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 ـوضـــــوعالمــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار األردنیة
 ٣  "حمدي منكو"سین الزراعیین في یوم تدریبي لوفد من المھند

یخرج الفوج الثاني من طلبة الدبلوم " األردنیة"استشارات 
  "برافو"التدریبي بالتعاون مع 

٤ 

التاریخ السیاسي للمملكة في عھد الملك عبد هللا "صدور كتاب 
  "الثاني

٦ 

ارتفاع معدل قبول الھندسة المدنیة على حساب الطب : عویس
  في األردنیة

٧ 

 ٩  اسماء* المرشحون للقبول في العمارة والفنون باالردنیة 
   شؤون جامعیة

 ٩٥.٨التكنولوجیا  ٩٦.١طب االردنیة : القبول الموحد 
  ٩٣.٢مؤتھ  ٩٣.٨البلقاء  ٩٥الھاشمیة  ٩٤.٣الیرموك 

١٠ 

 ١٣  طلبة الثانویة بین حلم التخصص الجامعي وواقع القبول
ألف طالب  ١٦٢استیعاب الجامعات الحكومیة : الزعبي

  ألفا ٢١٦والموجود 
١٥ 

 ١٦  ألف مقعد فائض في الجامعات الرسمیة ١١
إعالن قائمة مسیئي االختیار وتقدیم طلبات االنتقال مساء 

  األحد
١٨ 

تلتقي رئیس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم " تربیة االعیان"
  العالي

١٩ 

 ٢٠  التخرج افتتاح معرض الجامعات األردنیة لمشاریع
   مقاالت

اإلستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة ترسم مستقبل 
  مفضي المومني. د/!التعلیم في األردن 

٢١ 

إصالح التعلیم العالي یحتاج إلى قیادات إصالحیة ولیس إلى 
  األستاذ الدكتور أنیس الخصاونة/قیادات عرفیة

٢٣ 

 ٢٦- ٢٥  اعالنات
 ٢٧  الوفیات

  ٣٠- ٢٨  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  "حمدي منكو"یوم تدریبي لوفد من المھندسین الزراعیین في 
  

  
أقام مركز حمدي منكو  –ھبة الكاید 

وث العلمیة یوما تدریبیا لوفد من للبح
المھندسین الزراعیین واألطباء البیطریین 
العراقیین في مختبر وراثة النبات الجزیئیة 
في المركز بمشاركة المھندسة شیرین 
القصراوي وإشراف الدكتور عاید 

  .العبدالالت
   
   

ویھدف الیوم التدریبي وفقا لمدیر المركز 
عریف الوفد الدكتور یاسر البستنجي إلى ت

في النباتات " التعبیر الجیني"وطرق تحلیل العینات لدراسة   Real Time PCRبتقنیة استخدام 
الذي تتم دراستھ لمعرفة مقدرة المورثات في التعبیر عن نفسھا داخل الكائنات المختلفة ومعرفة مدى 

  .الملوحة أو الجفاف حدوث تحفیز أو تثبیط لبعض الجینات المھمة خصوصا الجینات المتعلقة بتحمل
   
   

وقال البستنجي إن الیوم التدریبي یعد الحقا لمذكرة التفاھم الموقعة مع المركز الوطني للبحث 
ُعنى بتطویر وتوثیق التعاون بین الجانبین لغایات تعزیز البحث العلمي  واإلرشاد الزراعي والتي ت

رات ومواد البحث العلمي، من خالل عقد وتطبیقاتھ العملیة وزیادة االستفادة من الباحثین والمختب
  .الدورات التدریبیة والندوات والمؤتمرات المشتركة والھادفة

   
   

یشار إلى أن بنود المذكرة تشمل تسھیل استخدام المختبرات المتوفرة أمام الباحثین من كال الطرفین 
لمتعلقة بكیمیاء النبات، واشراكھم في تنفیذ المشاریع والبرامج البحثیة ذات االھتمام المشترك وا

والتكنولوجیا الحیویة، والتنوع الحیوي، وزراعة األنسجة النباتیة المختلفة، فضال عن إجراء البحوث 
التطبیقیة وخاصة البحوث المعنیة بخدمة كل من القطاعات الصحیة والزراعیة والبیئیة المعنیة 

  .بتطویر جودة منتجاتھا وتنافسیتھا

 أخبار األردنیة

  /أخبار األردنیة
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  "برافو"یخرج الفوج الثاني من طلبة الدبلوم التدریبي بالتعاون مع " ةاألردنی"استشارات 

  
احتفل مركز االستشارات والتدریب  –ھبة الكاید 

في الجامعة األردنیة أمس بتخریج الفوج الثاني 
من طلبة برامج الدبلوم التدریبي التي عقدتھا 
أكادیمیة برافو للتدریب واالستشارات بالتعاون 

ایة نائب رئیس الجامعة للشؤون مع المركز برع
  .اإلداریة الدكتور عماد صالح

   
   

وأكد صالح عقب انتھاء مراسم التخریج سعي 
الجامعة ممثلة بإدارتھا وأسرتھا إلى تطویر خطتھا ورؤیتھا وبرامجھا بما یتواءم وحجم النھوض 

تمع التدریبیة واألكادیمیة بمسیرتھا العلمیة والتعلیمیة، مشیرا إلى تعاونھا المعھود مع مؤسسات المج
بغیة رفد الوطن بكوادر بشریة مؤھلة تسھم في دفع مسیرة التنمیة والعطاء في األردن؛ األمر الذي 
من شأنھ أن یرفع وتیرة قبول الشباب للتخصصات المھنیة في ظل االحصائیات التي یشیر إلیھا كل 

  .من دیوان الخدمة المدنیة ومؤسسات التعلیم العالي
   
   
ن جانبھ قال مدیر المركز الدكتور مازن عرفة في كلمة ألقاھا خالل الحفل إن الحصول على شھادة م

الثانویة العامة لم یعد حائال أمام تحقیق الشباب لطموحاتھم؛ فلكل إنسان فرصتھ في الحیاة وقدراتھ 
  .الكامنة للنجاح في بناء مستقبلھ إذا أحسن التخطیط والتوجھ

   
   

للخریجین بوصل الجھد مع اإلدرادة والتصمیم للوصول إلى مبتغاھم وتحقیق  ووجھ عرفة دعوة
أمانیھم في صقل مھاراتھم العلمیة والعملیة بما یتناسب وحیاتھم المھنیة، مھنئا ذویھم، ومثمنا جھود 
القائمین على األكادیمیة واعضاء ھیئة التدریس المتخصصین واإلداریین في المركز ممن لم یأل أي 

جھدا في تأھیل الطلبة وتعلیمھم وإكسابھم المھارات العملیة الالزمة لسوق العمل في األردن منھم 
  .وخارجھ

   
   

المؤسس والرئیس التنفیذي ألكادیمیة برافو نسرین الدیسي أشارت إلى أن ھذا الحفل یعد مدعاة فخر 
وال التعاون المثمر واعتزاز بعد قطف ثمار عام كامل من العطاء والجھد المتواصل الذي لم یكن ل

الذي استمر بین األكادیمة والجامعة، مؤكدة ایمان األكادیمیة بتوطید التعاون والشراكة مع القطاعین 
العام والخاص بما یكثف الجھود في مسیرة التطویر والبناء، وتأھیل كوادر بشریة على قدر من 

  .الكفاءة والمھارة لتنمیة مؤسسات مجتمعنا المحلي
   
   

" األردنیة"لدیسي بأن الدبلومات المھنیة التدریبیة التي عقدتھا األكادیمیة في استشارات ونوھت ا
تشمل التمدیدات الكھربائیة والطاقة المتجددة، والبرمجیات الحدیثة ومساعد طبیب أسنان والعالج 

  المدینة نیوز/دنیةأخبار األر
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ارة الطبیعي وھندسة البرمجیات وھندسة العمارة وھندسة الكھرباء وھندسة التكییف والتبرید وإد
  .شؤون المرضى والھندسة المیدانیة وغیرھا

   
   

ولفتت إلى أن الخریجین تلقوا تعلیمھم ومھارتھم المعرفیة على مدار سنة دراسیة كاملة بما یزید على 
ساعة تدریبیة وفق أحدث أسالیب التدریب في الجانبین النظري والعملي، إضافة الى تدریب  ٤٠٠

ت الحیاتیة كاللغة اإلنجلیزیة ومھارات الحاسوب والتأھیل لسوق المشاركین على العدید من المھارا
العمل، والتركیز على المھارات التي تتطلبھا المھن المرتبطة بتخصصاتھم بما یكفل انخراطھم بسوق 

  .العمل بكل جدیة واقتدار
   
   

رئیس وفي ختام مراسم التخریج الذي حضره المدیر السابق للمركز محمد المعاقبة كرم نائب ال
أعضاء ھیئة التدریس في المركز واألكادیمیة والقائمین على إنجاح الحفل، وسلم الطلبة الخریجین 

