وحدة اإلعالم والعالقات العامة واإلذاعة
التقرير الصحفي اليومي

اليوم  :الخميس

التاريخ 3533/6/2:

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة دائرة اإلعالم والعالقات العامة
هاتف  )263-6( 3533535 – 3533555فاكس )263-6( 3555036 :عمأن  44203األردن
6) 5300426 Amman 11942 Jordan- 5355028 Fax: (962-6) 5355000 -Tel: (962
E-mail: pcrd@ju.edu.jo
QF-DMPR-02.01

|Page4

الﻤـــــــــــوﺿـــــوع
أﺧﺒار الجامعة
رئيس الجامعة األردنية يهنئ الوطن وقائده بعيد الجلوس الملكي الثالث
والعشرين
عبيدات يفتتح اكبر جدارية للهاشميين في أردنية العقبة بمناسبة االستقالل
"األردنية" تتقدم في تصنيف  QSالعالمي وتصنّف من بين أفضل  335جامعة
في السمعة التوظيفية
 5جامعات أردنية ضمن تصنيف « »QSالعالمي في مقدمتها «األردنية»
كلية اآلثار والسياحة في "األردنية" تحتفل بإعادة تأهيل متحف التراث الشعبي
اليونيسكو تختار الدكتورة لينا ذهبية من كلية الصيدلة واحدة من  43باحثة
واعدة على مستوى العالم لعام 3533
فريق بحثي من مستشفى الجامعة األردنية ينشر بحثا ً علميّا ً رائداً في مجلة
( )Scientific Reportالعالمية
شؤون جامعية
السماح للدارسين بأوكرانيا استئناف الدراسة في األردن والخارج
عويس امتحان التوجيهي والقبول بالجامعات بمرحلة التغيير ..ويتسأل هل فقدنا
السيطرة على التعليم العالي؟
استمرارية االعتماد الخاص لتخصصات جامعية
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أخبار األردنية  /عمون/اذاعة األمن العام/األنباط

رئيس الجامعة األردنية يهنئ الوطن وقائده بعيد الجلوس الﻤلكي الثالث والعشرين
أخبار الجامعة األردنية (أ ج أ)  -يتق ّدم رئيس الجامعة األردنية الدكتور نذير عبيدات ،باسمه واسم
أسرة الجامعة من أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية والطلبة بالتهنئة والتبريك إلى مقام حضرة
صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين المعظم حفظه هللا ورعاه ،بأسمى ييات
التهنئة والتبريك بمناسبة عيد الجلوس الملكي الثالث والعشرين ويوم الجيش وذكرى الثورة العربية
الكبرى.
وأ ّكد عبيدات في هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلب كل أردني وأردنية على ميثاق الوفاء لقائد
بالمضي قُ ُد ًما خلف قيادته الهاشمية ً
أمال في تعزيز اإلنجازات ورفعة األردن وحماية استقالله
الوطن
ِّ
وصون وحدته الوطنية.
ودعا عبيدات المولى عز وج ّل أن يحفظ الوطن ويبقيه يمنًا مستق ًّرا مزدهرًا في حضر ِة صاحب
وولي عهده األمين.
الجاللة الهاشمية الملك عبد هللا الثاني المعظم
ِّ
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الدستور/بترا /التاج االﺧﺒاري/عﻤون/الرأي/صدى الشعب/الغواص نيوز/اذاعة االمن العام/وطنا
نيوز/رم/االنﺒاط/وكالة انجاز الحقيقة/الحق يعلو/االعالمي /22الوكيل االﺧﺒاري

عﺒيدات يفتتح اكﺒر جدارية للهاشﻤيين في أردنية العقﺒة بﻤناسﺒة االستقالل
ضمن احتفاالت الجامعة األردنية باستقالل المملكة الـ  66افتتح رئيس الجامعة األستاذ الدكتور نذير
عبيدات بحضور رئيس الجامعة األردنية فرع العقبة األستاذ الدكتور عامر سلمان جدارية (الجامعة
األردنية – العقبه) والتي تشتمل على صور تؤرخ لمحطات وحقب المسيرة الهاشمية منذ تأسيس
المملكة إلى اليوم.

