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 ٣  كنموذج لتمكین المجتمعات المحلیة" خیر الكورة"تستعرض " فاین"
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تكلیف أساتذة جامعات لوضع تصور لھموم الشباب : العین الحمود
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 ٥  ملیون دینار العجز المالي للجامعات ٧٩،٧

 ٦  ملتقى في العقبة یدعو لنبذ العنف والتطرف
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  المجتمعات المحلیة كنموذج لتمكین" خیر الكورة"تستعرض " فاین"
  

فاین الصحیة "شاركت مجموعة 
، إحدى المجموعات الرائدة "القابضة

ً في صناعة منتجات  الورق عالمیا
الصحي وحلول التعقیم المبتكرة، 

رنامج المسؤولیة وكجزء من ب
االجتماعیة للمجموعة، في النشاط 
الذي نظمھ طلبة قسم التسویق في 
كلیة األعمال في الجامعة األردنیة 

ً بعنوان  ال للعنف ونعم "مؤخرا
، وذلك "للمسؤولیة االجتماعیة

بھدف إطالع الطلبة على النجاح الذي 
" خیر الكورة"حققتھ مبادرة 

باعتبارھا نموذجا رائدا للجھود التنمویة والمسؤولیة واستعراض مقوماتھا وإنجازاتھا 
    .االجتماعیة، أسھم في تحقیق التمكین االقتصادي واالجتماعي للمجتمع المحلي

وخالل النشاط الذي اشتمل على عدة فعالیات توعویة كان من أبرزھا معرض ضم عددا من 
دي بالسالم ونبذ العنف، وعرضا المشاریع التي صممھا طلبة الكلیة والتي تناولت موضوعات تنا

بتوزیع الھدایا المؤلفة من إحدى المنتجات " فاین الصحیة القابضة"مسرحیا ھادفا، قامت مجموعة 
بتصنیعھا إثر النجاح في زراعتھا وتجھیزھا وإنتاجھا " خیر الكورة"التي قام المجتمع المحلي في 

  . وتعبئتھا على المشاركین
إن أھمیة : "، سلیم كرادشة"فاین الصحیة القابضة"س التنفیذي لمجموعة وفي ھذا اإلطار، قال الرئی

تكمن في مساھمتھ في تحفیز االقتصاد المحلي للمجتمعات وبالتالي توفیر " خیر الكورة"برنامج 
فرص عمل حقیقیة وتحقیق االزدھار االقتصادي واالجتماعي المستدام؛ حیث یعتبر من أھم نتائجھ 

فرد والمجتمع، ولعل أھم إنجاز نفخر بھ ھو توفیر حیاة كریمة لآلالف من أبناء تأمین دخل مستدام لل
وقد استطاع البرنامج تحقیق الفوارق اإلیجابیة في حیاة . المجتمع المحلي المستفیدین من ھذا البرنامج

 ٣٢٠آالف شخص، ینتجون ما یزید على  ٦الكثیرین؛ حیث وصل عدد المستفیدین منھ إلى أكثر من 
  ."ا مختلفامنتج

إن دوركم محوري؛ إذ نعول علیكم في حمل رایة البناء وتحقیق : "ووجھ كرادشة رسالة للشباب قائالً 
التقدم في محاور التنمیة المجتمعیة بھدف المساھمة المتوقعة منكم في تحقیق االكتفاء الذاتي 

للعمل كشركاء مع  لمجتمعاتكم المحلیة على الصعیدین االقتصادي واالجتماعي، كما نعول علیكم
."مؤسسات القطاع العام والخاص في ترسیخ قیم المسؤولیة المجتمعیة والمواطنة الحقیقیة

 أخبار الجامعة

  ٥:الغد ص



  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 

4 

  
  
  

  
  تكلیف أساتذة جامعات لوضع تصور لھموم الشباب ومشاكلھم: العین الحمود

  
لمنتدى قال امین عام منتدى برلمانیي العالم العربي للسكان والتنمیة العین مروان الحمود امس ان ا

بصدد عقد لقاء شبابي برلماني عربي بھدف تحصینھم من اآلفات المتمثلة بالفكر المتطرف 
  .والخدرات والسیما انھم ھم عماد المجتمعات واساسھ

ودعا في احتفال جمعیة اھل الجبل للتنمیة البشریة في المفرق ببدء برنامج تعزیز التماسك االجتماعي 
الممول من الوكالة االمیركیة لالنماء الدولي الى التصدي لالفكار " تماسكنا.. منعتنا"تحت شعار 

الغریبة التي تتعارض مع قیمنا وعاداتنا وتقالیدنا وموروثنا االجتماعي واالخذ بیدھم والسیما في ھذه 
  .االوقات التي تشھد تالطما لالحداث الدامیة في محیطنا االقلیمي

ات االردنیة لوضع تصور متكامل حول ھموم الشباب وبین انھ تم تكلیف عدد من اساتذه الجامع
والمشاكل والمعضالت التي تواججھم في حیاتھم العامة والیآت حلھا، الفتا الى ان االحداث التي 
تعصف بعدد من البلدان العربیة تھدف باالساس الى تدمیر الشباب وخلق جیل غیر منتمي غارق في 

  .بحر من التطرف والغلو
عیة اھل الجبل اشتیوي العظامات ابرز نشاطاتھا وخططھا المستقبلیة لخدمة واستعرض رئیس جم

ابناء المجتمع المحلي الفتا الى ان ھذا البرنامج الذي سیبدأ العمل بھ فعلیا مطلع الشھر المقبل 
  .شاب وشابة ویستمر سبعة أشھر ١٧٠٠یستھدف 

طیة والثقافة المدنیة وفي مقدمتھا وبین ان البرنامج یھدف ایضا الى ترسیخ وشیوع مبادئ الدیمقرا
الحوار والتعددیة والتسامح بین فئة الشباب لیقوم كل منھم بدوره بین اسرتھ وفي محیط عملھ ودائرة 
نشاطھ، ویعمل لترسیخ مبادئ المواطنة الصالحة واالنتماء في نفوس الشباب وتحصینھم من 

