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 ـــــوضـــــوعالمــــــ                                  

  
 الصفحة

 أخبار الجامعة
تقییم الجامعات ویعارض امتحان الكفاءة " الغد"رئیس الجامعة األردنیة ینتقد بمقابلة مع 

  الجامعیة
٣ 

 ٩  "األردنیة"وفد من جایكا الیابانیة یطلع على تجربة مكتب االرشاد الوظیفي في 
 ١٠  "األردنیة"ندوة حول التسامح وقبول اآلخر في 

 ١١  األردنیة تزف للوطن بشرى إنتاج الوقود من نبتة الجوجوبا

 شؤون جامعیة
ة . د بشیر الزعبي عراب قرار رفع معدالت القبول و إلغاء مقاعد أبناء الشھداء وأدوار جدلی

  أخرى
١٢ 

 ١٣  تستحدث دبلوما في االعالم االلكتروني" الیرموك"

 مقاالت
 ١٤  !نیة منظومة االلتحاق في الجامعات االرد

 ١٥  ھل تأتي نتائج مجلس التعلیم العالي الجدید بمستوى التطلعات؟
 ١٦  حوار وطني إلصالح التعلیم

 إعالنات
 ١٧ إعالن إیفاد

 ١٨ الوفیات

 ٢٢- ١٩  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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 تقییم الجامعات ویعارض امتحان الكفاءة الجامعیة" الغد"رئیس الجامعة األردنیة ینتقد بمقابلة مع 

 أیدنا قرار رفع الحد األدنى للمعدالت ولكن الخطأ كان بتسویقھ: الطراونة
  

في طریقة " أخطأ"یرى رئیس الجامعة األردنیة الدكتور اخلیف الطراونة أن مجلس التعلیم العالي 
 .تسویق قرار رفع الحد األدنى لمعدالت القبول في الجامعات الرسمیة والخاصة، رغم تأییده للقرار

تقییم الجامعات التي ال توجد "،  معارضتھ المتحان الكفاءة الجامعیة وانتقد "الغد"ي مقابلة مع وأكد، ف
 .، لكنھ أكد الفكرة مع معارضتھ لطریقة تنفیذھا"دولة في العالم تتبعھا

لن تقدم على رفع الرسوم الجامعیة ال على البرنامج العادي وال الموازي وال " األردنیة"وقال إن 
العلیا، متوقعا أن تبدأ الجامعة بالخروج من أزمتھا المالیة والتي اضطرتھا الى كشف الدراسات 

 .٢٠١٨مالیین دینار العام  ١٠حسابھا لدى احد البنوك المحلیة بمبلغ 
تخریج طلبة ال یتقنون الجانب العملي "وأشار إلى أن إحدى مشاكل نتاجات مؤسسات التعلیم العالي 

 ".جامعات على الجانب األكادیمي البحتوالتطبیقي في ظل تركیز ال
 :وفیما یلي نص المقابلة

تطابق مع ترتیب الجامعة في نتائج " qs"حصلت الجامعة االردنیة على ترتیب متقدم في تصنیف * 
امتحان الكفاءة الجامعیة االخیر، فیما كان ترتیب الجامعة في نتائج االمتحان لألعوام السابقة أقل 

ما السبب في اختالف ھذه النتائج .. الحالي ولم یعكس المستوى الحقیقي للجامعة بكثیر منھ في العام
 .وھل ھي مرضیة لكم؟

بالرغم من حصولنا على ترتیب متقدم في نتائج آخر امتحان للكفاءة الجامعیة، إال أننا ال نعترف  -
 .خارج السیاقباالمتحان وال نقره وال نعتقد أنھ یقیس ما وضع من أجل قیاسھ، ھذا االمتحان 

واألصل أن الجامعات ھي التي تعد امتحاناتھا، ولذلك بدأت الجامعة من خالل مكتب ضمان الجودة 
للتأطیر لقیاس االداءات والنتاجات، ووضعنا لھا محكات ومؤشرات لقیاس ھذا األداء، وخاطبنا ھیئة 

ى حدة، ألن االمتحان بھذه االعتماد إذا رغبت باالستمرار في طلب االمتحان ان تتوجھ لكل جامعة عل
 .الطریقة الغي في العالم كلھ، وھو نمط تقلیدي ویشكل عودة للخلف

االمتحان كان موجودا سابقا وبدأت بإلغائھ عندما تولیت رئاسة ھیئة االعتماد ألن العالم یتجھ اآلن  
سھا وتحدد بإعداد دراسة ذاتیة لنف - أي الجامعة- لضمان الجودة وھذا یستدعي ان تقوم المؤسسة 

معاییر التأكد من صدقیتھا، ثم تقوم ھیئة االعتماد بالتأكد من صدقیتھا من خالل محكمین داخلیین 
 .وخارجیین، الصیغة الحالیة ال تؤخذ بمحمل الجدیة من الطلبة

 
 متى ستباشر الجامعة التقییمات الخاصة بھا؟ * 
سئلة واإلجراءات ھي ضمان االمتحان، لدینا بطاریات اختبارات جاھزة، وبطاریة االختبار ھي اال -

وضمان صعوبة االسئلة وتدرجھا وجمیع اجراءات االمتحان، لكن ال نرید ارباك الطلبة بھا اآلن، 
 .ننتظر قرارات مجلس التعلیم العالي إن رغب بإجراء امتحان قبول فلدینا بطاریات اختبار

الوزارة بھذا الخصوص، لكن اآلن لن نبدأ ولدینا بطاریات اختبار جاھزة لوزارة التربیة وخاطبنا  
بمثل ھذا االمر إال اذا طلب منا، ولدینا بطاریة اختبار للدراسات العلیا سنبدأ بھا المتحان القبول 
للدراسات العلیا للفصل الثاني المقبل في شباط المقبل، كما ان لدینا بطاریات لالمتحان الشامل، 

 .ماجستیر او الدكتوراه لیقوم الطالب بنشرهوأخرى للرسالة لبحث متعلق برسالة ال
 

 أخبار الجامعة 

 طلبة نیوز/٨:الغد ص
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إحدى مشاكل نتاجات مؤسسات التعلیم العالي تخریج طلبة ال یتقنون الجانب العملي والتطبیقي في * 
 ظل تركیز الجامعات على الجانب االكادیمي البحت، ماذا تفعل الجامعة لحل ھذه االشكالیة؟

ساعات كحد  ٩ساعة و ١٢اي التدریب كحد ادنى  أضفنا لبرنامج البكالوریس ساعات تطبیقیة، -
 .أدنى للغة االنجلیزیة ومھارات الحاسوب، ومادة اخالقیات كإضافة لمھارات الطالب

كما نعمل على تجوید المحتوى التعلیمي وتقییم عضو ھیئة التدریس لكل مساق اجباري قبل تسلم 
لبرنامج الدراسي ثم اضافة المحكات لصدق نتیجة االمتحان ویقوم الطالب قبل تخرجھ بتقییم الخطة وا

 .المحتوى
 

 صدر قرار لمجلس التعلیم العالي بتحریر المتطلبات الجامعیة، این وصلتم بھذا الخصوص؟ * 
ال توجد خطة جاھزة، وھذا یحتاج لوقت من اجل العمل علیھا والموضوع عرض على لجنة الخطة  -

 .وھي قید الدراسة
فقط وإنما بعضو ھیئة تدریس قادر على تدریس المساقات، مطلع العام  التغییر ال یتعلق بالمساق

 .ستكون خطتنا جاھزة وسنباشر تنفیذھا ٢٠١٧ – ٢٠١٦الدراسي 
 

 ما ھو عدد المقاعد المتوفرة في الجامعة لبرنامج البكالوریس للعام الدراسي المقبل؟ * 
مقعدا، ونعمل سنویا على تخفیض القبول  ٧٠٥٠نسبنا لوزیر التعلیم العالي ولھیئة االعتماد بتوفر  -

 ٥٠وھذا في سیاق خطة خالل سنوات لنصل الى نسبة تخفیض %  ١٠في الكلیات اإلنسانیة بنسبة 
 .أعوام المقبلة لبرنامج البكالوریوس ١٠على مدى % 

