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  المـــــــــــوضـــــوع

  
  الصفحة

  أخبار الجامعة
  ٣  "الدولي التاسع لتاریخ بالد الشام في كتاب  توثق أعمال المؤتمر" األردنیة

  ٤  "األردنیة"تنشر تفاصیل رفع رسوم " الغد"

  ٥  الجامعة األردنیة ترفع رسوم الدراسات العلیا والموازي والدولي
  ٦  "األردنیة"تفاصیل رفع رسوم 

ي، الدراسات االستراتیجیة یحصل على تصنیفین عالمیین في مجالي الدفاع واألمن الوطن
  والسیاسة الخارجیة والشؤون الدولیة

٩  

  ١٠  افتتاح وحدة للطب والمعالجة النفسیة في مستشفى الجامعة األردنیة
  ١١  من الموازي“ االردنیة“ملیون دینار االرباح السنویة لـ ١٢.١: ذبحتونا

  ١٢  تستعد إلجراء انتخابات اتحاد الطلبة الشھر المقبل'' االردنیة''
  ١٣  على الیرموك وتظفر بلقب خماسي الكرةاألردنیة تتغلب 

  شؤوون جامعیة 
  ١٤  االوقاف تعتزم ابتعاث الطالب للحصول على بكالوریوس او دبلوم في الشریعة االسالمیة

  ١٥  ربط تعیین رئیس الجامعة الرسمیة بتوصیة مجلس األمناء
  ١٦  لرفع الرسوم" الیرموك"ال نیة لدى : الموسى

  ١٨  التحاد الجامعات العربیة آذار المقبل ٤٧الدورة  الشرق األوسط تستضیف
  ٢٠  في العلوم والتكنولوجیا االردنیة" صیانة سیارات الھایبرد"

  ٢١  وفد من رجال الدین بالجیش االمریكي یزور جامعة العلوم اإلسالمیة

  ٢٢  طالب توجیھي على خلفیة اعتصام أمام جامعة الیرموك ٣اعتقال 

  ٢٣  م بحوث ماجستیر ودكتوراةیدع" البحث العلمي"

  ٢٤  تعرض حرس جامعة آل البیت إلطالق نار 

  ٢٥  للدراسة الخاصة) التوجیھي(توجھ لرفع رسوم امتحان 

    مقاالت

  ٢٦  عمر عیاصرة//  رفع الرسوم الجامعیة

ّش"كیف    ٢٧  ماجد توبة//  !الطلبة العرب؟" نطف

  ٢٩  علي العزام // "الي ؟؟؟لماذا تخسر الجامعات الرسمیھ وتعاني العجز الم"

  ٣١  حالة الطقس

  ٣٢  الوفیات

  ٣٣  عین الرأي

  ٣٤  صنارة الدستور

  ٣٥  زواریب الغد

  ٣٦  عناوین الصحف الیومیة

الصحفي  محتویات التقریر

 الیومي
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توثق أعمال المؤتمر الدولي التاسع لتاریخ بالد الشام في كتاب" األردنیة  " 

الد  ات ب ات ودراس ائق والمخطوط ز الوث ن مرك ع
لجامعة األردنیة، صدر المجلد الثاني من الشام في ا

  .وقائع المؤتمر الدولي التاسع لتاریخ بالد الشام

اول  ذي یتن د ال ذ «المجل الد الشام من ي ب ة ف الزراع
اني د العثم ة العھ ، »أواخر العھد البیزنطي إلى نھای

وان  رة عن ذه الم ل ھ یل «حم اه والمحاص المی
ام الد الش ي ب ة ف ر »الزراعی ن تحری اء م . د، وج

ائق  ز الوث دیر مرك ت م دنان البخی د ع محم
والمخطوطات ودراسات بالد الشام، وحسین محمد 

ي  وتي، ف ر،  ٧٤٢القھ ع الكبی ن القط فحة م ص
 ً ؤتمر  ١٣متضمنا ً ودراسة تتناول موضوع الم بحثا

ھ ف جوانب ن مختل ة : م ي منطق اه ف ة والمی الزراع
تنباطھ، التنجیم والزراعة  اء وطرق اس مؤاب، الم

اه  في بالد ع المی م توزی ة، نظ الشام، المنشآت المائی
ة  ة البعلی اطق الزراع ي من اء ف ان، الم ل لبن ي جب ف
ر  ع عش رنین التاس الل الق رقي األردن خ ي ش ف
قایتھا،  یدا وس ة ص ین، زراع رین المیالدی والعش
مصادر المیاه في منطقة البلقاء، طواحین المیاه في 

ى والمعط ل األعل ة الجلی ات وادي القرن في منطق ی
ین  ین محكم افة لبحث ام، إض الد الش ي ب ة ف المائی

  .باللغة اإلنجلیزیة

ي  رى ف دي، ی ن حسنة الكن المجلد الذي یھدیھ الدكتور البخیت إلى ذكرى فاتح جند األردن شرحبیل ب
ة  ار الزراع بیل إظھ ي س ذل ف ي تب ة، الت ود العلمی ى الجھ ة إل افة مھم كل إض ھ یش ھ أن ھ ل یاق تقدیم س

الد الشام، وتكتسب دراساتھ والتقنیات المائ ي ب ي أواخر العصر البیزنطي ف ت تستخدم ف یة التي كان
دتي  ؤاب وخاصة بل ة م ي منطق اه ف ة للزراعة والمی ورة حی رز ص ا تحاول أن تب ة خاصة كونھ أھمی

  .القصر والربة

الجامعة األردنیة، جامعة دمشق، جامعة الیرموك وصندوق دعم البحث العلمي في وزارة التعلیم 
  .لعالي، أسھمت جمیعھا في دعم نشر المجلد ورؤیتھ النورا

  
  

 أخبار الجامعة 

  ١٠/٢/٢٠١٤اإلثنین                                                                                 ١٩: الرأي ص+ أخبار األردنیة 
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  % ٤٠ -  ٢٥زیادة رسوم برنامج الموازي بنسب 
  "األردنیة"تنشر تفاصیل رفع رسوم " الغد"

  
ین  - تیسیر النعیمات ة، ب ة األردنی ي الجامع وازي ف امج الم ة لبرن تراوحت نسبة رفع الرسوم الجامعی

  .س الجامعة للصنادیق والشؤون المالیة الدكتور مأمون الدبعي، بحسب مساعد رئی% ٤٠ - ٢٥
  

غ نحو " الغد"وقال الدبعي في تصریح إلى  امج الماجستیر بل ا %  ٧٠أمس، إن معدل الزیادة لبرن فیم
و  دكتوراة نح امج ال غ لبرن امج % ٨٥بل انیة لبرن ات اإلنس ي الكلی ع ف بة الرف ى أن نس یرا ال ، مش

  %. ٨٠" العلمیة"وفي %  ٦٠الماجستیر بلغت 
  

ن  ارا م نھم اعتب ن سیقبل م ى م ل عل الیین، ب وأكد أن الرسوم الجدیدة لن تطبق على طلبة الجامعة الح
العام الدراسي المقبل، مشیرا الى أن معدل رفع الرسوم في الكلیات اإلنسانیة لبرنامج الدكتوراة وصل 

  %. ٩٠لنفس البرنامج " العلمیة"، فیما بلغ في % ٨٠الى 
  
ى أن وأ ب، مشیرا ال ة الطال ى دراسات كلف اء عل ن بن م یك ة ل ي الجامع د الرسوم ف كد الدبعي أن تحدی

  .من الكلفة الحقیقیة لدراسة الطالب وفق البرنامج العادي%  ٥٠الجامعة تتحمل ما نسبتھ 
  

ي  ب ف ذلك الراغ تھ، وك ة دراس ا كلف ات العلی ام الدراس ي إتم ب ف ل الراغ ل أن یتحم رى أن األص وی
ى الد ات الرسمیة والخاصة أعل ن الجامع د م ي العدی راسة على البرنامج الموازي، مبینا أن الرسوم ف

  ".األردنیة"منھا في 
  

ا  ات العلی رامج الدراس دة لب اعات المعتم وم الس ع رس رر رف ة ق ة األردنی اء الجامع س أمن ان مجل وك
  .عة الدكتور اخلیف الطراونةوالموازي العادي اعتبارا من العام الجامعي المقبل، وفق رئیس الجام

ـ ة ل د الطراون د"وأك س، " الغ ن أم ادي "أول م امج الع مل البرن ع ال یش ول (أن الرف الوریس القب بك
  ".ملیون دینار ٢٠.٥الذي یكلف الجامعة سنویا ) الموحد

  
ة  ة الحقیقی ة الكلف اء لتغطی ادي ج وازي الع ا والم ات العلی امجي الدراس ى برن ع عل ح أن الرف وأوض

ي للدرا ي ظل العجز ف سة، فیما یحقق البرنامج الدولي ربحا للجامعة، مبینا أن ال خیار أمام الجامعة ف
ة  ة ال تغطي كلف ن أن الرسوم الجامعی ة ع ا، والناجم ي تتحملھ ة الت ة للكلف موازنتھا وعدم دفع الحكوم

  .ديالدراسة، إال رفع الرسوم على البرامج الثالثة، لكن الرفع ال یشمل البرنامج العا
  

  ١٠/٢/٢٠١٤اإلثنین                                                                                                     ١/٥: الغد ص
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 الجامعة األردنیة ترفع رسوم الدراسات العلیا والموازي والدولي

 
وازي  ا والم رامج الدراسات العلی دة لب قرر مجلس أمناء الجامعة األردنیة رفع رسوم الساعات المعتم
ف  دكتور اخلی ة ال یس الجامع ق رئ ل، وف ام الجامعي المقب ن الع ارا م دولي، اعتب العادي، والموازي ال

  .اونةالطر
 

ادي "في تصریح صحفي أمس، " الغد"وأكد الطراونة لـ امج الع الوریوس "أن الرفع ال یشمل البرن بك
  ."ملیون دینار ٢٠.٥الذي یكلف الجامعة سنویا " القبول الموحد

 
ي  ة الت وأكد الطراونة، أنھ ال خیار أمام الجامعة في ظل العجز في موازنتھا، وعدم دفع الحكومة للكلف

ا ا ة تتحملھ ة الناجم ة الدراسة"لجامع ة ال تغطي كلف ن أن الرسوم الجامعی ى "ع ع الرسوم عل ، إال رف
  .البرامج الثالثة، مشددا على أن الرفع ال یشمل البرنامج العادي

 
ة  ة الحقیقی ة الكلف اء لتغطی ادي، ج وازي الع ا، والم ات العلی امجي الدراس ى برن ع عل ین أن الرف وب

ى الفصل الدراسي "ى البرنامج الدولي ربحا للجامعة، نافیا للدراسة، فیما یحقق الرفع عل أي تغییر عل
  ."الصیفي، بل سیبقى فصال دراسیا واحدا

 
س  ن أم وكان وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور أمین محمود أكد في تصریح صحفي أول م

  .عدم وجود توجھ لرفع رسوم الساعات المعتمدة في الجامعات الرسمیة
 

ى أن وش ود عل ي "دد محم ز ف م العج ا رغ ة حالی ومھا الجامعی ع رس زم رف میة ال تعت ات الرس الجامع
  ."موازنات العدید منھا

 
رارات " ذبحتونا"ویذكر أن الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة  أكدت في تصریحات سابقة وجود ق

ل د ام المقب ة للع وم الجامعی ع الرس میة برف ات الرس بعض الجامع ة ل یم داخلی س التعل ة مجل ون معرف
 .العالي

  ١٠/٢/٢٠١٤معظم المواقع اإلخباریة             اإلثنین                            + ١/٣: األنباط ص+  ١/٥: الدستور ص
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  "األردنیة"تفاصیل رفع رسوم 

ن االحوال رسوم . أعلن رئیس الجامعة االردنیة د اي حال م ع ب ن ترف اخلیف الطراونة ان الجامعة ل
  .الساعة المعتمدة للطالب المقبول على البرنامج التنافسي العادي للبكالوریوس

وازي وقال انھ سیتم رفع الرسوم وفقا لدراس ات تحلیلیة قام بھا مختصون على طالب البكالوریوس الم
ن  ا بنسبة تصل م افس للدراسات العلی ى % ٣٥والتن ام %٤٠ال ولین للع ة المقب ى الطلب - ٢٠١٤، عل

