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 ــوضـــــوعالمـــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار األردنیة
یدعون إلى االستفادة من إدارة المصادر المائیة في : خبراء

  المواقع االثریة
٣ 

مؤتمر دولي ینطلق " تاریخ وخطاب: الحركة النسویة"
  "األردنیة"االحد المقبل في 

٥ 

عبد الحمید شومان "بثالثة من جوائز " األردنیة"فوز 
  "للباحثین العرب

٧ 

منصب المستشار اإلقلیمي لمنطقة غرب آسیا في االتحاد 
  )علوم األردنیة(الدولي لصون الطبیعة ألكادیمي من 

٨ 

االمیرة ریم علي ترعى احتفال معھد اإلعالم بتخریج الفوج 
  السابع من طلبة الماجستیر

٩ 

   شؤون جامعیة
 ١٠  ات االردنیة جاذبة للطلبة المالیزیینالجامع: ابو عرابي

القبول المباشر في الجامعات ینحاز لطلبة المدارس : خبراء
  األجنبیة

١١ 

 ١٦  في األردن ٤٨مقاعد طب لطالب الـ  ٨
موقف الیونسكو من األقصى نقلة نوعیة : أكادیمیون

  للدبلوماسیة األردنیة والعربیة
١٧ 

 ١٨  "البترا"محاضرة حول التعلیم الجامعي العالي في 
للعجلوني " تاریخ جامعة الیرموك وأحداثھا"كتاب إشھار 

  "شومان"في 
١٩ 

بوضع خطة » التعلیم العالي«تثمن قرار » إنتاج«
  »الموارد البشریة«لمخرجات استراتیجیة 

٢١ 

 ٢٢  اعالنات
 ٢٣  الوفیات

  ٢٦- ٢٤  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  "مسارات الحضارات في األردن من خالل التنقیبات األثریة اإلیطالیة: المیاه الثمینة"خالل ندوة 

  یدعون إلى االستفادة من إدارة المصادر المائیة في المواقع االثریة: خبراء
  

  
أكد  -سناء الصمادي

رئیس الجامعة 
األردنیة الدكتور 
عزمي محافظة الیوم 
اھمیة تعزیز الدور 
التشاركي وتبادل 
المعرفة والتعاون مع 
الجھات ذات العالقة 
في مجاالت علم 

  .اآلثار
  

واشار خالل افتتاحھ 
المیاه "الندوة العلمیة 

التي نظمتھا كلیة " رات في األردن من خالل التنقیبات األثریة االیطالیةمسارات الحضا: الثمینة
اآلثار والسیاحة بالتعاون مع السفارة اإلیطالیة الیوم إلى العالقة العمیقة والممیزة التي تربط األردن 

ات من وإیطالیا على كافة الصعد السیاسیة والثقافیة واالكادیمیة واالقتصادیة والتي امتدت منذ العشرین
  .القرن الماضي

  
وبین محافظة أن الندوة تھدف إلى مناقشة الدروس المستفادة من الماضي مع الخبراء في قطاع المیاه 
لمواجھة التحدیات الناجمة عن ندرة المیاه في الزمن الحالي، ومقارنة الخبرات في ادارة الموارد 

  .المائیة من قبل حضارات مختلفة في فترات تاریخیة مختلفة
  

وقال السفیر االیطالي في األردن جیوفاني براوزي ان الندوة تأتي في اطار تسلیط الضوء على 
أعمال التنقیب األثریة التي قامت بھا البعثات اإلیطالیة في األردن ، التي من شأنھا تعزز أن الدور 

كنولوجیة والتغلب التشاركي في اكتشاف المزید من اآلثار والحفاظ علیھا باستخدام أحدث األسالیب الت
  .على التحدیات التي تواجھھا، وخاصة فیما یتعلق بمحور المیاه

  
بدوره لفت مندوب مدیر دائرة االثار العامة رومل غریب الى ان الحكومة االیطالیة تدعم العدید من 

  .المشاریع التي اسھمت في اكتشاف والحفاظ على العدید من المواقع االثریة في جمیع انحاء المملكة
  

، وأول حفریات في جبل ١٩٢٠وأشار إلى أن البعثة األثریة اإلیطالیة في األردن تعمل منذ العام 
  .١٩٢٧القلعة قام بھا جیا كومو جیودي عام 

 أخبار األردنیة

  المدینة نیوز/الرأي الكتروني/٦:الغد ص/طلبة نیوز/تراب/أخبار األردنیة
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وتناولت الجلسة األولى من الندوة إدارة المیاه في العصور القدیمة في المدن األردنیة كمورد رئیسي 

والظاھرة االجتماعیة شارك فیھا مدیرو البعثة اإلیطالیة لتنقیب یؤثر على عملیات االقتصاد الكلي 
وترمیم اآلثار األردنیة، وقدمھا كل من الدكتور لورنزو نایجرو من جامعة روما سابینزا، والدكتورة 
اندریا بولكارا من جامعة بیروجا، والدكتور دافیدب بیانكى من جامعة میالنو، والدكتور جیوفانان دي 

  .معھد العالي للصیانة والترمیمبالما من ال
  

وناقشت كیفیة السیطرة على موارد المیاه وأھمیة الموارد المائیة خالل األلفیة الرابعة قبل المیالد في 
  .مرتفعات شرق األردن كان جبل المطوق األثري، وقصیر عمرة مثالین على ذلك

  
ألدیرة األردنیة  وابراز الدور الثقافي فیما ركزت الجلسة الثانیة من الندوة على بحث نظم المیاه في ا

والدیني للمیاه في بعض االدیرة التي كانت تدار من قبل الكھنة قدمھا كل من الدكتور غیدو فنیني من 
جامعة فلورنسا، والدكتور روبرتو فرانكي والدكتور روبرتو غابرییلي من المجلس الوطني للبحوث، 

لبابوي المسیحي لعلم اآلثار، والدكتور جیورجیا سیزارو من والدكتور كامیلو باباالردو من المعھد ا
  .الیونسكو، والدكتور نزار أبو جابر من الجامعة األلمانیة األردنیة

  
وعرض خالل الندوة التغییرات في ادارة المیاه واستراتیجیات استغاللھا في قلعة الوعیرة في مدینة 
البترا، باالضافة الى التراث الثقافي وكیفیة الحفاظ على الھیاكل المعماریة القدیمة في المدینة بدراسة 

في منطقة " لقنوات والسدودالخزانات الكبیرة والصھاریج وا"النظام الھیدرولوجي، والمنشآت المائیة 
ام الرصاص بدءا من الفترة الرومانیة حتى بدایة العصر االسالمي، لالستفادة منھا في وقتنا الحاضر 

  .في ادارة المصادر المائیة
  

الممول من الحكومة االیطالیة والھادف الى الحد من " استقرار السیق"كما عرضت دراسة لمشروع 
ي مدینة البترا للمساھمة في االدارة والحفاظ على التراث الثقافي للسیق المخاطر التي تواجھ السیق ف

  .والتخفیف من المخاطر بالنسبة للزائرین
  

وتخلل الندوة زیارة الى مزار النبي موسى علیھ السالم في جبل نیبو في محافظة مأدبا لالطالع على 
تابعة لمعھد دراسات الكتاب المقدس اعمال استعادة الفسیفساء الخاصة بھ من قبل البعثة األثریة ال

  .الفرنسیسكاني والممولة من الحكومة االیطالیة
فیما أقیم على ھامش الندوة عرض بوسترات وصور توضیحیة حول التنقیبات األثریة اإلیطالیة في 

  . األردن
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  رعایة صاحبة السمو الملكي األمیرة بسمة بنت طالل المعظمة

  "األردنیة"مؤتمر دولي ینطلق االحد المقبل في " تاریخ وخطاب: الحركة النسویة"
  

  
ینطلق األحد  -سناء الصمادي

بة السمو المقبل برعایة صاح
الملكي األمیرة بسمة بنت طالل 
المعظمة المؤتمر الدولي بعنوان 

تاریخ : الحركة النسویة"
في رحاب الجامعة " وخطاب
  .األردنیة

   
  

ویھدف المؤتمر الذي ینظمھ 
مركز دراسات المرأة في 
الجامعة وبدعم من برنامج 

USAID    والوكالة األلمانیة
، الى GIZللتعاون الدولي 

سلیط الضوء على الحراك النسوي العربي والعالمي، وابراز المعوقات التي واجھت وما ضرورة ت
زالت تواجھ المرأة في المضي والسیر قدما نحو خطاب حداثي مدرك لھذه الخصوصیات الثقافیة 

  .واالجتماعیة، وتعزیز مكانة المرأة في المجتمع
   
  

والمغرب ولبنان والسوید وألمانیا وأمریكا ویناقش المؤتمر الذي یشارك فیھ متخصصون من فلسطین 
الى جانب األردن الجدل القائم في قضیة المرأة العربیة في ظل ھیمنة خطاب ھادف العادتھا الى 
الفضاء الخاص والحد من قدرتھا على المشاركة الفعالة في المجتمع مما یعرقل عملیّة االرتقاء 

