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الثالثاء

الطراونة يهنىء األرسرة الجامعية االعام الجامع الجديد

توجه نحو  33الف طالب وطالبة في الجامعة األردنية امس األحد
إلى مقاعد الدراسة في جميع كليات الجامعة  ،منهم ما يزيد على 7
االف طالب وطالبة مستجد .
من جانبه  ،هنأ رئيس الجامعة الدكتور اخليف الطراونة أسرة
الجامعة وطلبتها في هذه المناسبة من خالل اتصال هاتفي أجراه مع
أسرة برنامج ضمة ورد  ،الذي تبثه إذاعة الجامعة األردنية يوميا.
وقد دعا الطراونة طلبة الجامعة خصوصا الجدد منهم إلى "االستفادة
من فرصة وجودهم في الجامعة  ،من خالل االنخراط في النشاطات والفعاليات الثقافية والفكرية والفنية
والرياضية  ،التي تنظمها مؤسسات الجامعة المختلفة وفي طليعتها عمادة شؤون الطلبة في الجامعة".
واضاف رئيس الجامعة قائال "أن الجامعة قد أعدت برنامجا شامال الستقبال الطلبة الجدد  ،يتضمن
لقاءات مع رئيس الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء األقسام األكاديمية  ،إلى جانب إقامة أنشطة ثقافية
وفنية ورياضية مختلفة ،وزيارات لمكتبة الجامعة ومتاحفها المنتشرة في كليات الجامعة".
وأشاد الطراونة بالجهود المخلصة التي بذلها طلبة فرسان التغيير وأعضاء اتحاد طلبة الجامعة واألندية
الطالبية خالل فترة تسجيل الطلبة المستجدين ومساعدتهم وإرشادهم أكاديميا  ،لتمكينهم من اتمام عملية
تسجيلهم في فترة قياسية.
هذا وقد أعرب عن "اعتزازه بالدور الكبير الذي يضطلع به أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية في
سبيل االرتقاء بالعملية التعليمية واإلدارية في الجامعة  ،بهدف تحقيق المنجز الوطني الذي يواكب
التحوالت والمتغيرات في قطاع التعليم العالي على المستوى العالمي".

