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 وعالمـــــــــــوضـــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

وتحتل الترتیب ) جرین میتریكس(تواصل تقدمھا في تصنیف " األردنیة"
٨٠  

٣ 

 ٤  "األردنیة"محاضرة في " معوقات الحوار والتفاھم بین الشرق والغرب"

   شؤون جامعیة

 ٥  بانتظار التنفیذ) التعلیم العالي(في ) الحراك(عام .. ٢٠١٦

 ٧  )الطب(نائب یتحایل من أجل مقعد جامعي في 

تبحث االسترتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد " االعیان " اللجنة التربویة في 
  البشریة

٨ 

   مقاالت

 ٩  امل نصیر. د/تحدیات اإلصالح وسبل المعالجة: التعلیم العالي 

 ١١  ابراھیم عبدالمجید القیسي/؟..ما أخبار التعلیم 

 ١٣  وفیات

  ١٤  اعالنات

  ١٧-١٥  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  ٨٠وتحتل الترتیب ) جرین میتریكس(تواصل تقدمھا في تصنیف " األردنیة"
  

واصلت الجامعة األردنیة تقدمھا  - ھبة الكاید 
 UI GreenMetric World"في تصنیف 

University Rankings " لتحل في الترتیب
على المستوى العالمي، وبھذا تكون قد ) ٨٠(

ً مقارنة بنتائج عام  تقدمت ثمانیة عشر موقعا
٢٠١٥.  

   
   

ان الجودة أّن ھذا وبین مركز االعتماد وضم
على المستوى " لألردنیة"التقدم المستمر 

العالمي ومحافظتھا على الترتیب الثالث على الصعید العربي وتقدمھا للمرتبة األولى على الصعید 
الوطني مؤشر واضح على تنفیذ السیاسات والبرامج التي وضعتھا الجامعة نحو تحقیق المعاییر 

  .المستدامة المعني بھا ھذا التصنیفالعالمیة في مجاالت التنمیة 
   
   

ً منھا على زیادة سمعتھا الدولیة في مجاالت البیئة  وجاء اھتمام الجامعة بھذا التصنیف حرصا
والتنمیة المستدامة من جھة ورفع نسبة الوعي لدى مجتمع الجامعة والمجتمع المحلي في القضایا 

  .المتعلقة بھذا المجال من جھة أخرى
   
   

ً على ستة مؤشرات كمیة ونوعیة متعلقة ببیئة العمل والبنیة التحتیة، ویتم اح تساب التصنیف اعتمادا
ً عن االستخدام األمثل للمصادر المائیة، ووسائل  والطاقة والتغیر المناخي، وإدارة النفایات، فضال

  .النقل، ومدى توظیف التعلیم في خدمة البیئة والتنمیة المستدامة
   

ً على  واستكماال لمشروع تحقیق المعاییر العالمیة في مجاالت التنمیة المستدامة تعمل الجامعة حالیا
االستمرار في العمل على مجموعة من المحاور أھمھا زیادة المساحات الخضراء، والتوجھ نحو 
األبنیة الخضراء، والتقلیل من استھالك الكھرباء واللجوء إلى مصادر بدیلة كالطاقة الشمسیة، والحد 

  .التلوث في بیئة الجامعة من خالل تقلیل دخول المركبات إلى الحرم الجامعيمن 

 أخبار الجامعة

   طلبة نیوز/٤:الدیار ص/أخبار األردنیة
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  "األردنیة"محاضرة في " معوقات الحوار والتفاھم بین الشرق والغرب"
  

عقد في كلیة األعمال في  -فادیة العتیبي
الجامعة األردنیة اللقاء الثاني من سلسلة 

عدم تقبل "إضاءات األعمال بعنوان 
معوقات الحوار والتفاھم بین : اآلخر

  . للدكتور جیفري ناش" الشرق والغرب
   

الشناق، عمید واستھل الدكتور رفعت 
كلیة األعمال، الحدیث عن االستیاء 
العام لدى المسلمین من نظرة الغرب 
لإلسالم،  وأكد على أھمیة دور جاللة 
الملك عبد هللا الثاني في إظھار الصورة 

  . الحقیقیة لإلسالم
   
   

نشأت بدأ جیفري الحدیث عن المشاكل الحالیة التي تحول دون التفاھم بین الشرق والغرب، وكیف 
كما تطرق في حدیثھ أیضا إلى الربیع العربي . الفجوة بینھما واتسعت على مدى السنوات األخیرة

وطرح األسباب التي تسببت في فشل التجربة العربیة في الوصول السلمي  ٢٠١١الذي بدأ في العام 
  .نحو الدیمقراطیة

   
   

