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 تشكیالت إداریة محدودة واستقاالت في الجامعة األردنیة

   
دنیة الدكتور عبد الكریم القضاة بالموافقة على استقالة عمید البحث العلمي نسب رئیس الجامعة األر

 .الدكتور ابراھیم العبادي من منصبھ، بعد تقدیم استقالتھ االسبوع الماضي، رغم التجدید لھ
 

من جھتھ قال الدكتور ابراھیم العبادي لـ عمون إن استقالتھ جاءت بسبب ضغوطات ال مبرر لھا 
لتجدید لمجلس العمداء دون تغییرات تذكر، اضافة الى نواب الرئیس، وعدم تعیین تتمثل باعادة ا

 .الكفاءات في مكانھا المناسب
 

وكشف القضاة لـ عمون عن تقدیم مدیر مركز ضمان الجودة في الجامعة الدكتور فالح السواعیر 
 .استقالتھ ایضا

 
ندسة في الجامعة، والدكتورة ماجدة عمر وقرر الرئیس تعیین الدكتور عامر الكلوب مدیرا لدائرة الھ

 .مدیرة للعالقات العامة، والدكتورة نھاد البطیخي مدیرة لمركز تنمیة المجتمع
 

كما قرر القضاة ان تقوم الدكتورة میسون العتوم بتسییر اعمال مركز دراسات المرأة الى ان یتم 
  .تعیین مدیرا لھ

 أخبار الجامعة

  عمون
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 یلتقي الھیئة اإلداریة الجدیدة لنادي أبناء الثورة العربیة الكبرىة القضا
 

الخمیس، رئیس وأعضاء التقى رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عبدالكریم القضاه في مكتبھ، مساء 
 . الھیئة اإلداریة الجدد لنادي أبناء الثورة العربیة الكبرى

 
ُعنى بالعمل الوطني  وأكد القضاه خالل اللقاء ترحیب الجامعة األردنیة بالنادي، وبكل مؤسسة وطنیة ت

 . دم أبناء الوطن بمختلف توجھاتھم ومنابتھمالذي یخ
 

كما جدد القضاه خالل اللقاء ترحیب الجامعة بمختلف دوائرھا وكلیاتھا وطلبتھا بالتعاون المشترك ما 
ُعنى بكافة مجاالت العمل الوطني والتي سینفذھا النادي  بین الجامعة والنادي بمختلف النشاطات التي ت

 . ركة شبابیة واسعةخالل الفترة المقبلة بمشا
 

من جانبھ، ثّمن رئیس النادي الدكتور نایف العبدالالت الجھود التي یبذلھا رئیس الجامعة لخدمة العمل 
الوطني، وأبدى سعادة الھیئة اإلداریة ومنتسبي النادي للشراكة المفتوحة ما بین النادي والجامعة في 

 . نفیذھا في الفترة القادمةمختلف المجاالت، األمر الذي سیسھم في إنجاح الخطط التي یسعى النادي لت
 

ُعنى بالحفاظ على الھویة  وقّدم أعضاء الھیئة اإلداریة للنادي العدید من المقترحات لمبادرات وطنیة ت
الوطنیة وتكریس مبادئ الثورة العربیة الكبرى وقیمھا، إضافة إلى تنفیذ المبادرات الخیریة 

القة، كما تم بحث سبل دعم اإلعالم االجتماعي والتطوعیة بالشراكة مع المؤسسات الوطنیة ذات الع
الوطني الذي یعتبر الشباب فیھ ركیزة أساسیة لمناھضة الفكر المتطرف ومكافحة اإلشاعات واألفكار 

 . السلبیة
 

كما تم خالل اللقاء تقدیم خطة عمل النادي والتي ستكون بالشراكة مع الجامعة وعدد من المؤسسات 
المقبلة، كما تم بحث سبل تعزیز التعاون والشراكة لتنفیذ مبادرات وأنشطة  الوطنیة خالل المرحلة

وفعالیات منوعة، إضافة إلى إقامة دورات تدریبیة لتمكین الشباب، والعمل على تطویر مھاراتھم 
 .سواء من طلبة الجامعة أو من خریجیھا من مختلف التخصصات

 
تحت مظلة وزارة  ١٩٩٢عربیة الكبرى تأسس عام من الجدیر بالذكر بأن نادي أبناء الثورة ال

الشباب، وھو نادي وطني یُعنى بمتابعة الدراسات عن تاریخ الثورة العربیة الكبرى وتاریخ المملكة 
ً، من خالل النشاطات الثقافیة  الھاشمیة وتوثیقھا، والتواصل مع قطاع الشباب وطلبة الجامعات خاصة

وطن األردني، وتترجم رؤى القیادة الھاشمیة الرائدة والتركیز على واالجتماعیة التي تلتقي وأھداف ال
تحقیق مبدأ الحوار الھادف، وتناول القضایا التي تثار داخل الوطن وخارجھ، وعقد حلقات النقاش 
لتزوید المشاركین بالمعلومات الدقیقة والموضوعیة حول مثل ھذه القضایا، وتنظیم برامج التوعیة 

طبیق ھذه البرامج في مجاالت رحالت تتبع مسار الثورة العربیة الكبرى وفي الوطنیة، وترشید ت
إقامة االحتفاالت بالمناسبات الوطنیة، وعقد الندوات والتوافق والتفاعل مع مستجدات الساحة األردنیة 

سیة لما فیھ خیر ھذا الوطن، والتوجھ لتنفیذ روئ القیادة الھاشمیة وما تقدمھ من مجاالت التنمیة السیا
.  

