزة على اعتماد من قبل ھیئة االعتماد  ٢٠١٦وقبلت فوجھا األول عام  ٢٠١٥الكلیة عام 

 .األردنیة وتسعى إدارة الجامعة العتمادھا بشكل عالمي  خالل العام الجامعي الحالي
»..  

  الكترونيالدستور 
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ورشة عمل بعنوان استراتیجیات التعلیم العالي للتعلم في القرن :جامعات اردنیة  ٣تحتضنھا 

  الحادي والعشرین
  
  
تعاون مع المجلس الثقافي البریطاني تعقد وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ورشة عمل بعنوان بال

  استراتیجیات التعلیم العالي للتعلم في القرن الحادي والعشرین
  

ً من وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بضرورة تطویر منظومة التعلیم العالي بشقیھا  إیمانا
یة وبما ینسجم مع التوجیھات الملكیة السامیة، ویحقق النقلة النوعیة التي نسعى األكادیمیة واإلدار

لتحقیقھا من خالل التنسیق والتعاون مع المؤسسات العالمیة، تقوم وزارة التعلیم العالي والبحث 
العلمي وبالتعاون مع المجلس الثقافي البریطاني بعقد ثالث ورشات عمل بھدف تطویر عملیة التعلم 

تعلیم في قطاع التعلیم العالي في األردن وبما یتوافق مع الخطة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة وال
والتي نصت في ھدفھا اإلستراتیجي الثاني على تحسین الكفاءة التدریسیة ألعضاء ھیئة التدریس من 

  .نيخالل تطویر قدرات مراكز تطویر أعضاء الھیئة التدریسیة وإنشاء مراكز تعلم إلكترو
وقد بین األستاذ الدكتور عادل الطویسي وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي أن ھذا التعاون بین 
ً مع رؤیة الوزارة في تطویر عملیة التعلیم والتعلم في جامعاتنا األردنیة  الوزارة والمجلس متوافقا

  .في الجامعات األردنیة وبما یسھم في تأسیس مركز المصادر التعلیمیة المفتوحة والتعلم اإللكتروني
وأشار األستاذ الدكتور عاھد الوھادنة أمین عام الوزارة أنھ ستندرج ورشات العمل تحت ثالثة 

  :عناوین رئیسة 
  .استراتیجیات التعلیم العالي للتعلم في القرن الحادي والعشرین  -١
  .تخطیط وتقدیم ورصد برنامج التطویر المھني األكادیمي  -٢
  .القیادة واإلدارة  -٣

ً بأنھ سیتم عقد ھذه الورش في ثالث جامعات أردنیة في شھر تشرین األول  وكانون  ٢٠١٧علما
، وسیشارك فیھا جمیع مدراء مراكز التطویر األكادیمي في ٢٠١٨وكانون الثاني  ٢٠١٧األول 

عاتھم من خالل الجامعات األردنیة والذي یتوقع منھم تدریب أعضاء الھیئة التدریسیة في جام
  .مراكزھم

والجدیر بالذكر أن مختصین من ھیئة التعلیم العالي البریطانیة وجامعة بالیموث البریطانیة سیقومون 
بإعداد مواد الورشات وإعطائھا ویأتي ھذا التنسیق مع الجامعات األردنیة ضمن رؤیة الوزارة 

  .ن الجسم األكادیمي والوزارةللنھوض بقطاع التعلیم العالي والتشاركیة والتفاعلیة ما بی

  ١٢:الرأي ص/٩:الدستور ص/نیوزطلبة 
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  ١٤٠٠إلغاء كلمة راسب من نتیجة التوجیھي واحتساب عالمات المشترك من 

  
في نتیجة »  راسب«كلمة   ٢٠١٧الغت التعلیمات الجدیدة والصادرة في الجریدة الرسمیة لسنة 

امتحان الثانویة العامة، وتم وصف النتیجة لالمتحان بثالث حاالت للطالب النظامي، محروم بسبب 
دورة ومحروم بسبب الغیاب الرسوب المدرسي اذا رسب مدرسیا في المباحث التي سجلھا في ال

المدرسي اذا غاب مدرسیا في جمیع المباحث التي سجلھا في الدورة، اما الوصف االخر ھو الحرمان 
بسبب مخالفة تعلیمات االمتحان اذا حرم المشترك دورة على االقل بسبب مخالفتھ تعلیمات االمتحان 

عام في جمیع المباحث التي سجلھا في العام وغائب ثانویة عامة اذا غاب المشترك عن االمتحان ال
  .الدورة

كما سمحت التعلیمات للمشترك غیر المستكمل لمتطلبات النجاح والذي تقدم لالمتحان في العام 
على  ٢١٠٨/ ٢٠١٧التقدم لالمتحان العام ابتداء من الدورة الشتویة للعام   ٢٠١٧/ ٢٠١٦الدراسي 

