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أخبار الجامعة
طلبة نيوز

3545/5/4

الخميس

توزيع الدعم الحكومي على الجامعات ...واألردنية تحظى بحصة األسد
علم المحرر المتجول بأن وزير التعليم العالي والبحث
العلمي سيلتقي عددا من رؤساء الجامعات الرسمية
اليوم الخميس وذلك لمناقشة توزيع الدعم الحكومي
على الجامعات حيث كانت وزارة المالية قد أرسلت
سابقا مبلغ  0مليون دينار من قيمة الدعم الحكومي
للجامعات األمر الذي لم يقبله وزير التعليم العالي
والذي طالب بصرف مبلغ  43مليون دينار في هذا
الوقت كون هناك أوضاع متردية في الجامعات .
وبحسب معلومات رشحت لطلبة نيوز فإن الوزير وعد الجامعه األردنية بإرسال حصة كبيرة من
الدعم القادم لها قد يقارب أقل من نصف المبلغ المتوقع صرفه بقليل فيما سيتم توزيع باقي المبلغ على
بقية الجامعات التسع الباقية .
وما هو معروف فإن جامعات األطراف الحسين بن طالل ومؤته والطفيلة التقنية وآل البيت تعاني
ضائقة مالية خانقة تصل الى عدم توفر أي دينار من رواتب الشهر القادم وأن حسابات تلك الجامعات
مكشوفه في البنوك التي تتعامل معها فيما أن جامعة البلقاء التطبيقة تعاني من عجز واضح في
موازنتها بسبب عدم وصول اي دعم حكومي خالل األربع سنوات الماضية أما جامعة اليرموك فإن
حجم المديونية الكبيرة يقف عائقا أمام كافة الخطط التي تقوم الجامعه على تنفيذها وأن رواتب
موظفي الجامعه لن يتم دفعها اذا لم تحصل الجامعه على  5مليون دينار خالل الشهر الحالي .
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بانيت  -بانوراما

3545/5/4

الخميس

‘االردنية ‘ تطرح مادة ‘مهارات‘ لطلبتها
وقعت الجامعة األردنية ومركز تطوير
األعمال اليوم اتفاقية تعاون لطرح مادة
"مهارات" كمتطلب جامعة اختياري لطلبة
الجامعة .
ووقع االتفاقية عن الجامعة األردنية رئيسها
الدكتور اخليف الطراونة وعن مركز
تطوير األعمال الرئيس التنفيذي للمركز
نايف استيتية بحضور نائب الرئيس لشؤون
البحث العلمي والدراسات العليا والجودة
الدكتورة هالة الخيمي ومدير وحدة اإلعالم
والعالقات العامة والثقافية الدكتور زياد الرواضية في الجامعة.
وعقب توقيع االتفاقية قالت الدكتورة الخيمي انه بموجب االتفاقية يتم طرح مساق "مهارات"
كمتطلب جامعة اختياري بواقع ثالث ساعات معتمدة موجه لجميع الطلبة من كافة التخصصات منذ
بداية الفصل الدراسي الثاني . 3540/3545
وأكدت الخيمي أن مساق "مهارات" جزءا من برنامج مهارات الذي يهدف إلى توظيف وتدريب
حديثي التخرج من الجامعات والكليات األردنية ،وتزويدهم بمهارات التدريب الالزم في سوق العمل،
إضافة إلى تزويدهم باألدوات التي تمكنهم من بناء مستقبل مهني متميز على أيدي خبراء في مجاالت
العمل المختلفة.
وتركز مادة مهارات على الجانب السلوكي للطالب بحيث تمنحه مهارات التعامل مع العمالء
واألدوات الالزمة للتكيف مع سوق العمل ،وبناء الدافعية والتفكير اإليجابي عالوة على مهارات
االتصال والعرض والتقديم والقيادة وإدارة الوقت والعمل الجماعي وبناء الفريق وخدمة العمالء
والتعامل مع شكواهم ضمن أخالقيات العمل وحل المشكالت وإدارة الخالفات.
وتأتي توقيع االتفاقية إلتاحة الفرصة للطلبة االلتحاق بكافة البرامج التدريبية التي من شأنها تنمية
مهاراتهم وتأهيلهم للخروج إلى سوق العمل.
المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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 - AME INFOالموجز