  األردنیةأخبار 
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 یفتتح مصلى دائرة الخدمات المساندة" القضاة "
 

 
أقام رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عبد الكریم القضاة  صالة الظھر في مصلى دائرة  -آیة العبادي

 .الخدمات المساندة الذي افتتح الیوم 
  

وحضر االفتتاح نائب الرئیس رئیس فرع العقبة الدكتور عامر سلمان ونائب الرئیس للتخطیط 
الشؤون المالیة الدكتور عماد صالح ونائب الرئیس لشؤون اإلداریة الدكتور عمر والتطویر و

الكفاوین ونائب الرئیس لشؤون الكلیات العلمیة الدكتورة كفاح الجمعاني ومدیر الدائرة معن المناصیر 
 .وعدد من أعضاء الھیئة اإلداریة

   
ً الجھود التي بذلت أثناء العمل وتفقد  القضاة أوضاع الدوائر التي تتبع دائرة الخدمات ال مساندة ، مثمنا

لیبدو المصلى بأبھى صورة وإنجازه على أكمل وجھ ودور الدائرة في توفیر المرافق والخدمات 
 .العامة الالزمة

  
ً لمبادرة دعم  وأفاد  المناصیر أن المصلى جاء نتیجة للتبرع بإقامة مصلى تابع للدائرة ذلك تجسیدا

ً أن بلغ تكلفة إنشاء “   اسمھا یكبر”   ردنیة  وتطویر الجامعة األ التي أطلقھا رئیس الجامعة مضیفا
 .آالف دینار ویتسع لمئة شخص  6المصلى مایقارب 

  
یشار إلى أنھ تم إنشاء المصلى في الساحة المقابلة لدائرة الخدمات المساندة بشكل یلیق بدیننا 

  .اإلسالمي الحنیف والجامعة األردنیة 

  أخبار األردنیة
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 وفد من السفارة األمریكیة یزور مستشفى الجامعة األردنیة

أمس مستشفى الجامعة األردنیة،  USAID MTaPSبرنامج / زار وفد من السفارة األمریكیة
لالطالع على تجربة المستشفى ودوره في الخطة الوطنیة لمكافحة الجراثیم المقاومة للمضادات 

حة العالمیة لتطبیق ھذه الحیویة، وتعزیز أطر التعاون مع وزارة الصحة األردنیة ومنظمة الص
  . الخطة

وتأتي الزیارة ضمن إطار التعاون والمسؤولیة المشتركة لمستشفى الجامعة، ودوره كأحد المراكز 
المعتمدة للرصد على مستوى المملكة في تطبیق بنود الخطة الوطنیة، لالنطالق إلى النطاق الوطني 

لمضادات لتصبح من منظومة الرصد العالمي في نسبة انتشار الجراثیم المقاومة ومعدل األستخدام ل
  .الحیویة

  .وكان في  استقبال الوفد مدیر مكتب السیطرة على العدوى الدكتور فارس البكري

  أخبار األردنیة 
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 األردنیة تعلن أسماء المرشحین للقبول في الدراسات العلیا

اعلنت كلیة الدراسات العلیا في الجامعة األردنیة أسماء المرشحین للقبول في برامج الدراسات العلیا 
وسیتم ) الدفعة األولى( 2019/2020للفصل الدراسي االول للعام الجامعي ) الدكتوراه والماجستیر(

ً عن الدفعة الثانیة بعد االنتھاء من تسجیل الدفعة األولىاالعالن الح   .قا

 ً   :على كافة المرشحین احضار الوثائق التالیة مصدقة حسب االصول خالل فترة التسجیل: أوال

 .او ما یعادلھا) التوجیھي(صورة مصدقة عن كشف الشھادة الثانویة . 1

  ).اللیسانس/ البكالوریوس(یة األولى صورة مصدقة عن المصدقة الجامع. 2

  ).ان وجدت(صورة مصدقة عن مصدقة الدبلوم . 3

  .لطلبة الدكتوراه)/ الماجستیر(صورة مصدقة عن المصدقة الجامعیة الثانیة . 4

  .صورة مصدقة عن كشوف عالمات السنوات الدراسیة في البكالوریوس والدبلوم والماجستیر. 5

ة من وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي للشھادات الصادرة عن الجامعات معادلة شھادة معتمد. 6
  .االجنبیة والعربیة الرسمیة

  .وثیقة تبین حصول الطالب على امتحان اللغة االجنبیة. 7

  .ثالث صور شخصیة. 8

  .صورة مصدقة عن شھادة الوالدة وعلیھا الرقم الوطني. 9

  .صورة مصدقة عن ھویة األحوال المدنیة. 10

عدم ممانعة للدراسة للطلبة الذین یعملون في مؤسسات رسمیة او حكومیة او ایة جھات اخرى . 11
تشترط حصول منتسبیھا على الموافقة المسبقة للدراسة بما في ذلك العاملین في الجامعة األردنیة 

  .ومستشفى الجامعة

 ً   :مواعید التسجیل: ثانیا

مسجل الدراسات العلیا من الساعة /على الطلبة المرشحین للقبول مراجعة وحدة القبول والتسجیل
ً وحتى الساعة الواحدة والنصف بعد الظھر، ومن یتخلف عن التسجیل ودفع الرسوم  التاسعة صباحا

ً ویفقد حقھ في المقعد   ).المقررة یعتبر مستنكفا

 :مواعید التسجیل على النحو التالي

  عربیةأخبار موقع  
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  1/9/2019یوم االحد الموافق 

  تسجیل كلیة الشریعة، كلیة اللغات االجنبیة

  2/9/2019یوم االثنین الموافق 

  تسجیل كلیة اآلداب، كلیة القانون، كلیة الزراعة

  3/9/2019یوم الثالثاء الموافق 

  تسجل كلیة العلوم

  4/9/2019یوم االربعاء الموافق 

  تسجیل كلیة الملك عبدهللا الثاني لتكنولوجیا المعلومات، مركز دراسات المرأة

  5/9/2019یوم الخمیس الموافق 

  تسجیل كلیة االعمال

  7/9/2019یوم السبت الموافق 

  تسجیل كلیة العلوم التربویة، كلیة علوم التأھیل، كلیة التمریض

  8/9/2019یوم االحد الموافق 

  سة، كلیةتسجیل كلیة الھند

  الصیدلة

  9/9/2019یوم االثنین الموافق 

  نتسجیل كلیة االمیر الحسین بن عبدهللا الثاني للدراسات الدولیة، كلیة الطب، كلیة طب االسنا
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َّة في التربیة اإلعالمیة 3معھُد اإلعالم األردني یُطلُق   أدل

وضع معھد اإلعالم األردني منھًجا جدیًدا من ثالثة أجزاء في مجال التربیة اإلعالمیة والمعلوماتیة، 
سمیة، ومنظمات المجتمع ال ارسین والجھات الرَّ مدني، بعد أْن أصبحت الرسائُل أمام المھتمین والدَّ