، وأشار إلى أھمیة الحوار بین "الخوف من اإلسالم"وتناول المحاضر في حدیثھ ظاھرة مھمة وھي 
الثقافات واألدیان بما یضمن بیان الصورة الحقیقیة لكل األطراف، وتقبل اآلخر رغم اختالفھ عنا 

   .طالما اتسمت العالقة باالحترام وتبادل المصالح بما یعود بالنفع والفائدة على كلیھما
   
   

حضر المحاضرة نائب رئیس الجامعة لشؤون الكلیات اإلنسانیة الدكتور أحمد مجدوبة، والدكتور عید 
ثم تبع ذلك نقاش فكري عمیق  بین الحضور والدكتور . الدحیات وجمھور من الحضور المھتمین

  .جیفري

   /أخبار األردنیة
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  بانتظار التنفیذ) التعلیم العالي(في ) الحراك(عام .. ٢٠١٦

  
مفصلیة في قطاع التعلیم العالي كانت محط اھتمام الرأي » محطات« ٢٠١٦شھد العام  -حاتم العبادي

  .العام على اختالف مستویاتھ
  

متربطة بتعیینات قیادات علیا في القطاع، » وقتیة« وغلب على تلك المحطات مشھد یتعلق بقضایا
  . التي اخذت الحیز االكبر، فتسلم حقیبة وزارة التعلیم العالي اربعة وزراء

  
، وإعادة )اربع سنوات(كما شھد العام الماضي تغییر رؤساء جامعات بانتھاء مدة والیتھم االولى 

تعیین رئیس جامعة واحد لوالیة ثانیة مدتھا اربع سنوات ایضا، وأخذ ھذا الملف حیزا واسعا من 
  .النقاش على المستوى المجتمعي واالكادیمي تحدیدا

  
ھا صندوق دعم البحث العلمي، بعدما تم تعیین مدیره السابق وتبع تلك التغییرات، شغور مواقع من

رئیسا لجامعة البلقاء التطبیقیة، باالضافة الى شغور موقع امین عام الوزارة، بعد انتھاء عقد االمین 
  .السابق الدكتور ھاني الضمور

  
ھا انذاك تغییر ألعضاء مجلس التعلیم العالي، والتي اطلق علی» محطة«كما شھد العام الماضي، 

بین االعضاء المقالین ورئیس المجلس، وزیر » اخذا وردا«، حیث شھد الملف »االعضاء المقالون«
  .»االتھامیة«التعلیم العالي والبحث العلمي انذاك الدكتور لبیب الخضرا، واخذت منحى 

  
ھنالك ورغم ان تلك المحطات المتعلقة بالتعیینات، اخذت الحیز االكبر من المناقشات، إال أن 

محطات، تشكل خطوة اولى لتطویر قطاع التعلیم العالي، وابرزھا إعالن توصیات اللجنة الملكیة 
لتنمیة الموارد البشریة، التي امر جاللة الملك عبدهللا الثاني بتشكیلھا، لتكون عابرة للحكومات، والتي 

  .نیةتحمل في ثنایاھا، إعادة ھیكلة للقطاع بشكل تراكمي وتكاملي وفق خطط زم
  

وشاركت جاللة الملكة رانیا العبدهللا بالعدید من النشاطات واللقاءات والندوات الحورایة، بحضور 
متنوع من طلبة ومختصین ومعنیین من مختلف القطاعات الخاصة والصناعیة والرسمیة، وشھدت 

ر حلقات النقاش، عملیة عصف ذھني صریح وواضح ومكاشفة، وصوال الى إجماع بضرورة التطوی
والنھوض، إذ ان حضور ومشاركة جاللة الملكة شكل دعما حقیقیا لمختلف الجھات، خصوصا رؤیة 
جاللة الملكة للتطویر تنطلق من تشخیص وتقییم لواقع الحال ومحاكاة للتطلعات المستقبلیة للشباب 

  .االردني
  

عشائر في مدارس وضع اسس وتعلیمات قبول جدیدة للمكرمة الملكیة السامیة ألبناء ال: الى جانب
البادیة األردنیة والمدارس ذات الظروف الخاصة، حیث اصبحت تنفذ من قبل لجنة تنسیق القبول 
الموحد المنبثقة عن مجلس التعلیم العالي، باالضافة الى إعادة تشكیل اللجنة المشرفة على المكرمة 

  .الملكیة
  

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٢:صالرأي 
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ة اطلق برنامج الدبلوم الفني الذي یعالج وتماشیا مع توصیات اللجنة الملكیة لتنمیة الموراد البشری
اوضاع الطلبة الذین لم یتسن لھم النجاح في الثانویة العامة، من خالل جامعة البلقاء التطبیقیة، حیث 
التحق طلبة في البرنامج من خالل كلیات تابعة للجامعة واخرى خاصة، بإشراف جامعة البلقاء 