  .٢٠١٩الصیفیة عام  ان ینھي متطلبات النجاح في حد اقصاه الدورة
واعطت التعلیمات للمشترك غیر المستكمل لمتطلبات النجاح ان ینھي متطلبات الحصول على شھادة  

الدراسة الثانویة العامة في اربع دورات في حدھا االقصى شریطة ان ال تزید على ثالث سنوات من 
  .بدء تقدمھ ألول مرة بطلب اشتراك في االمتحان العام ایھما اوال

وتشمل ھذه الشروط ان یتقدم لالمتحان في اي مبحث او مستوى مطروح في برنامج االمتحان العام 
وألي فرع من فروع التعلیم وفق المناھج والكتب المدرسیة التي كانت مقررة علیھ سابقا، بحیث 

  .٢٠١٩لعام ینتھي العمل بالمناھج والكتب المدرسیة المقررة للخطة القدیمة في نھایة الدورة الصیفیة ل
ویحق للمشترك غیر المستكمل لمتطلبات النجاح والذي تقدم لالمتحان العام في العام الدراسي 

على  ٢٠١٨/ ٢٠١٧التقدم لالمتحان العام ابتداء من الدورة الشتویة لالمتحان للعام   ٢٠١٦/ ٢٠١٥
د حقھ في الدورات والذي استنف ٢٠١٨ان ینھي متطلبات النجاح في حد اقصاه الدورة الصیفیة لعام 

وفق مجموعة من  ٢٠١٧/٢٠١٨السابقة، التقدم لالمتحان العام العام اعتبارا من الدورة الشتویة للعام 
  .الشروط 

ومنحت التعلیمات الجدیدة للطلبة النظامیین الجدد والملتحقین من جدید ببرنامج الدراسین غیر 
من الدورات من غیر ان یستنفد المشترك حقھ  النظامیین دراسات منزلیة التقدم لالمتحان بعدد مفتوح

، وتعطى االولویة للتقدم لالمتحان العام للمشترك ٢٠١٨/ ٢٠١٧وذلك اعتبارا من العام الدراسي 
الذي استنفد حقھ في الدورات السابقة، وفق االحدث وعلى التوالي وذلك لغیر المستكمل لخمسة 

ل لمتطلبات النجاح في ذلك المبحث ان یتقدم كما یسمح للمشترك غیر المستكم. مباحث فما دون
  .لمبحث بدیل ووفق المناھج المعتمدة وما تقرره ادارة المناھج والكتب المدرسیة

ویحق للطالب النظامي الجدید او الطالب الجدید الملتحق بالدراسة المنزلیة ان یعید مبحثا او اكثر 
العالمة التي حصل علیھا في اي مبحث  لغایات رفع المجموع العام للعالمات، على ان تحسب لھ

  .اعاده بغض النظر عن العالمة السابقة لذلك المبحث
وبحسب التعلیمات تحسب عالمات المشترك النظامي في االمتحان اعتبارا من العام الدراسي الحالي 

لغایات االلتحاق  ١٤٠٠بموجب التعلیمات الجدیدة في الفروع االكادیمیة والمھنیة من مجموع 
  .الجامعاتب

الى ذلك، اكدت مصادر في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ان مجلس التعلیم العالي سینظر 
الحتساب معدل الطالب بالثانویة  ١٤٠٠بالقرار الذي اصدرتھ وزارة التربیة حول تحدید معدل الـ 

  .العامة اعتبارا من العام الدراسي الحالي
لعالي سیبحث وفور استالمھ كتابا رسمیا من وزارة التربیة الكیفیة وأشارت المصادر الى ان التعلیم ا

التي یمكن من خاللھا احتساب الحدود الدنیا للقبول بالتخصصات في الجامعات الرسمیة، واتخاذ 

  ٧-١:صالدستور 
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قرارات إلیجاد نسبة احتساب للحدود الدنیا للتخصصات الطبیة والعلمیة واإلنسانیة، والحد األدنى 
  .سة بالجامعات الرسمیة، والخاصة أیضااألقل للقبول للدرا

وسیتم وفقا للمصادر دراسة احتساب تحدید الحد األدنى بقیاس نسبة مشابھة للمعدل المعمول بھ سابقا 
  % .١٠٠وھو 

وأشارت المصادر الى ان مجلس التعلیم العالي سیتخذ قرارا بھذا الشأن خالل األسابیع القلیلة المقبلة 
لجنة االكادیمیة، لغایات تغییر أسس القبول وتحدید الحدود الدنیا بعد عرض الموضوع على ال