والتي تشّكل باألساس الغایة القصوى لقضیّة المرأة بمفھوم المرأة الى مرتبة المواطن واالنسان، 
  .ومسعاھا

   
   

وتركز محاور المؤتمر على التجربة الخاصة للمرأة األردنیة عبر عالقاتھا وارتباطاتھا بالحركة 
النسویة العربیة والعالمیة ومحاولة رفد ھذه التجربة بالمستجدات التي تقتضیھا العولمة وحركة التغیر 

  .االجتماعي
   
  

الوقوف على اھم التطورات في مجال الحقل : وتطرح محاور الجلسات عددا من الموضوعات منھا
األكادیمي في ادبیات الفكر النسوي على المستویین العربي والعالمي، والتعرف على اھم القضایا التي 

على تشكل محور الجدل الفكري في االدب النسوي الحدیث، وتتبع تاریخ تطور الحراك النسوي 
المستوى التشریعي والسیاسي عربیا وعالمیا، وتعزیز الشراكة االكادیمیة والتبادل الفكري بین 
المؤسسات االكادیمیة على المستوى المحلي والعربي والعالمي، والوقوف على جدلیة عالمیة الحركة 

  البوابة نیوز/ المدینة نیوز/طلبة نیوز/أخبار األردنیة
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عیم الحركة النسویة والتعامل معھا كتجربة یمكن تعمیمھا على كافة  المجتمعات والثقافات، وتد
النسویة العربیة بھدف جعلھا اكثر انفتاحا على الفكر والحراك النسوي العالمي وما یفضي الیھ من 

  .مستجدات
   

یشار الى ان انعقاد المؤتمر یأتي بالتزامن مع تدشین مركز دراسات المرأة ووضع حجر االساس لھذا 
مة الذي یعد بدوره احد االنجازات الصرح األكادیمي برعایة سمو االمیرة بسمة بنت طالل المعظ

  .الكبیرة بتاریخ الجامعة االردنیة
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  "عبد الحمید شومان للباحثین العرب"بثالثة من جوائز " األردنیة"فوز 

  
حظي ثالثة أكادیمیین من الجامعة  –ھبة الكاید 

األردنیة بالفوز في جائزة عبد الحمید شومان 
في دورتھا الرابعة  ٢٠١٥للباحثین العرب لعام 

مشاركا من الجامعات  ١٩٤والثالثین من بین 
  .والمؤسسات العلمیة العربیة

   
ن قسم اللغویات في وفاز الدكتور غالب ربابعة م

كلیة اللغات األجنبیة منفردا إثر ترشحھ لجائزة 
اآلداب والعلوم االنسانیة واالجتماعیة والتربویة في 
المناھج التعلیمیة ودورھا في التربیة، نظیر إنتاجھ 

العلمي المنشور في مجالت عالمیة، وتناول أبحاثھ مھارات القراءة والمھارات الشاملة والمناقشات 
یة، وإضافة ھذه األبحاث للمعرفة اإلنسانیة، وحصولھ على جوائز دولیة، إلى جانب تقدمھ الصف

  .بفصل في كتاب منشور بدار نشر عالمیة
   

وأشار ربابعة أن األبحاث التي قدمھا للحصول على الجائزة ھي ثالثة عشر بحثا تناولت تحلیال 
رق تطویر اللغة االنجلیزیة وتطویر لنصوص في اللغة االنجلیزیة للطلبة والمدرسین وبیان ط

في  ٨اقتباسا بمؤشر مقداره  ٣٦٠مناھجھا وأسالیب تدریسھا، منوھا بأن تلك األبحاث سجلت 
  .محركات بحث جوجل سكولر إندكس وآي تین إندكس

   
وتقاسمت الدكتور فاطمة عفیفي من كلیة الصیدلة جائزة حقل العلوم الطبیة والصحیة في مستخلصات 

ت الطبیة واستخداماتھا مع أحد المرشحین للصبغة العالمیة التي اتسم بھا إنتاجھما العلمي النباتا
المنشور في مجالت عالمیة علمیة محكمة، إضافة إلى تنوع األبحاث التي قدماھا في مجال النباتات 

دد مرات الطبیة وامكانیة التعرف على عدد كبیر من ھذه النباتات بوسائل العلم الحدیثة، فضال عن ع
الرجوع ألبحاثھما وعامل األثر اإلیجابي، وحصولھما على جوائز علمیة ومشاركتھما في عدة 

  .مشاریع بحثیة على مستوى العالم
   

وحصد الدكتور محمد عالوین من قسم االقتصاد في كلیة األعمال جائزة العلوم االقتصادیة واإلداریة 
اإلصالح السیاسي مناصفة مع أحد المرشحین  في اإلصالح االقتصادي واإلداري وارتباطھ مع

للجوانب التطبیقیة الواضحة في مجمل انتاجھما العلمي، والمستوى الرفیع للدوریات العلمیة ودور 
النشر التي نشرت إنتاجھما العلمي، إلى جانب األصالة واإلضافة المعرفیة في حقل المعرفة 

على قیادة فرق بحثیة واستشاریة ما ینعكس بالفائدة وریادتھما في مجال المھنة، وقدراتھما الممیزة 
  .الكبرى على التخصص وعلى المجتمع بشكل عام على حد تعبیر لجنة التحكیم

   
  

تجدر اإلشارة إلى أن ھذا الفوز سبقھ نجاحات متتالیة ألكادیمیي الجامعة األردنیة في ھذه الجائزة 
ات وتسھم في دعم البحث العلمي العربي وتفعیلھ، التي تمنح تقدیرا لإلنتاج العلمي في كافة التخصص

  .باإلضافة إلى إعداد جیل من الباحثین والخبراء واالختصاصیین العرب في المیادین العلمیة المختلفة
   

  المدینة نیوز/طلبة نیوز/أخبار األردنیة
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منصب المستشار اإلقلیمي لمنطقة غرب آسیا في االتحاد الدولي لصون الطبیعة ألكادیمي من 

  )علوم األردنیة(
  

  
فاز الدكتور سعید دمھوریة من قسم  –ھبة الكاید 

العلوم الحیاتیة في كلیة العلوم في الجامعة 
األردنیة بمنصب المستشار اإلقلیمي عن منطقة 
غرب آسیا في المجلس االستشاري العالمي 

  ).UICN(لالتحاد الدولي لحمایة الطبیعة 
   
   

المنصب امتدادا لدور  وحظي دمھوریة بھذا
األردن في المجلس االستشاري على اعتباره 
ممثل اللجنة الوطنیة األردنیة لالتحاد وممثل 
الجامعة األردنیة في االتحاد الدولي لحمایة 
الطبیعة، إضافة إلى أنھ خدم لدورتین متتالیتین 
في اللجنة التوجیھیة لمفوضیة إدارة األنظمة 

  .في االتحاد) CEM(البیئیة 
   
   

وجاء تسلمھ المنصب بعد االنتخابات التي جرت مؤخرا على جانب فعالیات الكونغرس المنعقدة في 
ھاواي في الوالیات المتحدة األمریكیة، والتي أسفرت عن فوز الدكتورة شیخة الظاھري عن دولة 

  .ریةاإلمارات العربیة والسید أیمن الرابي عن دولة فلسطین، إلى جانب الدكتور سعید دمھو
   
   

ً ینضم لعضویتھ ) IUCN(یشار إلى أن  ً دیمقراطیا ھو أقدم وأكبر شبكة بیئیة في العالم، ویعد اتحادا
أكثر من ألف عضو بما فیھم حكومات ومنظمات غیر حكومیة، وعشرة آالف متطوع من العلماء 

عملیة ألھم التحدیات دولة في العالم، ویقوم االتحاد بمساعدة العالم على إیجاد حلول  ١٥٠على امتداد 
ً من خالل دعم الباحثین البیئیین إلدارة المشاریع المیدانیة في جمیع  البیئیة والتنمویة وأكثرھا إلحاحا

  .أنحاء العالم

  المدینة نیوز/٧:الدستور ص/أخبار األردنیة
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  االمیرة ریم علي ترعى احتفال معھد اإلعالم بتخریج الفوج السابع من طلبة الماجستیر
  
  

  لسابع من طلبة الماجستیراالمیرة ریم علي ترعى احتفال معھد اإلعالم بتخریج الفوج ا
برعایة سمو األمیرة ریم علي احتفل معھد اإلعالم األردني امس الثالثاء بتخریج الفوج  - عمان 

  .السابع من طلبة برنامج الماجستیر في الصحافة واإلعالم الحدیث
  

ي وحضر الحفل  وزیر الدولة لشؤون االعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومن
ورئیس مجلس أمناء الجامعة األردنیة الدكتور عدنان بدران ورئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي 