  .ولن تمس الطلبة الدارسین حالیا على مقاعد الدراسة ٢٠١٥

ى واضاف ان الجامعة لم تجد حال لوقف نزیف العجز السنوي المتراكم لدی ھا اال برفع تلك الرسوم عل
افس  فئتي الطلبة من الموازي البكالوریوس والدراسات العلیا، مؤكدا انھ لن یتم المس برسوم طلبة التن

ب  ة الطال  ٢٢٧٢البكالوریوس وھم باالساس تدفع عنھم الجامعة نصف كلفتھم الحقیقیة، حیث تبلغ كلف
ا  ب فعلی دفع الطال ارا، ی ا تب ١١٤٤دین ارا، فیم ن دین نویا ع ة س دفعھا الجامع ي ت ة الت ة الحقیقی غ الكلف ل

  .ملیون دینار ٢٠الطلبة المقبولین تنافسیا حوالي 

غ  ً یبل ً صافیا ً سنویا ة ) ٦(وقال الطراونة ان الجامعة تتحمل فعلیا عجزا ع الطلب ن جمی ار م ین دین مالی
ة  م مقارن ا ت ك إذا م ة، وذل درجات العلمی رامج وال ع الب ى جمی ولین عل ة المقب مجموع الرسوم الجامعی

ً مع الكلفة الفعلیة التي تتحملھا الجامعة سنویا   .المحصلة سنویا

ادة الرسوم . ووفق مساعد الرئیس للصنادیق والشؤون المالیة د ان متوسط نسبة زی دبعي، ف امون ال م
وازي امج الم ة للبرن غ /الجامعی ة یبل ات العلمی انیة والكلی ات اإلنس ع الكلی الوریوس لجمی %) ٣٩(بك

امج %) ٤٠(و ى البرن ً عل نویا ولین س ة المقب دد الطلب بة ع غ نس ا تبل والي، بینم ى الت عل
  .(%٧(بكالوریوس إلى مجموع طلبة الجامعة /الموازي

بكالوریوس بعد / بكالوریوس، أقل من رسوم البرنامج الدولي/ وبین انھ تبقى رسوم البرنامج الموازي
  .الزیادة المقترحة على الرسوم الجامعیة

وازي  امج الم ى رسوم البرن ادة المقترحة عل د إجراء الزی ة بع / كما سیكون أعلى سقف رسوم جامعی
  .دینار للساعة المعتمدة، وذلك لكلیتي الطب وطب األسنان) ٢٠٠(بكالوریوس 

دم وجود / وبین الدبعي انھ ستؤدي الزیادة المقترحة على رسوم البرنامج الموازي ى ع الوریوس إل بك
لیة من كلیات الجامعة، بحیث تغطي الرسوم المحصلة من الطالب كلفة دراسة الطالب عجز لدى أي ك

غ  نوي یبل ر س ق وف ع تحقی ھ ) ٣.٧(م ا مجموع ار، وبم ون دین رج ) ٢١.١(ملی ى تخ ار حت ون دین ملی
ي / كما ستؤدي الزیادة المقترحة على البرنامج التنافسي. الطلبة ب ف ة الطال ة كلف ى تغطی الماجستیر إل

وفر السنوي جمیع ا غ صافي ال ث یبل وم، بحی ات الزراعة واآلداب والعل دا كلی ات ع ف ) ٢٨٧(لكلی أل
ا مجموعھ  ة) ٨٦١(دینار وبم ى تخرج الطلب ار حت ف دین ى رسوم . أل ادة المقترحة عل وستؤدي الزی

وم/ البرنامج التنافسي ي الزراعة والعل دا كلیت ات ع ع الكلی ي جمی ب ف ة الطال  الدكتوراة إلى تغطیة كلف
ا مجموعھ ) ١٢٨(وبحیث یبلغ صافي الوفر السنوي  ار وبم ف دین ى تخرج ) ٥١٢(أل ار حت ف دین أل

  .الطلبة

  ١٠/٢/٢٠١٤ثنین                                                بالد الشام                                 اإل+طلبة نیوز 
 



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
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وازي امج الم وم البرن ى رس ة عل ادة المقترح تؤدي الزی ا س ي/ كم امج التنافس الوریوس والبرن / بك
ى ملیون دین) ٢٢.٥(ملیون دینار وبما مجموعھ ) ٤.١(ماجستیر ودكتوراة إلى وفر سنوي یبلغ  ار حت

  .تخرج الطلبة

ب التنافسي  ن دراسة الطال وبحسب دراسة اعدھا خبراء بالجامعة، فان الكلفة التي تتحملھا الجامعة ع
ن الرسوم  ة م ھ الجامع ذي تحقق وفر ال ان ال دبعي ف لمرحلة البكالوریوس والتي تحدث عنھا للدستور ال

امج ى البرن ول عل ً والمقب ب سنویا وازي الجامعیة التي یدفعھا الطال غ /الم الوریوس یبل ً ) ٩١(بك ارا دین
ة  ة كل كلی ن طلب ً عن كل طالب كما اظھرت الدراسة انھ ال تغطي الرسوم الجامعیة المحصلة م سنویا
د  ة أح ة لطلب ة الفعلی الوریوس الكلف وازي لدرجة البك امج الم ى البرن من كلیات الجامعة والمقبولین عل

  .تسع عشرة كلیة عشر كلیة من كلیات الجامعة والبالغ عددھا

نوي  وفر الس افي ال دبعي ص ب ال غ وبحس ا یبل وفر(كم ز-ال ة ) العج ن الطلب ة م ھ الجامع ذي تحقق ال
  .ملیون دینار) ٢(بكالوریوس / المقبولین على البرنامج الموازي

امج  ى البرن ول عل ً والمقب نویا ب س دفعھا الطال ي ی ة الت وم الجامعی ط الرس غ متوس ا یبل كم
داره  ٥٢٢٥بكالوریوس /الدولي ً مق را ق وف ة تحق ي أن الجامع ذي یعن ً ) ٢٩٥٣(دینارا، األمر ال ارا دین

ً عن كل طالب من الطلبة المقبولین على البرنامج الدولي   .بكالوریوس/ سنویا

امج  ى البرن ولین عل كما تغطي الرسوم الجامعیة المحصلة من طلبة كل كلیة من كلیات الجامعة والمقب
ةبكالوریوس الكلفة / الدولي ذي .) الفعلیة ألولئك الطلبة في كل كلی وفر السنوي ال غ مجموع ال ا یبل كم

ا /تحققھ الجامعة من الطلبة المقبولین على البرنامج الدولي ار الدراسات العلی / بكالوریوس، ملیون دین
 ماجستیر أ(تنافس یبلغ متوسط الرسوم الجامعیة التي یدفعھا الطالب والمقبول على البرنامج التنافسي 

ً، األمر الذي یعني أن الجامعة تتحمل مبلغ ) ١٥٦٦) (ودكتوراة ً سنویا ن ) ٧٠٦(دینارا ً ع ار سنویا دین
  .دراسات علیا/كل طالب من الطلبة المقبولین على البرنامج التنافسي

نوي  ز الس افي العج غ ص ا یبل وفر(كم ز-ال ى ) العج ولین عل ة المقب ن الطلب ة ع ھ الجامع ذي تتحمل ال
  .(ملیون دینار) ١.٩(دراسات علیا /فسيالبرنامج التنا

ر  واوصت الدراسة التي تحدث عنھا الدبعي بضرورة إجراء دراسة تحدد الكلیات والتخصصات األكث
ات  ة لغای ي الجامع ول والتسجیل ف دة القب ة ووح طلباً في الجامعة بالتعاون ما بین وحدة الشؤون المالی

ة وم الجامعی ى الرس ة عل ادة المقترح د الزی وازي تحدی امج الم امج /للبرن الوریوس والبرن بك
  .دراسات علیا/التنافسي

ات  ات وكلی ف تخصص ي مختل ة ف داد الطلب ي أع نم وف ر ال ة تظھ إجراء دراس ة ب ت اللجن ا اوص كم
ائض  دد الف نقص(الجامعة مقارنة بالنم وفي أعداد أعضاء ھیئة التدریس للمساعدة في تحدید الع ) أ وال

در ة الت اء ھیئ داد أعض ي أع اث أ ف ص االبتع ا یخ بة فیم ة المناس رارات اإلداری اذ الق ً التخ دا یس تمھی
ول  والتوقف عن االبتعاث وبحیث یتم إجراء الدراسة بالتعاون ما بین وحدة الشؤون المالیة ووحدة القب

  .والتسجیل ودائرة الموارد البشریة ومكتب العالقات الدولیة في الجامعة

الغ الرسوم كما دعت التوصیات الى ضرورة التأ كید على الجھات الباعثة ضرورة االلتزام بتحویل مب
ة وات المسلحة األردنی ا وخاصة الق ن كل منھ ین م ة المبتعث ى الطلب ة / الجامعیة المستحقة عل المكرم



   وحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافیة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
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بیة  ة النس ً لألھمی را یم نظ ة والتعل ي، ووزارة التربی ث العلم الي والبح یم الع ة، ووزارة التعل الملكی
  .المستحقة علیھا ولطول الفترة الزمنیة ما بین تاریخ المطالبة وتاریخ التحصیلالمرتفعة للمبالغ 

ة  ة األردنی ي للجامع الي الفعل الواقع الم ي ب ث العلم الي والبح یم الع ة وزارة التعل یتم مخاطب ا س كم
دعم  ن ال ة م ة األردنی ة الجامع ل حص ادة تحوی ا بإع ي ومطالبتھ الي الحقیق ا الم یح مركزھ وتوض

 خاص بالجامعات الرسمیةالحكومي ال
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الدراسات االستراتیجیة یحصل على تصنیفین عالمیین في مجالي الدفاع واألمن الوطني، 
 والسیاسة الخارجیة والشؤون الدولیة

ى   أثیرا ف ر ت دني األكث ع الم ز الفكر والمجتم ا الخاص بتصنیف مراك لفانیا تقریرھ نشرت جامعة بنس
ً  ٢٨التصنیف أربع فئات أو مؤشرات رئیسیة تضم أكثر من  ، واعتمد٢٠١٣العالم خالل العام  مؤشرا

ة  ز المعروف الم، وتشمل المراك ى الع ز الفكر ف ھ، وھي مراك ھ مؤشراتھ الخاصة ب ً، كل منھا ل فرعیا
ا  ى مناطقھ أثیرا ف ر ت ز الفكر األكث ا، ومراك ن خارجھ دة أو م ات المتح عالمیا، سواء من داخل الوالی

  .الجغرافیة

دودة؛ حیث خضع وجاء تقیی ات اختصاص أو مجاالت مح ة وفئ اطق الجغرافی م المراكز بحسب المن
الم و) ٦٨٢٦(للتقییم  ة دول الع ن كاف ً م زا خمسمائة ) ٥١١(ستة آالف وثمانمائة وستة وعشرون مرك

ً في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا، و ً من األردن) ٤٠(وأحد عشر مركزا   .مركزا

ز البحث ) ١٥(ت االستراتیجیة على الترتیب الخامس عشر وقد حصل مركز الدراسا من أفضل مراك
ا، والسابع  ً واألول ) ٧(والفكر في منطقة الشرق األوسط وشمال افریقی ا ة ) ١(عربی ً ضمن الفئ ا محلی

ا  ران وتركی ن إی ل م ي ك ر ف ث والفك ز البح ة مراك دول العربی ى ال افة ال م باالض ي تض ھا والت نفس
  .إلى مراكز البحث والفكر العالمیة التي لھا فروع في منطقة الشرق األوسط وإسرائیل، باإلضافة

  :وقد حقق المركز تصنیفین عالمیین ضمن الفئات التالیة

ب : فئة أفضل مراكز البحث والفكر العالمیة في مجال الدفاع واألمن الوطني: أوالً  ً ) ٥٥(الترتی ا عالمی
ً ) ٤(، و   .عربیا

 ً ب : بحث والفكر العالمیة ضمن فئة السیاسة الخارجیة والشؤون الدولیةفئة أفضل مراكز ال: ثانیا الترتی
ً ) ٢(، والثاني )٤٧(رقم    .عربیا

ر " الرئیسى"ویعتبر ھذا التقریر المرجع  للحكومات، والمنظمات الدولیة، فى التفاعل مع مراكز التفكی
  .لیم ومجاالت البحثعبر العالم، ویضم تصنیفا ألھم مراكز الدراسات في العالم حسب األقا

