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أخبار الجامعة

الخميس

3545/5/2

"األردنية" تكرم مجموعة المناصير لدعمها تنفيذ مشروع الشجرة الشمسية
سناء الصمادي -كرم رئيس الجامعة األردنية بالوكالة
الدكتور عماد صالح كال من المهندس مهند

المناصير والمهندس أيمن المناصير من شركة
مجموعة المناصير لما قدمته المجموعة من دعم

لتنفيذ مشروع الشجرة الشمسية ( Off-Grid Solar
. )Tree
ويأتي التكريم من قبل الجامعة للشركة تقدي ار للدور الكبير الذي تقوم به للشركة والقائمين عليها في

دعم المشاريع التي تقوم على مبدأ المسؤولية المجتمعية.

وعبر صالح خالل التكريم الذي حضره مدير مركز المياه والطاقة والبيئة الدكتور معتصم سعيدان
ونائب مدير المركز الدكتور حسام خصاونة ،عن اعت اززه وامتنانه لشركة المناصير لإلسهامات

الكبيرة التي تقدمها ودورها في التشاركية مع المؤسسات ودعمها للمشاريع التي تعود بالنفع على

المجتمع بمختلف فئاته وشرائحه.

بدوره بين المهندس مهند المناصير أن الشركة على استعداد تام للتعاون مع الجامعة وكلياتها في

دعم وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالبيئة والنشاطات اإلنتاجية.

يشار إلى أن مشروع الشجرة الشمسية أحد أهم مشاريع مركز المياه والطاقة والبيئة في الجامعة ،وتعد
األولى من نوعها في منطقة الشرق األوسط وتحاكي في مبدأ عملها الشجرة الموجودة في جامعة

بريستول البريطانية.
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ويقوم مبدأ عملها على تعزيز مفهوم الطاقة المتجددة من خالل تركيب ألواح شمسية وبطاريات لتزويد
الطلبة بالكهرباء الالزمة لشحن الخلويات وأجهزة الحاسوب المحمولة وإلضاءة أعمدة اإلنارة من

البوابة الرئيسية إلى برج الساعة.

المادة من إعداد إعالم
"األردنية"

دائرة اإلعالم والعالقات العامة

الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة

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

4

الرأي ص  – 5الدستور ص  -2طلبة نيوز

3545/5/2

الخميس

ايقاف دكتوراه التربية الرياضية بـ "األردنية"
اقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في جلسة عقدها أمس برئاسة
الدكتور بشير الزعبي معايير ضمان جودة البرامج االكاديمية .وقرر المجلس ايقاف قبول طلبة جدد

في برنامج الدكتوراة في التربية الرياضية بالجامعة االردنية ،فيما قرر استمرار اعتماد تخصصات في

الجامعة .وشملت التخصصات ،التي قرر استمرار اعتمادها :التربية الرياضية على مستوى
الماجستير والبكالوريس وتخصص السمع والنطق .واعتمد المجلس برنامج الماجستير في التكنولوجيا
في جامعة مؤتة وتخصص الهندسة الميكانيكية (الطاقة المتجددة) في اكاديمية االمير حسين للحماية

المدنية .وخفض الطاقة االستيعباية لتخصص الهندسة الكهربائية والميكانيكية والمدنية في جامعة
فيالدلفيا ،فيما قرر استمرار اعتماد تخصص هندسة االتصاالت وااللكترونيات والميكاترونكس

(بكالوريس وماجستير) وهندسة العمارة وهندسة الطاقة المتجددة في الجامعة ذاتها .وأجل البت في
اعتماد برنامج الماجستير في اللغة االنجليزية وادابها في جامعة االسراء .وقرر رفع الطاقة

االستيعابية لتخصص الصيدلة وفي برنامج الماجستير في إدارة االعمال في جامعة الزيتونة
وتخصص اللغة العربية وادابها في جامعة العلوم االسالمية العالمية ،التي اعتمد برنامج الماجستير

فيها في نفس التخصص .ووافق على اعتماد برنامج الدبلوم المتوسط في تكنولوجيا الطاقة وهندسة
العمارة والتصميم الداخلي وفنون التصميم الداخلي والديكور في كلية الخوارزمي ،فيما أجل البت في
اعتماد صيانة المركبات الكهربائية والهجينة وتكنولوجيا إنشاء وصيانة المباني ومساحة الطرق

وحساب الكميات والترجمة .ووافق المجلس على اعادة تشكيل مجلس أمناء كلية المفرق األهلية وعلى
تشكيل مجلس أمناء معهد موسيقات القوات المسلحة
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طلبة نيوز