 
معة یعاني التعلیم العالي من الھرم المقلوب بین ما ھو اكادیمي وما ھو تطبیقي، ماذا تفعل الجا* 

 للمساھمة في تصویب وضعیة الھرم؟
التركیز على الجانب التطبیقي، المنشآت والكلیات موجودة وكل كلیات الھندسة تطبیقیة، لكن  -

التدریب شكلي وال نرید تسمیة لغة عربیة تطبیقیة والتطبیق فقط بالكالم الكلیات الھندسیة، لكن نرید 
ھناك منھج، التدریب شكلي، نرید أن نعززه ونتوسع ان نركز على الجانب التطبیقي، یجب ان یكون 

بھ في الكلیات المقامة حالیا وال نرید التوسع بافتتاح كلیات باستثناء الفندقة، الجامعة شاملة 
التخصصات التقنیة والعلمیة واالجتماعیة واالنسانیة سنركز فیھا على الجانب التدریبي والعملي 

 .والتطبیقي
 ١٠مة مالیة اضطرتھا الى كشف حسابھا لدى احد البنوك المحلیة بمبلغ تعاني الجامعة من أز* 

 مالیین دینار، ھل خفت حدة ھذه األزمة ام ال زالت على حالھا؟
سیبدأ الوضع المالي بالتحسن من خالل  ٢٠١٨ما تزال األزمة قائمة، لكن خطتنا انھ بحلول العام  -

راسات العلیا وضبط النفقات والتوسع في ایرادات القرار السابق برفع رسوم الموازي والد
االستمارات، ومن ضمن ذلك مشروع الكھرباء الذي سیخفف الضغط على موازنة الجامعة، وبدأنا 

 .٢٠١٨بالسداد للمقرضین، ولذلك سیظھر التحسن في األمور المالیة عام 
 

 ما ھو مشروع الكھرباء؟* 
ذا لھ فائدتان االولى الحد من فاتورة الكھرباء ھو مشروع تولید الكھرباء من الطاقة الشمسیة، ھ -

مالیین دینار سنویا فواتیر كھرباء، سیتم توفیر ھذا  ٧ –٦المرتفعة، فالجامعة ومستشفاھا یدفعان من 
المبلغ، فضال عن الدخل الذي سیتأتى من خالل بیع الكھرباء وھذا رقم جید، أي أن ھناك تحسینا في 

ضبط النفقات واالستثمار الذي یدر دخال للجامعة والبحث العلمي  الوضع المالي للجامعة من خالل
 .الذي یوفر على میزانیة الجامعة، الى جانب عوائد الرسوم الجامعیة
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ھل أثرت األزمة المالیة على سیاسة االبتعاث في الجامعة او اإلنفاق على البحث العلمي الذي * 
 یمكن االستفادة منھ تطبیقیا؟

یة تختلف عن باقي الجامعات فھي اوالھا، وبالتالي فخروج أعضاء ھیئة التدریس الجامعة االردن -
لبلوغھم سن التقاعد اكبر بكثیر من باقي الجامعات وال بد من تعویضھم ومھما توسعنا في التعیینات 
فلن یكفي، فنحن بحاجة الى جانب التوسع في التعیین الى التوسع في االیفاد في كل التخصصات 

 .الراكدة لتعویض النقص الحاصل وتزوید الجامعة بالكفاءات من العلوم الحدیثة باستثناء
 

من مشكالت البحث العلمي في الجامعات نقص مخصصاتھ فضال عن انھ وبشكل كبیر یكرس * 
لغایات الترقیة والتعیین دون وجود فائدة للقطاعات االقتصادیة من ھذا البحث وعدم امكانیة االستفادة 

 جوانب العملیة، كیف یمكن توجیھ البحث العلمي لخدمة القطاعات االقتصادیة في البالد؟منھا في ال
الجامعات یفترض ان تھتم باألبحاث لغایة الترقیة واالرتقاء بالمستوى العلمي عالمیا لعضو ھیئة  -

التدریس، وضعنا من خالل مكتب ضمان الجودة خطة لالرتقاء بالبحث العلمي، جزء منھا اكادیمي 
بحت، ونمنح جوائز لإلنتاج البحثي والبحث المتمیز، ووافقنا على منح جائزة للبحث الذي یشكل 
مرجعا ومصدرا للباحثین، وھذا یعزز البحث المنشور في المجالت العلمیة الراقیة، ھناك ترقیة 
وجوائز بحثیة ودعم نقدي باإلضافة للطلب من اعضاء ھیئة التدریس للتفرغ العلمي، وطلبة 

 .راسات العلیا ان یكون النشر باسم الجامعةالد
او " تمبوس"الجانب الثاني، البحث التطبیقي الذي بدأنا بدعمھ وأصبح یؤتي اكلھ سواء من خالل 

المؤسسات الوطنیة من خالل صندوق دعم البحث العلمي ونجحنا من خالل االساتذة والطلبة في 
 .جامعة االردنیةالوصول الى منتج، أي أنھ مكتوب علیھ انتج في ال

مشاریع تولید الكھرباء من الطاقة الشمسیة ومركز العالج بالخالیا الجذعیة قصص نجاح كبیرة في 
ھذا المجال، عند مقارنتنا في الغرب وبعض الدول العربیة بعدم تبني القطاع الخاص للنتاجات العلمیة 

 .امعاتنأتي متأخرین وھذا مسؤولیة القطاع الخاص اكثر منھ مسؤولیة الج
مثال نجحنا في الجامعة في موضوع تبرید مختبراتنا من الطاقة الشمسیة، وھذا مشروع عامل لكن 

 .ھل قام القطاع الخاص باالستفادة منھ
ھنا السؤال لماذا ال یتبنى القطاع الخاص ویستفید من نتاجات البحث العلمي، نحجنا في إنتاج زیت 

الثمن، ومطلوب من وزارة الزراعة والوزارات المعنیة  األرجان وانتجتھ كلیة الزراعة وھو غالي
 .تعمیمھ وھو صالح لالستطبابات البشریة

كما نجحنا في الزراعة والشامبوھات ویباع بأسعار غالیة، وھو بمثابة الذھب األخضر، وأنتجت 
 .الجامعة فصیلة خاصة اردنیة مھجنة أفضل من الفصیلة االسرائیلیة والمغربیة

، لكن السؤال ھو لماذا ال ٦٠ھم براءات اختراع ممیزة في الطب والھندسة تزید على عندنا زمالء ل
ناجحة ویتم االستفادة حتى من مشاریع " كادبي"یستفید القطاع الخاص منھا، ھناك مشاریع مع 

والكلیات االنسانیة لھا دور ایضا، حیث طلبنا دراسة من قسمي . التخرج لطلبة الھندسة في الجامعة
نفس واالجتماع عن المواطنة، ومن مركز الدراسات عن اللجوء وكلفتھ النفسیة واالقتصادیة علم ال

 .والسیاسیة واالجتماعیة
ملیون دینار، الجامعة ستنجز  ٢٥-  ٢٠مثال، كلفت الحكومة   ٢٠٣٠ –٢٠٢٠سیناریوھات االردن 

 . مثل ھذه السیناریوھات بكلفة ال تتجاوز عشرات اآلالف
لممكن ان یستفید منھا القطاع الخاص وكذلك في الجوانب الربحیة، المشكلة لیست لدینا أبحاث من ا

في الباحثین او اعضاء ھیئة التدریس او االمكانیات العلمیة بل في القطاع الخاص الذي نحتاج ان 
 .یكون قویا مؤمنا بالجامعات ویعمل على تحویل البحث الى منتج
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ع الخاص وإقناعھ بالجدوى االقتصادیة لنتاجات األبحاث ھل ھناك مشكلة في التواصل مع القطا* 
 وبراءات االختراع؟

نحن عندنا جوانب اكادیمیة، اما موضوع الكلفة والجدوى االقتصادیة فیتعلق بالقطاع الخاص، على  -
سبیل المثال شركات االدویة استفادت من االبحاث العلمیة التي اعدھا زمالؤنا لوجود شركات ادویة 