  .الخمالت التي تستھدفھم في المجال الفكري والثقافي
ین الناشط في البرنامج الدكتور محمد بني سالمة ان برنامج التماسك االجتماعي یاتي ضمن اطار وب

بناء قدرات الشباب للقیام بدور فاعل في التنمیة وتعزیز زغرس قیم الدیمقراطیة لدى الشباب 
ة ومساعدتھم على بناء المھارات الشخصیة والقیادیة، ورفع مستوى الوعي والثقافة لدیھم باھمی

معاییر ومتطلبات الحوار ورفع الوعي المعرفي لدیھم في مجال حقوقھم لضمان حمایتھا واحترامھا 
  .وتاھیلھم في مجال حل النزاعات والحلول السلمیة

وأوضح أن البرنامج یھدف ایضا الى رفع مستوى الوعي لدى الشباب حول اسباب العنف والتطرف 
ي في الوطن العربي من صعود قوي لدعاة االرھاب واالرھاب ونتائجھا، الفتا الى ان ما یجر

والتطرف وما ترتب علیھا من ثورات وحروب یدل على غیاب كامل لقیم التسامح والتعددیة ومفاھیم 
الثقافة المدنیة، وصوال في بعض االحیان الى عدم االیمان بالدیمقراطیة كنھج في الحكم واسلوب في 

ذ البرنامج باعتبار الدیمقراطیة في االردن ھي باألساس حوار الحیاة االمر الذي ساھم بضرورة تنفی
وتسامح وقبول لآلخر، ونبذ التطرف والعنف واالرھاب والتعایش السلمي والتي في مجملھا تذكرة 

  دخول الى النظام الدیمقراطي الحقیقي

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٧:الغد ص
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  ملیون دینار العجز المالي للجامعات ٧٩،٧
  

جلس االعیان امس برئاسة الدكتور رجائي المعشر في بحثت اللجنة المالیة واالقتصادیة في م
اجتماعین صباحي ومسائي سیاسات التعلیم والبرامج والخطط التي تنفذھا الوزارات لتطویر التعلیم 
في المملكة، تمھیدا لمناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومیة حین وروده 

  .من مجلس النواب
  

یس الوزراء وزیر التربیة والتعلیم الدكتور محمد الذنیبات، األھداف المنشودة وعرض نائب رئ
لتطویر التعلیم التي تتضمن تطویر بنیة السلم التعلیمي ومراجعة مساراتھ والتوسع في مرحلة ریاض 
األطفال وتطویر المناھج الدراسیة لمراحل التعلیم المختلفة، مؤكدا قیام الوزارة بخطوات جریئة 

یر محتوى المناھج من االفكار الزائدة التي ال تنسجم مع الفلسفة الوطنیة التربویة وتفعیل دور بتطو
المساءلة، إضافة إلى تطویر التعلیم المھني وإعادة ھیكلة تخصصاتھ وزیادة مشاركة القطاع الخاص 

  .الفرعبما یحقق المواءمة مع احتیاجات سوق العمل والتنافسیة وزیادة نسبة الملتحقین بھذا 
واكد أن الوزارة أرست العدید من اإلجراءات التي تسھم في تعزیز المؤسسیة والمساءلة في العملیة 
التربویة، مشیرا إلى أنھا استحدثت وحدة خاصة بالمساءلة والمتابعة للعمل التربوي وإعادة تأھیل 

یل المناھج لالنتقال من األبنیة المدرسیة القائمة وإنشاء أبنیة مدرسیة جدیدة، مشیرا لتطویر وتعد
  .التعلیم التلقیني إلى مفھوم التفكیر العلمي التحلیلي كمنھج لمعالجة القضایا التربویة

وقال ان موازنة الوزارة لتدریب المعلمین بلغت اخیرا عشرین ملیون دینار مقابل ملیونین فقط قبل 
  .یة الملكة رانیا لتدریب المعلمینعامین، مبینا ان جمیع مشاریع التدریب ستكون بالتشارك مع أكادیم

وعرض ووزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي، السیاسة العامة واالھداف 
 -٢٠١٦والمحاور واالجراءات التنفیذیة لالستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة لألعوام 

تابعة لھا لتحدیث وتطویر التعلیم العالي بأھدافھا الرئیسیة الخمسة واألھداف الفرعیة ال ٢٠٢٥
وحاكمیة الجامعات وسیاسة القبول واستقاللیة الجامعات والتصنیف ومعاییر االعتماد وااللتزام 

  .بأعداد المقبولین فیھا وفق الطاقة االستیعابیة استنادا لقانون ھیئة االعتماد
الف طالب في الجامعات الحكومیة  ٤٨ملیون دینار وان  ٧٩،٧وبین ان العجز المالي للجامعات بلغ 

  .رجات التعلیم العالي في المملكةفوق الطاقة االستیعابیة مما لھ اثر وانعكاس سلبي على نوعیة مخ

  ٢:الدستور ص
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  ملتقى في العقبة یدعو لنبذ العنف والتطرف
  

أطلقت جامعة العقبة للتكنولوجیا أمس ملتقى یستھدف نبذ العنف ومكافحة التطرف واإلرھاب 
  .طرف ألسبابھ ونتائجھ الكارثیة وطرق مكافحتھ واجتثاث جذورهوالت

وشدد المتحدثون بالملتقي على أھمیة دور الجامعات بتوعیة الطلبة وتزویدھم بالمعرفة والمعلومة 
  .الصحیحة لتمكینھم من مواجھة األفكار المتطرفة بالحجة والمعرفة والبرھان

  ٣:الغد ص
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  ربیةبدء اجتماع مؤسسات اتحاد الجامعات الع
  