اإلتصالیة واإلعالمیة تؤثر بأشكال متعددة في الطریقة التي یتعامل من خاللھا األفراد بین بعضھم 
بأجزاء ثالثة، حیث حمل " التربیة اإلعالمیة والمعلوماتیة"األدلة صدرت عن المعھد بعنوان . البعض

وألفھ عمید المعھد االستاذ الدكتور باسم " المعاصردلیل فھم االتصال واإلعالم "الجزء األول عنوان 
ا الثاني فكان بعنوان  وألفھ " دلیل محو األمیة اإلخباریة"الطویسي والدكتور جبریل الھالالت، أمَّ

الث عنوان  َّ قمیة"أیًضا عمید المعھد، بینما حمل الث َّربیة اإلعالمیة الرَّ لمدرسة اإلعالم " دلیل الت
 .ا عجیالتالرقمي في المعھد لین

وقال بیان صادر عن المعھد الیوم السَّبت إنَّ المنھاج ھو دلیل تدریبي جاءت أجزاؤه الثالث؛ لتھیئة 
الطریق أمام برامج التربیة اإلعالمیة التي تبناھا المعھد منذ سنوات، ویحاول أْن یوفر من خاللھا 

اإلعالمیة، وزیادة قدرتھم على فھم  األسالیب العملیة والنظریة؛ لتمكین المتلقین من مھارات التربیة
وأضاف أنَّ الجزء األول تحدَّث عن فھم . الرسائل اإلعالمیة التي تصلھم من وسائل یومیة متعددة

اإلتصال واإلعالم المعاصر، وتضمَّن ثمانیة فصول، شرحت التربیة اإلعالمیة والرقمیة، وفھم 
المعاصر، وتأثیر اإلعالم وأخالقیاتھ، وبیان عالم اإلتصال اإلنساني وثقافة المعلومات، وفھم اإلعالم 

، واحتوى "محو االمیة اإلخباریة"وبین أنَّ الجزء الثاني جاء بعنوان . اإلعالن والدعایة السِّیاسیة
على خمسة فصول، قّدمت فھًما للتربیة اإلخباریة، وأنواع التغطیات األساسیة، وقیمتھا وخطوات 

نائھا وتركیبھا، ومفھوم السِّیاسة التحریریة، باإلضافة إلى أخالقیات كتابتھا وصیاغتھا وتحریرھا وب
األخبار، وتقییمھا وفھم خطاب الكراھیة في اإلعالم ، والشائعات واالخبار الزائفة والتضلیل 

وحسب البیان . االخباري ، كما تناول الدلیل مفھوم التحقق من االخبار والقواعد المھنیة في التحقق 
جزء الثالث عن التربیة اإلعالمیة الرقمیة بأربعة فصول، قّدم من خاللھا المعھد فھًما فقد تحدث ال

بكات االجتماعیة، وأجاَب عن أسئلة كیف تكون مستخدًما فعاًال وواعیًا لإلنترنت  لعمل اإلنترنت والشَّ
ف المستخدمین بكیفیة انتاج محتوى رقمیًا، ویرصُد الق بكات االجتماعیة؟، ویعرِّ واعَد األخالقیة والشَّ

َّعبیر العنیف كما تناول ھذا الجزء التحقق  َّعامل مع خطاب الكراھیة والت بكة العنكبوتیة والت على الشَّ
من الصور والتحقق من الفیدیوھات وتأثیر الخوارزمیات في التعامل مع شبكات التواصل االجتماعي 

اتیة، جاءت بسبب ازدیاد دور وسائل اإلعالم وبین المعھد أنَّ أھمیة نشر التربیة اإلعالمیة والمعلوم. 
ومصادر المعلومات في الحیاة العامة، وتعاظم الدور مع اتساع استخدام األفراد والمجتمعات لھذه 

 .الوسائل بفعل التكنولوجیا واالنفتاح السریع والكبیر

َُمُد األفرادَ  َُعُد المنظور والمنھج الذي ی بالمعرفة والمھارات التي  ولفت إلى أنَّ التربیة اإلعالمیة ت
تساعدھم على فھم اإلعالم المعاصر، وتمكینھم من الوصول إلى المعلومات، وفھم الرسائل 

 .اإلعالمیة، وتقییمھا والمشاركة في إنتاج المحتوى اإلعالمي

وق ونوه إلى أنَّ كلَّ ذلك یَُمِكُن األفراد والمجتمعات من الحق في اإلتصال والمعرفة في نشر ثقافة حق
 .اإلنسان، وترسیخ أسس متینة للنقاش العام وتعزیز دور المعلومات واإلعالم في حیاة الدیمقراطیة

  3: األحد ص/ الدستور 
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ویسعى المعھد حسب البیان إلى تمكین أفراد المجتمع وحمایتھم من المخاطر التي تفرضھا 
طابات االستخدامات غیر المھنیة والمحتوى غیر المالئم لوسائل اإلعالم ومصادر المعلومات، مثل خ

الكراھیة والمحتوى الذي یدعو إلى التطرف والعنف واإلرھاب، وتعزیز قدرات الشباب على 
 ً قمیة، وتمكین أفراد المجتمع وخاصة المشاركة بشكل إیجابي من خالل وسائل اإلعالم وتحدیًدا الرَّ

یادة   .الشباب من حریة التعبیر والتفكیر النقدي واإلبداع والرِّ
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 رات وإنجازات تغیّر شكل قطاعات واسعة أھمھا التعلیم إلى األفضلمباد.. الملكة رانیا
 

ت عبقریة وانجازات ضخمة حقھا في تطویع اللغة لصیاغة الفكرة، بصورة عملیة تمنح بھ مبادرا
الوصف، واإلیجاز، مسألة غیر سھلة، لكنھا ضرورة في أي قراءة لمبادرات جاللة الملكة رانیا 
العبدهللا، التي غیّرت من تفاصیل قطاعات كاملة من السيء والسلبي إلى الناجح واإلیجابي، ووضعت 

زھا التعلیم، الذي نقلتھ جاللة الملكة من المملكة في مصاف الدول الكبرى بمجاالت متعددة من أبر
الملكة رانیا العبد هللا، بتوجیھات وسعي . مكان مليء بالتشوھات، إلى آخر مليء بالتطّور والمنجز

مشترك مع جاللة الملك عبدهللا الثاني، طالما جعلت من المستحیل ممكننا، وطالما بدأت بأفكار رأت 
لمنجزات على أرض الواقع، یلمسھا المواطنون بكافة  بھا أحالما، لكنھا سرعان ما حّولتھا