وثمن الدكتور عبيدات الجهود الكبيرة التي بذلت إلنجاز هذه الجدارية في الصرح العلمي واالكاديمي
التنموي األهم في محافظة العقبة وهو الجامعة األردنية التي وضع حجر أساسها وحولها من حلم إلى
حقيقة حضرة جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين ،مبينا ان الفن وسيلة للتعبير عن محطات مهمة
في تاريخ بلدنا.
واكد على ان الجامعة األردنية في عمان والعقبة جسدت ارقى واعظم معاني االستقالل وستبقى
عنوان لإلنجاز الهاشمي على مختلف الحقب منذ عهد جاللة الملك عبدهللا األول إلى عهد جاللة الملك
عبدهللا الثاني.
وتأتي هذه الجدارية التي نفذتها دائرة الخدمات واألنشطة الطالبية في الجامعة  /شعبة المكتبة لتحمل
في طياتها دالالت ومعاني المسيرة الهاشمية الحكيمة ،وتعبر عن االعتزاز والفخر بما تمثله من قيم
أصيلة للروح القومية العروبية ،حيث تعتبر من اكبر الجداريات على مستوى الجامعات األردنية
بطول  40مترا.
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أخبار األردنية  /االنباط/طلبة نيوز/عمون

"األردنية" تتقدم في تصنيف  QSالعالﻤي وتصنّف من بين أفضل  252جامعة في السﻤعة
التوظيفية
أخبار الجامعة األردنية ( أج أ) تقدمت الجامعة األردنية في تصنيف كيو أس العالمي للجامعات ( QS
 )World University Ranking 2023لتصبح من أفضل  655جامعة على مستوى العالم لعام
 3535وضمن الفئة  655-324عالمياً ،في التصنيف الذي أعلن اليوم من قبل المؤسسة البريطانية
( )QS Quacquarelli Symondsبعد أن كانت في فئة أفضل 635-654للسنوات األربع
الماضية ،كما احتلت المرتبةاالولى محلياً ،األمر الذي يؤكد الدور الريادي ومسيرة التميز الممتدة
تاريخيا للجامعة األم.
واحتلت األردنية المرتبة  305من حيث مؤشر السمعة التوظيفية (،)Employer Reputation
وجاءت في المرتبة  546من حيث مؤشر السمعة األكاديمية ( )Academic Reputationاألمر
الذي يعكس جودة خريجيها وسمعتها األكاديمية.
يشار إلى أن تصنيف كيو أس العالمي للجامعات هو تصنيف سنوي ألفضل الجامعات في العالم،
ويع ّد واحداً من ضمن ثالثة تصنيفات جامعية على مستوى العالم من حيث األهمية والتأثير ،جنبا ً إلى
جنب مع تصنيف شنغهاي للجامعات العالمية ،وتصنيف التايمز.
ّ
إن تصنيف  QSالعالمي يقارن بين الجامعات معتمداً على ستة مؤشرات لألداء تكمن في السمعة
األكاديمية للجامعة ،والسمعة التوظيفية للخريجين ،ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة ،وعدد
االستشهادات لألبحاث المنشورة ،ونسبة أعضاء الهيئة التدريسة الدوليين ونسبة الطلبة الدوليين في
الجامعة.
أما فيما يخص التصنيف الصادر عن  QSوالخاص بتصنيف التخصصات QS by Subject
 2022فقد صنفت الجامعة األردنية كواحدة من أفضل  355جامعة في العالم ب 43تخصصا وهو
أكثر مما صنُفت فيه تخصصات جامعات األردن االخرى قاطبةً ،و تميزت الجامعة بشكل خاص في
 5تخصصات حيث صنفت ضمن أفضل ( )335جامعة في العالم وهي التمريض محرزة تصنيف
 435-454عالميا ً والصيدلة بمرتبة  355-434عالميا ً وعلم الحاسوب وأنظمة المعلومات بمرتبة
 335-354عالميا ً .وحقق  44تخصص في الجامعة المرتبة األولى محليا ً وهي التمريض ،الصيدلة،
الرياضيات  ،الكيمياء ،الهندسة الكيميائية ،المحاسبة والتمويل ،إدارة األعمال ،العلوم التربوية ،اللغة
اإلنجليزية ويدابها ،اللغويات ،اللغات الحديثة.
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الدستور