  .شھاداتھم
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  "التاریخ السیاسي للمملكة في عھد الملك عبد هللا الثاني"صدور كتاب 

  
  

لمؤلفھ " التاریخ السیاسي للمملكة االردنیة الھاشمیة في عھد الملك عبد هللا الثاني"احتوى كتاب 
الدكتور عبدالمجید الشناق، على عدد من الموضوعات التي تقرأ مسیرة الملك عبد هللا الثاني منذ 

  .استالمھ سلطاتھ الدستوریة ومشاركاتھ في المحافل الدولیة ورؤیتھ تجاه احداث المنطقة والعالم
  

اتھ باشارة تاریخیة استھل الكتاب الصادر عن عمادة البحث العلمي في الجامعة االردنیة، موضوع
عن نشأة المملكة االردنیة الھاشمیة، واعتراف الدول العظمى وبلدان العالم باستقالل االردن تحت 
قیادتھ الھاشمیة التي انقذت ارض الدولة االردنیة من براثن االطماع الصھیونیة المعلنة، وذلك 

ت الحقا بالضفة الغربیة عندما تمكن الجیش العربي من تحریر جزء من ارض فلسطین التي عرف
  .لنھر االردن

  
 ١٩٩٩كما عبر الكتاب عن محطات في حیاة الملك عبد هللا الثاني منذ تسلمھ سلطاتھ الدستوریة العام 

وھي تبین ادارتھ الحكیمة للدولة االردنیة، مثلما تدلل على عمق واتساع رؤیة الملك عبد هللا الثاني 
یث منھجیتھ الواضحة في الحكم التي تحدد حاجات المواطن وفطنتھ في شؤون السیاسة الداخلیة ح

وھمومھ، وفي السیاسة الخارجیة المبنیة على الصدق والثقة وھو ما منحھ دعم زعماء ورؤساء 
  .العالم

  
ویتوقف الكتاب على العدید من تلك المواقف الموثقة في كتب التكلیف السامي لمھام الحكومات 

الوحدة الوطنیة بوصفھا احدى المقومات االساسیة التي تعطى الوطن المتعاقبة، وفیھا تركیز على 
القوة وتمنحھ المنعة وتحول من التفتت واالختراق، حیث كان االردن على الدوام وطنا لكل العرب، 
ونموذجا لمجتمع االسرة الواحدة المتالحمة في السراء والضراء، الجمیع فیھ شركاء في العمل والبناء 

  .وااللتزام بمصالحھوحمایة الوطن 
  

ویوضح الكتاب اھتمام الملك عبد هللا الثاني الملك بالجیش العربي الباسل كعنوان عز وفخار وحامي 
للوطن وحارس للدیمقراطیة الذي اعطى الوطن صورة زاھیة في جمیع المیادین محلیا وعربیا 

اطن یقف معھا كل الشعب ودولیا، الفتا الى ان االجھزة االمنیة الساھرة على سالمة وامن المو
  .االردني الطیب والواعي ویرفدھا بالمشاركة والتایید

  
واكد الكتاب ما شھده االردن المعاصر في ظل قیادتھ الھاشمیة من تحسین مستوى اختیار القیادات 
االداریة التي تقوم على قاعدة من الكفاءة والخبرة والنزاھة والقدرة على االنجاز واالعتماد على 

  .اء المتمیز واالبداعاالد
  

وابرز المؤلف من خالل الكثیر من الوثائق، جھود الملك عبد هللا الثاني في السیاسة الخارجیة التي 
تؤشر على متانة عالقات االردن مع الدول الشقیقة والصدیقة وعلى االخص توجیھات الملك عبد هللا 

لفلسطینیة ودعمھا في المحافل العربیة الثاني المباشرة في تطویر العالقات مع السلطة الوطنیة ا
والدولیة وفي كسب التایید للقضیة الفلسطینیة وحلھا على اساس الشرعیة الدولیة وحق تقریر المصیر 

  .للشسعب الفلسطیني باقامة دولتھ المستقلة وعاصمتھا القدس الشریف

  بترا/الكترونيالسبیل 
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  على حساب الطب في األردنیةارتفاع معدل قبول الھندسة المدنیة : عویس

  
شف وزیر التعلیم العالي الدكتور وجیھ عویس عن ارتفاع معدل قبول الطلبة في تخصص الھندسة ك

  .المدنیة بالجامعة األردنیة على حساب تخصص الطب الذي كان معدل القبول بھ أدنى منھ
  

/ ٢٠١٦وقال خالل إعالن قائمة القبول الموحد للطلبة المقبولین بالجامعات الرسمیة للعام الجامعي 
، في مؤتمر صحفي عقد في مبنى الوزارة أن معدل القبول بالجامعة األردنیة بتخصص الطب ٢٠١٧

ً، حیث قبلت الجامعة العام الفائت ب  ١٢انخفض بـ   .كحد أدنى ٩٧.٣ُعشرا
  

%  ٩٦.٣ووصل الحد األدنى لمعدل القبول في تخصص الھندسة المدنیة في الجامعة االردنیة إلى 
ً ذلك لطلبة %  ٩٦.١في الجامعة األردنیة بتخصص الطب إلى  بینما وصل معدل القبول ،مرجعا

ً من العام القادم سیتم تدریس ریاضیات وفیزیاء العلمي  الصناعة في التوجیھي وأكد أنة اعتبارا
  .للتوجیھي الصناعي

  
بینما كان الحد %  ٩٦.١ووصل الحد األدنى لقبول الطب بالجامعة األردنیة الموسم الحالي إلى 

، فیما قبلت جامعة الیرموك طلبة الطب % ٩٣.٨دنى لمعدالت القبول في جامعة البلقاء المركز بـ اال
  %. ٩٥.٠، والھاشمیة ب ٩٥.٨، والتكنولوجیا ب٩٣.٢وجامعة مؤتة ب %  ٩٤.٣ب 

  
حول تأثر الجامعات الرسمیة والخاصة بانخفاض نسب النجاح في الثانویة " السبیل"وأكد في سؤال ل

ً تراجع رسوم الساعات المعتمدة للجامعات الخاصة  العامة أن كلیھما ستتأثران باالنخفاض،متوقعا
  .خالل الفترة المقبلة% ١٠-٥بنسبة 

  
آالف طالب ممن یحق لھم االلتحاق بالجامعات الرسمیة والبالغ  ١٠وتوقع عویس استنكاف نحو 

المقاعد الجامعیة في طالب وطالبة،وھو ما یعني شغور عدد إضافي من  ٣٨٦ألف و ٢٦عددھم 
ًوجود توجھات لرفع رسوم الساعات المعتمدة للجامعات الرسمیة خالل الفترة  الجامعات الرسمیة،نافیا

  ".الحسین والطفیلة التقنیة"المقبلة أو إغالق جامعات المحافظات 
  

ً وطالبة من الطلبة األردنیین،) ٣٥٨٢٥(ولفت إلى أن مجلس التعلیم العالي قرر قبول  ویضاف  طالبا
  .إلى ھذا العدد ما تقبلھ الجامعات من الطلبة العرب واألجانب حسب االتفاقیات الثقافیة

  
المقررة للمكرمة الملكیة السامیة للقوات %) ٢٠(ویشمل نسبة ) ٣٥٨٢٥(وأوضح أن العدد الكلي 

ً للمكرمة الملكیة السامیة ) ٣٥٠(المقررة للمكرمة الملكیة السامیة للمعلمین، و%) ٥(المسلحة، و مقعدا
لثانویة في المقررة للطلبة األردنیین الحاصلین على شھادة الدراسة ا%) ٥(ألبناء المخیمات، و

المقررة للطلبة األردنیین الحاصلین على شھادة الدراسة الثانویة من خارج %) ٥(سنوات سابقة، و
ً تُخصص للطلبة المستفیدین من المكرمة الملكیة ) ٣٥٨٠(األردن، ویضاف للعدد المقرر أعاله  مقعدا

  .ف الخاصةالسامیة ألبناء العشائر في مدارس البادیة األردنیة والمدارس ذات الظرو
  

وتضم القائمة الطلبة المقبولین تنافسیا، وكذلك المستفیدین من المكارم الملكیة السامیة ألبناء العاملین 
والمتقاعدین من القوات المسلحة واألجھزة األمنیة، وأبناء المعلمین، وطلبة المخیمات، والمكرمة 

والمدارس ذات الظروف الخاصة،  الملكیة السامیة لطلبة العشائر األردنیة في مدارس البادیة،

  ١:الدستور ص/الكترونيالسبیل 
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والحاصلین على شھادات الثانویة العامة غیر األردنیة، والحاصلین على شھادات الثانویة األجنبیة، 
  .ومن اجتازوا امتحان التوجیھي في أعوام سابقة

  
ً في كلیات) ٨٠٠(وأشار عویس لقبول  ً مباشرا ً وطالبة قبوال الفنون والتصمیم في الجامعة : (طالبا