3545/5/4

الخميس

إل جي إلكترونيكس تتبنى تطبيق  UJAppالمجاني المو ّجه لطلبة الجامعة األردنية
وتشارك في فعاليات إطالقه
رعت شركة "إل جي إلكترونيكس" مؤخراً إطالق تطبيق  UJAppللهواتف الذكية والحواسيب
اللوحية المطور من قبل شركة ،ApplikableTechnologiesوالموجه لطلبة الجامعة األردنية،
وذلك على مدى يومين متتالين وضمن فعالية خاصة أقيمت في حرم الجامعة.
ويتيح تطبيق  UJAppللطلبة الوصول إلى البرامج والخطط الدراسية ،ومواكبة آخر األحداث
والتطورات في الجامعة ،فضالً عما يوفره من خدمات األخبار والرسائل اإللكترونية ومعلومات
الجدول الدراسي والوضع األكاديمي للطلبة ،باإلضافة إلى إتاحته إلمكانية التسجيل وتواصل
المشتركين مع بعضهم البعض ومع أعضاء الهيئة التدريسية بشكل مباشر أو عن طريق مواقع
التواصل االجتماعي التي يوفرها التطبيق.
وفي تعليق له حول هذا الشأن ،قال فراس شبانة ،مدير العالمة التجارية والتسويق في شركة "إل جي
إلكترونيكس" المشرق العربي" :جاءت هذه الرعاية في إطار سعي إل جي لخدمة جميع القطاعات
الحيوية في المملكة وبشكل خاص تطوير قطاع التعليم والمساهمة في تحويل الجامعة إلى مؤسسة
تعليمية إلكترونية بالكامل من خالل هذا التطبيق المميز الذي يسهل وصول الطلبة الذين نوليهم أهمية
كبيرة ونحرص على تسهيل حياتهم اليومية بما يخدم مسيرتهم التعليمية باالستفادة من التقنيات
العصرية إلى قاعدة المعلومات والبيانات في الجامعة عن طريق أجهزتهم الخلوية ،كما يربط
التكنولوجيا بالقطاع التعليمي ،وهو أمربات ال غنى عنه لبناء مجتمع قوامه المعرفة".
واختتم شبانة حديثه مؤكداً بأن هذه الرعاية هي واحدة من عدة مبادرات أطلقت أو دعمت برعاية "إل
جي إلكترونيكس" للمساهمة في تطوير القطاع التعليمي ،وفي دعم الرواد ومطوري التقنية الشباب،
مشيراً إلى أن المملكة تزخر بهذه الطاقات والكفاءات القادرة على المشاركة في عملية التطوير
خاصة في مجال صناعة الويب وبرامج وتطبيقات الهواتف الخلوية ،وهو األمر الذي ينعكس إيجابا ً
على دور األردن في تعزيز اقتصادياته واقتصاديات المنطقة والعالم بأكمله.
ومن جانبه ،ثمن علي عبد اله الصمادي ،مطور تطبيقات الخلوي لدى شركة
 ApplikableTechonologiesدور شركة "إل جي إلكترونيكس" في تسليط الضوء على الطاقات
والريادة الشبابية ودعمها ،منوها ً بأهمية ذلك في تأمين مكانة متقدمة للمملكة على خارطة التكنولوجيا
العالمية ،ومبينا ً أن التطبيق استطاع أن يحقق انتشاراً واسعا ً بين أوساط الطلبة خالل فترة تعد
بالقياسية؛ حيث تم تنزيله من قِبل  42،595طالب ،وذلك لما يحمله في طياته من المزايا التي يعتبر
من أبرزها توفير الوقت والجهد على المؤسسة التعليمية في توصيل المعلومات للطلبة والعاملين
وتتيح مرونة أكثر للطلبة والموظفين في االستعالم عبر هواتفهم الخلوية عن أية معلومات تتعلق
بالجامعة في أي وقت وأي مكان.
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هذا ويمكن تحميل التطبيق بشكل مجاني على الهواتف الخلوية الذكية العاملة بأنظمة ،iOS
وأندرويد ،وبالك بيري ،وسيمبيان ،وويندوز وجافا ،وذلك من خالل  Apple storeو
 Googleplay storeأو موقع الجامعة الرسمي.
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أخبار األردنية

3545/5/4

الخميس

انطالق بطولة "األردنية" الرمضانية الثانية للالعبين القدامى
انطلقت بطولة الجامعة األردنية للالعبين
القدامى الرمضانية الثانية بخماسي كرة القدم،
امس الثالثاء وتستمر حتى الرابع من آب.
وتضم البطولة التي تنظمها الجامعة بالتعاون
مع نادي الفيصلي للمرة الثانية نوادي الجزيرة
و االهلي و عين كارم باالضافة الى نادي
الجامعة .وتاليا الجدول الزمني للمباريات :
المجموعة األولى قدامى نادي الفيصلي قدامى
نادي األهلي الهيئة التدريسية المجموعة الثانية
قدامى نادي الجزيرة قدامى نادي عين كارم نادي الجامعة االردنية  4قدامى الفيصلي × قدامى
االهلي  3545/9/55الساعة 45م  3قدامى الجزيرة×قدامى عين كارم  3545/9/55الساعة44م 5
االهلي× الهيئة التدريسية  3545/9/54الساعة 45م  0عين كارم×نادي الجامعة االردنية
 3545/9/54الساعة44م  3الجزيرة× نادي الجامعة االردنية  3545/5/4الساعة 45م  6الفيصلي
 +الهيئة التدريسية  3545/5/4الساعة 44م  9االول أ×الثاني ب  45 3545/5/3الساعة45م 5
االول ب× الثاني أ  3545/5/3الساعة44م  2الخاسر من  ×9الخاسر من  3545/5/5 5الساعة
45م  45الفائز من  × 9الفائز من 3545/5/5 5

