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أخبار الجامعة
عمون/مدار الساعة/جفرا نيوز/بترا/طلبة نيوز

نتائج انتخابات الهيئة اإلدارية لنادي الجامعة االردنية
أعلن رئيس اللجنة العليا النتخابات نادي الجامعة في الجامعة االردنية الدكتور اشرف العدوان،
مساء االثنين ،نتائج االنتخابات التي جرت في الجامعة .
وفاز برئاسة النادي حمزة الفاعوري .
وأسفرت نتائج االنتخابات عن فوز التالية أسماؤهم بمقاعد الهيئة اإلدارية وهم:
ابراهيم عبيدات
اشرف عالوي
اسامة ربيحات
محمد عربيات
مجدي الحديدي
عبد المجيد الزبيدي
سناء رحاحلة
روال هواري
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أخبار األردنية

عن فئة أفضل تقرير إذاعي تفاعلي
إذاعة الجامعة األردنية تحصد جائزة التقرير اإلذاعي في مسابقة اعتماد المؤسسات الصحية

هبة الكايد  -حصدت إذاعة الجامعة األردنية جائزة أفضل تقرير إذاعي في المسابقة الصحفية التي
نظمها مجلس اعتماد المؤسسات الصحية تحت شعار "اكتب ..ص ّور ..سجّل ..نحو رعاية صحية
أفضل".

وفاز لؤي أحمد عن تقرير له حول ملف إدارة النفايات الطبية الخطرة في مستشفى الجامعة األردنية،
وكيف استطاع أن يحقق شروط مجلس اعتماد المؤسسات الصحية عن طريق شراء مواد معقمة
للنفايات الخطرة التي أسهمت بدورها في تخفيض فرص اإلضرار بالبيئة واإلنسان ،وقد تقاسمها
مناصفة مع محمد أبو حلقة من إذاعة “حياة اف ام”.

وكرمت سمو األميرة منى الحسين ،التي رعت صباح أمس في فندق الشيراتون الحفل الختامي
لتكريم الصحفيين المشاركين والفائزين بالمسابقة ،الفائز لؤي أحمد عن تقريره اإلذاعي الفائز مع
زميله الذي تقاسم الجائزة معه.

وحضر حفل التكريم يوم أمس وزيرا الصحة الدكتور غازي الزبن والدولة لشؤون اإلعالم جمانة
غنيمات،

ورئيس

مجلس

إدارة

مجلس

اعتماد

المؤسسات

الصحية

سعيد

دروزة.

وشكر دروزة ،بكلمة له بالحفل جهود جميع المشاركين والداعمين لمجلس اعتماد المؤسسات
الصحية ،مشيرا إلى أن المجلس يسعى إلى التوسع بأعماله على نطاق أكبر وألن يضم مشاريع أكثر.

فيما تحدث وزي ر الصحة بدوره عن أهمية االعتمادية الصحية وأثرها على تحسين جودة الخدمات
الصحية ،داعيا إلى ضرورة توسعة نطاق اعتماد المؤسسات الصحية التابعة للوزارة.
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أما وزيرة الدولة لشؤون اإلعالم فأشارت إلى دور مجلس اعتماد المؤسسات الصحية بإثراء القطاع
الصحي ،مؤكدة أهمية نقل هذه الصورة إعالميًا وتكثيف الجهود حولها وحول تحسين جودة الخدمات
الصحية وتعزيز حقوق المرضى.

واشتمل الحفل كذلك على عرض تقديمي لخص فيه مجلس االعتماد مسابقته اإلعالمية ،التي بدأت في
أيلول (سبتمبر) الماضي واستمرت حتى نهاية كانون األول (ديسمبر) ،والتي هدفت لرفع الوعي لدى
الجمهور حول قضايا حقوق المرضى واالعتمادية ،وتحسين مستوى الخدمات الصحية ،وشملت
جميع الفئات المطبوعة والمسموعة والمرئية ،إضافة إلى فئات اإلعالم االجتماعي.

وحصدت جريدة “الغد” جائزة أفضل قصة إخبارية مكتوبة للزميلة منى أبو حمور عن قصتها
اإلخبارية“يوم التغيير ..فعاليات تدخل البهجة على قلوب المرضى”.