 8جامعات أردنية ﺿﻤن تصنيف « »QSالعالﻤي في مقدمتها «األردنية»
دخلت ثمانية جامعات أردنية في النسخة التاسعة عشرة « »3535للقائمة السنوية للمؤسسة الفكرية
العالمية للتعليم العالي «كيو أس» ( )QSـ ألفضل مؤسسات التعليم العالي حول العالم والذي يعتبر
من أكثر التصنيفات مرجعيةً في العالم.
واحتلت الجامعة االردنية ،في التصنيف الذي أصدرته المؤسسة أمس األربعاء ،المركز االول على
الجامعات الوطنية تلتها الجامعة األلمانية األردنية ثم جامعة العلوم والتكنولوجي فجامعة األميرة سمية
للتكنولوجيا .وبعد ذلك جامعة مؤتة وبعدها جامعة البلقاء التطبيقية ومن ثم الجامعة الهاشمية واخيرا
جامعة اليرموك.
وتقول المؤسسة انه وفي المجمل ،توجد  63جامعة عربية مصنّفة في هذا التصنيف ،أكثر بخمسة
جامعات عن النسخة السابقة .بشكل مبسط وسريع :لدينا تسعة عشر جامعة تق ّدمت ،ثالثة عشر جامعة
تأخرت فيما تبقت ثالثة عشر جامعة في مكانها من التصنيف .وبشكل أدق في أفضل  45جامعات
عربية من هذا التصنيف العالمي :تق ّدمت ستة جامعات بينما تأخرت األربعة األخرى.
وتستخدم مؤسسة  QSستة مؤشرات لتحليل وتجميع التصنيف .يعتمد مؤشري السمعة األكاديمية
والسمعة بين أصحاب العمل على نتائج االستبيان العالمي والتي تم جمعها من قبل ردود 434،555
أكاديمي و 22،555صاحب عمل .أ ّما عن عدد االقتباسات لكل عضو في هيئة التدريس فهو يقيس
تأثير األبحاث ،فيما يستخدم نسبة أعضاء هيئة التدريس مقارنة بعدد الطالب كوسيلة لمعرفة قدرة
التدريس .يتم استخدام «نسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين» و»نسبة الطالب الدوليين» لتسجيل
توجه الجامعة للعالمية ومعرفة تنوع بيئة الجامعة في هذا المجال .وتم إضافة مؤشرين جديدين لهذا
العام (ولكن بدون وزن خاص بهما) وهما نتائج التوظيف بحيث يقيّم ويقيس قابلية توظيف الخريجين
من الجامعة والمؤشر اآلخر هو شبكة البحوث الدولية والتي تحلل مدى التعاون البحثي الدولي ومدى
نقل المعرفة.
وقال نائب رئيس مؤسسة  QSبين سوتر« :تواصل دول المنطقة العربية تأكيد وجودها وجامعاتها
على المسرح العالمي .تسلط تصنيفات هذا العام الضوء على عدد المؤسسات العربية أكثر من أي
وقت مضى ،مما يسمح للطالب وأعضاء هيئة التدريس وصناع القرار بقياس النجاح على الصعيدين
اإلقليمي والعالمي».
المنطقة العربية :أبر المالمح
جامعة خليفة هي الجامعة األولى في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،حيث تحتل المرتبة 454
عالميا ً .وقد حصلت على أعلى نسبة من أعضاء هيئة التدريس لكل طالب في المنطقة العربية وهي
أفضل مؤسسة بحثية في اإلمارات العربية المتحدة وفقًا لمؤشر عدد لالقتباسات لكل عضو في هيئة
التدريس في قطر ،تحسنت جامعة قطر بـ  46مرك ًزا لتصل إلى المرتبة  355عالميا ً .لقد حققت
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مكاسب كبيرة في السمعة األكاديمية والسمعة بين أصحاب العمل ،وعدد االقتباسات لكل عضو في
هيئة التدريس ،ونسبة الطالب الدوليين .األبرز في كل ذلك ،أنها تق ّدمت  502مرتبة عالميًا ،في
مؤشر السمعة األكاديمية.