الزمیل فیصل الشبول والمدیر التنفیذي للمدینة ) بترا(محافظة ومدیر عام وكالة األنباء األردنیة
  .وماسییناإلعالمیة األردنیة راضي الخص ، اضافة الى عدد من اإلعالمیین والسفراء والدبل

واكد المتحدث الرئیسي في الحفل مدیر األخبار بقناة العربیة الدكتور نبیل الخطیب اھمیة ھذا الیوم 
في حیاة الخریجیین والذي  یشكل فرصة استثنائیة بالنسبة لھم لیتركوا بصمتھم في تطویر وتنمیة 

  .صناعة اإلعالم وتطویرھم لإلعالم كحرفة وأخالق في األردن والعالم
رب القائم بأعمال عمید معھد اإلعالم األردني الدكتور باسم الطویسي عن شكره لسمو األمیرة واع

ریم علي على دعمھا المتواصل للمعھد والذي جعل منھ مؤسسة رائدة ومتمیزة وبأن تكون الجودة 
ي أساس التعلیم وقیم الحریة واالستقاللیة أساس الغرس الذي نغرسھ في الطلبة وجعل المعھد یرتق

  .للرؤیة التي أسس ألجلھا كمركز للتمیز في تعلیم الصحافة واإلعالم
واكدت روال أبوالروس في كلمة الخریجین ان المعھد استطاع أن یوجھ األنظار نحو التطورات 
اإلقلیمیة وتأثیرھا االجتماعي واالقتصادي والسیاسي ولیفسح الفرصة للطلبة لالحتكاك العملي مع 

بیق األفكار الحدیثة إلجراء تغطیات حقیقیة وتفاعل راق  یعكس قیم المھنیة األحداث المحلیة وتط
  .واألخالقیة التي یتبناھا برنامجھ األكادیمي

وعرض خالل الحفل فیلم عن الدكتور دیفید كالیتل المتوفى العام الماضي، وھو من المشاركین 
  .بوضع البرنامج األكادیمي للمعھد
  .ي نھایة الحفل الشھادات للخریجینوسلمت سمو االمیرة ریم علي ف

  ٨:الدستور ص/٦:صالرأي 
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  الجامعات االردنیة جاذبة للطلبة المالیزیین: ابو عرابي
  
  
  

یة الدكتور سلطان ابو عرابي العدوان ان األردن كمنطقة أكد األمین العام التحاد الجامعات العرب
جاذبة تستقطب الكثیر من الطلبة المالیزیین بالجامعات األردنیة في تخصصات اللغة العربیة 

  .والدراسات اإلسالمیة والدراسات االقتصادیة والطب وطب األسنان
ي لرؤساء الجامعات العربیة ودول واكد الدكتور ابو عرابي خالل افتتاح مؤتمر عولمة التعلیم العال

االسیان وبمشاركة أردنیة وعربیة وعالمیة برعایة رئیس الوزراء المالیزي في العاصمة المالیزیة 
كوااللمبور، دور اتحاد الجامعات العربیة في االنطالق نحو فضاءات التعاون البحثي والعلمي مع 

ثقافي والدیني بین الجامعات العربیة والجامعات الجامعات في مختلف أنحاء العالم، مبینا الترابط ال
  .المالیزیة

ودعا إلى زیادة مخصصات البحث العلمي واالتجاه نحو العلوم التطبیقیة وربط األبحاث العلمیة مع 
  .حاجات وقضایا المجتمع

وعرض األمین العام المساعد التحاد الجامعات العربیة الدكتور محمد رافت محمود، لموضوع 
واإلدارة الجامعیة وضبط الجودة في الجامعات العربیة، فیما تحدث نائب رئبس جامعة  الحوكمة

األمیرة سمیة للعلوم والتكنولوجیا الدكتور عبد هللا الزعبي حول تنقل الطالب واالساتذة في الجامعات 
  .العربیة والمالیزیة

وناي وتایلند وبانكوك ویتناول المؤتمر الذي یستمر یومین، بحضور ممثلین عن إندونیسیا وبر
وفیتنام، أوراق حول واقع التعلیم العالي والبحث العلمي وضمان الجودة والوقف اإلسالمي في 
الجامعات والشھادات الجامعیة المزدوجة وحراك الطالب واالساتذة بین الجامعات العربیة 

  .والمالیزیة

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٣:الغد ص/٤:صالدستور 
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  باآللیات" التخبط"تربویون یطالبون بالتركیز على مخرجات ونوعیة التعلیم العالي بدل 
  ل المباشر في الجامعات ینحاز لطلبة المدارس األجنبیةالقبو: خبراء

  
عارض خبراء أكادیمیون توجھ وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي لإللغاء التدریجي آللیة القبول 

وة إلى الوراء خط"الموحد، واستبدالھا بالقبول المباشر في الجامعات الرسمیة، معتبرین أن ذلك، یعد 
تمت تجربتھا وخلقت حالة من الفوضى وغیاب العدالة والشفافیة، فضال عن إجھاد األھالي والطلبة، 

  ".وإضافة أعباء مالیة علیھم، وإخضاعھم لفترات طویلة من التوتر والترقب واالنتظار
من آلیات القبول  ، إلى التركیز على مخرجات ونوعیة التعلیم العالي بدال"الغد"ودعوا في أحادیث لـ

سینحاز في التخصصات الطبیة والعلمیة لصالح خریجي "في الجامعات، معتبرین أن القبول المباشر 
  ". المدارس األجنبیة على حساب باقي المدارس

وكان وزیر التعلیم العالي الدكتور عادل الطویسي، كشف عن توجھ جدي سیطبق بدایة العام الجامعي 
، بالبدء بالقبول المباشر في الجامعات الرسمیة، وسیتم البدء أوال بالتخصصات ٢٠١٨- ٢٠١٧المقبل 

برغبة یضمن العدالة وربط ذلك "الصحیة والطبیة، تمھیدا لتعمیمھا على كافة التخصصات، بما 
  ".الطالب وقدرتھ

یجري ھذه األیام خلط "وفي ھذا الصدد، قال وزیر التعلیم العالي األسبق الدكتور ولید المعاني، إنھ 
، ومعاییر القبول )موحد أو مباشر(كبیر بین مفاھیم ثابتة في التعلیم العالي تتعلق بآلیات القبول 

  ). ل مرتفع أو منخفض، وتنافس أم غیرهمعد(، وأسس القبول )شھادة الثانویة أو امتحان قبول(
ناتج عن عدم اإلحاطة بالحیثیات، ویؤدي إلى إشاعة مزید من عدم الفھم بین "وأضاف أن ھذا الخلط 

  ".الناس، ومزید من الشك بالدوافع، ومزید من عدم الرضا
ا ستؤدي لتغییر فمن الناس من یؤید تغییر اآللیة من قبول موحد إلى قبول مباشر، العتقاده أنھ: "وقال

  ".  األسس التي ال یرضى عنھا، أو أنھا ستسمح للمعیار أن یتالءم مع ما یرید
یعتمد في األساس على طبیعة "وبین أن اختیار آلیة مناسبة لتنفیذ عملیة القبول في الجامعات 

من أسس القبول التي تحدد القواعد التي تحكم عملیات القبول، والتي تتض: عنصرین أساسیین ھما
ً فئات من الطلبة یمكن  الشروط العامة لاللتحاق بتخصصات الجامعات المختلفة، كما تحدد أیضا

  )".مكرمات وأوائل محافظات وألویة(قبولھم بھذه الجامعات 
وأضاف أن العنصر الثاني ھو معیار القبول المعتمد للمفاضلة بین الطلبة، ھل ھو امتحان ثانویة 

، أو خلیط بینھما بنسب متباینة، والذي یستند إلیھ في تقریر من ھم عامة، أو امتحان قبول جامعي
  . الطلبة الذین یمكن قبولھم في جامعات أو تخصصات معینة

إن اآللیة التي یمكن اتباعھا لتنفیذ عملیات القبول في الجامعات الرسمیة ال یمكن أن : "وتابع المعاني
اشر، بأن تقوم كل جامعة على حدة باتخاذ الترتیبات القبول المب: تكون خارج أحد البدیلین التالیین

الالزمة الستقبال طلبات االلتحاق فیھا، وبعد ذلك تقوم بإعالن أسماء الطلبة المرشحین للقبول في 
ً لسیاسة القبول المعتمدة، ومعیار الطلبة المرشحین للقبول المحدد في ھذه  تخصصاتھا، ویتم ذلك وفقا

  ".رر قبولھا في كل تخصصاألسس، وضمن األعداد المق
أما البدیل الثاني فھو القبول الموحد، بأن تقوم جھة مركزیة باتخاذ الترتیبات الالزمة : "وأضاف