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"
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شؤون جامعية
الرأي ص  -3الدستور ص  -42الغد ص 0

3545/5/4

الخميس

تزويد رئاسة الوزراء ومؤسسات بنسخة من دراسة «العرض والطلب على
التخصصات العلمية»
أعلن ديوان الخدمة المدنية انه ز ّود امس رئاسة الوزراء ،ووزارة العمل والتعليم العالي والبحث
العلمي والتربية والتعليم وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي والجامعات األردنية الرسمية والخاصة
وكليات المجتمع الحكومية والخاصة نسخة من دراسة «واقع العرض والطلب على التخصصات
العلمية  »3545-3543في الخدمة المدنية.
كما ز ّود الديوان المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية وصندوق التنمية والتشغيل وصندوق التعليم
والتدريب التقني والمهني ومؤسسة التدريب المهني واللجنة الوطنية لدراسة المؤشرات لجانبي
العرض والطلب في سوق العمل بنسخة من ذات الدراسة ،وذلك تزامنا مع اعالن نتائج الثانوية
العامة ،سعيا منه للتخفيف من ظاهرة البطالة.
ووفق بيان صدر امس عن ديوان الخدمة المدنية فان هذا اإلجراء يأتي بهدف اطالع المعنيين في هذه
المؤسسات على ما توفره الدراسة من مؤشرات تم عرضها على شكل نسب مئوية وأرقام وجداول
تفصيلية تبرز الخصائص المختلفة لحملة هذه التخصصات كمستوى وطبيعة المؤهل العلمي ،النوع
االجتماعي ،مجموعة المهن ،البعد الجغرافي لالستفادة منها في التخطيط مستقبال لمخرجات التعليم
العالي.
ويقوم الديوان بحسب بيانه سنويا وتزامنا مع إطالق الكشف التنافسي لكل عام بنشر دراسة واقع
العرض والطلب على التخصصات العلمية في الخدمة المدنية على موقعه االلكتروني
 www.csb.gov.joإلتاحة الفرصة أمام الطلبة وأولياء األمور والباحثين ومؤسسات المجتمع
المدني وغيرهم من الجهات المهتمة االطالع على الدراسة واالستفادة منها في اختيار التخصص
الجامعي المناسب المطلوب في سوق العمل المحلي.
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الدستور ص -0طلبة نيوز

3545/5/4

الخميس

المشاقبة :مباشرة التحقيق بملف «الجامعات الصينية»
قال الدكتور أمين المشاقبة نائب رئيس مجلس التعليم العالي ،رئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق بموضوع
ال جامعات الصينية ،ان اللجنة بدأت أعمالها أمس حيث وضعت األسس المتعلقة بدراسة ملفات جميع
الجامعات المعترف بها والتي تدرس برامج الطب في اللغة اإلنجليزية.
واضاف انه تم حصر أعداد الجامعات التي بها برامج باللغة اإلنجليزية ،واطلعت على المذكرة
الواردة من السفير األردني في بكين حول موضوع االعتراف.
وأضاف الدكتور المشاقبة أن اللجنة تنوي مقابلة جميع أصحاب مكاتب الخدمات الجامعية للتدقيق في
اآلليات للوصول إلى حقيقة كيف تمت عملية إيهام الطلبة للدراسة في هذه الجامعات.
وستواصل اللجنة عملها في غضون األيام القادمة للوصول إلى قرار نهائي حول الموضوع ،وإعداد
التقرير الذي سيتم تقديمه للوزير.
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الدستور ص  – 42طلبة نيوز

3545/5/4

الخميس

اعتماد تخصص العمارة بالجامعة االمريكية في مأدبا

وافق مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
اليوم األربعاء برئاسة الدكتور بشير الزعبي رئيس
المجلس على االعتماد الخاص لتخصص ( العمارة/
برنامج البكالوريوس) بالجامعة األمريكية في مأدبا.
وقرر المجلس تأجيل البت في طلب االعتماد
الخاص لتخصص (التصميم الداخلي /برنامج
البكالوريوس ) المقدم من الجامعة األمريكية في
مأدبا لحين قيام الجامعة بتعيين عضوي هيئة تدريس
على األقل من حملة درجة الدكتوراه تخصصهما (
تصميم الداخلي) وتأجيل البت في تثبيت الطاقة
االستيعابية لتخصص(المحاسبة في برنامجي
البكالوريوس والماجستير) بجامعة اإلسراء.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة طلب رفع الطاقة االستيعابية العامة لكلية الخوارزمي وتشكيل
لجنة لمراجعة معايير االعتماد الخاص لتخصص (العلوم الجنائية /برنامج البكالوريوس).
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طلبة نيوز