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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اردنية العقبة" تطلق ارنامج لتأهيل خريج كلية العلوم البحرية
اطلقت الجامعة االردنية/فرع العقبة "برنامج لتأهيل
خريجي كلية العلوم البحرية" لدخول سوق العمل.
ويهدف مشروع "برنامج التأهيل" الذي افتتحه رئيس
سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة الدكتور كامل
محادين لزيادة الوعي لدى الخريجين من الناحية الفنية
وإكسابهم مهارات تقنية في مجاالت المحافظة على البيئة
البحرية والساحلية ،وترسيخ مبدأ العمل الجماعي
والتطوعي لديهم .
ويتضمن "برنامج التأهيل" على دورات تدريبية في علم ادارة المشاريع البيئية ،ودورات خاصة
بالرياضات المائية مثل الغوص والسباحة بأنواعها ،ودورات في علم اإلدارة ،ودورات لغوية فضال عن
تنظيم زيارات ميدانية للمواقع المتعلقة بالبرنامج .
ويعمل البرنامج على تطوير وتنمية خبرات الطالب وقدراتهم في مجال اختصاصهم ويوسع آفاقهم مما
يمنحهم فرصة أكبر للحصول على وظيفة مناسبة في المستقبل ،باإلضافة الى رفد ادارة المتنزه البحري
بكوادر بشرية مؤهلة تساعد في تحقيق اهدافه في مجال حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها ،سيما وان
المتنزه البحري يفتقر لوجود هذه الكوادر المؤهلة علميا.
ويُعد البرنامج الذي يشارك فيه ستة طالب من خريجي كلية العلوم البحرية في العقبة نموذجا مثيال لما
تطبقه النقابات المهنية مع خريجي الكليات الهندسية والمهنية.
ويأتي البرنامج الذي ُعقد في متنزه العقبة البحري بحضور مساعد رئيس فرع الجامعة االردنية في العقبة
الدكتور حامد البدور وعميد كلية العلوم البحرية الدكتور طارق النجار بمبادرة من مشروع حماية البيئة
الساحلية وا لتنوع الحيوي البحري والذي ينفذه برنامج االمم المتحدة االنمائي ومرفق البيئة العالمي
العطاء دور أكبر للشباب في تعزيز قدراتهم العلمية والعملية للحد من مشكالت البطالة وعدم توفر
الكفاءات الالزمة للعمل.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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المايسترو هيثم رسكرية :نؤرسس الوركسترا الجامعة األردنية
قال المايسترو الدكتور هيثم سكرية ان نواةً ألوركسترا سيمفوني
يحمل اسم اوركسترا الجامعة األردنية السيمفونية ،سيتم تشكيلها
خالل الفصل الدراسي الحالي من خالل كوادر اعضاء الهيئة
التدريسية وطلبة قسم الفنون الموسيقية في كلية الفنون والتصميم
في الجامعة وبالتعاون مع كوادر أردنية متميزة من خارجها.
واضاف لوكالة االنباء االردنية ( بترا ) ان األوركسترا ستعمل
على إبراز جانب ثقافي هام للثقافة والفنون في المملكة من خالل
تقديم موسيقى نوعية سيمفونية باإلضافة الى موسيقى جادة في
قوالب عالمية ونكهة أردنية تحمل في طياتها الهوية واألصالة.
وقال سكرية الرئيس الجديد لقسم الفنون الموسيقية في الجامعة انه سيعمل ووفق خطة مدروسة على
وضع القسم في المكانة التي يليق بها في المشهد الثقافي واألكاديمي والفني في المملكة من خالل العمل
مع جميع الزمالء والطلبة في القسم .
واضاف ان قسم ا لفنون الموسيقية يمنح درجة البكالوريوس والماجستير في الفنون  ،وفي طريقه الى منح
درجة الدكتوراه مستقبالً بهدف رفد الساحة الثقافية األردنية والعربية بكوادر مؤهلة يتم تدريبها وتعليمها
بأفضل الوسائل والخطط المنهجية التي تضاهي العالمية مؤكدا ان القسم يستقطب الطلبة من األردن ومن
الخارج نظرا للسمعة الجيدة والطيبة التي تتمتع بها الجامعة األردنية .
ووصف المسؤولية التي تقع على القسم بانها تتركز في محورين :األول أكاديمي من خالل الخطط
الدراسية وتطويرها ومتابعة طرائق تدريسها واستقطاب طلبة الموسيقى من مختلف الدول العربية لما
تحمله الجامعة من سمعة طيبة ،والثاني ثقافي من خالل وضع القسم على مسار يليق به كقسم موسيقي
فني ثقافي في الجامعة األولى وطنيا ً من خالل السعي الى المشاركات في مختلف المحافل الثقافية والفنية
في الساحة المحلية والعربية والدولية.
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رسيارسة القبول الجامع  ..تفريغ لجامعات و(تخمة) ف أخرى!
حاتم العبادي -تشهد الجامعات الرسمية حاليا ،عملية قبول
جديدة في البرامج  ،وما يتبعها من مناقالت بين
التخصصات والجامعات ،وكذلك ملء المقاعد الشاغرة
فيها.
تزدحم دوائر القبول والتسجيل ،ومكاتب رؤساء الجامعات
منذ ساعات الصباح الباكر ،بالطلبة واولياء امورهم ومن
يرافقهم من «واسطات» من مختلف الفئات الوظيفية
المسؤولة ،وكذلك المعارف ،تحقيقا لرغبات الطلبة بتغيير
تخصص او جامعة او االثنين معا.بل تمتلىء مكاتب
المسؤولين في وزارة التعليم العالي والجامعات بمئات
االستدعاءات ،التي تلتمس النقل والتغيير.
هذا المشهد ،المدعوم بتأثير من الواسطات ،يعني وفق مراقبين ،الغاء علمية القبول الجامعي الموحد القائم
على التنافس.
وتسهم اشتراطات مجلس التعليم العالي في االبقاء ،قدر االمكان ،على مخرجات القبول الموحد التنافسي،
إال أن سماح المجلس المشروط بإجراء المناقالت ،رغم االشتراطات يفرغ عملية القبول الموحد من
مضمونها ،خصوصا في تعزيز تصنيف الجامعات بين "طاردة" و"جاذبة" في وقت ان جميع الجامعات
ومن النوعين -الجاذب والطارد -تعاني.
ووفقا الحصائيات حصلت عليها (الراي) فإن عدد المقاعد الشاغرة في الجامعات ناهز ( )2111مقعد،
إال أن غالبية المقاعد توزع على جامعات بعينها ،والسباب موجودة اصال سابقة بحكم موقع الجامعة
وبعدها عن مركز العاصمة ،والسباب مستجدة مرتبطة باسباب العنف التي شهدتها بعض الجامعات في
الفترة االخيرة.
وبحسب االحصائية التي لم توزع على االعالم عند إعالن النتائج ،فإن عدد المقاعد الشاغرة في جامعة
الحسين بن طالل بلغ ( )1171مقعدا في مختلف التخصصات وفي جامعة مؤتة ( )423مقعدا ايضا في
تخصصات متعددة ،وفي جامعة الطفيلة التقنية ( )233مقعدا ،وفي الهاشمية ( )141مقعدا ،وان هذا العدد
مرشح للزيادة بسبب المناقالت ،ما يعزز "سياسة تفريغ" الجامعات من الطلبة.
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بينما تراوح عدد المقاعد الشاغرة في باقي الجامعات بين ( )6مقاعد لتصل في حدها االقصى ()36
