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 "األردنیة"حلقة نقاشیة في " التحدیات التي تواجھ ریادیات األعمال"
 

م مركز دراسات المرأة في الجامعة األردنیة بالتعاون مع البنك األوروبي لإلنشاء  - ھبة الكاید ّ نظ
تواجھ ریادیات األعمال في  والتعمیر والمنظمة الدولیة لقانون التنمیة حلقة نقاشیة حول التحدیات التي

 .األردن وتؤثر على سیر أعمال المشاریع فیھا ویحول دون وصولھن للعدالة
  
  

وتھدف الحلقة النقاشیة بحسب مدیرة المركز الدكتورة عبیر دبابنة إلى مناقشة الحلول والمقترحات 
من الوصول إلى التي قد تساھم في خلق بیئة خادمة لرواد األعمال وخصوصا النساء لتمكینھن 

 .العدالة وتسویة النزاعات المؤثرة على مشاریعھن
  
  

وأضافت عبابنة أن الحلقة النقاشیة التي تستمر ثالثة أیام ستوفر المعلومات الالزمة عن اإلصالحات 
التي قد تلزم لخلق بیئة ممكنة لرواد األعمال من خالل استعراض ومناقشة خبرات ووجھات نظر كل 

 .ال والمختصین العاملین معھم وأھم األشخاص المعنیین بعملیات العدالةمن رواد األعم
  
  

وناقش المشاركون نوع النزاعات والمشاكل التي تواجھ رائدات األعمال وتؤثر على سیر عملیات 
المشاریع، واستخدام وعدم استخدام أنظمة العدالة التجاریة واألنظمة القائمة لتسویة النزاعات، 

ي تعرقل الوصول إلى نظام العدالة القائم باإلضافة إلى أي مدى یمكن لآللیات والسیاسات والعوائق الت
 .الجدیدة أو المعززة إلتاحة الوصول إلى العدالة أن تتناول أیا من العوائق التي تم تحدیدھا

  
  

 حضر الحلقة النقاشیة في الیوم األول كل من الدكتورة محاسن الجاغوب والدكتورة لینة شبیب
والدكتور فراس زیادین وریم الجابي وانصاف دعاس ونداء الجمعاني ومنى طلفاح وبثینة الطراونة 

 .وایمان الصوص ومھا عمرو ومنى خلیفات
  
 

 أخبار الجامعة

 عمون-24جو  –الوقائع االخباریة  -المدینة نیوز -طلبة نیوز –السوسنة  –بترا -أخبار األردنیة
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 الكترونیا" األردنیة " براءة الذمة للمستقیلین في 
 

مع دائرة الموارد أطلق مركز تكنولوجیا المعلومات في الجامعة األردنیة وبالتعاون  -محمد المبیضین
 .البشریة النظام االلكتروني لبراءة الذمة للمستقیلین من أعضاء الھیئتین التدریسیة واإلداریة 

  
ووفقا لمدیر المركز الدكتور صالح الشرایعة فان النظام یتمیز باظھار سجل الموظف الكترونیا فور 

لتي تتطلب ابراء ذمتھ منھا، األمر الذي انتھاء خدماتھ من قبل دائرة الموارد البشریة لجمیع الجھات ا
 .یتیح  للموظف متابعة معاملتھ الكترونیا 

  
  

بید ان النظام , وأضاف الشرایعة أن النظام یمكن الجھات المعنیة  في الجامعة إبراء الذمة الكترونیا
 .یدون في بعض الحاالت مالحظات للموظف المستقیل بضرورة مراجعتھا شخصیا 

  
  

أكد أن ھذا االنجاز یستغني عن المعامالت الورقیة ویحقق الدقة في انجاز المعامالت , الشرایعة
وتسھیلھا األمر الذي یوفر الوقت والجھد على المستقیلین من مراجعة اماكن متعددة داخل الحرم 

 .الجامعي التمام براءة الذمة ما یحفظ لھم احترامھم ومكانتھم الوظیفیة
  
 

ونظام انتقال , ونظام الجھات الباعثة, أنجز مؤخرا حوسبة نظام عیادة الطلبةیشار إلى أن المركز 
  .  ونظام الترقیة ألعضاء ھیئة التدریس ,  الطلبة من تخصص إلى تخصص آخر

 السوسنة -بترا  –أخبار األردنیة 
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 "األردنیة" محاضرة في " اإلنجازات التعلیمیة في عھد جاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسین"
 

یس نادي أبناء الثورة العربیة الكبرى الدكتور بكر خاز المجالي إن األردن قال رئ  -محمد المبیضین
 .شھد منذ عھد االمارة إنجازات ونھضة تعلیمیة مذھلة في ظل محدودیة اإلمكانیات والموارد المالیة 

 
 

وأضاف خالل محاضرة ألقاھا في الجامعة األردنیة بدعوة من كلیة العلوم التربویة بمناسبة احتفاالت 
الجامعة بالعید السادس والخمسین لمیالد جاللة الملك عبدهللا الثاني أن الملوك الھاشمیین األخیار ومنذ 

مؤكدا أن ما , عھد المغفورلھ الملك المؤسس عبدهللا األول  وضعوا التعلیم في صدارة أولویاتھم 
 .یحصل في األردن ھو ثورة تعلیمیة مستمرة وشاملة ومتطورة 

  
  

اإلنجازات التعلیمیة في عھد جاللة " لي لمستمعي المحاضرة  التي جاءت بعنوان وعرض المجا
بدایات مسیرة التعلیم في األردن مشیرا إلى المدرسة المتنقلة التي كانت تجوب "الملك عبد هللا الثاني 

م في مناطق نائیة في المملكة بواسطة وسیلة نقل إلى أن تولت القوات المسلحة األردنیة مھام التعلی
 .مدرسة عسكریة ) 22(مناطق البادیة الجنوبیة حیث تشرف اآلن على 

  
  

وأشار المحاضر إلى أن جاللة الملك عبد هللا الثاني یولي الشباب األردني وقطاع التعلیم أھمیة خاصة 
حیث خصص جاللتھ الورقة النقاشیة السابعة للتعلیم ركز فیھا على أن األمم ال یمكن لھا ان تنھض 

 .ن التعلیم بدو
  
  
الفتا إلى أن األردن في عھد جاللتھ حقق , أكد اھتمام جاللتھ بقطاع تكنولوجیا المعلومات, المجالي  

نقلة نوعیة في تطور ھذا القطاع الذي یشكل رافدا مھما وشریانا حیویا في التنمیة الشاملة فضال على 
 .توى العالميأنھ یمكن األردن من مواكبة التطورات التعلیمیة على المس

  
  

ولفت المجالي إلى حرص جاللتھ على  تطویر إمكانات التدریب والتأھیل للمعلم لدوره في تشكیل 
فكر الطالب إضافة إلى توزیع مكتسبات التعلیم على سائر مناطق المملكة والتركیز على اقتصادیات 

 .التعلیم 
  
  

مدارس لعدد السكان في المملكة تعد من أعلى فان نسبة الطلبة الملتحقین في ال  -ووفقا ـ للمجالي 
فیما یحتل حجم موازنة وزارة التربیة والتعلیم , % )35(النسب في الدول العربیة؛ إذ تبلغ نحو 

 .المربتة الثانیة بعد وزارة الدفاع 
  
  

 طلبة نیوز -بترا –السوسنة  - 1: الرأي ص –أخبار األردنیة 
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وكان عمید كلیة العلوم التربویة الدكتور صالح الرواضیة الذي قدم المحاضر قد ألقى كلمة أعرب 
فیھا عن اعتزازه بالمنجز الوطني الذي تحقق في الجانب التربوي والتعلیمي في األردن، مؤكدا أن 
جاللة الملك عبدهللا الثاني یحرص على تطور نوعیة التعلیم لدوره في بناء اإلنسان ألنھ من أھم 

 .المحركات األساسیة في نماء المجتمعات اإلنسانیة 
  
  

یة تكمن في االھتمام بالشباب الجامعي وتشجیعھم على الریادة والتمیز وأكد الرواضیة أن رؤیة الكل
 .واإلبداع لیكونوا شركاء في صناعة المستقبل األردني بقوة واقتدار 
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 تنشر تقریرا عن إنجازات صندوق دعم البحث العلمي" شومان"

  
د شومان لدعم نشرت مؤسسة عبد الحمید شومان تقریرا شامال عن إنجازات صندوق عبد الحمی

 .2016وحتى  2000البحث العلمي یتضمن إحصاءات حول الدعم الذي قدمھ الصندوق منذ العام 
طلبا تقدم بھا باحثون من  228بحثا من أصل  97وجاء في التقریر أن الصندوق قدم دعما مالیا لـ

 .مؤسسات بحثیة وعلمیة في األردن
ملیون دینار أردني، إضافة إلى نحو  1.5یقارب وبلغ حجم الدعم المقدم خالل مسیرة الصندوق ما 

 .ألف دینار جاءت كمساھمة من المؤسسات البحثیة الشریكة في دعم نفس البحوث 450
ورقة بحثیة في  88وحول أھم مخرجات األبحاث المدعومة، أورد التقریر أنھ تم نشر أكثر من 

 .مجالت علمیة نتیجة األبحاث المدعومة من الصندوق
الجھات حصوال على الدعم، أوضح التقریر أن الجامعة األردنیة تأتي في الطلیعة بما  وحول أكثر

 .بحثاً تلیھا الجامعة الھاشمیة، ثم جامعة العلوم والتكنولوجیا، ثم باقي الجامعات 29یقارب 
لمؤسسات %  12لجامعات خاصة و%  35لجامعات حكومیة، %  53وتوزع الدعم المقدم بنسبة 

، % 28العلوم الطبیة والصحیة : ا توزیع الدعم حسب الحقول فجاء على النحو التاليأم. غیر ربحیة
، الثقافة والفنون والعلوم % 20، العلوم األساسیة % 25األمن الغذائي والتكنولوجیا الزراعیة 