  .للمعدالت بناء على قرار وزارة التربیة والتعلیم
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ُّم«البنك الدولي یحذر من    بقطاع التعلیم على مستوى العالم» أزمة في التعل
  

م، : ٢٠١٨یرى تقریر عن التنمیة في العالم  ُّ م لتحقیق الدور الُمنتظر من التعلیم أنھ بدون تعل ُّ التعل
سیفشل التعلیم في الوفاء بالوعد المنتظر منھ بإنھاء الفقر المدقع وخلق الفرص وتحقیق الرخاء 

طفال القراءة أو الكتابة فحتى بعد قضاء العدید من السنوات في التعلیم، ال یستطیع مالیین األ. للجمیع
ً من . أو إجراء العملیات الحسابیة األساسیة م إلى اتساع الفجوات االجتماعیة بدال ُّ وتؤدي أزمة التعل

المحرومون بالفعل بسبب أوضاع الفقر أو الصراع أو النوع أو اإلعاقة  - تضییقھا، إذ یصل التالمیذ 
  .  ت الحیاتیةإلى مرحلة البلوغ دون اكتساب حتى أبسط المھارا -
ویوصي التقریر باتخاذ خطوات ملموسة على صعید السیاسات لمساعدة البلدان النامیة على حل  

م، واستخدام األدلة على الممارسات الناجحة  م الخطیرة في مجال تدعیم تقییمات عملیة التعلُّ ُّ أزمة التعل
یم، وتعبئة حركة اجتماعیة قویة للدفع وغیر الناجحة لالسترشاد بھا في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتعل

م للجمیع«باتجاه إجراء تغییرات بالتعلیم تساند إتاحة  ُّ   . »التعل
لب مؤخرا من تالمیذ بالصف الثالث االبتدائي في كینیا وتنزانیا وأوغندا  ُ وورد في التقریر أنھ حین ط

یة، لم یفھم ثالثة أرباع التالمیذ باللغة اإلنجلیزیة أو السواحیل» الكلب  اسمھ بوبي« قراءة جملة مثل 
وفي المناطق الریفیة بالھند، لم یستطع نحو ثالثة أرباع التالمیذ بالصف الثالث .  ما تقولھ الجملة

نة من رقمین مثل  ، ولم یستطع نصف التالمیذ »١٧-٤٦«االبتدائي حل مسألة لطرح أعداد مكوَّ
عاما،  ١٥البرازیلیین الذین تبلغ أعمارھم  ورغم تحسُّن مھارات. بالصف الخامس حل ھذه المسألة

فإنھم لن یصلوا، بمعدل التحسُّن الحالي، إلى متوسط الدرجات في الریاضیات بالبلدان الغنیة خالل 
  .عاما ٢٦٣وسیستغرق تحقیق ذلك في القراءة . عاما ٧٥

ثانوي أصال ملیون طفل لیسوا ملتحقین بالتعلیم االبتدائي أو ال ٢٦٠وال تشمل ھذه اإلحصاءات 
  . ألسباب تتعلق بأوضاع الصراع والتمییز واإلعاقة وغیر ذلك من العقبات

م لیست قائمة في جمیع البلدان النامیة، فإن العدید من  ُّ على الرغم من أن ھذه الفجوات البالغة في التعل
ً عن تحقیق ما یطمح إلیھ ُظھر التقییمات الدولیة الرائدة. ھذه البلدان یتخلف كثیرا بشأن مھارات  وت

من التالمیذ % ٩٥القراءة والكتابة والحساب أن أداء التلمیذ المتوسط في البلدان الفقیرة أسوأ من أداء 
في البلدان المرتفعة الدخل، مما یعني أن ھذا الطالب سیحظى باھتمام خاص في فصلھ الدراسي بتلك 

ب ذوي األداء المرتفع في البلدان وفیما یتعلق بالعدید من الطال. البلدان لالھتمام برفع مستواه
َّفون في الربع األعلى ضمن مجموعاتھم، فإنھ یمكن ترتیبھم -المتوسطة الدخل  وھم الشباب الذین یُصن

  .في الربع األدنى ببلد أكثر ثراء
م للجمیع«ویشیر التقریر إلى أنھ عندما تضع البلدان وقادتھا  ُّ ضمن أولویاتھا الوطنیة، » تحقیق التعل

نا ھائالفإن  فبلد مثل كوریا الجنوبیة، مزقتھ الحروب وكان . معاییر التعلیم یمكن أن تتحسَّن تحسُّ
یسجل خالل خمسینیات القرن الماضي معدالت متدنیة للغایة في معرفة القراءة والكتابة، استطاع 