وذهبت جائزة أفضل تقرير صحفي مكتوب مناصفةً بين الزميلين مجد الصمادي من وكالة األنباء
األردنية (بترا) ورزان المجالي من صحيفة الرأي ،أما جائزة أفضل مقال صحفي فذهبت إلى الزميلة
كوثر صوالحة من صحيفة الدستور.

وفي التقرير التلفزيوني ذهبت جائزة أفضل تقرير إخباري مناصفةً بين الزميلين محمد النسور من
التلفزيون األردني ،وريف برهومة من تلفزيون المملكة ،أما في فئة اإلعالم االجتماعي ،ذهبت جائزة
أفضل منشور إعالمي لقصة إخبارية مكتوبة إلى الزميل مازن النعيمي من وكالة األنباء األردنية،
وجائزة أفضل منشور إعالمي لتقرير صوتي إلى الزميل لؤي البحران من إذاعة حسنى ،وجائزة
أفضل فيديو مصور مناصفةً بين الزميالء بشرى نيروخ ونواف الزبن من وكالة األنباء األردنية
وآمنة اليدك من لجنة صحة المجتمع.
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شؤون جامعية ومحلية
الرأي الكتروني/خبرني

.

 1005االف طالب يعترضون على القائمة االولية للمنح والقروض الجامعية
المهلة تنتهي اليوم وال تمديد
حاتم العبادي  -تنتهي اليوم الثالثاء المهلة التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
لالعتراض على القائمة االولية للمرشحين للحصول على منح وقروض جامعية ،مؤكدة انه"ال تمديد»
للفترة.
وأوضحت مصادر موثوقة ان عدد االعتراضات التي تقدم بها الطلبة الكترونيا حتى عصر أمس بلغ
(( 45064اعتراضا الكترونيا ،مبينة ان من بين تلك االعتراضات «غير حقيقي» ،بحكم انه غير
معزز بوثائق ،إذ هنالك من يتقدم بإعتراض فقط
وكانت الوزارة أعلنت ،قبل اسبوع ،اسماء (( 05245طالبا وطالبة مرشحا لالستفادة من المنح
والقروض الجامعية ،ضمن القائمة االولية .وتحتاج الوزارة ،من خالل اللجان المختصة فترة ما بين
عشرة ايام الى اسبوعين لمراجعة جميع االعتراضات ودرستها ،واالخذ بما يثبت صحته ،تمهيدا
العالن القائمة النهائية ،بحسب تلك المصادر
وبحسب احصائيات الوزارة ،فإن عدد الطلبات التي تقدمت إلكترونيا ً للحصول على منح وقروض
بلغت ( ( 35555طلبا ً منها (( 3555طلبا ً لمستوى الدبلوم المتوسط في التخصصات التقنية ،إال أن
(( 0523طلبا اوقفت وجمدت بسبب عدم تسليم الوثائق أو مخالفة االنظمة والتعليمات منها (356
(طلبات لمستوى الدبلوم المتوسط للتخصصات التقنية.
وقالت الوزارة في البيان انها درست (( 01650طلبا ً منها (( 0150طلبا ً لمستوى درجة الدبلوم
المتوسط .وعليه تم ترشيح (( 05245طالبا ً وطالبة لالستفادة من المنح والقروض منهم( 5455
(طالبا ً لمستوى درجة الدبلوم المتوسط ،موضحة أن الديوان الملكي الهاشم يعمل على شمول (62
(طالبا ً وطالبة كعدد اضافي من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة األردنية من مدارس مناطق
جيوب الفقر بمنح الديوان الملكي الهاشمي.
وتوزع الطلبة المرشحون لالستفادة من المنح بواقع( 156( :منح الديوان الملكي الهاشمي ( منحة
كاملة) و(( 55منح االميرة منى لدعم التمريض (منحة كاملة) و(( 65اوائل مملكة (منحة كاملة)
و(( 533اوائل الوية (منحة كاملة )و(( 415بعثات مدارس جيوب الفقر (منحة كاملة) وبعثات الطب
البيطري (( 2منح كاملة.
الى جانب :منح صندوق دعم الطالب للطلبة من اقليمي الوسط والشمال والدارسين في الجامعات
المشمولة بمنح الشمال والوسط وهي :جامعة الطفيلة التقنية وجامعة الحسين بن طالل فرع الجامعة
االردنية بالعقبة وكلية العقبة والشوبك التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية البالغ عددها (( 4515منحة،
إضافة الى تخصيص منح جزئية لطلبة االف طالب يعترضون على القائمة االولية للمنح والقروض
دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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الجامعية تخصص االراضي الجافة في الجامعة الهاشمية (( 56منحة و(( 455منحة جزئية لطلبة
تخصص طلبة الشريعة ( % 35ذكور و % 35اناث) و(( 153منح جزئية من صندوق دعم طلبة
التمريض ( اناث) منح جزئية و(( 5455منحة جزئية من صندوق دعم طلبة التخصصات المهنية
والتطبيقية و(( 45من صندوق دعم التفوق الرياضي كما تضمنت (( 1234منحة جزئية و(51335
(قرضا بواقع ( 03ساعة معتمدة) اضافة الى ( (2120منحا جزئية لطلبة درجة الدبلوم المتوسط
للتخصصات التطبيقية والمهنية من صندوق دعم الطالب
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الغد الكتروني