 .صانع في مختلف انحاء العالم واستفادت من ھذه االبحاث وطورت صناعتھالدیھا م
 

اتخذت الجامعة خالل العامین الماضیین اجراءات للحد من العنف الجامعي، ھل اثبتت نجاعة في * 
 الحد من العنف الجامعي؟

، العنف عندما نتحدث عن العنف الجامعي، فنحن نسمیھ في الجامعة االردنیة السلوكات الطائشة -
یبدأ من االسرة والمدرسة والشارع والمسجد والكنیسة والبرلمان ووسائل االعالم والجامعات ھذا 

عاما یكون العنف موجودا لدیھ وال یكتسبھ  ١٨عنف مجتمعي، عندما یأتي الطالب الى الجامعة بعمر 
 .من الجامعة، ثم یبرز العنف على شكل سلوكات طائشة وألسباب تافھة ولحظیة

نا بمجموعة من االجراءات االمنیة وغیرھا، لكن ھذا ال یحل المشكلة فھو مسؤولیة المجتمع من قم
خالل مؤسسات الدولة لتعزیز منظومة قیم االخالق من االسرة والمدرسة والمسجد ووسائل االعالم 

 .والبرلمان وغیرھا
ج أسباب الظاھرة بل فصل الطالب لیس حال بل ھو ترحیل المشكلة الى مكان آخر وبھذا ال نعال

 .نتائجھا
 

 ھل ھناك نیة لرفع الرسوم الجامعیة؟* 
اعلنا مرارا وتكرارا ان الجامعة لن ترفع الرسوم على البرنامج التنافسي او طلبة القوائم ولم تقم  -

بذلك، قمنا سابقا برفع الرسوم على برنامجي الموازي والدراسات العلیا واكتفینا بھذا الرفع، واؤكد 
 .اخرى انھ لن یتم الرفع على البرنامج العاديمرة 

 
 ھل یعني ذلك انكم قد ترفعون الرسوم على برنامجي الموازي والدراسات العلیا؟* 
 .ال زیادة جدیدة وال نوایا -
 

مجلس التعلیم العالي اتخذ قرارات بتعدیل اسس القبول، ما رأیكم بھذه القرارات وھل ستؤدي الى * 
 ات من الطلبة وتصحیح وضعیة الھرم المقلوب في التعلیم العالي؟تحسین مدخالت الجامع

الجامعة بادرت بالثناء على قرار مجلس التعلیم العالي لكنھ لم ینجح في تسویق قرار رفع الحد  -
 .االدنى لمعدل القبول

أعوام باستثناء تخصص  ١٠منذ %  ٨٠الجامعة االردنیة على سبیل المثال لم تقبل معدل أقل من 
نتاج الحیواني في كلیة الزراعة، الرفع ال یؤثر على معظم او لنقل جمیع الجامعات، التأثیر سیكون اال

 .على التخصصات الراكدة والمشبعة التي نطالب اصال بإلغائھا
بالنسبة لجامعات االطراف، نعتبر استثناء ھذه الجامعات من قرار رفع الحد االدنى لمعدل القبول 

رار لم یؤثر ال على الجامعات الرسمیة وال الخاصة في التخصصات المطلوبة ألن مثلبة، وبالتالي الق
الحدود الدنیا لمعدالت القبول في التخصصات المرغوبة في الجامعات الرسمیة والخاصة ال تقل عن 

، وبالتالي % ٧٠، الحقوق والشریعة والتمریض % ٨٠، الھندسة والصیدلة % ٨٥، فالطب % ٧٠
 .على التخصصات غیر المطلوبة والمشبعة والتي یجب التوقف عن القبول بھا القرار یؤثر فقط

اما بالنسبة للقوائم، فلم یطرح على االطالق موضوع قوائم ابناء الشھداء، نحن الذین بدأنا بالطلب من 
ط من  ٢٢مجلس التعلیم العالي ومن الحكومة ومن جاللة الملك والقوات المسلحة ما یتعلق بالمادة 

 .ن التقاعد العسكري وھي التي عالجت ابناء الشھداء والمصابین عسكریاقانو
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عند وضع التشریع لم تكن االوضاع والنوایا كما ھي اآلن، حیث یتم اعطاء جمیع من یتقاعد نسبة 
عجز بغض النظر عن وضعھ الصحي لیتحسن راتبھ التقاعدي وھذا ھدر للمال العام، نحن ال نمانع 

غ، فأبناء القوات المسلحة افنوا زھرة شبابھم وتعبوا وسھروا ورواتبھم متدنیة، في اعطاء ھذه المبال
 .ولكن بشرط ان یستحدث صندوق لتمویل ھذه الفئة

واقترحنا ان تكون موازنة الصندوق من المؤسسات نفسھا مثل الجامعات وجزء من موازنة الدولة  
نة جیدة لھذا الصندوق، كما تم اثارة وجزء من القطاع الخاص والقوات المسلحة لتكون ھناك مواز

جامعات رسمیة خطابا الى رئیس  ١٠ھذا الموضوع في عھد اكثر من حكومة سابقة ووجھت 
ملیون دینار  ٢٥الوزراء الدكتور عبدهللا النسور بھذا الخصوص، ھذا یكلف موازنات الجامعات نحو 

 .سنویا
ً، ھذا حدیث مالي وال یتعلق بتاتا بمقاعد ابناء   .الشھداء الذي لم یناقش في مجلس التعلیم العاليإذا

انا ال ادافع عن المجلس، لكن ھذا الواقع، اقول انھ لم یتم تسویق القرارات بشكل جید، اذا اردنا 
استثناء القبول في تخصص الطب في المكرمة الملكیة السامیة ألبناء العاملین والمتقاعدین من القوات 

 .المسلحة
د المقاعد لھم في ھذا التخصص سیزید ولن ینقص وكذلك الحال ابناء المعلمین، اعتقد واجزم ان عد

فاالعتقاد السائد عند البعض ان مكرمتي القوات المسلحة وابناء المعلمین تستحوذ على مقاعد على 
حساب المقبولین ضمن التنافس ھو اعتقاد خاطئ، لو الغینا ھذه التخصیصات فسیحصل ابناء القوات 

الحل الغاء تخصیصات المقاعد . المعلمین على عدد اكبر من المقاعد ضمن التنافسالمسلحة و
 .واعطاء من یقبل ضمن التنافس من أبناء ھاتین الفئتین منحا دراسیة تمول من الصندوق المقترح

یبقى ھناك جزءان، المدارس األقل حظا، اوال ھذا ال یجوز ویجب ان تصبح افضل حظا، وھناك 
ة بوضع خطة عالجیة لھذه المدارس، ال یجوز مكافأة الراسب وال یعقل أن یكون واجب على الدول

 .ھناك مدارس تجاور الجامعة تكون أقل حظا، ھذا مسيء وال یجوز
قد أفھم أن ھناك مدارس أقل حظا في المناطق النائیة ویتم حل ھذا الموضوع من ضمن خطة من 

شریطة العودة للخدمة في مناطقھم والغاء قوائم  خمسة أو عشرة أعوام بإعطاء ابنائھا منحا كاملة
 .المدارس األقل حظا

الجزء الثاني ھي قائمة أبناء العشائر، عندما انشئت لم یكن ھناك سوى الجامعة االردنیة والیرموك 
ومؤتة، أما اآلن ففي كل محافظة تقریبا جامعة، والجامعة في ھذا الحال ھي األْولى بقبول أبناء 

تتواجد فیھا، وال داعي لتغییر معدالت القبول، ال یجوز قبول طالب حاصل على معدل  المنطقة التي
 %. ٩٠على مقعد یبلغ الحد األدنى لمعدل القبول فیھ %  ٧٠
وضعت لقطاع التعلیم العالي العدید من االستراتیجیات یتشابھ معظمھا أو یكاد یتطابق لكن دون * 