ع شبابھا ، وقد استطا١٩٩٥تعمیم االلتحاق بتعلیم عالي الجودة حتى المرحلة الثانویة بحلول عام 
م الدولیة ُّ   . تحقیق أعلى المستویات في تقییمات التعل

  ١٨-١:صالدستور 
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  أكادیمیون وتربویون یوصون بالتركیز على التربیة األخالقیة في منظومة التعلیم األردنیة

  
، بالتركیز في »نظرة مستقبلیة: التعلیم في االردن» اوصى اكادیمیون وتربویون في ندوة بعنوان

منظومة التعلیم االردنیة على التربیة األخالقیة، والمھارات االساسیة منذ السنوات االولى وبخاصة 
، والتفكیریة، والنقدیة، والرقمیة، والریادیة والمھارات االبداعیة، وتأھیل المھارات االجتماعیة

  .المعلمین للتعامل مع ھذه المھارات
كما خصلت الندوة، التي نظمتھا الجمعیة االردنیة للعلوم التربویة وجمعیة االكادیمیین االردنیین،  

االردنیة ، الى اھمیة تخصیص بمشاركة نخبة من االكادیمیین والتربویین من مختلف الجامعات 
حصص كافیة للقوى الناعمة الممثلة باألخالق والفكر والثقافة، والفنون، والبحث والتطویر، وتأھیل 
المعلمین لتقدیم ھذه الحصص بالشكل الذي یتفاعل مع ھذه القوى، والتركیز في محتوى االمتحانات 

  .في المباحث المختلفة على مھارات التفكیر
اركون في الندوة الى استخدام نظام معیاري موحد للدرجات في جمیع االمتحانات من ودعا المش 

خالل االعتماد على الدرجات الطبیعیة المحولة، واستخدام أسئلة اختیار من متعدد في االمتحانات 
المختلفة، باالضافة الى تفعیل الدور الجدید لإلشراف التربوي ودعمھ من أصحاب القرار، بحیث 

  .جلس المدرسة ومدیر المدرسة دوره في تقییم المعلم ضمن معاییر محددةیأخذ م
في المئة من خریجي  ٢٠وفیما یتعلق باختیار المعلمین، اوصت الندوة باختیار المعلمین من افضل  

المرحلة الثانویة لیكونوا معلمي المستقبل، والتركیز على حاجات المتعلم وقضایاه ومتطلبات خطط 
  .مع المحلي، وإنشاء مراكز متخصصة لدراسة ھذه الحاجات والقضایا التنمیة للمجت

واكد المشاركون في الندوة على اھمیة تبني االتجاھات العالمیة المعاصرة في تطویر المناھج مثل 
  .اعتماد األفكار الرئیسیة، وتوظیف أحدث معطیات التكنولوجیا في بناء المناھج

كما دعت الندوة كذلك الى ضرورة االھتمام بتمكین القیادات التربویة من المفاھیم واالتجاھات  
االداریة الحدیثة وتوظیفھا بالشكل االمثل، وتطویر معاییر وأسس اختیار القیادات التربویة على 

  .ارة المستویات اإلداریة كافة سواء مدیر المدرسة او مدیر التربیة والتعلیم او مدیر إالد
وشدد المنتدون على اھمیة تطبیق نظام للمساءلة التربویة على نتائج االداء للوحدات االداریة وتفعیل 

  .موضوع االجازات للمھن التربویة ومنح ھذه االجازات وفق شروط ومعاییر محددة
 وكانت الندوة قد بحثت عددا من اوراق العمل المتخصصة في اربعة محاور رئیسیة تتعلق بالفكر

نظرة مستقبلیة، وامتحان الثانویة العامة في االردن وسبل تطویره، واالشراف : التربوي في االردن
واقعھا وسبل تطویرھا، : التربوي في االردن واقعھ ومستقبلھ، باالضافة الى المناھج في األردن

  .وواقع المعلم وتطلعاتھ واالدارة التربویة المستقبلیة
للعلوم التربویة الدكتور راتب السعود اھمیة ھذه الندوات في استشراف  واكد رئیس الجمعیة االردنیة

مستقبل التعلیم في االردن، والمساھمة في وضع الخطط التي من شانھا دعم الجھود الوطنیة الھادفة 
  .الى اصالح التعلیم في االردن واالرتقاء بھ وتحسین مخرجاتھ وتعزیز تنافسیتھ

الكادیمیین االردنیین الدكتور خالد العمري، ان مسألة االرتقاء بالتعلیم من جانبھ اعتبر رئیس جمعیة ا
في االردن بشقیھ العام والعالي مسؤولیة وطنیة، وجھد مشترك یجب ان تلتقي علیھ جمیع الجھات 

  .االكادیمیة والتربویة المختصة واالستفادة من الخبرات الوطنیة المتراكمة في ھذا المجال