ألردنیة، والفنون الجمیلة في جامعة الیرموك، والتمریض في جامعة مؤتة، والطب البیطري في ا
العمارة في جامعة العلوم والتكنولوجیا (، وفي تخصصات )جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة

ة آل األردنیة، وھندسة العمارة في الجامعة األردنیة، وجامعة الیرموك، والجامعة الھاشمیة، وجامع
،وتوقع قبول )إناث في جامعة الحسین بن طالل/المركز، والتمریض/ البیت، وجامعة البلقاء التطبیقیة

ً في الجامعات األردنیة الرسمیة من حملة دبلوم كلیات المجتمع ضمن ) ١٠٠٠( طالب وطالبة تقریبا
  .وطالبة طالب ١٠٩٩أسس التجسیر، وبلغ عدد الطلبة غیر المقبولین ممن أساؤوا االختیار 

  
ً، إضافة ) ٤١٢٠٥(ولفت إلى أن العدد اإلجمالي المقرر لھذا العام ما مجموعھ  طالب وطالبة تقریبا

للعدد المقرر للطلبة العرب واألجانب المرشحین للقبول في الجامعات األردنیة حسب االتفاقیات 
ة والتي یتم قبول طلبتھا الثقافیة، والعدد المقرر للتخصیصات األخرى الواردة في أسس القبول النافذ

أبناء أعضاء ھیئة التدریس والعاملین في الجامعة، وطلبة التفوق (من قبل الجامعات مباشرة 
  ).الریاضي والفني
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  اسماء* المرشحون للقبول في العمارة والفنون باالردنیة 

  
  

 ٢٠١٧/٢٠١٦دعت الجامعة االردنیة الطلبة المرشحین للقبول على البرنامج الموازي للفصل األول 
ة القبول والتسجیل في الجامعة الستكمال إجراءات قبولھم وذلك یومي االثنین مراجعة وحد

  .من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانیة ظھرا  ٠٦/٠٩/٢٠١٦والثالثاء  ٠٥/٠٩/٢٠١٦
  

  .واعتبرت الجامعة كل من یتخلف عن التسجیل مستنكفا عن المقعد
  

  :وتالیا اسماء المقبولین 
  
  ةالفنون البصری -١
  

  ایھ منذر محمد القباني
  

  فرح انور منصور السنجالوي
  

  مالذ عثمان محمد شاویش
  

  رزان احمد عباس ابو جباره
  

  دنیا نادر عدنان الخلیل
  

  رفیف خالد عبد الرحیم دیاب
  

  لوجین عبد الرحمن ابراھیم الحناقطھ
  

  نور صالح عبد اللطیف الغزاوى
  

  ابرار ماجد عبد توبھ
  

  ساره ناصر عدنان عبد هللا
  

  راما انور خلف عبیدات
  
  ھندسة العمارة -  ٢
  

  براءه محمود محمد لصوي
  

  قصي نایف احمد حرب

  نیوزطلبة 
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  یاسین محمد عبد الرحمن الحالیقھ

  
  عبد هللا طالل محمد صومان

  
  راما معتصم جبرین مرار

  
  یارا مخلد عساف الرقاد

  
  اسامھ سھیل محمد الزبن

  
  شھد ابراھیم یوسف الفران

  
  كرم تیسیر صالح العیق

  
  ملك رامي محمد المجالي

  
  رزان نزار عمر ابو كشك

  
  زین الدین عبد هللا زیدان زیدان

  
  اسماء سامي فالح الحدید

  
  زید ماھر شفیق الكیالني

  
  امنھ یوسف عبد المھدى البستنجي

  
  شادن جابر سلیمان سلیمان

  
  مروه محمد عبد الرحمن حمدان

  
  بتول طارق زیاد شموط
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البلقاء  ٩٥الھاشمیة  ٩٤.٣الیرموك  ٩٥.٨التكنولوجیا  ٩٦.١طب االردنیة : القبول الموحد 
  ٩٣.٢مؤتھ  ٩٣.٨

  
  

یعقد وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور وجیھ عویس حالیا مؤتمر صحفي یعلن فیھ تفاصیل 
  :نتائج القبول الموحد في الجامعات الرسمیة 

  
  االردنیة

  ٩٦.١الطب البشري 
  ٩٤.٦طب األسنان 

  ٩٢.٢الصیدلة 
  ٩٢.٦دكتور صیدلة 

  ٩٦.٣دنیة الھندسة الم
  

  جامعة الیرموك
  

  ٩٤.٣الطب 
  ٩٠.١الصیدلة 

  
  ٩١.٥الھندسة المدنیة 

  ٨٨.٣المحاسبة 
  ٨٣.٣اللغة اإلنجلیزیة 

  
  العلوم والتكنولوجیا

  ٩٥.٨الطب 
  ٩٣.٦طب األسنان 

  ٩١.٧الصیدلة 
  ٩٢.٤دكتور صیدلة 

  ٩٤.٢الھندسة المدنیة 
  مؤتھ

  
  ٩٣.٢الطب 

  ٨٩الصیدلة 
  ٨٩.٧الھندسة المدنیة 

  ٧٨.٨حاسبة الم
  

  الجامعھ الھاشمیة

 شؤون جامعیة ومحلیة

  طلبة نیوز
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  ٩٥الطب 

  ٩٠.٣الصیدلة 
  ٩٣.١الھندسة المدنیة 
  ٨٤.١اللغة االنجلیزیة 

  ٨٦.١المحاسبة 
  

  جامعة البلقاء التطبیقیة
  

  ٩٣.٨الطب 
  ٨٩.٨الھندسة المدنیة 
  ٧٩.١اللغة اإلنجلیزیة 

  ٧٨.٦المحاسبة 
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  طلبة الثانویة بین حلم التخصص الجامعي وواقع القبول

  
سنة وینتظر بعدھا لیحقق فیحلمھ في تخصصھ في مجال ما، فمنذ  ١٢یدرس الطالب في المدرسة 

ً من الدراسة  الیوم االول یبدأ من عمر االبن یبدأ االھالي معھ التاسیس لتخصصھ المستقبلي انطالقا
  .المكثفة وبناء شخصیة قویة لدیھا االصرار والعزیمة في الوصول الى ھذا الھدف

ج القبوالت الجامعیة امس، بعد انتظار طویل من قبل االبناء والعائالت، فھذا القبول یأتي خرجت نتائ
ً التخصص وطبیعة المعدل المحدد بھ   .بناء على المعدل وایضا

في التخصص العلمي، بینت أن قبولھا في تخصص  ٩٣دانیة الجعبري و قد حصلت على معدل 
ً ان یدرس « : ق لتدرس ما تحب، تقولالمختبرات الطبیة، قد اسعدھا، واالن ستنطل من الصعب حقا

الطالب اربع سنوات كحد ادرنى في تخصص ال یرغب بھ، الن ھذه المشكلة سترحل معھ للمستقبل 
ً العمل في ھذا التخصص، وإن استطاع تجاوز شعوره سیؤدي بھ الى العمل دون  ویرفض تلقائیا

على القبول في التخصص الذي ارغبھ ولكل مجتھد  رغبة وھذا ینعكس على االداء واالنتاج، احمدهللا
  .»نصیب

  
، في التخصص االدبي، فقد قدم لدراسة ترجمة الفرنسیة ٨٢أما رامي ابراھیم الذي حصل على معدل 

معدلي منخفض بالنسبة للتخصصات الجیدة التي من الممكن أن « : ولكن لم یتم قبولھ، یضیف رامي
ن الجدید على البرنامج الدراسة الموازي لدراسة الترجمة، و وساقدم م. اعمل بھا مستقبال كشاب

بالرغم ان دراسة الموازي مكلفة، اال انني سأعمل وانسق بین دراستي وعملتي، فال یوجد حل غیر 
ً ان یكون . ذلك، كون وضع اسرتي بسیط وال تستطیع توفیر لي ھذه الرسوم المكلفة من المھم ایضا

. حاجة السوق للتخصصات وماھي التخصصات التي تعاني من البطالةلدى الطالب واھلھ وعي تام ب
فھنالك دراسات دائمة ینشرھا دیوان الخدمة المدنیة المسؤول عن التوظیف، و من ابرز ھذه 

معلم صف، تربیة ابتدائیة وطفل، معلم صف (التخصصات الجامعیة للذكور التي تم اشباعھا فھي 
تربیة وتعلیم، اللغة االنجلیزیة وآدابھا، اللغة (لإلناث فھي  ، أّما التخصصات الجامعیة)انجلیزي

  ).العربیة وآدابھا، شریعة ودراسات اسالمیة، تربیة ابتدائیة وطفل
  دور االھل في قبول التخصص

  
ویؤكد خالد محمد وھو معلم ، أن االھل یصابوا بقلق كبیر من قبول ابنھم في التخصص الذي یریده، 