  .التطبیقیة
  

الى الحاق الطلبة ببرامج فنیة تطبیقیة تؤھلھم لدخول سوق العمل » يالدبلوم الفن«ویھدف برنامج 
المحلي واالقلیمي، في ظل زیادة عدد الطالب وتخریج طالب بتخصصات ومؤھالت غیر مطلوبة 

من الطلبة الناجحین في الثانویة العامة % ٥٩في سوق العمل االمر الذي یزید من نسبة البطالة، إذ ان 
  .ت مما یودي الى ارتفاع نسب البطالةیتوجھون الى الجامعا

  
وعلى الصعید التشریعي، فإن جملة من التعدیالت المقترحة على التشریعات الحاكمة لقطاع التعلیم، 
كانت تتراوح بین الوزارة وكذلك رئاسة الوزراء، إال أنھا لم تقر بشكل نھائي بعد، ومتوقع ان تطال 

لي، بحیث یتم إعادة توزیع الصالحیات والمھام بین مجلس التعدیالت قاوني الجامعات والتعلیم العا
  .التعلیم العالي ومجالس امناء الجامعات

  
كما اقر مجلس التعلیم العالي عقد اختبار قدرات لفئة من الطلبة الحاصلین على الثانویة العامة من 

تي تحمل خارج االردن، وتحدیدا الذین یحصلون على الشھادة من مدرسة في دولة غیر تلك ال
جنسیتھا المدرسة، إال أن قرار المجلس تم الغاؤه بعدما تغییر الوزیر، إال أن عقد االختبار اتخذتھ 
بعدھا وزارة التربیة والتعلیم بتعلیمات جدیدة اقرت وطبقت باثر رجعي على طلبة كانوا ملتحقین قبل 

  .إقرار االمتحان
  

دكتور عادل الطویسي في الحكومة الحالیة، اتخذت وبعد تولي وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي ال
، الى جانب توفیر %)٨٠(قرارات منھا رفع الحد االدنى للقبول في تخصصات كلیات الشریعة الى 

منح لطلبة ھذه الكلیات، الى جانب البدء بتنفیذ تخصیص مخصصات مالیة شھریة لطلبة ابناء اقلیمي 
  .سین بن طالل والطفیلة التقنیةالوسط والشمال الملتحقین في جامعتي الح

  
وقبل النھایة، كان الحدث االبرز في قطاع التعلیم العالي، المشاجرة التي شھدتھا الجامعة االردنیة 
الشھر الماضي، والتي علق على اثرھا التدریس بالجامعة لمدة یوم واحد وتقرر ایقاع عقوبات فصل 

، ٢٠١٦االعتصام التي كان في اذار من عام  ما بین نھائي ومؤقت بحق عدد من الطلبة ، وكذلك
الذي نفذه طلبة الجامعات احتجاجا على رفع رسوم الموازي والدراسات العلیا، والذي استمر الیام، 
وانتھى بالغاء قرار رفع الرسوم ووضع صیغة تفاھمیة بین الطلبة والجامعة والحكومة، وفي جامعة 

  .اجرة وقعت، بعد ایام من مشاجرة االردنیةالیرموك شھدت الجامعة في نھایة العام مش
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  )الطب(نائب یتحایل من أجل مقعد جامعي في 
  

ً نقل قبل سنوات ابنتھ إلى القید » الرأي«كشفت أوراق رسمیة حصلت  ً حالیا على نسخة منھا أن نائبا
ً في الحكومة ؛ لتمكینھا من االستفادة من المقاعد  ً متقدما المدني الخاص بشقیقھ ، الذي یتبوأ اآلن موقعا

ً  المخصصة ألبناء العاملین في   .»عضو ھیئة تدریس«جامعة رسمیة، التي كان یعمل فیھا سابقا
  

ووفقا لتلك الوثائق فإن ابنة النائب الحالي حصلت على رقم وطني جدید غیر الذي كانت حاصلة علیھ 
ً لمیالدھا ً جدیدا وبعد أن اصبحت ضمن القید المدني الخاص . في السابق، بعد ان أعطیت تاریخا

  . ضمنت فیھ، واصبحت وحیدة العائلة -بدل فاقد -ئلة بعمھا، استصدر دفتر عا
  

باسمھا الجدید الذي تنتسب  ٢٠١١في العام » التوجیھي«وتقدمت ابنة النائب المتحان الثانویة العامة 
ً جرى تسجیلھا في كلیة الطب بجامعة رسمیة » %٨٨٫٤«فیھ لعمھا، وحصلت على معدل  والحقا