 10، العلوم الھندسیة % 10، التكنولوجیا الخضراء واالستدامة البیئیة % 10اإلنسانیة والمجتمعیة 
وكانت حصة الباحثات %.  1، العلوم اإلداریة والنمو اإلقتصادي %1أسالیب وأدوات التعلیم  %

 %. 19اإلناث في الدعم حوالي 
وأكدت مدیرة البحث العلمي المھندسة ربى الزعبي على استمرار المؤسسة بدعم البحث العلمي 

ً تطویر آلیات والباحثین، وذلك إلیمانھا بأھمیتھ في التنمیة االقتصادیة واالجت ماعیة، حیث یتم حالیا
عمل الصندوق ومعاییر الدعم لتوجیھ الباحثین نحو البحوث التطبیقیة التي قد تفضي إلى ابتكارات 

 .علمیة وحلول عملیة للتحدیات التنمویة
والصندوق ھو أحد برامج دعم البحث العلمي التي تقدمھا المؤسسة، حیث تتضمن ھذه البرامج أیضا 

الفرع العلمي والتي  -عاما، إضافة إلى جائزة االبتكار 35احثین العرب التي أسست منذ جائزة الب
 .سینطلق العمل علیھا ھذا العام

لتحقیق سلة  1999وجدیر بالذكر أن صندوق عبد الحمید شومان لدعم البحث العلمي أسس في العام 
مضافة المقدمة من الباحثین في من األھداف، أھمھا دعم البحوث العلمیة التطبیقیة ذات القیمة ال

األردن، والتي تؤدي إلى حلول مبتكرة، وتشجیع المشاركة العلمیة والبحثیة في مؤسسات التعلیم 
 .العالي، والتعاون مع مراكز األبحاث الوطنیة والدولیة

كما یسعى الصندوق إلى توجیھ الباحثین لتناول موضوعات تلبي احتیاجات المجتمع األردني وتساھم 
 .في التصدي للتحدیات التنمویة المحلیة؛ االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة

ومؤسسة عبد الحمید شومان ھي مؤسسة ال تھدف لتحقیق الربح، تعنى باالستثمار في اإلبداع 
المعرفي والثقافي واالجتماعي للمساھمة في نھوض المجتمعات في الوطن العربي من خالل الفكر 

  نون، االبتكار المجتمعيالقیادي، األدب والف

  9: الغد ص
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 ألف رسالة نصیّة تعریفیة لطلبـة التوجیھـي والجامعـات 300
  

ألف   300عاھد الوھادنة انھ تم ارسال  حوالي  . قال  أمین عام وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي د
والطلبة  2018م الدراسي رسالة نصیة لطلبة الثانویة العامة األردنیة للدورتین الشتویة والصیفیة للعا

 .الدارسین في الجامعات األردنیة
وبین الوھادنة في تصریحات صحفیة ان الوزارة أرسلت الرسائل  ضمن خطتھا اإلرشادیة 
والتوجیھیة المتضمنة تعریف الطلبة األردنیین بواقع التخصصات الراكدة والمشبعة والتخصصات 

لخلیج، حیث تضمنت الرسائل الرابط الخاص بالموقع المطلوبة في القطاعین العام والخاص ودول ا
والموجود على الموقع اإللكتروني للوزارة » كیف تختار تخصصك«وفیدیو » اختر تخصصك«
)www.mohe.gov.jo ( ویھدفان لتوجیھ الطلبة وأولیاء أمورھم بطریقة علمیة ومنھجیة في اختیار

 .تخصص المستقبل
قع ضمن رؤیة تساعد الطلبة على صناعة مستقبلھم وتنمیة اقتصاد وأشار الى انھ  تم اعداد ھذا المو

األردن بتضمینھ التخصصات الراكدة والمشبعة والمتاحة للعمل في األردن ودول الخلیج العربي، 
مبینا أن الموقع والفیدیو تضمنا أجزاًء متكاملة ومعلومات كافیة بما یعید العالقة االیجابیة بین 

 .العمل لالنطالقة الصحیحة التدریس الجامعي وسوق
وأضاف الوھادنة أن العدید من االستفسارات بدأت تصل للوزارة وتم الرد علیھا بشكل فوري من 
خالل مدیریات الوزارة كل حسب اختصاصھ، داعیا  الطلبة وأولیاء أمورھم والراغبین بمعرفة 

جامعات وكلیات المجتمع معلومات مفصلة عن التخصصات الراكدة والمشبعة واعداد الطلبة في ال
  .االطالع على الموقع والفیدیو من خالل زیارة الموقع الرسمي لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

  
  

  

شؤون جامعیة 
 ومحلیة

  5: الدستور ص -6: الرأي ص
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 مشاریع ریادیة أردنیة تتأھل لنصف نھائي مسابقة االبتكار العالمیة 4
  

مستوى العالمي وتؤكد تمیز مرة أخرى تثبت فیھا الشركات والمشاریع الریادیة األردنیة نفسھا على ال
األردن بموارده البشریة وأفكار الشباب؛ إذ تأھلت مؤخرا أربعة مشاریع ریادیة أردنیة الى القائمة 

 .قبل النھائیة لمسابقة عالمیة متخصصة في المشاریع الریادیة
ائیة لمسابقة وتأھلت المشاریع األردنیة األربعة التي یشرف علیھا شباب أردنیون الى القائمة قبل النھ

الختراعات العلوم والتكنولوجیا، والتي تعد من أكبر وأھم " GIST Tech-2018"االبتكار العالمیة 
 .الفعالیات والمسابقات المعنیة بریادة األعمال في العالم

وجاء اختیار الشركات األردنیة األربع من قبل الجھة المشرفة على المسابقة العالمیة، وذلك من بین 
ریع ریادیة من مختلف القطاعات ودول العالم تأھلت الى مرحلة نصف النھائي من المسابقة مشا 109

العالمیة، وذلك من بین مئات الطلبات التي تقدمت للوصول الى ھذه التظاھرة من مختلف أنحاء 
 .العالم، ما یعد إنجازا للشركات والمشاریع األردنیة

مرحلة نصف النھائي من المسابقة العالمیة؛ ھي  والمشاریع األربعة األردنیة التي وصلت إلى
للریادي جعفر البدارنة، مشروع " ARtour"للریادیة شھد دغلس، مشروع " تك طب"مشروع 

"Escherichia Thunder Fall " للریادیة رشا الخطیب، ومشروع"Sadeed LLC " للشاب
 .عبدهللا عودات، وفقا للموقع الرسمي للمسابقة العالمیة

لشباب األردني المشارك في المسابقة، الوصول الى مرحلة النھائي من المسابقة واجتیاز ویتأمل ا
مشاریع ریادیة فقط من  10مرحلة نصف النھائي التي تعتمد على التصویت؛ حیث سیجري اختیار 

مشاریع لتتنافس على المرحلة النھائیة؛ حیث كان سبق لشركات أردنیة المشاركة في  109بین الـ
 .مسابقة والوصول الى مراحل متقدمة في سنوات سابقةھذذه ال

إن الوصول "وقالت صاحبة أحد المشاریع األردنیة التي بلغت مرحلة نصف النھائي، شھد دغلس 
الى مرحلة نصف النھائي ھو إنجاز واعتراف بالمشاریع واألفكار األردنیة، متأملة الوصول الى 

 ".مراحل متقدمة في ھذه المسابقة العالمیة
ھو تطبیق للھواتف الذكیة یسھّل عملیة حجز " تك طب"، أن مشروعھا "الغد"وأوضحت دغلس لـ

المواعید العالجیة المنزلیة من مختلف التخصصات والعلوم، مؤكدة أن المشاركة في مثل ھذه 
ة المسابقة تعطي الریادي الثقة بنفسھ وتساعده على االطالع على الخبرات العالمیة والتجارب الریادی

في مختلف أنحاء العالم، كما أن المسابقة تتیح الفرصة للشركات الریادیة بعرض أفكارھا أمام 
  .الخبراء والمستثمرین، وخصوصا اذا ما وصلت الى مرحلة النھائي

  3: الغد ص
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 لدعم مواھب الشباب" رایز"االتحاد األوروبي یطلق مسابقة 

  
  

حلق نحو القمم، بھدف إتاحة الفرصة أمام : ارثقافیة تحت شع" رایز"أطلق االتحاد األوروبي مسابقة 
 .الشباب للتعبیر عن إبداعاتھم في حقول الثقافة المختلفة

 
ووفقا لبیان أصدره مكتب االتحاد األوروبي في األردن الیوم االربعاء، فإن المسابقة التي تمتد من 

الذین تتراوح أعمارھم  األول وحتى العشرین من الشھر الحالي، تمكن الشباب األردنیین الموھوبین
الغناء بشكل منفرد أو ضمن مجموعة، العزف : سنة، من التنافس ضمن الفئات التالیة 30الى  18بین 

ً أو ضمن مجموعة، والفنون التشكیلیة والرسم  .على آلة موسیقیة منفردا
 

لتواصل واشار البیان الى نشر الخطوات التفصیلیة لشروط وكیفیة التقدم للمسابقة على مواقع ا
 .االجتماعي

 
وتتضمن المسابقة المدعومة من االتحاد األوروبي، ھاشتاغ مخصص باللغتین العربیة واإلنجلیزیة، 

رایز _مسابقة#: وسیتم اعتماده كشرط أساسي لدخول الموھبة في دائرة المنافسة وھو
#Risetalentshow #EU4Youth #EuropeForCulture. 