تي ستبین إن كان حلم االبن وجھد االھل في تعلیمھ طوال ھذه السنوا وسھرھم الن ھذه اللحظة ھي ال
ً یوجد جامعات تدرس نفس . معھ في االمتحانات، ستحقق ام ال یوجد منافسة عالیة بدون شك وایضا

ً ھنالك برامج الموازي، ھنالك . التخصص وتكون بعیدة عن العاصمة ولكن بمعدل قبول اقل وایضا
ً یناسب وضعھ االقتصادي مجموعة من الحلو ل مقدمة للطالب و علیھ ان یختار منھ ما یناسبھ وایضا

  .حتى یضمن امكانیة االستمراریة في التعلیم والتخرج بسھولة للوصول الى سوق العمل
. ففي بعض االختیارات نتیجة عدم الدقة في االختیار تذھب فرصة الطالب في التعلیم المناسب لھ

ً یتم نشر عبر ا لصحف والمواقع االخرى المعدالت التي یتم من خاللھا قبول الطلبة في دوما
التخصصات، ومن الجید أن یطلع الطالب واالھل على ھذه النشرات فھي تسھل علیھم عملیة 

ً یوجد دوما منح خارجیة للطلبة مقدمة من جھات . االختیار وال تجعلھم یخطئون االختیار ایضا
  .ھنالك وعي واطالع تام على الخیارات المتاحة وبالتالي یجب ان یكون. متعددة

  
  ظاھرة البطالة نصب العین

  

  ٢٨:صالدستور 
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االخصائیة االجتماعیة امامة ابراھیم تجد أن القبول الجامعي یجب أن یتم على اسس، وعند التقدیم 
للتخصصات عبر شبكة االنترنت یظھر كل تخصص المعدل الذي یستطیع من خاللھ الطالب 

ً على الطلبة في االختیار الصحیح االلتحاق بھ، وھذا سھل   .كثیرا
ً تلعب العائلة دور كبیر في توعیة االبن ماذا یختار، وما ھي احتیاجات السوق، وھل سیكون  وایضا

فھنالك مؤشرات دائمة على التخصصات، وحتى ال . لھذا التخصص مستقبل یتناسب مع طموح االبن
ً في الدراسة وفي نھ فعملیة االختیار . ایة المطاف ینضم لصفوف البطالةیذھب عمر االبن ھباء منثورا

عملیة دقیقة وتبنى على معاییر واضحة، ویجب ان ال تكون مبنیة فقط على ماذا یرید االبن، الن 
  .ھنالك حدود معینة من حیث قبوالت اي تخصص من حیث المعدالت

ً ظاھرة البطالة فھي مقلقة و یجب ان ال ینساھا الطالب و ھو یختار التخصص، وال ننسى ایضا
فبحسب تقریر دائرة اإلحصاءات العامة الذي صدر أخیرا بین التقري ارتفاع معدل البطالة بمقدار 

، حیث بلغ  %١٣.٨في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى % ٢.٤
  .لإلناث للفترة نفسھا% ٢٥.١مقابل % ١١.١المعدل لدى الذكور 

لبة الذین یحق لھم تقدیم الطلبات ممن اجتازوا امتحان شھادة الدراسة الثانویة العامة فعدد الط 
طالبا،  ٢٧٤٠٢ھو ›››››››››››››››››››››››››››››››› التوجیھي‹›››››››››››››››››››››››››››››››

ویبلغ عدد الطلبة الذي تم التنسیب بھم من قبل . بالمئة فأكثر ٦٥من الحاصلین على معدالت 
ً وطالبة، في حین  ٣٦٥٧٥قد بلغ  ٢٠١٧/٢٠١٦جامعات األردنیة الرسمیة للعام الجامعي ال طالبا

ألف طالب وطالبة وفق الطاقة االستیعابیة  ٢٢نسبت ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي بقبول 
  .للجامعات
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  ألفا ٢١٦ألف طالب والموجود  ١٦٢استیعاب الجامعات الحكومیة : الزعبي

  
بین رئیس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي الدكتور بشیر الزعبي ان عدد الطلبة على مقاعد 

ً یبلغ نحو  الف طالب وطالبة على مستوى البكالوریوس والدراسات  ٢٩٢الدراسة الجامعیة حالیا
  ".الخاصة"الفا في  ٧٦الفا في الجامعات الحكومیة، و ٢١٦العلیا، منھم 
الف طالب وطالبة،  ١٦٢لفت الى ان الطاقة االستیعابیة للجامعات الرسمیة تقدر فقط بـ لكن الزعبي

الف، ما یشیر الى االرتفاع الكبیر العداد الطلبة بالجامعات الرسمیة عن  ١٠١في حین تبلغ بالخاصة 
  . طاقتھا االستیعابیة الحقیقیة

ألعیان لدى اجتماعھا امس برئاسة وذكر الزعبي خالل لقائھ لجنة التربیة والتعلیم في مجلس ا
الدكتور عبدهللا عویدات، ان الھیئة حددت معاییر لضمان الجودة والتصنیف لتمكین مؤسسات التعلیم 
العالي من التنافسیة المحلیة واإلقلیمیة والعالمیة ومواكبة التطورات، وتطبیقھا على كافة البرامج 

  .والمؤسسات التعلیمیة
كفاءة الجامعیة جاء للوقوف على جودة مخرجات البرامج الجامعیة التي تقدمھا ولفت الى ان امتحان ال
  .مؤسسات التعلیم العالي

وعرض لواقع التعلیم العالي وما یشھده من تطورات كبیرة ومھام الھیئة باالعتماد العام والخاص 
وانین واالنظمة وضمان الجودة والمركز الوطني لالختبارات، اضافة الى مراقبة مدى االلتزام بالق

  .والتعلیمات المتعلقة بالتعلیم العالي ومعاییر االعتماد وضمان الجودة
وفي لقاء منفصل، بحث اعضاء اللجنة مع رئیس جامعة البلقاء التطبیقیة الدكتور عبدهللا سرور 

اقد الزعبي قضیة عشرات االكادیمیین الذین انھیت خدماتھم في الجامعة، حیث اكد إمكانیة اعادة التع
  .معھم وصرف جمیع مستحقاتھم

من نظام الھیئة  ١٨اكادیمیا استنادا الى المادة  ٥٢وكانت الجامعة اتخذت قرارا بانھاء خدمات 
ً لعدم تقدیمھم البحوث الكافیة لترقیتھم  التدریسیة التي تعتبر خدمة أعضاء ھیئة التدریس منتھیة حكما

  سنوات على تعیینھم ٨بعد مرور 

  ٦:صالغد 
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  عالي ینفي وجود توجھات لرفع رسوم الدراسة الجامعیةوزیر التعلیم ال

  ألف مقعد فائض في الجامعات الرسمیة ١١
طالبا وطالبة ضمن قائمة  ٢٦٣٨٦وجیھ عویس عن قبول .اعلن وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي د

  .٢٠١٧ – ٢٠١٦رسمیة للدورة الصیفیة للعام الجامعي القبول الموحد للجامعات ال
وأظھرت نتائج القبول الموحد التي اعلنھا عویس في مؤتمر صحفي عقده في مبنى الوزارة امس 

مفاجأة كبیرة حین زاد الحد االدنى لمعدل القبول لتخصص الھندسة المدنیة في الجامعة االردنیة "
  ).٩٦.١(في تخصص الطب في الجامعة نفسھا على الحد األدنى لمعدل القبول ) ٩٦.٣(

ً وطالبة موزعین على  ٢٦٣٨٦ویشمل العدد اإلجمالي للطلبة المرشحین للقبول والبالغ   طالبا
" التوجیھي"الجامعات الرسمیة التسع، القبول التنافسي للطلبة األردنیین الحاصلین على شھادة 

والطلبة المستفیدین من المكرمة الملكیة ألبناء   ،"المغتربین"األردنیة، والطلبة من الدول العربیة 
العاملین في القوات المسلحة واألجھزة األمنیة، والمستفیدین من المكرمة الملكیة ألبناء المعلمین في 
وزارة التربیة والتعلیم والمستفیدین من المكرمة الملكیة ألبناء العشائر في مدارس البادیة األردنیة 

الخاصة، والطلبة المستفیدین من المكرمة الملكیة ألبناء المخیمات، وأبناء  والمدارس ذات الظروف
  .الشھداء

وأشار وزیر التعلیم العالي الى انھ سیتم إعالن نتائج قبول الطلبة الحاصلین على الشھادات األجنبیة 
أبناء الضباط ، وكذلك أبناء الدبلوماسیین األردنیین العاملین في السفارات األردنیة، و)غیر العربیة(

  .الذین یخدمون خارج المملكة في دورات عسكریة علیا لمدة عام فأكثر بعد تجھیزھا واعتمادھا
حسب معدالت " فئة إساءة االختیار"ویفترض أن یكون أعلن مساء أمس أسماء الطلبة غیر المقبولین 