  ٥:صالدستور 
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  یة لألردنمنح دراسیة سلوفین
  

بحث وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي لدى لقائھ الیوم االثنین القنصل 
علي حیدر مراد تخصیص بعثات دراسیة للطلبة االردنیین في  العام لجمھوریة سلوفینیا في عمان

بلدین الصدیقین وإمكانیة توقیع اتفاقیة وجرى خالل اللقاء سبل تنشیط التبادل الطالبي بین ال .سلوفینیا
 ١٠٠من جانبھ أكد القنصل أن الحكومة السلوفینیة خصصت مبلغ  .تبادل ثقافي في المستقبل القریب

وبین  .(الماجستیر والدكتوراه) الف دوالر لتقدیم ثالث منح لطلبة أردنیین في برامج الدراسات العلیا
ة اللغة العربیة بمختلف فروعھا خاصة وأن الشعب ان الطلبة في سلوفینیا یرغبون في دراس

العربیة، مشیرا الى رغبة واضحة وأكیدة لدى الحكومة السلوفینیة  السلوفیني تواق لتعلم اللغة
  باالنفتاح على االردن في ھذا المجال

  

  ٦:صالدستور 
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  معلمون ومعلمات یعرضون مبادرات أسھمت في تغییر واقع الطلبة والمجتمعات
  

اجالال یحتفي العالم بیوم المعلم الذي یصادف في الخامس من تشرین اول من كل عام، احتراما و
ارتأت نقل تجربة المعلم او االداري المتمیز، » الرأي» .االمم لدوره واثره المباشر في بناء مستقبل

جمعیة الملكة  حیث التقت معلمین استطاعوا بجھودھم حصد جوائز التمیز واالبداع من خالل جائزة
 .تتحلى بالعلم والمعرفةرانیا العبداهللا للتمیز التربوي، لرسم خارطة طریق تبني مستقبل االجیال 

عمدت الجائزة لوضع معاییر فضلى ألداء الكوادر التربویة وبمختلف مسمیاتھا وأن لكل منھم دورا 
الملكیة التي تؤكد حق الجمیع في الحصول على تعلیم نموذجي  جاء بھدف ورسالة، وتكریسا للرؤیة

یم نوعي وشامل یوائم النھضة تعل ضمن بیئة أمنة وتحظى بتكافؤ مجتمعي سعیا منھا للوصول الى
وشكلت الجائزة والتي قدمت للعاملین في المیدان التربوي وبمختلف مواقعھم دعوة  .التعلیمیة العالمیة

الى ثقافة التمیز واالبداع واالبتكار لخلق بیئات  صریحة الى المثابرة واالجتھاد واالبتكار للوصول
كانت المحطة  جائزة المدیر المتمیز .رسالة التعلیم تعلیمیة جاذبة تحقق الغایة والھدف االسمى من

في محافظة » مجادل االساسیة المختلطة«االولى مع المدیرة المتمیزة لبنى الحجاج مدیرة مدرسة 
بمناسبة یوم المعلم ال بد من االنطالق بالعمل وفق » الرأي«الحجاج قالت لـ  .٢٠١٥الطفیلة للعام 

ً بعواطفھ خالل التدریس وأن یقدم  اي ان یكون المعلم» كتابالتدریس من القلب قبل ال«شعار  حاضرا
وأكدت الحجاج ان التعلیم رسالة سامیة وجدت لغرس منظومة  .كل ما لدیھ بحب وبروح المسؤولیة

عزمت المدیرة الحجاج على ایجاد  القیم السامیة لدى االجیال وھو محور العملیة التعلیمیة، وعلیھ فقد
 والمعاییر الصحیحة لتعلیم نوعي والذي یاتى من خالل ادارة شاملة وفق قواعد بیئة مدرسیة تتفق

ً من المعاییر التي أسھمت في حصولھا على جائزة  .سلیمة وطبقت الحجاج قبیل تقدیمھا للجائزة عددا
التغییر نحو العمل اإلیجابي عبر توفیر بیئة مدرسیة آمنة  التمیز التربوي والتي إنطلقت من خالل

ً الى تقدیم الخدمات النفسیة والصحیةللطل للطلبة والتي یجب ان تأخذ  بة والكوادر التعلیمیة وصوال
 حیزا كبیرا من الرعایة واالھتمام، وسعت من خالل عملھا الى توفیر مرافق تعلیمیة اكثر متعة لجعل

ت الحجاج الى وسع .التعلیم اكثر مرونة لخدمة العملیة التعلیمیة كتوفیر مختبرات ونماذج توضیحیة
إیالء الجانب االداري أھمیة قصوى تعتمد باالساس على كیفیة ادارة المدرسة بشكل عام وكیفیة ادارة 