 سویة القطاع؟  تنفیذ لما یرد فیھا أال یؤثر ذلك على 
ال یوجد نقص في االستراتیجیات في المملكة وال في أي قطاع، مشكلتنا في التنفیذ، لدینا استراتیجة  -

، اصبح الحدیث ممال حتى اصبحت االستراتیجیات ٢٠١٧ثم عدلت لتنتھي عام  ٢٠١٥ –٢٠١٠
 .تسمى بأسماء الوزراء، یجب المباشرة بالتنفیذ

لتعلیم العالي لھا عالقة بالوزراء ومجالس التعلیم العالي، الوزراء االخطاء والمشاكل في قطاع ا
تراكمت اخطاؤھم بالتغول على صالحیات مجالس التعلیم العالي ورؤساء الجامعات، واخطاء 

 .المجالس بالتغول على صالحیات رؤساء الجامعات
أجرى مناقالت بین رؤساء جامعات، ثم الوزیر الذي  ٨بدأت أخطاء الوزراء بالوزیر الذي أقال 

رؤساء الجامعات، ثم الذي أجرى أكثر من تعدیل على قانون التعلیم العالي وتغییر شكل مجلس التعلیم 
 .العالي وتغییر المجلس

لم تكن ھناك آلیة محددة الختیار أعضاء مجالس التعلیم العالي أو تعیین رؤساء الجامعات وھذا شكل 
المفروض ان ینص على عدم جواز ترشح عضو مجلس التعلیم  إرباكا، كنا بحاجة لثبات القرار، من
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على مجالس التعلیم العالي ترك تفاصیل القرار للجامعات نفسھا . العالي لموقع رئیس الجامعة
والتركیز على السیاسات، ایضا ھناك طریقة وآلیة تقییم الجامعات التي تنعكس على تقییم رؤساء 

تتبع ھذه الطریقة في العالم، ھناك مقاییس لضمان الجودة او الجامعات، ال توجد دولة في العالم 
دراسة تقییم ذاتي للجامعة تقدمھ بشكل دوري لتقییم اداءات الجامعة، اذا اردت تقییم اداء رئیس 

 . الجامعة یفترض ان یباشر بھا مجلس امناء الجامعة ویقوم بتقییم اداء رئیس الجامعة سنویا
د اآللیة، أنا مع وجود آلیة الختیار رئیس الجامعة وآلیة الختیار مجالس انا مع فكرة التقییم لكني ض

 .االمناء واعضاء مجلس التعلیم العالي
لكن یجب ان تكون آلیة تقییم الجامعة مختلفة عنھا في تقییم اداء الرئیس، فلیس من اإلنصاف تقییم 

ییم اداءاتھ االداریة والمالیة، وال اداء رئیس الجامعة من خالل تقییم اداء زمالئھ، الرئیس تستطیع تق
یجوز الربط بین اداء المؤسسة ومن یدیرھا، نحن نعلم ان بعض المؤسسات تسیر وفق نظام حتى لو 

شھور تدار المؤسسة من قبل اقسامھا في الجامعات، المطبخ الرئیس االكادیمي  ٦غاب من یدیرھا 
ولیس رئاسة الجامعة، اذا كان القسم غیر ھو القسم، ورئاسة القسم في الجامعة على اھمیة كبرى 

متجانس فھناك مجلس الكلیة، واذا كان مجلس الكلیة فیھ إشكالیة ھناك لجنة التعیین والترقیة، وھناك 
 .مجلس العمداء، ھناك مجلس الجامعة ومن ثم مجلس األمناء

من مجلس العمداء اذا اردنا التعدیل وھذا ما اتمناه ان ال یضم مجلس الجامعة في عضویتھ اعضاء 
 .باستثناء اثنین یمثالنھ والباقي انتخاب

ال یجوز ان یقیَّم رئیس الجامعة بزیارة واحدة لمدة یوم او بضعة ایام فیما قیاس االداء وضمان  
 .الجودة یحتاج الى أعوام، ھذا غیر عادل في تقییم اداء رئیس الجامعة وغیر منطقي

 
 بین الجامعات الرسمیة وجامعات القطاع الخاص؟ھل ھناك عدالة في تطبیق المعاییر * 
ھناك عدالة في تطبیق معاییر االعتماد، جزء من وظیفة التعلیم العالي رسم سیاسات التعلیم، بغض  -

النظر عن الجامعات الخاصة او الرسمیة، یجب ان یحظر على جمیع الجامعات رسمیة او خاصة 
 . جامعات نسخا كربونیةقبول طلبة في التخصصات الراكدة وعدم جعل ال

من التخبط الذي حصل ان انشئت جامعة العلوم والتكنولوجیا من رحم جامعة الیرموك لتكون تقنیة 
تطبیقیة، ثم صدر قرار من مجلس التعلیم العالي بإنشاء كلیة طب في جامعة الیرموك وصیدلة 

ً، جامعات مؤتة والح" العلوم والتكنولوجیا"وھندسة، لماذا انشئت  سین والطفیلة نسخ متطابقة، إذا
التعلیم الخاص في امیركا اقوى من الجامعات الحكومیة ألن غایتھ لیس الربح فقط، ھناك تنافسیة 

  .قویة، من حقھ الربح طالما انھ یسھم في رفع سویة التعلیم العالي
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 "األردنیة"وفد من جایكا الیابانیة یطلع على تجربة مكتب االرشاد الوظیفي في 
  
  
طلع وفد من الوكالة الیابانیة للتعاون الدولي جایكا على تجربة مكتب االرشاد الوظیفي ومتابعة ا

 .الخریجین في مكتب صندوق الملك عبد هللا الثاني للتنمیة في الجامعة االردنیة
  

واستمع الوفد خالل الزیارة الى شرح قدمھ مدیر مكتب الصندوق الدكتور اسامة الھباھبة عن مكتب 
رشاد الوظیفي والبرامج والخدمات التي یقدمھا في توظیف طاقات الطلبة وامكاناتھم في برامج اال

 .التأھیل والتدریب، باإلضافة الى دعم االفكار االبداعیة لدیھم
  

وفي ختام الزیارة جال الوفد في مرافق المكتب وتعرفوا على اقسامھ، مبدین اعجابھم بالمستوى الذي 
  .قارنة مع نظرائھ في المؤسسات االخرىوصل الیھ الصندوق م

 ٦:الدستور ص/المدینة نیوز/اخبار االردنیة
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 "األردنیة"ندوة حول التسامح وقبول اآلخر في 
  

رمضان شھر المحبة "نظم المركز الثقافي اإلسالمي في الجامعة األردنیة الیوم ندوة بعنوان 
 .تحدث فیھا كل من الدكتور محمد عید الصاحب والدكتور أحمد العوایشة" والتسامح وقبول اآلخر

  
وتھدف الندوة وفقا لمدیر المركز الدكتور عدنان العساف إلى إیضاح أھمیة اتباع أسلوب التواصل 
والحوار والنقاش مع اآلخرین، وخاصة في شھر رمضان الفضیل الذي یغسل النفوس ویطھر القلوب 

 .ویجمع األسر على محبة وطاعة وتسامح
  

وقبول اآلخر والصبر وكظم الغیظ واحترام وتحدث الصاحب في محاضرتھ عن أھمیة ثقافة التسامح 
االدیان االخرى والتعایش السلمي معھا دون اإلساءة لھا؛ انطالقا من التعالیم الدینیة التي تحث على 
حسن الجوار والمعاملة اإلنسانیة الرقیقة التي تقوم على الود والمحبة والسالم، مؤكدا أن األردن 

 .ترك والحوار وقبول االخریعتبر انموذجا في ثقافة العیش المش
  

بدوره أشار العوایشة خالل الندوة إلى أن التربیة السلیمة تعد عامال رئیسا في تغلیب لغة الحوار على 
العنف، وتعزیز القیم واألخالق والسلوكیات اإلیجابیة في نفوس أبنائنا، منوھا أن اإلسالم رسالة 

لمحبة وھو دین الوسطیة واالعتدال الذي ینبذ العنف إنسانیة تحمل قیم العدالة والتسامح واالخوة وا
 .والتطرف واالرھاب ویصلح لكل زمان ومكان