طالبا  ١٠٩٩ھم القبول التنافسي والشواغر المتاحة في تخصصات الجامعات األردنیة ویبلغ عدد
  .وطالبة

وأعلن عویس ان عملیة تقدیم طلبات االنتقال من تخصص آلخر بدأت من خالل طلب الكتروني متاح 
ً من السادسة مساء امس وتستمر لغایة  على الموقع اإللكتروني لوحدة تنسیق القبول الموحد اعتبارا

ً من صباح غد العشارة من مساء غد، مشیرا الى بدء استقبال االستفسارات حول ن تائج القبول اعتبارا
  . الثالثاء وحتى نھایة دوام الخمیس المقبل
ً وطالبة اردنیین، من ضمنھم  ٣٥٨٢٥وكان مجلس التعلیم العالي قرر قبول  للمكرمة %  ٢٠طالبا

ً مكرمة أبناء المخیمات، و ٣٥٠مكرمة المعلمین، و%  ٥الملكیة السامیة للقوات المسلحة، و  ٥مقعدا
للطلبة %  ٥األردنیین الحاصلین على شھادة الدراسة الثانویة في سنوات سابقة، و للطلبة% 

ً لمكرمة  ٣٥٨٠األردنیین الحاصلین على شھادة الدراسة الثانویة من خارج األردن، إضافة الى  مقعدا
  . أبناء العشائر في مدارس البادیة األردنیة والمدارس ذات الظروف الخاصة

مقعد للقبول المباشر في كلیات الفنون  ٨٠٠یة، إضافة الى القائمة، وستتیح الجامعات الرسم
، والطب "مؤتة"، والتمریض في "الیرموك"والتصمیم في الجامعة األردنیة، والفنون الجمیلة في 

" األردنیة"، وھندسة العمارة في "العلوم والتكنولوجیا"، والعمارة في "التكنولوجیا"البیطري في 
إناث في / ، والتمریض"المركز/ البلقاء التطبیقیة"، و"آل البیت"اشمیة، والھ"، و"الیرموك"و
طالب وطالبة من حملة دبلوم كلیات المجتمع  ١٠٠٠، إضافة الى قبول حوالي "الحسین بن طالل"

  . ضمن أسس التجسیر
ان ، طب األسن% ٩٦.١وبلغت الحدود الدنیا لمعدالت القبول في الجامعة االردنیة في الطب البشري 

  %. ٩٦.٣، الھندسة المدنیة % ٩٢.٦، دكتور صیدلة % ٩٢.٢، الصیدلة % ٩٤.٦
 ٨٨.٣، المحاسبة % ٩١.٥، الھندسة المدنیة % ٩٠.١، الصیدلة %، ٩٤.٣، الطب "الیرموك"وفي 

  %. ٨٣.٣، اللغة االنجلیزیة %

  ٤+١:الدیار ص/٢+١:الرأي ص/٦:صالغد 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة ألردنــالجـــــــامعــــة ا       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan 
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

17 

یدلة ، الص% ٩٣.٦، طب األسنان % ٩٥.٨في تخصص الطب " العلوم والتكنولوجیا"وبلغت في 
  %. ٩٤.٢، الھندسة المدنیة % ٩٢.٤، دكتور صیدلة % ٩١.٧
، % ٧٨.٨، المحاسبة % ٨٩.٧، الھندسة المدنیة % ٨٩، الصیدلة % ٩٣.٢، الطب "مؤتة"وفي 
، اللغة % ٩٣.١، الھندسة المدنیة % ٩٠.٣، الصیدلة % ٩٥بلغت لتخصص الطب " الھاشمیة"وفي 

، الھندسة المدنیة % ٩٣.٨، الطب "البلقاء التطبیقیة"وفي %.  ٨٦.١، المحاسبة % ٨٤.١اإلنجلیزیة 
  %. ٧٨.٦، المحاسبة % ٧٩.١، اللغة اإلنجلیزیة % ٨٩.٨

، ٣٠٣٠" مؤتة"، ٢٨٣٥" الیرموك"، ٣٧٩٤" األردنیة"وبلغ عدد المرشحین للقبول في 
الحسین "، ٦٥١٨، البلقاء التطبیقیة ٢٢٦٣" آل البیت"، ٣٣٨٨٤" الھاشمیة"، ١٦٠٥" التكنولوجیا"

  .١٦٨٥، الطفیلة التقنیة ٢٢٦٠" بن طالل
مقعدا جامعیا  ١٠٧٨٤در بنحو وأشار عویس إلى وجود مقاعد فائضة عن عدد الطلبة المقبولین، ق

توزعت على الجامعات " البلقاء التطبیقیة"وأكثرھا في " الیرموك"زائدة عن العدد المقبول أقلھا في 
" آل البیت"، ٤٦٠"  الھاشمیة"، ١٦٠٩" مؤتة"، ١٩" الیرموك"، "األردنیة"مقاعد في  ٤٠٣بواقع 
  .مقعدا ١٢٧٢" الطفیلة التقنیة"، ٢٩٦١" الحسین بن طالل"، ٣١٤١" البلقاء التطبیقیة"، ٩١٩

أصول "، % ٩٦.٣" االردنیة"وبالنسبة للحد األدنى للقبول، فقد بلغ لتخصص الھندسة المدنیة في 
، وفي % ٦٥واللغة االنجلیزیة وآدابھا في فرع العقبة " الدین وانظمة المعلومات الحاسوبیة

، االدارة % ٩٣.٢الطب ": مؤتة" ، وفي% ٦٥والدراسات االسالمیة %  ٩٤.٣الطب ": الیرموك"
كان الحد : ، وفي العلوم والتكنولوجیا% ٦٥العامة والعلوم المالیة والمصرفیة والتربیة الریاضیة 

، وفي )٦٨.٨(واألدنى في تخصص التربة والري ) ٩٥.٨(االعلى للقبول من نصیب تخصص الطب 
المیاه والبیئة واللغة العربیة وادابھا واألدنى إلدارة %  ٩٥الحد االعلى لتخصص الطب ": الھاشمیة"

الحد األعلى لتخصص الھندسة المدنیة ": آل البیت"، وفي % ٦٥والتربیة الخاصة واإلرشاد النفسي 
الحد االعلى لتخصص ": البلقاء التطبیقیة"، % ٦٥.٣واألدنى القتصادیات المال واألعمال %  ٨٧.٤
  .تخصصات  ١٠واالدنى في %  ٩٣.٨الطب 

د الطلبة المقبولین ضمن قائمة المكرمة الملكیة السامیة ألبناء العشائر في مدارس البادیة وبلغ عد
  .طالبا وطالبة ٢٣٤٢االردنیة والمدارس ذات الظروف الخاصة 

في  ٢من البادیة الشمالیة و ٣طالب موزعین على  ٧وقبل في تخصص الطب من ابناء البادیة 
وتوقع عویس استنكاف عدد آخر من الطلبة %.  ٨٧للمعدل الوسطى ومثلھم في الجنوبیة بحد ادنى 

ممن یحق لھم االلتحاق بالجامعات الرسمیة، ما یعني شغور عدد إضافي من المقاعد الجامعیة في 
ً وجود توجھات لرفع رسوم الساعات المعتمدة للجامعات الرسمیة خالل  الجامعات الرسمیة، نافیا

  ".حسین والطفیلة التقنیةال"الفترة المقبلة أو إغالق جامعتي 
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  إعالن قائمة مسیئي االختیار وتقدیم طلبات االنتقال مساء األحد
  
  

قال وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور وجیھ عویس إن إعالن أسماء الطلبة غیر المقبولین 
  .ضمن فئة ممن أساءوا االختیار سیتم في تمام الساعة السادسة من مساء الیوم األحد

  
ئج القبول الموحد األحد إلى ان القائمة جاءت حسب معدالت القبول وأشار خالل مؤتمر إعالن نتا

) ١٠٩٩(التنافسي والشواغر المتاحة في تخصصات الجامعات األردنیة، ویبلغ عدد الطلبة فیھا 
  .طالبا

  
وأضاف ان عملیة تقدیم طلبات االنتقال من تخصص آلخر تبدأ من خالل طلب الكتروني متاح على 

، ولمدة ثالثة أیام بدءا من الیوم على ان www.admhec.gov.joبول الموحد موقع وحدة تنسیق الق
  .من أیلول الحالي ٦تنتھي في تمام الساعة العاشرة من مساء یوم الثالثاء 

  
، وكذلك )غیر العربیة(وتابع انھ سیتم إعالن نتائج قبول الطلبة الحاصلین على الشھادات األجنبیة 

ردنیین العاملین في السفارات األردنیة وأبناء الضباط الذین یخدمون قبول أبناء الدبلوماسیین األ
  .خارج المملكة في دورات عسكریة علیا لمدة عام وأكثر بعد تجھیزھا واعتمادھا

  ٢:صالرأي 
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  تلتقي رئیس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي" تربیة االعیان"
   