وأولت الحجاج  .وفق خطة عمل تراعي مختلف االقسام االداریة داخل المدرسة عملیة التعلیم
ً في ترسیخ القیم الوطنیة وخلق ثقافة التسام ً كبیرا ح والتعاون مع المجتمع االخالق المھنیة دورا

العمل على ادارة الموارد وادارة المعرفة في آن واحد والتي تتجزأ الى موارد  المحلي، باالضافة الى
العاملین وتنمیة مھاراتھم والعمل على احداث  بشریة ومالیة من حیث كیفیة التعرف على احتیاجات

خاللھا انتاج المعرفة عبر تھیئة مناخ  وعملت على تأسیس بیئة جاذبة تنمي من .فرق في بیئة العمل
ومعارفھم، اضافة الى إكساب الطلبة منظومة من  مدرسي لتحسین قدرات المعلمین وتنمیة مھاراتھم

 .لدى الطلبة القیم واالتجاھات عبر التعاون مع المعنیین لخلق بیئة امنة الطالق الطاقات االبداعیة
ة الحجاج فرصة الیجاد الذات والتعرف على مكامن القوة وشكلت تنمیة المھارات الذاتیة لدى المدیر

وحول الخطط المستقبلیة  .وأسھمت بخلق اجواء ایجابیة داخل المدرسة لدى االفراد العاملین بقیادتھا
 التي تنوي الحجاج العمل على تسلیط الضوء علیھا، السعي نحو رفع مستوى التحصیل الدراسي حیث

واكدت ان المدرسة مستمرة في نھجھا  .یشكل نقلة في التعلیم العام وخاصة في محافظة الطفیلة
 اجیال«، الذي یعمل بھ تحت عنوان »المدارس الصحیة«الریادي من خالل مواصلتھا لبرنامج 

. ویركز على النظام الغذائي الصحي للطلبة ابتداء من الصف الرابع وصوال الى السادس» السالمة
التي تاتي بالتعاون مع منظمة » ھیئة اجیال السالم«مبادرة  فة الى سعیھا نحو المشاركة فياضا

المعلم یوسف  جائزة المعلم المتمیز .الیونسیف والھادفة الى نبذ العنف المدرسي والتسامح االجتماعي

  ١٢:صالرأي 
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،  ٢٠١٦م طالفحة من مدرسة ایدون للبنین في محافظة اربد والحاصل على جائزة المعلم المتمیز عا
جاءت من خالل دعم البیئة المحلیة للمدرسة ودعم اولویاء االمور عبر مبادرة  قال ان فكرة المبادرة
وقال المعلم طالفحة ان المبادرة تاتي اسھاما من  .«كاسة زیت من كل بیت«والتي حملت عنوان 

تتمكن من شراء  لتي الالطلبة والمجتمع المحلي بالتبرع بكاسة من زیت الزیتون للعائالت العفیفة ا
ھذه المادة نظرا لكلفتھا الباھضة، حیث لقیت ھذه المبادرة اقباال واسعا من الجمیع وتم توزیع كمیات 

والتي تم تعمیمھا على المدراس القادرة على تنفیذھا، حیث كرمت » فرحة أم«وشكلت بادرة  .كبیرة
وتابع الطالفحة ان ھذه  .ة التكالیفبتقدیم رحلة عمرة شامل أمھات تمیزن في رعایتھن الطفالھن

المبادرات تسھم بنشر ثقافة التمیز حیث یشكل التكریم خطوة كبیرة وھامة في سیر العملیة التربویة 
وإنطالقا من ھذه الجائزة فان المعلم طالفحة  .الثقة بالذات والتفاعل مع المجتمع المحلي وتحقیق

 ء من خالل مواقع التواصل االجتماعي لمعرفةیسعى الى التواصل وتبادل الخبرات مع الزمال
عاما كرسھا في المرحلة  ٢٧احتیاجاتھم وتزویدھم بطرق حدیثة للتدریس بخاصة وان خبرتھ تقارب 

واكد الطالفحة ان الجائزة رسخت قناعات  .من التعلیم االبتدائي «الصفوف الثالثة االولى«االساسیة 
الى  بتكار لتحقیق االفضل وأسھمت بنقل افكاره وتطلعاتھالجھد والمثابرة والسعي نحو العمل واال

ووجھ المعلم طالفحة الى زمالئھ رسالة بمناسبة یوم المعلم، یحثھم على المزید من  .المجتمع المحلي
شانھا ان ترسم خطوة في االتجاه الصحیح وتحقق  العمل والمثابرة واالنطالق بایة فكرة او بادرة من