  
  .وفي ختام الندوة أجاب المحاضرین عن أسئلة واستفسارات الحضور والطلبة

 ٤: االنباط ص/٤ :الغد ص/٤:الدستور ص/اخبار االردنیة
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 األردنیة تزف للوطن بشرى إنتاج الوقود من نبتة الجوجوبا
  

األردنیة في سجل تمیزھا؛ لتزف إلى الوطن بشرى  وتتوالى النجاحات التي باتت تسطرھا الجامعة
الثة أعوام من جدیدة بإیجادھا حال لمواجھة أزمة الطاقة التي أصبحت تؤرقنا جمیعا؛  فبعد أكثر من ث

العمل الجاد على مستوى الفكرة والتصمیم والتطویر التقني؛ نجحت الجامعة مؤخرا في استغالل نبتة 
 .الجوجوبا في إنتاج وقود یمكن استثماره مستقبال كبدیل للوقود التقلیدي

  
حمد وقد استطاعت الجامعة وبجھود مشتركة بین مدیر مشروع ماجستیر الطاقة المتجددة الدكتور أ

السالیمة ورئیس قسم الھندسة الكیمیائیة الدكتور زیاد الحمامرة وبدعم من عمادة البحث العلمي 
وفریق طالبي من كلیة الھندسة؛ تصمیم جھاز احتراق في مختبراتھا لحرق زیت ھذه النبتة وانتاج 

 .انعنوع من الوقود یمكن اسخدامھ في عدة اغراض قتصادیة كالتسخین والتدفئة وتشغیل المص
  

من أوائل المشاریع البحثیة لدراسة سلوك تفاعالت اإلحتراق  -وفقا للسالیمة  -ویعد المشروع 
الجزئي للخلیط المكون من زیت الجوجوبا ووقود الدیزل، وتأثیر بعض العوامل كدرجة حرارة 

تخدامھ الھواء ومعدل تدفق الوقود، إضافة إلى قیمة نسب الھواء والوقود، وذلك من أجل تشجیع اس
 .كمصدر للطاقة المتجددة في تقنیات االحتراق التقلیدیة

  
وأوضح السالیمة في حدیثھ ان النتائج التي تم التوصل إلیھا مشجعة جدا ویمكن استخدامھا فعلیا 
وعلى نطاق واسع في الصناعة واالستخدامات االخرى بعد تطویر المشروع تجاریا، منوھا إلى أن 

أشھر قلیلة في مجالت علمیة دولیة حیث تقوم إحدى طالبات الماجستیر في النتائج ستنشر في غضون 
 .الكلیة حالیا على تنفیذ ھذا المشروع

  
من وزن ھذه النبتة زیت نقي یمكن استغاللھ %  ٥٠ - %  ٤٠وما یمیز الجوجوبا بحسب السالیمة أن 

یت على اإلحتراق عن السوالر اقتصادیا في عدة مجاالت أھمھا إنتاج الطاقة بینما تزید قدرة ھذا الز
؛ كما تنتج ھذه النبتة عوادم أقل، لذا فھي تحافظ على البیئة وتقلل من نسبة اإلنبعاثات %٧بمقدار 

وتحافظ الجوجوبا علي اآلالت لفترة أطول، مشیرا إلى أن جمھوریة مصر نجحت فعال في إدخال 
لیدي، وھي ترزع ھذه النبتة بكمیات كبیرة ھذه التقنیة في تشغیل مصانع بدال عن استخدام الوقود التق

 . في أراضیھا
ورغم توافق ظروف زراعة ونمو ھذه النبتة في األردن؛ إذ انھا تنمو في بیئة صحراویة وجافة وھي 
بیئة موجودة في مناطق واسعة في المملكة، إضافة إلى أنھا التحتاج إلى كمیات كبیرة للري مع 

ھا؛ إال أن ھناك معیقات لتطویر المشروع على شكل واسع بسبب إمكانیة استخدام میاه الصرف لریّ
قلة تواجد ھذه النبتة بكمیات تكفي الستخدامھا على نطاق واسع، فھي تتواجد حالیا في مزارع خاصة 

 .على طریق المطار وبعض مناطق اربد، إلى جانب ارتفاع ثمنھا بشكل ملفت
 

التي أصبحت تكشف عنھا مؤخرا واحدا تلو اآلخر؛  سبقا في حجم المشاریع" األردنیة"وبذلك تسجل 
والتي تصب في مصلحة ابنائھا وتعلي من شأن الوطن في مجاالت مختلفة، على غرار أنھا نتاج 
مكثف لتكاتف جھود العاملین فیھا ومضیھا بعزیمة وإصرار نحو تحقیق أھدافھا، والتقدم بخطى ثابتة 

  .نحو العالمیة

 ٨:الرأي ص/٤:الدیار ص/المدینة نیوز/٤:الدستور ص/السوسنة/بانوراما/بترا/الردنیةأخبار ا
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 عراب قرار رفع معدالت القبول و إلغاء مقاعد أبناء الشھداء وأدوار جدلیة أخرى بشیر الزعبي. د
 

أكدت مصادر ل طلبة نیوز بأن عراب قرار مجلس التعلیم العالي رفع معدالت القبول والذي وصفھ 
النسور بأنھ في غیر وقتھ ھو رئیس ھیئة االعتماد الدكتور بشیر الزعبي والذي كان رئیس لجنة 

اسة أسس القبول في الجامعات االردنیة وكانت اللجنة تضم أعضاء منھم الدكتور عبدهللا شكلت لدر
 ..وغیرھم .الملكاوي والدكتور مار سلیم 

وبحسب المصادر فإن اللجنة نسبت بعدد من القرارات منھا تخفیض حصص أبناء الشھداء وإلغاء 
افظات إال أن مجلس التعلیم العالي السابق االستثناءات ألبناء القوات المسلحة والمعلمین وأوائل المح

 .رفض ھذه التعدیالت على األسس ولم یتم تمریر سوى قرار رفع المعدالت 
ھذا ویلعب الدكتور بشیر الزعبي في اآلونة األخیرة أدوار كثیرة على الساخنة األكادیمیة محط جدل 

لتكنولوجیا علما بأنھ قبل سنتین واسع حیث أنھ لعب دور في موضوع التجدید لرئیس جامعة العلوم وا
 .كتب تقریرا لوزیر التعلیم العالي أوصى فیھ بتحویل أحد ملفات الجامعة إلى القضاء ومكافحة الفساد 

كما وأنھ لعب دور في التصویت ضد الدكتور عبدهللا الموسى رئیس جامعة الیرموك واقنع الدكتور 
 .امین المشاقبة بالتصویت ضد الموسى 

 
ذلك كلھ أن الزعبي قام بتعزیز توصیة وزیر التعلیم العالي الدكتور لبیب الخضرا بتغییر  یضاف إلى

مجلس التعلیم العالي وذلك من خالل إقناع رئیس الوزراء الدكتور عبدهللا النسور بأن المجلس 
 یشاكسون الوزیر وان الوزیر ال یستطیع أن ینفذ خططھ بسبب األعضاء حیث أن العالقة بین الزعبي

صغیرة وكبیرة في التعلیم  والنور قویة لدرجة أن النسور یثق جدا بالزعبي ویعتمد علیھ في كل
  .العالي

 شؤون جامعیة

 طلبة نیوز
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 تستحدث دبلوما في االعالم االلكتروني" الیرموك"
  

استحدث مركز الملكة رانیا للتعلیم المستمر وخدمة المجتمع في جامعة الیرموك دبلوما مھنیا في 
 .لتلبیة حاجات سوق العمل المحلي والعربيالصحافة االلكترونیة 

 
واشار مدیر المركز الدكتور ھیثم بني سالمة الى سعى المركز الستحداث عدد من برامج الدبلوم 
المتخصصة في المجاالت المھنیة والمعرفیة التي لھا ارتباط حقیقي بسوق العمل على المستویین 