أفضل جامعة عربية في التصنيف العالمي هي جامعة الملك عبد العزيز في المملكة العربية
السعودية ،والتي تحسنت للعام الثامنعلىالتوالي  ،أي وصلت ألفضل مرتبة على اإلطالق وهي .456
تفتخر بأنها صاحبة أعلى سمعة أكاديمية وأصحاب عمل في المنطقة ،حيث تأتي في المرتبة 466
و 20في العالم من خالل هذه المؤشرات .لبنان موطن لستة جامعات من بين أفضل  35جامعة في
المنطقة العربية  -وهي أعلى مرتبة بجانب اإلمارات العربية المتحدة .أفضل جامعاتها هي الجامعة
األمريكية في بيروت في التصنيف رقم  .333تتميز المنطقة العربية بوجود أعلى نسب أعضاء هيئة
التدريس الدولية في العالم .فهي موطن ألفضل عشر مؤسسات في العالم في هذا المقياس بينما تحتل
أكثر من 35؟ من جامعاتها مرتبة بين أفضل  455جامعة في العالم .تسعة من العشرة األوائل ينتمون
إلى اإلمارات العربية المتحدة ،بما في ذلك جامعة العين التي تحتل المركز األول .الكويت أيضا
موطن للجامعة العشر األولى األخرى في هذا المقياس مع الجامعة األمريكية في الشرق األوسط
( 635-654عالميًا) التي تحتل المرتبة الثالثة عالميًا من حيث عدد أعضاء هيئة التدريس الدوليين.
يمكن رؤية اتجاه مشابه ولكنه أقل عمقًا في نسبة الطالب الدوليين حيث ينتمي خمسة من أفضل عشر
جامعات في هذا المؤشر إلى المنطقة العربية .يقع أربعة من هؤالء في اإلمارات العربية المتحدة في
حين أن الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية هي األولى على مستوى
العالم.
مصر هي الدولة العربية الوحيدة في القارة األفريقية التي تحتل المرتبة  355في العالم مع الجامعة
األمريكية في القاهرة والتي تحتل المرتبة .046
نظرة عامة :تصنيف كيو أس QS
للجامعات العالمية – نسخة 3535
تعتبر هذه النسخة من التصنيف العالمي األكبر على اإلطالق ،بوجود  4045مؤسسة تعليم عالي
موزعة على  455دولة .تمثل النتائج توزيع وأداء  4660مليون ورقة أكاديمية نُشرت بين عامي
 3546و 3535و 44665مليون استشهاد  /اقتباس تلقتها تلك األوراق ؛ كما أنها تمثل يراء الخبراء
ألكثر من  434555من األكاديميين وأكثر من  22555من أرباب العمل.
حقق معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا رقما ً قياسيا ً للسنة الحادية عشرة على التوالي ليصبح رقم واحد
على مستوى العالم .صعدت جامعة كامبريدج إلى المركز الثاني ،بينما بقيت جامعة ستانفورد في
المركز الثالث .وتفتخر الصين اآلن بجامعتين من بين أفضل  43جامعة في العالم ،وذلك بفضل
جامعة بكين (المرتبة  )43وجامعة تسينغهوا (المرتبة  ،)40حيث حققتا أعلى ترتيب لهما منذ بداية
الجدول .تعد جامعة سنغافورة الوطنية من أفضل الجامعات اآلسيوية أدا ًء ،حيث تحتل المرتبة 44
للعام الخامس على التوالي .في الوقت نفسه ،تراجعت مواطنتها ،جامعة نانيانغ التكنولوجية (المركز
التاسع عشر) ،عن أفضل  43جامعة ألول مرة منذ عام  .3543وأخيرًا ،ال تزال سويس إي تـي اتش
زيورخ في المرتبة التاسعة الجامعة الرائدة في قارة أوروبا.
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أخبار األردنية  /المدينة نيوز/الوكيل االخباري/الدستور/السبيل/طلبة نيوز