بدأت امس في عمان اعمال االجتماع الثالث عشر لمؤسسات اتحاد الجامعات العربیة بمشاركة 
  .رؤساء وامناء المجالس والمؤسسات والكلیات في الجامعات العربیة

وعرض االمین العام لالتحاد الدكتور سلطان ابو عرابي العدوان بحضور االمین العام المساعد 
مدیرة االتحاد مي وھبھ، مسیرة وتاریخ المجالس والمراكز والجمعیات الدكتور مصطفى البشیر و

العلمیة للكلیات المتناظرة الموزعة على الوطن العربي والتي تعد اذرع فاعلة في توحید الجھود 
  .العلمیة بین الدول

ى وبین ان االمانة العامة لالتحاد سعت الى تطویر وإشراك مؤسسات التعلیم العالي في الوصول ال
العالمیة، مستعرضا المؤتمرات العربیة االوروبیة والعربیة التركیة والعربیة الصینیة والعربیة 
المالیزیة، مبینا ان التوجھ الجدید الذي بدا االتحاد بھ ھو االنطالق نحو روسیا والیابان وامیركا 

  .الجنوبیة بما یھدف الى تطویر التعلیم العالي في الوطن العربي
العامون انجازاتھم وتم مناقشتھا، بھدف التطویر والتجوید واكتساب الخبرات في  وعرض االمناء

  .مجاالت تنقل الطالب والجودة واالبحاث المشتركة واصدار المجالت العلمیة المحكمة
وقرر المجتمعون المصادقة على جدول اعمال االجتماع الثاني عشر للمؤسسات، والطلب من 

  .وصیات التي اقرت العام الماضيالجامعات العربیة تنفیذ الت
وسیواصل االجتماع اعمالھ الیوم باستكمال عرض التقاریر والتوصیات لالجتماع الثالث عشر 

  .لالتحاد
وشارك في االجتماع رؤساء وامناء المجالس والمؤسسات والكلیات في الجامعات العربیة من االردن 

  .السودان والجزائر وتونس والعراقوسوریة واالمارات والبحرین ومصر ولبنان وفلسطین و

  ٣:الدستور ص/٦:الغد ص
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  من أعضاء ھیئتیھا التدریسیة واإلداریة عن العمل بتھمة التحرش ٦توقف ‘‘ الھاشمیة‘‘
  

من  ٣، عن أن إدارة الجامعة أوقفت عن العمل "الغد"كشف مصدر مسؤول في الجامعة الھاشمیة، لـ 
یاق تحقیقات واسعة تتعلق بقضایا موظفین إداریین، في س ٣أعضاء ھیئة التدریس، باإلضافة إلى 
  .تحرش جنسي، وفق مصدر في الجامعة

غیر أن مساعد رئیس الجامعة الھاشمیة مدیر دائرة العالقات العامة الدكتور مصلح النجار، قال إن 
قضیة التحرش الجنسي بالطالبات من قبل أعضاء ھیئة تدریس محصورة بمدرسین مساعدین فقط من 

  .وقد قدمت شكوى بحقھما، والشكویان منظورتان لدى المجلسین التأدیبیین حملة درجة الماجستیر،
مْت بحقھما  ُدِّ وقال النجار إن الجامعة تؤكد على أن مدرَسین مساعَدین اثنین من حملة الماجستیر ق
شكویان حول إساءتھما لطالبتین بشكل منفصل، والشكویان قید النظر في القنوات القانونیة في 

: ا بأن اإلجراءات القانونیة في مثل ھذه الحاالت في الجامعات تمر بثالث مراحل ھيعلم. الجامعة
َم باالستئناف من  َدَّ لجان التحقیق، فالمجلس التأدیبي االبتدائي، فالمجلس التأدیبي االستثنائي في حالة تَق

ٌ تأدیبیة من المجلس االبتدائي ّھ عقوبة   .تَصدر بحق
اسمھ، قال إن الجامعة تحقق بشكاوى عدة تقدمت بھا طالبات  وكان المصدر، الذي طلب عدم نشر

  ).جسدي ولفظي(وأولیاء أمور، حول تعرضھن مؤخرا للتحرش الجنسي 
عضو ھیئة تدریس، وأنھ في حال تلقي إدارتھا أي  ٩٠٠ووفق المصدر ذاتھ، تضم الجامعة نحو 

ت مبدئیة، ومن ثم تشكیل لجنة شكوى، فإنھا تقوم بتشكیل لجنة تحقیق لھا الصالحیة باتخاذ قرارا
تأدیب تضم في عضویتھا خمسة من األساتذة، ولجنة أعلى ھي لجنة التأدیب االستئنافیة والتي تضم 

  .أربعة من األساتذة
وقال إن رئاسة الجامعة ال تتھاون إطالقا بأي مخالفة یقوم بھا أعضاء ھیئة التدریس سیما المخالفات 

ً إلى حادثة  وقعت العام الماضي عندما قدمت طالبة شكوى بحق أحد المدرسین، األخالقیة، مشیرا
. الذي قام بإجراء صلح عائلي مع عائلتھا، إال أن رئیس الجامعة أصر على إیقاع عقوبة بحق المدرس

  .وتوقع المصدر أن تقوم الجامعة بإصدار بیان توضیحي حول ما یحدث
من المدرسین لجنة تحقیق، واللجنتان كل واحدة ، إن الجامعة شكلت لكل "الغد"وعاد النجار وقال لـ

منھما نسبت برؤیتھا، فحّول المدرسان المساعدان إلى المجلس التأدیبي االبتدائي، واإلجراء القانوني 
یتیح لمن تصدر بحقھ عقوبة من المجلس التأدیبي االبتدائي للتقدم باستئناف إلى المجلس التأدیبي 

  .االستئنافي
الھاشمیة تؤكد أن وجود مبالغة إعالمیة من قبل بعض وسائل اإلعالم والتواصل وقال، إن الجامعة 

االجتماعي في الحدیث عن المسألة، كما تؤكد على حرصھا الشدید على سیادة القانون وھي مسألة 
  .جوھریة في تمیز الجامعة وإنجازاتھا