ي  ١٩٨٤یذكر بأن مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة األردنیة تأسس العام  ة ف دة أكادیمی كوح
واحي السیاسیة والعسكریة واالقتصادیة  ي الن الجامعة األردنیة، ویعنى بإجراء الدراسات والبحوث ف

ل ب ي وتتص وطن العرب م األردن وال ي تھ ایا الت ة للقض تقبلھا، واالجتماعی ي مس ؤثر ف ة وت أمن المنطق
ات  ات والمعطی رار بالبیان انعي الق احثین وص د الب دف تزوی رأي بھ تطالعات ال ى إجراء اس إضافة إل

  .المطلوبة، وتنظیم الفعالیات واألنشطة مثل الندوات والمؤتمرات

  ١٠/٢/٢٠١٤طلبة نیوز                                                           اإلثنین                                                
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  افتتاح وحدة للطب والمعالجة النفسیة في مستشفى الجامعة األردنیة
  

ُفتتح وحدة الطب النفسي والُمعالجة برعایة صاح مة ت ّ بة السمو الملكي األمیرة منى الحسین المعظ
  .شباط الجاري   ١١النفسیة في مستشفى الجامعة األردنیة غدا الثالثاء الموافق 

  
وقال مدیر مستشفى الجامعة األردنیة األستاذ الدكتور أحمد التمیمي بأنھ قد تم إنشاء ھذه الوحدة في 

لجامعة بالتعاون مع  منظمة الصحة العالمیة في األردن مشكورة، حیث سعى مستشفى مستشفى ا
الجامعة وھو صاحب الریادة  والسبق إلى  استحداث وإدخال كافة التخصصات التي یحتاجھا 
المرضى ومنھا الطب النفسي الذي تحتاجھ شریحة كبیرة من المرضى وقد تم تجھیز الوحدة  

ً ) ١٢(والمكونة من  )  من الجنسین(منھا جناح للنساء وجناح للرجال  لتبدأ باستقبال المرضى  سریرا
ً یتكون من ثالثة استشاریین وممرضین متخصصین في العالج  ً ومؤھال ً متخصصا تحتوي طاقما
ُقدم  ً عن العیادات الخارجیة التي ت النفسي على درجة عالیة من الكفاءة في ھذه المجاالت فضال

  .التخدماتھا في ھذه المجا
  

وأضاف الدكتور التمیمي بأن ھذه الوحدة المتخصصة تعّد ریادیة  في مؤسسة رسمیة جامعیة ھي 
ً ونساًء بعد المركز  مستشفى الجامعة األردنیة في تقدیم خدمات اإلدخال للمرضى النفسیین رجاال

الثني عشر  الوطني للصحة النفسیة في الفحیص، حیث تقدم خدماتھا العالجیة للذكور واإلناث وتتسع
ً من مختلف الدرجات   .سریرا

  
ً إلى أن تنفیذ ھذا المشروع الذي یعّد من أھم المبادرات المجتمعیة في مجال الطب والرعایة  الفتا
النفسیة  سیقدم خدمات طبیّة وتشخیصیة متمیزة لفئات المرضى ممن یعانون من االضطرابات 

امعة االردنیة التعلیمیة والعالجیة الذي ینُشد النفسیة وھذه الخدمات ھي جزء من رسالة مستشفى الج
  .التمیّز والمواكبة والتطویر في جمیع الحقول الطبیّة

  ١٠/٢/٢٠١٤                 اإلثنین   الوكیل االخباري                            -المدینة نیوز +٤: األنباط ص+ أخبار األردنیة 
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 من الموازي“ االردنیة“ملیون دینار االرباح السنویة لـ ١٢.١: ذبحتونا
 
  
أن قرار الجامعة األردنیة برفع رسوم “ ذبحتونا”كدت الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة أ

راسات العلیا ورسوم البرنامج الموازي للعام القادم یأتي ضمن سلسلة قرارات ستتخذھا جامعات الد
ً التخاذ مجلس التعلیم العالي قراره   .برفع رسوم الجامعات“ االستراتیجي”رسمیة أخرى تمھیدا

ات وأشارت الحملة إلى أن قرار إدارة الجامعة تم تحت ذریعة غیاب الدعم الحكومي وفي ظل النفق
الكبیرة على فرع الجامعة في العقبة الذي ال یزال یرھق میزانیة الجامعة نتیجة عدم دراسة جدوى 

 .إنشائھ من األساس
 :وفي لغة األرقام أكدت الحملة على اآلتي

ً من طلبة البرنامج الموازي یصل إلى _ ١ ً صافیا ملیون دینار ) ٢(تحقق الجامعة األردنیة ربحا
ً، فیما یصل ھذا ً فیما یتعلق بالبرنامج الدولي) ١.١٠(الرقم إلى  سنویا وھذا یعني . مالیین دینار سنویا

ً في البرنامج الدولي والموازي للبكالوریوس ما مجموعھ  ً سنویا ً صافیا  ١٢.١أن الجامعة تحقق ربحا
 ً  .ملیون دینار سنویا

سات علیا ما یقارب در/یبلغ صافي العجز للبرنامج التنافسي: فیما یتعلق بالدراسات العلیا_ ٢
ً في البرنامج الدولي) ١.٩(ال ) ٤.١(دراسات علیا / ملیون دینار، فیما تحقق الجامعة األردنیة وفرا

ً في الدراسات العلیا یصل إلى . ملیون دینار ً صافیا ملیون ) ٢.٢(أي أن الجامعة األردنیة تحقق ربحا
 ً ً مع تصریح إدارة. دینار أردني سنویا الجامعة التي أكدت أن قرار الرفع یأتي  وھذا یتناقض تماما

 .“لتغطیة الكلفة الحقیقیة للدراسة”
) ٧(إلى  ٢٠٠٢ملیون دینار في عام ) ١٢(انخفض حجم الدعم الحكومي للجامعة األردنیة من _ ٣

فیما رتفعت إیرادات الجامعة . ٢٠١٢ملیون دینار في العام ) ٠.٥(لیصل إلى  ٢٠٠٧ملیون في العام 
ملیون دینار في العام ) ٥٣(لتصل إلى  ٢٠٠٢ملیون دینار لعام ) ٢٥(لجامعیة من من الرسوم ا

٢٠١٢. 
واستغربت الحملة أن یقوم مجلس أمناء الجامعة األردنیة بإقرار رفع رسوم التنافس للدراسات العلیا 
 دون الرجوع لمجلس التعلیم العالي كما جرى العرف سابقا، كما أن رفع رسوم البرنامج الموازي

% ٩٠على الرغم من أن ) حسب التخصص% ٥٠ - %٣٥یتم الحدیث عن نسبة ما بین (بنسبة كبیرة 
ھذا الرفع للموازي یعني استمرار . من الملتحقین بھذا البرنامج في الجامعة األردنیة ھم من المتفوقین

ً بأصح اب رأس إدارات الجامعات األردنیة بالتضییق على الطبقة المتوسطة لینحصر العلم تدریجیا
 .المال

أن یبقى جیب المواطن ھو العالج لكافة أزمات الحكومات المتعاقبة، مشیرة الى “ ذبحتونا”ورفضت 
ان قرار الجامعة األردنیة استمرار لھذا النھج وھروب واضح من تحمل مسؤولیة فشل مشاریع 

قف الدعم لعدد من إضافة إلى الترھل اإلداري والقرار الحكومي بو) فرع العقبة(أقامتھا الجامعة 
 .الجامعات الرسمیة ومن ضمنھا الجامعة األردنیة

واضافت إن ھذا القرار وما سیتبعھ من قرارات مشابھة في جامعاتنا الرسمیة سیؤدي على المدى 
المتوسط والبعید إلى خفض كبیر في مخرجات التعلیم وضرب لسمعة جامعاتنا الرسمیة والعملیة 

 .التعلیمیة برمتھا
استعداداتھا إلقامة الملتقى الوطني لرفض رفع الرسوم “ ذبحتونا”د متصل، تواصل على صعی

  .في مجمع النقابات المھنیة ٢٠١٤شباط  ١الجامعیة المنوي عقده یوم األربعاء 

  ١٠/٢/٢٠١٤اإلثنین                                                                      المقر+ سرایا+طلبة نیوز+ ١/٣: السبیل ص
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  تستعد إلجراء انتخابات اتحاد الطلبة الشھر المقبل'' االردنیة''
  
ي حدیثھ قبل أیام عبر أثیر إذاعة الجامعة األردنیة أشار رئیس الجامعة األردنیة خلیف الطراونة ف 

استعدادات الجامعة إلجراء انتخابات اتحاد الطلبة الشھر المقبل مثمنا " ضمة ورد"ضمن برنامج 
وعي وحكمة طلبة الجامعة وتحملھم المسؤولیة الوطنیة إلنجاح االنتخابات التي ستشكل رافدا مھما 

  .الجامعةفي ترسیخ مباديء الدیمقراطیة في 
  

ى أن  ة مشیرا إل ي العقب ة ف وتناول الطراونة في حدیثھ توجھات الجامعة في دعم مشاریع فرع الجامع
  .النیة تتجھ إلنشاء مدرسة نموذجیة تكون بمثابة محطة تعلیمیة متقدمة في المدینة

  
ن مع سلطة وشرح رئیس الجامعة الخطوات التي اتخذتھا الجامعة إلنشاء كلیة للطب في الفرع بالتعاو

  .منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة والخدمات الطبیة الملكیة وجامعة بالیرمو اإلیطالیة
  

ي  ي تشھد استثمار حقیق ة الت ي العقب یم والصحة ف وقال إن الجامعة دفعت بفكرة تطویر مجاالت التعل
  .المدینةفي میادین اقتصادیة وسیاحیة مؤكدا أن الجامعة ستظل المحرك األساسي للتنمیة في 

  
ة  ة جراء العاصفة الثلجی ة التحتی ت بالبنی ي لحق د األضرار الت ة بع وأشار الطراونة إلى تعافي الجامع
ض  ي خطوط المصارف الصحیة وتشققات بع ي تمت ف األخیرة، موضحا جملة من االصالحات الت

  .األبنیة وأماكن تصریف المیاه ومعالجة االختالالت في شبكة الكھرباء
  

الطراونة یطل على مستمعي إذاعة الجامعة األردنیة صباح أول یوم أربعاء من كل شھر  یشار إلى أن
   .للحدیث حول مسیرة الجامعة والتواصل مع طلبتھا وأبناء المجتمع المحلي

  ١٠/٢/٢٠١٤اإلثنین                                                                                                 عمون+ ٤: السبیل ص
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 األردنیة تتغلب على الیرموك وتظفر بلقب خماسي الكرة
    

ة الشتویة ظفر فریق الجامعة األردنیة، بلقب بطولة خماسي كرة القدم ، في البطولة الریاضیة الجامعی
امي  ي المشھد الخت ا ف التي ینظمھا االتحاد سنویا، ضمن االحتفاالت بعید میالد القائد؛ وذلك بعد فوزھ

ة، سجل ٠-٢للبطولة على فریق جامعة الیرموك  ادي العقب ى ملعب ن س عل یم أم ذي اق اء ال ي اللق ، ف
  .ھدفي اللقاء یوسف السموعي

 
ت مبار ین وكان ى الحس وك عل وز الیرم ا ف فر عنھ د اس ائي ق ف النھ دور نص ات ال ت ٢-٣ی ي الوق ، ف

دات وعروة ٢-٢االضافي بعد التعادل في الوقت االصلي  ن وحمزة عبی ، سجل للیرموك عروة حس
اء  ى البلق ة عل ة األردنی ت الجامع دهللا القرامسة، وتغلب ة الحسین عب دفي جامع ا سجل ھ حراشین، فیم

ة ٢-٢في الوقت االضافي بعد التعادل في الوقت االصلي  ،٢-٣التطبیقیة  اذ عفان ة مع ، سجل لألردنی
، وأشھر الحكم البطاقة الحمراء )ھدفین(، وسجل للحسین عبدهللا القارمسة )ھدفین(ویوسف السموعي 

