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 إقرار تعليمات السنة التحضيرية في الجامعة األردنية

عادة تص میم الخطط أقرت الجامعة األردنیة الخطة الدراسیة للسنة التحضیریة لكافة كلیات الجامعة وا 

الدراسیة لها في جمیع البرامج والتخصصات لدرجة البكالوریوس ُتمّثل فیها السنة األولى سنة 

تحضیریة بهدف توفیر فرص قبول عادلة تحقق المساواة للطلبة بناء على الجدارة والقدرات، وتأهیلهم 

 .لاللتحاق بالسنة الثانیة بكفاءة عالیة

ساعة كحد أدنى  21لتحضیریة بحیث تحتوي الخطة الدراسیة على وتمت الموافقة على إقرار السنة ا

ساعات متطلب جامعة،  3ساعات متطلب كلیة، و 3ساعات متطلب تخصص، و 3یكون من بینها 

على أن تعرض على لجنة الخطة الدراسیة بالجامعة لیتم إقرارها وتطبیقها مطلع العام الجامعي 

1122/1111. 

االصطناعي واقتراح مساق تطبیقي مهني خاص بكل كلیة لتكونا ضمن وتم إقرار طرح مادة الذكاء 

 .متطلبات الجامعة

وصرحت نائب رئیس الجامعة لشؤون الكلیات العلمیة، رئیسة لجنة الخطة الدراسیة الدكتورة كفاح 

-1122)الجمعاني أن هذا التعدیل یأتي تماشیًا مع االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة 

 .، وتوجیهات مجلس التعلیم العالي الصادرة بدایة العام الحالي(1115

وزادت الجمعاني أن هذه اإلجراءات والتعدیالت في حزمة متطلبات الجامعة تضمن نتاجات تعلیمیة 

 .1122/1111ذات جودة عالیة، وسیصار إلى تطبیقها مطلع العام الجامعي 

 

 أخبار الجامعة

 عمون - 3األنباط ص  -6/الدستور ص أولى -3الرأي ص  -بترا
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 للتوعية الصحية في حرمهاتفتتح عيادة تعزيز صحة الشباب " األردنية

 

افتتح رئیس الجامعة  -سناء الصمادي

األردنیة الدكتور عبد الكریم القضاة عیادة 

تعزیز صحة الشباب للتوعیة الصحیة في 

حرمها بالتعاون مع الجمعیة الملكیة 

للتوعیة الصحیة والمدعومة من الوكالة 

  .األمریكیة للتنمیة الدولیة في األردن

في كلمة ألقاها خالل حفل االفتتاح إن كلیة التمریض عملت جاهدة على اعتماد برامج وقال القضاة 

وزارة التعلیم العالي، / البكالوریوس والماجستیر والدكتوراه من قبل هیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي

 وتتویجا لجهدها في السعي نحو العالمیة، حصلت على االعتمادیة العالمیة من خالل مؤسسة

"Accreditation Commission for Education in Nursing"  لالعتراف بها ككلیة متمیزة

ملتزمة بتطبیق معاییر الجودة المحلیة والعالمیة في برامجها، وتصنیفها بمصاف برامج كلیات 

على العالم بحسب تصنیف  252-111التمریض األمریكیة والعالمیة، وحصولها على المركز 

التي تمنحها جمعیة  1122صولها على جائزة المؤسسة األكادیمیة المتمیزة لعام ، وح1122شنغهاي 

اتحاد الجامعات العربیة وتبوئها المرتبة الثالثة في أفضل  كلیات التمریض /كلیات التمریض العربیة 

 USNEWS Education “Best Arab Region Universities for في العالم العربي حسب

Nursing". 

 5صدى الشعب ص  -3د ص الغ -6الدستور ص  -بترا
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العیادة الصدیقة في الكلیة هي ثمرة جهد وعمل دؤوب حرصت علیه الكلیة، فعملت  وأضاف أن

سلسلة من ورش العمل والمحاضرات النظریة والتطبیقیة في إطار االستراتیجیة الخاصة للعیادة 

إلرساء وتعزیز مفاهیم الرعایة الصحیة األولیة والوقائیة، ورفع مستوى الوعي الصحي من خالل 

د بالمعلومات والمهارات وتحسین قدرات الطلبة على استخدام التفكیر الناقد وأسلوب حل تزوید األفرا

 .المشاكل وأسس تقدیم التثقیف الصحي

وزاد أن كلیة التمریض بكافة كوادرها من أعضاء هیئة التدریس واإلداریین والطلبة على حد سواء 

مع المحلي، حرصا منها على توفیر بذلت جهودا كبیرة لخدمة مجتمع الجامعة والتشبیك مع المجت

البرامج واألنشطة التي ترتقي بالناحیة النفسیة واالجتماعیة والصحیة للطلبة، دون أن یقتصر على 

الجانب األكادیمي وتأهیلهم لیكونوا عماد المجتمع والنهوض به، فدعمت إدارة الجامعة التعاون القائم 

 .الصحیة بین كلیة التمریض والجمعیة الملكیة للتوعیة

وبینت مدیر عام الجمعیة الملكیة للتوعیة الصحیة حنین عودة دور الجمعیة التي تأسست عام 

بتوجیهات من جاللة الملكة رانیا العبداهلل لزیادة الوعي الصحي وتمكین المجتمع المحلي من  1115

ماشى مع األولویات اتباع سلوكیات صحیة،  وتنفیذ برامج تنمویة لتلبیة احتیاجات المجتمع المحلي تت

 .الصحیة الوطنیة

وقالت إن الجمعیة تهدف إلى  زیادة الوعي الصحي لدى المجتمع األردني من خالل تنفیذ برامج 