مقعدأ ،وجاءت في تخصصات غير مطلوبة اصال وغير مرغوب الدراسة فيها ،وجامعات كان العدد
االجمالي المتاح القبول فيها قليل ،ما انعكس على المقاعد التي ما تزال شاغرة فيها.
ففي الجامعة االردنية ،بحسب االحصائية ،بلغ عدد الشواغر المتاح القبول فيها ( )45مقعدا ،في وقت
قبلت ( )133طالبا زيادة عن العدد المقرر في بعض التخصصات ،وفي اليرموك عدد المقاعد الشاغرة
( )22مقعدا ،بينما قبلت ( )151طالبا زيادة وفي العلوم والتكنولوجيا يوجد مقعد شاغر مقابل ()146
طالبا زيادة ،وفي ال البيت ( )6مقاعد شاغرة مقابل ( )51طالبا زيادة عن العدد المقرر ،وفي البلقاء
التطبيقية ( )36مقعدا شاغرا مقابل ( )131طالب زيادة عن العدد المقرر ،مع االشارة الى ان عدد
المقاعد الشاغرة ال متاح في جامعة البلقاء التطبيقية مرتبط بحجم التنسيب في القبول المرتبط ايضا بحجم
التخصصات المرتبط كذلك بفروع الجامعة المنتشرة في انحاء المملكة من خالل الكليات التابعة لها.
االستجابة للضغوطات التي تمارس على رئاسة الجامعات "الجاذبة" ،والتي ال يوجد فيهاعدد مقاعد
شاغرة كبير ،فقد قبلت اعداد طلبة زيادة على المتاح فيها في بعض التخصصات ،بشكل أكبر ،ما سيعزز
"االختالل" في التوزيع الطالبي بين الجامعات.
محاولة الجامعات "الجاذبة" مقاومة الضغوطات االجتماعية والواسطات لنقل الطلبة اليها ،مع عدم وجود
ضوابط لعملية استنكاف الطلبة من استكمال الدراسة في الجامعات الطاردة ،قد ال يستمر ،حيث هنالك
"بوابات خلفية" للقبول تتمثل في القبول الموازي العادي والدولي منه.
تشير المعلومات الى أن كثيرا من الطلبة الذين رشحوا في تخصصات مطلوبة في جامعات ليست بعيدة
عن مركز العاصمة ،وتحديدا في تخصص الطب ،فضلوا اللجوء للبرنامج الموازي في جامعات على
دراسة التخصص في جامعات ضمن البرنامج العادي ،رغم الفارق في الرسوم.
هذا الواقع يتطلب أجراءات من قبل مجلس التعليم العالي للحد من هذه الظاهرة ،بحيث تكون إجراءات
وقائية ،من أجل ضمان استمرارية الجامعات سواء "الجاذبة" التي في حال بقيت االمور على ما هي
عليه ،ستنفجر من عدد الطلبة او تلك "الطاردة" التي ستصبح "خاوية" و"خالية" من الطلبة.
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العلوم والتكنولوجيا ف المرتبة  263االهندرسة والتكنولوجيا عالميا ً والسادرسة عرايا ً
حاتم العبادي -احتلت جامعة العلوم والتكنولوجيا المرتبة الـ( )362من اصل ( )3111جامعة عالمية
وعربية في التصنيف العالمي ( ) Quacqarelli Symondللعام  2113وذلك في المحور الخاص
بالهندسة والتكنولوجيا.
وسجلت جامعة العلوم والتكنولوجيا المرتبة السادسة على مستوى الجامعات العربية ،التي جاءت ()3
منها ضمن أول ( )411جامعة عالمية في التصنيف.
وحسب التصنيف ،جاء ترتيب جامعة العلوم والتكنولوجيا في باقي المجاالت مثل العلوم الطبيعية والطب
والعلوم الطبية ( ،)411+حسب التصنيف المذكور .
وكانت الجامعة حصلت ضمن معيار الطلبة األجانب ( )International Studentsورأي أصحاب
العمل ( ) Employer Reputationعلى المرتبة ( )115عالميا ً بالنسبة للطلبة األجانب والمرتبة
( )313وفق رأي أصحاب العمل ،إذ تبلغ نسبة الطلبة األجانب في الجامعة (. )%25
وأوضح التصنيف الكلي في العام  2112أن جامعة العلوم والتكنولوجيا صنفت في المرتبة (،)611+
وبمعيار رقمي  1773درجة.
حيث شهد ذلك العام منافسة ألكثر من ( )2511جامعة مشهورة عالميا ً وتم تصنيف ( )711جامعة منها
فقط ،إذ سجلت الجامعات مستويات استجابـة عالمية من خالل التقييـم العلمي للمستوى األكاديمي
والمهني.
وفي عام  2113تم تصنيف  111جامعة عالميا ً ضمن  3111جامعة تقدمت لهذا التصنيف وكان ترتيب
الجامعة  664بزيادة المعيار الرقمي إلى  2173درجة.
من جهته ،بين رئيس الجامعة الدكتور عبدهللا ملكاوي أن التميز المستحق للجامعة ،والذي جعلها ضمن
أفضل ( )%5من الجامعات العالمية جاء من خالل مراحل تطوير برامج واستراتيجيات الجامعة المواكبة
للمتغيرات البحثية والعلمية المتالحقة في العالم.
وقال الملكاوي أن هذا يعتبر دليالً بارزاً ومؤشراً آخر على نوعية البرامج األكاديمية التي تقدمها الجامعة
اعتماداً على الخبرات التراكمية مشيراً إلى أن الجامعة استقطبت أكثر من ( )5511طالب من أكثر من
( )51جنسية مختلفة عربية وأجنبية في السنوات األخيرة.
ومن جانبه أوضح مدير مركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة الدكتور سمير العاشة أن مثل هذا
التصنيف من قبل المراكز العالمية المتخصصة بتصنيف الجامعات العالمية يبرز تميز وقدرة وكفاءة
المنافسة مع نظيراتها العالمية خصوصا ً في مجال البحوث العلمية وفقا ً لسياسات مرتبطة بالحاجات
الوطنية.
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الجامعات الخاصة تُجمع على تطبيق معايير االعتماد
أجمع رؤساء الجامعات الخاصة على تطبيق معايير
االعتماد العام والخاص وضمان الجودة على
الجامعات دون تمييز ،وفق قانون هيئة االعتماد
لمؤسسات التعليم العالي لسنة  2117وتعديالته،
ووفق الدستور األردني في سيادة القانون على
الجميع ،واستقرارا لسياسات التعليم العالي وخاصةً
ما يتعلق بالحدود الدنيا لمعدالت القبول المعمول بها
حاليا.
جاء ذلك في اجتماعهم الذي عقد في جامعة البترا
أمس االثنين برئاسة رئيس الجامعة الدكتور عدنان
بدران ضمن االجتماع الدوري لرؤساء الجامعات الخاصة اذ اجمعوا على إيقاف تأسيس جامعات خاصة
جديدة نظراً لتشبع السوق.
ودعوا الى التركيز في هذه المرحلة على تمكين الجامعات القائمة وترسيخ الجودة وتطويرها وتحسين
مخرجاتها ،والتأكيد على رفع الحد األدنى للقبول في كليات الطب وطب األسنان من  15بالمئة إلى 31
بالمئة نظراً الرتفاع المعدالت عبر السنوات الماضية لهذه الكليات ،للحد من االستثناءات.
يذكر ان عدد الجامعات الرسمية بلغ  11جامعات وعدد الطلبة فيها  214117طالب يقوم على تدريسهم
 6641عضو هيئة تدريس.
وبلغ عدد الجامعات الخاصة  11جامعة يبلغ عدد الطلبة فيها  11125طالبا يقوم على تدريسهم 3116
عضو هيئة تدريس .اللجنة خالل لقا
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القطامين يدعو لإلرسراع اتنفيذ الدرارسات للحد من البطالة وتحديد االحتياجات