الستقبال طلبات االلتحاق لجمیع الجامعات الرسمیة، ومن ثم تنفیذ عملیة القبول بمختلف تخصصات 
ً ألسس القبول المعتمدة، ومعیار القبول الجامعي المحدد في ھذه األسس، وضمن  ھذه الجامعات، تبعا

  ".األعداد المقرر قبولھا في تخصصات الجامعات
، وكان )كما ھو الحال اآلن( إذا كانت أسس القبول النافذة موحدة لجمیع الجامعات الرسمیة "وزاد 

 ً ان امتح(معیار القبول المعتمد للمفاضلة بین الطلبة عند توزیعھم على الجامعات والتخصصات موحدا

  ٦:الغد ص
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شھادة الدراسة الثانویة العامة، أو امتحان قبول جامعي موحد للجامعات أو أي تولیفة من عنصرین أو 
، فإن اآللیة األكثر مالءمة ومناسبة لتنفیذ عملیة القبول تتمثل )أكثر من المعاییر الموحدة لجمیع الطلبة

ً لما تحملھ في ثنایاھا من مزایا وخصائص   ".بالقبول الموحد، نظرا
تقلیل الجھود والمسؤولیات والتبعات والنفقات المالیة : للقبول الموحد إیجابیات كثیرة، منھا"أكد أن و

التي ستتحملھا كل جامعة لتنفیذ عملیة القبول فیھا، والتي تستمر لمدة ال تقل عن شھر ونصف الشھر، 
بقیام الطالب بدفع رسم طلب وتقلیل النفقات المالیة المترتبة على الطلبة وأولیاء أمورھم، والمتمثلة 

التحاق واحد للجامعات، وبذل جھد بسیط لتعبئة ھذا الطلب إلكترونیا، وتحقیق االستغالل األمثل 
ً في أكثر من  لجمیع المقاعد المتاحة في الجامعات األردنیة، ذلك ألن ھذه اآللیة ال تتیح للطالب قبوال

متاحة إلى أدنى درجة ممكنة، وتحقیق العدالة تخصص واحد، وبھذا یتم تقلیل الھدر في المقاعد ال
  "التامة

في الحالة السابقة یكون المعیار الوحید ھو عالمة امتحان الثانویة، وبالتالي تجاوز فترة "وأضاف أن 
 ١٠االنتظار والقلق التي یمكن أن یعیشھا الطالب وذووه في دوامة دفعات القبول المتتالیة من 

  ". جامعات
على فرض بقاء األسس ومعیار القبول موحدا لكل الجامعات، فإن القبول المباشر ": وأضاف المعاني

یقتضي أن  تتحمل كل جامعة أعباء ومسؤولیات وجھودا إداریة وتنظیمیة مضنیة، وتتحمل أیضا 
تكالیف مالیة إضافیة تترتب علیھا، والتي ستستمر لمدة زمنیة ال تقل بأي حال عن شھر ونصف 

  ".الدراسةالشھر قبل بدایة 
ً ھذه التبعات جمیعھا، وبحجم أكبر إن اختارت اعتماد معیار قبول : "وزاد قد تتحمل كل جامعة أیضا

خاص بھا یتمثل بعقد امتحانات قبول خاصة بكل مجموعة من تخصصاتھا، أو بعقد امتحان قبول عام 
ً مضنیة وتكالیف مالیة قد تكون مرتفعة،  لجمیع التخصصات، فضال عن تحمل معظم الطلبة جھودا

وقد تثقل كاھل أولیاء األمور، مقابل أن یقوم الطالب بدفع رسوم ألكثر من طلب التحاق، وقد یصل 
  ".جامعات في الوقت ذاتھ ١٠األمر بالطالب أن یتقدم إلى 

امتحانات قبول على األقل في مدة  ١٠ھل یتحمل الطالب الجھود المترتبة علیھ لقاء تقدیم : "وتساءل
ال تتجاوز أسبوعین؟ وستكون الجامعات مضطرة التباع أسلوب إعالن أسماء الطلبة زمنیة قد 

المرشحین للقبول على دفعات متتالیة، ویؤدي ھذا األسلوب إلى أن تأخذ عملیة القبول الجامعي مدة 
ً، وذلك بھدف استكمال قبول األعداد المقرر قبولھا في مختلف تخصصات  زمنیة طویلة نسبیا

  ".الجامعة
ھدر في المقاعد المتاحة بمعظم الجامعات، وبخاصة جامعات "كد أن ھذا األسلوب یترتب علیھ وأ

الجنوب، وقد یتحقق ھذا الھدر بسبب قبول الطالب في أكثر من جامعة بذات الوقت، ما یرتب على 
لھ الطلبة متطلبات مالیة عالیة مؤقتة، ألن الطالب مضطر لدفع الرسوم الجامعیة في حال إعالن قبو

جامعات إن تقدم إلیھا وكان معدلھ في معیار القبول  ١٠فیھا، ووفق ھذا األسلوب قد یقبل الطالب في 
 ً   ".     المعتمد مرتفعا

ھناك من یقول لماذا ال نسیر بالتطویر إلى مداه، فإن أردنا أن یكون القبول مباشرا حقیقة، : "وأضاف
بول خاصة بھا، وأن تكون ھذه األسس متباینة فإن ذلك یحتم على كل جامعة أن تقوم بتبني أسس ق

فیما بین ھذه الجامعات، وتعطي كل جامعة الحق في تبني معیار خاص بھا لقبول الطلبة والمفاضلة 
  ".بینھم، وأن ھذا المعیار سیختلف من جامعة إلى أخرى

أو أضافت األھم من كل ذلك ھو ما سیحدث إن اختارت الجامعة إجراء مقابالت للطلبة، "وبین أن 
األمرین سیؤدیان إلطالة وقت "، مشیرا الى أن "امتحان قبول باإلضافة المتحان الثانویة العامة

  ".القبول، وإدخال عوامل غیر موضوعیة فیھا، لیس أقلھا الضغوط االجتماعیة والواسطة
 الجامعة قد تختار إلحاق الطلبة بالجامعة ابتداء بدون تخصص، أو في الكلیة ذات: "وتابع

التخصصات المتعددة، لیتم توزیعھم الحقا على الكلیات والتخصصات، وتمت تجربة ھذا الخیار 
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وأدى إلى تدخالت خارجیة في قرار توزیع الطلبة على األقسام أو على التخصصات، على الرغم من 
  ".اعتماد المعدل التراكمي لذلك، فكیف سیكون األمر لو أن التوزیع تم بعد امتحان أو مقابلة؟

  تجربة قابلة للتعمیم 
رشحت معلومات عن التوجھ للقبول المباشر، ابتداء في الكلیات الطبیة، وإذا نجحت التجربة، یتم 
تعمیمھا على الكلیات األخرى، بحیث یكون على الطالب دراسة سنوات أو سنة تحضیریة قبل أن یتم 

مھندسا، أو أن یتم تخریجھ بشھادة  التوثق إن كان صالحا إلكمال دراستھ في الجامعة لیصبح طبیبا أو
، وذلك بغض النظر عن معدلھ في الثانویة العامة الذي، )أحیاء، أو ریاضیات، أو ما شابھ(في العلوم 

من القبول، ثم یأتي ھذا الجزء من المعدل لیلعب دوره في %  ٣٠وبحسب ما یرشح، سیترك لھ وزن 
خول في كلیة، بعد أن یكون المعدل ككل قد أدخلھ في التحضیریة لیؤھلھ للد) أو السنوات(نھایة السنة 

  .الجامعة
األول ھو السنة : خلط بین مفھومین"وحول ھذا التوجھ أكد المعاني أن ھذا األمر ینطوي على 

، وھي جزء ال یتجزأ من التخصص الذي قبل فیھ الطالب، )إعدادي الطب(التحضیریة كما نعرفھا 
اختار ھو أن یترك الدراسة أو أن یرسب فیھ ویفصل من الجامعة، والذي لن یجبر على تركھ إال إذا 

  ".حسب قوانینھا وأنظمتھا
أما المفھوم الثاني، وھو قبول مجموعة من الطلبة الراغبین بدراسة عدد من التخصصات : "وأضاف

، )سنوات ٤(أو تطول ) سنة(في برنامج واحد قد تقصر مدتھ ) طب، طب أسنان، صیدلة(المتقاربة 
، ویتم بعد ذلك توزیعھم على تخصصات قد )و تجرى لھم مقابالت/ امتحان أو(م تقییم الطلبة بعده فیت

ً أوفر، ال یمكنكم االنتقال إلى ھذه التخصصات،  ال یكونون أرادوھا ابتداء، أو أن یقال لھم حظا
یعطى ) واتسن ٤إن كان البرنامج (أو ! البحث عن كلیة أخرى) إن كان البرنامج سنة واحدة(وعلیكم 

  ".الطالب شھادة من كلیة العلوم
، %) ٣٠ما عدا قضیة الـ(األسلوب المتبع في الوالیات المتحدة "وأشار إلى أن المفھوم الثاني ھو 