  .لالعب األردنیة معاذ عفانة في الوقت االضافي
 

وز  وفي منافسات فردي الریشة الطائرة للطالبات، تمكنت ن الف العبة الجامعة الھاشمیة لینا مزاھرة م
وات  ا علی ة دان ة األردنی ة الجامع ع  ٠-٢بلقب الفردي، عقب تغلبھا على العب ، ١١-٢١، ١٢-٢١بواق

  .في النھائي الذي اقیم قبل حفل الختام في صالة األمیر رعد لذوي االحتیاجات الخاصة
 

یس م دوب رئ ة من یم برعای ذي اق ام ال ل الخت ي حف د وف دكتور مھن ة ال ادیة الخاص ة االقتص ة العقب نطق
وم  ة العل ي جامع امعي ف ي الج اد الریاض ر االتح ین س ة، وأم ي البطول دوب راع ادل من رارة، تب ح
ى  االسالمیة الدكتور صالح الرقاد، بتوزیع الدروع التقدیریة على الداعمین، وتم توزیع المیدالیات عل

ة الھاشمیة لقب اصحاب المراكز األولى، وتسلم فریق الجا معة األردنیة كأس خماسي الكرة، والجامع
ردي  أس ف رة ك ا مزاھ میة لین ة الھاش ة الجامع لمت العب ات، وتس ائرة للطالب ة الط ي الریش رق ف الف
ات  ي الجامع الریشة، وحضر الحفل العدید من المسؤولین في مدینة العقبة ومدراء النشاط الریاضي ف

  .المشاركة في الدورة
 

ق ان فری ي  وك یة ف وك بالفض ة، والیرم ة البرونزی ازا بالمیدالی د ف اء ق ة البلق ین وجامع ة الحس جامع
یة  وك، والفض ا والیرم وم والتكنولوجی ة العل ة جامع رق الریش ة ف ازت ببرونزی ا ف رة، فیم خماسي الك

  .للجامعة األردنیة والذھبیة للجامعة الھاشمیة
 

د رح الع ة ف ة البرونزی ازت بالمیدالی ردي ف ي الف ة(وان وف اء التطبیقی اح ) البلق د الفت اء عب ومیس
  ).الیرموك(
 

  .فیما فازت العبة االردنیة دانا علیوات بالفضیة، والعبة الھاشمیة لینا مزاھرة بالمیدالیة الذھبیة

  ١٠/٢/٢٠١٤تحدي                         اإلثنین                                                / ٣: غد صال+مالعب/٣: الدستور ص
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 االوقاف تعتزم ابتعاث الطالب للحصول على بكالوریوس او دبلوم في الشریعة االسالمیة
      

  
االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمیة الیوم انھا تعتزم ابتعاث عدد من الطالب أعلنت وزارة 

الذكور الى الجامعات االردنیة وكلیات المجتمع الحكومیة والخاصة للحصول على درجة 
البكالوریوس أو الدبلوم في الشریعة االسالمیة في تخصصات الفقھ وأصولھ  وأصول الدین 

  .امة والوعظوالقراءات القرآنیة  واإلم
 

وتتضمن شروط االستفادة من القرار الذي سیبدأ تنفیذه اعتبارا من العام الدراسي القادم ان یكون 
ً على شھادة الثانویة العامة بمعدل  ً  وأن یكون حاصال ً وطنیا بالمئة فما ٧٠أردني الجنسیة ویحمل رقما

بالمئة لدراسة ٦٠البكالوریوس ولدراسة )   ITعلمي ، أدبي ، شرعي ،( فوق في التخصصات اآلتیة 
  .الدبلوم

 
كما تشترط الوزارة أن یوقع الطالب على كفالة عدلیة لاللتزام بالخدمة في وزارة االوقاف ضعف مدة 

 .الدراسة
ودعت الراغبین بالحصول على بعثة دراسیة مراجعة مدیریات االوقاف في المحافظات واألولویة 

تاریخھ، على أن یرفقوا صورة مصدقة عن شھادة الثانویة وحسب أماكن سكنھم خالل اسبوعین من 
  .العامة وكشف العالمات  وصورة عن الھویة الشخصیة باإلضافة إلى شھادة عدم محكومیة

 شؤون جامعیة 

  ١٠/٢/٢٠١٤اإلثنین                                     عمون نیوز +٢: صدى الشعب ص+١:الدیار ص: +الدستور ص
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 ربط تعیین رئیس الجامعة الرسمیة بتوصیة مجلس األمناء

ادي  حاتم الي والبحث الع -العب یم الع انون التعل ى ق دیالت المقترحة عل فت التع كیل كش ي إعادة تش لم
ى  ائھ ال دد اعض ادة ع ة زی الي لجھ یم الع س التعل ن ) ١٥(مجل دال م وا ب یس )١١(عض یھم رئ ا ف ، بم

  .المجلس

  .فیما خلت التعدیالت من تمثیل الجامعات الرسمیة والخاصة، كمؤسسات في المجلس

  .المعنیة توصیة مجلس امناء الجامعة«واشترطت التعدیالت في تعیین رؤساء الجامعات الرسمیة 

ام وزارة  ین ع ون ام باب، ان یك ة والش ة والثقاف ة التربی ا لجن ت علیھ ي وافق ات، الت ت المقترح ونص
  .التعلیم العالي مقررا للمجلس

ا  س، فیم ي المجل دیر صندوق البحث العلمي اعضاء ف یم وم ة والتعل ر التربی دیالت وزی وأدخلت التع
یم والثقا ة والتعل ة التربی ل مدیری ي تمثی دیر غیرت ف ن م ة م وات المسلحة االردنی ي الق ة العسكریة ف ف

  .التربیة والتعلیم والثقافة العسكریة، بممثل من القوات المسلحة

ال  ي المج اص ف رة واالختص ن ذوي الخب رة م خاص العش ویة االش دة عض دیالت م ددت التع وح
ي ا تنتھ دة، فیم د مرة واح ة للتجدی ثالث سنوات قابل الي ب یم الع ادیمي والتعل ن  االك رار م العضویة بق

ین  رار التعی رن ق ى ان یقت الي والبحث العلمي، عل یم الع ر التعل مجلس الوزراء بناء على تنسیب وزی
  .باالرادة الملكیة السامیة

الي  یم الع س التعل ي مجل اء ف وا اعض وز ان یكون ذین ال یج خاص ال ى االش دیالت ال افت التع واض
ن  ي اي م دیرین ف ة م ام ان االعضاء العاملین في ھیئ ا سمحت للموظف الع ات الخاصة، بینم الجامع

  .یكون عضوا، والذي كان یمنعھ القانون االصلي، قبل التعدیل

الي واقتصار تسمیتھا » الدائمة«وشطبت التعیینات صفة  یم الع س التعل ن مجل ة ع ى اللجان المنبثق عل
  .اكادیمیة، وإداریة ومالیة: یكون بینھا لجان» لجان مختصة»بـ

ات الخاصة، وحددت الت ي الجامع انوني السنوي ف ر المحاسب الق ى تقری عدیالت مصادقة المجلس عل
ى  بدال من ان تكون في مؤسسات التعلیم العالي بشكل اجمالي، في حین اعطتھ صالحیة المصادقة عل

  .التقاریر نصف السنویة الصادرة عن وحدة الرقابة والتدقیق الداخلي في الجامعات الرسمیة

عدیالت فیمن یعین مدیرا عاما لصندوق البحث العلمي ان یكون شغل موقع عمید البحث واشترطت الت
ھ،  رار تعیین ي ق ة ف ھ المالی ھ وسائر حقوق دد راتب دة ضرورة ان یح ات، مؤك العلمي في إحدى الجامع

  .وتنھى خدماتھ بالطریقة ذاتھا

دیالت اشتراط ا ة وحول عضویة مجلس صندوق دعم البحث العلمي، اضافت التع د الثالث ن یكون اح
یة  ة واالساس ة التطبیقی ول العلمی ون الحق ة یمثل ات االردنی املین بالجامع تاذة الع ن االس اء م االعض

 .«من العاملین في الجامعات الخاصة«واالنسانیة، ان یكون احدھم 

  ١٠/٢/٢٠١٤اإلثنین                                                                                                   ١/٢: الرأي ص
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  ملیونا ٦٦ملیون دینار ورفع الموازنة إلى  ١٥رئیس الجامعة یؤكد خفض المدیونیة إلى 
  لرفع الرسوم" الیرموك"ال نیة لدى : سىالمو

  
ملیون  ١٥خفضت جامعة الیرموك مدیونیتھا لألعوام الثالثة الماضیة إلى ما یقارب  -  أحمد التمیمي

  .، وفق رئیسھا الدكتور عبدهللا الموسى٢٠١١ملیون دینار قبل العام  ٢١دینار مقارنھ بـ
للجامعة انخفض خالل السنوات الثالث الماضیة إن الدعم الحكومي " الغد"وقال الموسى في لقاء مع 

مالیین  ٧بمبلغ  ٢٠١٠ألف دینار، مشیرا إلى أن الحكومة دعمت الجامعة العام  ٢٥مالیین و ٣إلى 
 ٢٠١٣ألف دینار والعام  ٧٠٠مالیین و ٥بـ ٢٠١٢مالیین ونصف والعام  ٦بـ ٢٠١١ونصف والعام 

  .ألف دینار ٢٥٠مالیین و ٤بـ
مالیین دینار،  ١٠ – ٨بمبلغ من  ٢٠١٠كومة كانت تدعم الجامعة قبل العام وأشار إلى أن الح

وبالتالي فإن ھناك تراجعا واضحا في حجم الدعم المقدم للجامعات بشكل عام، مما دفع بالجامعة 
  .بالتفكیر بخطوات من شأنھا سد النقص الحاصل في عجز الموازنة

ملیون دینار مقارنة باألعوام السابقة التي بلغت  ٦٦وأضاف أن موازنة الجامعة بلغت العام الحالي 
  .مالیین دینار ٦ملیون دینار، وبالتالي فإن الجامعة استطاعت زیادة الموازنة بحوالي  ٥٩

وردا على سؤال حول المبالغ المالیة التي تنفقھا الجامعة على البحث العلمي والمؤتمرات واالبتعاث، 
تھا الجامعة لھذه الغایة، مؤكدا أن الجامعة تعتبر األكثر إنفاقا مالیین دینار خصص ٥أشار إلى وجود 

  .على االبتعاث مقارنة بالجامعات األخرى، األمر الذي شكل عبئا على مدیونیتھا
وأكد الموسى أن ابتعاث الطلبة یتم بكل عدالة وشفافیة ومن خالل اإلعالن بالصحف عن تلك 

ألسس والتعلیمات المعمول فیھا بالجامعة وانھ لم یتم ابتعاث البعثات، حیث یتم اختیار المبعوثین وفق ا
  .أي طالب بالواسطة والمحسوبیة

طالب من الجامعة مبتعثین إلى دول أجنبیة للحصول على شھادات  ١٠٠وأشار إلى وجود أكثر من 
  .طالبا من كلیة الطب، مؤكدا أن االبتعاث یتم عن طریق التنافس بین الطلبة ١٤علیا بینھم 

كد الموسى أن الجامعة قامت بزیادة جمیع رواتب العاملین في الجامعة، إضافة إلى زیادة النفقات وأ
مالیین دینار، إضافة إلى زیادة النفقات على نشاطات  ٨على األمور األكادیمیة والتعلیمیة بحوالي 

المدیونیة والتي  الطلبة وإعادة تأھیل مباني الجامعة، األمر الذي أدى إلى محافظة الجامعة على ھذه
  .ملیون دینار ١٥مالیین بدال من  ٨من المفترض أن تصبح 

ألف دینار، اقر الموسى بھذا  ١٠٠وحول ارتفاع أسعار فاتورة الكھرباء الشھریة التي تزید على 
 ٧٠الرقم، مؤكدا أن الجامعة حاولت خالل الفترة الماضیة تخفیض االستھالك وخفضتھا إلى حوالي 

  . أن ارتفاع أسعار الكھرباء كان لھ دور في ارتفاع الفاتورةألف دینار، إال
وأكد الموسى أن الجامعة تعمل وبالتعاون مع جامعات أخرى لتوفیر إستھالك الكھرباء بإنشاء 
مشروع لتولید الكھرباء من خالل وزارة التخطیط والتعاون الدولي من خالل تخصیص مبلغ ملیون 