استعدادات منتخب ”الزيتونة“ في خماسي کرة القدم

ضمن استعدادات منتخب جامعة الزيتونة في خماسي كرة القدم طالب للدورة الشتوية الثامنة عشرة
لالتحاد الرياضي للجامعات األردنية ،أقيمت مباراة بين منتخب الجامعة وجامعة األميرة سمية على
مالعب كلية التربية الرياضية للجامعة األردنية
وشهدت المباراة تفوقا واضحا لمنتخب الجامعة منذ البداية؛ حيث استطاعوا السيطرة على مجريات
المباراة من خالل تفوق العبيه في التمركز الدفاعي واالنتقال للهجوم وبمساعدة مهارات الالعب
عالء أبو الرب استطاعوا التفوق في الشوط األول بنتيجة  5-0ومع بداية
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عمون

ورشتي عمل حول "البحث العلمي في خدمة المجتمعات المحلية"
عقدت جمعية ادالء السياح االردنية يوم امس السبت  5542-4-45في االغوار الوسطى والشمالية /
ورشتي عمل متخصصتين في مجال البحث العلمي الذي يخدم المجتمعات المحلية وذلك برعاية
معالي الوزير االسبق طه الهباهبه وشارك في تنظيم الفعاليات اتحاد الكتاب واالدباء االردنيين،
واتحاد المؤرخين في تراث القبائل وانسابها ،ومنتدى ياجوز ،وجمعية التطوير السياحي وعدد من
اساتذة الجامعات االردنية ،وجمعية نشميات بلدنا ومديرية التنمية االجتماعيه ،والجامعة الهاشمية
وجامعة ال البيت وجامعة االميرة سمية وعدد من الجامعات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.
واقيمت الفعالية في بلدة المشارع في مضافة الغزاوية حيث رحب عطوفة السيد حاتم الغزاوي
بالوفود المشاركة مشيدا بجهود العمل المشترك الذي يخدم الوطن والمواطن وضرورة توثيق التراث
والحفاظ على ارث االجداد  ،وتحدث معالي طه الهباهبة مؤكدا على اهمية مبادرة درب الوئام
الحضاري في التواصل مع المجتمعات المحلية والعمل المشترك المثمر في خدمة البلدات والقرى
االردنية وتوثيق تراثها  ،واشار الدكتور محمود عبد العزيز من جامعة ال البيت عن التنوع الثقافي
والواقع االنثربولوجي للمجتمعات المحليه والحفاظ على العادات والتقاليد في االغوار الشمالية.
ثم تحدث االكاديمي الدكتور رامي الدهون عن اهمية الترويج والتسويق السياحي في االغوار
الشمالية الفادة المجتمعات المحلية من ثمار السياحة والتراث  ،وتناول الدكتور رائد الوشاح من
جامعة االميرة سمية اهمية قواعد البيانات في حفظ المعلومات وتطويرها واالفادة منها في خدمة
المجتمعات المحلية االردنية واسهامات البحث العلمي في هذا المجال  ،وتحدث األستاذ الدكتور محمد
وهيب رئيس اللجنه العلمية من الجامعة الهاشمية حول اهمية توثيق تراث القبائل واالنساب قبيلة