 .المحلي والعربي
 

إعداد الكوادر البشریة المؤھلة القادرة على العمل في مجال صیاغة واوضح أن البرنامج یھدف إلى 
وتوضیح , الخبر الصحفي في المواقع االلكترونیة والكتابة المتصلة بالحدیث الصحفي االلكتروني

 .أسالیب وطرق الحمالت الصحفیة االلكترونیة وقوة تأثیرھا وكیفیة التخطیط لھا
 

ذا البرنامج ھم طلبة الثانویة العامة الناجحون والذین لم یحالفھم ولفت الى أن الفئات المستھدفة من ھ
الحظ والراغبون في االلتحاق بسوق العمل وطلبة كلیتي اإلعالم واآلداب الراغبون بزیادة مھاراتھم 

 .وتنمیة قدراتھم في المجال الصحفي
 

لمساقات المتخصصة في وبین أن دبلوم الصحافة االلكترونیة یتناول ضمن خطتھ الدراسیة عددا من ا
, والمھارات اللغویة, ووسائل االتصال الجماھیري, الخبر والحدیث الصحفي والكتابة الصحفیة

  .والتصویر الصحفي, والرأي العام والدعایة

 ٧:اللدستور ص
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 !منظومة االلتحاق في الجامعات االردنیة 
  

  مثقال عیسى مقطش
ي اسس القبول في جامعاتنا بما ینسجم مع قدرات متى وكیف سیتم اعادة النظر ف: نبدأ المقال بسؤآل 

الطلبة وتحصیلھم العلمي في المواد العلمیة واالدبیة ؟ ویأتي الحدیث حول ھذا الموضوع مواكبة 
واذا كان الھدف ! لقرارات رفع الحد االدنى لمعدالت القبول في الجامعات االردنیة العامة والخاصة 

عي في التعلیم الجامعي ، وتحسین جودة التعلیم العالي ، فاننا من ھكذا قرارات ھو تحقیق تمّیز نو
 :نرغب وضع المقترحات التالیة بین ایدي المختصین 

 
ضرورة اعطاء الجامعات العامة منھا والخاصة ، احقیة كاملة في وضع المقاییس المعیاریة : اوال 

السیكیة المستندة الى المعدل العام الضابطة للقبول في الجامعة كل على انفراد ، غیر تلك الطریقة الك
وھذا النھج سیمكن الجامعات من التنافس بشكل اكبر فنیا . في امتحانات الدراسة الثانویة العامة 

كما . واكادیمیا ، ویسھم بفعالیة في تركیزكل جامعة على االبداع والتمیّز في حقول علمیة محددة 
من اسس تقییم المتقدمین للحصول على وظائف سیمكن جھات العمل من اضافة بند جھة التخرج ض

 .شاغرة ، وھو معمول بھ في العدید من دول العالم المتقّدم 
 

اخضاع الطلبة الجدد المقبولین في الجامعات لمراحل تھیئة نوعیة ضمن برنامج یستند الى : ثانیا 
قدیم احصائیات وت.. اجراء مراجعة شاملة للتخصصات المتوفرة كما ونوعا في السوق االردنیة 

رقمیة حول االعداد المتوفرة ، ومدى حاجة االسواق محلیا ، واضافة نسبة معینة تقدیریة للطلب 
علبھا اقلیمیا وعربیا ، وذلك بھدف تعریف الطلبة المقبلین على الدراسة الجامعیة واولیاء 

سنوات الخمس االموربالتخصصات المشبعة ، باالضافة الى تحلیل مقارن للعرض والطلب خالل ال
 .اآلخیرة 

 
ان تحدید اسس القبول بما ینسجم مع قدرات الطلبة ھو توجھ عملي واخذت بھ العدید من الدول : ثالثا 

كیف یمكن : ولكن السؤآل ھو . ، ضمن آلیة عملیة ومعروفة ، وحققت نتائج نوعیة وابداعیة 
؟ فھل التقییم سیكون !توجیھي للجامعات ان تتعرف على قدرات الطالب فور نجاحھ في امتحانات ال

فان " نعم " ؟ واذا كانت االجابة !على اساس العالمات الفرعیة في المواد سواء كانت ادبیة ام علمیة 
وربما سیؤدي ھذا التوجھ الى الحاق ظلم بعدم ! الوضع سیراوح مكانھ ، مع بعض التقدم البطيء 

 ! قبول طلبة في تخصصات یرغبون فیھا 
 

ال تستطیع اي جامعة او لجنة القبول الموحد تحدید میول الطالب من .. الواقع العملي وفي : رابعا 
وھناك ظروف مختلفة یمر بھا . خالل العالمات التي حصل علیھا في المواد العلمیة او االدبیة 

 فاننا نقترح ان.. وفي سبیل االستناد الى اسس عملیة في القبول ! الطالب خالل امتحانات التوجیھي 
یخضع جمیع المقبولین حسب المعدل العام الى عام دراسي تحضیري حسب فرع التخصص في 
التوجیھي ، ویتم التقییم على مدار العام ، وبالوقت نفسھ ینضج الطالب خالل ھذا العام ، ویصبح في 

 !حالة فكریة ونفسیة یقوى من خاللھا على تحدید التخصص الذي یبدع فیھ 
 

 مقاالت

  عمون
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 لس التعلیم العالي الجدید بمستوى التطلعات؟ھل تأتي نتائج مج
  د نضال یونس.أ

االھتمام غیر العادي بتغییر مجلس التعلیم العالي الجدید یضعنا في آفاق الوعي االكادیمي العام 
ُعطى لمن یستحقھا فى مجال القیادة واالدارة  بإدراك مھمات القادمین، وأن االرادة الملكیة السامیة ت

ام ، وھى باألساس حافًز ألن یكون العمل المخلص وسیلة التقویم والتكریم حتى إن وخدمة الصالح الع
جاللة الملك عبد هللا الثاني قال في رسالة وجھھا إلى رئیس الوزراء عندما أمر بتشكیل لجنة وطنیة 

تحلیل اعداد جیل من الشباب القادر على التفكیر المستنیر وال«لتنمیة الموارد البشریة، انھ ال بد من 
، وھو «واإلبداع والتمیز، والمدرك لحقوقھ وواجباتھ، والحریص على المشاركة اإلیجابیة والمثمرة 

 ..أھتمام القائد الكبیر بابنائھ ، وبنفس الوقت المراقب الدقیق لكل ما یجري في بلده
طویر التعلیم أمام مجلس التعلیم العالي الجدید تحدیات كبیرة في تنفیذ ومتابعة خطط واستراتیجیات ت

العالي، التي یجب أن تضع الوزیر قبل المجلس أمام مسؤولیاتھ في مواجھة إدارتھ ومتطلباتھا، فلیس 
تنقصنا الكفاءات وإنما توظیفھا في مجالھا الصحیح، أي أن التحدیث والتطویر والنھوض بمستوى 

ً التعلیم والبحث العلمي واالھتمام باألداء ھو المھم فى المرحلة القادم ة، قبل أن تكون المصلحة قیدا
ً، والذھاب لخلق العوائق كما رأینا وشھدنا في االشھر الماضیة أن أدوار بعض اعضاء  وعائقا

لدرجة أن المتابع لما كان یدور فى اروقة المجلس لم یعد یعطي االھتمام » تعطیلیة«المجلس 
صقور المجلس السابق، الذین للتصریحات واإلنجازات والتعلیقات على المواقع االلكترونیة عن 

أصروا على ترشیح انفسھم لرئاسة الجامعات االردنیة، ولعل التقید بأمانة العمل ومبادئ الدیمقراطیة 
فى حل المجلس لمواجھة االزمات المتالحقة » جریئة«جعل وزیر التعلیم العالي یتخذ خطوة 

تكشف عن الفارق بین أشخاص أثبتوا  ومباشرتھ في التعاطي معھا من دون التفاف علیھا، وھذه حقیقة
، الذي یعیش على التنظیر وتوجیھ االتھامات »المعظم نفسھ«وجودھم بالعمل المیداني ال أسلوب 