  .مة ھذا المشروعدینار من المنحة الخلیجیة إلقا
وأشار الى إیرادات الجامعة المالیة، من خالل صندوق االستثمار الذي یرفد موازنة الجامعة بحوالي 
ملیوني دینار، إضافة إلى البرامج المشتركة مع جامعات أجنبیة والمشاریع الممولة من االتحاد 

  .األوروبي، إضافة إلى البرنامج الموازي
ملیون دینار، الفتا إلى  ١٢لب موازي في الجامعة یدفعون رسوم تقدر بـآالف طا ٦وأشار إلى وجود 

  .طالب على نظام الموازي سنویا ٢٥٠٠أن الجامعة ملتزمة بقرار مجلس األمناء بقبول 
من أعداد الطلبة الدارسین في الیرموك والذین %  ١٤ولفت إلى إن طلبة الموازي یشكلون ما نسبتھ 

  .طالبألف  ٤١یقدر عددھم بحوالي 

  ١٠/٢/٢٠١٤اإلثنین                                                                                                    ١/١٠: الغد ص
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وأشار إلى أن الجامعة تمكنت من تحصیل مئات اآلالف برفع دعاوى قضائیة في المحاكم على طلبة 
ولم یلتزموا، األمر الذي ساھم برفد موازنة الجامعة  ٢٠١١ابتعثوا على حساب الجامعة قبل العام 

  .بمبالغ مالیة جیدة
سوم بالوقت الحالي بالرغم من الطالب وحول رفع الرسوم الجامعیة، أكد الموسى انھ ال نیة لرفع الر

الذي یقبل على التنافس ال یدفع التكلفة المالیة الحقیقیة، إال أن الجامعة ستعمل على إیجاد مشاریع 
  .مستقبلیة من شانھا تخفیض مدیونیتھا

وردا على سؤال حول تعیینات أعضاء ھیئة التدریس واإلداریین في الجامعة والتي یعزوھا البعض 
خل الواسطة والمحسوبیة، أكد الموسى أن التعیینات تتم بعدالة وشفافیة من خالل إعالن في إلى تد

الصحف أو استقطاب أعضاء ھیئة تدریس وغالیا ما یكونوا غیر أردنیین جراء النقص في بعض 
  .التخصصات

وحول إغالق بعض التخصصات الراكدة في سوق العمل، أكد الموسى انھ لم یتم إغالق أي تخصص 
حیث ما یزال ھناك إقبال على معظم التخصصات، موضحا أنھ في نفس الوقت أن الجامعة قامت 
بفتح العدید من التخصصات التي یحتاجھا سوق العمل ككلیة العلوم الصیدلیة والطب والھندسة 

  .الصناعیة والعمارة والھندسة المدنیة
طالبا، نافیا وجود نیة إلغالقھا،  ٢٥٠وقال الموسى إن كلیة الطب استقبلت الفصل الماضي حوالي 

  .وإن الجامعة تفكر على المدى البعید ببناء مستشفى خاص بالجامعة من أجل تدریب الطلبة
طالبا للحصول  ١٤وأكد أنھ ال یوجد نقص في أعضاء ھیئة التدریس في كلیة الطب وأنھ تم ابتعاث 

مستقبل، مؤكدا أن الكلیة تعتبر ناجحة على شھادة الدراسات العلیا من أجل االلتحاق بالكلیة في ال
  .بالرغم من قصر عمره

ره صحیة بالحي وردا على سؤال حول المدرسة النموذجیة وتوقف إعمال البناء وتحولھا إلى مك
الشرقي، أكد الموسى أن ھناك اتفاقیة مع أحد الشركات الخاصة لخصخصة المدرسة ووقعت بعض 

  .الخالفات مع المستثمر وان القضیة منظورة أمام القضاء
خالل السنتین المقبلتین، نظرا %  ٢٠وأشار إلى أن الجامعة قررت رفع رسوم المدرسة النموذجیة 

ولسد عجز موازنتھا البالغة ملیون دینار، مشیرا إلى أن الطالب یدفع  لتدني رسومھا في األصل
دینار وإن الرقم قلیل إذا ما قورن  ٣٦٠دینار، وسیصار إلى رفعھا إلى  ٣٠٠رسوما سنویة بمقدار 

  .بالخدمات التي یتلقاھا الطلبة
ھناك توصیات وحول استمرار إغالق بوابة كلیة اإلعالم في المنطقة الجنوبیة، قال الموسى إن 

  .رسمیة بعدم فتحھا لتسببھا بازحامات مروریة، إضافة إلى وجود سكنات عائلیة في المنطقة
لم  ٢٠١٢وفیما یتعلق بالعنف الجامعي والمشاجرات داخل الجامعة، أشار إلى أنھ منذ صیف العام 

  .عيتقع إال مشاجرة واحدة وكانت الجامعة تعتزم إعالن الجامعة خالیة من العنف الجام
وأكد الموسى أنھ تم اتخاذ العقوبات الالزمة بحق المشاركین فیھا حسب األنظمة والتعلیمات، ولم 
ترضخ إدارة الجامعة ألي ضغوطات مورست علیھا من اجل تخفیضھا وتعاملت بحزم مع كل من 

  .ثبت تورطھ في المشاجرة
سبب عن آخر والمتمثلة بجھل  وقال إن أسباب العنف في الجامعات األردنیة متداخلة وال یمكن عزل

الطالب بتعلیمات الجامعة، وتعامل الكادر التعلیمي مع الطلبة واإلنغالق، إضافة إلى أسس القبول في 
  .الجامعات

وأكد الموسى أنھ سیصار إلى تثبیت العامالت في الجامعة بعد تثبیت جزء منھن وھذه ھي المرة 
  .یشعرن باألمان الوظیفي یعد أن كان یعملن بالمیاومةاألولى في تاریخ الجامعة، وبالتالي فإنھن س

وبین أن الجامعة ماضیة في االتجاه الصحیح من ناحیة تخفیض مدیونیتھا، وتوفیر البنى التحتیة 
المالئمة لطلبتھا، وتوفیر أجواء مریحة ألعضاء ھیئة التدریس باإلضافة إلى وجود العدید من الخطط 

  .ة التي من شأنھا خفض المدیونیة إلى أرقام معقولةالمستقبلیة في السنوات المقبل
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آذار المقبل التحاد الجامعات العربیة ٤٧الشرق األوسط تستضیف الدورة   
 

د ات ق دورة اجتماع ابعة ال ین الس ؤتمر واالربع ام للم اد الع ات التح ة، الجامع ة فی العربی اب جامع رح

ل ن اذار المقب وان  الشرق االوسط، في الخامس والعشرین م ن " فلسطین"بعن ر م  ٢٠٠بمشاركة أكث

  .رئیس جامعة عربیة وممثل لمنظمات عربیة وإقلیمیة ودولیة

  

ى تھدف الدورة اجتماعات إن :عرابي أبو سلطان الدكتور لالتحاد العام االمین وقال ق ال اون توثی  التع

ین ات ب ة الجامع یق العربی ا وتنس ع جھودھ ات م ات الجامع ة والمؤسس ةوالد اإلقلیمی ا ولی ق فیم  یتعل

  الحدیثة وأنماطھ التعلیم وتقنیات العصر بمستجدات

  

 من التمكن لعدم فلسطین، اسم سیحمل سنویا، یعقد الذي للمؤتمر، الحالیة الدورة عنوان" إن :وأضاف

اك األھل یعیشھا التي للصعوبات نظرا غزة قطاع في عقده ذا االسرائیلي، االحتالل بسبب ھن رر ل  تق

  ".االوسط الشرق بجامعة مانع في یعقد أن

  

دین ناصر یعقوب الدكتور االوسط الشرق جامعة أمناء مجلس رئیس وقال ي ال ان ف وم، صحفي بی  الی

ة إن ي الجامع لم الت ة ستتس دورة رئاس ة ال ھا ممثل ع برئیس ن تتطل الل م اركة خ ي المش ؤتمر ف ى الم  إل

ة امكاناتھا تسخیر ادیمي العمل لخدم ي االك ى المشترك العرب ات، مستوى عل ل الجامع  التكامل وتفعی

ادر اإلنسان إلعداد العربیة الجامعات بین ى الق ة عل ھ خدم ة أمت اظ العربی ى والحف دتھا عل ة وح  الثقافی

  .البشریة مواردھا وتنمیة والحضاریة

  

یس وشدد ة رئ دكتور الجامع اھر ال لیم م ي س ان ف ى ، البی ذل عل د ب اج العادة الجھ ات دور انت  الجامع

ي نقصا تعاني التي العربیة المنطقة احتیاجات وتلبیة المستدامة التنمویة العملیة في یسھم بما العربیة  ف

ین والتنسیق الزجاجة عنق من للخروج االستراتیجي التخطیط الى داعیا والثروات، الموارد  مصانع ب

ل ؛)الجامعات( العقول ا لتفعی ر دورھ ي أكث ة ف ات خدم ة المجتمع ر المحلی ل عب ة دياالی تأھی  ، العامل

  . والتطویر االنتاج عملیة في الشائكة االسئلة عن تجیب منتجة بحثیة قاعدة وایجاد

  ١٠/٢/٢٠١٤اإلثنین                                                           ٥: صدى الشعب ص+ ٥: الغد ص
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ا انعقدت والجامعة االتحاد إن وقال ى إرادتیھم ل النھوض عل ادیمي بالعم دد لتنظیم المشترك، االك  ع

ة مجاالت في الخبرة ألصحاب العربي المستوى على الفعالیات من اه الطاق ى والمی ال؛ سبیل ،عل  المث

  .العربیة الدول في القرار أصحاب امام توضع بتوصیات للخروج
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" في العلوم والتكنولوجیا االردنیة" صیانة سیارات الھایبرد  

دریبي  امج الت ات البرن وم فعالی ة الی ا االردنی وم والتكنولوجی ة العل ي جامع ت ف یارات "انطلق یانة س ص

ایبرد ا" الھ ز االستش ا المرك ي نظمھ دریب والت غیل والت ندوق التش ع ص اون م ة بالتع ي الجامع ري ف

ً من العاطلین عن العمل   .والتعلیم المھني والتقني تستمر لمدة اربعة اشھر و بمشاركة عشرون متدربا

ا  امج م ذا البرن ي دومي ان ھ دكتور مصطفى بن وقال مدیر المركز االستشاري للعلوم والتكنولوجیا ال

ي مجال صیانة سیارات ھو اال باكورة التعاون القا وادر ف ل ك دف تاھی ئم بین الجامعة و الصندوق بھ

ً لحاجة السوق االردني لمثل ھذه الكوادر المدربة   .الھایبرد للعمل في السوق المحلي نظرا

واطنیین نحو  ل الم ن قب ر م واشار الدكتور بني دومي الى أن انتشار السیارات الھجینة، والتوجھ الكبی

وع  ذا الن ى استخدام ھ د ال ة، یفتق ى البیئ ة والمحافظة عل وفیر الطاق ى ت ذي یعمل عل ن السیارات، ال م

  .الكوادر الفنیة التي تتعامل مع مثل ھذا النوع من السیارات

ي  زة ف دمات متمی دیم خ ى تق ة ال ي الجامع ى سعي المركز االستشاري ف ي دومي عل دكتور بن واكد ال

  .ط بین الجوانب االكادیمیة والتطبیقیةمجال التدریب و االستشارات، مؤكدا اھمیة الرب

وم  ة اشھر وسیمنح المشاركون شھادات دبل دة اربع امج یستمر لم ي دومي ان البرن دكتور بن ین ال وب

ة ووزارة  ا االردنی وم والتكنولوجی ة العل ن جامع دة م دقة ومعتم ایبرد مص تدریبي لصیانة سیارات الھ

 التعلیم العالي

  ١٠/٢/٢٠١٤طلبة نیوز                                                           اإلثنین                               
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 المریكي یزور جامعة العلوم اإلسالمیةوفد من رجال الدین بالجیش ا

ي  یش االمریك ي الج دین ف ال ال ن رج د م ة(زار وف المیة ) القساوس وم اإلس ة العل د جامع س االح أم

 .العالمیة

ر الحوراني  د خی دكتور محم ة ال ة للشؤون اإلداری وم اإلسالمیة العالمی ة العل یس جامع ب رئ وبین نائ

اء یس أمن ب رئ ذي حضره نائ اء ال ة دور  خالل اللق ل داود أھمی دكتور ھای اف ال ر األوق ة وزی الجامع