3545/5/2

الخميس

كواليس انسحاب الدكتور عالء البكري من السباق على رئاسة " االردنية "
علمت طلبة نيوز بان كواليس انسحاب الدكتور عالء البكري من السباق على رئاسة الجامعة
األردنية بدات منذ بداية االسبوع الحالي حيث ان رئيس الوزراء الدكتور عمر الر ازز استوضح عن ما
تم نشره عن خلل في بعض االوراق والترقيات لبعض المرشحين االمر الذي بناء عليه قام رئيس

مجلس امناء الجامعة االردنية الدكتور عدنان بدران باستدعاء الدكتور عالء البكري واالستيضاح منه
عن بعض االمور ...وللعلم فان السيرة الذاتية للدكتور البكري من اقوى السير األكاديمية وتشير الى
ان الرجل متميز بأبحاث في جامعات سعودية متميزة كما وانه مشهود له بانه استاذ متميز حيث ان

له ما يزيد على  ٠١١بحث علمي في مجالت علمية عالمية مؤثرة ومهمة عالوة على الخبرات

التدريسية .

وتشير المعلومات ان مجرد اإلستجواب من رئيس محلس االمناء للدكتور البكري جعله ينزعج ويتقدم

بانسحابه من المنافسة ....وهو امر ال يعرف حتى االن فيما انه اقر من مجلس االمناء ام انه لم

يتم اق ارره واعادة التنسب لمجلس التعليم العالي ...

المعلومات لدى طلبة نيوز تقول بان رئيس مجلس امناء الجامعة االردنية الدكتور عدنان بدران قام
بمقابلة االستاذ الدكتور سلطان ابو عرابي بعد مقابلة الدكتور البكري وال يعرف فيما ان المقابلة لها

عالقة بموضوع انسحاب البكري والتنسبب بالدكتور ابو عرابي بدال منه ....
ما هو منتظر ان يقوم مجلس التعليم العالي بالنظر بالوثائق التي ارسلها مجلسرامناء الجامعة

األردنية وهو ما تؤكد مصادر مسؤولة ان لن يمر مرور الكرام وان المجلس من المرجح ان يمضي

باحراءات مطولة قبل ان يتم حسم هوية رئيس الجامعة األردنية القادم ....
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طلبة نيوز

3545/5/2

الخميس

الخميس  :جلسة ل " التعليم العالي " لبحث ملف "رئاسة االردنية " والسيناريو المرجح
التأني في الحسم

علمت طلبة نيوز بان مجلس التعليم العالي سيعقد جلسة برئاسة الدكتور عادل الطويسي غدا
الخميس لبحث ملف تعيين رئيس جديد للجامعة االردنية بعد ان ارسل مجلس امناء الجامعة قائمة

الطلبات التي طلبها "التعليم العالي " في جلسته السابقة الخميس الماضي ...

وبحسب المصادر فان مجلس امناء الجامعة لم يقم بالتنسيب باي مرشحين غير تلك القائمة التي قام
بالتنسيب بها االسبوع الماضي مع ان احد المرشحين الثالثة وهو الدكتور عالء البكري طلب

االنسحاب من المنافسة اال ان اي شي رسمي لم يتم تسجيله ..
ويبدو ان المجلس امام سيناريوهات ابرزها ان يتم حسم هوية رئيس الجامعة األردنية من ضمن

القائمة مباشرة وهو امر ال يرجحه كثير من المراقبين

والسيناريو االخر ان يتم تشكيل لجنة لدراسة الملف ومطابقة االجراءات باالعليمات واالسس

الموضوعة وهذا االمر قد يأخذ مزيدا من الوقت.

فيما ان سيناريو بين االثنبن السابقين وهو ان يتم دعوة المرشحين لمقابالت مع مجلس التعليم العالي
الختيار احدهم وهو احتمال ضعيف .
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شؤون جامعية ومحلية
موقع حبر

3545/5/2

الخميس

السنة التحضيرية للطب :خطوة إلى األمام أم خطوتان إلى الوراء؟
ابتداء من العام الدراسي القادم ،ستبدأ الجامعة األردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا تنفي َذ قرار «السنة
ً
أقر في مطلع العام
التحضيرية» في
ّ
تخصصي الطب وطب األسنان .وكان مجلس التعليم العالي قد ّ
البدء بالعمل بالسنة التحضيرية للعام الدراسي القادم ( ،)8١٠2/8١٠2بعد الموافقة على
الحالي،
َ
تخصصي الطب وطب األسنان.
األسس المشتركة بين
ْ
يأتي هذا القرار تنفي ًذا لالستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ( .)8١٠2-8١٠2ومنذ
خروج االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ( )8١٠2التي ذكرته كمشروع مقترح بشكل صريح