ناقشت اللجنة الوطنية لمؤشرات سوق العمل خالل
اجتماعها امس تقرير اللجنة الفنية المكلفة بوضع اإلطار
العام لعمل اللجنة ووضع السياسات والقواعد والخطة
التنفيذية.
وقال رئيس اللجنة وزير العمل ووزير السياحة ورئيس
اللجنة التوجيهية لدراسة المؤشرات الحيوية لجانبي
العرض والطلب في سوق العمل األردني الدكتور نضال
القطامين ال بد من إعداد الدراسات الالزمة للخروج
بنتائج تساعد المؤسسات الرسمية والجامعات على تقديم
مخرج تعليمي يلبي متطلبات سوق العمل.
وشدد على ضرورة اإلسراع بتنفيذ الدراسات الالزمة والمسوحات واإلحصائيات وإيجاد فرص عمل في
القطاع الخاص وتحديد االحتياجات الوطنية الفتا ،إلى أهمية ربط مخرجات التعليم والتدريب المهني
والتقني ومتطلبات سوق العمل األردني بالتعليم.
وشدد على تقييم واقع الصيدلة والتمريض الذي تم إعداده من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
والدعوة الجتماع المجالس المعنية بتنمية الموارد البشرية وإيجاد آلية للتنسيق بين عمل هذه المجالس
ودراسة ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل األردني ،إضافة إلى إيجاد التشريعات الناظمة
لسوق العمل.
ودعا القطامين إلى االستفادة من خبرات أساتذة الجامعات والمختصين وإعداد الدراسات المتخصصة
بالسرعة القصوى الفتا إلى ضرورة وجود جهة مسؤولة عن المواءمة بين التخصصات العملية
ومخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
وقدم رئيس اللجنة الفنية موسى خلف عرضا ً حول تقرير اللجنة والهدف العام لعمل اللجنة الرئيسية الذي
يتضمن تعزيز وتطوير التعاون في إطار سياسات العمالة وسياسات سوق العمل بشكل عام.
وقدم نائب رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي عصام جلهم عرضا حول واقع قطاعات التمريض
والصيدلة واألنشطة الالمنهجية في األردن مشيرا إلى أن البطالة في قطاع التمريض جاءت في فئة
الذكور.
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وأشار إلى أن عدد خريجي كليات التمريض في الجامعات األردنية من العام  2111وحتى العام 2111
بلغ  3153طالبا وطالبة  %11منهم من الذكور فيما يرغب القطاع الطبي باإلناث حيث بلغت نسبة
الذكور في الخريجين  %71مقابل  %31لإلناث.
وقال لجأت مستشفيات القطاع الخاص إلى تعيين ممرضات أجنبيات لسد النقص حيث تم توظيف 411
ممرضة أجنبية.
وقال أن أعداد الصيادلة المنتسبين لنقابة الصيادلة بلغ  14ألف منتسب فيما يوجد نحو  3أالف طالب
صيدلة على مقاعد الجامعات األردنية رغم ضعف اإلقبال على تعيين خريجي الصيدلة.
وعرضت اللجنة أهم المشاكل التي تواجه سوق العمل األردني ومن أبرزها الداخلون الجدد سنويا ً إلى
سوق العمل األردني والذي يقدر عددهم بنحو  121ألف شخص.
وحضر االجتماع ممثلون عن التدريب المهني والمركز الوطني لتنمية المواد البشرية واإلحصاءات
العامة وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وصندوق الملك عبد هللا للتنمية ووزارة التخطيط ،ووزارة
التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية والمجلس االقتصادي واالجتماعي واالتحاد العام لنقابات العمال.
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تشكيل لجان مختلفة ف جامعة فيالدلفيا
قرر مجلس عمداء جامعة فيالدلفيا تشكيل مجلس
الحاسوب برئاسة الدكتور صالح أبو أصبع نائب الرئيس
للشؤون اإلدارية والمالية وعضوية مدراء دائرة القبول
والتسجيل والمالية ومركز الحاسوب ومركز ابن سينا .كما
قرر المجلس تشكيل مجلس الدراسات العليا برئاسة
الدكتور طارق توتنجي عميد البحث العلمي وعضوية كل
من األستاذ الدكتور منذر نعمان ممثل كلية الهندسة
واألستاذ الدكتور محمد عصفور ممثل كلية اآلداب
والفنون واألستاذ الدكتور سعيد الغول ممثل كلية
تكنولوجيا المعلومات واألستاذ الدكتور نوفل نعمان ممثل
كلية الصيدلة واألستاذة الدكتورة مروة كامل ممثلة كلية العلوم اإلدارية والمالية.
وقرر المجلس تشكيل مجلس اللغات برئاسة الدكتور محمد عصفور مدير مركز اللغات وعضوية كل
من :األستاذ الدكتور يوسف بدر من جامعة جدارا والدكتور خلدون بطيحة مدير دائرة القبول والتسجيل
والدكتور اسماعيل القيام نائب عميد كلية اآلداب والفنون والدكتور خليل نوفل ممثل قسم اللغة اإلنجليزية.
وقرر رئيس الجامعة الدكتور محمد عواد تشكيل لجنة الكتاب السنوي من الدكتور عميد شؤون الطلبة
رئيسا ً وعضوية كل من مدير دائرة القبول والتسجيل وكدير شؤون أعضاء الهيئة التدريسية ومدير
العالقات العامة والثقافية ومدير شؤون الموظفين ورئيس قسم الطلبة الخريجين والوافدين.
كما قرر رئيس الجامع تشكيل لجنة صندوق الكفالة التعليمية برئاسة عميد شؤون الطلبة وعضوية كل