 .الجامعة في نشر رسالة عمان وتعزیز وسطیة اإلسالم

ر  ل خی ن أج ل  م ذي یعم اري ال الم الحض ورة اإلس ن ص ر ع ى التعبی ة عل رص الجامع ح ح وأوض

 .اإلنسان مھما كانت جنسیتھ أو دینھ أو موطنھ

ي أ ادرات الت ى المب دكتور داود ال ار ال ن واش ر ع یة، لتعب نوات الماض الل الس ك خ ة المل ا جالل طلقھ

 .الصورة الحقیقیة لإلسالم الذي یقبل اآلخر، في إطار التأكید على قیم اإلسالم

ً عن التعصب المذھبي أو الطائفي«وقال   .»اننا نعیش في األردن وئاما منذ نشوء الدولة األردنیة بعیدا

دریب القساوسة د أن مركز ت ي الجیش األمریكي استقبل خالل السنوات الماضیة  وأكد رئیس الوف ف

ین  ام ب العدید من الوفود التي تمثل أئمة ورجال دین من المسلمین في إطار العمل المشترك لنشر الوئ

 .األدیان

دعوة وأصول  ي الشریعة وال دا كلیت داد وعمی ل ح دیني األب نبی ایش ال ز التع وحضر اللقاء مدیر مرك

  .الدین

  ١٠/٢/٢٠١٤اإلثنین                                                                                                             ٨: الدستور ص
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الب توجیھي على خلفیة اعتصام أمام جامعة الیرموكط ٣اعتقال   

ي  ة الیرموك ف ام جامع س أم اعتقل األمن ثالثة طلبة ثانویة عامة على خلفیة اعتصام نفذوه صباح أم

  .اربد

ض االشتباك  واقدم طالب التوجیھي على رشق الدوریات الموجودة بالحجارة، ما اضطر االمن الى ف

  .ثالثة منھم بالغاز المسیل للدموع واعتقال

ان  ق بامتح ا یتعل یم فیم ة والتعل ا وزارة التربی ت عنھ ت أعلن راءات كان ى إج ة عل ؤالء الطلب ویحتج ھ

  .الثانویة العامة، خصوصا تقلیص عدد أیام االمتحانات، وإجرائھا بقاعات داخل الجامعات

رین ا ام جامعتھم، معتب ة ام ن اعتصام ھؤالء الطلب ة الیرموك م ن االعتصام واستغرب طالب جامع

ـ ان ل ھ شھود عی ا قال د، ومم اط"یجب ان یكون امام مدارسھم او مدیریة التربیة والتعلیم في ارب " االنب

ا  س م بأن ما اثاروه من شغب یعتبر امرا ھمجیا، كون ھذه المنطقة تعلیمیة ویجب ان تكون ھادئة بعك

  .فعلوه

ال ھ ط دم علی ذي اق أخر ال ام المت ة االعتص الب الجامع تنكر ط امعتھم،  واس ام ج وجیھي ام ب الت

  .موضحین بأن تطویق الدرك لجامعتھم اخاف سكان المنطقة ظنا من وجود شغب داخل الجامعة

  ١٠/٢/٢٠١٤اإلثنین                                                                                 ٤: األنباط ص
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  یدعم بحوث ماجستیر ودكتوراة" البحث العلمي"
  

وقعت في صندوق دعم البحث العلمي أمس اتفاقیات دعم مشروعات بحوث رسائل طلبة 
  ) .األردنیة، مؤتة، البلقاء التطبیقیة(معات في الجا) الدكتوراة/الماجستیر(
  

وبموجب االتفاقیة سیتم تقدیم دعم لستة طالب منھم خمسة طالب في برنامج الماجستیر وطالب في 
وحث مدیر عام صندوق دعم البحث العلمي الدكتور عبدهللا الزعبي الطلبة على . برنامج الدكتوراه

وثھم لكي تكون أصیلة وغیر مكررة خدمة لمستقبل البحث التقدم بمزید من طلبات الدعم لمشاریع بح
ً على قطاع التنمیة   .العلمي في األردن ولینعكس ایجابیا

  
  ٢٠١٤/٤/٣٠وقال ان تقدیم الطلبات للحصول على الدعم للدورة المقبلة سینتھي بتاریخ 

  ١٠/٢/٢٠١٤اإلثنین                                                                                                            ٧: لغد صا
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 تعرض حرس جامعة آل البیت إلطالق نار
 

ل تعرضت مجموعة من وحدة أمن وحمایة جام عة ال البیت في محافظة المفرق الى إطالق نار من قب
ا  ا لم ة، وفق ن الجامع ة الشمالیة م ى البواب امھم بالواجب الرسمي عل احد طلبة الجامعة، وذلك أثناء قی

  .افاده عدد من عناصر االمن والحمایة
 

ـ ون ل ال الموظف د"وق ة " الغ ى البواب دھم عل مي وتواج واجبھم الرس امھم ب اء قی ھ وأثن ن ان مالیة م الش
ى  دخول ال ن ال ة م نعھم طلب د م الجامعة تعرضوا ظھر أمس إلطالق عیارات ناریة تجاھھم، وذلك بع

  .الحرم الجامعي بمركباتھم، وذلك لعدم حصولھم على تصریح دخول من دائرة األمن الجامعي
 

دى دائ روف ل ھ مع ً ان الفرار، مضیفا وذ ب تطاع ان یل ار اس ق الن وظفین أن مطل ن وأضاف الم رة االم
  .الجامعي

 
ى استفسارات  رد عل ة ال رئیس الجامع د"من جھتھا رفضت إدارة الجامعة ممثلة ب حول تفاصیل " الغ

  .الحادثة
 

ن  یھم مم داء عل ى االعت ة یتعرضون وبشكل مستمر ال یشار إلى أن رجال األمن والحمایة في الجامع
 .یحاولون الدخول الى الحرم الجامعي من خارج الجامعة

  ١٠/٢/٢٠١٤اإلثنین                                                                                                      ١١: الغد ص
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 للدراسة الخاصة) التوجیھي(وجھ لرفع رسوم امتحان ت
  

ة  ة العام ان الثانوی تراك بامتح وم االش ع رس ھ لرف ن توج یم ع ة والتعل ي وزارة التربی در ف ف مص كش
ن » الدراسة الخاصة«لطلبة  ى  ٢٥م ً ال ارا دورة  ٣٠دین ن ال ً م ارا ادة اعتب ق الزی ى ان تطب ً عل ارا دین

  .الصیفیة المقبلة
 

در  ار المص ة واش ر والبالغ ا اي تغی ري علیھ ن یج امیین ل ة النظ جیل للطلب وم التس ً  ٢٠ان رس ارا دین
ة  دارس الخاصة دون الحكومی ي الم ً الى دراسة رفع الرسوم على الطلبة النظامیین ف للطالب ، مشیرا

  .وانھ لم یتخذ اي قرار نھائي بھذا الشأن حتى االن
 

ا دیل تعلیم ز لتع ُجھ ث ستركز واضاف المصدر ان الوزارة ت وجیھي حی دم المتحان الت ة التق ت وانظم
دید  ئلة ، وتش ة تسریب االس بس او محاول ش متل ة غ ي حال ذي یضبط ف ب ال ة للطال على تغلیظ العقوب
تویة  دورة الش الل ال بلھم خ ن ق ات م ب المخالف د اغل د رص ة بع ة الخاص ة الدراس ى طلب ات عل العقوب

  .االخیرة
 

ا ة الدراسة الخاصة واوضحت المصادر عن قرار وشیك بحرم ن طلب الغش م بس ب ب المتل  ٤ن الطال
یس بالفصول الدراسیة  ان ل ى ان الحرم ً ال سنوات ، في حین سیحرم الطالب النظامي سنتین ، مشیرا
ي كل دورة  ن التسجیل ف وجیھي م اجرین بامتحان الت ع المت ة ومن انما سیكون بالسنوات لتغلیظ العقوب

  .امتحانیة
 

ین د أم وع أي إصابات  على صعید اخر أك دم وق یم األستاذ صطام عواد ع ة والتعل عام وزارة التربی
ي  دیرة ف اعدة الم ة مس ي غرف س ف باح ام ب ص ذي ش ق ال ر الحری ة إث ات أو الطلب ین المعلم واء ب س

 .مدرسة زینب بنت الرسول األساسیة التابعة لمدیریة التربیة والتعلیم لمنطقة الزرقاء األولى 
 

دعاء الدفاع المدني فور حدوث الحریق الذي اندلع في الساعة السابعة والنصف وبین عواد أنھ تم است
ة  ي غرف اء ف لة الكھرب ي وص ائي ف اس كھرب ر تم باحي إث ابور الص ات الط دء فعالی ل ب ً وقب باحا ص

  .مساعدة المدیرة ، حیث قامت كوادر الدفاع المدني بالتعامل مع الموقف بكل كفایة واقتدار 
 

م یرافقھ مدیر التربیة والتعلیم لمنطقة الزرقاء األولى الدكتور محمد الروسان ورئیس وتفقد األمین العا
ن  ً م ددا د ع م تتع ین أن األضرار بسیطة ول ث تب قسم األبنیة في المدیریة مرافق المدرسة المختلفة حی

  .الكنب وطاولة وستارة غرفة مساعدة المدیرة 
 

ال الطراشة والصیانة ا تئناف وأوعز عواد باجراء أعم ن اس ة م ن الطلب ة للمدرسة وبشكل یمك لالزم
ي  كل طبیع ي بش م المدرس .دوامھ

  ١٠/٢/٢٠١٤طلبة نیوز                                      اإلثنین                                                +١/٣: الرأي ص
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  رفع الرسوم الجامعیة
  

  عمر عیاصرة 
  

وم  ع الرس میة لرف ات الرس دى الجامع ة ل ھ ال نی بة أن ن مناس ر م ي أكث رح ف الي ص یم الع ر التعل وزی
  .الجامعیة رغم أزمتھا المالیة الخانقة

  
وفرون ھنا شعرنا بنوع من  ات ی ي الجامع اء ف ا أبن ة لھ م االسر االردنی الطمأنینة على اعتبار أن معظ

  .لھم الرسوم بشق األنفس
  

ة  ة االردنی رار للجامع ن ق دث ع ع  –وھي أم الجامعات–لكنھ وباألمس فوجئنا بأخبار تتح یقضي برف
یم الج. الرسوم الجامعیة على برنامج الموازي والدولي وكذلك على الدراسات العلیا ة استثنت التعل امع

ت  ة بات م االسر العادی م أن معظ ة رغ ى الطلب في مساقھ العادي وھي تحاول أن تجعل من ذلك منة عل
قرار الجامعة االردنیة سیكون لھ تداعیات ال یستھان بھا على األسر . متورطة بالموازي الى حد كبیر

رة و ى ان االسر الفقی نھم األردنیة ومن كافة الطبقات فكما اشرت ل وازي ب ذھب للم ت ت المتوسطة بات
  .غیر اعتیادي

  
م  وازي«ال یجوز ان نقول انھ ق، فنظام » م ر دقی ذا كالم غی ادة، ھ دفع الزی وا ب ال فلیقوم ون الم یملك

ق ي منتصف الطری م ف ل وھ م الحب وازي وال یجوز ان نقطع بھ ة . القبول دفع بالناس نحو الم الجامع
ع تدرك أن االردنیین یعشقون التعلیم ا یتأقلمون م ة س ي النھای لجامعي فھو مالذھم واستثمارھم وأنھم ف
  .الرفع وسیدفعون بعد ضجیج مؤقت

  
ن  د م ھ یزی ا أن یم بشكل سافر كم ة التعل د طبقی ة یؤك ن ناحی و م رار مجحف، فھ ذا الق ة ھ لكن ولألمان

  .منسوب احتقان الناس الى حد ال زال تركمیتھ تتفاعل
  

ا فھي  انون أما قصة الدراسات العلی ة وق ع الرسوم تجاری ي رف ة ف ر واللغ ال كبی قضیة اخرى، فاإلقب
  .العرض والطلب یمارس انتھازیتھ بشكل مریب وغیر وطني

  
ة  وب الطلب ل فجی ندرك ازمة الجامعات المالیة الخانقة لكنا ندعو الى البحث عن مصادر اخرى للتموی