كلية اآلثار والسياحة في "األردنية" تحتفل بإعادة تأهيل متحف التراث الشعﺒي

أخبار الجامعة األردنية (أ ج أ) هبة الكايد – احتفلت كلية اآلثار والسياحة في الجامعة األردنية اليوم
بانتهاء مشروع إعادة تأهيل متحف التراث الشعبي ،الذي بدأ العمل به العام الماضي بدعم من الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية ( ،)USAIDوالمركز األمريكي لألبحاث ( ،)ACORومشروع استدامة
اإلرث الثقافي بمشاركة المجتمعات المحلية (.)SCHEB
وقال نائب عميد كلية اآلثار الدكتور عدنان الشياب في كلمة ألقاها مندوبًا عن راعي الحفل إن
االهتمام المحلي والدولي بالبعد الثقافي يُبرز أهمية التراث باعتباره أحد القطاعات األساسية في
التنمية االجتماعية واالقتصادية للدولة ،مضيفًا أنّه نظرًا لحرص الجامعة على المساهمة في حماية
التراث واإلرث الحضاري كان ال بد من تطوير البنية التحتية للمتحف وإعادة األلق له من جديد
وتنويع موجوداته ومقتنياته ،وعرضها في بيئة مناسبة ومتاحة للجمهور ،وبالتالي تقديمها لألجيال
والمتخصصين والباحثين بصورة متكاملة تُسهّل عليهم دراستها وفهمها واالستفادة منها.
وتح ّدث المدير التنفيذي للمركز األمريكي لألبحاث الدكتور "بيرسبول كريسمان" عن أهمية المتاحف
وضرورة االهتمام بها وبموجوداتها وترميمها العتبارها مرك ًزا ثقافيًّا وعلميًّا وتربويًّا وتعليميًّا،
ولكونها إحدى المكونات الرئيسة للهُويّة الثقافية لكل مجتمع ودولةُ ،معربًا عن سعادته بمساهمة
المركز في دعم هذا المتحف المهم.
من جهته ،أ ّكد ُمنسّق مشروع إعادة تأهيل متحف التراث الشعبي طارق مهيرات على أهمية وجود
متحف تعليمي متطور داخل الجامعة لتغطية الجانب العملي لكلية اآلثار خا ّ
صةً وطلبة الجامعة
ضحًا ّ
والمدارس عا ّمةًُ ،مو ّ
أن فكرة إعادة التأهيل التي اشتملت على تطوير وتحديث أساليب العرض
في المتحف وتوسعة مساحاته وإضافة أقسام داخله وتزويده بمعدات لحفظ مقتنياته التراثية ،جاءت
انطالقًا من أهمية المتحف في خلق شعور االنتماء وتحقيق فهم أفضل للتراث الحضاري وربط
األجيال المتعاقبة ببعضها ونشر ثقافة الماضي في الحاضر وغيرها الكثير.
واشتمل برنامج الحفل الذي تولّت عرافته الدكتورة نور العقيلي وحضرته الشريفة نوفة بنت ناصر
ومستشار الرئيس للشؤون الهندسية والمشاريع الدكتور غالب صويص وعدد من أُسرة الجامعة
والضيوف والداعمين والمتبرعين ،على افتتاح المتحف وجولة تعريفية داخله ،إضافة إلى عرض
لألزياء التراثية ورقصات شعبية ،وعرض فيديو عن أعمال المتحف ،وتكريم للداعمين والمتبرعين
ماديًّا ومعنويًّا للمتحف ،وفقرة للمأكوالت التراثية.
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أخبار األردنية /الغد /عين نيوز/عمان نت/الغد/وطنا نيوز/رم/هال أخبار/الوقائع/نبض