 .لالخرین
ال عذر ألي شخص قیادى سواء أكان بدرجة وزیر أم رئیس جامعة أم عمید أم عضو لجنة طالما 

ت المھمات ومنحت الصالحیات، ولذلك نحتاج الدولة اعتمدت النزاھة والشفافیة فى عملھا، وسھل
لمراقبة عمل المجالس واللجان وتغییر اعضائھا متى لزم االمر حین تصبح العضویة غایة لتحقیق 

 ..مآرب خاصة ال مسؤولیة أدبیة وأمانة
اعضاء مجلس التعلیم العالي الجدد یحملون ذات الكفاءات، ومر الكثیر منھم في مواقع اداریة متعددة، 

باعتبار أن » االنانیة«أن الخبرات لدى الجمیع موجودة وتبقى الجدیة واإلبداع والتخلص من  أي
المھمة القادمة للمجلس أمام اختبار الوسط االكادیمي المراقب ، تفرض أن نرى اتجاھات تتناغم مع 

یعني التقلیل  أداء وزیر التعلیم العالي، الذي یحاول جاھدا احداث نوع من التطویر واإلنجاز، وھذا ال
ً یلیق بمسیرة التعلیم العالي ودوره فى  من دور المجلس السابق، وإنما خلق المنافسة بأن نرى عمال
بناء الوطن و األمة، وتفكیك التعقیدات والمماحكات التي طبعت أعمال المجلس السابق، وأصبحت 

 .رة اخرىمثار استھجان الجمیع بالمراوحة تارة او التشكیك فى قدرات االخرین تا
ال بدیل عن التفاؤل فى المرحلة المقبلة، وال أحد یشكك بصدق النوایا، لكن رسالة الملك عبد هللا 

ھي جوھر المھمات » المشاركة اإلیجابیة والمثمرة«الثاني لرئیس الوزراء وتأكیده على ضرورة 
وجود النماذج  والوصیة الصادقة ألننا نحتاج اإلخالص لیس في تحقیق المآرب الخاصة وإنما في

ً أمام مسؤولیاتنا تجاه الوطن والمواطن،  التي تحتذى في السلوك والصدق األمانة ألننا جمیعا
فالمناصب تكبر بعمل أشخاصھا المخلصین، أو تصغر بسوء أدائھم وأنانیتھم المفرطة، ونرجو ان 

األمانة لمن یستحقھا حتى تكون االرادة الملكیة السامیة باعادة تشكیل مجلس التعلیم العالي قد حّملت 
  .تكون األعمال بمستوى التطلعات

  طلبة نیوز
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 حوار وطني إلصالح التعلیم
 عصام قضماني

مع أن كل ما فعلھ , ألنھ نجح في ضبط إمتحان التوجیھي , نال وزیر التربیة والتعلیم اإلشادة والمدیح 
زام باإلمتحان ھیبة لكن غرس القناعة باإللت, ھو منع الغش وتسرب اإلمتحان بمساعدة الشرطة 

وأھمیة لمستقبل التعلیم عملیة تحتاج الى جھد أكبر من مجرد تسلیم أوراق اإلمتحان للجان القاعات 
 .مختومة تحت حراسة الشرطة

بالمقابل وقع وزیر التعلیم العالي تحت القصف إلحیائھ إتجاھات إصالح التعلیم العالي وھي لیست من 
 .سبقھ الیھا وزراء قبلھ وھي قناعة لمجالس التعلیم العالي المتعاقبةإجتھاداتھ وال من إختراعھ فقد 

والخل في التعلیم , ومرة جدیدة الخلل ال یبدأ مع امتحانات الثانویة العامة بل منذ الصفوف األولى 
فماذا فعلت وزارة التربیة والتعلیم لإلصالح , العالي لیس منقطع بل ھو مرتبط بتشوھات التعلیم العام 

إلغاء تخصصات فرعیة وإبقاء أخرى بینما ال تزال القنبلة الموقوتة مخبأة وكانت أشد عالماتھا  غیر
الف  ١٠٠طالبا تقدموا المتحان الثانویة العامة ال یقرأون وال یكتبون و أن  ٦٢٤خطورة ھي أن 

 .طالب ال یستطیعون قراءة الحروف العربیة او االنجلیزیة
بین السیاسة , التعلیم أوال حتى في ظل صخب تحدید األولویات  لحل إصالح, لو أن إستفتاء تم 

 .واالقتصاد لكن إصالح التعلیم لن ینجح طالما أن الحلول التقدمیة تواجھ بالرفض والتأجیل
باعتبار أنھا سیاسات , صحیح أن سیاسات التعلیم العام والعالي ال یجب مناقشاتھا في غرف مغلقة 

أن إشراك المجتمع فیھا ضرورة لكن ال یجب أن نغفل أن النقاش عامة تمس المجتمع بأكملھ و
 .المجتمعي حولھا كان یخرج عن أھدافھ ویتحول الى اإلحتجاج والرفض

في اإلمارات مثال دعت الحكومة الشعب إلى المشاركة في أكبر عصف ذھني لتولید األفكار والحلول 
تطویرھما , ا وطنیة رئیسة ومصیریة اإلبداعیة في قطاعي الصحة والتعلیم باعتبارھما قضای

مسؤولیة مشتركة بین الشعب والحكومة، ، وتلقت آالف المساھمات عبر مواقعھا االلكترونیة 
وخصص یومان لعقد خلوة ، لمناقشة ھذه األفكار التي حللھا وحصرھا فریق من الخبراء لتضمینھا 

 .خطة تطویر التعلیم
لعالي مقابل حوار عام حولھا فإذھبوا الى حوار وطني عام إذا كان تأجیل قرارات إصالح التعلیم ا

  .یتعمق في مشاكل التعلیم العام والتعلیم العالي قبل فوات الفرصة

  ٢٢:الرأي ص
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 اإلعالنات

 ١٠:الغد ص/٨:الدستور ص/٢٢:الرأي ص
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 الصریح - موسى خلیل موسى غانم  -
 حنینا -عفیفھ یوسف بشارة سكران  -
 الشمیساني -عائدة سامي یوسف الخیري  -
 بلدة الحصن -جمیلة ابراھیم الخطیب  -
 المفرق - حسنیة نمر حجازي  -
 العبدلي - خلیل ابراھیم داود غندور  -
 البنیات - حلمي محمد حسین الموسى  -
 دیوان الحمصي -عفاف رمضان ابو ارمیلة التمیمي  -
 الحصن - دالل ناصر موسى الحتاملھ  -
 المدینة الریاضیة -سیرت عبدالحافظ عبدالغفار زلوم  -
 الذراع الغربي -و حجیر ملحم احمد محمد اب -
  شفابدران –حسن الشیخ سعید الخالدي  -

 الوفیات 

 الرأي 
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  أجواء ایجابیة وارتیاح عام ساد لقاء وزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون اإلعالم ومدراء
اللقاء الذي شھد تسلیم أحد ...الدفاع المدني واألمن العام والدرك مع أھالى معان أول أمس

ذوو .. عبر عن الثقة ما بین األھالي وتلك األجھزة.. لة لألجھزة المختصةالمطلوبین للعدا
وھو ما التزمت بھ الجھة .. المطلوب طالبوا باحسان معاملة ابنھم وتوفیر محاكمة عادلة لھ

  .التي تسلمتھ
  

  في عدد أمس بعنوان احباط مخطط ارھابي ضد » الرأي«حظي الخبر الذي انفردت بھ
ي وعربي ودولي الفت إذ تصدر صدر النشرات اإلخباریة والتحلیالت المملكة باھتمام محل

ووسائل اإلعالم المختلفة، ومواقع التواصل االجتماعي واعتبره المحللون من أھم االنفرادات 
  .الصحفیة خالل الفترة الماضیة

  
  أن وزیرا یفكر جدیا في تقدیم استقالتھ من الحكومة في ضوء مستجدات » عین الِرأي«علمت

  .حدثت مؤخرا
  

  وزیر أحال موظف في وزارتھ الى التحقیق وفق نظام الخدمة المدنیة لتجاوزات كبیرة قام
  .بھا ھذا الموظف