األكاديمية ،وتوالت التصريحات حول قرب تغيير أسس القبول
أيضا ،تم تداوله في اإلعالم واألوساط
ّ
ً
في التخصصات الجامعية وفقًا لما ورد في االستراتيجية.
ٍ
نقاشات حول آثار هذا القرار ،وقد حذرت شخصيات أكاديمية من هذا
شهدت األوساطُ األكاديمية

أهمها وزير التعليم العالي السابق ،وليد المعاني ،والذي
القرار وتبعاته االجتماعية والتعليمية ،كان من ّ
يقول « :ال يجوز أن يتنافس أبناء مدارس القرى ناقصة التجهيز والمدرسين مع أبناء مدارس فيها

ار مثل هذا ستكون له
منو ًها إلى أن قرًا
مسارح ومالعب وحمامات سباحة ،ثم ندعي العدالة»ّ .
ارتدادات اجتماعية سيئة ناهيك عن عدم جدواه على مستوى مخرجات التعليم.
اقعا
قدما في قرار تطبيق السنة التحضيرية .وصارت هذه السنة و ً
تم المضي ً
رغم هذه االعتراضات ّ
إجباريًّا على جميع الراغبين بدراسة الطب وطب األسنان .وفي هذا المقال سأحاول تبيان األسباب
التي تدفعني لالعتقاد أن السنة التحضيرية ،على األقل بشكلها الحالي ،تضر بالعملية التعليمية ومبدأ

تكافؤ الفرص.
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تلخيص للتعليمات الجديدة
تنص المادة الرابعة من التعليمات التي تم تعميمها على الجامعات المعنية ،على زيادة قدرها %8١
على األعداد المقرر قبولها في تخصصي الطب وطب األسنان في الجامعة األردنية وجامعة العلوم
والتكنولوجيا ،وذلك في جميع البرامج وفئات القبول (العادي ،الموازي ،الدولي) .ذلك يعني قبول ٍ
طلبة
بما يفوق الطاقة االستيعابية لهذه الكلّّيات خالل هذه السنة.
فإن رسوم السنة التحضيرية ستتطابق مع رسوم تخصص الطب والجراحة،
وبحسب المادة نفسهاّ ،
أن المردود المادي الذي سيعود على الجامعتين سيرتفع بصورة ملحوظةّ ،أوًال لزيادة عدد
بمعنى ّ

ألن سعر الساعة المعتمدة في تخصص الطب والجراحة هو األعلى في
الطلبة المقبولين،
وثانيا ّ
ً
درجة البكالوريوس في الجامعتين ،وسيكون جميع المقبولين في هذه السنة ُمجبرين ّأياً كان نوع قبولهم
وكأنهم طالب في تخصص الطب والجراحة.
على الدفع ّ

اسيين ،وال
أن السنة التحضيرية تتكون من فصلين در ّ
كما تنص المادتان ،الخامسة والسادسة ،على ّ
سيعقد امتحان
يجوز للطالب تأجيل الدراسة خالل أي فصل من الفصلين .وفي نهاية كل فصلُ ،
واحد من  ٠١١درجة لكل مساق من المساقات ،على الطالب أن ينجح فيه وأن يحصل على معدل

ومر ّش ًحا للمنافسة على مقعد
ت اركمي ال يق ّل عن  %0١لكي ُيعتبر
ً
ناجحا في هذه السنة التحضيريةُ ،
في تخصص الطب أو طب األسنان .بعد هذا يقوم الطلبة الناجحون بترتيب خياراتهم بين الطب
وطب األسنان ،لينتظروا نتائج القبول بعد نهاية الفصل الثاني .أولئك الّذين لم يحالفهم الحظّ ليكونوا

تماما إلى
سيضطرون إلى مغادرة الطب وطب األسنان
من ضمن األفضل في هذه السنة،
ّ
ً
تخصصات أخرى.
ّ
ستكون مواد السنة التحضيرية هي فيزياء طبية ،مقدمة في الطب وطب األسنان ،بيولوجيا عامة

أجنة ،بيولوجيا خلوية وأنسجة ،كيمياء حيوية،
(نظري وعملي) ،الكيمياء العامة والعضوية ،تشريح و ّ
فسيولوجيا عامة.
ما المشكلة في السنة التحضيرية؟
تجاوز لمركزية عالمة امتحان
تصويرها على ّأنها
رغم أن أحد التبريرات األساسية للسنة التحضيرّية
ٌ
ُ
أن الناظر إلى التعليمات
الثانوية
العامة ،ونقلةٌ نوعيةٌ نحو تقدير شغف الطالب ورغبته الحقيقيةّ ،إال ّ
ّ
دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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أشد ضراوةً على
أن السنة التحضيرّية أشبه ما تكون بسنة «توجيهي» أخرى ،بل رّبما ّ
المذكورة يجد ّ
تميز من له شغف أو رغبة
نفسية الطالب من ذلك ألسباب عديدة سأذكرها بعد قليل ،كما ّأنها ال ّ
األساسي.
استعدادا في تعليمه الثانوي و
تميز األكثر
ً
بقدر ما ّ
ّ