التقت لجنة التربیة والتعلیم في مجلس األعیان لدى اجتماعھا الیوم االحد برئاسة الدكتور عبدهللا 
  .عویدات رئیس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي الدكتور بشیر الزعبي

  
العتماد العام وعرض الزعبي لواقع التعلیم العالي وما یشھده من تطورات كبیرة ومھام الھیئة با

والخاص وضمان الجودة والمركز الوطني لالختبارات ، اضافة الى مراقبة مدى االلتزام بالقوانین 
  .واالنظمة والتعلیمات المتعلقة بالتعلیم العالي ومعاییر االعتماد وضمان الجودة 

  
الي من وقال ان الھیئة حددت معاییر لضمان الجودة ، والتصنیف لتمكین مؤسسات التعلیم الع

التنافسیة المحلیة واإلقلیمیة والعالمیة ومواكبة التطورات ، وتطبیقھا على كافة البرامج والمؤسسات 
التعلیمیة ، الفتا الى ان امتحان الكفاءة الجامعیة جاء للوقوف على جودة مخرجات البرامج الجامعیة 

  .التي تقدمھا مؤسسات التعلیم العالي 
  

ً بلغ نحو وذكر ان عدد الطلبة على مق الف طالب وطالبة على  ٢٩٢اعد الدراسة الجامعیة حالیا
الفا في  ٧٦الفا في الجامعات الحكومیة و ٢١٦مستوى البكالوریوس والدراسات العلیا ، منھم 

الف طالب  ١٦٢الجامعات الخاصة ، الفتا الى ان الطاقة االستیعابیة للجامعات الرسمیة تقدر ب 
  .الف ١٠١معات الخاصة وطالبة، في حین تبلغ بالجا

  
وفي لقاء منفصل بحث اعضاء اللجنة مع رئیس جامعة البلقاء التطبیقیة الدكتور عبدهللا سرور 
الزعبي قضیة عشرات االكادیمیین الذین انھیت خدماتھم في الجامعة، حیث اكد الزعبي إمكانیة اعادة 

  .التعاقد معھم وصرف جمیع مستحقاتھم 
  

من نظام الھیئة  ١٨اكادیمیا استنادا الى المادة  ٥٢وكانت الجامعة اتخذت قرارا بانھاء خدمات 
ً لعدم تقدیمھم البحوث الكافیة لترقیتھم  التدریسیة التي تعتبر خدمة أعضاء ھیئة التدریس منتھیة حكما

  .سنوات على تعیینھم ٨بعد مرور 

  ٢:صالرأي 
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  افتتاح معرض الجامعات األردنیة لمشاریع التخرج
  

یفتتح في الخامسة من مساء الیوم االثنین في زارا سنتر بوادي صقره معرض الجامعات األردنیة 
لمشاریع التخرج وتشارك فیھ الجامعات ھي الیرموك والعلوم التطبیقیة واالردنیة وااللمانیة االردنیة 

المعرض مشاریع التصمیم الداخلي والجرافیك لعام  واالمیركیة وفیالدلفیا و عمان االھلیة ویشتمل
٢٠١٦.

  ٢٤:صالرأي 
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  !مستقبل التعلیم في األردن  اإلستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة ترسم
  
  

  مفضي المومني. د
تحت الرعایة الملكیة السامیة سیتم غدا إطالق اإلستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة والتي 
أعدتھا اللجنة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة والتي أوعز بتشكیلھا جاللة الملك في رسالة وجھھا إلى 

وجیھ عویس وزیر التعلیم العالي في نیسان من .كل اللجنة برئاسة معالي درئیس الوزراء، والذي ش
لجنة، وكل لجنة مكونة من  ١٧العام الماضي، حیث عملت اللجنة من خالل لجان فرعیة وصلت الى 

مجموعة من الخبراء على مستوى الوطن حیث عملت اللجان على اإلعداد والتحضیر لعقد مؤتمر 
راتیجیة والذي سیكون غدا، حیث سیتم إطالق إستراتیجیة تنمیة الموارد وطني جامع إلطالق اإلست

البشریة ضمن محاورھا األساسیة وھي منظومة التعلیم، ورعایة الشباب، وسوق العمل والعمالة في 
األردن، حیث سیكون المجال الرئیس للنظام التعلیمي ابتداًء من مرحلة الطفولة المبكرة والتعلیم ما 

، ومرحلة التعلیم العام والتعلیم العالي الجامعي وكذلك التركیز على التعلیم المھني قبل المدرسة
ً إلى سوق العمل، وفق برامج وخطط تنفیذیة قابلة للتطبیق، ومؤشرات قیاس وتقییم والتقني وص وال

واضحة ومحددة، وكذلك تحدید أولویات اإلصالح في النظام التعلیمي في جمیع مراحلھ، وخیارات 
التمویل المتاحة وخطوات تطویر آلیات العرض والطلب لسوق العمل، وتفعیل دور القطاع الخاص 

ً إل ً تمھیدا ً وراسخا ً ثابتا قرار اإلستراتیجیة وطنیا ورسمیا ووضعھا موضع التنفیذ، لتصبح نھجا
للحكومات المتعاقبة للسنوات العشر المقبلة تؤكد على إحداث نقلة نوعیة لتطویر قطاعات التعلیم 

ً لنقلة نوعیة في قطاع ال تنمیة البشریة األساسي والتعلیم العالي والتعلیم التقني والتدریب المھني، تحقیقا
على المستوى الوطني، وكل ذلك یتطلب أسس واضحة تؤسس وتطور على واقع التعلیم حالیا، من 
مرحلة الطفولة المبكرة إلى التعلیم العام وكل مال یتعلق بھ من مؤثرات داخلیة وخارجیة، ومن بیئات 

المناھج الدراسیة ،  وتسھیالت تعلیمیة و تدریب وتأھیل المعلمین والمدربین ، و تطویر وتحدیث
وكذلك امتحان الثانویة العامة ، وقضایا التعلیم العالي بدًء من الموازي والحاكمیة والتشریعات والبنى 
التحتیة وإدماج التكنولوجیا في التعلیم والتمویل ، وسیاسات وأسس القبول في الجامعات الرسمیة 

دراسات وتحلیالت موسعة لمحور العمالة في والخاصة، وقطاع التعلیم المھني والتقني والتدریب ، و
األردن، وتعلیم الالجئین السوریین الذي أصبح من الملفات الرئیسة لوزارة التربیة والتعلیم األردنیة ، 
كل ھذه الملفات وغیرھا من األمور التي تدخل في باب تنمیة الموارد البشریة بتفصیالتھا عملت 

یخص مجاالت عملھا ووضعت تقاریر فرعیة تضمنت الواقع  اللجان على التقصي والبحث في كل ما
والتصورات واالقتراحات ومن ثم الخطط التنفیذیة، من ناحیة زمن التنفیذ والتمویل والتشریعات 
وغیرھا، وكما صرح رئیس اللجنة فقد اجتمعت اللجان مع جمیع الوزراء المعنیین، ومجالس النقابات 

ھم، كما دعت عددا من الخبراء والباحثین المختصین من المھنیة، واستمعت إلى وجھات نظر
القطاعات المختلفة لالستفادة من خبراتھم، وتمیز تشكیل اللجان بأنھ اخذ بعین االعتبار كل األطراف 
ذات العالقة في تنمیة الموارد البشریة ومعطیاتھا، لن أسھب كثیرا لكن سنرى غدا عمال ممیزا 

ردن بكل حلقاتھ وتشعباتھ وارتباطاتھ،ومعروف أن النظم التعلیمیة ھي یؤسس لمستقبل التعلیم في األ
ً للتقدم  المزود الرئیس للقوى البشریة الفنیة المدربة التي تواكب تطورات العصر وتكون عمادا
والتطور التكنولوجي الذي یساھم بشكل رئیس في التطور االجتماعي واالقتصادي المأمول، ونأمل 

تیجیة وتوصیاتھا جانب التنفیذ الفعلي وتكون خطة سیر للمرحلة القادمة ال تتغیر أن تأخذ ھذه اإلسترا

 مقاالت

  طلبة نیوز
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بتغیر الحكومات، لنفعل دولة المؤسسات وأؤكد على بعض النقاط التي یجب االھتمام بھا بشكل جدي 
بعد إطالق اإلستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة، مثل وجوب أن تأخذ قرارات وتوصیات 

والخطة التي وضعتھا منھجا تنفیذیا استراتیجیا للعشر سنوات القادمة، دون التأثر بتغیر  اللجنة
الحكومات واالجتھادات واآلراء الفردیة والشخصیة، إذ یجب النظر لنتاجات ھذه اللجنة نظرة جدیة 