المحافظات، جاعلة من التحدیات فرصا، تبث النور في أنفاق مظلمة لتقود الخطى ألوسع الطرق نحو 
 . غد أفضل وأكثر اشراقا

یقودك إصرار جاللة الملكة وخصوصیة عطائھا نحو حالة مختلفة من إنجاز یتسع لحال آني منظور  
في مستقبل یؤّسس لھ بنھج عملي ممیّز تحدیدا فیما یخص الشأن التعلیمي، والمرأة  ولما سیكون،

والشباب، لتكتمل الصورة بكافة تفاصیلھا بدءا بشيء من األمس، والكثیر من الیوم، لغد مختلف 
بتمیّزه ونجاحاتھ، وتفّوقھ على كل الصعوبات والعقبات، بحالة فریدة من التشخیص واإلعتراف 

 .ل الصح، وصوال لمثالیة نموذجیةبالخطأ قب
انفردت جاللة الملكة دوما بمبادرات ممیّزة خلقت عشرات حاالت النجاح والتمیّز التي كان أساسھا 
اإلنسان كونھ أغلى ما یملك األردن، فضال على إصرار جاللتھا على عدم االبتعاد عن المیدان، لذا 

لتجعل من أبسط اإلمكانیات أضخمھا، وصوال  كانت دوما قریبة من المواطن كأم ملكة وملكة أم،
لنجاح مختلف یشبھ فقط األردن واألردنیین، مستمعة للمواطنین بشكل مباشرة، ساعیة لتمكین المبادر 

 .والممیّز وداعمة لكل من یعمل لتحقیق األفضل للوطن
ھو الیوم الذي أحلم بھ الیوم الحادي والثالثین من آب، یصادف عید میالد جاللة الملكة رانیا العبدهللا، 

أن یكون للغة شكل تعبیري جدید، أتمكن من خاللھ قراءة مبادرات جاللتھا والحدیث عنھا بتلك 
ّھا، وننقل مبادرات جاللتھا التي انطلقت من نھج جاللة الملك الدائم بأن  التفاصیل التي تفیھا حق

، وتكریم المجتھد، فمن الصعب اإلنجاز ممكن باإلصرار، والشفافیة واإلعتراف بالخطأ لمعالجتھ
بالفعل وصف انجازات وشخصیة الملكة التي تربعت على عرش مختلف منحتھ خصوصیة الملكة 

 .األم واألم الملكة
وھي تھنئ جاللة الملكة بعید میالدھا الیوم، تلقي الضوء في متابعة خاصة ألبرز » الدستور«وجریدة 

اللتھا لمنطقة أم الرصاص نھایة األسبوع الماضي، حیث انجازات جاللتھا، التي كان أحدثھا زیارة ج
أوجدت خاللھا حالة نادرة من تمكین المرأة، ودعمھا للكثیر من اإلنجاز واإلبداع، واستماعھا من 
النساء دون حواجز، لواقع حال منطقتھن، لنجد أنفسنا جمیعا أمام مأزق التعبیر بالكلمة عن واقع 

 .   الحمیمة واأللفة بین جاللتھا ونشمیات أم الرصاص اللقاء الذي اتسم بأعلى درجات
نؤكد أن حجم مبادرات وانجازات جاللة الملكة یتطلب لغة أحرفھا مضاءة، » الدستور«وفي متابعة 

لنصل للنزر الیسیر من تفاصیلھا، تحدیدا في الشأن التعلیمي، الذي حققت بھ جاللتھا حالة خارقة من 
تي وصفت بالتاریخیة خالل حفل اطالق استراتیجیة الموارد البشریة اإلنجاز أسست لھا كلمتھا ال

 .وخاطبت بھا أولوا األلباب وصوال لحال ال ریب فیھ من االختالف اإلیجابي

 شؤون جامعیة ومحلیة

  2: السبت ص/ الدستور 
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أحدثت جاللة الملكة عالمات فارقة في الشأن التعلیمي، في مسیرة لم تخل في كثیر من األحیان من 
لواقع مقلق للتعلیم، دفع بجاللتھا أن تكشف في حدیثھا  وضع العیوب تحت مجھر النقد وصوال لحلول

بشأنھ السلبي أن أحد طلبة التوجیھي قبل سنوات لم یجب عن أي سؤال، فیما كتب مشرف اإلمتحان 
لذا لم یتمكن من اإلجابة على أي سؤال، واضعة بذلك تفاصیل الحال » أّمي«على الورقة أن الطالب 

سبقھ النقد والتشخیص، لتسیر الخطى نحو انجازات مختلفة طرأت المشّوه على طاولة البحث الذي 
على التعلیم، فیما ال تزال الخطى تسسر لمزید من اإلنجاز دون حاجة إلختراع العجلة، ذلك أن 

 .جاللتھا وضعت خریطة طریق واضحة في ھذا الشأن لمزید من التطویر واإلصالح التعلیمي
سیدي صاحب (وبفلسفة النجاح المستمدة من توجیھات جاللة الملك، قالت جاللتھا في ذات الكلمة 

ال التجاھل، أن نرى األمور .. المواجھة: أھم ما علمتنا، ھو أن أقصر السبل لحل المشاكل.. الجاللة
ال تقبلھ  وھذا ما.. على حقیقتھا ألن تجمیل المشاكل، یأتي في المحصلة على حساب أجیال األردن

أنت من یدعونا دائما لرفع الرأس حتى نرى بوضوح فرصا غالبا ما تختبئ في طیات . أبدا
، ھو تفّوق ما بعده تفّوق على الظروف وعلى المشاكل وعلى أي سلبیات، بضرورة )التحدیات

اإلعتراف بھا حتى نصل للحل، وھو ما أصرت علیھ جاللتھا وصوال للبدء بمسیرة إصالح للتعلیم 
 .لذي أصبح نھجھ الیوم یسیر نحو النموذجیة والتمیّزا

وتعتمد جاللة الملكة في نھج عملھا على العمل المیداني، كأساس للوقوف على واقع الحال، ألي 
قطاع، اضافة الى دراسات وابحاث لخبراء وأھل اختصاص، ومالحظات الطلبة والمعلمین وأولیاء 