الهمة» في الجامعة األردنية
لغايات إعداد هذا المقال ،تحدثت لزيد الخطيب ،وهو رئيس كتلة «أهل ّ
قوية لمفهوم
إن هذا القرار صفعةٌ ّ
وطالب ّ
طب كذلك .وعن رأيه في السنة التحضيرية قال الخطيب ّ
تكافؤ الفرص بين الطلبة في الجامعة ،حيث ستكون السنة التحضيرية ،بحسبه ،أسهل بشكل كبير

خريجي البرامج األجنبية ،وستكون بكل تأكيد أسهل على أبناء المدينة ومن درسوا في المدارس
على ّ
الخاصة ،بينما سيكون التحدي أكبر أمام أبناء المحافظات والمدارس الحكومية والطلبة األقل حظًّا،
ّ
حيث ّأنهم أمام عائق اللغة اإلنجليزية وأمام عائق التأقلم مع البيئة الجامعية الجديدة وحياة المدينة

نفسيا عليهم.
التي تمثّل ّ
بحد ذاتها ضغطًا ً

تطبق السنة التحضيرية ،تاركين
ويرى الخطيب أن طالب هذه الفئة سيذهبون إلى الجامعات التي لن ّ
األردنية و«التكنو» لغيرهم.
وتساءل الخطيب عن مدى جاهزية الجامعتين إلدارة سنة مصيري ٍة وحس ٍ
اسة كهذه على عدة
ّ
ّ
ابتداء من تدريس المساقات
مستويات .إذ ستواجه الجامعتان برأيه الكثير من المشاكل في إدارتها
ً

انتهاء بتوزيع الطلبة
الغش وتسرب األسئلة ،وليس
ًا
وتوزيع ال ّشعب،
مرور بصياغة االمتحانات ومنع ّ
ً
الّذين لن يحالفهم الحظّ بالقبول في أحد التخصصين على تخصصات الجامعة األخرى.
ومن بين القضايا التي تستحق النقاش في موضوع السنة التحضيرية ،قضية استثناء الطلبة غير

األردنيين المقبولين في البرنامج الدولي وطلبة التبادل الثقافي من معظم مو ّاد وتعليمات هذه السنة.
هؤالء الطلبة هم فقط من يحصلون على فرصة إعادة السنة التحضيرية في حال عدم النجاح فيها،
أصال في
وهم فقط من ال ينافسون على مقاعد الطب وطب األسنان بعد انتهاء السنة ،بل ُي َقبلون
ً
التخصص ويكملون فيه مع اعتبار هذه السنة التحضيرية سنتَهم األولى في التخصص ،وليس من
المطلوب منهم سوى النجاح فيها بمعدل تراكمي ال يقل عن .%0١
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صحة الفصل بهذه الطريقة بين الطالب
أثار حفيظةَ العديد من الطالب ،متسائلين عن ّ
هذا االس ُ
تثناء َ
اسي ،وعن مدى تأثير هذا االختالف في
األردني وغير األردني ،رغم ّأنهم في نفس المستوى الدر ّ

ييز ،برأيي،
أن هذا التم َ
الجو األكاديمي داخل وخارج القاعات الدراسية .كما ّ
المتطلبات النهائية على ّ
ٍ
بحي تُوفّر
يحمل رمزّية سيئة باعتباره جزًءا من سلسلة مستمرة من تحويل التعليم إلى مجرد استثمار ر ّ
فيه التسهيالت لمن يدفع أكثر ولمن يأتون من الخارج ال أبناء البلد.
ق اررات من أعلى
د .نافذ أبو طربوش ،نائب عميد كلية الطب في الجامعة األردنية قال بأ ّن السنة التحضيرّية فكرة
جيدة من حيث األساس ،وهي موجودة في العديد من النظم التعليمية في دول مختلفة حول العالم،

ولكن المشكلة الرئيسية تكمن في تطبيق فكرٍة تنتج ظروفًا غير عادلة وال مالئمة ،ودون استشارة من
ّ
ٍ
نقاشات سابقة.
هم داخل الجامعات .حيث جاءت التعليمات مباشرةً من مجلس التعليم العالي ودون

أن معظم أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الطب على األقل يعارضون
يشير أبو طربوش إلى ّ
تطبيق هذا القرار وال يجدونه منطقيًّا.
أما على صعيد التحركات الطالبية ،وفي مقابلة مع عضو مجلس طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا
ّ
تضرر الطلبة
إن االحتجاج
وطالب
الطالبي بدأ على هذا القرار ّ
ّ
الطب أحمد القاعود ،قال ّ
متأخ ًار بعد ّ
ّ