  16: األنباط ص
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تعیین رئیس جدید للطفیلة التقنیة امام تحفظات الوزیر واستحقاق ...ي جلسة للتعلیم العال:الخمیس 

 التعیین
 
 

یعقد مجلس التعلیم العالي الساعھ الثانیة ظھرا الخمیس جلسة برئاسة وزیر التعلیم العالي الدكتور 
 ....عادل الطویسي وذلك لبحث عددا من القضایا األكادیمیة

ش قبول الطلبة في البرنامج العادي في الجامعات الرسمیة وبحسب مصادر موثوقة بأن المجلس سیناق
للناجحین في الدورة الشتویة حیث سیتم إقرار اإلعداد التي سیتم قبولھا للفصل الدراسي الثاني من 

 . ٢٠١٨/٢٠١٧العام الجامعي 
ائم من جانب آخر فان المجلس سیبحث تعیین رئیس جدید لجامعة الطفیلة التقنیة وذلك بعد الجدل الق

مع اللجنة التي نسبت بشخصیات أكادیمیة ھي الدكتور محمد الحوراني والدكتور صالح الجفوت 
والدكتور عاطف الخرابشة والدكتور مروان الموسى فیما ان ھذه التنسییبات لصناع القرار في مجلس 

عالي الدكتور التعلیم العالي حیث أن سبب التأخیر في التنسیب بأحد المرشحین ھو أن وزیر التعلیم ال
 .عادل الطویسي لدیھ تحفظات على تنسیبات اللجنة 

 
طلبة نیوز حاولت االتصال بالدكتور الطویسي الذي بدوره كلف الناطق اإلعالمي للتعلیم العالي 
الزمیل محمود الخالیلھ والذي قال ل طلبة نیوز انھ لیس لدیھ أي معلومة وأنھ ال یعلم بجدول أعمال 

 ....لم فیما انھ سیتم بحث القضیة او قضیة أخرىالجلسة وأنھ ال یع
 

أعضاء في مجلس التعلیم العالي قالوا ل طلبة نیوز انھ لم یتم ابالغھم بجدول األعمال فقط تم ابالغھم 
 .....بموعد الجلسة وأنھ حتى إعداد التقریر لم یتم إبالغ األعضاء بجدول أعمال الجلسة 

 
ر المجلس منح تراخیص مبدئیة لجامعات طبیة خاصة لكل على صعید متصل توقعت مصادر ان یقر

مع ...من شركة عمون التي تمثل مستشفى األردن الخاص وشركة العقبة التي تتبع لھا جامعة العقبة 
ان ھناك تحسبا لدى مجلس التعلیم العالي من ردة فعل مستشفى ابن الھیثم المتقدمین بطلب والذي یبدو 

  .لحكومة او وزیر التعلیم العالي الدكتور عادل الطویسيأن ال یحظى بدعم من رئیس ا

  طلبة نیوز
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 مالكوالجامعات یتدارسون آلیة تطویر التعلیم العالي وتجوید مخرجاتھ
 

اجتماع لمالكي الجامعات الخاصة في حرم جامعة الشرق  7/2/2018االربعاء الموافق أمس عقد 
لبحث آلیة التعاون  2017م ، ضمن سلسلة اجتماعات بدأت في منتصف العا) MEU(األوسط 

وتناول الحضور خالل اإلجتماعالذي . المشترك وتأسیس جمعیة لمالكي الجامعات الخاصة األردنیة
ترأسھ الدكتور یعقوب ناصرالدین، قانون الجامعات األردنیة وتعدیالتھ التي تم إقرارھا مؤخرا من 

ا القانون ھو بدایة لتحقیق األھداف قبل مجلس النواب ، إذ دعا المجتمعون إلى أن یكون إقرار ھذ
والطموحات األكادیمیة التي تسھم في دعم التعلیم العالي والبحث العلمي، وحریة التعلیم والجامعات 

وناقش الحضور غایات الجمعیة المزمع تأسیسھا، وأكدوا ضرورة أن تنصب على دعم . في األردن
، والبحث العلمي، والطلبة المتفوقین، ودعم نشر االقتصاد الوطني والتشغیل ، ودعم الحوكمة الرشیدة

االبحاث، وعمل الدراسات والبحوث، وانشاء بنك للمعلومات، ومن المقرر أن تعد مسودة النظام 
. آذار المقبل 12الخاص بالجمعیة بحلول منتصف شھر آذار، وسیناقش خالل االجتماع القادم المقرر 

امعات الخاصة وتفعیلھا، وتبادل الخبرات المكتسبة، وأكد الحضور على أھمیة الشراكة بین الج
وتطویر العمل المشترك ،والتأكید على ضرورة االلتزام بتوجیھات جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن 
الحسین بخصوص االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة، وتطویر قطاع التعلیم العالي في 

  .نیة ودعمھا بشتى الوسائلاألردن وحمایة اإلستثمارات الوط

  طلبة نیوز
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مرتبة و تحقق المركز  ٦٠التكنولوجیا تقفز :العالمي للجامعات ) The Times( حسب تصنیف 
 في آسیا ٦٨

 
 

ً لحضورھا في الساحة العالمیة، حققت جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة  ً لتمیزھا وتأكیدا استمرارا
لجامعات ) THE(، حیث قفزت الجامعة في تصنیف التایمز قفزة نوعیة جدیده في التصنیفات العالمیة

في العام الحالي مسجلة بذلك  68للعام الماضي واحتلت الموقع ) 130-121(من الموقع  2018اسیا 
ً یجعلھا في مصاف جامعات اسیا التي یشار الیھا بالبنان ً كبیرا  .تقدما

 
وكوادرھا، اال انھا تنظر الیھ على انھ  واذ یعتبر ھذا اإلنجاز الجدید محل فخر واعتزاز الجامعة

انجاز وطني بامتیاز یحسب لقطاع التعلیم العالي األردني برمتھ ویصب في الرؤیا الملكیة السامیة 
 .للتعلیم العالي األردني كما جاء في الورقة النقاشیة السابعة لجاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسین

 
ت اسیا یخضع لذات المعاییر التي تستخدم في تصنیف التایمز یذكر ان تصنیف التایمز لجامعا

)THE ( العالمي وتدخل فیھ جامعات عریقة في قارة اسیا في دول صناعیة كبرى مثل الیابان
ً یدفع الجامعة في المستقبل لتحقیق المزید . والصین وسنغافورة وتركیا وایران ویعد ھذا اإلنجاز حافزا

میة من اوسع ابوابھ والذي ما كان لیتحقق لوال الجھود الممیزة لكل من التقدم وولوج باب العال
العاملین في الجامعة وفي مقدمتھم اعضاء ھیئة التدریس الذین تخرجوا من نخبة من افضل الجامعات 

  .في العالم

  طلبة نیوز
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 ً   !عالقة خاصة جدا
  محمد أبو رمان

 
ً عن یدرك كثیر من األردنیین بأّن الملك الراحل، الحسین بن طال ً، ولم یكن منّزھا ل، لیس مالكا

ّھم  ً في منھجھ في الحكم وإدارتھ لشؤون الدولة، عن  - مع ذلك - الخطأ واألخطاء، لكن یرونھ مختلفا
  !أغلب النماذج واألمثلة العربیة األخرى

 
، قد ال یفھمھا كثیرون  ً بین الحسین والشعب  - خارج األردن–ھنالك عالقة تكاد تكون خاصة جدا

ّھ أحبّھم إلى درجة التماھي، وعمل لصالحھم بتفاٍن شدید، لم یخلق  األردني، وسّرھا الحقیقي ھو أن
ً للحوارات  ً طویال حواجز أو جدرانا بینھ وبین المواطنین، وانفتح على الجمیع، فكان یمنح وقتا

  .الداخلیة مع سیاسیین ومسؤولین، من مختلف التیارات
 

سالمي، مثل عبد اللطیف عربیات، عن جلسات خاصة معھ، تجد ھناك ذكریات خاصة یحملھا قیادي إ
لیث شبیالت وتوجان فیصل، وأخرى لمثقفین : وأخرى للمعارضین البارزین خالل فترة حكمھ، مثل

ُّدر لھم أن یلتقوا بھ،  وسیاسیین مثل عدنان أبو عودة، وأغلب السیاسیین، وحتى مواطنین آخرین ق
ً طریفة تعكس حّس الفكاھة  ً منھا المتحدثون وتجد قصصا رئیس (لدیھ یحملھا كثیرون، أورد بعضا

في ندوة عقدھا مركز ) كامل أبو جابر. جواد العناني، ود. الدیوان الملكي، فایز الطراونة، ود
  عن فّن الحكم لدى الحسین، بمناسبة ذكرى رحیلھ؟) أول من أمس(الدراسات االستراتیجیة 

 
 ّ ً في فّن الحكم، ومعل ً في إدارة األزمات الداخلیة واإلقلیمیة، وفي التعامل مع الحسین كان مدرسة ما

ً في الجانب اإلنساني واألخالقي، وربما . الضغوط الشدیدة ً استثنائیا ً عربیا ّھ قبل ذلك كان نموذجا لكن
 ً اختصر ذلك بوضوح رئیس الوزراء األسبق، عبد الرؤوف الروابدة، بأّن الحسین لم یكن یضع قدما

  .زائر على قدم أمام أي
 

فایز الطراونة، وكان آخر رئیس وزراء . ولّخص معادلة اإلنساني والسیاسي في شخصیة الحسین، د
ّب على الملك الحسین، ویقصد بذلك أّن  في عھد الراحل الحسین، عندما قال إّن الحسین بن طالل تغل

  .ة والحكمالحسین اإلنسان طغى في تأثیره ومواقفھ واعتباراتھ على مقتضیات الملك والسلط
 

ً، تجده في كثیر من الجلسات من مواطنین بسطاء، ومن  مع ذلك بقي أغلب إرث الحسین شفھیا
ً منھم یستنكفون عن كتابة مذكراتھم  مسؤولین وسیاسیین، یستأنسون بھ ویستذكرونھ، لكن كثیرا

نا الوطني، وروایة قصصھم وآرائھم، وكأّن ذلك ملك خاص لھم، بینما ھو ملك للدولة وتراثھا وأرشیف
الذي یعاني معاناة شدیدة من النقص وضیاع الوثائق والتوثیق والمعلومات وتوّزعھا بین مؤسسات 

ّنا دولة بال أوراق وال وثائق تاریخیة حقیقیة   !عدیدة، وكأن
 

الوثائق "محمد عدنان البخیت على الجھود المھمة التي یقوم بھا في مشروع . بالطبع، مشكور د
وھنالك الیوم العدید من المجلدات،  ز الوثائق والمخطوطات في الجامعة األردنیة،في مرك" الھاشمیة