3545/5/4

الخميس

بدء تقديم طلبات االلتحاق بالجامعات االثنين ولتسعة أيام

نسبت وحدة تنسيق القبول الموحد الى رئيس مجلس
التعليم وزير التعليم العالي الدكتور امين محمود،
بتحديد يوم االثنين المقبل موعدا لبدء تقديم طلبات
االلتحاق بالجامعات.
وتستمر عملية تقديم الطلبات تسعة ايام ،بحسب
رئيس اللجنة الدكتور غالب الحوراني ،الذي اوضح
ان الفترة ال تشمل ايام العطل ،نظرا الى أن المكاتب
البريدية ،التي ستزود الطلبة بالقسيمة المالية ستكون
معطلة بالعيد.
واضاف الحوراني ان عملية التقديم ستكون الكترونيا ،من خالل موقع الوحدة على االنترنت ،ولمدة
عشرة ايام تقريبا.
وذكر انه تم طباعة ( )93الف قسيمة مالية ،قيمة كل واحد ( )43دينارا ،حيث تم تزويد شركة البريد
االردني بجزء منها وسيتم استكمال تسليم باقي القسائم.
وتط لق الوحدة اليوم موقعها على االنترنت ،حيث سيتضمن التخصصات المتاحة في كل جامعة
والمعلومات المتعلقة به من رسوم والفروع االكاديمية المسموح االلتحاق به وعدد الساعات لكل
تخصص.
وتطرح الجامعات للقبول هذا العام ( )355تخصصات منها ( )025تخصصا من خالل قائمة القبول
الموحد وعشرة تخصصات من خالل القبول المباشر للجامعة ،بينها ( )35تخصصا جديدا يتم القبول
فيها الول مرة مع بداية العام الجامعي .3540-3545
وبحسب الية تقديم الطلبات ،فإنه على الطالب شراء بطاقة الدفع المالي ،وقيمتها ( )43ديناراً من
المكاتب البريدية المحددة المنتشرة في المملكة.
وأكدت الوحدة «ان على الطالب استخدام البيانات المثبتة فيها للدخول لبرمجية تقديم طلب االلتحاق،
وبعد ذلك يحتاج الطالب بعض البيانات المثبتة في هوية األحوال المدنية الخاصة به».
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وبحسب الية تقديم الطلبات يمكن لجميع الطلبة إجراء تعديل في طلب االلتحاق الدخول للبرمجية في
أي وقت ،وعلى مدار الساعة خالل الفترة المحددة لعملية تقديم طلبات االلتحاق.
ويتيح موقع الوحدة على صفحته  :التخصصات المتاحة ،وشروط االلتحاق بها ،ورسومها ،ودليل
تقديم طلب االلتحاق ،وطباعة نموذج (مسودة) لخيارات الطالب ،ومواقع تقديم طلب االلتحاق
المجانية ،ونصائح وإرشادات ،واألسئلة األكثر تكراراً ،ومعدالت القبول التنافسي لألعوام الثالثة
السابقة ،وذلك لالستفادة من هذه المعلومات ،ومساعدة الطلبة في تقديم طلب االلتحاق اإللكتروني.
وبحسب اسس القبول يسمح لطلبة الفرع العلمي اختيار أي تخصص في جميع الجامعات ،في حين
يسمح لطلبة الفروع الفندقي،الشرعي اختيار التخصصات المسموحة للفرع األدبي.
وأكدت الوحدة أن على الطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية في أعوام سابقة (بما فيهم طلبة
الدورة الشتوية لعام  ،)3543والطلبة الحاصلين عليها من خارج األردن ،والطلبة الحاصلين على
الشهادات األجنبية ( بريطانية ،أمريكية ،بكالوريا ... ،إلخ) ،تقديم الطلبات في األيام األولى من
العملية  ،وأن يقوموا بإرسال صورة عن كشف عالمات هذه الشهادة بأقصى سرعة ممكنة بالوسائل
المحددة في الموقع اإللكتروني ،حتى يتم اعتماد طلبات التحاقهم بعد تدقيقها.
وشددت على أن جميع طلبات االلتحاق سـتعامل بعدالة مطلقة ،وبالطريقة ذاتها ،فليس هناك أفضلية
لطلب االلتحاق المقدم في اليوم األول عن الطلب المقدم في اليوم األخير ،وبذلك ننصح الطلبة
بضرورة التروي ،وعدم التسرع في تقديم طلب االلتحاق.
واكدت الوحدة أن الحدود الدنيا للمعدالت في شهادة الدراسة الثانوية العامة المذكورة إزاء
التخصصات المتاحة في الجامعات األردنية الرسمية ،ال تعني بأي حال من األحوال قبول الطالب
الحاصل على هذا المعدل في ذلك التخصص ،وإنما يعني ذلك قبول طلبه فقط لهذا التخصص ،للنظر
فيه عند المفاضلة بي ن المتقدمين من الطلبة لاللتحاق بهذا التخصص ،وذلك حسب تسلسل معدالتهم
في شهادة الدراسة الثانوية العامة تنازليا ً.
واوضحت أن عملية قبول الطلبة تحكمها ثالثة متغيرات ،وهي  :معدل الطالب في شهادة الدراسة
الثانوية العامة ،وتُعطى األولوية دوما ً للطالب صاحب المعدل األعلى وترتيب الطالب لخياراته في
طلب االلتحاق ،وتُعطى األولوية للخيار األول دوماً ،ثم الثاني ،فالثالث ،وهكذا ( )..وفي حال تساوي
معدالت الطلبة الراغبين في االلتحاق بتخصص ما ،ال تُعطى أي أهمية لترتيب خيار الطالب لهذا
التخصص في طلب االلتحاق ،ويُقبَل جميع الطلبة المتساوين في المعدل في التخصص نفسه بغض
النظر عن ترتيبه ،اما المتغير الثالث فهو األعداد المقرر قبولها من قِبل مجلس التعليم العالي لكل
تخصص في كل جامعة.
وبينت الوحدة ان عملية القبول تتم من خالل ترتيب طلبات االلتحاق بالجامعات األردنية الرسمية
تنازلياً ،حسب تسلسل معدالت الطلبة في شهادة الدراسة الثانوية العامة ،ثم يُنظر للخيار األول في
طلب التحاق الطالب ،ويُح ِدد قبول الطالب من عدمه ،األعداد المقرر قبولها لكل تخصص ،فإذا لم
يُقبل الطالب في الخيار األول بسبب اكتمال العدد المقرر قبوله للتخصص المذكور في هذا الخيار،
يُنظر للخيار الثاني ،فإذا لم يُقبل فيه من منطلق السبب السابق ،يُنظر للخيار الثالث ،وهكذا تستمر
وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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العملية في كل طلب التحاق ،حتى يتم االنتهاء من قراءة جميع الخيارات المذكورة في طلب التحاق
كل طالب.
واوضحت انه «إذا قُبل الطالب في خيار ذي ترتيب معين في طلب التحاقه ،فال يُنظر بعد ذلك أبداً
للخيارات التالية».
وبحسب اليات التقدم  ،يُلزم الطالب بتعبئة خمسة خيارات على األقل في طلب االلتحاق بالجامعات
األردنية الرسمية ،وال يُقبَل الطلب بأي حال من األحوال ،إذا حاول الطالب تخزين طلب التحاقه بعدد
من الخيارات يقل عن ذلك.
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مقاالت
الرأي ص  -49طلبة نيوز