من :الدكتور خلدون بطيحة مدير القبول والتسجيل والدكتورة ناديا قزمار ممثلة كلية الحقوق والسيد
سليمان عبد السالم مدير الدائرة المالية والسيد نمر الخطيب مدير مكتب الرقابة والتدقيق الداخلي والسيد
صبحي الخطيب مدير دائرة الخدمات واألنشطة الثقافية.
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تشكيالت اكاديمية ف كلية الحجاوي التكنولوجية
قرر رئيس جامعة اليرموك الدكتور عبدهللا الموسى إجراء عدد من التشكيالت األكاديمية في كلية
الحجاوي للهندسة التكنولوجية وذلك بتكليف كل من الدكتور موفق العتوم والدكتور هشام المساعيد القيام
بأعمال مساعد عميد الكلية ،وتعيين الدكتور اياد ابو الفيالت رئيسا لقسم هندسة القوى الكهربائية بالنيابة،
وتجديد تعيين كل من الدكتور احمد العمري رئيسا لقسم هندسة االلكترونيات بالنيابة ،والدكتور أمجد
الفاهوم رئيسا لقسم هندسة النظم المعلوماتية الطبية والحيوية بالنيابة ،والدكتور عاصم الزعبي رئيسا
لقسم هندسة االتصاالن بالنيابة.
و قرر إجراء التشكيالت األكاديمية التالية في كلية التربية الرياضية بتجديد تعيين الدكتور حسن الوديان
نائبا لعميد الكلية ،وتعيين كل من الدكتور نارت شوكة رئيسا لقسم التربية البدنية بالنيابة ،والدكتور محمد
العلي رئيسا لقسم علوم الرياضة بالنيابة.
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طلبة جامعات من اراد يشكون صعواة الوصول الى جامعاتهم وكلياتهم
صهيب التل -شكا عدد من طالب جامعة
اليرموك وجامعة العلوم والتكنولوجيا
األردنية وكلية الحصن الجامعية من
صعوبة الوصول الى جامعاتهم وكلياتهم
في الوقت المناسب صباحا والعودة مساء
نظرا لقلة الحافالت العاملة على هذه
الخطوط ووقوعهم تحت رحمة بعض
السماسرة وأصحاب السيارات الخاصة
الذين يعرضون على الطلبة نقلهم الى
جامعاتهم باجور مضاعفة.
وطالبوا الجهات المختصة العمل على حل هذه المشكلة التي لم تجد لها حال منذ فترة طويلة رغم كثرة
شكاياتهم .
وقال عدد منهم أنهم يعانون جراء عدم االلتفات الى معاناتهم من قبل المسؤولين ،مطالبين تعزيز
الحاف الت والسيارات العاملة على هذه الخطوط خاصة في فترتي الصباح والمساء ليتمكنوا من الذهاب
والعودة في الوقت المحدد ودون ان يهدروا ساعات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة او البرد والشتاء
خالل األسابيع القليلة القادمة مع وقوف فصل الشتاء على أبواب الدخول.
وطالب عدد منهم تشغيل باصات على خط المجمع الشمالي – مجمع الشيخ خليل نقطة انطالقهم الى
جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية وتجمع عدد منهم من مناطق مختلفة من المحافظة للوصول الى
جامعة اليرموك .
وقالوا :إنهم يصلون الى منازلهم منهكين ويحتاجون الى فترات الستعادة نشاطهم لمعاودة استذكار
محاضراتهم واالستعداد لمحاضرات اليوم التالي .
من جانبه قال مدير إقليم الشمال في هيئة تنظيم النقل البري خليل شاهين :إن ( )11باص كوستر سعة
( )24راكبا تعمل على خط المجمع الشمالي – جامعة اليرموك إضافة الى ( )3باصات أخرى تحمل
تصاريح مؤقتة وضعت جميعها لخدمة هذا الخط الذي يشهد كثافة مرورية عالية وحركة تردد حافالت
كبيرة إضافة الى ( )4باصات أخرى تعمل على خط جامعة اليرموك – شارع الهاشمي ،مبينا ان ()21
باص كوستر تعمل على خط مجمع الشيخ خليل – كلية الحصن الجامعية معززة ب()1باصات تصاريح
مؤقتة وان خط مجمع الشيخ خليل – جامعة العلوم والتكنولوجيا تعمل عليه ( )41حافلة بعد ان تم استبدال
عدد من باصات الكوستر بحافالت كبيرة مؤكدا ان هذه األعداد من الباصات والحافالت قادرة على خدمة
المواطنين طيلة ساعات النهار ومعظم ساعات الليل .
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واشار الى ان دراسة أعدت لفتح خط يربط المجمع الشمالي بمجمع الشيخ خليل الذي يقع في منتصف
المسافة تقريبا بين المجمع الشمالي وجامعة اليرموك وال يوجد عليه خط سير مستقل كونه يشكل نقطة
تقاطع عدد كبير من خطوط السير .
وأضاف شاهين ان سبب االختناقات المرورية في الفترة الصباحية وارتكاب العديد من المخالفات وعدم
التزام السائقين بمسارات سياراتهم وحافالتهم المحددة يعمل على الحد من سرعة تردد هذه الباصات
والحافالت ما بين نقطة االنطالق والوصول ،مؤكدا ان هذه المخالفات المرورية تستحق تحرير
المخالفات من قبل رجال المرور بحق مرتكبيها لمخالفتهم الواضحة والصريحة لقوانين وأنظمة السير
والمرور ،داعيا جميع الجهات ذات العالقة في موضوع النقل لبذل مزيد من الجهد في الرقابة والمتابعة
للتأكد من عدم وقوع المواطنين تحت رحمة من يحاول استغالل حاجاتهم ودراسة المشكالت المرورية
ووضع الحلول المناسبة لها .
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البطالة تطوق االالف من خريج الصيدلة والتمريض