اليونيسكو تختار الدكتورة لينا ذهﺒية من كلية الصيدلة واحدة من  55باحثة واعدة على مستوى
العالم لعام 2222
أخبار الجامعة األردنية (أ ج أ)  -وقع اختيار برنامج النساء في مجال العلوم ،فرع المواهب ال ّدوليّة
الصّاعدة لعام  ،3533الذي تعقده منظّمة اليونسكو إلبراز إنجازات النساء العامالت في المجاالت
ّ
مسيرتهن ،على الدكتورة لينا ذهبيّة من كلية الصيدلة في الجامعة األردنيّة
العلميّة وال يزلنَ في مقتبل
باعتبارها واحدةً من  43باحثة واعدة على مستوى العالم ،من بين ما يقارب  365باحثة دكتوراه وما
بعد الدكتوراه فائزات بالبرامج الوطنية واإلقليمية لبرنامج المرأة من أجل العلم لولاير اليونسكو.

وسبق لذهبيّة أن حصلت على عدد من الزماالت والمنح الدراسية من هيئات دولية عريقة ،بما فيها
منحة دانيال تيرنبرغ ال ُمق ّدمة من أكاديمية العلوم الطبية في بريطانيا ،ومنحة إيراسموس بلس ال ُمق ّدمة
من االتحاد األوروبي ،ومنحة فولبرايت ال ُمق ّدمة من الحكومة األمريكية.

وتعتبر أبحاث ذهبيّة أبحاثًا تطبيقية ذات فوائد طبية وصيدالنية ج ّمة ،تهدف فيها إلى استخدام مناهج
تحليلية جديدة مثل مناهج الـ omicsالتكاملية ،تعزي ًزا للفهم الموجود حاليًّا عن عديد من األمراض،
والمساعدة في تشخيصها ،بما يشمل مرض تسمم الحمل والباركنسون ،إلى جانب تحديد أهداف
عالجية جديدة تُساعد على تطوير األدوية بكفاءة.

ويُذك ُر أنّه سبق لذهبيّة أيضًا الحصول على دعم مالي لعدة أبحاث علمية من مجموعة منظمات
وطنية ،كما إنّها شاركت في عديد من المؤتمرات المحلية والدولية وتعاونت مع ثُلّة من الباحثين
والمؤسسات المرموقة عالميًّا ،ونشرت مقاالت علمية في أفضل المجالت الدولية المحكمة.
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الحقيقة الدولية/الغد

فريق بحثي من مستشفى الجامعة األردنية ينشر بحثا ً علﻤيّا ً رائداً في مجلة ( Scientific
 )Reportالعالﻤية

نشر فريق من مستشفى الجامعة األردنية بإشراف استشاري أول جراحة الدماغ واألعصاب األستاذ
الدكتور أحمد التميمي بحثا ً علميّا ً حول "استعمال الكمامة ومدى تأثيرها على نشاط الدماغ الكهربائي
العصبي" في المجلة العالميّة ( .)Nature-Scientific Report
ويُعتبر هذا البحث أول دراسة علميّة في هذا المجال ،تُثبت عدم ضرر الكمامة وعدم تأثيرها على
الدماغ وخا ّ
صةً لألشخاص المعافين الذين ال يُعانون من أي أمراض ،السيما وأن استعمال الكمامة –
باتَ
جز ًءا من الحياة اليوميّة في مختلف دول العالم بعد
التي أثبتت فعاليتها في تخفيف العدوى-
جائحة كورونا.
ويُذكر ،أن هذا البحث والذي تم نشره منذ أسبوع ،تصفّحُه ما يزيد عن (ُ )4555مهتم من حول
العالم ،ليُصبح أول أعلى بحث يتم االطالع عليه خالل هذه الفترة الزمنية القصيرة من نشره في هذه
المجلة على مستوى العالم.
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الغد