 .وقائیة تعنى بالسالمة والصحة العامة إیمانًا بمبدأ الصحة حق للجمیع

ة في المواضیع وأضافت أن العیادة جاءت لتكون نقلة نوعیة في ایجاد مساحة وبیئة آمنة للطلب

 .الصحیة لتعزیز السلوكیات الصحیة لدیهم
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وبینت عمیدة كلیة التمریض الدكتورة منار النابلسي أن العیادة تعد مشروعا ریادیا یعنى بتعزیز صحة 

الشباب ورفع وعیهم الصحي من خالل تقدیم التثقیف والمشورة الصحیة الالزمة لهم، وتوفیر خدمات 

 .السیاق الثقافي المحلي وتلبي احتیاجاتهم الصحیة واالجتماعیة والنفسیة صدیقة للشباب تتواءم مع

إن العیادة تهدف إلى تحسین أنماط الحیاة الصحیة لدى الشباب من خالل تزویدهم "وتابعت قائلة 

بالمعرفة والعمل على تحفیزهم وتوسیع خیاراتهم ألخذ قرارات صائبة ومدروسة تتعلق باالرتقاء 

  ."م على تقدیم التثقیف الصحيبصحتهم وتدریبه

، مما 1122وأضافت أن العیادة بدأت أنشطتها في إقامة الندوات العلمیة واألیام الصحیة منذ عام 

التدخین، واإلدمان، "ساهم في تسلیط الضوء على مواضیع وقضایا اجتماعیة وصحیة مثل 

كري وسرطان الثدي، والمخدرات، والسمنة، والتغذیة الصحیة، والصحة النفسیة، ومرض الس

 ."واالستعداد للزواج

وأكد مدیر مكتب الصحة والسكان في الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة دانییل سنكلیر أن الوكالة تهتم 

بقضایا المجتمع والمرأة وتركز على دعم الصحة بناء على معاییر التنمیة المستدامة ودور توعیة 

 .الشباب بالقضایا الصحیة

من خالل العیادة نتطلع إلى نشر التوعیة الصحیة عند األفراد والشباب بالممارسات وأشار أنه 

الصحیة للمحافظة واالرتقاء بالصحة الجسدیة والنفسیة واالجتماعیة والوقایة من اإلصابة ببعض 

 .األمراض المزمنة ومضاعفاتها

زا عن مشروع العیادة وقدمت رئیس قسم تمریض صحة األم والطفل الدكتورة أریج عثمان شرحا موج

وتأسیسها وأهدافها ورؤیتها وأنشطتها التوعویة الهادفة إلى تكوین االتجاهات الصحیة السلیمة 

  .وتعزیزها بین الفئات المستهدفة من الجامعة والمجتمع المحلي
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كما عرضت بعض من الطالبات تجاربهن في االستفادة من العیادة سواء على المستوى المعرفي أو 

 .كيالسلو 

وفي ختام حفل االفتتاح جال القضاة یرافقه رئیس مجلس ادارة الجمعیة الملكیة للتوعیة الصحیة 

 .الدكتور رامي فراج في مبنى العیادة بالقرب من كلیة الملك عبد اهلل الثاني لتكنولوجیا المعلومات
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الفراسة ولغة الجسد" ورشة عمل باألردنية بعنوان  " 

عقد  مركز االستشارات  -ديآیة العبا

والتدریب  في الجامعة  االردنیة 

بالتعاون مع شركة كیمیستي 

لالستشارات والتدریب ورشة عمل 

، "علم الفراسة ولغة الجسد"بعنوان

استضافت فیها مطور علم الفراسة و 

مدیر عام الشركة المهندس یزن 

حسین، واستهدفت أعضاء الهیئة 

 .التدریسیة والطلبة

ئیس شعبة التسویق في المركز أحمد فریحات فإن الورشة جاءت بهدف تأهیل وتعلیم وبحسب ر 

الطلبة مهارات وعلومًا جدیدة یتم اكتسابها من خالل طرح موضوعات عدة وتلقیها من  ذوي 

 .االختصاص والمعرفة

ستوى وأضاف إن الورشة تسلط الضوء على علم الفراسة لما له أهمیة في  نجاح الفرد سواء على الم

العملي واالجتماعي، والكشف عن مكنونات النفس؛ من ثقة وطموح ومخاوف وفهم لآلخر، إضافة 

لمناقشة المشاكل وطرح المواضیع التي تواجة الطلبة في الحیاة االجتماعیة أو المقبلین على الحیاة 

 .العملیة

 

 أخبار األردنية
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قدم وتطور مع الزمن وخالل ورشة العمل  تحدث حسین عن أهمیة علم الفراسة الذي استخدم منذ ال

في عدة جوانب شخصیة و عملیة كالمبیعات   والموارد البشریة والقیادة وغیرها؛ وساهم في اكتشاف 

  .وتحلیل الشخصیات المختلفة والتوصل للمعلومات من خالل أدوات علم الفراسة

عین وأضاف أنه یمكن تحلیل الشخصیات واالستدالل من خالل المالمح والصفات الجسدیة  كال

  .واألنف وشكل الجبهة والشفتین واألسنان والدم فلكل منها داللة

و قدم حسین  أمثلة عملیة للطلبة من خالل إشراكهم في تطبیقات عملیة لمساعدتهم في تعلم جزء  

من هذه المهارة واكتساب معلومة جدیدة؛  حیث قام بتحلیل سریع لشخصیات بعض الطلبة بهدف 

 .رات علم الفراسة وتوظیفها في التعامل مع اآلخرین بفاعلیةإیضاح آلیة استخدام مها

وأشار إلى وجود العدید من البرامج واألفكار التي ابتكرها لتغطي العدید من الجوانب الشخصیة 

لإلنسان، منها االجتماعیة والتعلیمیة واالقتصادیة التي تستهدف بشكل رئیسي رواد األعمال حیث یتم 