ولقد جرب ھذا األسلوب في األردن في عھد رئاسة الدكتور عبدالسالم المجالي للجامعة األردنیة، 
  ".تطبیقھ وعادت الجامعة عنھ بعدما تبین عدم عملیة

لیست في آلیة القبول، و ال في أسس أو طرق القبول، ولكن في الطلب "وأكد المعاني أن المشكلة 
الشدید على المقاعد المحدودة وارتفاع المعدالت، والمشكلة ستبقى قائمة بغض النظر عن طریقة 

  ". اختیار الطلبة
، بأنھا تنطوي "وى خریجي الجامعاتتغییر آلیة القبول سیؤدي حتما لتحسن مست"ویرى أن في مقولة 

سیخلق لنا "، مؤكدا أن تغییر اآللیة "تبسیط كبیر لألمور ودغدغة لعواطف المنادین باإلصالح"على 
مشاكل جدیدة تتعلق بالعدالة وإتاحة الفرص المتساویة، وسیجعل الفروق في مستوى المدارس 

  ". وألویة المملكة، تطفو على السطح والمعلمین والقدرات، واختالف البنى التحتیة في محافظات
وأشار إلى أن آلیات القبول المباشر في حال إجراء امتحان قبول أو مقابالت أو اعتماد المعدل 

تنحاز حكما في التخصصات العلمیة لطلبة المدارس األجنبیة، الذین درسوا "التراكمي للسنة األولى، 
اقي الطلبة الذین تدرس ھذه المواد في مدارسھم باللغة المواد العلمیة باللغة اإلنجلیزیة على حساب ب

  ".العربیة
وردا على سؤال حول تجربة الجامعة األلمانیة األردنیة التي تتبع أسلوب القبول المباشر، بین المعاني 

الجامعة كانت ضمن القبول الموحد، واضطر مجلس التعلیم العالي إلى إخراجھا من القائمة "أن 
رتفاع رسومھا، والثاني عدم قدرة معظم الطلبة على تحمل كلف فترة التدریب في لسببین، األول ا

  ".ألمانیا، فاضطررنا إلخراجھا، لتصبح مخصصة للمقتدرین
  القبول المباشر خطوة للوراء
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من جانبھ أكد رئیس جامعتي األردنیة ومؤتة األسبق الدكتور عبد الرحیم الحنیطي، أنھ ینحاز للقبول 
خطوة تقدمیة، وأن القبول المباشر الذي تمت تجربتھ سابقا یشكل خطوة "الموحد، معتبرا أنھ یمثل 

  ". إلى الوراء
ألھالي والطلبة، وأعباء مالیة، خلق نوعا من الفوضى واإلرباك ل"وقال الحنیطي إن القبول المباشر 

  ".فیما نظم القبول الموحد العملیة وجعلھا أكثر شفافیة وعدالة
إال أن القبول المباشر جید في بعض التخصصات ذات الطبیعة الخاصة، مثل الفنون : "واستدرك قائال

  ". والریاضة وھندسة العمارة
، مشددا على أن "ألھالي والطلبة والجامعاتیراكم جھد وتكلفة على ا"وأشار إلى أن القبول المباشر 

  ".المھم البحث في تحسین مخرجات التعلیم العالي ولیس تغییر اآللیات"
التریث في اتخاذ قرار القبول المباشر، "بدوره، دعا رئیس جامعة آل البیت الدكتور ضیاء عرفة إلى 

للجامعات، على غرار ما حصل في   لدراستھ جیدا حتى ال تتم العودة عنھ، مع ما یسببھ ذلك من إرباك
  ".امتحان اللغة اإلنجلیزیة

أنا مع القبول المباشر إذا كانت ھناك ضوابط وحاكمیة رشیدة وشفافیة وعدالة وغیاب : "وقال عرفة
  ". للواسطة والمحسوبیة، وفي حال توفر ھذه الشروط فإن علینا التدرج في القبول المباشر

في مجلس التعلیم العالي، وأثرنا  ٢٠١٢وضوع القبول المباشر عام سبق وأن طرح م"وأشار إلى أنھ 
إذا لم تتم صیاغة "، مشددا على أنھ "وقتھا عدید النقاط التي لم تكن في صالح قرار القبول المباشر

القرار بشكل ناضج ومترو ودراسة التكلفة المالیة والجھد واالنتظار على المواطن والجامعات، فمن 
على القبول الموحد، فأنا ضد اتخاذ القرارات المفاجئة، والتي یتم التراجع عنھا  األفضل اإلبقاء

  ". الحقا
الجامعات الطاردة ستعاني كثیرا من آلیة القبول المباشر، وستزید معاناتھا الحالیة، "وأشار إلى أن 

بول في حین كان الق"، مشیرا إلى أنھ "وستجعل شرائح الطالب غیر مناسبة للجامعات والتخصصات
الكلیات ولیس في التخصصات فقد أثر ذلك على نوعیة الطلبة، مثل كلیة العلوم، إذ كان أصحاب 
المعدالت التراكمیة المرتفعة یتنافسون على تخصصات الریاضیات والكیمیاء والفیزیاء واألحیاء، 

ى طلبتھ لیذھب أصحاب المعدالت المنخفضة إلى قسم الجیولوجیا، وھو ما أثر على القسم ومستو
  ". وخریجیھ

، "انحیاز آلیة القبول المباشر في التخصصات العلمیة لطلبة المدارس األجنبیة"وحذر عرفة من 
الدراسات بینت تفوق طلبة المدارس األخرى في التخصصات الطبیة على طلبة "مشیرا إلى أن 

من تذلیل فارق  المدارس األجنبیة، فبعد ثالث أو أربع سنوات، یتمكن طلبة المدارس الحكومیة
  ".اللغة

اختالف الرسوم "وبخصوص تجربة الجامعة األلمانیة األردنیة في القبول المباشر، نبھ عرفھ إلى أن 
غیاب المتابعة "، مشیرا إلى "وتكلفة التدریب، ھما العامل األساس في كونھا خارج القبول الموحد

  ".لى التدریبللطلبة المتدربین في ألمانیا، وإلى الصعوبات في الحصول ع
التدریب ھو حق من یملك، ومن ال یملك وھو متفوق فإن من الواجب البحث عن طریقة "وأكد أن 

  ".  لتمویل تدریبھ
إذا كانت أسس ومعاییر القبول "من جانبھ، قال خبیر في التعلیم العالي، فضل عدم ذكر اسمھ، إنھ 

  ".واحدة، فال معنى للقبول المباشر
سس القبول ومعاییره متباینة، فعندھا یكون القبول المباشر أسلم، شرط أن إذا صارت أ"وبین أنھ 

تكون الجامعات مھیأة ولدیھا اإلمكانیات، وأن ال تشكل ھذه اآللیة عبئا على الطلبة وذویھم، وأن تحقق 
  ". العدالة والشفافیة
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أن نھیئ الجامعات  علینا"، مؤكدا أن "كلمة حق أرید بھا باطال"واعتبر أن موضوع القبول المباشر 
ونتأكد من وجود قدرة لدیھا لتنفیذ القبول المباشر، ومن وجود أسس ومعاییر، ثم بعد ذلك نختار آلیة 

  ".القبول المباشر
باستثناء طلبة المدارس األجنبیة والبرامج الدولیة، فإن فرصة الحصول على معدل : "وأضاف

على مقعد في التخصص الذي یحظى بطلب  تراكمي مرتفع قلیلة، وبالتالي فإن الفرصة للحصول
  ".علیھ تصبح متدنیة، وإذا كانت ھناك مقابالت یصبح للواسطة دور كبیر
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  في األردن ٤٨مقاعد طب لطالب الـ  ٨
  
  

العلمي، عادل الطویسي، الثالثاء، بمنح ثمانیة مقاعد في كلیات  سمح وزیر التعلیم العالي والبحث
  .٤٨الطب بالجامعات الرسمیة، للطالب الفلسطینین من مناطق الـ 

، إن الطویسي منح الطالب "خبرني"وقال النائب في مجلس النواب الثامن عشر خلیل عطیة لـ 
في الكنیست اإلسرائیلي، أحمد الطیبي وأسامة الفلسطینیین ثمانیة مقاعد، عقب لقائھ بالنائبین العربیین 

  .السعدي
  .، قبل السماح لھم بثمانیة مقاعد٤٨وكانت كلیات الطب األردنیة تمنح مقعدا واحد لطالب الـ 

وتابع عطیة، أن الطویسي تعھد ببحث تخفیض الرسوم الجامعیة المفروضة على طالب مناطق الـ 
  .عرفة الموازي، عوضا عن التعرفة الدولیة، في الجامعات الرسمیة، ومعاملتھم بت٤٨

طالب، بعد أن كانت أعدادھم تفوق  ٣٥٠٠، في الجامعات األردنیة، إلى ٤٨وانخفض عدد طالب الـ 
  .آالف طالب، في السنوات السابقة ٧الـ 