عصام مبيضين -من المتوقع إن تشهد شريحة خريجي
تخصص الصيدلة بطالة في المستقبل القريب بسبب ضعف
اإلقبال على تعيين خريجي الصيدلة في مختلف المؤسسات،
خاصة ان هناك  3أالف طالب صيدلة على مقاعد الجامعات
األردنية ليصبح عدد الصيادلة المنتسبين نقابة الصيادلة بعد
سنوات  23الف خريج.
وقدم رئيس اللجنة الفنية موسى خلف عرضا ً في اجتماع
بوزارة العمل لمناقشة ربط مخرجات التعليم مع البطالة إن
عدد خريجي كليات التمريض في الجامعات األردنية منذ خمس سنوات  3153طالبا وطالبة  11في المئة
منه م من الذكور فيما يرغب القطاع الطبي باإلناث حيث بلغت نسبة الذكور في الخريجين  71في المئة
مقابل  31في المئة لإلناث ومع ذلك لجأت مستشفيات القطاع الخاص إلى تعيين ممرضات أجنبيات لسد
النقص حيث تم توظيف  411ممرضة أجنبية.
من جانب أخر ناقشت اللجنة الوطنية لمؤشرات سوق العمل وقال رئيس اللجنة وزير العمل ووزير
السياحة الدكتور نضال القطامين ال بد من دراسة وتقييم جانبي العرض والطلب وإعداد الدراسات
الالزمة للخروج بنتائج تساعد المؤسسات الرسمية والجامعات على تقديم مخرج تعليمي يلبي متطلبات
سوق العمل.
وشدد على ضرورة اإلسراع بتنفيذ الدراسات الالزمة والمسوحات واإلحصائيات وان األردن ال يملك
ترف الوقت لالنجاز الدراسة للحد من نسب البطالة وإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص وتحديد
االحتياجات الوطنية.
ولفت إلى أهمية ربط مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني ومتطلبات سوق العمل األردني بالتعليم .
ودعا القطامين إلى االستفادة من خبرات أساتذة الجامعات والمختصين وإعداد الدراسات المتخصصة
بالسرعة القصوى الفتا إلى ضرورة وجود جهة مسؤولة عن الموائمة بين التخصصات العملية
ومخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
وحضر االجتماع ممثلين عن التدريب المهني والمركز الوطني لتنمية المواد البشرية واإلحصاءات العامة
وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وصندوق الملك عبد هللا للتنمية ووزارة التخطيط ،ووزارة التربية
والتعليم وديوان الخدمة المدنية والمجلس االقتصادي واالجتماعي واالتحاد العام لنقابات العمال.
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ِمنح المساعدة ف التدريس ف الجامعة األردنية
نزيه القسوس
تعطي الجامعة األردنية منحا لطالب الماجستير والدكتوراه مقابل
أن يعملوا بضع ساعات في األسبوع في كلياتهم وذلك لمساعدتهم
في دراستهم ألن ساعة الماجستير بثمانين دينارا وساعة الدكتوراه
بمائة دينار.
إلى هنا واألمر عادي جدا فهنالك العديد من الجامعات التي تعطي
لطالبها منحا دراسية لكن ما هو غير عادي الشروط التي وضعتها
الجامعة إلعطاء هذه المنح.
الوثائق الرئيسة المطلوبة من الطالب الذي يريد الحصول على منحة لمساعدته في دراسته هي إحضار
كتاب رسمي من ديوان الخدمة المدنية وكتاب رسمي آخر من مؤسسة الضمان االجتماعي تثبت بأنه ال
يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة؛ ألن أي طالب يعمل بأي عمل كان ال يعطى هذه المنحة.
القيمة المادية للمنحة الكاملة لطالب الدكتوراه هي مائتا دينار في الشهر ونصف المنحة مائة دينار أما
طالب الماجستير فمنحته الكاملة مائة وخمسون دينارا في الشهر ونصف المنحة خمسة وسبعون دينارا.
أما رسوم الدراسة فالجامعة ال تدفعها عن الطالب الذين يحصلون على المنح الدراسية.
لو استعرضنا طالب الماجستير والدكتوراه في الجامعة األردنية لوجدنا أن النسبة األكبر من هؤالء
الطالب هم من المو ظفين الذين يعملون إما في القطاع الخاص أو القطاع العام وبعضهم قد يكون متزوجا
وله زوجة وأطفال وهؤالء من المستحيل أن يستغنوا عن وظائفهم ويعتمدوا على المائتي دينار التي يمكن
أن يحصلوا عليها من الجامعة إذا كانوا يدرسون الدكتوراه أو مائة وخمسين دينارا إذا كانوا يدرسون
الماجستير واألهم من هذا هو أنه لو افترضنا أن طالبا أو أكثر قبل بفكرة االستقالة من وظيفته للحصول
على المنحة الدراسية فكيف يستقيل والمنحة ما زالت غير مضمونة أي أنه يمكن أن يستقيل لكن المنحة قد
ال تكون من نصيبه.
الجامعة األردنية هي الجامعة األولى بالنسبة لبلدنا وقد مضى على تأسيسها خمسون عاما ونفترض أنها
خالل هذه السنوات الطويلة أصبحت لها تقاليد وأعراف ثابتة ومميزة فمن غير المعقول أن تشترط على
طالب الماجستير والدكتوراه أن يستقيلوا من وظائفهم من أجل الحصول على منحة قيمتها مائتا أو مائة
دينار في الشهر وال تدفع عنهم الجامعة رسوم التسجيل.
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نظام المنح والبعثات في الجامعة األردنية يجب إعادة دراسته وتقييمه ألن النظام الحالي به ثغرات كثيرة
فالمبعوث إلى الخارج على سبيل المثال للحصول على شهادة الدكتوراه يجب أن يقدم كفالة عقارية بمبلغ
مائة وثمانين ألف دينار وإذا لم يستطع ذلك ألنه ال يملك عقارا يخسر البعثة بينما في المقابل يقدم بعض
المبعوثين كفالة عدلية وليس كفالة عقارية وال ندري ما هو سبب التفريق بين المبعوثين.
قضايا البعثات في الجامعة األردنية يجب أن تناقش من قبل مجلس األمناء ومن قبل مجلس الجامعة ألنه
ال توجد عدالة في أسلوب إعطاء هذه البعثات.
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حالة الطقس
طقس األردن