 .ة بهدف رفع الكفاءة وزیادة اإلنتاجیةتطبیقها في شركات عدید

ورًدا على إمكانیة استخدام الفراسة واالعتماد علیها في اتخاذ قرارات مصیریة مثل اختیار شریك 

إننا نعتمد في المقام األول على ما لدینا من وعي وفهم إلى جانب ما یقدمه لنا "الحیاة، قال حسین 

جوانبها وعواطفها وانفعاالتها وصفاتها المختلفه، مثل  علم الفراسة من خالل تحلیل الشخصیة وفهم

الذكاء والعاطفة ومدى قدرتنا على التكیف مع الشخصیة من خالل تشابه أو اختالف الصفات بین 

 ."الشركاء

وقدمت المهندسة دیمة عبیدات الشریك المؤسس لشركة فراستنا للتطویر والتدریب نبذة تعریفیة عن 

ئده في الحیاة الشخصیة والعملیة وأستمعت آلراء الطلبة ومدى معرفتهم أصل علم الفراسة و فوا

 .بمصطلح علم الفراسة وتصوراتهم بهذا الخصوص
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یشار إلى إن المهندس یزن حسین؛ حاصل على درجة البكالوریوس في هندسة الكهرباء  

من العلوم  واإلتصاالت، ومؤسس ومدیر لشركة كیمیستي لالستشارات والتدریب ، وبحث في العدید

لیقدم منظومة فكریة قائمة على دراسة مفصلة لسیكولوجیة النفس البشریة وأطلق علیها أسم علم 

 .الفراسة لالحتفاظ بأصالة وعروبة العلم وكانت  إنطالقته من األردن
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 يوافق علی اعتماد تخصصات ويؤجل البت بأخرى“ مجلس التعليم العالي"

یئة هوافق مجلس  •یوافق علی اعتماد تخصصات ویؤجل البت بأخرى “ العاليمجلس التعلیم ”
ا على استمراریة االعتماد الخاص لتخصص هاعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودت

بكالوریوس أصول الدین، وماجستیر العقیدة اإلسالمیة ودكتوراه العقیدة اإلسالمیة، وماجستیر التفسیر 
، وأجل البت في استمراریة هوأصول هراه التفسیر وعلوم القرآن، وبكالوریوس الفقوعلوم القرآن، ودكتو 

 .االعتماد الخاص لتخصص ماجستیر الحدیث، وتخصص دكتوراه الحدیث في الجامعة األردنیة
ا، أمس، برئاسة الدكتور بشیر الزعبي، البت في استمراریة االعتماد هوأجل المجلس خالل جلسة عقد

، ماجستیر الشرعي، هوأصول ه، تخصص دكتوراه الفقهوأصول هجستیر الفقالخاص لتخصص ما
وتخصص دكتوراه القضاء والسیاسة الشرعیة، كما أجل البت في استمراریة االعتماد الخاص 
لتخصص ماجستیر الدراسات اإلسالمیة، وتخصص بكالوریوس المصارف اإلسالمیة، في الجامعة 

اد الخاص لتخصص ماجستیر التنمیة المحلیة، وعلى االعتماد ووافق المجلس على االعتم .األردنیة
ج والتدریس بالمسارات هالخاص لتخصص دبلوم عالي اإلدارة المحلیة، وتخصص دكتوراه المنا

الدراسات االجتماعیة، اللغة العربیة، اللغة اإلنجلیزیة، الریاضیات، كما قرر تخفیض الطاقة : اآلتیة
وأجل البت أیضا في  .الوریوس معلم صف، في الجامعة األردنیةاالستیعابیة الخاصة لتخصص بك

ج عامة، كما أجل البت في همنا/ ج والتدریسهاستمراریة االعتماد الخاص لتخصص ماجستیر المنا
أسالیب تدریس لغة إنجلیزیة،  /ج والتدریسهاستمراریة االعتماد الخاص لتخصص ماجستیر المنا

أسالیب تدریس الریاضیات، وأجل البت في استمراریة  /ج والتدریسهوتخصص ماجستیر المنا
ندسة العمارة، وبكالوریوس هاالعتماد الخاص لتخصص بكالوریوس تربیة طفل، وتخصص ماجستیر 

ووافق المجلس على االعتماد الخاص لتخصص ماجستیر  .ندسة العمارة، في الجامعة األردنیةه
وتخفیض الطاقة االستیعابیة لتخصص بكالوریوس إدارة الریادة والقیادة، واستمراریة االعتماد الخاص 

كما وافق على إعادة فتح باب القبول واستمراریة االعتماد الخاص  .األعمال، في جامعة الیرموك
ندسة اآلالت الحراریة هندسة المیكانیكیة، وتخصص بكالوریوس هلتخصص بكالوریوس ال

وأجل المجلس البت في  .ندسة التكنولوجیةهة الكلی/ یدرولیكیة، في جامعة البلقاء التطبیقیةهوال

 شؤون جامعية ومحلية

 0الغد ص  -6الدستور ص  -بترا
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كما أجل  .زة الذكیة، في جامعة الطفیلة التقنیةهاالعتماد الخاص لتخصص بكالوریوس حوسبة األج
البت في االعتماد الخاص لتخصص بكالوریوس التسویق اإللكتروني والتواصل االجتماعي، ووافق 

كما  .لیةهالذكاء االصطناعي في جامعة إربد األعلى االعتماد الخاص األولي لتخصص بكالوریوس 
وافق على االعتماد الخاص األولي لتخصص بكالوریوس علم البیانات والذكاء االصطناعي في 

واقر المجلس نتاجات التعلم والكفایات الرئیسة لتخصصات  .جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا
 . رئیسة لتخصصات الصیدلة، دكتور صیدلةتكنولوجیا المعلومات ونتاجات التعلم والكفایات ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة ـــــامعــــة األردنــالجــ       
 األردن 44203  أنعم( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