  .لعاملینعلى حساب المقاعد المخصصة ألبناء ا
  

ووفقا لمصادر مطلعة من دائرة االحوال المدنیة والجوازات فإن النائب الحالي راجع الدائرة في 
عمان قبل أشھر، طالبا اعادة نقل ابنتھ من القید المدني الخاص بعمھا إلى القید المدني الخاص بھ، بعد 

لبكالوریوس في الطب أن حصلت على مقعد أبناء عاملین في جامعة رسمیة، وحصلت على درجة ا
لب منھ اللجوء إلى القضاء، وبعد فترة أحضر النائب قرارا من  ُ وھو ما رفضتھ دائرة األحوال، وط

  .المحكمة یجیز إعادة ابنتھ من القید المدني الخاص بعمھا إلى القید المدني الخاص بھ بوصفھ والدھا

  ١:صالرأي 
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  تبحث االسترتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة" االعیان " اللجنة التربویة في 
  
  

واصلت لجنة التربیة والتعلیم خالل اجتماعھا امس االثنین في مجلس االعیان برئاسة الدكتور محمد 
حمدان غنیمة، االستماع للشرح المقدم من قبل عضو اللجنة الدكتور وجیھ عویس حول االستراتیجیة 

  .٢٠٢٥-  ٢٠١٦الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة 
صالح شامل للتعلیم وان یكون تحسین نوعیة التعلیم واكد عویس على ضرورة ان یكون ھنالك ا

  .اولویة وطنیة، مبینا اھمیة التعلیم المھني الذي یعتبر من اھم المراحل التعلیمیة
وقال ان اعتماد التوجیھي كأحد معاییر القبول ولیس المعیار الوحید وزیادة مخصصات صندوق دعم 

مج الموازي في الجامعات مقابل رفع الرسوم الجامعیة الطالب في وزارة التعلیم العالي والغاء البرنا
  .بشكل تدریجي خالل العشر سنوات المقبلة یسھم في تحسین نوعیة المخرجات التعلیمیة

واشار الى ان االستراتیجیة الوطنیة قررت تعدیل سیاسات القبول في الجامعات وربط عملیة التعلیم 
  .ي القبوالت وذلك بتوجیھ سیاسة القبول للجمیعبقدرة الطالب ورغبتھ للوصول الى العدالة ف

وثمن رئیس واعضاء اللجنة دور عویس واللجنة القائمة على ھذه االستراتیجیة، مشیرا لضرورة 
  .تبني ھذه االستراتیجیة وعدم التأخیر في تنفیذھا

  ٤:الدیار ص/٢:صالرأي 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة دنــالجـــــــامعــــة األر       
  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 

9 

  
  

  تحدیات اإلصالح وسبل المعالجة: التعلیم العالي 
  

  امل نصیر. د
قلما یخلو حدیث لرئیس جامعة أردنیة أو اجتماع لمجلس أمنائھا إال ویأتي على التحدي األكبر الذي 

تراجع البنیة التحتیة، : یواجھ أغلب الجامعات األردنیة، وما یترتب علیھا من تحدیات أخرى منھا
رة سیاسات القبول من اعتماد مبدأ القدرة العلمیة والرغبة، بدال وھجرة أعضاء الھیئة التدریسیة، وإدا

  .من الجنوح إلى آلیات أخرى تضمن تخفیفا للعجز المالي
دفعت المدیونیة عددا من الجامعات إلى التوسع في قبول الموازي إذ وجدت فیھ معالجة ألوضاعھا 

  !حّصلة لصالحھاالمالیة المتردیة بعدما وضعت الحكومة یدھا على األموال المُ 
وأصبحت الجامعات تتنافس فیما بینھا في استقطاب الطلبة في الموازي، فقبلت أعدادا كبیرة دون 
اعتبار لتأثیر ذلك على مستوى خریجیھا، وأوجدت برامج مشابھة لھ مثل الدولي، وفتحت تخصصات 

بلت طالبا غیر مؤھلین كثیرة تحت مسمیات مختلفة في أغلبھا مكررة وال یحتاج سوق العمل إلیھا، وق
علمیا السیما في التخصصات التي تحتاج إلى المختبرات، والمستشفیات، والتدریب والمتابعة، 

مقدار المال الذي تجمعھ من الموازي لتغطیة نفقاتھا، فأصبح عدد الطلبة : وأصبح ھم الجامعات األول
نامج العادي، إذ بلغ عددھم في العام المقبولین فیھ أحیانا یساوي أو یزید عن عدد المقبولین في البر