في ذات السیاق، التقى وزیر الداخلیة سالمة حماد، النائبین الطیبي والسعدي، ووعدھما بمنح حجاج 
  .، جواز سفر أردني صالح لعدة رحالت إلى السعودیة، عوضا عن رحلة واحدة٤٨مري مناطق ومعت

  خبرني
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  موقف الیونسكو من األقصى نقلة نوعیة للدبلوماسیة األردنیة والعربیة: ادیمیونأك

  
اعتبر اكادیمیون ومھتمون، ان موقف منظمة الیونسكو، یؤشر الى حالة متقدمة من الدبلوماسیة 
العربیة ككل، واالردنیة على وجھ الخصوص، في تأكید لحق العرب والمسلمین بمواجھة الغطرسة 

  .الدینیة الیھودیة ومحاوالتھا تھوید القدس والمقدسات فیھا
ان القرار یعتبر نقلة مھمة في الجھود الدبلوماسیة االردنیة، ویؤكد  وقال االب الدكتور بسام شحاتیت،

  .عروبة القدس وخصوصیتھا بمواجھة التعنت االسرائیلي واجراءاتھا التھویدیة
واكد ان موقف الیونسكو یدعم الموقف االردني من جمیع االطراف العربیة والعالمیة لدعم عروبة 

ؤید الجھود الكبیرة للھاشمیین وللملك في الوصایة الھاشمیة القدس، مشیرا الى ان مجلس الكنائس ی
  .على االماكن المقدسة

وبین وزیر االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمیة السابق الدكتور ھایل داوود، ان القرار ثمرة 
كبیرة من ثمرات الوصایة الھاشمیة على المقدسات، الذي یعكس عمق الجھود الدبلوماسیة التي تبذلھا 

  .المملكة، ویؤكد شرعیة ھذا الحق للمسلمین
واشاد داوود بالجھود الملكیة للوصایة الھاشمیة على االقصى والمقدسات، ما یعتبر انجازا عربیا 
اردنیا ھاشمیا، إذ جاء القرار لیؤكد ثبات الموقف االردني بھذا الشأن، تنفیذا للسعي الدؤوب لملك 

ة في تأكید حق المسلمین بالمسجد االقصى، والرفض المطلق عبدهللا الثاني والدبلوماسیة االردنی
  .لإلجراءات االسرائیلیة واعتداءاتھا المتكررة

واعتبر أستاذ التاریخ في جامعة العلوم االسالمیة الدكتور علي الیماني، ان القرار ینظر الى االقصى 
یع الدالئل التاریخیة ان بقیمتھا التاریخیة ومكانتھا في الحضارة واصالة ساكنیھا، حیث تشیر جم

  .القدس عربیة وستبقى عربیة وال دلیل على وجود اثر تاریخي لما یدعیھ المحتل
واشار الیماني إلى ان ما یؤمن بھ العرب، ھو عروبة ھذه االرض جمیعھا وحدة واحدة ال یتجزأ منھا 

رض، وھي تتصدى وتقف شيء لغیر اھلھا، وان الدبلوماسیة االردنیة منذ العام االول على احتالل اال
وقفة المدافع الوصي العتبار القضیة الفلسطینیة جزء ال یتجزأ من اھتمام االردنیین والھاشمیین على 

  .وجھ التحدید
وأكد ان االردن كان مبادرا في التصدي لالنتھاكات االسرائیلیة من خالل االجراءات الدبلوماسیة 

لشریف والمقدسات ھناك، مشیدا بمواقف جاللة الملك والقانونیة ازاء اي انتھاك یستھدف االقصى ا
عبدهللا الثاني والرعایة الھاشمیة التاریخیة في القدس الشریف، حیث كان ھناك جزء ثابت للحدیث 
عن القدس والوصایة الھاشمیة وحقوق الفلسطینیین في كل محفل من المحافل الدولیة ما شكل ضغطا 

  .المقدسات ھناكعلى االحتالل لوقف االنتھاكات بحق 
وقال االكادیمي في كلیة االمیر الحسین للدراسات الدولیة الدكتور عمر الحضرمي، ان موقف منظمة 
الیونسكو لیس بجدید، وانما موقف انطلق من عدة حقائق موجودة على الواقع، اھمھا ان فلسطین 

اساسھا القدس، وھناك عربیة، وتحوي مراكز اسالمیة في العقیدة االسالمیة وفي الفكر االسالمي 
الكثیر من المواقع التي تربط الضفة الغربیة مع االردن والعالم االسالمي، وھو قرار فلسطیني عربي 

  .اسالمي انساني، وھذا ھو البعد الذي یتحدث بھ
وقال ان القرار انتصار للسیاسة االردنیة وللجھود التي یقودھا الملك في كل المحافل، وھو قرار 

قیقة تاریخیة، تفید بانھ من االزل المسجد االقصى والقدس بلد اسالمي ومن االماكن استند الى ح
  .االساسیة التي ذكرت في القرآن الكریم

ولفت الى ان االردن یدافع عن المقدسات ترجمة لمكانتھ كقیادة ھاشمیة تعھدت سیاسیا وثقافیا 
ء للقرار لن یبطل حق المسلمین وحق وشرعیا بأن تكون حامیة للقدس ومدافعة عنھا، مبینا ان العدا

  .االنسانیة بأن تكون القدس أرضا مباركة

  ٣:صالرأي 
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  "البترا"حول التعلیم الجامعي العالي في محاضرة 

  
استعرض رئیس االتحاد العالمي للجامعات الدكتور ذو الكفل عبد الرزاق استراتیجیة االتحاد في 

الخطة "التعلیم العالي، وذلك خالل محاضرة لھ في جامعة البترا بعنوان  تطویر الجامعات ومؤسسات
، حضرھا المستشار األعلى لجامعة البترا "االستراتیجیة التحاد الجامعات العالمي في التعلیم العالي

الدكتور عدنان بدران ومعالي الدكتور خالد العمري وعمداء الكلیات وعدد من أعضاء الھیئة 
  .بة الجامعةالتدریسیة وطل

وأشار عبد الرزاق إلى أن االتحاد الدولي للجامعات یھدف إلى تدویل التعلیم العالي لخلق مساحة تعلیم 
وتطویر  وشامل، وتشجیع المنافسة العالمیة لجذب المواھب والطالب األجانب،  عالي عالمي عادل 

   . فیما بینھا   الجامعات والكلیات، وتعزیز برامج تبادل الخبرات
األكادیمیة، واالرتقاء بالقیم  وأضاف عبد الرزاق أن االتحاد یسعى لتعزیز االستقاللیة والحریة 

العالي من خالل البحث  والمعاھد للمساھمة في تطویر التعلیم  األخالقیة، وتفعیل دور الجامعات 
خدمة المجتمع، العلمي والمنافسة، في مجال التعلیم الدولي، وتفعیل دور الجامعات ومسؤولیاتھا في 

لھم، وترسیخ مفھوم  الطالب على بناء القدرات في مجال التعلیم العالي وخلق فرص متكافئة  وتشجیع 
   . جودة األداء األكادیمي

دولیة تابعة للیونسكو ومقرھا  وھو جمعیة  ١٩٥٠واستعرض الدكتور عبد الرزاق نشأة االتحاد عام 
وتقوم بتقدیم المشاریع واألسالیب الحدیثة والعملیة دولة،   ١٣٠جامعة من  ٦٠٠في باریس، تضم 

المتعلقة بالتعلیم  الجامعي عن طریق المناقشة وتبادل اآلراء في الموضوعات المختلفة  على المستوي 
    . العالي

والمؤسسات المماثلة للتعلیم  وأشار إلى أن االتحاد یھدف إلى إنشاء مركز للتعاون بین الجامعات 
اإلدارة الجامعیة الحدیثة، والتخطیط العلمي األكادیمي، وتفعیل  مستوى الدولي، وترسیخ العالي على ال

   . الجامعات في مختلف األوساط، وتوثیق الصلة بینھا دور 
وفي ختام المحاضرة قدم المستشار األعلى لجامعة البترا الدكتور عدنان بدران درع جامعة البترا 

  .للمحاضر

  ٧:صالغد 
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  "شومان"للعجلوني في " تاریخ جامعة الیرموك وأحداثھا"إشھار كتاب 

  
تاریخ جامعة "احتفى منتدى مؤسسة عبدالحمید شومان مساء أول من أمس، بحفل إشھار كتاب 

لعجلوني، وشارك في حفل اإلشھار كل من الدكتور علي لمؤلفھ الدكتور كامل ا" الیرموك وأحداثھا
محافظة، الدكتور فایز الخصاونة، الدكتورة ھند أبو الشعر، فیما ترأس الجلسة وأدار الحوار الدكتور 

  .محمد عدنان البخیت
یروي نشأة الجامعة وتطورھا " تاریخ جامعة الیرموك وأحداثھا"علي محافظة إن كتاب . وقال د