13 

 
 آالف منحة لطلبة إقليمي الوسط والشمال للدراسة في جامعات الجنوب 3: المعاني 

 
قال وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم العالي الدكتور ولید المعاني، إن جاللة الملك  -كوثر صوالحة 

من أبناء الوطن، وأن لقاء جاللته بالطلبة المتفوقین ضّم طلبة من مختلف یقّدر على الدوام المتمیزین 
 .الفئات سواء من المرضى أم ممن سجلوا قصص نجاح وحازوا على معدالت عالیة

التلفزیون األردني، أن امتحان »والذي یبث عبر « هذا المساء»وقال الوزیر في حدیث لبرنامج 
 .ن یحصل الطالب على عالمة كاملةالتوجیهي مثل أي امتحان من الممكن أ

إن »فما فوق، وقال %  21أالف طالب وطالبة حصلوا على معدل ( 21)وأشار إلى أن حوالي 
األمر ال یضر بالقبول الجامعي، إذ إن تراتبیة الطلبة للقبول الموحد واحدة، من المعدل األعلى وحتى 

فاألعلى معداًل یأخذ »بحسب امكانیاتهم،  وأّكد الوزیر، أن االمتحان استطاع فرز الطلبة. «األدنى
 ."التخصص األشد طلباً 

م، واعتماد قبوالتهم 1112بفصّلهم عن جیل الطلبة النظامیین  1111وعن مطالبة طلبة موالید الـ 
ال یوجد إال نظام قبول موحد واحد، وأن النظام » : م، قال الوزیر1122في الجامعات وفق نظام سنة 

 «.وكل من تقدم لالمتحان هذا العام سینافس بحسب أسس القبول الموحد لن یقسم بین الطلبة
المخصصة للسنوات %  5على نسبة الـ 1111وأشار إلى امكانیة أن یتنافس الطلبة من جیل الـ 

 .السابقة، وفق معاییر وأسس القبول الموحد
نیة لتنمیة الموارد البشریة، وأكد أنه لیس هناك توجه اللغاء الثانویة العامة، بحسب االستراتیجیة الوط

 .وهناك بعض التخصصات لها معاییر قبول مباشر
 .وقال إن القبول الموحد عادل وال یمیز بین الناس بالرغم من شكله الجامد

أن یترك « الغبن»إن فكرة االمتحان التكمیلي، جاءت ألنه من . وحول الدورة التكمیلیة قال الوزیر
 .«التوجیهي»من اجتیاز امتحان الطالب لمدة سنة لعدم تمكنه 

وبین أن الوزارة درست الدورة التكمیلیة، لتمكین الطلبة من تحقیق متطلبات النجاح خالل مدة أقل، 
 .مشیرًا إلى أن الوزارة تحضرت المتحان الدورة التكمیلیة

یة، منوهًا إلى وبین أن عدد المشاركین بالدورة التكمیلیة بلغ خمس عدد الطلبة ممن تقدموا للدورة العاد
أن عملیة التصحیح ألوراق الدورة التكمیلیة ستكون أسرع وظهور النتائج سیكون أسهل،الفتًا إلى أن 

  . النتائج ستصدر بوقت أبكر من المتوقع

 6/الدستور ص أولى
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أعتقد أننا استفدنا دروسا كثیرة من »وعن تكرار تجربة الدورة التكمیلیة، للسنوات المقبلة، قال 
 .«أخذ تغذیة راجعة وبناًء على قرارات اللجان سنقرراالمتحان التكمیلي، وسن

منحة خاصة للطلبة من أبناء اقلیمي الوسط  3111وكشف عن توجه لزیادة المنح لتصل إلى 
 .والشمال الراغبین بالدراسة في جامعات الجنوب، والعكس
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 تصنيف للجامعات االردنية قريبا والتعليم العالي بخير: الرزاز 

 
 

غرد رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الیوم عبر صفحة رئاسة الوزراء على تطبیق تویتر مادحا 
م العالي باألردن بخیر لكن دائمًا وأبدًا نسعى للتحسین التعلی: "التعلیم العالي في األردن قائال 

والحكومة تقوم اآلن بالتعاون مع هیئة االعتماد لتطویر معاییر جدیدة حول أداء الجامعات األردنیة 
 " .وترتیبها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نيوزطلبة 
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 ألف طلب التحاق بالجامعات 47 
 
مدیرة وحدة تنسیق القبول الموحد خولة عوض ان عدد الذین تقدموا بطلبات حاتم العبادي قالت  

التحاق بالجامعات حتى الساعة السادسة من مساء أمس، قبیل انتهاء الموعد بست ساعات، بلغ 
الف طالب ( 3.52)الف طالب وطالبة، في حین وصل عدد الذین اشتروا طلبات التحاق  ) 74)

وانتهت عند الساعة الثانیة عشرة من لیل أمس  .«التوجیهي» وطالبة من مختلف فئات خریجي
االربعاء عملیة تقدیم طلبات التحاق القبول بالجامعات االردنیة عبر وحدة تنسیق القبول الموحد، 

وحول بدء تقدیم  .وأكدت عوض انه ال تمدید لفترة تقدیم طلبات االلتحاق .والتي بدأت االحد الماضي
االردنیات، اوضحت عوض انها ستحدد بعد إعالن نتائج القبول الموحد المتوقع طلبات التحاق بابناء 

في االسبوع الثاني من ایلول المقبل، إذ یشترط للتقدم للتخصص ان یحقق الطالب الحد االدنى 
وفي ما یتعلق باستكمال وثائق حملة الشهادات العربیة  .لمعدل القبول التنافسي للعام الحالي

واالجنبیة، قالت عوض أن الفرصة متاحة لتحمیل الوثائق المطلوبة لحملة الشهادات العربیة حتى 
 .العاشر من اب الحالي ولحملة الشهادات االجنبیة حتى الواحد والثالثین من الشهر ذاته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3الرأي ص 
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Many female students pursuing crowded specialisations — 

SIGI 
 
 
Around 42 per cent of female university students admitted in 2017, enrolled 
in three saturated disciplines, the Sisterhood is Global Institute (SIGI) 
Jordan reported on Tuesday. 
 