لكن المطلوب أن تنھض مؤسسات أخرى . أغلبھا عن مرحلة األمیر والملك المؤسس عبدهللا األول
للمساھمة في جھود التوثیق وبناء الروایة والسردیات، فذلك جزء أساسي من الھویة الوطنیة 

  الغد االلكتروني

 مقاالت
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تقوم الشخصیات التي عاصرت الحسین وعملت معھ بكتابة مذكراتھا أو تقدیم األردنیة، وأن 
  .شھاداتھا

 
ً بامتیاز، ألّن منھج الراحل في الحكم  ً، بل وطنیا ً، على أھمیتھ معرفیا الھدف من ذلك لیس فقط أكادیمیا

الضروري وإدارة الدولة والسیاسات، ھو جزء من تقالید رّسخھا الھاشمیون بسلوكھم وسیاساتھم، من 
ّھا جزء من ھویة الدولة وأداة مھمة لفھم ما حدث ویحدث، نستفید منھا  أن تكتب وتدّون وتحلل، ألن

  .سیاسیا، حتى من األخطاء التي وقعت وتقییم سیاسات الراحل
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  !األوراق النقاشیة الملكیة من وجھة نظر األحزاب
  صالح ارشیدات.د

  
ت الدولیة في الجامعة األردنیة، سلط الضوء من جدید حدیث جاللة الملك مع طالب كلیة الدراسا

على االوراق النقاشیة، وبدأ مجلس االعیان الموقر في دراسة مضامین األوراق من خالل لجان 
خاصة ،عبرت عن مضمونھا العام في اول لقاء لھا، واكدت ان األوراق النقاشیة تنطلق من مبادئ 

االجتماعیة وسیادة القانون والمواطنة الفاعلة واحترام التعددیة الدولة المدنیة التي تقوم على العدالة 
وتناولت األوراق مبادئ وممارسات أساسیة للنھوض  .وتعزیز االنتماء الوطني وثقافة الحوار

بالمجتمع والتحول الدیموقراطي ومحاربة الفساد والواسطة والمحسوبیة ودور المواطن الفاعل في 
وتعتبر األحزاب األردنیة بكل  .ة والعمل العام من اجل اإلصالح الشاملالمشاركة السیاسیة والفكری

ً ألنھا تصدر عن راس الدولة، ورئیس السلطات  اطیافھا، ان األوراق النقاشیة الملكیة مھمة جدا
 ً الثالث، وتصدر في اوقات وظروف عصیبة غیر عادیة، یمر بھا الوطن واالمة، ویشكل ذلك تحدیا

فھي دعوة للنقاش والحوار، حول مبادرة ملكیة لإلصالح الشامل، تتطلب منا  .لیملالمة والوطن واالق
جمیعا المشاركة في الحوار حولھا، ألننا كلنا شركاء في الوطن والمسؤولیة والمكاسب والتضحیات، 
ومعنیون بحمایة االردن والمجتمع االردني من االنزالق نحو العنف، الذي یسود المنطقة، والمحافظة 

واالوراق تشكل، في مضمونھا ورؤیتھا، وھي ال زالت  .االمن واالستقرار الذي ینعم بھ بلدنا على
للنقاش، تعبر عن رؤیة وفلسفة الحكم في شكل تطور النظام السیاسي للدولة على المدى البعید، وھي 

ً لفكر تؤكد على النھج الدیموقراطي للنظام وشروط عملیة التحول الدیموقراطي للدولة، وتشكل اط ارا
في مضمون الدولة المدنیة التعددیة الدیمقراطیة » ألردن المستقبل« جاللة الملك العصري التقدمي 

. تحت سیادة القانون وتحقیق العدالة االجتماعیة والمواطنة الفاعلة، التي یسعى االردن الى تحقیقھا
ھذه االوراق واالفكار للنقاش وھي المرة االولى في العالم، التي یتصدى بھا رئیس الدولة الى طرح 

العام، وھي بشمولیتھا وتكاملھا وتفاصیلھا الدقیقة یمكن ان تشكل إذا اقرت وحولت الى الیات عمل 
لقد حقق االردن بقیادتھ  .وطني، تشكل خارطة طریق لبناء مسیرة االردن الدستوریة الدیمقراطیة

الصالح السیاسي واالقتصادي واالجتماعي، الھاشمیة مسیرة طویلة من االنجازات الھامة في مسیرة ا
بالرغم من الصعوبات االقتصادیة المزمنة، كان ھدفھا دائما، تنمیة االنسان االردني، وأصبح االردن 
ُ للتقدم واالزدھار في معظم القطاعات االنسانیة والخدمیة، التعلیم، الصحة، المرأة،  ً عربیا مثاال

الملك عبد اهللا الثاني أبن الحسین االردن الى فضاءات اقلیمیة  ویقود .الشباب، االمن، حقوق االنسان
ً، وأصبح االردن دولة نموذجیة في الوسطیة  ً واقلیمیا ً وانسانیا ودولیة جدیدة یلعب فیھا دورا ًعربیا

ً بین العرب والغرب ولكن مشاریع االصالح السیاسي  .واالنفتاح االیجابي، وتعایش االدیان، وجسرا
ال تتوقف ابدا، وھي بحاجة للتقییم المرحلي اإلیجابي، ولتوافق كل القوى السیاسیة واالقتصادي، 

ومجلس االمة، على مزید من التشریعات الالزمة والممارسات غیر المكتوبة واالرادة , والحكومة
السیاسیة العلیا للدولة، وھذا ما یمكن لمضمون األوراق النقاشیة الملكیة ان تحققھ بمشاركة واسعة، 

لقد ناقشت معظم األحزاب السیاسیة ومؤسسات المجتمع المدني  .اذا فعلت الى الیات عمل عام،
الواسعة، وعلى مدى فترة اصدار االوراق النقاشیة الملكیة، مضمون ودالالت ھذه االوراق بكل 

ً، وبرؤیتھ لمفھوم الد ولة اھتمام وأصدرت بیانات عدة تشید بفكر جاللة الملك المتقدم علینا جمیعا
وطالبت االحزاب الحكومات المتعاقبة لتحویلھا  .المدنیة الحدیثة المنسجمة مع روح الدستور األردني

الى آلیات عمل وطنیة ألنھا تشكل اطارا لبرنامج عمل ألي حكومة سیاسیة عاملة، شرط ان تبدأ 
لشركاء في بالتنسیق مع المكونات األخرى، في تطبیقھ تدریجیا ، وھم مكونات العمل السیاسي ا

المشروع النھضوي، الملكیة الھاشمیة، ومجلس االمة، والحكومة، واالحزاب، والمواطن، وضمن 

  الرأي االلكتروني



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 6( 5300426: فاكس) 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
17 

آلیة تنسیقیة مشروعة محددة، مثل لجنة ملكیة او مؤتمر وطني الى السیر في استیعابھا وتشریعھا، 
ویعتبر  ..لكواالعالن رسمیا عن تطبیق خطة تنفیذھا، للوصول الى الھدف الذي اراده جاللة الم

حزب التیار الوطني، وفیما یخص دور ومشاركة األحزاب في تفعیل األوراق النقاشیة ، ان البیئة 
الحزبیة الالزمة للمشاركة في تنفیذمفھوم انتاج الدولة المدنیة الحدیثة ،والتي تسعى األوراق النقاشیة 

ل قوي، وان مسؤولیة الى تحقیقھا، لم تنضج بعد في عقل الحكومات وفي عقل المواطن بشك
الحكومة، وھي العب اساسي في العملیة االصالحیة والتنمیة السیاسیة، ترجمة وتنفیذ الرؤیة الملكیة 
في االصالح السیاسي واالجتماعي، من خالل خلق البیئة الحاضنة للعمل الحزبي، وھي بیئة تبدأ 

ذا االعتراف التشریعي، في باالعتراف باألحزاب جزء من النظام البرلماني األردني وتعمیم ھ
المناھج المدرسیة والجامعیة أوال، ومؤسسات االعالم ثانیا ،ومؤسسات الشباب والثقافة ثالثا، 

وعلي الحكومة المساھمة في ازالة المعوقات التاریخیة  .ومؤسسات الحكم والسلطات السیادیة رابعا
سبب طبیعة البنیة االجتماعیة الجھویة المتراكمة امام نمو األحزاب، مثل العزوف الشعبي المزمن، ب

السائدة ،وحقبة احزاب الخمسینیات ، وعلیھا محاولة تجسیر مفاھیم وطنیة متنورة، ان الحزبیة ال 
تتعارض مع العشائریة الوطنیة القائمة على حب الوطن واحترام الدستور وسیادة القانون، فالحكومة 

سجمة مع الدستور، حول أدوات الوصول للحكومة ملزمھ ادبیا بترجمة وتفعیل رؤیة الملك المن
البرلمانیة، التي تقوم على مؤسسات األحزاب في البرلمان وخارجھ، ووصول االحزاب الى 
المشاركة فیھا فعلیا، وعلیھا التحضیر القانوني والدستوري لالعتراف باألحزاب كجزء من النظام 

زبیة والسیاسیة بمزید من المرونة والعقالنیة السیاسي البرلماني االردني، و مالقاة المطالب الح
االبویة، الن األحزاب لیست منافسا لھا، فھي صاحبھ الوالیة العامة، وخصوصا فیما یتعلق بتطویر 

وعلى  .قانون االحزاب السیاسیة وقانون االنتخاب المثیران للجدل، فال دیموقراطیة بدون احزاب
كفاءة القطاع العام في المؤسسات العامة كلھا، واعادة  الحكومة، السیر بالتوازي في اصالح ورفع

الثقة لھ ومعھ، بعد ان تراجعت الخدمات االساسیة التي تمیز االردن بھا على مر السنین مثل التعلیم 
والحیاد بعیدا ًعن تسیس العمل العام، والشؤون االجتماعیة والوعظ واالرشاد، على اسس من المھنیة 