في % ٢١في الصیدلة، و% ٤٨في طب األسنان، و% ٦٠في كلیة الطب و% ٤٩الدراسي المنصرم 
  .الھندسة

أغفت الحكومات المتعاقبة عیونھا قصدا عن مساوئ الموازي رغم علمھا بتعارضھ مع مبدأي العدالة 
ة رؤیتھا لبعض الجامعات وھي تفتح باب الموازي متجاھل! وتكافؤ الفرص اللذین أكد علیھما الدستور

على مصراعیھ لتوفیر رواتب موظفیھا طالما ھي غیر قادرة على رفع الرسوم، وال تكفیھا میزانیتھا 
التي یذھب جزء منھا لسداد رسوم الجسیم وغیره، وباتت ھذه الجامعات في المقابل غیر قادرة على 

ھجرھا َمن سنحت لھ الفرصة أو سمحت لھ ظروفھ  توفیر عضو ھیئة التدریس المؤھل بعدما
  .بھجرتھا، أما المختبرات والقاعات التدریسیة فما عادت كافیة، وال ھي صالحة

وعلیھ، فقد تراجعت سمعة التعلیم العالي في األردن بصورة كبیرة، فخسرنا التنافس في سوق العمل 
ة میزانیة الدولة لمصدر مھم كان في كثیر من التخصصات، وھذا یعني خسار) ١(بعدما كنا رقم

یرفدھا بمبالغ كبیرة من العملة الصعبة كتحویالت للمغتربین من خریجي الجامعات األردنیة الذین 
ملیون في العام  ١٨٧بلغت (یعملون في الخارج مقابل مالیین قلیلة كسبتھا الجامعات من الموازي

  .بالمئة من إیرادات الجامعات ٥١المنصرم؛ أي 
بعض الجامعات طاردة لعدد من الطلبة العرب واألجانب بسبب تراجع السمعة العلمیة  وتحولت

والعنف، فخسر االقتصاد الوطني والمجتمع المحلي المبالغ التي كانوا ینفقونھا على دراستھم 
ملیون  ٦٠یُقّدر ما تقدمھ جامعة العلوم وحدھا من دعم لالقتصاد الوطني من ھؤالء بــ ( ومعیشتھم 

، فإذا ما أضفنا مقدار خسارة االقتصاد )طالب تقبلھم سنویا في كلیاتھا المختلفة ٧٠٠٠فقات ھي ن
  .الوطني من ھذا المصدر من الجامعات األخرى لوجدناه یفوق ما تكسبھ الجامعات من الموازي
لقدرة ا: أثرت مدیونیة الجامعات أیضا على آلیة تطویر قبول الطلبة الجدد، فبدال من أن یكون المعیار

  .العلمیة والرغبة، أصبح المقعد الجامعي لمن یملك إمكانیة الدفع أو لمن یملك جھة تدفع عنھ
 ٢٠٢٥من ھنا أوصت األجندة الوطنیة بإلغاء الموازي باعتباره یھدد نوعیة التعلیم كما أكدت رؤیا 

یة لتنمیة الموارد على االلتزام بالقبول الجامعي على أساس الجدارة بشكل أساسي، أما اللجنة الوطن
البشریة، فلم تكتف بھذا وذاك، بل اقترحت حلوال بدیلة إذ یتم إلغاء الموازي تدریجیا في السنوات 
الخمس القادمة، ویطبق اإللغاء على الطلبة الجدد وفق خطة مدروسة تعتمد البیانات الدقیقة ألعداد 

 مقاالت

  نیوزطلبة 
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عة، وسبل تعویض الجامعات عن فرق الطلبة، وإیرادات البرنامج، والطاقة االستیعابیة في كل جام
  .االیرادات الناتجة عن إلغائھ

ً او زیادة الدعم الحكومي  ً بنسبة تغطي فرق اإلیرادات سنویا إما برفع الرسوم الجامعیة تدریجیا
ً بنسب یُتفق علیھا بین الجامعات والحكومة مع تأكیدھا . لیغطي الفرق في كل عام او الخیارین معا

ي دعم الطالب الفقیر، والحل األمثل من بین الحلول السابقة یكون بتعویض على وجوب التوسع ف
الجامعات عن دخل الموازي لعدم قدرة المواطن على مزید من الضرائب ورفع األسعار، فدعم 
الجامعات ھو أحد الضمانات المھمة لرفع مستوى الخریجین، والحد من بطالتھم، ومنحھم قدرة 

ً المنافسة إلیجاد فرص عمل  ً وإقلیمیا   محلیا
لن تقبل األجیال القادمة منا االعتذار عن اإلصالح الشامل للتعلیم بحجة الظروف االقتصادیة 
الصعبة، فالھدر الذي كشف عنھ تقریر دیوان المحاسبة األخیر یكفي لحل مشكلة مدیونیة الجامعات، 