السﻤاح للدارسين بأوكرانيا استئناف الدراسة في األردن والخارج
أكد مدير وحدة تنسيق القبول الموحد ،الناطق اإلعالمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
مهند الخطيب ،أنه “ال مشكلة باستئناف الطلبة األردنيين الدارسين في الجامعات األوكرانية ،دراستهم
في جامعات غير أردنية معترف بها ،أو في جامعات أردنية”.
ودعا الخطيب ،في تصريح لـ”الغد” ،الراغبين من الطلبة الدارسين في الجامعات األوكرانية
بمواصلة دراستهم في احدى الجامعات االردنية ،التقدم للجامعة بطلب مرفق بكشف عالمات ،لتقوم
الجامعة بمعادلة المواد حسب تعليماتها وتحديد مستوى الطالب الدراسي وفقا للمواد المعادلة.
وأما الطالب الذي ال يحوز كشف عالمات فعلية تقديم امتحان مستوى في الجامعة ،لتقوم األخيرة
بتحديد مستواه الدراسي ،ثم تقوم كل جامعة بتحويل كشف بأسماء الطلبة ومستوياتهم الدراسية إلى
مجلس التعليم العالي ،الذي بدوره ينظر في هذه الكشوفات ،ثم يتخذ القرار المناسب.
وكان عدد من الطلبة الدارسين في الجامعات األوكرانية وأهاليهم تجمعوا أمس أمام مقر وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي للمطالبة بقبولهم في الجامعات االردنية.
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جفرا نيوز