ً للمعرفة والمھنیة، ووضع معاییر للعمل الحكومي  ً موثوقا وان یصبح الجھاز الحكومي مرجعا
المتمیز، وتبنى نھج الشفافیة والحاكمیة الرشیدة والشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص وتطویر 

ة الملك لمستقبل تطویر العمل السیاسي في وتعتقد األحزاب، ان رؤیة جالل .منظومة النزاھة الوطنیة
االردن، یمكن ان تتمثل من خالل تبني شعار محدد ومدعوم من المظلة الملكیة الدستوریة یتمثل في 

وھو مشروع الملك  «الدیمقراطیة االردنیة المتجددة ضمن الدستور االردني » :العنوان التالي
ترسیخ نھج تشكیل الحكومات  :لتدریج، من خاللالنھضوي في االقلیم المضطرب، ویمكن إنجازه با

 .البرلمانیة على مرحلتین االولى من خالل الكتل البرلمانیة والثانیة من خالل تآلف الكتل الحزبیة
ویتطلب ذلك تنفیذ الحكومة بالتعاون مع الشركاء المكونات الخمسة في األوراق النقاشیة ، منظومة 

اإلفصاح الرسمي عن آلیة السیر في  • :ت والمتطلبات التالیةمن اإلجراءات والسیاسات والتشریعا
العمل على تشریع  • (لجنة ملكیة او مؤتمر وطني(تحقیق مضامین األوراق النقاشیة من خالل 

قوانین أدوات تعظیم المشاركة الشعبیة والسیاسیة في صنع القرار، للحد من استمرار العزوف 
العام، وتشجیع مؤسسات االحزاب لتطویر ادائھا الوطني  الشعبي عن االنضمام لألحزاب والعمل

والبنیوي الداخلي، كمؤسسات وطنیة وجزء من النظام السیاسي، وتحقیق دیموقراطیة النظام السیاسي 
 • .في االنفتاح العام واجراء انتخابات نیابیة سھلة وعصریة، إلعادة الثقة بین المواطن والمؤسسات

ني سیاسي وشعبي وبرلماني على تشریعات وقوانین التنمیة السیاسیة، العمل على تحقیق توافق وط
وخصوصا قانون االنتخاب، والعمل على تطویره بما یضمن وجود قائمة حزبیة ذات شروط لتنمیة 
رؤیة وطنیة واسعة، وتطویر وإنضاج قوانین، الحكم المحلي، وقانون االحزاب السیاسیة، بما یضمن 

تفعیل ممارسة سلوكیات  • .یا ومالیا واعالمیا وبما یؤكد حمایة التعددیةتقویة دور االحزاب تشریع
: وقیم دیموقراطیة متعارف علیھا، في المدارس والجامعات واالعالم ومؤسسات الدولة المختلفة مثل
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تعمیم روح التسامح تعزیز آلیة الحوار  –احترام الرأي االخر، تعزیز مفھوم المواطنة المتكافئة
ترسیخ الثوابت العالمیة  .فاظ على مفھوم االمن المجتمعي لتحقیق الدیمقراطیة والرفاهالح–البناء،

تعزیز مبدأ . تطبیق وتفعیل سیادة القانون وھو عماد الدولة المدنیة :للتحول الدیموقراطي التالیة
  ممارسة التعددیة السیاسیة والثقافیة في كل مؤسسات الدولة،

تقویة مشاركة المجتمع المدني في الحیاة العامة  – الدستورالفصل بین السلطات كما ورد في 
تطویر احزاب سیاسیة برامجیة  .توازن بین احترام ارادة االغلبیة وحمایة حقوق االقلیة. والسیاسیة

تطویر االعراف السیاسیة، وتجذیر الثقافة الدیمقراطیة لدى  .وقیادات شبابیة ونسائیة مؤھلة ومسؤولة
والحزبیة ضمن برامج إعالمیة رسمیة وشعبیة وبالتعاون المؤسسات التعلیمیة المؤسسات الرسمیة 

ویعتقد حزب التیار الوطني ان اھمیة دور االحزاب في المسیرة البرلمانیة والتحول  - .والدینیة
الدیمقراطي، تكمن في ان األحزاب، بوتقة انصھار وطني، ومؤسسات وطنیة تعمل في نطاق 

شعبیة ومصالحھا وھمومھا وطموحاتھا، قادرة على تأطیر قضایا الناس  الدستور، تعبر عن فئات
العامة ونقلھا الى البرلمان لخلق السیاسات والقوانین حولھا، وقادرة على خلق راي عام واعي وقاعدة 

بالرغم من ان االحزاب االردنیة ال زالت غیر فاعلة بالتأثیر على الساحة  .اجتماعیة منظمة
حزبا، فالمطلوب لتحفیزھا  46سیة الشعبیة والرسمیة، رغم ارتفاع عددھا الى االجتماعیة السیا

ولتفعیلھا، االعتراف بھا تشریعیا جزء من النظام البرلماني، وتفعیل النھج الدیمقراطي داخل 
وتؤكد االحزاب السیاسیة، على  - .االحزاب نفسھا، ودفع قیادات شبابیة ونسائیة الى الصف االول

مواطن الفاعل، وھو الشریك االوسع في مضمون األوراق النقاشیة، وخصوصا فئة اھمیة دور ال
من الشعب، وھي الذخیرة البشریة الحیة لدیمومة شباب الدولة، واألحزاب، % 60الشباب التي تشكل 

واإلنتاج الوطني، وإنتاج النخب الوطنیة القادرة على التغیر، والتي أصبحت الیوم، بعد تطور 
ورة المعلومات، عامال أساسیا في تشكیل ثقافة الراي العام ، أصبحت ھذه الفئة تعیش االتصاالت وث

مرحلة تحول عمیقة وتمارس حقھا بالتعبیر عما یتعلق بشؤون حیاتھا، ولم تعد فئة مستمعة سلبیا، ال 
زیز والتفعیل یأتي من خالل تع .بل جزء من المشھد العام بجوانبھ االقتصادیة والسیاسیة والثقافیة

مفھوم المواطنة المتكافئة الفعالة على ارض الواقع، وحق المشاركة الشعبیة، وواجباتھا ومسؤولیاتھا 
في مخرجات الحیاة السیاسیة، ضمن ممارسات دیمقراطیة سلیمة وسلمیھ، تحت سیادة القانون 

المواطنة ، وھي محاور اساسیھ لخلق )أساس الدولة المدنیة)والعدالة االجتماعیة وتكافئ الفرص 
وقد اكدت الورقة  .الفاعلة، وخلق اجواء تسامح، وحوار بناء وتعددیة سیاسیة وثقافیة تحترم االخر

النقاشیة السادسة على أھمیة تعزیز سیادة القانون في بناء الدولة المدنیة وھو الضامن للحقوق الفردیة 
لمجتمع امن وعادل وضمان حقوق والعامة، والكفیل بتوفیر االطار الفاعل لإلدارة العامة والباني 

األقلیة، ومتطلب لضمان حقوق األغلبیة، واالداة المثلى لتعزیز العدالة االجتماعیة ،وھو أساس 
اإلدارة الحصیفة التي تعتمد العدالة والمساواة ، وتكافؤ الفرص، أساسا في نھجھا وفي تحقیق التنمیة 

تتطلب وجود آلیات رقابة فعالة ،وأجھزة حكومیة المستدامة وتعزیز منظومة النزاھة الوطنیة، التي 
للرقابة، دیوان المحاسبة وھیئة النزاھة ومكافحة الفساد ، ومؤسسة البرلمان ودوره الرقابي 
الدستوري والمحكمة الدستوریة، والھیئة المستقلة لالنتخاب، كما یعتبر تطویر الجھاز القضائي 

وتعتقد االحزاب السیاسیة، ان مھمھ بناء  .د الدولة المدنیةأساسیا لتعزیز سیادة القانون، التي ھي عما
الثقافة الحزبیة والدیموقراطیة في اجواء المجتمع حالیا، بحاجھ لدعم واسع من مؤسسات الدولة، 

وتؤكد  .وخصوصا االعالمیة والتربویة والتعلیمیة، باإلضافة الى جھد االحزاب الوطنیة نفسھا
ق بدور الملكیة الھاشمیة في العملیة اإلصالحیة المبادرة، اھمیھ ھذا االحزاب السیاسیة، فیما یتعل

الدور الرائد لجاللة الملك ومؤسسة العرش ،المسلحین بالدستور والتوافق الوطني الشعبي حول 
شرعیتھا السیاسیة والدینیة، دورھا في الحفاظ على االردن، وعلى أمنھ الوطني وازدھاره، والحفاظ 

ي ونسیجنا الوطني، وحمایة الدستور، ویؤكد استعداد االحزاب الدائم للوقوف خلف على تراثنا الدین
القیادة الھاشمیة الملھمة، وقد ایدت االحزاب جاللة الملك في اجراء التعدیالت الدستوریة ووثیقة 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 6( 5300426: فاكس) 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
19 

تؤكد االحزاب،  - .الحوار الوطني كما ایده في الحرب على االرھاب الدائرة حالیا ومحاربة التطرف
ان مجلس االمة ھو ممثل للشعب االردني، وحاضنة  :یما یتعلق بمسؤولیات مجلس االمة وأعضائھف

ولھ دور اساسي في بناء ركن المؤسسة الدیموقراطیة، والرقابة على . للحوار الوطني الدیمقراطي
نون الحكومة، وصیاغة القوانین وخصوصا تلك المتعلقة بالتنمیة السیاسیة، وعلیھ تطویر وإنضاج قا

االنتخاب الحالي بما یضن مشاركة سیاسیة وفكریة اوسع، وتمثیل اشمل لكل األردنیین، وحزب 
التیار الوطني یوصي بتطویر القائمة الوطنیة وجعلھا قائمة حزبیة لتمكین االحزاب من الوصول 

ن جاللة تدریجیا الى حالة تشكیل الحكومة البرلمانیة من خالل كتل برلمانیة حزبیةوتؤكد االحزاب ا
الملك یعترف بأھمیة دور االحزاب في عملیة التحول الدیمقراطي، ویعترف بدورھا االساس في 
النظام السیاسي االردني كما ورد في الدستور، وكونھا بوتقة انصھار وطني، ورافعة عمل سیاسیة، 