قع التعلیم تحدیدا من خالل زیاراتھا المیدانیة للمدارس األمور، إذ تحرص جاللتھا على متابعة وا
واإللتقاء باألھالي في القرى والبوادي، فیما ال تغفل جاللتھا ما یطرحھ اإلعالم من قضایا متعددة 

 .تحدیدا تلك الخاصة بالشأن التعلیمي
میّز، الذي لم یأت الوقوف على تفاصیل انجازات جاللة الملكة ومبادراتھا، حتما تقود إلى عالم من الت

التي » مؤسسة الملكة رانیا للتعلیم والتنمیة«من فراغ، إنما بعد جھود وعمل مؤسسي، فمن خالل 
تؤكد جاللة الملكة على توفیر التعلیم النوعي الذي یتعامل مع تحدیات الواقع  2013أنشئت عام 

التنافس محلیا وخارجیا،  ویواكب تطورات العالم واحتیاجات السوق للوصول الى نتاجات قادرة على
إذ تھدف المؤسسة اعداد الدراسات والمساھمة في تنظیم األنشطة والبرامج حول قضایا التربیة 
والتعلیم التي یمكن أن تسھم في إحداث تغییر إیجابي في التوجھات والمواقف األكادیمیة والعملیة من 

ن خالل إنتاج وتعمیم النشرات والمدونات التعلیم ومدخالتھ ومخرجاتھ والتحفیز على اإلبداع، وذلك م
 . والبیانات والتقاریر

ّم والعلم حق للجمیع أیا كانت ظروف  وفي الشأن التعلمي أیضا، وایمانا من جاللتھا بأن التعلیم والتعل
معیشتھ، ومساھمة في توفیر تعلیم یتناسب مع االحتیاجات المختلفة للشباب العربي ویراعي ظروفھم، 

العربیة غیر الربحیة للمساقات الجماعیة اإللكترونیة » إدراك«منصة  2014ھا في عام أطلقت جاللت
ً محاضرات ودروس بمساقات من أفضل الجامعات العالمیة أو  المفتوحة المصادر، والتي توفر مجانا

مع أعدت من قبل أكادیمیین عرب مع مراعاة إمكانیة مشاھدة المتعلم للفیدیوھات التعلیمیة بما یتناسب 
ّم 362,868وقتھ، حیث وصل عدد مستخدمیھا حالیا إلى ملیونین و  .متعلمة ومتعل

ّم قبل دخولھ مھنة التدریس، وایمانا من جاللتھا بضرورة  ونحو نھج تربوي ممیّز، وسعیا لتأھیل المعل
سست تمكین المعلمین وتوفیر التدریب النوعي الذي یساعدھم على أداء مھامھم في العملیة التعلیمیة، أ

جاللتھا أكادیمیة الملكة رانیا لتدریب المعلمین لتعمل بالشراكة مع وزارة التربیة والتعلیم من أجل 
تقدیم برامج تدریبیة مجانیة لكوادر الوزارة التعلیمیة واالداریة، وتم تطویر تلك البرامج التدریبیة 

مین في جامعة ّ كولومبیا، فیما أطلقت  حسب احتیاجات القطاع التعلیمي وبشراكة مع كلیة المعل
األكادیمیة الدبلوم المھني العداد المعلمین قبل الخدمة لضمان توفیر تدریب مناسب للكوادر التعلیمیة 

 . أفواج من طلبة الدبلوم 3قبل التحاقھا بالتدریس في الغرف الصفیة، وتم للیوم تخریج 
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ھا في حرم الجامعة األردنیة، وتم افتتاح ولتوسیع الطاقة االستیعابیة لألكادیمیة، تم انشاء مقر جدید ل
المقر بحضور جاللة الملك عبدهللا الثاني الذي یحرص على تعزیز دور المؤسسات التعلیمیة الوطنیة 

 .لضمان تعلیم أفضل للطلبة األردنیین
تطبیق  2017وفي خطوة للترجمة العملیة لإلھتمام باألطفال في سن صغیر، أطلقت جاللة الملكة عام 

وھو برنامج تعلیمي مجاني للھواتف الذكیة، قامت مؤسسة الملكة رانیا للتعلیم والتنمیة ) یم وجنىكر(
سنوات  6و 3بتطویره لتعزیز مھارات التعلم التفاعلي لدى األطفال ممن تتراوح أعمارھم بین 

 .وتحسین مھارات الریاضیات واالستماع وتعزیز المھارات االجتماعیة لدیھم
أصدرت جاللتھا عددا من القصص المخّصصة مثل ھبة الملك والجمال الدائم  ولألطفال أیضا،

 .وسلمى ولیلى
وفي حالة مثالیة ونموذجیة للربط بین العطاء والتمیّز بالتكریم، سعیا لمزید من العمل، أطلق جاللة 

لملكة رانیا جائزة ا«جائزة سنویة لتكریم المعلم باسم  2005الملك عبدهللا الثاني وجاللتھا في العام 
جمعیة جائزة الملكة رانیا العبدهللا للتمیز «، والتي كانت أولى جوائز »العبدهللا للمعلم المتمیز

جائزة الملكة رانیا العبدهللا »و» جائزة الملكة رانیا العبدهللا للمدیر المتمیز«، وتبعتھا »التربوي
 .»للمرشد التربوي المتمیز

لمدرسیة، كون المدرسة إحدى أدوات النھضة التعلیمیة إن لم تكن وسعیا من جاللتھا لتحسین البیئة ا
أساسھا، وفي ظل جوالت جاللتھا لمدارس في محافظات المملكة المختلفة، واطالعھا على واقع سيء 

بھدف إصالح البیئة المدرسیة  2008في نیسان عام » مدرستي«لعدد منھا، أطلقت جاللتھا مبادرة 
یة بحاجة لعملیات صیانة وذلك بجھود من القطاع الخاص والمؤسسات في عدد من المدارس الحكوم

 .والمتطوعین
ولم تتعامل جاللة الملكة یوما مع العملیة التربویة بھذا الجزء دون اآلخر، إنما أخذتھا منظومة 
متكاملة، فكان أن اھتمت بالجانب الصحي للطلبة حیث وجھت جاللتھا لتأسیس الجمعیة الملكیة 