  . ولكن ال حیاة لمن تنادي... ازھقت روحھا

 مقاالت

  ١٠/٢/٢٠١٤اإلثنین                                                                                                    ١٦: السبیل ص
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ّش"كیف    !الطلبة العرب؟ "نطف
  ماجد توبة 

 
وم  ع رس ررت رف ھ ق س، أن جامعت ة، أم ف الطراون دكتور اخلی ة ال ة األردنی یس الجامع ن رئ أعل
ام  ن الع ارا م دولي، اعتب وازي ال ادي، والم وازي الع ا، والم الساعات المعتمدة لبرامج الدراسات العلی

ن مبررا ذلك بالسعي إلى معالجة العجز في موا. الجامعي المقبل راب م ن دون االقت ة، وم ة الجامع زن
  .رسوم دراسة البكالوریوس ضمن البرنامج العادي

  
رب  ة الع ا الطلب یطال أساس دولي، س وازي وال امجین الم ق بالبرن ا یتعل دا فیم ع، تحدی ذا الرف ا، ھ طبع
ن  یج والخارج، مم ي دول الخل ربین ف ین المغت ة األردنی ن الطلب دة م الدارسین في الجامعة، ونسبة جی

  .ضاقت بھم السبل للدراسة في دول االغتراب، فعادوا إلى الوطن للتزود بالعلم
  

ة األم  ي الجامع دا ف دولي، تحدی وازي وال امجین الم من البرن ة ض وم الدراس ا أن رس د خافی م یع ول
ي )األردنیة( ، ترتفع أصال إلى أرقام كبیرة، وتقفز في العدید من التخصصات إلى أضعاف رسومھا ف
  ".العادي"
  

رح  ة ص ي الجامع إن مسؤوال ف ع للرسوم، ف ع ونسب الرف ددة توزی د بصورة مح م یعرف بع ا ل وفیم
  .من الرسوم الحالیة%  ٤٠-٢٥أن الرفع یتراوح بین " الغد"لـ
  

وم  ع رس ن رف الن ع یاق، أن اإلع ذا الس ي ھ رز ف ة األب وازي"المفارق ا"و" الم ات العلی ي " الدراس ف
د جاء الجامعة األردنیة، والذي یتوقع ل ة الرئیسیة، ق ھ أن یشجع جامعات أخرى على االقتداء بالجامع

ا  ن مناسبة مؤخرا، وبم ر م ي أكث ود، ف ین محم دكتور أم الي ال یم الع مناقضا لما صرح بھ وزیر التعل
التي تحدثت مؤخرا عن لجوء جامعات عدیدة إلى " ذبحتونا"یعزز صدقیة تصریحات وتأكیدات حملة 

ي ال ة رفع رسوم الدراسة ف ة أو موافق ن دون معرف الوریوس، وم ى للبك ن التخصصات، وحت د م عدی
  .مجلس التعلیم العالي ووزاتھ

  
یم  ر التعل وفي تقییم خطوة الجامعة األردنیة األخیرة، لن أزید في التعلیق بأكثر مما كان صرح بھ وزی

وازي"العالي قبل أسابیع، عندما عارض فكرة رفع رسوم  دولي"و" الم ة رسمیة  ، خاصة وأن"ال لجن
ة ات األردنی ي الجامع ة العرب ف ى الطلب ن . كانت أوصت برفع الرسوم عل دال م وزیر، ب رح ال ل اقت ب

ة لدراسة  ة االقتصادیة الكلی زداد القیم ث ت نھم، بحی ر م دد أكب ى استقطاب ع رفع رسومھم، العمل عل
  .الطلبة العرب في األردن

  
ا نحو  ة حالی ي المملك درس ف ي،  ٣٥وی ب عرب ف طال ینأل قاء الخلیجی ن األش نھم م ر م بة األكب . النس

ار  ار دین ى نحو نصف ملی وطني یصل إل ي االقتصاد ال ا ف درون دخال كلی ة ی در أن ھؤالء الطلب ویق
ي . سنویا ون أیضا ف ذین یدرس ربین ال ین المغت ة األردنی ن الطلب دة آالف م دد، ع ذا الع ى ھ اف إل یض

  .ي االقتصادي لھذا القطاعالجامعات األردنیة، ویعظمون من المدخول الوطن
  

ن عجز  ة جزءا م ة القصیرة واآلنی ي المرحل د یحل ف ربین، ق رفع الرسوم على الطلبة العرب والمغت
ى . الجامعة األردنیة وشقیقاتھا ات عل ذه الجامع درة ھ د، سیضرب ق لكنھ على المدیین المتوسط والبعی

  ١٠/٢/٢٠١٤اإلثنین                                                                                                   ١٧: الغد ص
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ة، ن الطلب ذه الشرائح م اء المعیشیة  التنافس مع دول أخرى على استقطاب ھ م األعب خاصة وأن حج
ي  ة الدراسة ف ن كلف اقم م ا یف ة، م واالقتصادیة باھظة ومرتفعة، بصورة ال تقارن بأغلب الدول العربی
ة  ة وأجنبی ات عربی ن جامع ھ ع یبحث ھو ودولت الي س رب، وبالت ي والمغت ب العرب ى الطال األردن عل

  .أخرى للدراسة
  

  .قصة أخرى، وتحتاج إلى بحث آخر أیضاأما رفع رسوم الدراسات العلیا، فتلك 
  

ن  ا ال تنفصل ع ال شك، لكنھ رة ب ة وخطی ات الرسمیة، قضیة مھم ي الجامع ل والعجز ف أزمة التموی
ى  درة عل أزمة التعلیم العالي بتكاملیتھا، وتراجع دور الجامعات في االعتماد على البحث العلمي، والق

اب الرؤ ة، وغی ن جھ اص م اع الخ ع القط بیك م ل التش ي، وح الي األردن یم الع تراتیجیة للتعل ة االس ی
  !.مشاكلھ بعیدا عن سیاسة رفع الرسوم المتواصلة عبر السنوات
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  "لماذا تخسر الجامعات الرسمیھ وتعاني العجز المالي ؟؟؟"
  علي العزام 

  
  التقاریر المالیة للجامعات الرسمیة تظھر فشال في إدارة الموارد المالیة

ة لھیئة اإلعتماد أظھرت تفوق طلبة الجامعات الخاصة على نظرائھم في الجامعات امتحانات الكفاء
  الرسمیة

  أستاذ فقط ٧٠آالف طالب في كلیة في جامعة حكومیة یدرسھم  ١٠
  

تظھر موازنات الجامعات الرسمیة المقرة مؤخرا بأن كثیر من الجامعات الرسمیة تعاني فشال إداریا 
لیة یرافقھ تردي في نوعیة التعلیم بسبب غیاب كامل لمنظومة الجودة كبیرا في إدارة مواردھا الما

ونوعیة التعلیم وعدم رقابة ھیئة االعتماد التي تقتصر مسؤولیاتھا على البرامج المستحدثة دون 
  .غیرھا 

وبحسب تقاریر مالیة فإن عددا من الجامعات لدیھا حسابات مكشوفة تصل في بعضھا إلى أكثر من 
. ار وتظھر في كافة الموازنات المقرة عجزا مالیا ال یعرف من أین سیتم تغطیتھ ملیون دین ١٠

فالجامعات تعرف علم المعرفة ومنذ سنوات أن الحكومة أوقفت الدعم الحكومي فما ھو المغزى من 
ملیون دینار علما بأن معدل الدعم  ١٠٠إظھار تلك األرقام الفلكیة كعجز والتي وصلت ما یقارب من 

ملیون دینار بما  ٤٠ي للجامعات الرسمیة لم یتجاوز في السنوات الخمس األخیرة أكثر متن الحكوم
  .فیھا مدیونیة الجامعات ودعم صندوق الطالب 

إن التفاصیل التي یمكن قراءتھا من بعض الجامعات ومقارنتھا بنفس البیانات في عھد إدارات جامعیة 
  .ل رؤساء أمیون في اإلدارة المالیة واإلداریة سابقة یبین أن جامعاتنا الحكومیة ترزح في ظ

ألف طالب تصل  ٤٠وھناك أمثلة كثیرة فھناك أكثر من جامعة رسمیة یصل أعداد الطلبة فیھا إلى 
أعداد الطلبة في البرامج الموازیة وغیر العادیة إلى أكثر من الثلث وربما أكثر وھذا یعني أن بعض 

ي بما یعادل طلبة اثنتین من الجامعات الخاصة وإذا ما نظرنا الجامعات الحكومیة لدیھا طلبة مواز
آالف طالب صافي الربح  ٧إلى التقاریر المالیة للجامعات الخاصة فإننا نجد أن جامعة خاصة لدیھا 

ملیون دینار وھذا لیس أرقام تقدیریة بل أرقام منشورة على موقع وزارة الصناعة  ١٨فیھا یصل الى 
ألف طالب موازي وغیر  ١٣قبة الشركات فكیف بجامعة حكومیة لدیھا أكثر من والتجارة ودائرة مرا

  .تنافسي وال تحقق مثل ھذه األرقام ونحن نتحدث عن صافي أرباح في جامعات خاصة 
كما وال بد من اإلشارة أن كثیر من البرامج العادیة رسومھا عالیة حیث أن كافة الرسوم المستحدثة 

وضعت لتغطي الحد األدنى من تكلفة الطلب في ذلك الوقت  ١٩٩٩العام  في الجامعات الرسمیة بعد
حیث تصل رسوم برامج عادیة في كلیات إدارة األعمال في جامعات حكومیة في البرنامج العادي 

دینار وھي أرقام تتقاضھا الجامعات الخاصة حالیا وتحقق من خاللھا أرباحا صافیة  ٣٠إلى أكثر من 
  .كبیرة 

لى اإلمكانات األكادیمیة التي تقدمھا الجامعات الحكومیة فنجد أن كلیة واحدة مثال یدرس ولو نظرنا إ
منھم طلبة موازي وبعض برامجھا العادیة رسومھا % ٥٠أالف طالب أكثر من  ١٠فیھا ما یقارب 

أستاذ أي أن نسبة عدد الطالب  ٧٥دینار للساعة وعدد األساتذة فیھا ال یتجاوز  ٤٥و ٤٠تصل إلى 
بینما .وھو أمر ال یمكن قبولھ في أكثر الدول تخلفا في التعلیم الجامعي  ١٤٠الى ١ى األساتذة تصل إل

في الجانب اآلخر نجد أن الجامعات الخاصة كافة تطبق معاییر االعتماد وال یسمح لھا بتجاوز الطاقة 
ي جامعة خاصة عدد الطلبة االستیعابیة المحددة والمطابقة للمعاییر العالمیة ومع ذلك فإن نفس الكلیة ف

  .ملیون دینار سنویا  ٢طالب تحقق أرباحا تصل إلى أكثر من  ١٢٠٠المسجلین فیھا 

  ١٠/٢/٢٠١٤طلبة نیوز                                                    اإلثنین                                                
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كما وأن الجامعات الرسمیة تتغنى بأنھا تقدم تعلیم جید في مقابل الجامعات الخاصة التي تركز على 
تھا على طلبة الربح وھو أمر غیر صحیح فإن بعض البرامج في الجامعات الخاصة یتفوق طلب

الجامعات الرسمیة في القدرات األكادیمیة والعملیة وأن نتائج امتحان الكفاءة الجامعیة الذي عقدتھ 
ھیئة االعتماد مؤخرا تشیر إلى أن نتائج طلبة الجامعات الخاصة أفضل من نتائج طلبة الجامعات 

  .شعبیة من ھذا األمر الرسمیة وھو أمر أحجمت ھیئة االعتماد عن إعالنھ خوفا من الصدمة ال
كما وأن الجامعات الحكومیة التي كانت تتغنى بمبتعثیھا إلى أفضل الجامعات العالمیة لم تعد ترسل 
تلك البعثات ودخل في كوادرھا أعضاء ھیئة تدریس من أسوأ جامعات العالم تحت مسمیات مختلفة 

  .وطأة اإلقلیمیة والتنفیع كلھا تلتقي في مظلة المحسوبیة والفساد اإلداري واالنغالق تحت 
كل ھذا ال یعني بأي حال من األحوال استغناء الجامعات عن الدعم الحكومي والذي تقصر الحكومات 
في تقدیمھ للجامعات ولكن ال بد من مقارنة األرقام الحالیة لمالیة الجامعات في ظل إدارتھا الحالیة مع 