ركنا من وتشكل مع منظمات المجتمع المدني المنتخبین، ظھیرا اساسیا للبرلمان ممثل الشعب، و
فاألحزاب السیاسیة مؤسسات وطنیة قیاداتھا منتخبة تعمل تحت مظلة  .اركان المؤسسیة الدیموقراطیة

الدستور، واداة اساسیة فعالھ لعملیة تحقیق التحول الدیمقراطي والدولة المدنیة الحدیثة والحكومات 
   .البرلمانیة
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  الملك یجتھد یضع الرؤى فمن یجتھد بالتطبیق ؟
  الخوالدةصدام 

  
حملت الفترة الماضیة اشارات ملكیة وفي اكثر من مناسبة وھذه االشارات الملكیة تعبر عن رؤى 
وافكار یحاول جاللتھ جعلھا االرضیة واالطار العام لما یرید ان توجھ نحوھا دفة قیادة مؤسسات 

جموعة من طلبة الجامعة الدولة بكافة اذرعھا، ھذه االشارات الملكیة جاء اخرھا عند التقاء جاللتھ بم
االردنیة حیث كان اھمھا ضرورة ان یشكل الشباب في مجتمعاتھم عوامل ضغط على صانعي القرار 
من وزراء ومسؤولین ومجلس النواب وتوجیھ النقد وبصوت مرتفع إلصالح مكامن االختالالت ال 

ب الشعب وكیف سیما في القطاع العام وعدم السكوت علیھا فضال عن ضرورة مراقبة عمل نوا
یمكن لھم ان یكونوا نواب وطن ولیس خدمات في ظل وجود مجالس المحافظات التي انشئت لتخفیف 
العبء الخدماتي عن كاھل النواب بھدف تفرغھم للعمل السیاسي فقط ومن ھنا اشار جاللتھ انھ من 

ً من الوضع  80المنطق في ھذه الحالة تخفیض عدد مجلس النواب الى  ً بدال الحالي لیتسنى لھم نائبا
قبل ھذا اللقاء بأسابیع قلیلة وفي  .ممارسة عملھم التشریعي والرقابي على الحكومات بشكل افضل

اجتماع لجاللتھ مع رؤساء لجان نیابیة قدم جاللتھ اشارة ملكیة وانتقادا لعدم ترجمة الرؤى واألفكار 
ي االرواق النقاشیة وھنا عبر التي یطرحھا بین الحین واآلخر وعلى رأس تلك الرؤى ما جاء ف

جاللتھ بشكل مباشر عن عدم رضاه عن آلیة تعاطي مؤسسات العمل العام مع ما تم طرحھ في ھذه 
األوراق النقاشیة او بعبارة أدق ان ھذا التعاطي كان دون الطموح الملكي في ترجمة ھذه األفكار إلى 

ألفكار كل حسب مجالھ، االمر الذي من برامج عملیة وسلوكیات تحكم عمل المؤسسات وتطبیق تلك ا
شأنھ أن یسھم بطرق مباشرة وغیر مباشرة لتحسین األداء العام لمؤسسات الدولة بجمیع اركانھا 
وبالتالي یلمس المواطن بأن ثمة تغییرا یحصل في نوعیة إدارة النھج العام للدولة واذرعھا ویجعلھ 

الملكیة المتوالیة مرور الكرام على صانعي القرار  ال یجب ان تمر اإلشارات .شریكا في ھذا التغییر
في مفاصل الدولة بكافة اذرعھا لتحمل مسؤولیاتھم الوطنیة ألنھ من غیر المحتمل ان ینتظر المسؤول 
في الموقع القیادي من الملك التدخل بالتفاصیل الصغیرة وكیفیة التطبیق للرؤى واالفكار التي 

بجرأة لتحمل مسؤولیاتھ ویقدم رؤیتھ الخاصة بالتطبیق بشكل عملي یطرحھا جاللتھ وعلیھ ان یبادر و
ولیس فقط بتردید افكار الملك ومثلما عبر جاللتھ في غیر مناسبة بان المسؤول الذي ال یملك القدرة 

في الورقة  .على اتخاذ القرارات الجریئة لخدمة مؤسستھ فلیترك المجال لمن ھو قادر على ذلك
اللة الملك طرح جاللتھ اھم مبادئ تقدم الدول وھي سیادة القانون االمر الذي من النقاشیة االخیرة لج

شأنھ ان یعزز الثقة و یحدث التفاؤل بالمستقبل لدى األجیال األردنیة القادمة والمطالب منھا االضافة 
النوعیة على منجزات ھذا الوطن والمحافظة علیھا وحتى نحقق ھذه الحالة من الثقة والتفاؤل 

ستقبلنا ومستقبل ھذا الوطن فإن ھناك حموالت زائدة كثیرة في القطاع العام ال سیما في الصفوف بم
المتقدمة وان نھجھا التقلیدي لم یعد قادرا على مواكبة معطیات المرحلة المتقدمة، ومع االیمان العمیق 

اءة من صانعي لدى الشعب االردني بان ھناك الكثیرین من المخلصین لھذا الوطن من اصحاب الكف
القرار والذین یعملون بصمت اال ان ھناك مثلھم وبحجمھم ما یزالون یعیقون العمل والدلیل على ذلك 
تلك االشارات الملكیة في اكثر من مناسبة وحتى ان یمن اهللا على الوطن برجاالت وقیادات شابة 

ن الحكومات المتعاقبة یفسح لھم المجال لصنع التغییر و یستطیعون مواكبة فكر جاللة الملك م
  .وقیادیي مؤسسات الدولة

  الرأي االلكتروني
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 حاكم إداري وضابطة عدلیة للجامعات
 خلود خطاطبة

 
یمنح رئیس الجامعة صالحیة الحاكم االداري لتحصیل أموال الجامعة، ویعطي حرس الجامعات 

ت المسمار صفة الضابطة العدلیة في التعامل مع القضایا داخل الحرم الجامعي، أنا اعتبر ھذه التعدیال
 .األخیر في نعش التعلیم الجامعي في االردن

وقبل سرد سلبیات ھذه التعدیالت، ال بد من التوضیح أكثر، حیث یمكن استناد رئیس الجامعة الى 
القانون الجدید بارسال أفراد من قوات الشرطة الى منزل أي طالب تخلف عن دفع ما تبقى من القسط 

او ایداعھ الحجز اذا لم یقم بذلك، كما » االمیریة«لبتھ بدفع األموال الجامعي وجلبھ الى مكتبھ ومطا
أنھا تجیز ألفراد األمن الجامعي حجز حریة اي طالب في حالة االشتباه بھ او حسب مزاجیة رجل 

 .األمن الجامعي
تعدیالت خطیرة یجب ان ال تمر مرور الكرام، ولیس لھا حاجة نھائیا، لسبب واقعي ومنطقي وھو 

جھاز أمني مؤسسي محترف في االردن یخضع للقانون ویتعامل مع اي من مظاھر االخالل  وجود
باألمن في الجامعات والشواھد كانت كثیرة، كما أن ھناك منظومة قضائیة في االردن تضمن للجمیع 
حق التقاضي استنادا للدستور وبالتالي یمكن للجامعات اللجوء لتلك المنظومة لتحصیل أموالھا من 

 .تلف الجھات في حال وجود خالفات مالیةمخ
الجامعات مؤسسات أكادیمیة یجب ان تنظم وفق قوانین تضمن روح تلك المؤسسات واھدافھا بخلق 
جیل من الشباب المتعلم الواعي، وعدم االنسیاق وراء ظاھرة العنف الجامعي لصیاغة قوانین مبنیة 

وء نوایا باستغاللھا ال سمح هللا، فانھا ستؤدي على ردود فعل، فمثل ھذه التعدیالت في حال وجود س
 .الى تفاقم المشاكل في الجامعات ولیس حلھا

بعد اعطاء األمن الجامعي صفة الضابطة العدلیة، فان عقلیة التعامل مع الطلبة ستتغیر، وسینتقل دور 
ة، الى دور فرد االمن الجامعي من حمایة الطلبة وتأمین جو مناسب لراحتھم على مقاعدھم الدراسی

الرقیب على سلوك الطلبة، وھو ما یرفضھ الطلبة بحكم اعمارھم الشابة وفھمم للحیاة الجامعیة، ما 
 .سیؤدي الى صدامات متوقعة سیكون التعدیل الحالي مسؤوال عن نتائجھا في حال وقعت ال قدر هللا

العالم، اذا كان  وال اعرف كیف سیتم اخضاع الجامعات االردنیة لمعاییر تصنیف الجامعات في
لرئیسھا صالحیة الحاكم االداري ولرجال أمنھا صفة الضابطة العدلیة، كون معاییر ھذه التصنیفات 
ال تركز على المستوى االكادیمي فقط بل تنظر الى منظومة التعلیم الجامعي ككل، وال تعترف 

  .لتصنیفات العالمیةبالقوانین العرفیة في ادارة الطلبة والجامعات، فوداعا اذا لمثل ھذه ا

  19: الدستور ص
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  التعلیم والتعلم في االوراق الملكیة

  حازم قشوع.د
  

اذا كان التعلیم باسلوب التلقین أحد مظاھر التدریس التقلیدي الذي كان لھ دوره النمطي في ایجاد 
 االرضیة العلمیة التأسیسیة في خدمة البشریة فان التعلیم وفق منھج الیقین المستند للتعلیم الذاتي أو
التعاوني او المستند للخرائط الذھنیة الحاصل على تلك الداللة الموضوعیة یعتبر البوابة الذاتیة 

ولعلنا ونحن نحاول وضع  .لالستكشاف في المدرسة المنھجیة لإلبداع المعرفي في العصر الحدیث
یقات التي االستراتیجیة الخاصة في التعلیم والتعلم ان نوضح األھداف الكامنة وراء تطبیق التطب