الغزاوي نموذجا  ،وعن عالقة قافلة االيالف القرشي باستقرار القبيلة في المدن والقرى وامتدادها في
بالد الشام و بلدان العالم العربي مستعرضا سير االولين من الحكام والوجهاء والشيوخ  ،واوصى
المشاركون اثناء النقاش مع الحضور بضرورة االهتمام بتوثيق التراث غير المادي وحفظه لالجيال
القادمه ومتابعته لينشر في كتب متخصصه  ،وحضر الورشة عدد من شيوخ ووجهاء واكاديميي
عشيرة الغزاوي في االغوار الشماليه  .ثم قامت الوفود المشاركة بزيارة تل دير عال والمتحف
ومئذنة مسجد الكرامه الخالدة وطبقة فحل واالطالع على االمكانات المتاحة للتطوير السياحي
والتراثي .
وفي الورشة الثانية التي عقدت صباحا في بلدة الجوفة  /الكفرين رحبت رئيسة جمعية نشميات بلدنا
السيدة فريال الجهران بالوفود المشاركة واهتمامها باالغوار الوسطى وخاصة الكفرين وتراثها
وحضارتها بحضور مدير التنمية االجتماعيه السيد احسان العدوان  ،ثم تحدث السيد محمد حماد حول
جهود جمعية االدالء السياح االردنيه التي نظمت الفعالية في التعاون والتكامل مع المجتمعات المحلية
لنشر ثقافة حب الوطن وتراثه وتاريخه ضمن نهج الجمعية في نشر رسالة حب الوطن وتراثه
وقيادته  ،ثم القى الدكتور مهدي العلمي كلمة مؤكدا دعم ومؤازرة االدباء الكتاب للعمل الهادف
لتوثيق االغوار الوسطى واشهارها وتنميتها اقتصاديا  ،ثم تناول العميد المتقاعد مناور الشخاترة
تاريخ البطوالت االردنية وارث الشهداء الذين اشادوا ببطوالتهم مجدا لالردن الكبير.
واستعرض تاري خ منطقة الكفرين واهميتها  ،كما تحدثت الباحثه ايمان السراحنه عن دور طلبة
الجامعات في االهتمام بتوثيق تراث االردن وتطويره  ،واشار د محمد وهيب رئيس اللجنة التنظيميه
دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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الى انه سيتم اصدار كتاب قريبا يوثق حضارات الشونة الجنوبية واهمية ارثها الحضاري  ،والقى
عريف ال حفل الشاعر عدنان عصفور قصيدة شعرية اشاد فيها بالوطن وقيادته وامنه واستقراره ،
بدوره اشاد مدير التنمية االجتماعيه بالجهود المبذوله للتعريف بتراث االغوار الوسطى  ،و عقب
معالي الراعي طه الهباهبه على االنجازات التي تحققت نظرا الهمية ارث وحضارة االغوار العريقه
وان االمن واالستقرار الذي تنعم به المملكة برعاية ال هاشم االطهار كان محفزا للتشارك مع اهالي
الجوفة و الكفرين لتطوير االرث الحضاري  ،ودار نقاش مع سيدات المجتمع المحلي.
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خبرني/السوسنة