وقدمت  جائزة المرشد المتمیز .یطا على المستویین المدرسي والبیئة المحلیةنقلة وان كان اثرھا بس
جائزة جمعیة الملكة رانیا للتمیز التربوي جائزة المرشدة المتمیزة للمرشدة دعاء بلعاوي من مدرسة 

وكانت انطالقا من مبادرتھا التي جاءت بجھد  ٢٠١٦عمان للعام  في» ماریا القبطیة للبنات«
وارتأت  .تخطي اي معیق سي ابتكرتھ للخروج من مغبة الفشل وعدم القدرة علىمجتمعي ومؤس

بلعاوي ان تعمل بروح الفریق من خالل التنسیق مع ادارة المدرسة والمعلمین واالھالي وابناء 
وقدمت مبادرة اطلقت علیھا اسم  .امكاناتھ وقدراتھ على تقدیم الخدمات المجتمع المحلي، كل حسب

لجأت الى فكرة الشراكة المجتمعیة والتي ترسخ من خاللھا فكرة ان » ي االمنبیت.. مدرستي«
 .مكان یأوي الجمیع وعلیھ یجب ان یتسم بالقدر الكافي من النظافة والخصوصیة واألمان المدرسة

وأسھمت بلعاوي من خالل مالحظاتھا حول بیئتھا المدرسیة بمحو الكتابات على جدران المدرسة 
عبر التنسیق مع اولیاء االمور بتركیب ستائر للنوافذ المطلة  المدرسات خصوصیةومنح الطالبات و

یقف صباحا ینظم حركة  على الشارع، ودعت كل من مكانھ بتقدیم مساعدة فكان احد اولیاء االمور
» بوسترات«دخول الطالبات في الفترة الصباحیة، وقامت بالتعاون مع أولیاء األمور بطباعة 

وشكلت المبادرة وفق بلعاوي فرصة الن  .الطلبة على حمایة أنفسھم من االساءة توضیحیة تساعد
 یتحد ابناء المجتمع واولیاء االمور بالعمل على نبذ السلوكیات السلبیة وتوجیھھا نحو مسارھا

واكدت ان كل یوم یمضي على المعلم وھو یستقبل بھ طالبھ ھو یومھ وعلیھ فان المعلمین  .الصحیح
والثناء، وعلیھم مواصلة عملھم اینما حطت الظروف بھم وان  ھم یستحقون التقدیربكافة مواقع

 .بامكانھم وضع بصماتھم مھما كانت التحدیات
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  الشمیساني –اح عباس عبدالفت» محمد عدنان« -
  
  ضاحیة الحسین - عزام كامل شریف جرار  -
  
  الصویفیة –ندیم ابراھیم نقوال برغوت  -
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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المنسق الحكومي لحقوق اإلنسان في رئاسة الوزراء ینظم بالتنسیق مع مكتب الشفافیة في األمن العام 
ھ احداث الشغب الى مركز إصالح وتأھیل سواقة الذي وقعت فی زیارة للمجتمع المدني واإلعالم

  .اخیرا لالطالع على واقع الخدمات وااللتقاء مع النزالء
  

مواطنا من بینھم شركات ومؤسسات (  ٦١( مطالبة مالیة تقدر بنصف ملیون دینار مستحقة في ذمة 
االیتام التي حذرت ھؤالء من اتخاذ اجراءات قانونیة بحقھم في حال  لحساب مؤسسة تنمیة اموال

 .یوما ٦٠خالل التخلف عن الدفع 
 

لبحث » العاصف»مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق اإلنسان یعقد الخمیس اجتماعا وصف بـ
رغم أنھ جاھز منذ حزیران  ٢٠١٦حقوق اإلنسان لعام  اسباب تأخیر اعالن التقریر السنوي عن حالة

فالتزم  موسى بریزات عن أسباب التأخیر. سألت المفوض العام للمركز د» الرأي«.. الماضي
  .«لننتظر اجتماع الخمیس» الصمت وقال

  
دینارا مستحقة علیھا لحساب االمانات (  ٢١٨٤٢( الحكومة طالبت مؤسسة التدریب المھني بدفع 

یوما لدفع ھذا المبلغ واال ستتخذ بحقھا االجراءات  ٦٠المؤسسة  الحكومة امھلت.. لدى وزارة المالیة 
  .ل االمیریةالقانونیة وفقا لقانون تحصیل االموا

  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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ت جاللة الملكة رانیا العبد هللا امس صورة لجاللتھا خالل اجتماع في مؤسسة الملكة رانیا للتعلیم نشر
من اجتماعي الیوم مع (والتنمیة، على حسابھا اإلنستجرام وكتبت تعلیقا باللغتین العربیة واإلنجلیزیة 