مع  وتنفیذھا بكل ما فیھا من خالل ما تتضمنھ من تطویر للحاكمیة وتعدیل للتشریعات بما یتواءم
معطیات اإلستراتیجیة، إذ أن تنمیة الموارد البشریة إذا تم تنفیذ مفرداتھا اإلستراتیجیة بشكل صحیح، 
ستحمل معھا اإلصالح والتطور لجمیع األنظمة التعلیمیة من مرحلة ما قبل المدرسة إلى نھایة مرحلة 

كما أسلفت، من خالل  التعلیم العالي، والتي بدورھا ستكون الحامل الرئیس لالقتصاد والمجتمع
مخرجات على سویة عالیة تنافس المستویات العالمیة، فاألساس بناء اإلنسان واإلنسان أساس التنمیة، 

، )الدكتاتور الرشید(ولنا في تجربة مؤسس سنغافورة الحدیثة لي كوان یو وباني نھضتھا والذي سمي 
لقوانین واألنظمة وأنت أصلح لي اإلنسان حین طلب في بدایاتھ وزیر التربیة وقال لھ أنا سأصلح لك ا

والنظام التعلیمي، وھكذا انتقلت سنغافوره من دولة فقیرة بائسة یسودھا الفقر والفساد والفوضى إلى 
  .دولة متقدمة وباقتصاد حدیث في مصاف الكبار، وھكذا تبنى األوطان

الجھود، من مختلف فاإلستراتیجیة كما اعرف أخذت على عاتقھا تجمیع و تضافر وتكامل كل 
الجھات العامة والخاصة المعنیة بتنمیة الموارد البشریة ووزعت األدوار بشكل صحیح للخروج من 
حالة ضیاع الرؤیا وتشتت الجھود والقرارات الفردیة االرتجالیة، التي أوصلتنا إلى ما نحن فیھ، نرید 

جاد تقدم حقیقي، في كل مناحي فعال مؤثرا شامال ال بل ثورة بیضاء ناصعة محكمة، تعمل على إی
حمى هللا ....حیاتنا من خالل اإلنسان األردني، الذي إن أحسنا تعلیمھ وتأھیلھ سنصل إلى ما نرید

  .األردن
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  إصالح التعلیم العالي یحتاج إلى قیادات إصالحیة ولیس إلى قیادات عرفیة

  
  

  األستاذ الدكتور أنیس الخصاونة
  

تشھد عمان الیوم االثنین انطالق االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة برعایة ملكیة تؤشر 
إلى مدى األھمیة التي تولیھا القیادة السیاسیة لموضوع الموارد البشریة التي یشكل التعلیم العام 

عداد لھا والتحضیر لمادتھا ومقترحاتھا اإلصالحیة منذ ما والعالي مادة ھذا االستراتیجیة التي تم اإل
وفي الوقت الذي نقدر مقدار الجھود التي بذلت في شتى اللجان الرئیسیة والفرعیة التي . یقارب العام

تناولت مختلف محاور التعلیم ابتداء من مرحلة ما قبل المدرسة وانتھاء بالتعلیم التقني والعالي ، 
لعمل فإننا ینبغي أن نؤشر إلى ثالث قضایا مھمة یمكن أن تشكل حواضن أو وربط ذلك مع سوق ا

منطلقات إصالحیة إذا ما تم مراعاتھا في حین أن إغفالھا یمكن أن یبقي اإلصالح في مربعھ األول ، 
مربع التنظیر والخطابات التي نالت من مؤسساتنا التعلیمیة وأسھمت في تراجعھا في العقود الثالث 

  :الماضیة
اإلصالح الحقیقي في مؤسسات التعلیم وخصوصا التعلیم العالي یحتاج إلى موارد مالیة سخیة  -١

االستثمار في التعلیم .والتي بدون توفیرھا فإن خطط واستراتیجیات اإلصالح تبقى حبرا على ورق 
البشریة ومؤسساتھ مكلف جدا ویحتاج إلى دعم مالي مستمر لضمان النوعیة والجودة في أداء المواد 

، وابتعاث الھیئات التدریسیة إلى جامعات محترمة ، وبناء وإدامة المختبرات والمنشآت ، ودعم 
معظم قرارات اإلصالح في التعلیم العالي تبقى قرارات بدون أسنان . البحث العلمي والدراسات العلیا

)Teeth-less Decisions (یبرز السؤال ھل  وھنا. إذا لم یتم تأمین كلفة تنفیذ ھذه القرارات
الحكومة جادة في تأمین ھذا الدعم خصوصا وأن الجامعات ال یمكنھا زیادة رسوم الطلبة المقبولین 
على أسس المنافسة أو االستثناءات ؟؟ إن إلغاء التعلیم الموازي والذي نعتبره أصال تعلیم مناقض 

عات الرسمیة بدال من العوائد التي للدستور ، یقتضي توفیر ما مقداره مائتي ملیون دینار سنویا للجام
یمكن أن تفقدھا ھذه الجامعات جراء إلغاء ھذه البرامج فھل الحكومة قادرة على توفیر ھكذا مبالغ في 
الوقت الذي تبدوا عاجزة عن تعبید الطرق الرئیسیة في المملكة ؟؟ إن البعد المالي یشكل بعدا حیویا 

ن االعتبار ما یتطلبھ اإلصالح من إعادة نظر برواتب للتعلیم العالي خصوصا إذا ما أخذنا بعی
ومكافآت العاملین في الجامعات حیث أن خریجي بعض ھذه الجامعات یتقاضون رواتب بعد تخرجھم 

  .تزید على رواتب األساتذة الذین تتلمذوا على أیدیھم 
الواقع في  أن التنظیر إلصالح التعلیم العالي یختلف تماما عن تنفیذ اإلصالح على أرض -٢

الجامعات والمعاھد ، وإنني أتساءل ھنا ھل یمكن أن یتم إصالح التعلیم في الجامعات على ید نفس 
الذوات والشخوص الذین قادوا الجامعات على مدار العشرین سنة الماضیة وأوصلوھا لما أوصلوھا 

ھم ھم جزء من المشكلة إلیھ من تردي وتراجع؟ ال أعتقد بأن ھؤالء یمكنھم أنھ یكونوا إصالحیین ألن
، وأن تنفیذ اإلصالح یحتاج إلى شخصیات قیادیة إصالحیة بامتیاز بحیث یمكن لھذه الشخصیات 
التخلص من النمط التقلیدي في إدارة الجامعات والمعاھد ، والولوج في أسالیب جدیدة وإبداعیة سواء 

أو استخدام أسالیب مبتكرة في في تشخیص المشكالت ، أو النظر للمشكالت القدیمة بطرق جدیدة ، 
وفي ھذا الصدد فإن . مواجھة التحدیات ووضع الحلول للمشكالت التي تواجھھا الجامعات الرسمیة

اختیار القیادات الجامعیة ینبغي أن یستند إلى أسس تسھم في إفراز شخصیات یمكنھا أن تقود 
لوب البیروقراطیین والسلطویین اإلصالح بذھنیة وأسلوب العلماء ولیس بأسلوب بذھنیة عرفیة وأس

  .الذین یستندون في إدارتھم لمؤسساتھم على اإلجبار والعقوبات ولجان التحقیق وتكمیم األفواه

  طلبة نیوز
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تطویر وربط مخرجات التعلیم العالي في األردن بمتطلبات وحاجات سوق العمل لیس فقط في  -٣
ي المستقبل القریب في لیبیا األردن ولكن في خارج األردن وخصوصا في دول الخلیج العربي وف

إن إصالح وتطویر التعلیم وتحسین مخرجاتھ سیشكل بالتأكید ضغطا ھائال على سوق العمل . والیمن
المحلي والذي ھو أصال یفتقر لعدم المرونة والقدرة على استیعاب مئات اآلالف من الخریجین من 

عداد الخریجین العاطلین عن العمل تؤشر ونعتقد بأن الوفرة الھائلة في أ. الجامعات األردنیة سنویا
بشكل ال جدال فیھ إلى عدم قدرة االقتصاد األردني المتواضع على استیعاب مخرجات التعلیم التي 

إن التخطیط إلصالح التعلیم وتطویره . تشھد ضغطا كبیرا نتیجة اإلقبال الكبیر على التعلیم الجامعي
خطط لھا لزیادة حصة المملكة من فرص العمل في ینبغي أن یوازیھ بالضرورة جھود مدروسة وم
وبغیر ذلك فإن إصالح التعلیم العالي وتطویره بدون . المملكة العربیة السعودیة ودول الخلیج العربي

ربط ذلك بأسواق العمل الخارجیة وخصوصا الخلیجیة لن یغیر األرقام الفلكیة في البطالة والبطالة 
  .خاصةالمقنعة في المؤسسات العامة وال

إصالح التعلیم العالي یحتاج إلرادة القیادة السیاسیة العلیا ونحن ھنا نسمي األشیاء بمسمیاتھا  -٤
لنقول أن االصالح یحتاج إلرادة أولي األمر وفي حاتنا ھذه نتحدث عن إرادة جاللة الملك إذ أننا فقدنا 