أمجد العريان صاحب سلسلة صيدليات فارمسي :خدمات مجانية لطالب الصيدلة
اشار الرئيس المؤسس لسلسلة صيدليات "فارمسي ون" الدكتور أمجد العريان إنه تم إنشاء 2
صيدليات "افتراضية" ،في جامعات رسمية وأهلية داخل األردن ،تقدم خدماتها "مجانا" لطلبة كليات
الصيدلة في هذه الجامعات.
وأوضح العريان أن الصيدليات "االفتراضية" ،تبرع من فارمسي ون تم تصميمها بشكل يتيح لطلبة
كلية الصيدلة التدريب عليها بشكل عملي وعلمي ،فهي تحتوي على نماذج لألدوية فارغة ،فضال عن
نظام محوسب يحاكي األنظمة المتطورة الموجودة في سوق العمل .
وبين العريان ،أن الفكرة جاءت بهدف االستثمار في الشباب من خريجي كليات الصيدلة سواء أكانت
حكومية أو خاصة ،وتوفير بيئة تدريبية أكاديمية متكاملة لهذه الفئة من الطلبة بُغية تأهيلهم لسوق
العمل األردني وغير األردني مشيرا إلى أن ذلك يهدف إلى مساعدة الصيادلة الخريجين على تطوير
كفاءات التعامل مع عملية صرف األدوية ،باإلضافة إلى تزويد المريض باإلرشادات والتوعية
واالستشارات المالئمة لحالته ،مبينًا أن أول صيدلية تبرعت بها "فارمسي ون" كانت في الجامعة
األردنية.
وتابع العريان أن سلسلة "فارمسي ون" ،المنتشرة فروعها الـ 35بمختلف مناطق المملكة ،تستوعب
ايضا أعداد كبيرة من طلبة كليات الصيدلة من مختلف الجامعات األردنية ،حيث توفر لهم التدريب
المجاني داخل الفروع على كيفية التعامل مع المريض والتركبيات الدوائية المختلفة وكذلك صرف
األدويةمؤكدا أهمية دعم الشباب بشكل عام بكل اإلمكانات المتوفرة ،وتهيئة فرص عمل مناسبة لهم،
فالشباب هم محور أساسي في بناء الدولة ،ويجب تمكينهم وتأهيلهم لسوق العمل بمختلف تخصصاته.
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الغد ص6:

مباحثات أردنية قبرصية في مجال التعليم العالي
بحث أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عاهد الوهادنه لدى لقائه اليوم سفير
الجمهورية القبرصية في عمان الدكتور أندرياس كوزوبيس تعزيز التعاون المشترك في مجال التعليم
العالي .
وناقش الطرفان خالل اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجال البرامج الجامعية المشتركة وتكنولوجيا
المعلومات والتنمية المستدامة ،وذلك تفعيالً التفاقيات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون التعليمي
والثقافي والبحثي الموقعة سابقا ً بين الجانبين .
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خبرني/السبيل ص/5:االنباط ص3:

منح دراسية للدراسات العليا للطلبة االردنيين
اعلنت الحكومة السلوفانية بالتنسيق مع القنصلية الفخرية في عمان عن تقديم منح دراسية للطلبة
االردنيين ،حيث ان هذه قيمة المنح مائة الف يورو مقدمة للطلبة المتفوقين لمرحلة الماجستير
والدكتوراه للعام  ،5555/5542وتم فتح باب الترشيح لهذه المنح عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم
العالي خالل الفترة الماضية الختيار أفضل المتقدمين حسب الشروط التي تم االعالن عنها سابقا ً.
وجاءت هذه المنح من باب زيادة التعاون بين البلدين الصديقين في مجاالت التعليم العالي ،واالنفتاح
على جمهورية سلوفينيا وقبول طلبة سلوفينيين في مؤسسات التعليم العالي األردنية وكذلك فتح ابواب
الجامعات السلوفانية للطلبة األردنيين.

من جانبه أكد القنصل الفخري للجمهورية السلوفانيةفي عمان /سعادة السيد علي حيدر مراد على
سعيه الدائم لمد جسور التعاون بين البلدين الصديقين في جميع المجاالت وخاصة األكاديمية،
وأضاف ان القنصلية الفخرية للجمهورية السلوفانية في عمانتبذل قصارى جهدها لتحقيق ذلك خالل
الفترة القادمة.
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طلبة نيوز

مديرية شؤون الطلبة الوافدين في وزارة التعليم العالي.....ماذا أنجزت لغاية اآلن؟ وكم هي نسبة
الزيادة في أعداد الطلبة األجانب؟!

شرعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باستحداث مديرية شؤون الطلبة الوافدين منذ عامين
تقريباً ،وبشهادة المتتبعين لشؤون هذه المؤسسة والمتعمقين بقضايا القطاع فقد كان استحداث مثل هذه
المديرية في ظل الظروف والتحديات التي يشهدها قطاع التعليم العالي والجامعات ليس سوى "ترفا ً
وبهرجة إدارية" ال نفع منها في ظل الروف الراهنة والتي أبرزت قضايا جدلية وملفات خطيرة
تتعلق (بــرسوم تراخيص الكليات الجامعية والجامعات الخاصة وترخيص الجامعات الطبية الخاصة،
وتشكيل لجان الصندوق الدائمة والمؤقتة ومجالس أمناء الجامعات ،وتعيين ملحقين/مستشارين ثقافيين
وتزوير الشهادات وأسس القبول والتخبط في قبول الدبلوم ومديونية الجامعات وضعف اإلقبال على
التعليم التقني والهرم التعليمي المقلوب وغيرها الكثير من التحديات) ،حيث كان من األولى ان يتم
اصالح حال الجامعات اوالً قبل ان يتم العمل على استقطاب طلبة اجانب من الخارج ،سيما ّ
وأن أية
أنشطة تندرج تحت سياسة التدويل والعالمية لن يكتب لها النجاح في جامعاتنا إال بعد ان يتم اصالح
التعليم وتطويره.
اال أنّه ليس هذا هو المهم بحد ذاته إنما ما توالى من خطوات وإجراءات ال نمطية من قبل الوزارة
الكتناف هذه المديرية بأعلى سقوف االهتمام ممثلةً بمجلس التعليم العالي ورئاسة الوزراء ومجلس
الوزراء! ْإذ قامت الوزارة بإعداد خطة تهدف إلى زيادة اعداد الطلبة الوافدين في مختلف الجامعات
االردنية من  05الى  15الف طالب "بحلول" العام  ،5555وتم إقرار الخطة من قبل "مجلس
الوزراء"مع العلم ّ
بأن هذه المديرية ليست سوى وحدة ادارية حالها حال الوحدات االدارية االخرى
في الوزارة وفي اي مؤسسة حكومية أخرى ،وليس من الطبيعي ان يتم اقرار خطة عملها من قبل
مجلس الوزراء!
ولم تنت ِه دوائر االهتمام التي اخذت باالتساع حول هذه المديرية والعاملين فيها الى هذا الحد ،فقد كان
الفتا ً ما شهدته مديرية الطلبة الوافدين _التي اصبحت الشغل الشاغل للوزارة_ من دعم وتأييد وتلميع
اعالمي ضمن حمالت ترويج ممنهجة ،وتم ربطها باستراتيجية تنمية الموارد البشرية 5553-5546
وخطة تحفيز النمو االقتصادي  5555-5543باعتبارهما جزء من األولويات الوطنية التي تتربع
على سلم اولويات عمل الحكومة الضفاء شرعية تسوغ ما تقوم به الوزارة .فقد تم تعيين مديراً لهذه
المديرية وتعيين رئيس قسم في هذه المديرية بموجب عقود شاملة تُجدد سنويا ً من رئاسة الوزراء
والتي تم الحصول على موافقة رئاسة الوزراء بزيادتها!
وتال ذلك أن تم الحصول على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ  5543/5/42على
إنشاء حساب أمانات في الوزارة بغرض اقامة معارض جامعية في الخارج ،والموافقة على تكليف
هيئة تنشيط السياحة وهيئة االستثمار بتوفير الدعم المالي والفني لهذه الوحدة لتعزيز النشاطات
الترويجية والدعاية واالستقطاب ،والموافقة ايضا على تخصيص جزء من الدعم الحكومي للجامعات
الرسمية لرفد حساب االمانات الخاص بالوحدة ،والموافقة على رصد مخصصات مالية في موازنات
الجامعات الخاصة ان رغبت لرفد الحساب إياه! هذا باالضافة الى المخاطبات الدورية للجامعات
والسفارات والهيئات الديبلوماسية وترتيب اللقاء مع السفراء وأخذ الصور التذكارية وتحميلها على
موقع الوزارة تحت عناوين اخبارية فضفاضة وكأنها أحداث عظيمة دون أي تقدم ملموس على
أرض الواقع...كما أُتبِ َع ذلك بأن أق ّر مجلس الوزراء في شهر آب الماضي نظام شؤون الطلبة
الوافدين لسنة .5543
دائرة اإلعالم والعالقات العامة