3545/5/4

الخميس

الجامعة االردنية بوابة العبور الحضاري
أ.د.محمد القضاة

سألني أحدهم قبل يومين عن الجامعة األردنية ،أحسست من سؤاله
االستنكاري أنه يغمز من طرف الجامعة ،حين أشار إلى بعض
األفكار واآلراء التي يتداولها بعضهم ،قلت له على الفور :هذا بيتنا
الدافئ ،هذا زمننا الجميل ،عشنا فيها شبابنا وحياتنا ،هذه جامعة
الوطن األولى التي درجنا على ابوابها وفي قاعاتها ،ومن حقها علينا
أن نحملها في حدقات العيون ،وأن ندفع بها إلى األمام ،وان ندافع
عن سمعتها وإنجازاتها ،مهما كانت الصور التي تتحدثون عنها،
ولتعلم ياصديقي أنه واه ٌم من يعتقد أ ّن الجامعة األردنية هي محطةٌ
خاصة به ،أو أنها تتأثر برغبة جاحدة أو فكرة طائشة أو رؤية
ناقصة أو خبر عار عن الصحة ،هذه مؤسسةٌ عريقةٌ متجذرةٌ ،ليست
وليدة لحظة عابرة ،وال تقبل أن يسند تاريخها وحضورها ومستقبلها لفرد أو فئة أو جماعة بعينها،
أنها انجاز العلماء لبناء أجيال المستقبل ،أنها طريق عبورهم الحضاري الى الحياة؛ وألنها االردنية.
تعالوا نقف اليوم أمام بواباتها المشرعة لكل محبي العلم والمعرفة كي ندرك كيف بدأت حتى
أصبحت حقيقة ناصعة في سماء الوطن ،نفاخر فيها أمام الدنيا ،ال تتوقف عن العطاء ،وال تقبل
أصوات النشاز ،أنها االردنية عقل الدولة وفكرها ،ومذ أنشئت وهي تواكب التطور والتحديث
والتغيير ،وتتطلع إلى األمام بقوة وهمة ،وتجسد ذلك قوال وفعال في مجاراتها أخر المستجدات
العلمية ،وها هي تستمر ال تتوقف وتحقق ما تحققه أفضل الجامعات بهمة أساتذتها وعلمائها وطلبتها،
واليو م بعد مرور أكثر من خمسين سنة على عمرها تبدو مالمحها أكثر إشراقا وشفافية وحضورا،
وتمثل اكبر أداة للتغيير بما تبثه في أبنائها وخريجيها ،وقد أعدت برامج وسياسات لخدمة العلم
والعلماء والفكر والثقافة ،وتولت تربية أجيال اذكت فيهم روح المواطنة الصالحة وأيقظت فيهم
الوعي الحضاري والتفكير السليم ،وزرعت بذور الخير في أرجاء المعمورة حتى غدت عقل األردن
وضميره وسنده ضد الجهل والتخلف والوهم ،وعززت صلتها بالمجتمع ،وتفهمت حاجاته بشريا
وعلميا.
غير انه ال بد من االعتراف أن المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم وحاالت الشد العكسي التي
تقودها أطراف كثيرة في المجتمع كلها أثرت وتؤثر في الواقع األكاديمي وتضعه أمام تساؤالت
مفصلية ،إما أن يعود إلى قوة الدفع األكاديمي القائمة على أساس متين من العلمية والموضوعية
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والضبط األكاديمي الذي يرفض في كثير من األحيان حتى المهادنة ،أو التخلي عن دوره لصالح
القوى الضاغطة من أصحاب رأس المال وذوي النفوذ وحينها ال ينفع الندم.
والمتأمل في مسيرة الجامعة األردنية يدرك أن الجامعة ال تصمت وراء أسوارها ،وإنما تسعى إلى
تعديل مسارها وحضورها باعتبارها العقل الجاد المنظم والقلب النابض بالشباب والوجدان ،القادر
على اإلحساس بالناس ،واإلصالح الجامعي مسألة غاية في الدقة ومعادلة تشترك فيها جهات متعددة