أصال بالجامعة الّذين يريدون إعادة امتحان الثانوية العامة للتحويل من
المعيدين وكذلك الملتحقين
ً
ضحيةً أخرى لهذه التعليمات ،مما دفعهم
غالبا من مو ٍاز إلى تنافس) .هؤالء كانوا
ّ
برنامج إلى آخر ( ً

للتحرك قبل بدء العام الجديد بتعاون بعض الكتل الطالبية معهم في الجامعتين ،ونجح هذا الحراك
ّ
الطالبي في استثناء هذه الفئة من التعليمات الجديدة عليها .ويؤ ّكد القاعود في «التكنو» كما

أن الكتل الطالبية لن تكتفي بهذا الحراك ،بل ستحاول بكافة السبل الممكنة
الخطيب في «األردنية» ّ
وطال ًبيا.
أن ترفع الوعي بمخاطر هذا التغيير وتوابعه السيئة
اجتماعيا ّ
ً

معدالت الطلبة في
المتحمسون لفكرة السنة التحضيرية ّأنها
يرى
الخريجين ،ومن ّ
ستطور من مستوى ّ
ّ
ّ
يبي سيتم قياس
السنوات الالحقة لهاّ .
وتبرر االستراتيجية الوطنية تمرير هذا المشروع على ّأنه تجر ّ
األداء بعد تطبيقه من خالل انخفاض معدالت الرسوب واالنسحاب في مواد التخصص من عدمه،

مخاطر وتحديات تواجهه سوى االعتناء بمن ال ينجحون في هذه السنة أو من
وعلى ّأنه مشروع ال
َ
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ويبرر مؤيدو السنة التحضيرّية استثناء الطلبة غير األردنيين منها
ال يحالفهم الحظ إلكمال مشوارهمّ .
تخرجهم.
على أساس ّأنهم ال يؤثّرون على سوق العمل
األردني بعد ّ
ّ
لكن في مقابل هذه الحجج ال زالت لدى معارضي السنة التحضيرية الكثير من األسئلة
األردنيين أنفسهم واالرتدادات السلبية
واالعتراضات ،أهمها سؤال تكافؤ الفرص المتاحة للطلبة
ّ
سيتم
جراء تأجيج الشعور بالغبن .وكذلك سؤال الخطة –غيرالموجودة إلى حد اآلن -التي
الممكنة ّ
ّ
جدا
اتّباعها مع الطلبة الّذين لن يكملوا مشوارهم في الطب وطب األسنان وأثر هذه التجربة السلبي ً
عليهم ،والسؤال الكبير حول إصالح التعليم األساسي قبل الحديث عن إصالح شامل وجذري في

التعليم الجامعي.

ٍ
مستمر من إدارٍة
مسلسل
أبدا ،وأعتقد أنها حلقة في
برأيي ،ال تبدو فكرة «السنة التحضيرية» مب ّشرة ً
ّ
استثمار ربحي،
غير متوازنة للتعليم العالي في األردن ،واستمرار للنظر إلى التعليم العالي على أنه
ٌ

يتمخض عن هذه النظرة من مشاكل اجتماعية وظلم للفقراء وفرص غير متكافئة
دون اهتمام بما قد ّ
في التعليم.
فشيئا من مؤسسات يمتلكها الشعب،
شيئا ً
تتحول المؤسسات التعليمية والجامعات األردنية األعرق ً

وتتحول إلى بيئة طاردة ألبناء المحافظات
إلى استثمارات تستقطب األغنياء داخل األردن وخارجه.
ّ
المحلي ،وبين الغني والفقير ،وبين
الدولي و
والفقراء واألقل ح ً
تميز بشكل واضح بين ّ
ظا عبر سياسات ّ
ّ

همشة.
الم ّ
المراكز واألطراف ُ

دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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الرأي ص 45

3545/5/2

الخميس

منح دراسية جامعية للرياضيين من صندوق دعم الطالب

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي د .عادل الطويسي عن تخصيص منح دراسية للطلبة
الرياضيين المتميزين من صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية .جاء ذلك خالل استقبال
الوزير أمس ،لوفد اللجنة األولمبية المكون من نائب رئيس اللجنة د .ساري حمدان واألمين العام

ناصر المجالي ومديرة قسم التعليم سوسن قدومي .وتأتي هذه البادرة انعكاساً اللتزام و ازرة التعليم

العالي والبحث العلمي في دعم الرياضة والرياضيين األردنيين وايماناً بأهمية اإلنجازات التي يحققونها

في مختلف البطوالت .وعبر المجالي عن اعت اززه وشكره للدور التي تلعبه و ازرة التعليم العالي والبحث
العلمي في خدمة الرياضة األردنية .كما بحث الجانبان سبل التعاون والسيما فيما يتعلق بتسهيل
مهمة العبي المنتخبات الوطنية المتواجدين على مقاعد الدراسة الجامعية وتذليل الصعوبات التي
تواجههم أثناء تمثيلهم الوطن في البطوالت الخارجية كما نوقشت شروط التفوق الرياضي للطلبة

الرياضيين في الجامعات الرسمية.

دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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الدستور ص 3

3545/5/2

الخميس

التربية تدعو طلبة التوجيهي لالستفادة من مكرمة أبناء المعلمين
اع لنت و ازرة التربية والتعليم عن تقديم طلبات االستفادة من المكرمة الملكية السامية المخصصة
ألبناء المعلمين في الجامعات األردنية الرسمية للعام الدراسي .8١٠2/8١٠2

ويشمل التقديم الطلبة ممن أنهوا الثانوية العامة بنجاح الدورة ( الشتوية أو الصيفية ) لعام  8١٠2أو

ما يعادلها ،من خالل الموقع االلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد التابعة لمجلس التعليم العالي ،و
ضمن الفترة الزمنية المحددة التي ستعلن عنها وحدة التنسيق في وقت الحق.

دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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الرأي ص  -5الدستور ص  -2طلبة نيوز

3545/5/2

الخميس

تقديم طلبات القبول الموحد اعتبا ار من االثنين  ٣١اب وحتى  ٧٢اب
اعل نت مديرة وحدة القبول الموحد االلكتروني خولة عوض ،ان عملية تقديم طلبات االلتحاق
بالجامعات االردنية الرسمية تبدأ االثنين المقبل وتستمر حتى  82من الشهر الحالي « حتى انتهاء

اجازة عيد االضحى « ،مؤكدة ان اعالن القائمة سيكون باالسبوع الربابع من ايلول القادم.

واضافت عوض في تصريحات للدستور ان لدى الطلبة وقت كاف ومناسب لشراء قسيمة االلتحاق
التي تبلغ قيمتها  ٠2دينا ار من مكاتب البريد اضافة الى خدمة اي فواتيركم التي وفرها الموقع
للتسهيل على الطلبة وذويهم ،مشيرة انه سيتم مباشرة بعد  82الجاري البدء بمعالجة طلبات االلتحاق

وتنقيحها واخضاعها للتنافس بين الطلبة وفقا لمعدالت الثانوية العامة.

وأشارت عوض ان الموقع والطلبات كما كانت عليه العام الماضي وال تغيير سوى السنة التحضيرية

في تخصصي الطب وطـب األسـنـان فـي الـجـامـعـة األردن ـيـة ،وجـامـعـة العـلــوم والتكـنــولوجيا األردن ـيـة،

وذلك اعتبا اًر من العام الجامعي ( ،)8١٠2 / 8١٠2وبموجب هذا النظام فإن قبول الطالب سيكون
في سنة تحضيرية يقوم خاللها بدراسة مواد معينة خالل فصلين دراسيين ،وفي نهايتها يتم المفاضلة
بين الطلبة حسب تعليمات تصدرها الجامعة المعنية بحيث يتم قبول الطالب في تخصص الطب

أوطب األسنان ،وفي حال عدم تحقيق الطالب لشروط اإللتحاق في أحد هذين التخصصين يتم قبوله

في تخصص آخر وفقاً لشروط االنتقال المطبقة في الجامعة المعنية ،علماً بأن هذه السنة تُحسب من
ضمن عدد سنوات الخطة الدراسية المعتمدة لتخصص الطب أوطب األسنان .واستعرضت عوض
طريقة الدفع غير المباشر (نقدا وعلى الطالب مراجعة إحدى المواقع التالية وهي مكاتب شركة البريد

األردني المنتشرة في كافة أنحاء المملكة .وفروع البنوك األردنية التي تقدم خدمة

( ،)eFAWATEERcomوأجهزة الصراف اآللي التابعة لها .ونقاط البيع في السيفوي وكارفور

ومحالت الصرافة المعتمدة لدى ( .)eFAWATEERcomوأكشاك إي فواتيركم في (تاج مول-

قصر العدل -الجامعة االردنية -اراضي شمال عمان  -مجمع الملك الحسين لألعمال).

ووبينت انه عند مراجعة الطالب ألحد هذه المواقع عليه اعطاء رقم هاتفه فهوالضمانة الوحيدة

لحصول الطالب على البيانات الالزمة لتقديم الطلب ،حيث ستصل رسالة للطالب عليها الرمز السري
لطلبة ،وبامكانه ان يبقى على تواصل مع طلبه حتى اخر يوم بتقديم الطلبات الضافة اية تغييرات

اوتعديالت ،داعية الطلبة لالحتفاظ بوصل االستالم لضمان تسجيله ودفعه للقسيمة.

دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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مقاالت
طلبة نيوز

3545/5/2

الخميس

نحو تعليم تقني مؤثر(جامعة الحسين التقنية نموذجا)

أ.د أمل نصير
عقدت جامعة الحسين التقنية مؤتمرها األول بمشاركة محلية وعالمية متميزة ،فتوزعت أعمال المؤتمر

على يومين نوقشت فيهاأوراق عديدة مهمة منها:التعليم العالي في األردن ،ومستقبل التعليم التقني

والتطبيقي ،والشباب والتكنولوجيا والمستقبل ،ومتطلبات تكنولوجية لسوق العمل ،والمهارات الوظيفية
والتواصل بين الصناعة والجامعة ،وواقع سوق العمل والمهارات الوظيفية ،واإلبداع وريادة األعمال،

ويعدانعقاد المؤتمر فرصة لطرح أسئلة يمكن أن تساهم اإلجابة عنهافي تجاوز عدد من التحديات
ّ

التي تواجه مسيرة التعليم وتنمية الموارد البشرية في األردن.

تُوجت أعمال المؤتمر بافتتاح مركز التميز للريادة واالبتكار التابع للجامعة في تطبيق حي ومباشر
لفعاليات التعليم التقني التطبيقيالذي تعتبره الجامعة عنوانا للتواصل مع الشباب ،ودمج إبداعات
الطلبة وطموحاتهم من خالل وجود مجموعة من الشركات الناشئة التي تحتضن المشاريع الريادية
للطلبة ،فقد هدفهذا الصرح العلمي منذ البدايات إلى بناء مستقبل مشرق للشباب يستند إلى إلهامهم

وتوجيههم للمشاركة في خدمة مجتمعاتهم وتطويرها بواسطة النهوض بالتعليم التقني الذ يعد الهدف

الرئيس للجامعة التي تسعى إلى توفير تعليم تقني تطبيقي عالي المستوى والجودة بتخصصات تواكب
المستجدات العالمية ،وتلبي االحتياجات المحلية واإلقليمية ،وتتطلع إلى تأهيل حقيقي للخريجين،

وللمتعطلين عن العمل منهم حسب ما يحتاج إليهسوقالعمل.

تركز جامعة الحسين التقنيةفي برامجها على التدريب العملي الم ار َقب والمدفوع لطلبتها ،وتضمن
فرص عمل للمتميزين منهم ،وتعمل على تطوير مخرجات أكاديمية تلبي حاجات سوق العمل السيما
في المجاالت التقنية التي تتالءم ومتطلبات العصر التقني بعيدا عن األطر النمطية في التعليم؛ لذا

تقوم بإعداد خططها الدراسية بالتشاور مع القطاعات االقتصادية ،والنقابات المهنية إذ أن فلسفة
التعليم والتدريب في الجامعة تستند إلى الشراكة مع قطاع األعمال والصناعة ،فقد أثبتت الخبرة
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العملية أن إعداد خطط البرامج التعليمية والتدريبية بمعزل عن سوق العمل ُيضعف مواءمة مخرجات
التعليم الحتياجات السوق والمهارات التي يتقنها الخريجون الحتياجات أصحاب العمل ،وبالتالي تركز
الجامعة على تقديم البرامج المطلوبة في سوق العمل فقط ،مما يجعلها تتمتع بدرجة عالية من
المرونة بحيث يتم تقييم برامجها بشكل دوري من حيث مدى مواءمةالتخصصاتوالمهاراتللسوق،

واحتياجاتهالمتغيرةباستمرار.

بات من المعروف أن معظم خريجي الكليات والجامعات يواجهون مشاكل في سوق العمل منها:

ضعف مهارات االتصال؛ من هنا قامت الجامعة بطرح مساقات للتدريب على مهارات التوظيف
الناعمة( ،)soft skillsوهي جملة المهارات التي تعزز من جاهزية طالبي االنخراط في سوق العمل

بشكل أسرع وأكثر فاعلية ،وتضم هذه المهارات –حسب ما ورد في خططها -مهارة التفكير النقدي
والمستقل ،والتواصل الحضاري والثقافي ،والتحدث أمام جمهور ،واستراتيجيات إيجاد حلول

للمشكالت ،ومهارات التنظيم والعمل على ترتيب األولويات ،ومهارات ضبط الوقت ،ومهارات التحفيز

الذاتي ،ومعالجة األمية الرقمية ،باإلضافة إلى التركيز على أخالقيات العمل ،والقدرة على التعلم
الذاتي والتكيف الفعال في أجواء العمل ،والقدرة على العمل ضمن فريق الواحد ،وبناء

عالقاتمهنيةفعالة.