According to official figures, a total of 66,308 students were admitted to 
universities in the 2016-2017 academic year, among which were 34,669 
women, constituting around 52.3 per cent, SIGI added. 
 
The report indicated that 42.1 per cent of female students at Jordanian 
universities, or some 14,601 women, are studying three saturated 
specialisations: 16.4 per cent are studying trade and business, 15 per cent 
human sciences, religion and arts and 10.7 per cent are studying 
educational sciences . 
 
In the 2016-2017 academic year, 55.3 per cent of the Kingdom's 
graduates were women, and some 34,000 chose 8 majors, most of which 
were crowded. 
 
The report added that according to the Department of Statistics, three out 
of five working women hold a bachelor’s degree or higher . 
 

 3ص  تايمزجوردان ال
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SIGI also said that women's unemployment rates during the first quarter of 
2019 were considerably higher than men's. The unemployment rate of 
women with a bachelor’s degree or higher stood at 78 per cent, while the 
unemployment rate for men in the same category stood at 25.2 per cent. 
 
Women with an intermediate diploma and higher, who studied to enter the 
sectors of industry and mining, textile and leather, domestic services and 
social services had unemployment rates of 57.3 per cent, 51.5 per cent, 
50.2 per cent and 46.5 per cent respectively, according to the report . 
 
Specialties with the lowest female unemployment rates were veterinary 
medicine with 13.5 per cent, dental studies with 14.4 per cent, nursing, 
care and midwifery with 14.7 per cent, pharmacology at 17.2 per cent, 
industrial engineering with 21.5 per cent, law 22.9 per cent and 
mathematics at 23.6 per cent. 
 
To manage the imbalance, the SIGI report recommended more marketing 
for needed specialisations. However, it advised against the freezing of any 
saturated programmes as everyone has different capabilities that match 
specific fields. SIGI instead recommended that the labour market be 
improved in order to absorb different specialties. 
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 االنتظار
 ويموسى شتي. د

 
لیس من المبالغة القول إننا في األردن والمنطقة نعیش حالة من االنتظار على المستویات كافة، وفي 
أغلب الموضوعات والمجاالت؛ أي أننا نعیش حالة من الترقب لحدوث شيء ما یغیر األحوال، او 

لمثال، فنحن، على سبیل ا. یؤدي الى حلول بعض المشكالت، اقتصادیة أو اجتماعیة أو سیاسیة
، وننتظر رحیل الحكومة، وننتظر حل أزمة الیمن وسوریة ولیبیا، وننتظر “صفقة القرن”ننتظر 

ي حالة نفسیة ثقافیة اجتماعیة قد ال تكون حكرًا علینا، هإن ثقافة االنتظار  ...اهالوظیفة، وغیر
یر الحالة التي و أن الوقت كفیل في تغیها هم عناصرهومن أ. متأصلة وعمیقة (أي الحالة) ا هولكن
ن كان ل“ نیة االنتظارهذ“ نیة هذه الذهولكن . ا، واالنتقال الى حالة أخرى مرغوبةهنعیش ا هوا 

نیة هفي ذ: أوالً  :اهأسباب موضوعیة أحیانًا، أصبحت من أخطر الموضوعات الثقافیة التي نعیش
ا هناك جذور لهتكون قد . یعمل لصالحنا هعامل محاید، أو أن هاالنتظار، فإننا ننظر للوقت وكأن

ا، هعالقة بواقعنا االقتصادي مثل الزراعة والرعي عندما كنا ننتظر الطبیعة أن تعود علینا بما لدی
نیة هذ: ثانیاً  .اها واستیعابهمهذه النظرة للوقت في المرحلة الحالیة من الصعب فهولكن استمرار 

و إما سیقوم هف. هدوات السیطرة علیول، وأننا ال نمتلك أهاالنتظار تعني أن المستقبل لدینا مج
ناك قوى غیر منظورة لدینا تتحكم بالمستقبل، وكل ما هبتغییره آخرون ونحن ننتظر النتائج، أو 

ذا لم . ذه القوى لطیفة معنا، وتأتینا بالخیر، وتحل مشكالتناهو التمني بأن تكون ه هنستطیع فعل وا 
حتى إننا . ا أوفرهن تأتي أوقات یكون حظنا فییحدث ذلك، فإننا نلوم حظوظنا العاثرة، ونأمل أ

ر هم األقل حظا في ظل غیاب العقل والتفسیر العلمي للظواهأحیانًا باإلشارة للفقراء نقول إن
ثقافة االنتظار أیضًا تعفینا أیضًا من ضرورة الفعل، أو عمل أي شيء : ثالثاً  .االجتماعیة والطبیعیة

، فإننا بالغالب نكتفي بردة الفعل على هوعلی. هالسیطرة علییتدخل في التأثیر على المستقبل أو 
بأن ( ذا ینطبق على األفراد والمؤسسات والدول هو) ا اآلخرون ظنًا منا هأحداث أو أفعال یقوم ب

قد ال یعجبنا قرار حكومي : فعلى سبیل المثال. و فعلهي بدیل الفعل، وأن الكالم هردة الفعل 