عويس امتحان التوجيهي والقﺒول بالجامعات بﻤرحلة التغيير ..ويتسأل هل فقدنا السيطرة على
التعليم العالي؟
أقامت الجمعية األردنية للعلوم التربوية ندوة حوارية لمناقشة تقرير حالة البالد ( 3534قطاع التعليم
العالي والبحث العلمي) ،والتي تحدث فيها الدكتور وجيه عويس وزير التربية والتعليم العالي والبحث
العلمي ،والدكتور موسى شتيوي رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي ،وادارها الدكتور راتب
السعود رئيس الجمعية األردنية للعلوم التربوية ،مساء األحد الماضي ،في فندق روتانا عمان
(العبدلي) ،وبمشاركة رؤساء الجامعات األردنية ،وأعضاء مجلس التعليم العالي ،والقيادات
األكاديمية في مؤسسات التعليم العالي األردنية ،وأعضاء الجمعية.
وطرح الدكتور وجيه عويس في بداية حديثه أسئلة ثالثة؛ أراد من خاللها الدخول إلى ورقته قائال:
هل فقدنا السيطرة على التعليم العالي؟ هل ما زالت مقولة السوق وتوافق المخرجات التعليمية مع
حاجة السوق؟ وهل يقود التعليم العالي مؤسساته أم أن المجتمع من يقودها؟.
وقال إن التعليم العالي م ّر بأربع مراحل مهمة خالل السنوات السابقة ،أهمها تأسيس الجامعة األردنية
ذلك القرار االستراتيجي المهم ،وهذه المرحلة التي اتسمت باإليجابية حيث كان التعليم المهني يشكل
نسبة عالية على العكس من الوضع الحالي.
وقال يجب أن تتغير طريقة امتحان التوجيهي التي تحصر الدخول إلى الجامعة بمعدل التوجيهي،
والذي ال يقيس مستوى الطالب وال رغبته الدراسية.
وتحدث عن فترة زمنية شهدة طفرة في عدد الجامعات الخاصة والحكومية وعدد الطلبة ،وظهر فيها
البرنامج الموازي الذي يع ّد قرارا استراتيجيا خاطئا ،وهي خطوة للوراء لألسف ،وهو بداية فقدان
السيطرة على التعليم العالي.
كما تحدث عن األجندة الوطنية وأهميتها وخاصة في التعليم األساسي ،والتي لم تأخذ بها الحكومات
المتتابعة ،والتي تحتاج إلى شجاعة وعزيمة في تطبيقها واألخذ بها ،للنهوض بالعملية التعليمة بكافة
مراحلها .كما أشار عويس إلى الحاكمية وسياسة القبول التي يجب أن تكون مختلفة ،ووجوب وضع
سنة تحضيرية قبل ذهاب الطالب إلى التخصص المطلوب.
من ناحيته تحدث الدكتور شتيوي عن اآللية التي خرج من خاللها التقرير ،وبعض المالحظات حول
طريقة القبول في الجامعات ،ومشاكل البحث العلمي الذي يجب أن يخرج من الفردانية إلى العمل
الجماعي ،وتكوين فرق بحثية تبحث في هموم الناس ومشاكلهم وإيجاد الطرق المناسبة لحلها.
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كما أوضح أن االهتمام يجب أن ينصب على العلوم اإلنسانية واالجتماعية بالتوازي مع االهتمام
بالجوانب العلمية األخرى؛ حيث تسهم العلوم االجتماعية في تحديد توجهات الطلبة ورفدهم بالمعرفة
اإلنسانية التي تصقل أرواحهم ،وتهذب سلوكياتهم.
كما تحدث الدكتور شتيوي عن توصيات التقرير والتي أهمها تعظيم دور مجالس األمناء ،والعمل
على استقرار التشريعات واستمرارها ،والعمل على إعادة النظر في أسس القبول الموحد ،والتركيز
على الجودة األكاديمية ،واإللغاء التدريجي للنظام الموازي في الجامعات.
وفي الختام ناقش الحضور المشكالت التي تواجه قطاع التعليم العالي في األردن ،وكيفية النهوض به
إلى المكانة التي يستحق ،بعد أن حقق سمعة عربية وعالمية جعلت من الجامعات األردنية مقصدا
للطلبة العرب واألجانب.
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الرأي/رؤيا نيوز

استﻤرارية االعتﻤاد الخاص لتخصصات جامعية
استمرارية االعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس علم التجميل في جامعة عمان األهلية
أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ،األربعاء ،إدراج كلية الشريف
ناصر بن جميل لالتصاالت العسكرية في اإلطار الوطني األردني للمؤهالت.

وأقر المجلس أيضا في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة ،استمرارية
االعتماد الخاص للتخصصات ،دكتوراه ،أصول التربية ،وماجستير ،إدارة تربوية ،في الجامعة
األردنية ،وماجستير ،تكنولوجيا التعليم ،في الجامعة العربية المفتوحة ،و استمرارية االعتماد الخاص
األولي لتخصص ،بكالوريوس ،علم التجميل ،في جامعة عمان األهلية.
كذلك أقر استمرارية االعتماد الخاص لتخصص ،بكالوريوس ،الصحافة واإلعالم الرقمي ،والموافقة
على االعتماد الخاص لتخصص ،ماجستير ،اإلعالم الرقمي ،وبكالوريوس ،واإلذاعة والتلفزيون ،في
جامعة الزرقاء ،واللغة العربية ويدابها ،في جامعة الطفيلة التقنية ،و استمرارية االعتماد العام لكلية
تدريب وادي السير.
وأقر المجلس استمرارية االعتماد الخاص لتخصص ،دبلوم متوسط ،تكنولوجيا الطاقة المتجددة،
وتكنولوجيا المركبات الهجينة والكهربائية ،وتكنولوجيا التحكم الصناعي ،وهندسة العمارة والتصميم
الداخلي ،وتكنولوجيا إنشاء وصيانة المباني ،ومساحة الطرق وحساب الكيمياء ،في كلية تدريب وادي
السير.
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