تمزج مابین التعلیم الوجاھي او التقلیدي من جھة والتعلم اإلبداعي أي الحداثي من جھة اخرى ومن 
على ارضیة عمل تؤكد اوال على المبادئ االصلیة في التنشئة القائمة على التنوع الثقافي للحضارة 

ھا البشریة في الحد من االفكار وھي الرسالة الفكریة التي تحتاج .االنسانیة المنبثق منھا فكرنا النیر
المتطرفة وتبدید اجواء الغلو والقضاء على میادین االرھاب وفق نظریة معرفیة تحوي الرسالة التي 
كان وصفھا التاریخ الحضاري في الثقافة االنسانیة بانھا القبس الذي اضاء العتمة في حقبة المناخات 

یھا في منھاج الثقافة االنسانیة العصریة من جدید الظالمیة السابقة و التي البد من االتتكاء عل
باعتبارھا البوصلة المعرفیة للفكر االنساني الحدیث، وفق منھجیة علمیة شاملة تقوم على تقدیم الفكر 
التنویري المنطلق من االرض التاریخیة لمحتوى الفكر االنساني اذ یعول علیھ في بعث الثقافة 

ن المنھج الثقافي االنساني المتوافق علیھ دولیا عبر تقدیمھ لیكون مساق الجامعة لھذا النھج النیر لتكو
الثقافة االنسانیة باعتباره منھاجا یكمن تدریسھ في كل الدول وفق تصور یمزج ما بین رسالة االصالة 
التاریخیة للفكر االنساني من منبعھا القویم ووفق تقدمة عصریة حداثیة تستند الى منھجیة االبداع 

إن االردن قادر بما  .رفي یتم معھا مزج المعادلة التي نرید ما بین اصالة الرسالة ومنھج الحداثةالمع
یملك من موارد ثقافیة وامكانات حضاریة شكلت في ذھنیة المجتمع الدولي الصورة المستحبة 

افي الدولي للحضارة االنسانیة على تقدیم اضافة معرفیة جدیدة للمحتوى التعلیمي العالمي وللحیز الثق
وھي الرسالة التي البد من تضمینھا في مناھج الثقافة الوطنیة لیتسنى من بعد ذلك نشرھا باعتبارھا 
منھاجا للثقافة االنسانیة لتجسد المضمون الذي جاء في طیات االوراق الملكیة ذات البعد والمحتوى 

لرؤیة التي احتوتھا االوراق ولعلھ من المفید عند وضع االستراتیحیة التعلیمیة وضع ا .االنساني
الملكیة لتكون التطلع الذي ننشده في االرتقاء في مستویات التعلیم والتعلم من خالل المھمات التالیة 
والتي ینتظر ان تحمل خطة متوازیة في االتجاھات تبدأ مساراتھا من إعادة تطویر المدارس للتتالءم 

االرتقاء باداء المعلم بما یحفظ لھ دوره في اذھان مع منھجیة االبداع المعرفي في المقام االول و
الطالب ومكانتھ في المجتمع في المقام الثاني و ایجاد البیئة العصریة لمجتمع المدرسة عبر توظیفھا 
لتكون عند اولویات المجتمع المحلي في المقام الثالث فضال عن ترسیخ الصورة الذھنیة للطالب من 

الطالب للمدرسھ وتجعل من المجتمع المحلى رافعة مستحقة للمدرسة خالل مبادرات ایجابیھ تجذب 
ھذا في المقام الرابع باالضافة الى تطویر المناھج العلمیة لتكون منسجمة مع المناھج الدولیة ضمن 

واحسب أن السیاسات التي یستوجب العمل  ..خطة ممنھجة وجدول زمني معلوم في المقام الخامس
- ١ :یاسات التي تعمل على اصالح المھمات التي ذكرت وفقا لما یلي منھا ومعھا ھي تلك الس

االستغاضة عن شمولیة الضابطة التقلیدیة التي یجسد التوجیھي عنوانھا الى ایجاد اختبارات قبول من 
ابواب متعددة في االختصاص ومركزه في التوجھ وضمن االحتیاجات المتخصصة والتي تبینھا 

من المفترض ان ترنوا ھذه االختصاصات الى میادین جدیدة كانت فرضتھا المساقات الدولیة بحیث 
میادین الصناعة المعرفیة كما بینتھا تكنولوجیا الطاقة وتكنولوجیا المعلومات والتكنولوجیا الطبیة 
والصناعیة والصناعة الزراعیة وغیرھا من المساقات التي تبحث عن النوع والكفاءة المعرفیة والتي 

  11: الرأي ص
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ایجاد جامعات متخصصة في الدوائر التنمویة في المحافظات تحدد تخصصاتھا - ٢ .لسوقیحتاجھا ا
  ..المخططات الشمولیة التي تبین تلك إالحتیاجاتھا وفق العالمات االنتاجیة التي تمیز طابعھا

ومع سرعة التقدم الحدیث في میادین التعلم بالجوانب المباشرة وغیر المباشرة وحتى یتمكن - ٣
المحلي من االستثمار االفضل في الطاقات الشبابیة اسوة في الدول المتقدمة بات من  المجتمع

ضروریا موائمة ذلك بسیاسات تستجیب لمقتضیات تسارع انماط المعرفة على ان یكون العمر 
سنة مع مراعاة اضافة سنتین للتأھیل تسبق المرحلة  ١٨سنة بدال من  ١٦التأھیلي التعلیمي للطالب 

ولعل المناھج التربویة بحاجة الى تطویر بالشكل والمضمون بما یحفظ االتزان ما بین - ٤ .یةاالبتدائ
السیرة التاریخیة المرتبطة بالثقافة الوطنیة والتي البد ان تكون مستندة لمبادئنا وقیمنا وتنسجم مع 

نستطیع ایجاد المعلم لكن مھما كان لدینا من رسالة تعلیمیة مھمة ولم  - ه  .مواقفنا االنسانیة الثابتة
القادر على ایصال الرسالة فان القدرة على نشر المعرفة وایجاد مناخات االبداع ستبقى متواضعة 
وھذا سینعكس سلبا على مستویات االنتاج بكل روافده لذا كان االستثمار في المعلم خیر استثمار في 

كان العمل على رفع المستوى المعیشي  بناء الجیل القادر بمعرفة على العطاء والبناء واإلنجاز لذلك
للمعلم واجب تفرضھ مستلزمات التنمیة وكما كان االرتقاء بمھنیة المعلم ضرورة تفرضھا مقتضیات 

صحیح ان الدولة وفرت ارضیة العمل التعلیمیة التي  - ٦ .الرؤیة االستراتیجیة لالوراق الملكیة
بحاحة الى مبادرات ذاتیة من المجتمع المدرسي  تجسدھا المدارس لكن عملیة االدامة لھذه المدارس

بما یعزز الوالء المؤسسي ویضع حدا لتنامي استشراء حاالت دروس التقویة والدروس الخاصة،تلك 
الظاھرة التي یعتبر وجودھا في المجتمع آفھ تحمل عالمة فارقة وتؤشر سلبا على دالالت نوعیة 

المدرسة في المجتمع المحلي من خالل مبادرات نوعیة  التعلیم مایتطلب حكما العمل على تمكین دور
وكذلك من خالل توطین الثقافة الطالبیة في المدرسة ولتشكل  .تمثلھا االندیة الصیفیة والشتویة

المدرسة المحتوى الجاذب للحیاة الطالبیة وال تبقى محطة یجب تخطیھا في انجاز او استكمال محطة 
مشاركة الجمیع باالتجاه الذي یخدم تمكین دور المدرسة في  حیاتیة معینة،وھو امر بحاجة الى

المجتمع المحلي لیتسنى دعم المدرسة لوجستینا ومادیا من االھالي وبالتالي رفع حالة المدرسة 
لوجستیا وتنمیة مستوى دخلھا باعتبارھا وحدة معرفیة وثقافیة وتنمویة في المجتمع المحلي وھذا 

العمل على تعزیز قیم المواطنة - ٧ .الالمركزیة االداریة للمدارسیتطلب الشروع بانجاز مشروع 
والوطنیة التي اساسھا الوالء واالنتماء في اطار برنامج وطني شامل یعلي من حالة الوالء الوطني 
لتكون اعلى من الھویات الفرعیة ویؤكد على الركائز االساسیة التي تقوي المنعة المجتمعیة وتقوم 

وحدات المدرسیة التنمویة في االرض للتعزز من قیم االنتماء ببرامج الزراعة على استثمار بال
اإلجباریة للوحدة التنمویة التي تشكلھا المدرسة الیجاد جزء من ھذا الریع للمدرسة وللطالب وللمعلم 

وكذلك العمل على االرتقاء في مبادرات االستكشاف وبرنامج اعرف وطنك  .وكما للتطویر المعرفي
ا من البرامج المعرفیة التي تستلزمھا الثقافة الوطنیة وتفرضھا مقتضیات القیم الوطنیة في وغیرھ

ومن المفید في الجانب الریاضي ایجاد ایام مدرسیة سنویة تنافسیة في  - ٨ .االنجاز واالبداع
ره المحافظات الستكشاف المواھب الریاضیة وتاھیلھا وصقل مواھبھا بمشاركة القطاع الخاص باعتبا

احد ابرز الرعاة في برنامج التمكین والمشاركة مع المجتمع المحلي،وھذا من شأنھ رفد المسیرة 
الریاضیة بمواھب ابداعیة وطاقات یمكن االستثمار فیھا ومعھا في اطار مشروع االنجاز النمائي 

مي القدرات ایجاد نوعیة جدیدة من التعلیم المكثف الذي یختصر الوقت وین - ٩ .والتنموي والمعرفي
ضمن العیش التعلیمي الذي ینمي من المقدرة في زمن قیاسي ربما یكون احد البرامج التي یمكن 
ھضمھا في برنامج التطویر المعرفي الذي یبرز مكانة التعلیم التطبیقي وفق برامح محددة 