  !ناھیك عن غیره
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  ؟..ما أخبار التعلیم 

  ابراھیم عبدالمجید القیسي
باستثناء تقریر ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي، حول أداء الجامعات الرسمیة وغیرھا، لم أجد 

الي یستحق الحدیث، وعن التقریر المذكور الحظنا بقاء جامعة األمیرة سمیة في خبرا عن التعلیم الع
مقدمة الجامعات الملتزمة بمعاییر االعتماد، وظھرت جامعة مؤتة أیضا بنتائج مشرفة تستحق االشادة 

  .علما أن الخبر سنوي معروف ال یقدم سوى حقائق عن األداء..
  لكن ماذا أیضا؟

ل التعلیم العالي على امتداد الفصل الدراسي األول من العام الدراسي الخبر الرئیس الوحید حو
وھو خبر كما نعلم غیر بناء وال عالقة لھ بتطویر التعلیم العالي ! الحالي، ھو المتعلق بالمشاجرات

وتحسین أداء مؤسساتھ، وذلك رغما عن انطالق االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة، التي 
ن تكون عنوانا ألي جھد تبذلھ مؤسسات التعلیم العالي، لكن المشاجرات وأخبارھا تطغى، توقعنا أ

وذلك على الرغم من أن نسبة المشاجرات قلیلة جدا خالل ھذا العام الدراسي، مقارنة بغیره من 
األعوام، لكن طغى الخبر على السطح العتبارات كثیرة، لیس أقلھا الكسل الذي یعتري النخبة 

فأغلبھم یربطون .. یمیة، وانغماسھا في طقوس الشد والجذب المتأتیة من متابعة الشأن العاماألكاد
جھودھم باإلیقاع العام لألحداث السیاسیة، ألن كثیرین منھم یبحثون عن الفرص أو ھم یسعون للحفاظ 

  .علیھا وال یعیرون اھتماما لتقدیم منجزات فعلیة
ومطالبتھا للجامعات بتقدیم تصوراتھا بل خططھا من أجل قرأنا أمس عن وزارة التعلیم العالي، 

، ولم أتمكن من اقناع نفسي بأن ھذه الجھود ذات قیمة، فلیست المشاجرات »عنف الجامعات«تخفیف 
ھي الشغل الشاغل لوزارة التعلیم العالي والجامعات، وال أعتقد بأن تلفیق أو اعداد مواد دراسیة ما، 

شباب الجامعات، في الواقع أنا ال أرى مشكلة على االطالق في الجامعات  كفیلة بتغییر ثقافة وسلوك
تتعلق بحروب واستعدادات، فالمشاجرات والمشاكل تحدث في كل األوساط، ومن الطبیعي أن تحدث 
في مؤسسات التعلیم العالي، لكن الفرق محصور في الدھشة التي یشعر بھا المتابع، حین یراقب أداء 

ھا مع مثل ھذه الحالة االجتماعیة، لیتحول كل مسؤول في الجامعات إلى منظر الجامعات وتعامل
اجتماعي ومرشد نفسي ورجل قانو وأمن ویحلق إلى مدارات أخرى، ال تكاد تراھا حین تنظر الیھا 

بل ربما تراھا وتكون واقعیة لو نظرت الیھا من منظور بلدان غنیة وتعیش .. من المنظور األردني
االنساني والنفسي واالقتصادي، أما أن تتحدث عن أبعاد نفسیة یجب استنطاقھا وتنمیتھا ثقافة الترف 

  .في نفوس مجتمع من الغاضبین، فالكالم یصبح ترفا وكمالیا ال أولویة لھ 
وعلى صعید التربیة الوطنیة ومكافحة الجریمة واالرھاب، توجھ وزارة التربیة والتعلیم مدارسھا، 

ب حصتین اسبوعیا، یكون موضوعھما مكافحة التطرف واالرھاب، وقد بوجوب أن یحضر الطال
شعرت بالفزعة التي تكتنف مثل ھذه التوجیھات، باعتبارھا غیر مدروسة وربما تتمخض عن 
جدلیات یتم غرسھا في عقل ونفسیة التالمیذ الصغار، حین یقوم المعلمون باختیار مواضیع للحدیث 

سینحو الحدیث إلى جدلیة من ھو االرھابي، وھل اسرائیل مثال أو عن ھذه الظاھرة االجرامیة، حیث 
أمریكا تقوم بأعمال ارھابیة، وھو حدیث بل ثقافة طاغیة، تسود في كل المجتمعات الحرة، وتفید بأن 