تأدیبیة على عضو ھیئة وینص نظام الھیئة التدریسیة في الجامعة الھاشمیة على إیقاع عقوبات 
التدریس حال القیام بأي عمل یتعارض مع مھامھ وواجباتھ الجامعیة أو اإلساءة إلى سمعة الجامعة أو 

  .العاملین فیھا، أو إذا خالف عضو الھیئة التدریسیة القوانین واألنظمة والتعلیمات والقرارات
ائي، وتأخیر الترقیة، وتأخیر النظر التثبیت ومن ھذه العقوبات التنبیھ الخطي، واإلنذار، واإلنذار النھ

واالستغناء عن الخدمة مع صرف جمیع المستحقات المالیة، أو العزل من . في الخدمة الدائمة
  .الجامعة

وللمجلس التأدیبي االبتدائي واالستئنافي إیقاع إي من العقوبات التأدیبیة المنصوص علیھا في النظام، 
ء الھیئة التدریسیة في الجامعة، كما یشكل المجلس التأدیبي حیث یضم المجلس خمسة من أعضا

  .االستئنافي
  .ویتخذ أي من المجلسین قراراتھ بأغلبیة أصوات أعضائھ على األقل

  ٧:غد صال
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ویتم تشكیل لجنة تحقیق من ثالثة أو أربعة من أعضاء الھیئة التدریسیة ممن یحملون رتبة أستاذ 
ووفقا لنتائج التحقیق یتخذ الرئیس اإلجراء المناسب إما  وبرئاسة أحدھم للتحقیق مع العضو المخالف،

  .بحفظ ملف المخالفة أو إیقاع العقوبة أو بإحالتھا إلى المجلس التأدیبي االبتدائي
الطعن في ...من النظام على حق من صدر بحقھ قرار من المجلس التأدیبي االبتدائي ٥٨وتنص المادة 

في خالل خمسة عشر یوما من تاریخ تبلیغھ قرار المجلس القرار لدى المجلس التأدیبي االستئنا
التأدیبي االبتدائي، ویودع الطعن بالئحة خطیة في مكتب الرئیس مقابل إیصال وتحال الئحة 
االستئناف إلى رئیس المجلس التأدیبي االستئنافي للنظر فیھا، حیث یبلغ المستأنف بموعد الجلسة التي 

ئنافي للنظر في االستئناف بمذكرة تبلغ الیھ في مركز عملھ في سیعقدھا المجلس التأدیبي االست
الجامعة أو مكان إقامتھ، وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر یوما على األقل، ویعتبر قرار 

  .المجلس التأدیبي االبتدائي نھائیا إذا لم یستأنفھ من صدر بحقھ القرار خالل المدة القانونیة المقررة
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  تشارك بمؤتمر اآلثاریین العرب" رموكالی"
  

شارك الدكتور خالد البشایرة من قسم اآلثار في كلیة اآلثار واألنثربولوجیا بجامعة الیرموك في 
  .فعالیات مؤتمر اآلثاریین العرب التاسع عشر الذي عقد في جامعة المنصورة المصریة مؤخرا

 ً ) األردن(حول تأریخ كاتدرائیة أم الجمال  وقدم البشایرة خالل مشاركتھ بفعالیات المؤتمر بحثا
، وذلك من خالل مقارنة تاریخین لنقشین عثر علیھما ١٤-بالنقوش بطریقة التأریخ بالكربون 

) المالط(لمادة االسمنت  ١٤- بالكنیسة في مكانین مختلفین عن مكانھما األصلي، بتأریخ الكربون 
  .التي تم جمعھا من محراب الكاتدرائیة

) للمیالد ٥٥٦(النتائج البحث أظھرت أن تأریخ الكربون المشع یضم تأریخ النقش األول  وأوضح أن
ً على أرضیة الكاتدرائیة بالقرب من المحراب، وال یضم تأریخ النقش الثاني  الذي عثر علیھ ساقطا

ما ، ما یدل على أن النقش األول فقط ینتمي إلى الكاتدرائیة ویؤرخھا بشكل صحیح، ك)للمیالد ٣٧١(
ً من التوجھ العام لزیادة بناء الكنائس في المنطقة خالل  بینت النتائج أن بناء الكاتدرائیة كان جزءا

  .للمیالد ٦٥٠و  ٥٥٠الفترة ما بین 
  
  

  ٨:الغد ص
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  تبحث سیاسات التعلیم) مالیة األعیان(
  

بحثت اللجنة المالیة واالقتصادیة في مجلس االعیان امس برئاسة الدكتور رجائي المعشر في 
جتماعین صباحي ومسائي سیاسات التعلیم والبرامج والخطط التي تنفذھا الوزارات لتطویر التعلیم ا

في المملكة تمھیدا لمناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومیة حین وروده 
  .من مجلس النواب

  
نیبات األھداف المنشودة وعرض نائب رئیس الوزراء وزیر التربیة والتعلیم الدكتور محمد الذ

لتطویر التعلیم التي تتضمن تطویر بنیة السلم التعلیمي ومراجعة مساراتھ والتوسع في مرحلة ریاض 
األطفال وتطویر المناھج الدراسیة لمراحل التعلیم المختلفة مؤكدا قیام الوزارة بخطوات جریئة 

ع الفلسفة الوطنیة التربویة وتفعیل دور بتطویر محتوى المناھج من االفكار الزائدة التي ال تنسجم م
المساءلة إضافة إلى تطویر التعلیم المھني وإعادة ھیكلة تخصصاتھ وزیادة مشاركة القطاع الخاص 

  . بما یحقق المواءمة مع احتیاجات سوق العمل والتنافسیة وزیادة نسبة الملتحقین بھذا الفرع
  

واكد أن الوزارة أرست العدید من اإلجراءات التي تسھم في تعزیز المؤسسیة والمساءلة في العملیة 
التربویة مشیرا إلى أنھا استحدثت وحدة خاصة بالمساءلة والمتابعة للعمل التربوي وإعادة تأھیل 