 مقاالت

 44الغد ص 
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تم اتخاذ قرار سیاسي دولي یمس مصالحنا، أو مبادرة ال تعجبنا لفظیًا، وننتظر، وی هفنرفض
ي ثقافة سلبیة مدمرة، تؤدي الى تراكم هإن ثقافة االنتظار  .كذاها، ونكتفي باالنتظار، وهفنرفض

 هأن هما ال ندرك .وتفاقم مشكالتنا، وتبعدنا عن دائرة صنع المستقبل سواء كان ذلك الفردي أو العام
ذا یخلق واقعًا جدیدًا ه، وهنتظار، فإن الواقع یتغییر دون أن یكون لنا تأثیر فیونحن في حالة اال

مشكالتنا، وأحیانًا یؤدي ذلك النفجارات ال یمكن السیطرة  ه، وتصعب معهیصعب السیطرة علی
اًلّ  ، ویمكننا من قراءة المستقبل، او توقع هالتقدم العلمي والتكنولوجي حالیًا أصبح مذ .اهعلی

نیة هو كیف ننتقل من ذهالتحدي الیوم . ذا حال العدید من الدول واألفرادهبل ولیس انتظاره، والمستق
نیة العلم والعمل واإلحساس بأننا بأفعالنا نصنع المستقبل، حیث إن ما نقوم ها الى ذهاالنتظار وثقافت

. على مستقبلناو استمرار سیطرة اآلخرین هالیوم یحدد مستقبلنا واألجیال المقبلة، والبدیل  هب
، هي التفكیر بالمستقبل والتخطیط لما نرغب في الوصول إلیهوالطریق الوحیدة الكفیلة بذلك 

 .هواستخدام األدوات الكفیلة بالسیطرة علی
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 المسير والمصير...الدراسة الجامعية
 

 كاظم عايش
 

تیار ألبنائنا الطلبة في مساراتهم بعد ظهور النتائج في امتحان الثانویة العامة تبدأ مسیرة البحث واالخ
ویصبح شغل االباء واالمهات واالبناء هو كیفیة الحصول على مقعد ، العلمیة واالكادیمیة والعملیة

وتبدأ مسیرة ، دراسي یؤمن فرصة محتملة لمواجهة متطلبات الحیاة و تأمین المستقبل الوظیفي 
ومن الناس من ال ، لدراسیة المختلفة البحث عن حاجات السوق المحلي واالقلیمي للتخصصات ا

، النه حدد مساره العملي سلفا ، فهو یرید الشهادة كعنوان وبرستیج ، یبالي اصال بنوعیة التخصص 
النه ضمن الوظیفة من خالل عالقاته الخاصة ونفوذ ذویه ، ومنهم من یبحث عن أي تخصص 

یه نظرة المجتمع والمكانة ومنهم من یحرص على دراسة موضوع محدد فرضته عل، ومعارفه 
دون ، منتظرا أن یأتي الفرج من عالم الغیب، ومنهم من ال یبالي بشيء من ذلك كله ، االجتماعیة 

والسبب هو غیاب الرعایة ، وهؤالء بالمناسبة كثیرون ، أن یبذل جهدا حقیقیا لتحدید مساره ومصیره 
، ر ال یختلف عن غیره في سائر أمور حیاتنا والحال في هذا األم، الرسمیة والتوجیه الجاد لطالبنا 

وهو أبعد ما یكون عن هذه التسمیات ، في مجتمعات ودول العالم الثالث الذي یسمونه نامیا 
 .المضللة

 
خاصة إذا استحضرنا غیاب ، ولست ممن یدعي المعرفة والقدرة على التوجیه في هذا الشأن 

وغیاب مسارات التخطیط القریب والمتوسط والبعید ، ا الدراسات العلمیة الجادة عن أوضاعنا وحاجاتن
رغم ، وعدم قدرتنا على تطویر رؤیة واضحة لمواردنا البشریة ، المدى ألوضاعنا االقتصادیة 

وأنه ثروتنا الحقیقیة ومیزتنا على ، الشعارات الكثیرة التي رفعناها وتتعلق باالنسان وأنه أغلى ما نملك 
 ولكنني أعتقد جازما أن، لمحیط سوانا من شعوب المنطقة وا

 
والمطلوب منهم أن یحددوا مساراتهم بناء ، هذا االمر ال یجب أن یكون مصدر قلق ألعزائنا الطلبة 

وأن یختاروا المسار الذین یمكنهم أن یبدعوا أو ینتجوا فیه ، على قناعاتهم وقدراتهم ورغباتهم الحقیقیة 

 3السبيل ص 
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فإنها أیضا یمكن أن ، وهي بمقدار ما تكون مخاطر حقیقیة ،  ألن المرحلة القادمة ملیئة بالتحدیات، 
وال شك أن المسارات ، تكون فرص حقیقیة أمام الشباب الذي یتمتع بالقوة والقدرة واالمل والتفاؤل 

حتى ال ، ولكن أن یجب أن تكون مرنة وقابلة للتعدیل والتطویر والتحویر ، أیضا لیست حتمیة 
أو تم اختیارها في غیاب الرؤیة المبصرة والواعیة والمبنیة على اسس ، نصبح أسرى خیارات متعجلة 

 .علمیة واحصائیة
 

، وصحیح أن الغیب بید اهلل ، ولكننا مطالبون بالسعي والتقدیر والتدبیر ، صحیح أن الرزق مقسوم 
ا من ولكن هذا ال یعفین، والذي یبدو الیوم صعبا ومستبعدا قد یصبح ممكنا ومیسورا في لحظة ما 

وكلما ، ثم نتوكل على اهلل ، المطلوب ان نسدد ونقارب ، مسؤولیاتنا تجاه أنفسنا وابنائنا ومجتمعاتنا 
هذا وان كان غیر ، كلما تطلب ذلك المزید من الجهد والبحث ، كانت االمور أصعب وأكثر تعقیدا 