  .انخفاض األداء والكفاءة في إدارة الموارد المالیة ما كان سابقا لنجد أن المنحنى البیاني یشر إلى 
مطلوب من الدولة أن تقدم دعما أكبر للجامعات ولكن یجب أن یتم تقییم أداء اإلدارات الجامعیة 

  .الحالیة ألن الدعم لو وصل لنفس تلك اإلدارات لن یغیر شیئا ففاقد الشيء ال یعطیھ 
عاییر اإلعتماد والجودة على كافة البرامج في الجامعات كما ویجب أن تبدأ ھیئة اإلعتماد بتطبیق م

في " أمام مسؤولیتھا "الرسمیة وتخفض من تلك األعداد الفلكیة على مقاعد الدراسة وتضع الدولة 
  .دعم الجامعات وفتح برامج التعلیم التقني وتغییر منظومة التعلیم العام في البالد 

ل أن وزیر النفط السعودي الدكتور محمد الیماني والذي كان وفي النھایة فإنني أضع أمام القارئ مثا
رئیسا لمجلس أمناء جامعة البترول والمعادن في السعودیة رفض إقرار موازنة فیھا عجز بسیط ال 

ألف لایر وخاطب المدیر المالي كیف تضع موازنة فیھا عجز ومن أین ستغطیھ فھل  ٢٠٠یتجاوز 
  ماني ؟؟؟؟؟لدینا رؤساء مجالس أمناء مثل الی
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  ١٠/٠٢/٢٠١٤االثنین 
  

یكون الجو مشمسا ومعتدال فوق المرتفعات الجبلیة ولطیفا في المناطق المنخفضة واألغوار وخلیج 
  .العقبة، وتكون الریاح جنوبیة غربیة معتدلة السرعة

  
  ١١/٠٢/٢٠١٤الثالثاء 

  
یفا في المناطق المنخفضة واألغوار یبقى الجو مشمسا ومعتدال بشكل عام فوق المرتفعات الجبلیة ولط

  .والبحر المیت وخلیج العقبة، وتكون الریاح شمالیة غربیة خفیفة السرعة
  

  ١٢/٠٢/٢٠١٤األربعاء 
  

توالي درجات الحرارة ارتفاعھا ویكون الجو مشمسا ولطیفا فوق المرتفعات الجبلیة ودافئا في 
بة، وتكون الریاح جنوبیة شرقیة معتدلة المناطق المنخفضة واالغوار والبحر المیت وخلیج العق

  .السرعة
  

  ١٣/٠٢/٢٠١٤الخمیس 
  

یبقى الجو لطیفا ومشمسا فوق المرتفعات الجبلیة ودافئا في االغوار والبحر المیت وخلیج العقبة، 
  .وتكون الریاح جنوبیة شرقیة معتدلة السرعة

  
  ١٤/٠٢/٢٠١٤الجمعة 

  
قلیل على درجات الحرارة ویكون الجو مشمسا  تتأثر المملكة بمنخفض جوي لذا یطرأ انخفاض

وباردا نسبیا خالل ساعات النھار وفي ساعات المساء واللیل تتكاثر الغیوم تدریجیا وتتھیأ الفرصة 
لسقوط زخات من المطر بإذن هللا في شمال ووسط المملكة، وتكون الریاح جنوبیة غربیة معتدلة 

  .السرعة

 حالة الطقس 

  ١٠/٢/٢٠١٤الدستور                                                          اإلثنین                                                
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    ام السماق –العزیز مرعي المھندس سفیان سامي عبد -
  دیوان العشیرة –االستاذ محمد عزیز خلف احمد بني ھاني  -
  جبل الحسین –الحاج عبدالغني ابراھیم شحرور  -
  المفرق - عیده اشتیوي ابراھیم حداد  -
  الظلیل -الحاج حسین عبدالقادر مصطفى المراعبة  -
  عرجان - الدكتور مصطفى عبدالرزاق البرغوثي  -
  دابوق - رسة سحر موسى عقلة بطا -
  خلدا -الحاجة آمنة حسن صالح الھمشري  -
  ماركا الشمالیة –سلمى عبد الكریم سعید البیطار  -
  ضاحیة الرشید –محمد فارس سلیمان القاسم  -
  الدوار السابع –مي وجیھ الشیخ موسى السید  -
  الجبیھة -الحاج خمیس عبدالعزیز احمد عبده  -
  ام اذینة –الحاج حسین یوسف حسین صیام  -
  الكرك - الجدیدة  –جة مشایخ خلیل الجعافرة الحا -
  الشمیساني -الحاج ھشام حسن الصباغ  -
  صویلح -آمنة مفلح النعیمات  -
  عرجان -ایاد عبد یوسف عبدالخالق  -
  الزرقاء - روثي اسعد سرور الزوایدة  -
  الرقیم - الحاجة حمیدة محمد العباس الرحاحلة  -
الزرقاء –الحاجة حلیمة عبدالعزیز خلف الضمور  -

  ١٠/٢/٢٠١٤اإلثنین                                                                                الرأي                               
  

 الوفیات 
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ان نموذج الحصول على الدعم النقدي یتضمن تدوین أرقام فاتورتي » عین الرأي«علمت  -
  .الكھرباء والمیاه ومعدل االستھالك

  
وزارة تطویر القطاع العام تنظر في ھیكلة دوائر في إحدى الوزارات الخدماتیة بناء على  -

  سین خدمة المواطنین من المقترحات دمج دوائر في الوزارة بھدف تح.. طلب وزیر األخیرة
  

أعلن انھ سیتم بیع كامل شبكة » اكسبرس«مصفي شركة الجیل الجدید لالتصاالت  -
  .االتصاالت الخاصة بالشركة بجمیع أبراجھا وھوائیتھا وأجھزتھا المنتشرة في المملكة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 زوایا الصحف 

  ١٠/٢/٢٠١٤عین الرأي                                                            اإلثنین                                                
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الیوم االثنین  یغادر رئیس الوزراء الدكتور عبد هللا النسور وعدد من طاقمھ الوزاري -
متوجھین إلى القاھرة لحضور اجتماعات اللجنة العلیا األردنیة المصریة المشتركة التي تنعقد 

  .یوم غد برئاسة رئیس الوزراء ونظیره المصري
  

یعقد مجلس شورى جماعة االخوان المسلمین الخمیس المقبل جلسة عادیة لھ لمناقشة التقاریر  -
وال یوجد على جدول اعمال الجلسة اي مناقشة لقضایا داخلیة  ..السیاسیة والمالیة واالداریة

  .للجماعة وھي محصورة فقط لبحث التقاریر السیاسیة واالداریة والمالیة
  

تستضیف الجمعیة األردنیة للعلوم والثقافة في السادسة والنصف من مساء الیوم االثنین  -
ور موسى العزة وفتحي رئیس لجان حق العودة محمد أبو حاشیة وعضوي اللجنة الدكت

  .اسبیتان وذلك لمناقشة حق العودة في ظل التحركات السیاسیة األخیرة
  

حیث .. مختلفة األحجام)  LCD) / LEDأحبطت الجمارك محاولة تھریب شاشات عرض  -
تم بناًء على معلومة استخباریة ضبط المحتویات داخل قالب تم متابعتھ من قبل دوریات 

تم ضبطھ داخل احدى المدن، وبلغ عدد الشاشات المضبوطھ  مكافحة التھریب الى ان
  .شاشة مختلفة القیاسات) ١٧٠(

  
من اذونات  ٢٠١٤اعلن البنك المركزي امس االحد عن طرح االصدار الثاني لعام **  -

ملیون دینار لیصدر بتاریخ الیوم ) ٧٥(الخزینة االردنیة الجل سنة بقیمة اسمیة 
١٠/٢/٢٠١٤.  

  ١٠/٢/٢٠١٤                صنارة الدستور                                                    اإلثنین                                
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الشجرة، قام وزیر الزراعة الدكتور عاكف الزعبي الخمیس الماضي بزیارة  بمناسبة عید -
، وھي الشجرة التي "شجرة الحسین"إلى مدرسة المطران، في جبل عمان، حیث قام بسقایة 

كان زرعھا الملك الحسین بن طالل، طیب هللا ثراه، عندما كان طالبا في المدرسة العام 
عت إلى جانبھا في تلك الفترة، فیما بقیت ھي باسقة ، وماتت كل األشجار، التي زر١٩٤٧

  .  حتى الیوم
 

أدى اعتصام مھندسي فرع نقابة المھندسین في إربد السبت إلى توقف العمل في الدائرة الفنیة  -
ً على قرارات مجلس النقابة، بفصل موظفین وعدم . بالنقابة االعتصام جاء احتجاجا

دعوا إلى اعتصام آخر السبت المقبل، ملوحین  المعتصمون. االستجابة لمطالب الزمالء
  .  بإغالق مقر الفرع في إربد، الى حین االستجابة لمطالبھم

 
اشتكت سیدة، بعد قیامھا بإجراء عملیة جراحیة في أحد المستشفیات الخاصة في عمان، من  -

إلى  وأشارت. أنھا تعرضت لسرقة نقود، من حقیبتھا، خالل نومھا في المستشفى للیلة واحدة
أنھا تقدمت بشكوى رسمیة إلدارة المستشفى، ولقسم الحمایة واألمن، منذ أكثر من شھرین، 

اإلدارة، وبعد انتظار ھذه المدة، أبلغت . تاریخ حدوث الواقعة وإبالغھا ببدء التحقیق بالقضیة
  .   السیدة المشتكیة أول من أمس بأن بامكانھا اللجوء إلى القضاء

 
موعد الملتقى الوطني لرفض رفع " ذبحتونا"من أجل حقوق الطلبة  أقرت الحملة الوطنیة -

  .  الرسوم الجامعیة، بحیث یقام بعد غد األربعاء في مجمع النقابات المھنیة
 

، في فندق بمنطقة البحر "تعرفة میاه الري"تنظم وزارة المیاه والري الیوم ورشة بعنوان  -
  .  ألردنالمیت، بحضور جمیع ممثلي المزارعین في وادي ا

  ١٠/٢/٢٠١٤زواریب الغد                                                           اإلثنین                                                
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  الملك یبدأ زیارة عمل إلى أمیركا  -
  للدراسة الخاصة) التوجیھي(توجھ لرفع رسوم امتحان  -
  نائب الملك یشید بالعالقات األردنیة األوروبیة  -
  الحكومة توافق على اتفاقیتي نقل الغاز مع مصر -
  شركات فّصلت امتیازات إلداراتھا على حساب الموظفین:العجارمة -
  شف النیة إلصدار قانون خاص بأمانة عمان بلتاجي یك -
  )ایرث جلوبل(توصي بالتحقق في عطاء شركة ) مالیة النواب( -
  األسبوع الثاني من دوري المحترفین» مؤجلة«فوز الفیصلي على الوحدات في  -

  
  
  
  

  
  

  قمة أردنیة أمیركیة في كالیفورنیا الجمعة -
  %٢٠واالنجلیـزي لم تـتجـاوز بالریاضیات والفیـزیـاء » التوجیھي«نسب النجاح في  -
  »األردنیة«في % ٤٠-٣٥والدراسات العلیا » الموازي«زیادة  -
  اسطوانات الغاز غیر مطابقة للمواصفة األردنیة ویجب إعادة تصدیرھا: المواصفات -
  مركبات من دعم المحروقات ٣استثناء من تتجاوز ثروتھم ربع ملیون دینار أو یملكون  -
  قناة على موقع الیوتیوب تطلق» الضمان االجتماعي« -
ً من الوحدات - ً مھما   الفیصلي ینتزع فوزا

  
  
  
  

  
  تسرق أموال األیتام" خیریة"جمعیات  -
  الباص السریع تدور" عجلة" -
  انتھاء مھلة إعادة تصدیر اسطوانات الغاز الھندیة -
  "األردنیة"تنشر تفاصیل رفع رسوم " الغد" -
  تحمیل تجار الجملة مسؤولیة انقطاع السجائر -
  طلبة مدرسة یقضون حاجتھم باألودیة ومرافق المساجد: ونةالش -
  ملیار دینار ٢٧.٦وتبلغ %  ١١ودائع البنوك ترتفع  -
  تمول إنشاء مدرسة نموذجیة بملیون وستین ألف دینار" البوتاس العربیة" -

  

برز عناوین الصحف أ
  الیومیة