ج لالنتقال من التعلیم األبنیة المدرسیة القائمة وإنشاء أبنیة مدرسیة جدیدة مشیرا لتطویر وتعدیل المناھ
  .التلقیني إلى مفھوم التفكیر العلمي التحلیلي كمنھج لمعالجة القضایا التربویة

  
وقال ان موازنة الوزارة لتدریب المعلمین بلغت اخیرا عشرین ملیون دینار مقابل ملیونین فقط قبل 

  .رانیا لتدریب المعلمین عامین مبینا ان جمیع مشاریع التدریب ستكون بالتشارك مع أكادیمیة الملكة
  

وعرض ووزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي السیاسة العامة واالھداف 
 -٢٠١٦والمحاور واالجراءات التنفیذیة لالستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة لألعوام 

لتحدیث وتطویر التعلیم العالي  بأھدافھا الرئیسیة الخمسة واألھداف الفرعیة التابعة لھا ٢٠٢٥
وحاكمیة الجامعات وسیاسة القبول واستقاللیة الجامعات والتصنیف ومعاییر االعتماد وااللتزام 

  .بأعداد المقبولین فیھا وفق الطاقة االستیعابیة استنادا لقانون ھیئة االعتماد
  

الب في الجامعات الحكومیة الف ط ٤٨ملیون دینار وان  ٧٩،٧وبین ان العجز المالي للجامعات بلغ 
  .فوق الطاقة االستیعابیة مما لھ اثر وانعكاس سلبي على نوعیة مخرجات التعلیم العالي في المملكة

  ٣:الرأي ص
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  رفع معدالت القبول للشریعة ضمن حزمة قرارات تطویریة للطلبة : التعلیم العالي
    
  

ن قرار رفع معدالت القبول بكلیات قال وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي ا
الشریعة اتخذه مجلس التعلیم العالي بناء على توصیة من مجلس الوزراء وھو مرتبط بالخطة الوطنیة 

  .لمكافحة التطرف
  

واضاف الدكتور الطویسي، مساء الیوم الثالثاء، ان القرار جاء ضمن حزمة اجراءات وقرارات من 
لیكونوا مؤھلین ولھم القدرة على التأثیر، ورفع القیمة المجتمعیة شأنھا االرتقاء بمستوى الخریجین 

لخریجي الكلیات وذلك من خالل تجوید المدخالت من الطلبة عن طریق رفع الحد االدنى للقبول 
اضافة الى اجراءات اخرى تتعلق بالمساقات التي یدرسھا الطلبة والحوافز بالمنح والبعثات لتشجیع 

  .ى كلیات الشریعةاالقبال من الطلبة عل
  

  .واشار الدكتور الطویسي الى حوافز ما بعد التخرج تتعلق بمزایا التوظیف والرواتب
  

وقال ان القرار جاء بعد ندوات عقدت ولجان شكلت من قبل ھیئة االعتماد ووزارة التعلیم العالي 
  .ومجلس الوزراء لدراسة اوضاع الطلبة والخطط الدراسیة بكلیات الشریعة

  ٣:الرأي ص
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  ستطالع یدعو للقلقا
  فھد الفانك. د

  
ً ونشرت نتائجھ في الصحف األردنیة، ) المعھد العربي األمیركي(استطالع الرأي الذي قام بھ  مؤخرا

 ً   .ال یدعو للطمأنینة، فنحن نقول إن األردن بلد آمن، ویقول االستطالع إن منسوب الخطر كبیر جدا
  

لى الوجھ اآلخر للمعلومة اإلحصائیة، فإذا قال سـنحاول أن نقرأ نتائج االستطالع بالتركیز ع
ً أن  فقط یوافقون % ٤٠من األردنیین یطالبون بتطبیق الشریعة فمعنى ذلك أن % ٦٠االستطالع مثال

  . على تطبیق القوانین الساریة المفعول
  

 منھم% ٢٣من األردنیین یرفضون الحكومة المدنیة، وأن % ٧٥بھذا المعنى یفھم من االستطالع أن 
 ً   %.٣٢في حین أن المتدینین باعتدال ال یزیدون عن ) أي متطرفون(متدینون جدا

  
من األردنیین أنھ ال لزوم لتحدیث وتطویر المؤسسات الدینیة لجعلھا أكثر صلة بالحیاة % ٤٠یرى 

  .المعاصرة
من المواطنین المستطلعة آراؤھم من أن المجتمع األردني مليء باإلغراءات التي % ٦٥ویشكو 

ً ھو االختالط والسفور والكحول وربما . جعل من الصعب علیھم ممارسة إیمانھمت والمقصود طبعا
  .الصور المتحركة والموسیقى، ناھیك عن المسابح

من االردنیین بإعطاء مرجعیة إصدار الفتاوي للعلماء والوعاظ، والفتوى ھي بدیل % ٥٥وطالب 
  .القانون
یة المواطنین والمقیمین من أصحاب الدیانات االخرى من المستطلعة آراؤھم أن حما% ٤٠ویرى 

ً على اإلطالق ً، أو أنھ مھم إلى حد ما، أو لیس مھما   .لیس مھما
ً عند تحدید ھویة الفرد األردني، ذلك أن  من األردنیین ال % ٤٥وربما أن علینا أن نقف طویال

، )عربي(ھویتھم قومیة  %١٧، )مسلم(ھویتھم دینیة % ٢٣، بینھم )أردني(یأخذون بھویة الدولة 
  .تتقرر ھویتھم من انتمائھم العائلي او العشائري% ٥
  

من حسن الحظ أن المعھد لم یسأل األردنیین عن موقفھم تجاه داعش، أو النصرة أو العملیات 
  .في سوریا، والعراق، ومصر، وتركیا، وأوروبا وأمیركا) االستشھادیة(
  