  
  جمعیة للسیدات في الجنوب تم غض الطرف عن تجاوزاتھا المالیة واإلداریة ألسباب غیر

  .معروفة 
  

  اقشة تحویل المبادرة الى أجلت اجتماعھا العام المزمع عقده في رمضان لمن» زمزم«مبادرة
  .حزب من عدمھ الى ما بعد عطلة عید الفطر

 زوایا الصحف 

 عین الرأي
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  اعتبرت جاللة الملكة رانیا أن فتیاتنا الشابات مصدر إلھام لجاللتھا وذلك في تعلیق لجاللتھا
تجمعھا بطالبات إحدى المدارس، حیث » االنستجرام«على صورة نشرتھا على حسابھا 

ا الشابات بأفكارھن الخالقة وإنجازاتھن الرائعة، في رمضان العام دائما تلھمني فتیاتن: (كتبت
  ).خالل زیارة الى احدى المدارس، مدرستي في الرصیفة ٢٠١٠

  
  تنظم الھیئة المستقلة لالنتخاب الساعة الحادیة عشرة من صباح الیوم الثالثاء لقاء مع ممثالت

نسائیة حول توجھھا لتبني استراتیجیة الھیئات النسائیة في اطار سعیھا للتشاور مع الحركة ال
فرعیة متخصصة بادماج النوع االجتماعي في عمل الھیئة وفي االنتخابات بما یشمل 

  .مشاركتھا في العملیة االنتخابیة بكافة مراحلھا
  

تطلق قناة الجزیرة تغطیة خاصة الیوم الثالثاء ولمدة اربعة ایام في الذكرى االولى لحرب 
، یتم خاللھا عرض الذكریات للحرب االلیمة وسیتم فتح »یف حالكغزة ك«غزة بعنوان 

 ملفات الواقع وتحدیاتھ
  یقیم رئیس الوزراء االسبق المھندس علي ابو الراغب حفل غداء یوم السبت االول من شھر

آب المقبل في مدینة الحسین للشباب بمناسبة زفاف نجلھ محمد على كریمة السید حسان 
  .بروكم..محمد علي الرجال 

   * ضبطت الجھات المختصة صاحب كوخ یبیع القھوة خالل ساعات النھار، وتم اتخاذ
اإلجراءات القانونیة الالزمة بحقھ وتحویلھ الى الحاكم االداري التخاذ اإلجراءات االداریة 
التي كان محافظ اربد الدكتور سعد الشھاب قد أعلن عنھا وأكد علیھا اكثر من مرة حفاظا 

  .لشھر الفضیلعلى حرمة ا
  * وجود وافدین من سوریا متسربین من من مخیمات اللجوء » صنارة الدستور«رصدت

االنساني في االردن یعملون یوظیفة حارس عمارة في عمان ویشرفون على تشغیل شقق 
 مفروشة وتأجیرھا بالساعات واألیام دون توثیق بیانات مستأجریھا لغایات التنسیق األمني

 الجامعة االردنیة ثمنت جھود متصرف اللواء محمد الرفایعة في التواصل  لجنة اھالي لواء
 .والتعاون المثمر بما یخدم المصلحة العامة للمنطقة 

 صنارة الدستور
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 یعقد في الھیئة المستقلة لالنتخاب الیوم، لقاء مع ممثالت الھیئات النسائیة األردنیة .
ائیة، حول توجھھا لتبني اللقاء یأتي في إطار سعي الھیئة للتشاور مع الحركة النس

استراتیجیة فرعیة متخصصة بإدماج النوع االجتماعي في عمل الھیئة، وفي 
 .االنتخابات، بما یشمل مشاركتھا في العملیة االنتخابیة بكافة مراحلھا

  وجھ النائب خلیل عطیة سؤاال لرئیس الوزراء عبد النسور، طلب فیھ إجابتھ عن
ي، آلخر خمس سنوات، باستثناء الودائع حجم استثمارات الضمان االجتماع

والسندات الحكومیة، ونمو الموجودات، مطالبا بتفصیل ھذه المعلومات والعائد 
االستثماري للضمان، قبل التضخم وبعد التضخم، وكم بلغت تحویالت الضمان 

 .السنویة آلخر خمس سنوات

  ،یعقد الجمعة المقبل المجلس العلمي الھاشمي الثامن والسبعین، الرابع لھذا العام
المجلس العلمي یعقد في قاعة ". المواطنة أساس لبناء الدولة"تحت عنوات 

المؤتمرات الكبرى في المركز الثقافي اإلسالمي التابع لمسجد الشھید الملك المؤسس 
 .في العبدلي

  في بادرة إیجابیة، یقیم رجال دین مسیحي ومسلم في ماركا مادبة إفطار رمضانیة
بعاء في كنیسة ماركا، تعبیرا عن التعایش الدیني الذي یلف المجتمع غدا األر
 .األردني

 فرع األردن یعقد الیوم اجتماعھ السنوي في رواق الفحیص، / ملتقى النساء العالمي
الملتقى یقیم مأدبة إفطار لألعضاء عقب . لبحث التقریر اإلداري للھیئة اإلداریة

 .االجتماع

 اإلرھابي، وسط محاوالت رسمیة " داعش"را بتنظیم نجل أحد النواب التحق مؤخ
  .مستمرة الستعادتھ من تركیا

 زواریب الغد
  



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  قرر مجلس الوزراء احالة المحافظین بوزارة الداخلیة على التقاعد وھما؛ سامح المجالي

المنتدب من قبل الدیوان الملكي لدى وزارة الداخلیة من اجل ادارة ملف شؤون العشائر في 
محافظ محمود جراد النعیمات المستشار لدى مستشاریة شؤون العشائر الوزارة تنمویا وال

  .عاما ١٥وتزید خدمة المجالي والنعیمات كمحافظین اكثر من 
  

  ان اجھزة الدولة الرسمیة االمنیة والمدنیة لن تتسامح من ایة فكرة او بذرة " كوالیس"علمت
رصد عدد من المخاوف التي  لزرع الفتنة الطائفیة والمذھبیة بین االردنیین خصوصا بعد

سجلت لدیھا مؤخرا خصوصا في ظل الصراع الطائفي الذي یسجل حضورا بقوة لدى دول 
  .الجوار التي یعصف بھا الصراع الطائفي والمذھبي

  
 قرب زیارة ملكیة لمحافظة معان ، خصوصا بعد التمھید الذي " كوالیس"رجحت مصادر لـ

ماد ورافقھ وزیر الدولة لشؤون االعالم واالتصال جاء اثر زیارة وزیر الداخلیة سالمة ح
محمد المومني ومدراء االمن العام والدرك والدفاع المدني .الناطق الرسمي باسم الحكومة د

للمدینة امس االول نجحوا بطي ملف المطلوبین نھائیا والتوجھ نحو االتفاق على ملفات 
  .في المحافظة التنمیة واالستثمار ومعالجة الفقر والبطالة وغیرھا

  
  اكد وزیر الداخلیة سالمة حماد انھ اتفق مع النواب حول السیر بمشروع الالمركزیة قدما

وذلك باجراء بعض التعدیالت على المشروع التي تم تسجیلھا من خالل الحوار الوطني من 
الدورة  ، المشروع تم ادراجھ على اجندة-القانونیة واالداریة  –قبل اللجنة النیابیة المشتركة 

االستثنائیة السابقة لمجلس النواب وقد اتمت اللجنة النیابیة النظر بھ ورفعھ الى النواب للسیر 
  .باقراره

  
  استھجن وزیر الداخلیة سالمة حماد من قیام االجھزة المعنیة بسحب الرقم الوطني من سیدة

ھا وذلك بعد على حد تعبیر ١٩٤٨وتقیم في المملكة ولم تغادرھا منذ  ١٩٣٩مولودة منذ 
لدائرة االحوال المدنیة " العرب الیوم"قصة تلك السیدة، اثناء مراجعة " العرب الیوم"سرد 

  .والجوازات المر خاص، حیث وعد الوزیر باالطالع على القضیة
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