لرفع الوعي الصحي وتشجیع المجتمع على اتباع  2005صحیة، والتي تأسست عام للتوعیة ال
سلوكیات صحیة مع التركیز على طلبة المدارس، كما راعت جاللتھا ومن ایمانھا بأن التعلیم حّق 

والتي  2003للجمیع، اإلھتمام باألیتام حیث بادرت إلطالق حملة األمان لمستقبل األیتام في العام 
تحت إسم جمعیة صندوق األمان لمستقبل األیتام كجمعیة خیریة غیر  2006ھا عام تمت مأسست

ربحیة لمساعدة األیتام على إكمال دراستھم األكادیمیة العلیا في الجامعات وكلیات المجتمع أو التوجھ 
 . إلى التعلیم المھني

متعددة بقطاعات المرأة تتعدد مبادرات جاللة الملكة وانجازاتھا في الشأن التعلیمي وجوانب أخرى 
واألسرة والشباب، ولم تقف عند أي حدود جغرافیة إنما وصلت للعالم بأسره، مستندة جاللتھا على 
المیدان واإلستماع من المواطنین بشكل مباشر لتوفیر الحلول العملیة، ایمانا من جاللتھا وفق ما 

تمع أقدر على تحدید احتیاجاتھا وكل مج» أھل مكة أدرى بشعابھا«تؤكده دوما بكل جوالتھا بأن 
ّر الفرصة واألداة للتنفیذ وال تحتاج سوى للعمل  وكذلك امكانیاتھ، لذا فإن انجازاتھا جاللتھا توف
إلدخالھا حیّز التنفیذ، وذلك یتطلب شراكة من الجمیع حتى یتحقق المنجز بشكل كامل واألھم بشكل 

.مستمر
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 األسترالي الدولي) UniRank(ردنیة الخاصة وفق تصنیف یالدلفیا األولى بین الجامعات األف
   

) UniRank(حصلت الجامعة على المرتبة األولى بین الجامعات األردنیة الخاصة في تصنیف 
 .وحصلت على المركز الثالث بین الجامعات األردنیة كافة األسترالي الدولي لتقییم الجامعات 

 
الجدیر بالذكر أن الجامعة كانت قد حصلت على المرتبة األولى بین الجامعات األردنیة الخاصة أیًضا 

، 29/7/2019اإلسباني العالمي والتي أعلنت یوم االثنین  )Webometrics(وفق نتائج تصنیف 
برنامًجا ) 35(وذلك لتمیز الجامعة في التعلیم والتعلم والبحث العلمي والتدریب والتأھیل في أكثر من 

ً على مستوى البكالوریوس والماجستیر تعد الطلبة لتحدیات متطلبات القرن  أكادیمیًا نوعیًا متطورا
  .الحادي والعشرین

  البدعصحیفة 
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 العالي األحد طلبة الطب الدارسین في السودان یستأنفون اعتصامھم أمام التعلیم
  

أعلن طلبة طب أردنیین دارسین في الجامعات السودانیة عزمھم استئناف اعتصامھم المفتوح أمام 
التعلیم العالي مبنى وزارة التعلیم العالي، األحد، وذلك بعد منعھم من الوصول إلى مكتب وزیر 

والبحث العلمي الدكتور ولید المعاني لدى مراجعتھم الوزارة من أجل االحتجاج على عدم قبولھم في 
 ".نصف رسوم الموازي"الجامعات األردنیة ضمن البرنامج العادي أو مقابل 

 
والذي إنھم قاموا بفض االعتصام السابق بعد حضور النائب معتز ابو رمان  24وقال طلبة لـ االردن

تعھد بمقابلة مجالس أمناء الجامعات من أجل ضمان موافقتھم على توصیة مجلس التعلیم العالي 
 ".نصف البرنامج الموازي"بقبول طلبة الطب على أساس رسوم 

 
ً الستكمال دراستھم في المملكة ) 382(وأضافوا إن  ً من العائدین من السودان قد سجلوا الكترونیا طالبا

ً وطالبة، ) 445(الطب األردنیین الملتحقین بالجامعات السودانیة وھو  من اصل عدد طلبة طالبا
 .معتبرین قرار الجامعات برفض توصیة مجلس التعلیم العالي انقالبا على اتفاق الطلبة مع الوزارة

 
وطالبوا بمعاملتھم بذات األسس التي جرى التعامل فیھا مع الطلبة األردنیین العائدین من الیمن لدى 

  .ندالع األزمة الیمنیةا

  24جو 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 6( 5300426: فاكس) 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
16 

  
  "میليالتك"تعلن موعد تقدیم طلبات االلتحاق بالجامعات لـ" القبول الموّحد"

 
التابعة لمجلس التعلیم العالي في وزارة التعلیــم العالي والبحث / أعلنت وحدة تنسیق القبول الموحد

العلمي مواعید التقدیم للطلبة الناجحین في الدورة التكمیلیة في امتحان شھادة الثانویة العامة األردنیة 
 .م2020/  2019للعام 

 
قدیم طلبات االلتحاق االلكترونیة بالجامعات األردنیـة الرسمیة وقالت في بیان لھا السبت إن عملیة ت

ً من صباح یوم األثنین الموافق  ً من 2019/ 09/  02تبدأ اعتبارا ، وحتى الساعة الثانیـة عشرة لیال
: ،وذلك من خالل الموقع االلكتروني للوحدة ، وھو 2019/ 09/  04یوم األربعـاء الموافق 

www.admhec.gov.joب الترتیب التالي، وحس: 
 
والذي لم یتقدم ) فأكثر في الدورة التكمیلیة فقط% 65الحاصل على معدل (یقوم الطالب األردني . 1

بطلب التحاق للقبول الموحد على الدورة العامة، بدفع رسم تقدیم طلب االلتحاق للجامعات األردنیة 
دید الفواتیر من البنك المركزي خدمة تس"الرسمیة، باستخدام آلیة الدفع االلكتروني عن طریق 

، وبعد ذلك سیتم إرسال رسالة نصیة إلى رقم ھاتف الطالب )eFAWATEERcom" (األردني
الضروریان للدخول الى ) Password(والرمز السري ) UserID(تحتوي على رمز المستخدم 

بق خدمة برمجیة تقدیم طلب االلتحاق، وھذه الخدمة متوفرة من خالل قنوات الدفع التي تط
)eFAWATEERcom( ,مكاتب البرید األردني المنتشرة في كافة أنحاء : ونذكر من أھمھا