ً لغایة لدي رغبة شدیدة بأن اشكك بصحة ھذا اال ستطالع، وأن اتھمھ بمحاولة طبخ ھذه النتائج عمدا
  .في نفس یعقوب

  
ولذا أتمنى أن یقوم مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة األردنیة، أو مصدر مستقل ذو 
مصداقیة، بإجراء استطالع مواز ٍ یتناول نفس القضایا التي طرحھا استطالع المعھد العربي 

  .األمیركي
  

ً حقیقیة تھدد إذا كانت  نتائج االستطالع صحیحة أو قریبة من الصحة فمعنى ذلك أن ھناك أخطارا
  .األمن واالستقرار، وأن ھناك ما یجب عملھ دون إبطاء، وقبل أن یقع الفأس بالرأس

 مقاالت

  الكتروني الرأي 
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  ھل رفع الرسوم حل لمشكلة الجامعات الرسمیة؟

  شتیويموسى الدكتور 
  

. بمشاكل التعلیم العالي، ومن أبرزھا المشكلة المالیة بات جمیع المختصین والمھتمین على درایة
فأغلبیة الجامعات الرسمیة تعاني أزمة مالیة خانقة، یعتقد البعض أنھا أحد أسباب تراجع التعلیم العالي 

ً لسد احتیاجاتھا المالیة، ما . في األردن والمشكلة تكمن في أن الدعم الحكومي للجامعات لم یعد كافیا
لم یحل " الموازي"لكن اللجوء إلى ". البرنامج الموازي"الجامعات البتكار ما ُسمي  أدى إلى لجوء

المشكلة المالیة ألغلبیة الجامعات، باإلضافة إلى أنھ محط انتقاد كبیر من منظور المساواة بین 
عالوة . المواطنین األردنیین؛ فالتعلیم ھو نفسھ، لكن ھناك فاتورة مختلفة مقارنة مع القبول التنافسي

ً على " الموازي"على ذلك، فإن  والتوسع غیر المدروس في برامج الدراسات العلیا، أحدثا ضغطا
قدرات وإمكانات الجامعات الرسمیة، ما أدى إلى تراجع في نوعیة التعلیم العالي للجمیع، وال سیما أن 

، "الموازي"ن خالل بعض الدراسات غیر المنشورة تشیر إلى أن أداء الطلبة الملتحقین بالجامعات م
  .وخاصة في الكلیات النظریة، أدنى من نظرائھم الذین یدخلون الجامعة من خالل البرنامج التنافسي

ولیس متوقعا أن تغیر حجم . الحكومات المتعاقبة لم ترفع قیمة مساھمتھا في تغطیة نفقات الجامعات
حلول المتاحة لألزمة المالیة التي وفي ظل ھذا الوضع، ما ھي ال. ھذه المساھمة على المدى المنظور

  تعاني منھا الجامعات؟ 
  

 ً وبالطبع، ھذا . یطرح بعض األكادیمیین فكرة زیادة الرسوم الجامعیة، وإلغاء البرنامج الموازي كلیا
ً على أسس سیاسیة بحتة إذ إن مسؤولیة الدولة توفیر التعلیم بعدالة . االقتراح سیكون مرفوضا

ً فقط، ویتم حرمان الطلبة من فئات ذوي الدخل المحدود والفقراء  ألبنائھا، وأن ال یصبح للقادرین مالیا
  .من حقھم في التعلیم

  
من %  ٥٠- ٤٠المؤیدون لرفع الرسوم یجادلون بأن تكلفة األقساط وفق القبول التنافسي ال تغطي 

یدفع الثمن ھم الطلبة وبما أن الحكومة غیر قادرة على سد الفجوة، فإن الذي . التكلفة الفعلیة للطلبة
كما یجادل . وتضخم أعداد الطلبة" الموازي"أنفسھم، بسبب تراجع مستوى التعلیم جراء اللجوء إلى 

البعض بأنھ لیس من المعقول أن یدفع األھل أقساطا ألبنائھم في المدارس الخاصة أضعاف ما 
  .یدفعونھ ألبنائھم في الجامعات

  
م، وكما أشرت، فیقولون إن األزمة االقتصادیة وارتفاع األسعار أما الذین یعارضون فكرة رفع الرسو

أرھقا األسر األردنیة، خاصة الطبقة الوسطى؛ وأن أي زیادة للرسوم ستؤدي إلى زیادة معاناة ھذه 
األسر، وقد تقود إلى حرمان الطلبة المبدعین من ذوي الدخل المتدني من الحصول على حقھم في 

  .التعلیم
  

ً في أي خطط في المستقبلمبدأ الحق في  لكن الوضع الحالي لم یعد . التعلیم یجب أن یبقى معیارا
ً؛ من مبدأ المساواة  وبالتالي، یجب التفكیر . ومن حیث نوعیة التعلیم") الموازي"بسبب وجود (مقبوال

رحلة وعلى األقل في الم. ودراسة البدائل المحتملة من دون المساس بالحق في التعلیم ونوعیة التعلیم
فعلى سبیل المثال، یمكن تحویل المبلغ الذي تدفعھ . الحالیة، یجب التفكیر بمعادلة رابحة للجمیع

الحكومة إلى صندوق خاص یخصص للمنح الدراسیة للطلبة من ذوي الدخل المحدود الذین یتم قبولھم 
ً، لتغطیة تكلفة دراستھم بالكامل، باإلضافة إلى تخصیص جزء من ھذا المب لغ یستخدم على تنافسیا

  . شكل قروض لطلبة من أبناء الطبقة الوسطى یتم سدادھا بالتقسیط المریح بعد أن یلتحقوا بوظائف

  ١٣:الغد ص
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ملیون دینار، ھي قیمة الدعم  ٨٠-٧٠وإذا تم إنشاء ھذا الصندوق، فیجب أن ال یقل حجمھ عن 
ً من تحویلھ للجامعا. الحكومي للجامعات ت، وسیغطي تكلفة أكثر ویتم بذلك تحویل الدعم للطلبة بدال