فإن الحاجة هي أم ، وا وكما قال، ولكنه یشحذ الهمم والعزائم ویولد االبداع ، مرغوب وال محبوب 
وهي من أهم دوافع االصالح ، وتمایز بین الناس، وتفرز الطاقات ، والشدائد تشحذ الهمم ، االختراع 

یحرمهم الكثیر ، ألن الخوف الذي یسكن الناس في أیام سلمهم وهدوئهم وراحتهم ، على كل الصعد 
وما أظن االمم المتقدمة اال ، شاذة من االقدام لمواجهة التحدیات واصالح ما أفسدته األوضاع ال

والتضحیة ، ولكل شيء ثمن ، واجهت هذه الحاالت قبل أن تصبح في مواقعها التي هي علیها اآلن 
 .هي ثمن التقدم والتطور والخروج من األزمات 
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 رسائل ملكية نحو ريادة الشباب

 محمد كامل القرعان. د
 
على مسامع المسؤولین عن قطاعات الشباب ، وعلى رأسهم  ما زالت الرسائل الملكیة السامیة تتوالى 

الحكومات للـتأكید على ضرورة تهیئة البیئة المواتیة لرعایة ریاداتهم في االبتكار وتصامیم االبداع ، 
فقد كان لقاء جاللة الملك عبد ااهلل الثاني اعزه ااهلل مع اوائل الثانویة العامة رسالة ملكیة اخرى ، 

نقاط على الحروف لدعم مسیرة االنجاز نحو ریادة الشباب وافكارهم وخلق حاضنة جاءت لوضع ال
السهاماتهم ومبتكراتهم نحو تطویر بیئة تشریعیة حدیثة تغلف عالمهم الشبابي بشيء من التجاوب 
والتناغم واالحترام، فقد اولى جاللة الملك منذ تسلم جاللته مسؤولیاته الدستوریة بایالء الشباب جل 

عایة واالهتمام والتعلیم ما ُیعّزز االقتصاد نحو النمو واالستدامة والرخاء ، ألّنه یوسع قدرة الشباب الر 
على المشاركة سیاسیا ، واجتماعیًا، واقتصادیًا، وثقافیا ، وامناي ،استنادا على قاعدة أن توفیر تعلیم 

أنها قیادة أي بلد إلى التنمیة وتدریب جید للشباب سیؤدي إلى توفیر قوى عاملة ماهرة ومتمكنة من ش
واوعز جاللته بوضعهم على رأس االجندات والبرامج الحكومیة من  .المستدامة والشاملة المنشودة

خالل تمكینهم بالعمل والمعرفة والتدریب، وفتح سوق العمل امام مجاالتهم المعرفیة والتطبیقیة التي 
عزز من من المنظومة االمنیة ، وتعزز لدیهم تسهم بالتالي في رفع وتیرة االقتصاد الوطني ، وت

ابجدیات العمل الوطني الراعي لمسیرة العطاء التي خطها االردنییون عبر سنوات مضت ، وأتت 
أكلها على كل جانب، وهي كذلك اثمرت في االزدهار، وقبول التحدي بشيء من الصبر واألمل ، 

ها بالشكر ودوام النعم، وهي اذا ما انتبهنا هذه واالفكار التي تحولت الى مكتسبات وطنیة نتفي بظالل
المنجزات متعددة تحاكي اطراف الحیاة التي نعیش واالجدر بصانع السیاسة والمشرع والمتخذ القرار ، 
األخذ وعلى وجه السرعة وعلى محمل الجد ، بالرسائل واالهتمامات الملكیة المتواصلة بالقطاع 

التعلیمیة والعملیة لهذا القطاع االكبر في المملكة، وتوفیر سبل الشبابي ومقابلتها بتحسین البیئة 
الحیاة الكریمة بكل المراحل العمریة من األبتدائیة حتى الجامعة، ومنح الكثیر من الفرص المشجعة 

وتنطلق دائما هذه التوجیهات الملكیة  .للشباب للتمیز والمحفزة للتقدم باتجاه الوطن بامانة ومسؤولیة
لدن جاللة الملك بقدرة الشباب بتطویر وتحسین المجتمع وعنفوانهم على التغییر باعتبارهم  ایمانا من

أمل الغد وقادة المستقبل، وهم االقرب الى نبض االردن وهمومه والحریصین على السهر من أجل 

 الرأي االلكتروني
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حیث إّن للشباب دور في تجدید الوضع الحالي للمجتمع، وذلك من خالل  .رقیه ونماءه وازدهاره
قیاد، والمهارات، ویتوقع منهم أن یقوموا بتطویر المجاالت بالتكنولوجیا، والتعلیم، والسیاسة، ال

والصناعة ، والتجارة كما یجب على الشباب أن یحافظوا على ثقافة المجتمع وقیم الدولة وعرفها 
 ویاخذوا باسباب النجاح
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 أنظمة العالمات
 

 محمد حمدان . د
 
إنه لمن المعلوم أن نتائج االمتحانات التي تعقدها المؤسسات العامة أو الخاصة، تتباین حسب نظام  

ممتاز، جید جدًا، جید، مقبول، راسب، : فهنالك نظام التقدیرات. العالمات الذي تتبناه كل مؤسسة
ما تتبع هذه األنظمة في  ،هذا، وغالباً  2، 1، 3، 7: وهنالك النظام الذي ُیعّبر عن التقدیرات باألرقام

إال أن هنالك أیضًا نظام امتحانات البكالوریا . الجامعات وفي امتحانات الثقافة العامة البریطانیة
وأخیرًا، هنالك النظام المئوي . كحد أقصى 4الدولیة الذي تتدرج فیه عالمات ست مواد نزواًل من 