هذه المهارات ال يمكن اعتبارها منفصلة او هامشية مقارنة مع المهارات التقنية التي يحتاجها العامل
بشكل دوري ومستمر ،لذا تم إدراج هذه المهارات ضمن البرامج المختلفة للجامعة ،بواسطة تضمين

الدورات الفنية المتخصصة التي ستطرحها الجامعة تدريبا متخصصا على المهارات الناعمة

للتوظيف ،فضال عن مهارات التواصاللفعال ،فالسوق لم يعد معرفا بحدود دولة بعينها.

تعمل جامعة الحسية التقنية على التعاون والتشبيك مع المؤسسات المحلية والعالمية لإلفادة من

التجارب الناجحة وتحقيق الدعم للجامعة ال سيما الفرنسية التي يأتي دعمها للجامعة ضمن جهود

الحكومة الفرنسية في دعم الحكومة االردنية لتنفيذ االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية في

مجال التعليم التقني ،واكساب الشباب العلوم والمهارات التقنية والتطبيقية لمساعدتهم وتأهيلهم

للحصول على فرص عمل.

إن قطاع التعليم في األردن يتطلع إلى اإلفادة من نموذج هذه الجامعة الرائد ،وتأسيس برامج تعليمية

تقوم على تعزيز االبتكار والريادة وبناء طرق التعلم والمعرفة بجودة عالية مع التركيز على التعليم
التقني والمهني والتدريب والتأهيل ،والخبرات والمهارات الالزمة والرديفة التي تعتبر من أهم المهارات

التي نحتاجها لتحقيق التغيير المنشود.
دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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اعالنات
الخميس
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وفيات
الخميس

الرأي
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زوايا الصحف
الخميس

صنارة الدستور

3545/5/2

 كتب ولي العهد سمو األمير الحسين بن عبد اهلل الثاني تعليقًا على صورة نشرها على حسابه
اإلنستجرام أمس (أثناء مراسم تخريج دورة مرشحي الطيران  22في كلية الملك الحسين
الجوية اليوم «أمس»).
 بحسب مسح قام به منتدى اإلستراتيجيات األردني عن المغتربين األردنيين في دول الخليج
العربي ،فإن (2ر )% 0٠يعملون في السعودية ،و(٠ر )% ٠2يعملون في اإلمارات العربية

المتحدة ،و(2ر )% ٠8منهم يعملون في قطر.

 شكا طلبة تخصص الشريعة في كلية القادسية من صعوبة الورقة الثانية المتحان الشهادة
الجامعية المتوسطة (الشامل) ،معتبرين ان كثي اًر من االسئلة كانت مبهمة ومن خارج الخطة

الدراسية.
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زواريب الغد

3545/5/2

الخميس

 أثناء قيام رقيب سير بواجبه في الزرقاء أمس ،بادر سريعا للتعامل مع حادثة سرقة لمصاغ

ذهبي من محل صاغة بالوسط التجاري ،من قبل سارق ،حيث تمكن فور مشاهدته للسارق

من متابعته والقاء القبض عليه وبحوزته المصاغات المسروقة .مدير إدارة السير العميد زياد
وكرمه تقدي ار لجهوده وحسه األمني والوطني.
باكير استقبل رقيب السير ّ

 في أقل من أسبوع يزور وزير األشغال العامة يحيى الكسبي مرتين مقر نقابة المهندسين،
ويلتقي مجلسها .الكسبي بحث مع النقابة بزيارة أمس الشراكة بين الطرفين والقضايا التي تهم

قطاعي الهندسة والمقاوالت .الكسبي كان زار األسبوع الماضي النقابة برفقة وزير األشغال

الفلسطيني.

 و ازرة التربية طلبت من مجلس الوزراء استثناءها من قرار الحد من استخدام السيارات
الحكومية إال لألعمال الرسمية ،وحصرها بالوزير وللموظف من الفئة العليا .الو ازرة طلبت
اإلبقاء على السيارات المصروفة لمديري التربية ومركز الو ازرة أو تعديل نظام االنتقال والسفر
لصرف مبلغ شهري مقطوع يعادل قيمة كمية المحروقات التي كانت تصرف لهم سابقا،

لكون طبيعة عملهم تقتضي القيام بزيارات واإلشراف الميداني وتفقد قاعات االمتحانات
والعمل لساعات متأخرة.
" نحو نظام ضريبي عادل وفعال" عنوان ورشة عمل ينظمها الحزب الديمقراطي االجتماعي
يوم  ٠2الحالي ،بمشاركة عدد من المختصين واألكاديميين والسياسيين واإلعالميين في مقر

الحزب بعمان.

دائرة اإلعالم والعالقات العامة
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