كذلك، یجب على الجامعات إلغاء الرسوم بالكامل عن طلبة الدراسات . من الطلبة مباشرة%  ٦٠من 
ً دراسیة بعد أن تستقطب األفضل، مع تفرغھم تماما للدراسة   .العلیا وإعطاؤھم منحا

  
ذلك ضمن حزمة لكن ال بد أن یكون . إصالح البعد المالي في التعلیم العالي بات ضرورة ملحة

  .متكاملة، تحفظ الحق في التعلیم، وترقى في الوقت نفسھ بمستوى التعلیم الجامعي
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  األمن الثقافي
  

  صالح جّرار. د
   

للثقافة أھمیّتھا البالغة في حیاة الشعوب، فھي عماُد وحدة الشعب وتماسكھ وتالحمھ والحبُل  -الراي 
ھم، فإذا ما تعّرض ھذا الحبل للتلف في أّي مكان منھ، الواصل بین قلوب الناس وبین عقولھم وأفكار

ّھ یعّرض العالقات االجتماعیة للتفّكك، ویھّدد المجتمع بالتشظي والتنازع والتناحر والتمّزق ومن . فإن
ھنا فإّن الحفاظ على الثقافة بوصفھا الحبل الواصل بین أبناء المجتمع تغدو مسؤولیة وطنیّة مقّدسة، 

من الثقافي الذي ال یقّل أھمیة عن األمن السیاسي واالقتصادي، بل إّن األمن وھو ما یعرف باأل
  .الثقافي ھو أحد أھّم الضمانات لألمن السیاسي واالقتصادي واالجتماعي، وبالتالي األمن الوطني

   
ّھ فرض  ّة، ألن ولئن كانت مسؤولیة تحقیق األمن الثقافي تقع على عاتق أفراد المجتمع ومؤسساتھ كاف

ّ أن المسؤولیة الكبرى فیھ تقع على عاتق مؤسسات الدولة وسیاساتھا، وأخّص ھنا ع ین، إال
وزارة الثقافة والھیئات (والثقافیة ) وزارة التربیّة والتعلیم ووزارة التعلیم العالي(المؤسسات التربویّة 

اإلعالم المرئي (والمؤسسات اإلعالمیة ) وزارة األوقاف والمساجد والكنائس(، والدینیة )الثقافیة
وفي ھذا السیاق فإنني أدعو إلى . والمؤسسات الشبابیة واالجتماعیة واألسرة) والمسموع والمقروء

إیالء أھمیّة خاّصة لألسرة وتوجیھھا عبر جمیع وسائل التواصل إلى أصول التربیّة السلیمة التي 
أّي اختراقات ثقافیة في  تجنب الناشئة أّي انحرافات أخالقیة وسلوكیة مستقبلیة وتحّصنھم ضدّ 

  . حاضرھم وفي مستقبل أیامھم
   

إّن األمن الثقافي ھو المسؤول عن حمایة قیم المجتمع ومبادئھ وعقائده ولغتھ وتقالیده وعاداتھ وسائر 
العناصر التي تتشّكل منھا ھویّتھ، وھو المسؤول عن حمایة األجیال من االختراقات الفكریّة الھّدامة 

  .أو الدمویة
   

ً یسعى إلیھ أعداُء األّمة بھدف إضعافھا  إّن زعزعة األمن الثقافي قد یكون في كثیر من األحیان ھدفا
  .وتمزیقھا وتجریدھا عّما یجمعھا ویوّحدھا

   
ّساع ھذا الفضاء المفتوح عبر وسائل التواصل  وتزداد األخطار على األمن الثقافي باستمرار ات

ً من التوجیھ والرعایة والمتابعة والتحصین ألبنائھم وال االجتماعي والذي یتطلب من األھل مز یدا
  .سیّما في المراحل العمریة المبكرة

   
ولیس المقصود بالسعي إلى تحقیق األمن الثقافي أن نوصد األبواب في وجھ طوفان الثقافات المتدفق 

أن نحسن اختیار ما عبر وسائل التواصل االجتماعي المختلفة، أو تقیید حریّة األجیال، بل المطلوب 
ینفعنا مّما تشتمل علیھ ھذه الثقافات، وتجنب ما یضّرنا ویلحق األذى بنا، ویحول دون الوقوع في فّخ 

  .من یستھدف ثقافتنا وقیمنا وعقیدتنا ولغتنا وسائر عوامل وحدتنا وتماسكنا

  ١١:الرأي ص
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  خلدا -الین الیاس طنوس عكاوي  -
  
  یة نعلین الخیریة جمع -ربحي عادل عبد الرزاق عودة  -
  
  السلط -منیر راغب العتیبي  -
  
  الرابیة - ابراھیم بشیر النائب  -
  
  دیر یوسف -نعمة فالح راشد العمري  -
  
  الكمالیة - زھیر ادیب القاسم  -
  
  مادبا - یعقوب الكرادشة ) نازي(نازك  -
  
  الشمیساني -نائلة عادل زعیتر  -
  
  الصویفیة -فیصل حمدي الحسیني  -
  
  عجلون - سعید سمرین الربضي  یوسف -
  
  البنیات -محمد سلمان المھتدي  -
  
  عوجان -مراد محمد عبد الرحیم الحجاوي  -
  
  صویلح -عطا عبد محمد یوسف المصري  -
  
  تالع العلي -میسر شعبان مصطفى بسیسو  -
  
  نادي شباب ماحص -ھاجر محمد سرور الشبلي  -
  
  عنجرة –مریم موسى داود زرعیة  -

 وفیات

 الرأي 
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رئیس الوزراء طالب الوزارات والمؤسسات الحكومیة بتشجیع استخدام التعامالت االلكترونیة مع 
  .المواطنین بما فیھا الدفع االلكتروني

  
  