الثالثاء

2113/3/17

الثالثاء -71أيلول3172-
نهاراً:
تستمر درجات الحرارة دون ُمعدالتها لمثل هذه الفترة من العام بحدود  3-2درجات مئوية .وتكون
األجواء صيفية ُمعتدلة في أغلب المناطق مع ظهور بعض السُحب المنخفضة ،وتستمر حارة نسبيا ً في
األغوار والبحر الميت والعقبة .وتكون الرياح شمالية غربية ُمعتدلة السرعة ،تنشط عصراً .وتكون ُمثيرة
للغبار واألتربة في المناطق والطرق الصحراوية.
وف خليج العقبة ،تكون الرياح شمالية ُمعتدلة السرعة ،تنشط أحيانا ً .وقد تكون ُمثيرة للغبار على فترات.
ويبقى البحر هادئا ً.
ليالً:
تتح ّول األجواء ُمجدداً لتصبح لطيفة في أغلب المناطق ،ومائلة للبرودة في المرتفعات الجبلية العالية
الجنوبية والسهول الشرقية .وتظهر بعض السُحب على إرتفاعات ُمختلفة في شمال المملكة .وتكون
الرياح جنوبية غربية ،خفيفة إلى ُمعتدلة السرعة.

األراعاء -78أيلول3172-
نهاراً:
تبقى درجات الحرارة دون ُمعدالتها لمثل هذه الفترة من العام بحدود  3-2درجات مئوية .وتتكاثر تدريجيا ً
السُحب على إرتفاعات ُمختلفة ،مع إحتمالية لهطول زخات محلية من المطر في شمال البالد بإذن هللا ،قد
يصحبها الرعد أحيانا ً .وتكون الرياح غربية ُمعتدلة إلى نشطة السرعة .وتكون ُمثيرة للغبار واألتربة
باألخص في المناطق والطرق الصحراوية.
وف خليج العقبة ،تكون الرياح شمالية ُمعتدلة السرعة ،تنشط أحيانا ً .وقد تكون ُمثيرة للغبار على فترات.
ويبقى البحر هادئا ً.
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يُ ّ
حذر من :خطر تدني مدى الرؤية األفقية في المناطق والطرق الصحراوية مع ساعات العصر نتيجة
الغبار واألتربة ال ُمثارة بفعل الرياح النشطة.
ليالً:
تتح ّول األجواء لتصبح لطيفة ورطبة في أغلب المناطق ،ومائلة للبرودة في المرتفعات الجبلية والسهول
الشرقية .وتظهر السُحب المنخفضة في شمال ووسط المملكة باإلضافة للمرتفعات الجبلية الجنوبية.
وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية ُمعتدلة السرعة.

الخميس -79أيلول3172-
نهاراً:
ال تزال درجات الحرارة دون ُمعدالتها لمثل هذه الفترة من العام بحدود  3-2درجات مئوية .وتتكاثر
ُمجدداً السُحب على إرتفاعات ُمختلفة ،مع إحتمالية لهطول زخات محلية من المطر في شمال البالد بإذن
هللا .وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية ُمعتدلة السرعة ،تنشط عصراً .وتكون ُمثيرة للغبار واألتربة
في المناطق والطرق الصحراوية.
وف خليج العقبة ،تكون الرياح شمالية ُمعتدلة السرعة ،تنشط أحيانا ً .وقد تكون ُمثيرة للغبار على فترات.
ويبقى البحر هادئا ً.
ليالً:
تتح ّول األجواء ُمجدداً لتصبح لطيفة في أغلب المناطق ،ومائلة للبرودة في المرتفعات الجبلية العالية
الجنوبية والسهول الشرقية .وتكون الرياح غربية ،خفيفة إلى ُمعتدلة السرعة.

21

زوايا الصحف
عين الرأي

الثالثاء

2113/3/17

 مصدر حكومي مأذون نفى ان تكون الحكومة اشترت « خمس» سيارات تداولتها مواقع
التواصل االجتماعي وااللكترونية ..المصدر قال الى « عين الرأي « ان هذا األمر عار من
الصحة وان الحكومة بصدد مقاضاة المواقع االلكترونية التي نقلت المعلومة المغلوطة بأنها
حقيقة.
 برنامج «مبادرة» الـ (  ) 21نائبا الذي نوقش مع رئيس الوزراء اقترح ان يستخدم الوزراء
والموظفون من الفئة العليا سياراتهم الخاصة بدال من السيارات الوظيفية على ان توضع عليها
النمر الحكومية وذلك لترشيد وضبط اإلنفاق في موازنة الدولة.
 علمت «عين الرأي» ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ستدقق بمعلومات أشخاص ليس لهم
ملفات ضريبية في حال تبين أنها غير صحيحة بخصوص الدفعة الثالثة ..الدائرة ستطالب كل
مخالف ألسس وشروط هذه الدفعة بإعادة الدعم النقدي وفوائده.
 جمعية المتقاعدين المدنيين تعقد اجتماعا لبحث التعديالت على قانون التقاعد في ظل مطالب عدد
من الموظفين والمتقاعدين بضرورة ان تنسجم هذه التعديالت مع التوجيهات الملكية بتحقيق
العدالة بين كافة المشمولين بالقانون .
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صنارة الدستور