لجامعات العربیة واألجنبیة، مثلما یروي بالتفصیل الدقیق أحداث الجامعة الدمویة وعالقاتھا با
وروایات طلبتھا، وأعضاء الھیئة التدریسیة فیھا والعاملین فیھا من إداریین ومسؤولین مالیین، وقائد 
 شرطة إربد والمسؤولین األمنیین فیھا، ومدیر األمن العام آنذاك ورئیس الوزراء، وأعضاء لجنة

  .التحقیق في أحداث جامعة الیرموك، ووزیر الداخلیة
وأضاف لقد استطاع الدكتور كامل العجلوني أن یحصل على شھادات العشرات من كبار المسؤولین 
في الحكومة األردنیة آنذاك، وعلى العدید من المسؤولین في جامعة الیرموك الذین لھم صلة بأحداثھا، 

أي باحث أردني آخر أن یحصل على ما حصل علیھ العجلوني  ولم یكن بإمكان. بكل سھولة ویسر
  .من شھادات شخصیة ووثائق رسمیة

وأعرب محافظة عن شكره للمؤلف على ھذا اإلنجاز العلمي والتاریخي الذي أتسم بالموضوعیة 
فقد ألقى أضواء ساطعة على تطور الجامعة الثانیة في البالد، وأبرز حقیقة ما جرى فیھا من . والدقة

لقد ألف أحد طلبة جامعة الیرموك المشاركین في أحداثھا روایة رائعة . أحداث بحیاد الباحث الجاد
ولكنھا تبقى روایة أدبیة یختلط فیھا الواقع بالخیال والحقیقة بالوھم، وتمتزج فیھا . حول أحداثھا

  .الموضوعیة بالرغائب الحزبیة والطموح الشخصي
نصابھا دون زیادة أو نقصان، دون محاباة ألحد أو مبالغة في  وقال لقد وضع العجلوني األمور في
صحیح أن نشر ھذا الكتاب قد جاء بعد مرور ثالثین سنة على . تقدیر المواقف واالتجاھات وتحدیدھا

أحداث جامعة الیرموك، وبعد أربعین سنة على إنشائھا، إال أنھ یمأل فراغا مھما من تاریخ التعلیم 
یضیف إلى المكتبة األردنیة والعربیة سفرا قیما زاخرا بالوثائق والشھادات العالي في األردن، و

  .الشخصیة، ویستحق علیھ جزیل الشكر وعظیم الثناء والتقدیر
بدوره، قال الخصاونة إن الكتاب یؤرخ لتأسیس واحدة من جامعاتنا في مرحلة صعبة من مراحل بناء 

ویجمع بین دفتیھ معلومات زاخرة للباحثین في  األردن، تزامنت مع ظروف سیاسیة إقلیمیة حرجة،
مجاالت كثیرة منھا في مجال جدلیة صنع القرار بین القرار المنضبط بمؤسسیة تلتزم بالقوانین 
واألنظمة مع كل تعقیداتھا من جھة والقرار الذي یستند على نقاء صانع القرار ونظافة یده فیتعجل 

  .تي تسرع التنفیذ والتي قد ال تتكررالتنفیذ بھدف اإلنجاز واغتنام الفرص ال
وبین أن كانت ھناك نجاحات باھرة في مسیرة الیرموك تحققت في فترة زمنیة قیاسیة، ولكنھا 

وھنا . نجاحات لم تصمد أمام التحدیات التي نشأت بسبب التراخي في موضوع المؤسسیة الرصینة
  .نصوص وبین التنفیذ المتعجلتكمن الجدلیة بین االنصیاع لكل التعقیدات المتضمنة في ال

ولفت إلى أنھ في مجال آخر، نجد في سرد الخلفیة ألحداث الیرموك مثاال حول مقاومة الطلبة 
والمجتمع من ورائھم ضد الطموح الجامح لدى اإلدارة الجامعیة نحو مخرجات متمیزة حینما رفعت 

  .معدالت النجاح والرسوب والمعدالت التراكمیة
ھ ال یختلف اثنان حول وجاھة مثل ھذا الطموح، ولكن تتعدد اآلراء حول وسائل وأكد الخصاونة أن

ً في فصل أعداد كبیرة على أسس أكادیمیة، فقاوموه وساندھم في  تنفیذه من جھة الطلبة، كان ذلك سببا
  .ذلك طیف واسع من أعضاء ھیئة التدریس واألھالي والمجتمع بشكل عام

  ١٢:صالغد 
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القرار كان مدخال الستعمال الضغط الطالبي بإجراءات أخرى وأشار إلى أن تراجع الجامعة عن 
ورغم أن السعي إلى التمیز مطلوب . وربما كانت بتحریض مقصود" فئات مغرضة"طالبت بھا 

ومشروع إال أن الوصول إلى مخرجات متمیزة ال یتطلب أن تكون كلھا أو جلھا متمیزة، فھذا ھدف 
قق ما دامت القدرات الذھنیة موزعة بین البشر حسب لم یتحقق ألي جامعة في العالم، ولن یتح

  .التوزیع اإلحصائي المعروف بالتوزیع المعیاري
الدكتور ھند أبو الشعر، أكدت أن تألیف وجمع وتوثیق مادة ھذا الكتاب تثیر تساؤالت كثیرة لدى 

، النشوء القارئ، ابتداء بالمؤلف والموثق كامل العجلوني، ووقوفا عند موضوع الكتاب بمحوریھ
واألحداث، وفصل جامعة الیرموك إلى جامعتین، ما یحیل إلى أنھ ربما كان منتدى عبد الحمید 
شومان ھو المكان المناسب إلشھاره، نظرا للنخبة المتمیزة التي اعتادت على حضور فعالیات ھذا 

شر على أن لھذا وبینت أن كل ھذه عناصر تؤ. المنتدى، واختیار المشاركین في اإلشھار ومدیر الندوة
الكتاب خصوصیتھ، نظرا لموقع صاحبھ األكادیمي والفكري، ولموضوع كتابھ، ومنھجیتھ، وزمن 

  .إشھاره
فأنا أجلس اآلن "ولفتت إلى أنھا ربما تكون الوحیدة التي ال تملك الصفة اإلداریة من بین المشاركین، 

سوا جامعة الیرموك، لذا فإن بین مؤسسي جامعات ورؤساء ألربع جامعات، ثالثة من بینھم ترأ
  ".قراءتي للكتاب ھي من وجھة نظر دارسة التاریخ، ومھتمة بالتعلیم العالي

وبینت أن السؤال المحوري الذي الزمھا عندما علمت عن نیة العجلوني تألیف كتاب یتناول سیرة 
  ".لماذا اآلن؟"و جامعة الیرموك واألحداث التي ارتبطت بھا، وسیرة جامعة العلوم والتكنولوجیا، ھ

وأكدت أبو الشعر أن العجلوني صاحب جرأة استثنائیة في اختیار موضوعات كتبھ التي نشرھا في 
توقعت أن یكون كتابھ الذي نشھره "العقدین الماضیین، وھو صاحب منھج علمي دقیق منضبط، لذلك 

  ".الیوم، ھو الحجر الذي كان یجب أن یلقي في بركة التعلیم العالي منذ عقد من الزمن
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  »الموارد البشریة«بوضع خطة لمخرجات استراتیجیة » التعلیم العالي«تثمن قرار » إنتاج«

  
قرار وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي » انتاج«ثمنت جمعیة شركات تقنیة المعلومات واالتصاالت 

الوزارة خطة تنفیذیة لمخرجات االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد الدكتورعادل الطویسي بوضع 
  .البشریة في قطاع التعلیم العالي

وأعلن الطویسي خالل لقائھ األول مع رؤساء الجامعات األردنیة الرسمیة بجامعة الیرموك اول 
ُرفع إلى مجلس الوزراء في غضون األسابیع الثالثة المقبلة، متض منة ما ورد في أمس، ان الخطة ست

االستراتیجیة حیال محاور الحاكمیة، وأسس القبول، واالستثناءات وتخصیصات القبول، واألوضاع 
  .المالیة للجامعات الرسمیة

وقال الرئیس التنفیذي للجمعیة المھندس نضال البیطار أن من مسؤولیات القطاع  الوصول إلى أردن 
ُظھرھا الدراسة المعدة سابقا من قبل الجمعیة، مبني على االقتصاد الرقمي، الفتا الى ان ال نتائج التي ت

تؤكد على اھمیة مواكبة مناھج الجامعات للتطورات المستمرة، مع السعي الحقیقي لمواءمة تلك 
  .المناھج مع متطلبات سوق العمل

ق تواصل عملھا لتحقیق ھدفھا نحو رفع كفاءة طلبة الجامعات، لتزوید السو» انتاج«واكد على ان 
المحلي بطلبة مؤھلین یمتلكون مھارات متمیزة تمكنھم من العمل في السوق المحلي لجذب المزید من 
االستثمارات مباشرة وذلك عبر تعاونھا مع كافة جامعات المملكة لرفد سوق العمل بخریجین مؤھلین 