وائل عربیات لم ینف ان احد االئمة تقاضى راتبا . وزیر االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمیة د
تم تشكیل لجنة من قبل عدة جھات والتحقیق جار في « ل وقا. دینارا ٢٨٠الفا و) ٤٨( شھریا یقدر بـ 

  .»ملف الرواتب المتعلقة ببعض االئمة
  

صاحب كشك غیر مرخصة في منطقة قریبة من عمان اتفق مع موظف في احدى الدوائر الرسمیة 
  .بابالغھ عن مواعید حمالت ازالة االكشاك المخالفة مقابل بطاقات خلویة ودخان وقھوة

 زوایا الصحف 

  عین الرأي 
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جماعة عّمان لحوارات المستقبل الزمیل بالل حسن التل مساء أمس قرابة ثالثین صحفیا، جمع رئیس 

في لقاء تم خاللھ تبادل اآلراء في شؤون نقابة الصحفیین والتباحث في موضوع انتخابات نقابة 
  . الصحفیین المزمع اجراؤھا نھایة نیسان المقبل، وأسماء المرشحین لمنصب النقیب ونائبھ

  
ب رئیس دولة اإلمارات العربیة المتحدة رئیس مجلس الوزراء حاكم دبي الشیخ محمد بن كّرم نائ

االلكترونیة بمنحھ جائزة رواد » خرابیش«راشد آل مكتوم الشاب األردني وائل العتیلي من شبكة 
التواصل االجتماعي العرب التي تھدف الى تكریم ابداعات االفراد والمؤسسات في عدد من الفئات 

  . تلفة عبر وسائل التواصل االجتماعيالمخ
  

یقوم وزیر الزراعة المھندس خالد الحنیفات صباح الیوم بجولة تفقدیة الى مناطق االغوار الشمالیة 
  . لالطالع على الواقع الزراعي

  
أن ھیئة اإلعالم تعكف على اعداد نظام لإلذاعات المجتمعیة وآلیة » الدستور«علمت صنارة 

  . ترخیصھا ورسومھا
  

أن أمانة عمان الكبرى ستقوم بنقل مكاتب جمیع شركات الحج والعمرة » صنارة الدستور«علمت 
  . والسیاحة الموجودة في العبدلي الى مجمع أمانة عمان في منطقة ام الحیران

  
تحویلة السیر في صویلح تعج بأعمدة الكھرباء التي تتوسط الشارع االمر الذي یشكل خطورة على 

  . واطنین وتتسبب بحوادث عدیدةالسیارات والم
  

عروض جدیدة في طریقھا التحاد الكرة الستبدال اللوحات االعالنیة بلوحات كھربائیة حدیثة تسمح 
  . بعرض مساحات اكثر وتلبي رغبة الشركات التي تروج لمنتوجاتھا وعالماتھا التجاریة

  
نشاطات، » ١١٠«ثقافیة بلغت مجموعة من النشاطات ال ٢٠١٦أقامت المكتبة الوطنیة خالل العام 

ندوة ومحاضرة وورشة عمل، » ١٤»امسیة شعریة ونشاط كتاب االسبوع، و» ٥١«موزعة على 
  . زیارات من المدارس والوفود العربیة والمحلیة» ٨»معارض صور، و» ٧»و
  

الفنیة أعلنت وزارة الثقافة عن بدء استقبال طلبات دعم المشاریع والمبادرات والفعالیات الثقافیة و
، لغایة الخامس عشر من شھر شباط ٢٠١٧المقدمة لمشروع المفرق مدینة الثقافة األردنیة لعام 

  .المقبل
  

 - یشارك عدد من الشعراء األردنیین مع شعراء عرب في مھرجان الشعر العربي، في الشارقة 
  .دة عشرة أیاماالمارات العربیة المتحدة، والذي ستبدأ فعالیاتھ یوم األحد المقبل، وتستمر لم

  صنارة الدستور
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من أعضاء النقابة لقانونھا، من خالل " مخالفین"شكلت نقابة أطباء األسنان لجنة تحقیق الستدعاء 
قیامھم بتنظیم محاضرات ودورات ونشاطات طبیة دون موافقة النقابة، فیما ھدد نقیب أطباء األسنان 

ابة، بإقامة مثل ھذه األنشطة العلمیة الطبیة إبراھیم الطراونة بإحالة األطباء المخالفین لقانون النق. د
الطراونة أوضح أن إقامة أي نشاط یتعلق بمھنة طب األسنان دون . دون موافقتھا، لمجلس تأدیب

  .موافقة النقابة یعد مخالفا لنصوص قانونھا
  

یة على قدم األمین العام لحزب دعاء األردني الزمیل یحیى الجوجو استقالتھ إلى وزیر التنمیة السیاس
  ".ضائقة مالیة یمر بھا الحزب وتوقف الدعم المالي"خلفیة ما قال إنھ 

  
أمس أن مشروع مدینة السیارات، المقرر " زواریب"مصدر رسمي في أمانة عمان الكبرى أبلغ  

وأنھا حالیا في حالة تفاوض مع الحكومة حیال ھذا " ال یزال قائما"إقامتھ في منطقة الماضونة، 
  .المشروع

  
مدیر العام األسبق لدائرة اإلحصاءات العامة الدكتور حسین شخاتره یحاضر في المنتدى العربي ال 

  ".أھمیة البیانات اإلحصائیة في اتخاذ القرارات"الثالثاء المقبل حول 
  
سكاي "أحداث الھجوم اإلرھابي األخیر في مدینة الكرك ستكون موضوع تقریر وثائقي تبثھ قناة  

الوثائقیة، حیث یسعى التقریر " عن قرب"غد الجمعة، وذلك ضمن سلسلة تقاریر مساء " نیوز عربیة
  .لتقدیم صورة شاملة لتفاصیل وأسباب وتداعیات األحداث اإلرھابیة األخیرة التي تعرضت لھا الكرك

  
  
  
  

  سناء الصمادي:اعداد
 

  زواریب الغد