فروع البنوك األردنیة و أجھزة الصراف اآللي , الحساب البنكي الشخصي على االنترنت, المملكة
نوات وللتعرف أكثر على ق(محالت الصرافة المعتمدة , نقاط البیع في السیفوي وكارفور, التابعة لھا

 ).وآلیة شراء طلب االلتحاق الرجاء زیارة الموقع اإللكتروني للوحدة, الدفع المعتمدة
 
ً للدورة العامة، وتقدم أیضا للدورة التكمیلیة، فیقوم .2 إذا كان الطالب قد تقدم بطلب التحاق سابقا

الدخول إلى ب) Password، الرمز السري  UserIDرمز المستخدم (باستخدام نفس البیانات السابقة 
 . طلب االلتحاق وتعدیل الخیارات

 
 : وترغب الوحدة بتوجیھ الطلبة األعزاء لما یلي

البیانات التفصیلیة : الدخول للموقع االلكتروني، بھدف االطالع على أقسامھ وصفحاتھ مثل. أ 
ة للتخصصات المتاحة في الجامعات األردنیة الرسمیة، وشروط االلتحاق بھا، ورسومھا، السیاس

ودلیل تقدیم طلب االلتحاق، نصائح و , آلیة شراء طلب االلتحاق, العامة للقبول في الجامعات
ً، ومعدالت القبول التنافسي لألعوام  ً إلى األسئلة األكثر تكرارا إرشادات للطلبة المتقدمین إضافة

 .اق اإللكترونيالخمس السابقة، وذلك لالستفادة من ھذه المعلومات، ومساعدتھم في تقدیم طلب االلتح
الخیارات المخزنة (یمكن للطلبة الناجحین في الدورة التكمیلیة إجراء أي تعدیل في طلب االلتحاق . ب 

 ً الدخول للبرمجیة في أي وقت، وعلى مدار الساعة خالل الفترة المحددة لعملیة تقدیم طلبات ) سابقا
 .االلتحاق

لمستفیدین من إحدى المكرمات الملكیة السامیة على الطلبة الناجحین في الدورة التكمیلیة وا. ج 
المنصوص علیھا في أسس القبول ضرورة تقدیم طلب لوحدة تنسیق القبول الموحد حتى یتمكن 

 .الطالب من االستفادة من المكرمات الملكیة السامیة
 

  سرایا



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 6( 5300426: فاكس) 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
17 

ً من المكرمة الملكیة السامیة ألبناء العشائر في م دارس البادیة وأكدت أنھ في حال كان الطالب مستفیدا
ً (األردنیة والمدارس ذات الظروف الخاصة  أو أوائل المحافظات وأوائل األلویة وقام ) األقل حظا

ً، فإنھ یفقد حقھ في  بتقدیم طلب قبول جدید خالل ھذه الفترة أو التعدیل على طلبھ المدخل سابقا
المحافظات وألوائل المنافسة على المقاعد المخصصة لھذه المكرمة والمقاعد المخصصة ألوائل 

  .االلویة
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  العادیة عن الدورة %200العلیا إلى  ترفع العالمات) التوجیھي تكمیلیة(
  

العلیا  كشفت نتائج الدورة التكمیلیة المتحان التوجیھي التي اعلنت امس عن ارتفاع في العالمات
والتكمیلیة  واكثر للدورة العادیة % 95لالمتحان حیث بلغ العدد العام للذین حصلوا على معدل 

االخیرة اكثر  الشتویة خالل الدورة طالبا وفق الجداول التي وزعت فیما لم یتجاوز ھذا العدد 6333
  .ةبطالبا وطال 220من 

اخر  طالبا بینما بلغ عدد الطلبة في 651الفا و 14واكثر % 90و بلغ عدد الطلبة الذین حصلوا على 
  . طالبا 873دورة شتویة قرابة 

قد اظھرت الجداول ان المعدالت العلیا  الف طالب تقدموا للدورة التكمیلیة 92وھناك اكثر من 
الصحفي ان عدد الذین حصلوا على معدل  ارتفعت حیث كان تصریح وزارة التربیة خالل المؤتمر

 200اي بنسبة  651الفا و 14الدورة التكمیلیة الى  طالب فقط بینما ارتفع بعد 7500فما فوق % 90
   .عما كانت علیھ خالل الدورة العادیة%

الدورة ورفعوا  ومن خالل النتائج یظھر ان الدورة التكمیلیة كانت للمتفوقین والذین استفادوا من ھذه
  . نسبة النجاح للعالمات العلیا

 72العامة والتكمیلیة للمسار االكادیمي للفرع العلمي بنسبة  واحتلت اعلى نسبة النجاح العام للدورتین
 54طالبا ثم تالھا الفرع االدبي بنسبة  313ا والف 39نجح منھم  الف طالب 54حیث تقدم %
   %.6.61اي بنسبة نجاح % 45والتعلیم الصحي % 59والمعلوماتیة  %38والفرع الشرعي %

الفرع  ویالحظ ان ھناك انخفاضا كبیرا في معدالت النجاح للمسار المھني حیث بلغت نسبة نجاح
النجاح في  لیكون معدل% 50نزلي واالقتصاد الم% 56والفندقي % 52والزراعي % 47الصناعي 

   %.9.49ھذا المسار 

طلبة  واكثر % 95وتشیر احصائیات النتائج ان من حصدوا اكبر عدد من الذین بلغت معدالتھم 
الفرع االدبي  مقارنة مع% 84طالبا وطالبة وبنسبة تقارب ال  5315الفرع العلمي والذي بلغ عددھم 

الذین حصدوا معدالت  خرى فیما بلغ عدد طلبة العلميع األطالبا والبقیة للفرو 932والذین حصدوا 
  % .75طالبا وطالبة وبنسبة  917االف و 10واكثر  % 90من 

  
  
  
  
  
  

  2: األحد ص/ الرأي 
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  ! كلیة الجامعات األردنیة على المحاستقال

  نصراوینلیث .د
  
العالي والبحث العلمي قد عّمم على  اقلت وسائل اإلعالم قبل أیام خبرا مفاده أن وزیر التعلیمتن

تكلیف  تعدیل شروط التعیین فیھا، ووقف العمل اإلضافي، وعدم الجامعات األردنیة بضرورة
  . فیھا حملة دكتوراة متعطلین عن العمل اإلداریین بالتدریس، وعدم االبتعاث في تخصصات یتوفر