ي حرمت الجامعات من الرسوم الثقة بوعود الحكومات المتعاقبة وخطاباتھا المنمقة في الوقت الذ
الحكومات إذا ترك لھا األمر لن تفعل الكثیر . التي كانت تجمعھا باسمھا على مدار عقدین من الزمن

نعول على . من أجل الجامعات وأنا أشعر بأن التعلیم العالي ھو لیس من أولویات ھذه الحكومات
ساسي والعالي ونعتقد بأن الحكومات تھتم اھتمام الملك بموضوع الموارد البشریة والتعلیم بشقیة األ

في أي قضیة تشعر بأن الملك مھتم فیھا ویولیھا عنایتھ فھل تلتقط حكومة الملقي اإلشارة من 
اھتمامات الملك ورعایتھ لمؤتمر الموارد البشریة غدا؟؟سؤال ستجیب علیھ الشھور القادمة لھذه 

  ...الحكومة إذا ما قدر لھا البقاء في السلطة



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة ألردنــالجـــــــامعــــة ا       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan 
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

25 

 ناتاعال

 ٢٣:الغد ص/١٠:ص الرأي
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 ١٥:الدستور ص/٣٤:ص الرأي
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  بلدة زمال -خولھ خلیل عارف كوكش  -
  
  ضاحیة االمیر راشد -فراس اسماعیل فارس یوسف الھندي  -
  
  المفرق - عبدالرحیم أحد زریقات » محمد علي« -
  
  بیت راس - عواد خلیل السكجي  -
  
  حي نقب الدبور -سمیر أحمد المفلح الكلوب  -
  
  اللویبدة -لمیس احمد یوسف  -
  
  خلدا -حسن احمد صالح السیالوي  -
  
  ماركا الجنوبیة -المھندسة لینا عبدالوھاب العوران  -
  
  المزار الجنوبي -الحاجة فوزیة محمد إعبید الطراونة  -
  
  بیادر وادي السیر -ابراھیم جریس كفوري  -
  
  عجلون - لیلى جریس مرشود الربضي  -
  
  ة المنورةشارع المدین - ممدوح عبدالرحمن محمد الحالق  -

 وفیات

 الرأي
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  وزارة الشباب حظرت استخدام مقرات ومرافق االندیة الریاضیة والھیئات الشبابیة
ألغراض انتخابیة الي مترشح او استخدام اي مواد دعائیة انتخابیة باسم النادي 

  .تحت طائلة المسؤولیة
  

  نقابة اصحاب مكاتب المساحة حذرت من اشخاص ینتحلون صفة المساح
المرخص ویقومون باعمال مساحیة مختلفة في الوقت الذي اكدت فیھ انھا ستالحق 

النقابة نصحت المواطنین والمستثمرین وشركات المقاوالت .. المخالفین قضائیا
مل مباشرة مع المساحین المرخصین حفاظا على واالسكان والمكاتب العقاریة التعا

  .دقة وقانونیة المعامالت والحقوق العقاریة
  

 ٤٦٥١٠٦( عالمیا طالبتھا الحكومة بدفع  شركة مشروبات كبرى ومشھورة  (
دنانیر وفي حال تخلفھا عن تسدید ھذا المبلغ سیحجز علیھا وفقا لقانون االموال 

.االمیریة

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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 أن رئیس الحكومة ھاني الملقي كلف فریقا في » صنارة الدستور«لـ    یةكشفت مصادر حكوم
أداء المستشارین االعالمیین في الوزارات والمؤسسات   ملف خاص لتقییم  باعداد  الرئاسة

الحكومیة ، وبحسب مصادر معنیة فان خطة الرئیس االصالحیة تتجھ لتخفیض أعداد 
 . المستشارین على ضوء نتائج عملیة التقییم

  قامت الھیئة المستقلة لالنتخاب بوضع تقریر معھد اإلعالم األردني الخاصة بأداء وسائل
أكبر مساحة تغطیة للشأن » الدستور«اإلعالم خالل فترة الترشح والتي حققت بھا جریدة 

على كافة صفحاتھا الخاصة بوسائل التواصل  ٢٠١٦االنتخابي لالنتخابات النیابیة 
 .االجتماعي

  الدبلوم «أمس لجنة متابعة أوضاع كلیات المجتمع، وتم التباحث حول آلیات تطبیق اجتمعت
 .وسبل ادخالھ حیز التنفیذ واستقبال طلباتھ» الفني

  أصدرت وزارة الشباب تعمیما بحظر استخدام مقرات ومرافق األندیة الریاضیة والھیئات
 .الشبابیة ألغراض انتخابیة، تحت طائلة المسؤولیة

 موعة من الشباب مبادرة شبابیة تمثلت بتوفیر سیارات إلیصال الناخبین ألمكان أطلق مج
، وكتب ٢٠١٦االقتراع یوم العشرین من أیلول الجاري ألداء حقھم في االنتخابات النیابیة 

 .(شباب یبذل ووطن معطاء/ مؤسسة نشمي للعمل الشبابي(على السیارات 
 ر والتوزیع، بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى تواصل مجموعة دار الیازوري العلمیة للنش

ورابطة الكتاب األردنیین، إقامتھا لمبادرة الرصیف الثقافي بمناسبة الیوم العالمي للكتاب 
وحفظ الحقوق، وذلك في منطقة العبدلي مقابل مجلس األمة، حتى نھایة شھر تشرین األول 

 .المقبل
 شار المكثف لنقاط الغلق األمنیة المتعددة شكا عدد من سالكي الطریق الصحراوي من االنت

مرات في ظل غیاب التنسیق مما ) ٦(مشیرین الى ان الحافلة الواحدة یتم توقیفھا اكثر من 
 یسھم في تعطیل المواطنین لفترات زمنیة طویلة

  االشارة الضوئیة التي تم تركیبھا مؤخرا بالقرب من نفق الصحافة أدت الى مضاعفة
، والذي صار یمتد الى الشوارع الفرعیة المحاذیة لجوار االشارة ، كما  االزدحام المروري

 . انسحبت االزمة المتداد الشارع المؤدي الى مبنى ادارة التنفیذ القضائي القدیم
  ٢٠١٦أعلن اتحاد الكتاب واألدباء األردنیین، عبر بیان خاص، أن عنوان جائزة القدس للعام 

، أما ٥/١١/٢٠١٦وأن آخر موعد لتسلیم األبحاث ھو  ،»الھاشمیون وأوقاف القدس«ھو 
 .٢٦/١١/٢٠١٦إعالن النتائج فیسكون في یوم السبت 

  الشارقة  -تبدأ منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة الفعالیة الترویجیة لجائزة الیونسكو
 .للثقافة العربیة وذلك مساء الیوم في عمان

 صنارة الدستور 
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  قدمت یوم أمس، في آخر أیام طعون الناخبین بترشیح المرشحین لالنتخابات

بمرشحین لدى محكمة استئناف عمان، لیرتفع عدد  طعون جدیدة ٤النیابیة المقبلة، 
طعون، یتوقع البت بھا خالل أیام، بحسب قانون  ٩الطعون بالمرشحین الى 

فترة الطعون بالمرشحین امتدت ثالثة أیام، بعد فتحھا منذ یوم الجمعة، . االنتخاب
فیما ستقوم الھیئة المستقلة بعد البت بھذه الطعون باصدار جداول المرشحین 

  .والقوائم االنتخابیة بالصورة النھائیة
 
  یرعى وزیر المیاه حازم الناصر والسفیرة األمیركیة في عمان الیس ویلز بعد غد

االربعاء الحفل الختامي لمشروع إدارة المیاه المنزلیة في الزرقاء، والذي یندرج 
الممولة من مؤسسة تحدي االلفیة االمیركیة، والبالغ ضمن مشاریع تحدي االلفیة، 

  . الحفل یقام في فندق جراند حیاة عمان. ملیون دوالر ٢٧٥مجمل كلفتھا 
  
  خالد مشعل، الموجود " حماس"رئیس المكتب السیاسي لحركة المقاومة اإلسالمیة

العزاء بوالدتھ التي توفیت أول من أمس، صرح منذ یوم أمس في عمان لتقبل 
. أمس بانھ تلقى التعازي، عبر اتصال ھاتفي من الرئیس الفلسطیني محمود عباس

كما تلقى مشعل التعزیة ھاتفیا من أمیر قطر الشیخ تمیم بن حمد ال ثاني والرئیس 
  . التركي رجب طیب اردوغان

 
  لم تجد محاوالت واتصاالت عدیدة، جرت على مدى عدة أیام، في اقناع بلدیة

" جویریة بنت الحارث"الرصیفة بجمع النفایات المتراكمة في حاویة مدرسة 
االعدادیة للبنات في الجبل الشمالي، ما ترك ساحة المدرسة مكرھة صحیة تشكو 

  .منھا المدرسات والطالبات واھالیھن
  
  
  

  سناء الصمادي:اعداد
 

 الغدزواریب 
  