یقوم علیه امتحان شهادة الدراسة الثانویة  ،وهو النظام الذي 211و  1الذي تقع فیه العالمات بین 
وغني عن القول، فإن النظام المئوي قد أصبح ضروریًا في سیاق القبول الموحد في .العامة األردنیة

هذا، وفي أنظمة العالمات المذكورة في أعاله باستثناء النظام المئوي، نجد أنه من  .الجامعات
 7لمعدل التراكمي للطالب الخریج الحد األعلى وهو الرقم المألوف والمقبول في الجامعات أن یبلغ ا

 A كما أنه من المألوف أیضًا أن یحصل الطالب في امتحان الثقافة العامة البریطانیة على تقدیر.
أما في امتحان البكالوریا الدولیة، فإنه من الشائع أن یحصل الطالب المتفوق على . في جمیع المواد

عالمات  3،ال وبل یحصل على  71د الست، أي بمجموع كامل یساوي في كل من الموا 4عالمة 
أما في النظام المئوي  .75اضافیة إذا قّدم مقالة بحثّیة في موضوع معین لیصبح مجموع عالماته 

لعالمات امتحان شهادة الدراسة الثانویة العامة األردنیة، فقد فوجئنا في السنوات األخیرة بتزاید 
ة الذین یحصلون على معدالت تبلغ أعالي التسعینات، وبالتالي أصبحت مضطرد في عدد الطلب

. للقبول في التخصصات المرغوبة مثل الطب وطب األسنانحدودًا دنیا  22، 24، 22عالمات 
إال أن المفاجأة . استمر التزاید في أعداد الحاصلین على أعالي التسعینات 1122وفي نتائج عام 

هذا، ولقد تكرر . بالمئة 211ألول على معدل هو حصول الطالب ا 1122الُكبرى في نتائج عام 
أخیرًا التعبیر بقوة عن استغراب هذه النتیجة غیر المسبوقة، والتشكیك في مصداقیتها، وذلك في 
سیاق خاطئ یفسر العالمة الكاملة باستكمال المعرفة وتمام إمتالك المعلومات، إذ كیف ال یكون 

احدة في التعبیر اللغوي، سواًء في اللغة العربیة أو اللغة لدى الطالب، على سبیل المثال، ولو شائبة و 

 05ص الرأي 
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االنكلیزیة؟ إال أنه یجدر التوضیح ، في هذا السیاق، أن حصول األول على عالمة كاملة، إنما 
یؤشر الى توخي التیسیر في وضع أسئلة ذات ارتباط مباشر بالمواد الدراسیة، وذلك باالضافة الى 

وفي هذا . متفوقون على مدار عام كامل، فاستحقوا المباركة بتمیزهمجهود وافیة بذلها الطلبة ال
االطار، فإنه یجدر مستقباًل أن تكون أسئلة االمتحان أكثر تدرجًا وأعلى كفاءًة في المفاضلة بین 

وخالصة القول، فإنه في ضوء التوضیح الوارد أعاله، وفي إطار ما هو مألوف  .قدرات المتقدمین
العالمة الكاملة في االمتحانات العامة األخرى، فإنه لیس مقبواًل إطالقًا أن  من حیث الحصول على

نضباط االمتحان الوطني لشهادة الدراسة الثانویة العامة األردنیة كما ال . یتم التشكیك في سالمة وا 
، یجوز المساس بسمعة التعلیم المدرسي الوطني الذي یشهد جهودًا حثیثة في مسیرة االرتقاء بمستواه

عداد المعلمین قبل الخدمة، وامتحان الكفایة في اللغة العربیة، وتعمیم  وبخاصة في تطویر المناهج، وا 
 .التعلیم في مرحلة الطفولة الُمبكرة، وغیرها من الجوانب التربویة
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  طالب النائب الدكتور أحمد الرقب، الحكومة بضرورة العمل على تحقيق مطالب الممرضين
، ا أمس، لرئيس الوزراءھھودعا في مذكرة وج. العاملين في مستشفى الجامعة األردنية

عمر الرزاز، إلى ضرورة توفير البيئة اآلمنة إداريا ونفسيا للممرضين بما يضمن العدالة 
وتكافؤ الفرص، كما اعتبر الرقب أن مطالب الممرضين مشروعة وبالذات فيما يتعلق 

 .م المستحقةھم العلمية وعالواتھالتھم بالكادر الجديد حسب مؤھبإلحاق
 

 لى كافة المسؤولين بالجامعة، بضرورة اتباع خطة عمم رئيس إحدى الجامعات الرسمية ع
ا مصاريف دولية، وذلك بعد خسائر مالية ھبندا غالبيت 33ترشيد نفقات مؤلفة من 

مليون دينار،  341ا تلك الجامعة، بلغت ھالموازنة السنوية التي أقرت .اھرت بميزانيتھظ
 .مليون دينار 33بعجز بلغ 

 
  ا في مجالس اإلدارات في هملف ممثلی، أن الحكومة تدرس “زواریب”علمت

مصادر  .اها من خالل الوزارات التابعة لهمة التي یتم تشكیلهوالشركات المساالمؤسسا
قالت إن الحكومة بصدد إجراء تغییرات وتعیینات داخل مجالس اإلدارات على صعید رؤساء 

 .المجالس واألعضاء، لكن ضمن معاییر محددة
 

  زوا من العمر ستین عاما، العمل مدة عام، نظرا لما یتمتع مددت الحكومة لموظفین تجاو
، أوضحت أن معظم “زواریب”مصادر  .ا الحكومةهؤالء الموظفون من كفاءات تحتاجه هب

ا هم من مالك وزارة المالیة والمؤسسات التابعة لهم مدة عام، هالذین تم تجدید خدمت
 .كضریبة الدخل والمبیعات

 

 زواريب الغد
 

 

 

 زوايا الصحف 