داخل الجامعة وخارجها ،وتحتاج إلى تمويل وهدم وبناء وترميم وقرارات صعبة.
وحين نتوقف عند هذه المرحلة نشير إلى نقطة أساسية ،وهي أن حجم اإلنجاز الذي تم في الجامعة لم
يتم بين يوم وليلة وإنما شارك فيه الجميع دون استثناء ،اإلدارات الجامعية المتعاقبة واألساتذة
والعاملون ،وال يستطيع أحد أن يزعزعه أو ينال منه ،وال تستطيع تلك اآلراء السلبية أن تخفي هذا
اإلنجاز أو تذر الرماد في العيون ،وهذا النقد السلبي الذي نطالعه بين حين وآخر على بعض المواقع
اإللكترونية وإن كان صحيّا ً إال أنّه تنقصه في بعض األحيان الدقة والموضوعية ،وحين ندقق في بيت
الوطن وعباءته ونقطة تحوله وارتكازه نجدها تجتهد وتخطط وتفتح أشرعتها على االتجاهات كلها،
وعليها أن تردم سنوات السكون بحركة فاعلة يحتاجها العصر ،وعصرنا يرفض الروتين واألمر
الواقع ،بل يحتاج إلى معايير وقيم ومبادئ تتحرك إلى األمام وتأخذ باالعتبار ّ
أن األجيال الجديدة ال
تقبل االستنساخ والتلقين وأدوات الحوار البالية ،والجامعة تمتلك األداوت الجادة ،والرؤية الواضحة،
وقد خبرناها منذ عقود ال تتهاون وال تعرف أنصاف الحلول وال تقبل السكون والجمود ،وترفض
تهميش طلبتها ،وعمقها األكاديمي الحقيقي البحث العلمي ،إذ يمثالن أساس االرتقاء والنهوض
بالجامعة ،والطلبة يحتاجون إلى عقول مفتوحة وقلوب نظيفة وآراء سديدة وخطط مدروسة ،من
القاعدة األكاديمية حتى رأس هرمها ،من األساتذة واإلدارات الجامعية ،بحيث يخصص األساتذة جزء
من محاضراتهم إلعادة بناء طالب المستقبل واألخذ به إلى الصواب والحوار والمناظرة وثقافة
الحوار والعلم والبحث العلمي الرصين ،وتأكيد قيمته وأهميته ونزع فتيل األزمة من داخله ،وإلى
عمادات تفتح أبوابها وعقولها وتخرج من أبراجها ونرجسيتها ،وإلى عقول تعرف معنى العمل
الطالبي وتقدر أنشطة وترفض الروتين والتكرار ،وموظفين مؤهلين يتمتعون بكفاية معرفية وثقافية
وشفافية عالية ،ومجتمع جامعي تسوده الروح الجامعية والمنطق ،وطلبة يعرفون رسالة جامعتهم
ومصلحة وطنهم وأنفسهم ،وإلى بحث علمي منظم يوازن بين عدد الطلبة وقدراتهم البحثية ،وبحث
علمي يحتاج إلى انطالقة جديدة أساسها التنافسية والدقة واإلبداع والموضوعية ،وباحثين يخلصون
لبحوثهم ورسالتهم العلمية ،وأنظمة مرنة تؤسس لمرحلة جديدة وأجواء مريحة تدفع بالباحثين إلى
اإلنتاج واالبتكار ،ومجالّت علمية تصدر بانتظام وال تهدد باإلغالق ،وفتح اآلفاق العالمية أمام
األساتذة والباحثين لكي يتعرفوا على أساليب علمية جديدة تحقق التفرد والتميز واإلبداع.
واقول ال بد أن تنهض الجامعة بدورها األكاديمي بهمة الرجال والعلماء والطلبة للوصول إلى
تنافسية أكاديمية عالمية في تخصصاتها العلمية والبحثية كافة .واألمل أن تصل الجامعة إلى المستوى
المتميز الذي نصبوا إليه.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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حالة الطقس
طقس األردن