وحین نحاول أن نتقصى سبب ھذه التوجیھات وترك .. االرھاب صناعة دولیة وتمارسھ دول
واضحة، فعلینا أن نتوقع مشاكل جدیدة مع المدارس ونقابة المعلمین التقدیرات للمعلمین بال مناھج 

ومشاكل مع الثقافة االرھابیة نفسھا، فال یجوز الحدیث عن مثل ھذه المواضیع على طریقة الفیسبوك 
وغیره وبالقرب من حصص دراسیة ألطفال كان وما زال المطلوب اعداد مسبق وذكي لمناھجھم 

قات للحدیث بأي شكل عن مشكلة عالمیة ذات أبعاد جدلیة كبیرة ، أي أن الدراسیة، ولیس اختیار أو
الحدیث عن االرھاب ومكافحتھ في حصص مدرسیة وبال مناھج واضحة، حدیث سیقودنا » فزعة«

إلى تشتیت الجھود والجدل الذي ال یخدم دولة وال مؤسسات ویفشي الصراعات الفكریة والسیاسیة 

  ٤٠:صالدستور 
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ملف التعلیم العالي واألساسي . یئة االرھاب والظالمیة بكل أشكالھابین الناس، وھي من مقومات ب
یعود إلى ذیل االھتمام العام، ویتم تسلیط الضوء على قضایا وأحداث ثانویة، وھذا دلیل على عدم 
استقرار في قرار التعلیم العالي، وغیاب رؤیة، وفي أفضل األحوال ھو حذر غیر محمود، یقدم كل 

  ..في تفكیر وتأثیر النخبة األكادیمیة أو انتھاء فترة صالحیتھاالوشایات عن قصور 
ملف التعلیم العالي واألساسي من أھم الملفات الوطنیة المطلوب فتحھا على الدوام، والحرص على 
تقدیم االنجازات المستمرة فیھا ھو أھم ما یجب أن یشغل بال واھتمام صناع قرار التعلیم بمختلف 

  .مستویاتھ وأشكالھ
كفي ھذه األجیال تیھا، فآخر ما تحتاجھ ھو إشغالھا في قضایا ثانویة ال تقع في صلب اختصاص ی

  .مؤسسات التعلیم العالي، بل إنھا تقلل من سیادة القانون وثقافتھا
  .الفزعة في التعلیم جھل
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  الزرقاء -عبدالرزاق سكجھا » محمد سعید«الـحـاج  -
  
  عیرا ویرقا  -الحاج یوسف أحمد خلف الطواھیة  -
  
  السلط -أحمد حسن صالح القضاة  -
  
  بیت الفحیص -نورس منعم العساف  -
  
  السلط - ھنادي عبد المسیح عبود  -
  
  المدینة الریاضیة - الحاج كمال زكي المحتسب  -
  
  بلدة صروت - الحاج عبداللطیف عاید فرج الغویري  -
  
  سحاب - الحاجة تركیة رضوان أبوجسار  -
  
  اربد - الحاج محمود محمد خیر عبدالحفیظ حتاملھ  -
  
  ضاحیة الحسین -مأمون لطفي جرار  -
  
  حي الصحابة -عمر عبدالرحمن العواد العرایشي  -
  
  ضاحیة األمیر راشد -فیروز مفضي أیوب مخامرة  -

 وفیات

 الرأي 
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 اعالنات

 ٢٥:الغد ص/٢٤:الدستور ص/٨:صالرأي 
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ئاسة ناظر صدرت االرادة الملكیة السامیة باعادة تشكیل مجلس امناء متحف الدبابات الملكي بر
الخاصة الملكیة وعضویة رئیس ھیئة مدیري مركز الملك عبدهللا الثاني للتصمیم والتطویر وامین 

  .عمان ورئیس ھیئة التخطیط االستراتیجي ومدیر ادارة التراث الملكي وامین متحف الدبابات الملكي
  
  

. ضیف هللا اللوزي ومدیر عام صندوق الحج د. مجلس الوزراء احال امین عام وزارة الصحة د
  .سلیمان الشیحان الى التقاعد لبلوغھما السن القانونیة

  
  

. السفراء ھم نایف الزیدان ود.. سفراء الى التقاعد لبلوغھم السن القانونیة ٣مجلس الوزراء احال 
  .محمد الفایز ومازن التل

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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یتوجھ نائب رئیس الوزراء وزیر الخارجیة وشؤون المغتربین ناصر جودة الیوم الثالثاء الى جمھوریة مصر العربیة 
قي الرئیس السیسي غدا األربعاء حیث یسلمھ رسالة خطیة من فإن جودة سیلت» الدستور»وبحسب مصادر مطلعة لـ.