الثالثاء

2113/3/17

 علمت «صنارة الدستور» ان الهيئة المستقلة لالنتخاب سوف تستلم اليوم اشعارا من مجلس
النواب باجراء انتخابات نيابية تكميلية في لواء األغوار الجنوبية  -محافظة الكرك لملء شاغر
النائب المرحوم محمود الهويمل الذي توفي قبل اكثر من شهر ،فيما تم االتفاق على تأجيل طلب
اجراء انتخابات في اولى عمان لمنح الهيئة الوقت الكافي الجراء «تكميلية األغوار».
 تقرر إحال ة حوالي عشرين ضابطا من ضباط األمن العام من رتبة مالزم وحتى رتبة مقدم على
التقاعد وذلك اعتبارا من يوم امس االثنين.
 تنتظر وزارة التنمية االجتماعية اقرار ديوان التشريع والرأي لمشروع نظام مراكز رعاية
المعوقين الجديد والذي يلغي مبدأ التدرج بالعقوبة واستبدالها بانزال العقوبة وفقا للمخالفة
المرتكبة مما يقلل من ارتكاب المخالفات بحق النزالء.
 نفذت االجهزة االمنية بالتعاون مع امانة عمان حملة ازالة واسعة للعشوائيات والبسطات في
شارع سقف السيل اال ان بعض تجار االثاث المستعمل في الشارع وبعد انتهاء الحملة عاودوا
احتالل ارصفة المشاة ومساحات من الشارع االسفلتي مجددا.
 تعرضت لوحات ارقام عدد من المركبات اثناء وقوفها في المراب المخصص لها في احد احياء
العاصمة للسرقات ليال في حين لم يحاول الفاعلون سرقة المركبات او تفكيك قطعها.
 سجلت لدى محكمة بداية الكرك قضية طعن في صحة االنتخابات البلدية في انتخابات بلدية مؤتة
والمزار الجنوبي تحمل رقم .2113/251
 يجري في العاشرة من صباح اليوم توقيع اتفاقية بين مركز الملك عبدهللا الثاني للتميز والمدرسة
الوطنية لالدارة في فرنسا ..وتهدف االتفاقية الى نشر ثقافة التميز في كافة القطاعات ورفع كفاءة
واداء القطاع العام.
 الكاتبة الدكتور حياة الحويك عطية تقدم محاضرة الساعة السابعة من مساء اليوم في المنتدى
العربي حول الخطاب القومي في االعالم العربي
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زواريب الغد

الثالثاء

2113/3/17

 صدرت اإلرادة الملكية السامية بالموافقة على النظام المعدل لنظام الموارد البشرية لموظفي أمانة
عمان الكبرى لسنة  .2112وأعاد النظام المعدل صالحيات أمين عمان ،التي سحبت جراء
التعديالت التي طرأت على النظام ،لكن بدون إعادة صالحيات التعيين ،والتي اقتصرت بالنظام
على الطلبات المقدمة لديوان الخدمة المدنية.
 مجلس النواب يستكمل اليوم مناقشته وإقراره لنظامه الداخلي المعدل ،عبر عقد جلستين مكثفتين،
صباحا ومساء.
 النائب خميس عطية وجه أمس سؤاال لرئيس الوزراء ،طالب فيه بيان مدى صحة التوجه
الحكومي إللحاق جميع موظفي البلديات وأمانة عمان بنظام الخدمة المدنية ،مع بيانه في الوقت
نفسه ،الدراسات التي أعدت لهذه الغاية وتزويده بها .كذلك استفسر عطية حول مدى تعارض
اتخاذ هذا القرار مع التشريعات الناظمة لموظفي البلديات واألمانة كونها تتمتع باالستقاللية
المالية واإلدارية.
 تواصل فروع بنك اإلسكان في جميع أنحاء المملكة ،باستثناء الموالت التجارية ،بتسليم الدفعة
الثالثة ،من الدعم النقدي للمحروقات ،ألرباب األسر ،من المستحقين ،وذلك أيام األحد ،االثنين،
الثالثاء واألربعاء ،ما بين الساعتين الثالثة والسابعة مساء ،ويوم السبت ما بين الساعة العاشرة
صباحا ولغاية الساعة الثالثة بعد الظهر.
 يلتقي وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية ظهر اليوم مجلس نقابة الصحفيين ،للتباحث
في ترتيبات البعثة اإلعالمية لموسم الحج الحالي.
 السفير األميركي في عمان ستيوارت جونز يلقي محاضرة في ملتقى طالل أبو غزالة المعرفي
حول "البرامج التعليمية في األردن" ،وذلك مساء الثالثاء المقبل.
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أبرز عناوين الصحف
اليومية










ال لثقافة االحتكار أو اإلقصاء في حياتنا السياسية
رفع رأسمال (المصفاة) إلى  51مليون دينار
سياسة القبول الجامعي ..تفريغ لجامعات و(تخمة) في أخرى!
لجنة منظومة النزاهة تلتقي فعاليات الكرك
مطالب بمساواة زيادة رؤوس أموال (الصرافة) داخل عمان وخارجها
اقتصاديون :تضاؤل شبح الضربة على سورية سينشط األداء االقتصادي األردني
مراقبون :رفض معاقبة النواب المتغيبين  ..إخالل بإيقاع العمل البرلماني
القضاة :إعفاء لألفراد يصل إلى  11ألف دينار








«القانونية الوزارية» تقر «المعدل للصحفيين»
الملك  :األردن يستمد ميزاته التنافسية مـن استـقـراره ومـوقـعـه الفـريـــد
«األعيان» يُق ّر المعدل لـ «الموازنة العامــة» كما ورد مـن «النـواب»
توجه حكومي إلنشاء وحدة خاصة للدعم في «المالية»
«الملكية للنزاهة» تعقد في الكرك لقاءها التشاوري الثامن
المصـري يؤكد عجز البلديات في مواجهة ظروف اللجوء للسوريين
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طلبة مدارس يعتصمون اليوم أمام وزارة التربية
مصدر :الدعم النقدي أقوى الخيارات بدال من البطاقة الذكية
طبيشات" :الدستورية" لم تحسم قرارها بعد بشأن قانون االنتخاب
السويد :ال خطط لمنح اللجوء للسوريين عن طريق السفارات
 3إصابات بأعيرة نارية في لواء ناعور
المطالبة باستقدام عمالة وافدة لقطاع المحروقات
صلح عشائري لخالف الدميسي والشريف
سياسيون :رفض الملك إقصاء اي طرف عن الحياة السياسية استشراف لمرحلة إصالحية مقبلة
"العدل العليا" تدقق في الطعن بدستورية حجب مواقع الكترونية غير المرخصة
"األعيان" يُق ّر "معدل الموازنة" كما ورد من "النواب"
المصري :دخول أعداد كبيرة من الالجئين السوريين انعكس سلبا على أداء البلديات
سقوط قذيفة سورية في ساحة مدرسة للبنات في أم السرب وال إصابات
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