3545/5/4

الخميس

الخميس  11آب 3112
نهارا:
تبقى درجات الحرارة حول ُمعدالتها لمثل هذا الوقت من العام .ويكون الطقس صيفيا ً عاديا ً خاصة
في المرتفعات الجبلية ،في حين يكون حاراً في األغوار والبحر الميت والعقبة باإلضافة للمناطق
الصحراوية مع ساعات العصر .وتكون الرياح شمالية غربية ُمعتدلة السرعة ،تنشط عصراً على
فترات .وتكون ُمثيرة للغبار واألتربة في المناطق الصحراوية وخاصة الشرقية منها .وفي خليج
العقبة ،تكون الرياح شمالية ُمعتدلة السرعة ،قد تنشط أحيانا ً .ويكون البحر هادئا ً.
يُ ّ
حذر من :خطر تدني مدى الرؤية األفقية في المناطق والطرق الصحراوية خاصة الشرقية منها
وذلك مع ساعات العصر والمساء نتيجة الغبار واألتربة ال ُمثارة بفعل الرياح النشطة.
ليال:
يتح ّول الطقس تدريجيا ً ليصبح ُمعتدالً في أغلب المناطق ،ولطيفا ً في المرتفعات الجبلية والسهول.
وتكون الرياح شمالية غربية ،خفيفة إلى ُمعتدلة السرعة.

الجمعة  13آب 3112
نهارا:
يطرأ إرتفاع قليل على درجات الحرارة ،بحيث تصبح أعلى من ُمعدالتها لمثل هذا الوقت من العام
بحدود  5-4درجات مئوية .ويكون الطقس صيفيا ً عاديا ً في المرتفعات الجبلية العالية ،في حين يكون
حاراً نسبيا ً مع ساعات العصر في بقية المناطق .أما في األغوار والبحر الميت والعقبة باإلضافة
للمناطق الصحراوية فتكون األجواء فيها حارّة بشكل عام .وتكون الرياح شمالية غربية ُمعتدلة
السرعة ،تنشط عصراً على فترات .وتكون ُمثيرة للغبار واألتربة في المناطق الصحراوية وخاصة
الشرقية منها .وفي خليج العقبة ،تكون الرياح شمالية ُمعتدلة السرعة ،قد تنشط أحيانا ً .ويكون البحر
هادئا ً.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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يُ ّ
حذر من :خطر تدني مدى الرؤية األفقية في المناطق والطرق الصحراوية خاصة الشرقية منها
وذلك مع ساعات العصر والمساء نتيجة الغبار واألتربة ال ُمثارة بفعل الرياح النشطة.
ليال:
تتحول األجواء بعد ُمنتصف الليل إلى لطيفة ورطبة في شمال ووسط المملكة .وتظهر السُحب
المنخفضة في شمال البالد .وتكون الرياح شمالية غربية ُمعتدلة السرعة.

السبت  12آب 3112
نهارا:
تنخفض قليالً درجات الحرارة بحيث تعود وتصبح حول ُمعدالتها لمثل هذا الوقت من العام .ويكون
الطقس صيفيا ً عاديا ً وخاصة في المرتفعات الجبلية .أما في األغوار والبحر الميت والعقبة باإلضافة
للمناطق الصحراوية فتكون األجواء فيها حارّة بشكل عام .وتكون الرياح شمالية غربية ُمعتدلة
السرعة ،تنشط عصراً على فترات .وتكون ُمثيرة للغبار واألتربة في المناطق الصحراوية وخاصة
الشرقية منها .وفي خليج العقبة ،تكون الرياح شمالية ُمعتدلة السرعة ،قد تنشط أحيانا ً .ويكون البحر
هادئا ً.
يُ ّ
حذر من :خطر تدني مدى الرؤية األفقية في المناطق والطرق الصحراوية خاصة الشرقية منها
وذلك مع ساعات العصر والمساء نتيجة الغبار واألتربة ال ُمثارة بفعل الرياح النشطة.
ليال:
يتح ّول الطقس تدريجيا ً ليصبح ُمعتدالً في أغلب المناطق ،ولطيفا ً في المرتفعات الجبلية والسهول .في
حين تظهر ال ُسحب المنخفضة خاصة في السهول الشمالية ،حيث تكون األجواء رطبة بشكل الفت
فيها .وتكون الرياح شمالية غربيةُ ،معتدلة السرعة.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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زوايا الصحف
عين الرأي