لدستور تعزیز مجانیة التعلیم التي كفلھا ا- ١٠ .ومتخصصة خصوصا في مساقات الصناعة المعرفیة
والتي ال تعنى حكما عدم مساھمة االھالي في تطویر الوحدة التنمویة والمعرفیة المدرسیة بل انھا 

ھذا اضافھ الى ایجاد برامج  .تلزمھم ادبیا والمجتمع المحلي على المشاركة والمساھمة الفعلیة فیھا
لجماعي والطوعي في االرتقاء بقدرة المدرسة في تربیة الجیل وفق معاییر تعزز مكانة العمل ا
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المجتمع والذي یقف على قیم ومبادئ قویمة لیكون الفرد محصنا من المسلكیات المصلحیة واالناة او 
الدافعیة النفعیة التي تبعده عن الوالء للمؤسسة التي بھا نرتقي بالصالح العام على حساب الحسابات 

ا امر مھما وسط حالة خلط االوراق فان العمل على تسلیط الضوء على القیم المبادىء غد .الخاصة
واذا كانت االوراق الملكیة قد وصفت  .والعناوین السائدة والتي باتت تھدد مستقبل المواطن والوطن

االستثمار في التعلیم بانھ خیر وافضل استثمار فان الشروع بانجاز استراتیجیة التعلیم والتعلم یعتبر 
ار مقیاس سرعة التغییر التي غدت متسارعة الى درجة اھم ما یمكن انجازه في ھذه المرحلةباعتب

یصعب علینا استدراكھا اذا ما فاتت اللحظة التاریخیة والذي الیمكن لنا وقفةاو العودة بھا عند محطة 
  .سابقة

فلن نبدا بوقف مناخات النقد والتذمر والتي شكلت مناخات االحباط وولدت الجغرافیا الطاردةحیث 
كون نقطة جذب للمعرفة والخدمات التعلیمیة كما یجب ولنبدأ ضمن برنامج جعلت من االردن ال ی

وھي الرسالة المباشرة التي حملتھا الورقة  .نھضوي شامل على تقدیم االردن بالشكل الذي یستحقھ
النقاشیة السابعة والتي الشك انھا تشحذ الھمم وتنیر الدرب الجل أردن أفضل قادر على تخطي 

تھا المتغیرات العمیقة وتتعرض لھا االمة و یخشى ان تغیر المفاھیم والقیم التي التحدیات التي فرض
حافظنا علیھا منذ أن أطلقت رسالة الحیاة لیومنا ھذا،فان الرسالة الملكیة أوضحت عمق المرحلة 
وبینت كیفیة التعاطي معھا وحددت االطر العامة التي من المھم االرتقاء بھا ضمن مؤتمر معرفي 

  .الجمیع فیھ وحمایة الستمراریة تنفیذهیساھم 
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  شفابدران –فاطمة نھار عبدالرحمن الوریكات  -
  قاعة مار یوسف –عزات عبداهللا عواد لطفي  -
  جمعیة صالح الدین –اسیفھ درویش عثمان الكرد  -
  شارع االردن –حمزة یوسف نعمان الزماعرة  -
  عبدون وادي –إبراھیم خلیل صالح عطااهللا  -
  الصویفیة –اخالص سالمة عودة حدادین  -
  الشمیساني –عبدالستار حامد عبدالرحمن  -
  ضاحیة االمیر راشد –عاید سلیمان المدانات » عزیزة«أسماء  -
  مادبا –منیرة جریس یعقوب البجالي  -
  اربد –سمیر عزت الحاج مرشد نزال  -
  دابوق –خلیل نمر عبداهللا درویش  -
  اربد –فضا جریس نایفھ یوسف  -
  خلدا –أسامة خالد محمود برجاق  -
  ماركا الجنوبیة –سونیا احمد محمد الشوربجي  -
  السلط –رضاب جمیل التویجر  -
  شارع االردن –عبدالحمید اسماعیل المغثھ  -
  
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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  درجات الحرارة اعلى من معدالتھا السنویة
  

درجات مئویة، وتغطي كمیات من الغیوم  10-8معدالتھا االعتیادیة بحوالي تسجل درجات الحرارة الیوم اعلى من 
ً في المرتفعات الجبلیة ودافئة في البادیة  المتوسطة والعالیة أجزاًء واسعة من سماء المملكة، وتكون األجواء دافئة نسبیا

الجویة تبقى االجواء غدا دافئة  وبحسب دائرة االرصاد .واألغوار والبحر المیت، وتكون الریاح شرقیة خفیفة السرعة
في مختلف مناطق المملكة، مع ظھور الغیوم على ارتفاعات متوسطة وعالیة، وتكون الریاح جنوبیة شرقیة خفیفة 

   .السرعة
  

وتستمر االجواء یوم السبت دافئة في مختلف مناطق المملكة، مع ظھور كمیات من الغیوم على ارتفاعات عالیة 
یاح جنوبیة شرقیة معتدلة السرعة تنشط على فترات في المناطق الشرقیة والجنوبیة الشرقیة من ومتوسطة، وتكون الر

درجة مئویة والمناطق  11- 23وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان الیوم، ما بین  .المملكة
  .مئویة 14والصغرى  29ى فیما تصل العظمى في مدینة العقبة إل 12 -22والمناطق الجنوبیة  10-  24الشمالیة 

  الرأي
  

 حالة الطقس
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  مؤسسات حكومیة من بینھا دائرة المواصفات والمقاییس رفضت تجدید االجازات بدون راتب الممنوحة
  .المؤسسات طالبت موظفیھا بااللتحاق بالعمل او االستقالة.. لموظفیھا الذین یعملون في الخارج

  
  بعمل جمعیات ثقافیة في المحافظة التي تلقت دعما من الحاكمیة اإلداریة في محافظة بالشمال فتحت تحقیقا

  .إحدى المنظمات البریطانیة في األردن بعد شكوى خطیة قدمت للمنظمة من فریق العمل بالجمعیة
  

  دونم لمزارعین اثنین (  500(زراعة الكاكا في محافظة المفرق حققت نجاحا كبیرا بعد أن تمت زراعة
  .لمحلیة بمواصفات عالیةاإلنتاج نزل في األسواق ا..فقط

  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
  



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 6( 5300426: فاكس) 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
28 

  
  

  ینفذ اصحاب مكاتب التكسي في الزرقاء اعتصاما سلمیا مفتوحا اعتراضا على التعلیمات
الجدیدة الصادرة عن ھیئة تنظیم قطاع النقل العام والتي صدرت مؤخرا وقضت بعمل 
السیارات الخصوصي ضمن التطبیقات الذكیة دون اي ترمیز وذلك یوم االحد المقبل في 

  .المجمع الجدید في الزرقاء
  

  م وزارة السیاحة واآلثار بالتعاون مع دائرة اآلثار العامة وأمانة عّمان الكبرى ولجنة ّ تنظ
بمناسبة یوم الشجرة فعالیة تشجیر قلعة عمان في حدیقة القلعة، وذلك  2020عّمان خضراء 

ّاب   .برعایة وزیرة السیاحة واآلثار لینا عن
  

 األمیر الحسین بن عبد هللا المغفور لھ بإذن هللا الملك الحسین بن  استذكر ولي العھد سمو
طالل رحمھ هللا في تعلیق على فیدیو قصیر نشره عبر صفحاتھ الخاصة على وسائل 

في ھذا الیوم نستذكر الملك الحسین بن طالل طیب هللا ثراه، مجددین (التواصل االجتماعي 
وحفظ جاللة الملك عبد هللا الثاني ذخرا لألردن  رحم هللا الحسین. الوفاء لسیرتھ ومسیرتھ

  ).واألردنیین
  

  نشرت جاللة الملكة رانیا العبد هللا امس عبر حسابھا اإلنستجرام شریط فیدیو لقصص نجاح
قصص نجاح ملھمة (سیدات مبدعات وكتبت تعلیقا علیھ باللغتین العربیة واإلنجلیزیة 

األردنیات الرائعات خالل زیارتي إلى مركز  استمعت لھا باألمس من مجموعة من السیدات
  ).اإلنماء

 لدستورصنارة ا
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 ممدوح . أحد المزارعین بادر، خالل لقاء الفاعلیات الزراعیة برئیس الوزراء بالوكالة د
عائد لمخبز بمنطقة دیر عال " دفتر دین"العبادي بمدینة الحسین للشباب أمس، بإظھار 

راء خبز، وذلك للتدلیل، بحسبھ على مزارعا بدل ش 140ویحمل قائمة بأسماء ودیون 
 .األوضاع الصعبة معیشیا للمزارعین

  
  خالل لقاء المزارعین مع رئیس الوزراء بالوكالة ممدوح العبادي أمس، رد بعض

المزارعین ممن تحدثوا وھم ملثمون بالحطة، على سبب تلثمھم بأنھم تسللوا للقاء تسلال حیث 
ت دراسة أعدتھا وأعلنتھا اتحادات زراعیة األسبوع وكان! أنھم مطالبون للتنفیذ القضائي

مزارع باتوا مطلوبین للتنفیذ القضائي، وذلك بسبب تراكم  18600الماضي ذكرت أن 
 .خسائرھم وتردي القطاع الزراعي عموما

  
  افتتحت عشیرة آل جرار في األردن أمس في عمان بیت عزاء باستشھاد المقاوم الفلسطیني

ارتقى شھیدا أول من أمس باشتباك مع قوات االحتالل اإلسرائیلي  أحمد نصر جرار، الذي
ویستمر استقبال المھنئین باستشھاد جرار في دیوان . في بلدة الیامون بالضفة الغربیة المحتلة

 .العشیرة بعمان الیوم الخمیس
  

 نفذت السلطات األمنیة السعودیة صباح أمس حكم اإلعدام بحق أردني أدین بتھریب كمیة من 
". واس"حبوب اإلمفیتامین المخدرة المحظورة، وفقا لما ذكرتھ وكالة األنباء السعودیة 

بمنطقة تبوك، بعد أن قضى القضاء " تعزیرا"وحسب الوكالة فقد تم تنفیذ حكم اإلعدام 
  .السعودي بإدانتھ بالجریمة

 زواریب الغد
  