  ).مجلس إدارة مؤسسة الملكة رانیا للتعلیم والتنمیة
  

كتب ولي العھد سمو األمیر الحسین بن عبد هللا تعلیقا على صورة نشرھا أمس على صفحاتھ الخاصة 
  ).الحمد  في الوطن وبین األھل(عبر وسائل التواصل االجتماعي تجمعھ بسمو األمیرة سلمى 

  
لمقبلة للحدیث عن اإلصالحات أن الحكومة أعدت خطة إعالمیة مكثفة للمرحلة ا» الدستور«علمت 

الخطة بقیادة رئیس الوزراء ومشاركة عدد كبیر من الوزراء حیث طلب من كافة . االقتصادیة
الوزراء تحضیر خطط خاصة بقطاعاتھم للحدیث عن برامج الحكومة ضمن الوسائل واألطر 

  .االستراتیجیة التي أقرھا مجلس الوزراء
  

برعایة وزیر البیئة الدكتور یاسین الخیاط وبمشاركة السفیر الفرنسي لدى األردن دافید بیرتولوتي 
م المركز الكاثولیكي للدراسات واإلعالم، مؤتمر األمانة العالمیة للشبیبة المسیحیة، والذي یقام ین ّ ظ

ألول مرة في الشرق األوسط وسیشارك فیھ ممثلون عن أكثر من عشرین دولة حول العالم، وذلك 
ساء، فیما یوم السبت السابع من تشرین أول الجاري على مسرح كلیة تراسنطة، عند الساعة الرابعة م

یستمر المؤتمر حتى یوم الثاني عشر من الشھر نفسھ، ویتمحور حول السالم والتعلیم والتعایش 
  .الدیني

  
م مكتب المنسق الحكومي لحقوق اإلنسان برئاسة الوزراء وبالتعاون والتنسیق مع مدیریة األمن  ّ ینظ

مكتب الشفافیة وحقوق اإلنسان زیارة میدانیة الى مركز إصالح وتأھیل سواقة لعدد من / العام
المعنیة الھیئات والمؤسسات المختصة، لالطالع على واقع المركز وااللتقاء مع القیادات األمنیة 

والنزالء ومعرفة واقع الخدمات المقدمة میدانیا وعلى أرض الواقع، وذلك یوم اإلثنین التاسع من 
  .تشرین األول الجاري

  

 صنارة الدستور
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طن مع رئیس الوزراء ھاني الملقي أمس، مسألة فصل النائب خالد الفناطسة أثار، خالل لقاء كتلة و
صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي عن المؤسسة، وشدد على رفضھ لھذا التوجھ، الرد 

في . ومؤكدا على عدم السیر في الموضوع، بحسب الفناطسة" إیجابیا"الحكومي حول الموضوع كان 
جتماعي رفض أمس التوجھ لمنح صندوق استثمار أن مجلس إدارة الضمان اال" الغد"السیاق، علمت 

أموال الضمان الصفة االعتباریة أو االستقالل المالي واإلداري عن المؤسسة، بحسب ما أكدت 
  .مصادر داخل المجلس

  
د لضریبة الدخل، بالتوازي مع قالت النائب وفاء بني مصطفى إن التفكیر بتقدیم مشروع قانون جدی

، الذي ینص على عدم جواز ذلك، "یخالف الدستور"تقدیم مشروع قانون الموازنة العامة للدولة 
  .معربة عن اعتقادھا أن الحكومة تنبھت للموضوع ووضعت نصب عینھا كیفیة معالجة األمر

  
أن المنسق الحكومي لحقوق اإلنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة ومدیریة األمن " الغد"علمت  

العام یعدان لتنظیم زیارة لعدد من مؤسسات المجتمع المدني المختصة إلى مركز إصالح سواقة، 
  .للوقوف على طبیعة اإلجراءات وواقع الخدمات المقدمة للنزالء، وذلك خالل األسبوع المقبل

  
على مدى یومي أمس وأول من أمس من الظفر بتعلیق رسمي من وزیر الدولة " الغد"لم تتمكن  

مدیر مكتب الوزیر . لتشجیع االستثمار مھند شحادة، رغم االتصاالت بمدیر مكتب الوزیر وإعالمھ
إحنا أكثر وزارة صح في الدولة "یھ، بالقول للتھرب من الرد والتأخر ف" الغد"رد على استغراب 

  "!األردنیة
  
تنظم نقابة المھندسین عصر الیوم حفل توزیع جوائز المسابقة المقدسیة المدرسیة الثامنة في حرم  

تقى القدس الثقافي، وتحت رعایة المدارس العمریة بعمان، وھي مسابقة تنظمھا النقابة بالتعاون مع مل
 .وزارة التربیة والتعلیم

 زواریب الغد
  