  . جاللة الملك عبدهللا الثاني، تتضمن دعوتھ للمشاركة في القمة العربیة التي یستضیفھا األردن نھایة آذار المقبل
  

المذیعة دیانا كمال من إذاعة صوت الوطن في غزة خصصت برنامجھا الصباحي وعلى الھواء مباشرة لقراءة 
  . قتطفات مما نشرتھ الدستور صباح امس االثنین، وھنأت الشعبین األردني والفلسطیني بالعام الجدیدم
  

أكدت مصادر حكومیة أن شحنة القمح غیر الصالحة لالستھالك البشري المستوردة من إسرائیل والتي رفضت 
  . الجھات المعنیة إدخالھا إلى المملكة، تم إعادتھا إلى مصدرھا

  
لیة في الجبیھة العتداء من اشخاص حاولوا الحصول على ادویة مخدرة، حیث تمكن الصیدلي من تعرضت صید

السیطرة على احدھم، وقامت االجھزة االمنیة بإلقاء القبض على باقي االشخاص وفقا للقائم بأعمال نقابة الصیادلة 
  . الدكتور اسماعیل السعدي

  
مؤتمرا صحفیا في تمام الساعة الثانیة من ) االسنان، الصیادلة، الممرضین األطباء، أطباء(یعقد نقباء النقابات الصحیة 

  . ظھر الیوم الثالثاء في مقر نقابة االطباء للحدیث عن موقفھا من مشروع قانون المسؤولیة الطبیة
  

. بة أستاذ مشارككلیة المال واألعمال إلى رت -تم ترفیع الدكتور مروان أبو عرابي من جامعة العلوم اإلسالمیة العالمیة
  . ویذكر أن الدكتور مروان متخصص باإلدارة المالیة

  
قیام مطاعم في غرب عمان ببیع زیت القلي بعد استخدامھ مرارا الى اشخاص یمتھنون » صنارة الدستور«رصدت 

  .ھذه التجارة ویقومون ببیعھ مجددا الى مطاعم في شرق عمان

  ارة الدستورصن
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ملة، أثناء مشاركتھ ظھر أمس بمواراة شاءت األقدار أن توافي المنیة الستیني محمود محمد خیر حتا
المرحوم الذي شارك بتشییع . جثمان والدة رئیس الوزراء الدكتور ھاني الملقي بمقبرة إربد القدیمة

جثمان والدة الرئیس أصر على النزول إلى القبر للمساھمة بدفن الفقیدة باعتباره من محارمھا، لكنھ 
الشیاب، الذي كان متواجدا في المقبرة، سارع لتقدیم  محمود.وزیر الصحة د. سقط ودخل في غیبوبة

اإلسعافات األولیة للحتاملة، ومرافقتھ لسیارة اإلسعاف، التي نقلتھ لمستشفى األمیرة بسمة، لكنھ 
  .وصلھ وقد فارق الحیاة

  
دة، اإلفصاح عن عدد الطلبة غیر النظامیین رفض كبار مسؤولي وزارة التربیة والتعلیم وبش

للدورة الشتویة الحالیة، والذي یبدأ ) التوجیھي(المشتركین في امتحان شھادة الدراسة الثانویة العامة 
لم یستبعدوا أن " التربیة"مطلعون على كوالیس . الوزارة اكتفت بإعالن عدد الطلبة النظامیین. الیوم

فصاح عن إعطاء ھذه المعلومة لھ عالقة بمحاولة تجنب تكرار اللغط سبب اإلحجام ھذا العام عن اإل
واالنتقادات التي وجھت للوزارة في دورات سابقة، عندما تم التشكیك بنسب النجاح والرسوب في 
امتحان التوجیھي التي أعلنتھا الوزارة دون احتساب أعداد الطلبة المستنكفین عن التقدم لالمتحان، 

  !لنظامیینوأغلبھم من غیر ا
  

من مصادر مطلعة أن وزیر الزراعة المھندس خالد الحنیفات یعد إلعادة تشكیل اللجان " الغد"علمت 
الحنیفات یؤكد أن تشكیلة اللجان ستكون . في مؤسسة اإلقراض الزراعي والمؤسسة التعاونیة قریبا

  .یةعادلة ووفق أسس مھن
  

تلتقي اإلدارة التنفیذیة لبورصة عمان بعدد من الصحفیین والكتاب بالصحف الیومیة صباح غد في 
وإنجازاتھا، إضافة إلى أھم خططھا  ٢٠١٦مبنى البورصة، للحدیث حول أداء البورصة خالل العام 

  .المستقبلیة لألعوام القادمة
  
  
  
  
  
  

  سناء الصمادي:اعداد
 

  زواریب الغد