3545/5/4

الخميس

 وزارة الصناعة والتجارة تعكف على وضع أسس وضوابط لبطاقات المستورد التي تصدرها
لضمان استخدامها من قبل المستوردين الفعليين وتحصيل الضريبة الفعلية.
 الوزارات والمؤسسات الحكومية أرسلت مخاطبات رسمية الى مجلس النواب تطالب
بتخصصات تحتاجها من الموظفين المعينين على نظام المكافأة في المجلس.
 طالب خبراء قانونيون في ضوء التوجه الى تعديل قانون ضريبة الدخل حسب المشروع
الموجود حاليا في ديوان التشريع الحكومة بضرورة إجراء تعديالت مماثله على تطبيق
ضريبة الدخل في سلطة العقبة والمناطق التنموية لتحقيق االنسجام المنشود.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الخميس

صنارة الدستور

3545/5/4

 أمين عام حزب التجمع الوطني االردني الديمقراطي» تواد» محمد يوسف العبادي يقيم حفل
اشهار الحزب الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الخميس في مدينة الحسين للشباب.
 انواع عديدة من التمور المستوردة من الجزائر ودول اخرى منتهية الصالحية منذ ايار
الماضي التزال تعرض يوميا للبيع في البسطات وببعض المحال التجارية في سوق السكر
خلف المسجد الحسيني الكبير بوسط البلد.
 ت نفذ لجنة خاصة بالرفق بالحيوان جوالت تفتيشية االسبوع المقبل على حدائق الحيوان قبيل
بدء عطلة العيد للوقوف على أي مخالفات بيطرية وغيره.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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الخميس

زواريب الغد

3545/5/4

 بدأت رئاسة مجلس النواب بتوزيع العشرات من موظفي المجلس السابقين ،على الوزارات
والمؤسسات الحكومية ،بموجب قرار مجلس الوزراء في  43تموز (يوليو) الماضي ،حيث
نظمت أسماء الموظفين لغايات توزيعها على الوزارات والمؤسسات ،لمباشرة أعمالهم
اعتبارا من األول من آب "أغسطس" .عدد من الوزارات استلمت كتب المناقالت ،التي
اشترط كتاب مجلس الوزراء تثبيتهم في وظائف ،باستثناء من ديوان الخدمة المدنية،
بموظفين تراوحت أعدادهم بين  55و 25موظفا من حملة الشهادة الجامعية االولى ،وعدد
قليل من حملة الدبلوم والثانوية العامة.
 وافق مجلس النواب على مقترح النائب األول لرئيس المجلس خليل عطية بأن يغادر
التلفزيون االردني جلسة أمس ،باعتبار أن ما يجري مناقشته في الجلسة (النظام الداخلي) هو
شأن داخلي صرف .عطية وجه سؤاال إلى الحكومة طالب فيه بإبداء األسباب حول إنهاء
خدمات مدير صندوق الضمان االجتماعي ،والمبالغ التي ترتبت على المؤسسة نتيجة إنهاء
خدماته ،وتساءل عن نسبة العائدات على استثمارات الضمان خالل السنوات العشر السابقة.
 خالل مناقشة مجلس النواب لتعديالت النظام الداخلي لم يتبق تحت القبة سوى  5وزراء ،هم
وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمين محمود ووزير الشؤون البرلمانية محمد المومني
ووزير تطوير القطاع العام اخليف الخوالدة .سبب تقلص حضور الحكومة في الجلسة مرده
أن النقاش في شأن نيابي داخلي ال يتطلب حضور الحكومة.
 مصادر في مديرية أوقاف بإحدى المحافظات اعتبرت أن بعض لجان المساجد ،ممن
"تورط" أعضاء فيها ،في مخالفات مالية وإدارية ،تحاول "التشويش" على مدير األوقاف
بالمحافظة ،بتقديم شكاوى "كيدية" بحقه تارة ،وتحريض بعض األئمة ضده تارة أخرى.
قرار المدير بمنع جمع أي أموال للمساجد دون وجود إيصاالت رسمية ،تحت طائلة المساءلة
القانونية ،كان السبب في "نوبة الغضب" التي اجتاحت هذه اللجان ،حسب المصادر.

وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية
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