كنولوجیا بحسب متطلباتھ والسعي لتقدیم خدمات تدریبیة متعددة للشباب في قطاع االتصاالت وت
  .المعلومات

أحد برامج الجمعیة  » JoSSOr«ومن جانبھ، قال مدیر برنامج جسور لضبط المعاییر والمھارات 
المھندس إیاد األشرم ان ھناك حاجة ماسة للسعي لجسر الفجوة بین المھارات الموجودة ومتطلبات 

ن شأنھ ایجاد فرص عمل سوق العمل التي تم تحدیدھا من قبل شركات القطاع الخاص، األمر الذي م
  .جدیدة ذات قیمة عالیة

من الشركات العاملة في القطاع تفضل توظیف حدیثي التخرج من حملة شھادة % ٩٧واضاف أن 
شركة عاملة في قطاع  ١٣٦البكالوریوس، وفق دراسة اعدتھا جمعیة انتاج باستطالع اراء 

  .االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات بالمملكة
واظھرت الدراسة حاجة الطلبة لمزید من المھارات في اللغة اإلنجلیزیة والتحفیز والرغبة في التعلم 

  .والتطور الذاتي المستمر واإلنتاجیة بحسب الشركات التي شملتھا الدراسة المعدة
 ٢٣٣١وبحسب الدراسة، فإن عدد الوظائف المتاحة لدى الشركات المستطلعة العام الماضي كان 

وظیفة منھا كما توقعت ھذه الشركات توظیف ما بین  ٨١٢وكان نصیب الخریجین الجدد وظیفة 
  .٢٠١٧خریج في العام  ١٠٠٠الى  ٥٠٠

  ٢١:الدستور ص/٢٩:صالرأي 
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 اعالنات

 ٣٥:ص الرأي
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  خلدا -آمال عیسى طافش قاقیش  -
  
  اربد -لضامن الطعاني سارة فالح ا -
  
  جبل عمان -بشیر یوسف العلمي  -
  
  الصویفیة - اسماعیل محمد حمدان عیسى  -
  
  طبربور -” طحاینة“رشدي صدقي مصطفى  -
  
  أم السماق الجنوبي - احمد موسى حامد علیان  -
  
  حنینا -ماجد یوسف عبدهللا السالیطھ  -
  
  صافوط - جلیلة كامل ارحیل سماوي  -
  
  جبل عمان -الكردي أمین موسى  -
  
  الرابیة - ھیفاء محمد صدیق زید الكیالني  -
  
  ضاحیة الحاج حسن - محمود موسى السلوادي  -
  
  السلط -ھند عبد الحافظ عبد الرحمن كلوب  -
  
  الدوار الثامن -عائدة طارق صالح العوران  -
  
  الفحیص -خلدون یوسف عیسى ایوب ابو دیھ  -
  
  خلدا -عبدهللا عبدالرازق محمد عرعر  -
  
  جبل نزال - علي سالم احمد العرموطي  -

 وفیات

 الرأي
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  جمعیات بیئیة لتجاوزات مالیة واداریة ٤وزیر البیئة الدكتور یاسین الخیاط حل .
  . جمعیة ٩٥ویبلغ عدد الجمعیات البیئة المسجلة في االردن 

  
  

  وزارة التربیة والتعلیم سلمت وزارات ومؤسسات حكومیة مبالغ المكرمة الملكیة
دینارا لطلبة المدارس الحكومیة والعسكریة لصرفھا على ) ٢٠(التي خصصت 

   .رواتب الشھر الحالي ألولیاء األمور من موظفین حكومیین
  
  

  امانة عمان دعت المواطنین الى تسدید ما یترتب علیھم من ذمم مالیة مستحقة
جنبا الي اجراءات قانونیة من شأنھا ت» المسقفات«لضریبة األبنبة واألراضي 

  .الحجز على األموال المنقولة وغیر المنقولة والمنع من السفر

  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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  تحت رعایة رئیس الوزراء الدكتور ھاني الملقي، تنظم وزارة السیاحة واآلثار مؤتمرا اقلیما
، وذلك عند الساعة »التحدیات والفرص: املاالستثمار في السیاحة من أجل مستقبل ش«بعنوان 

الثامنة والنصف من صباح یوم األربعاء السادس والعشرین من تشرین األول الجاري ولمدة 
 .بیت زمان في البترا  یومین، وذلك في فندق ومنتجع

 

  تنظم جمعیة جائزة الملكة رانیا العبدهللا للتمیز التربوي تحت رعایة نائب رئیس الوزراء وزیر
لتربیة والتعلیم الدكتور محمد الذنیبات عند الساعة الحادیة عشرة من صباح یوم السبت الثاني ا

والعشرین من الشھر الجاري حفل تكریم المعلمین والمرشدین الحاصلین على شھادات تقدیر 
 .على مستوى المدیریة، وذلك في مركز الحسین الثقافي

 
  

إشھار النسخة   ز الكاثولیكي للدراسات واإلعالم عنبحضور وزیر الثقافة نبیھ شقم یعلن المرك
حمة»العربیة لكتاب البابا فرنسیس الذي نقلھ المركز الكاثولیكي الى اللغة » اسـم هللا ھو الرَّ

العربیة بالتعاون مع جمعیة الكاریتاس األردنیة بمشاركة الكاتب االیطالي أندریا تورنیلي، وذلك 
 .االثنین الرابع والعشرین من تشرین األول الجاريفي المركز الثقافي الملكي یوم 

  تستضیف مؤسسة عبدالحمید شومان عند الساعة السادسة والنصف من مساء یوم االثنین الرابع
إللقاء محاضرة بعنوان    والعشرین من الشھر الجاري محافظ البنك المركزي الدكتور زیاد فریز

 .لسة الرئیسة التنفیذیة للمؤسسة فالنتینا قسیسیة، وترأس الج»االقتصاد األردني وُسبل النھوض«

 

 یعرب القضاة تنظم جمعیة الشركات .وزیر الصناعة و التجارة و التموین م   تحت رعایة
   تعریفیا  الصناعیة الصغیرة والمتوسطة وبالتعاون مع البنك العربي االسالمي الدولي لقاء

صناعي والشركات الصغیرة والمتوسطة بالخدمات المصرفیة المقدمة من قبل البنك للقطاع ال
 .٢٦/١٠/٢٠١٦والناشئة وذلك یوم االربعاء الموافق 

  

 صنارة الدستور 
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  أن المدیر العام السابق لھیئة المرئي والمسموع أمجد القاضي " زواریب"علمت
وجب ذلك على كامل رواتب أنھي عقده قبل انتھائھ بسبعة أشھر، حیث سیحصل بم

وكان مجلس الوزراء عین المحامي محمد قطیشات . األشھر السبعة المتبقیة من العقد
  .خلفا للقاضي في إدارة الھیئة قبل أیام

  
 ھ منذ مستشار في ھیئة رسمیة معنیة باالستثمار لم یلتزم بدوامھ الرسمي في ھیئت

  !شھر رمضان الماضي، وذلك بحجة عدم توفر مكتب یلیق بسعادتھ
  

  التقى وزیر الداخلیة سالمة حماد أمس بالنائبین العربیین في الكنیست االسرائیلي
أحمد الطیبي وأسامة سعدي، بحضور النائب خلیل عطیة، لبحث تذلیل بعض 

وحسب مصادر مطلعة فقد وافقت الحكومة على تقدیم . ٤٨عقبات أمام فلسطینیي ال
، الذي یصرف لھم ٤٨تسھیالت لحامل جواز السفر األردني من فلسطینیي الـ 

وتمت . لغایات تأدیة الحج والعمرة، كدعم أردني لصمود الشعب الفلسطیني بأرضھ
عدة سفرات لغایات الحج الموافقة ان یكون جواز السفر لھذه الشریحة صالحا ل

  .والعمرة
  

  یقیم مركز الفینیق للدراسات االقتصادیة والمعلوماتیة صباح السبت المقبل ورشة
الحقوق االقتصادیة "عمل متخصصة لمناقشة نتائج استطالعي رأي حول 

، وذلك في فندق "في االقتصاد األردني ثقة المواطنین"و" واالجتماعیة لألردنیین
  .القدس الدولي

  
  یشھر المركز الكاثولیكي للدراسات واإلعالم مساء االثنین المقبل النسخة العربیة

حمة"لكتاب البابا فرنسیس  ي الحفل یقام في المركز الثقافي الملك". اسم هللا ھو الرَّ
  .ویحضره وزیر الثقافة نبیھ شقم بمشاركة الكاتب االیطالي أندریا تورنیلي

  
  
  

  سناء الصمادي:اعداد
 

 الغدزواریب 
  