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

هاتف  )265-6( 3533553 – 3533555فاكس )265-6( 3555056 :عمأن  44205األردن
Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan
E-mail: pcrd@ju.edu.jo
QF-DMPR-02.01

14

انه لَ ِمن المستهجن أن تنكب وزارة أنهكتها التحديات المترامية في أحضان الجامعات على انشاء مثل
ت تعالت فيه وتيرة الفوضى التي م ّر بها التعليم العالي خالل العامين
هذه المديرية في وق ٍ
َ
االخيرينّ ...
ق أمام الوزارة سوى ملف
وكأن قضايا التعليم العالي األكثر شائكية قد انتهت ولم يتب َ
الطلبة الوافدين!!! مذكرين بأن استقطاب طلبة اجانب للدراسة في الجامعات االردنية هو من المهام
التي تقوم بها الجامعات ضمن خططها واستراتيجياتها بطبيعة الحال من خالل طرح برامج جاذبة
للطلبة من خاج االردن.
ّ
إن مثل هذه السياسة التي اتبعتها الوزارة لتعظيم دور الوحدة االدارية وتعزيز الذرائع التي تبرر
وجودها هو دليل على ان دور الوحدة هامشي "باألساس" ويحتاج الى ترويج اعالمي القنعاع
االوساط ذات العالقة...خاصة وانه بامكان موظف عادي في الوزارة ان يدير مثل هذه المديرية التي
كانت اعما لها تدار قبل عامين من قبل موظف في مديرية البعثات في الوزارة ذاتها دون الحاجة الى
توظيف كوادر بعقود مرتفعة او الى هذا التضخيم االعالمي الفارغ.
فها نحن قد حللنا في عام  5542ولم نشهد أو نسمع اية تصريحات جديدة من قبل القائمين على هذه
المديرية عن "نسبة الزيادة" في أعداد الطلبة الوافدين كما هو مرسوم له في الخطة المقرّة منذ عامين
والمتمثلة باستقطاب  15الف طالب "بحلول" عام  !5555اي انه فعليا ً قد بقي أمام هذه المديرية
قرابة عام واحد للوصول الى الهدف الذي أنشئت من أجله...فهل حققت المديرية هدفها؟! فكم طالب
اجنبي تم استقطابه منذ تأسيس هذه المديرية لغاية اآلن؟ حيث أنه كان لزاما ً على الوزارة أن تدحض
ما أشارت اليه بعض االوساط الجامعية ّ
بأن أعداد الطلبة األجانب الدارسين فيها قد تناقص عن
االعوام السابقة والذ وصل الى  52الف طالب!!!
ومن الضروري اخذه بعين االعتبار انه في حال صدور تصريحات مستقبلية تتضمن االشارة الى
تزايد أعداد الطلبة الوافدين فهل سيتم اصدارها باالعتماد على تقارير نظام تبادل المعلومات
االلكتروني  EMISالذي يربط الوزارة بالجامعات والذي تشرف عليه الوزارة ذاتها والذي يتيح لها
صالحية تعديل البيانات المحملة عليه ؟!!
كما تتناقل االوساط ذات العالقة بأن المدير الذي تم تعيينه بموجب عقد ليتولى هذه المديرية (والذي
عيِّن مساعداً لألمين العام للشؤون الفنية في الوزارة باالضافة الى عمله مديرا للوافدين) ينوي تقديم
استقالته! فإن ثبت صحة هذا الخبر فأنه من المذهل أن تؤخذ االمور بهذه البساطة!!! فلماذا يسمح
للمتعاقد معهم تأمين أبواب االنسحاب الخلفية دون أن يتم محاسبتهم على أدائهم؟! بأي وجه تمنح
الشرائع المؤسسية والقائمين عليها حق الهروب للمتعاقد معهم بعد ان استفادوا من جميع االمتيازات
والمكافآت والحوافز المالية األخرى؟!!
ق يتم هدر المال العام بدم بارد على معارض جامعية في الخارج ال نفع وعلى التجهيزات
وبأي ح ٍ
والمستلزمات االدارية وتكاليف السفر واللجان والمكافآت والحوافز المالية األخرى؟!!!
أسئلة نضعها امام المسؤولين ممثلين بديوان المحاسبة واالجهزة الرقابية (المالية واالدارية) لضبط
التكاليف االضافية التي تتكبدها الوزارة لمثل هذه الممارسات الجائرة.
وسؤال نضعه امم دولة الرئيس.....لماذا ال تقف رئاسة الوزراء وقفة جدية أمام هذه االنجازات التي
تكاد تكون صفرية للوظائف المدرجة على نظام العقود الشاملة...ولماذا ال تتبنى رئاسة الوزراء
منظومة تقييم ومساءلة ليتم في ضوئها التجديداو انهاء مثل هذه العقود؟!
مراقبون ومختصون في قطاع التعليم العالي أكدوا أن ملف هذه المديرية وما رافقه من بهرجه وعقود
فلكية وتجيير خدمات الوزارة لها وتسلسل تعاطي مسؤولوا الوزارة مع إنشائها والترويج على انها
دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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قصة نجاح ،سيكون محط اهتمامهم في االعالم وامام الجهات الرقابية وان لديهم الكثير الكثير بهذا
الشأن وسيكشف عنه في قادم األيام بأرقام حقيقة ونسب مثبتة.
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الرأي ص3:

"الصحة" تطالب بإعادة النظر باالعتراف بـ  3جامعات أوكرانية
خريجوها من مكرري الرسوب باالختبارات
طالبت وزارة الصحة وزارة التعليم العالي اعادة النظر باالعتراف بـ ( 5جامعات اوكرانية )أشارت
اختبارات خريجيها من حملة شهادة الطب من هذه الجامعات التي يجريها المجلس الطبي االردني
استمرار فشل الطلبة خريجي هذه الجامعات الكثر من  0مرات متتالية.
وقال وزير الصحة الدكتور غازي الزبن في تصريحات صحفية اإلثنين ،إن خريجي (( 5جامعات
أوكرانية من مكرري الرسوب ألكثر من  0دورات في امتحانات البورد وأن البقية الذين يجتازون
االمتحان من ذات الجامعات هي اقل من . % 45
وعلى صعيد متصل كشف الدكتور الزبن أن الوزارة بصدد الحصول على منحة خارجية النشاء
مستشفى في منطقة الزعتري وآخر في األزرق ومستشفى على الطريق الصحراوي في منطقة
الجيزة تحديدا وآخر في غرب عمان  .وقال الزبن  ":قريبا سوف يتم افتتاح مركز صحي في منطقة
الفحيص ستقوم مديرية االمن العام بادارته وسيتم تزويده بكوادر طبية وتمريضية وفنية من وزارة
الصحة.
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وفيات

الرأي

.
 أسمى حمداهللا علي الريان الجزازي – السلط عبداللطيف بركات سليمان الطراونة – عمان محمد صالح واصف الخاروف – الشميساني بثينة خير الدين العباسي – عبدون خيرية شفيق البيرقدار – مادبا غسان واصف الشريف – عبدون فريدة ميخائيل ابراهيم الراهب – حنينا نعيمة جريس سليمان المصو – الفحيص بسمه محمد أحمد أبو دريع  -ديوان آل الجنيدي نجاح عودة اهللا الشناق – اربد -ملكه سليمان الفار – دابوق

«رحمهم هللا»

دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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زوايا الصحف

عين الرأي

علمت "عين الرأي" أن نحو (( 41طلبا تقدم بها مستثمرون محليون إلقامة فنادق في مدينة البترا من
تصنيفات ال تزيد عن  5نجوم وذلك بسبب حالة النشاط السياحي وارتفاع الطلب على الغرف الفندقية.
قائمة التعيينات والتنقالت في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات سيعلن عنها المدير العام حسام ابو علي
في غضون االيام المقبلة بعد االحاالت على التقاعد بين كبار الموظفين.
اكثر من  45سير ذاتية قدمت الى رئاسة الوزراء الختيار امين عام جديد لوزارة الشؤون السياسية
والبرلمانية.

دائرة اإلعالم والعالقات العامة

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

هاتف  )265-6( 3533553 – 3533555فاكس )265-6( 3555056 :عمأن  44205األردن
Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan
E-mail: pcrd@ju.edu.jo
QF-DMPR-02.01

19