  
باستقاللیة  الحكومي یتنافى مع أبسط قواعد القانون اإلداري ذات الصلة ن مثل ھذه اإلجراءإ

المالي واإلداري عن  الجامعات في األردن، والتي تعتبر ھیئات المركزیة مرفقیة تتمتع باالستقالل
 إن التعلیم الجامعي في األردن قائم على أساس األخذ بأسلوب الالمركزیة في إنشاء .السلطة المركزیة

تشرف  ال -ممثلة بوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي  - الجامعات وإدارتھا، فالحكومة المركزیة 
یكون لھا أي  مباشرة على الجامعات في األردن ضمن إطار المركزیة اإلداریة، بالتالي یفترض أن ال

  . سلطان قانوني للتدخل في كیفیة إدارتھا لشؤونھا الداخلیة
  

كمؤسسات رسمیة أو  2018لسنة ( 18(األردن تنشأ بموجب قانون الجامعات رقم  فالجامعات في
  . بالشخصیة االعتباریة، ویكون لھا استقالل مالي وإداري عن الحكومة المركزیة خاصة تتمتع

  
 اإلداري للجامعات األردنیة حقھا في أن تضع قواعد قانونیة خاصة بھا مظاھر االستقالل ومن أبرز

وتكلیفھم بالعمل  تنظم مھام عملھا على األصعدة المتعلقة بتعیین أعضاء ھیئة التدریس فیھا،
   .اإلضافي، وابتعاث الطلبة تبعا لحاجاتھا األكادیمیة

  
واإلدارة  الالمركزیة المرفقیة كالجامعاتإن فقھ القانون اإلداري مستقر على أن العالقة بین الھیئات 

عن عالقة  المركزیة تقوم على أساس الوصایة اإلداریة، والتي تختلف في مضمونھا وطبیعتھا
والوحدات اإلداریة التابعة  السلطة الرئاسیة التي تتوافر بین اإلدارة المركزیة الموجودة في العاصمة

  . لھا المنتشرة في األقالیم
  

األوامر إلى مدیري الوحدات اإلداریة التابعة لوزارتھ في  ر یملك الحق في إصدارفإذا كان الوزی
الرئاسیة، فإن الوصایة اإلداریة ال تعطي الوزیر الحق في أن یوجھ  المحافظات ضمن إطار السلطة

بضرورة تعدیل شرط التعیین فیھا أو في ما یخص اإلیفاد أو العمل  أیة أوامر إلى الجامعات
ھي ھیئات المركزیة مرفقیة، ال ترتبط بأیة رابطة تبعیة إداریة مع السلطة  الجامعاتف. اإلضافي

   .یتم تبریر إصدار األوامر والتعلیمات الرئاسیة لھا المركزیة لكي
  

اعتبرت  الذي 2015لسنة ( 1(وھذا المبدأ قد كرستھ المحكمة الدستوریة في قرارھا التفسیري رقم 
لتمییزھا عن السلطة  ة على الھیئات الالمركزیة تسمى الوصایة اإلداریةفیھ أن رقابة اإلدارة المركزی

استثناًء على األصل العام المتمثل  الرئاسیة في حال الحكومة المركزیة، وأن الوصایة اإلداریة تعد

  18: األحد ص/الرأي 
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توجد إال بنص صریح في القانون وفي  باستقالل الھیئات الالمركزیة مالیا وإداریا، بالتالي فھي ال
  . ك النصحدود ذل

  
تعطي الحكومة المركزیة حق توجیھ أوامر ملزمة للھیئات  كما تمتاز الوصایة اإلداریة بأنھا ال

إن حل مشكلة المتعطلین عن العمل یجب أال  .تحكم سیر العمل فیھا الالمركزیة، أو إصدار تعلیمات
  .جامعات في األردنالدستوریة والقانونیة المتعلقة باستقاللیة ال یكون على حساب مخالفة المبادئ
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 نتائج امتحان الثانویة العاّمة واقع وتحلیل مرة ثانیة
 

 عدنان المساعده. د.أ
 

انویة العامة ونتائج االمتحان التكمیلي نبارك مجددا ألبناء الوطن وبناتھ بعد صدور نتائج امتحان الث
نجاحھم الذي ھو نجاح لنا جمیعا دون أدنى شك، كما نشد على أیدي الطلبة المتمیزین الذین ھم الشعلة 

ادة والرافعة الحقیقیة لبلدنا الذي یحث الخطى نحو التنمیة والتطور في كل المجاالت ّ نعم إن . الوق
متحان الثانویة ھو الحصن المنیع لنظامنا التعلیمي ومنذ ما یزید على أكثر من سبعین عاما من عمر ا

الدولة األردنیة، وبقي طوال ھذه الفترة المعیار األكثر دقة الذي یحقق العدالة بین الطلبة، لذا فإن 
. ة التعلیم في بلدناالحفاظ على ھذا الموروث التربوي مضمونا وھیبة مھمتنا جمیعا، حرصا على سمع

 :وأسمحوا لي أن أورد ما یلي من نقاط ومالحظات فیما یتعلق بتضخم المعدالت ان جاز التعبیر
 
أن حصول معدالت عالیة جدا وبطریقة غیر مسبوقة فیھ بعض المحاذیر ربّما لم تؤخذھا   .1

ول للملتحقین في وزارة التربیة والتعلیم في الحسبان حیث سیؤدي ذلك الى ارتفاع معدالت القب
الجامعات الحكومیة ضمن قائمة التنسیق الموحد، في الوقت الذي سنجد فیھ طلبة حققوا معدالت عالیة 

 .لم یتم قبولھم في التخصصات التي یرغبون االلتحاق فیھا كالطب وطب االسنان والصیدلة والھندسة
 
الح الطلبة الذین تقع أن النتائج تشیر إلى وجود إزاحة واضحة في المعدالت حصلت لص  .2

عالماتھم في وسط المنحنى الطبیعي احصائیا الى معدالت عالیة مقارنة مع السنوات السابقة، وكانت 
 .ھذه المعدالت أقرب ما تكون إلى جھة المنحنى الطبیعي الذي یمثل العالمات العالیة

 
یة اإلمتحان ومدى من وجھة نظر أكادیمیة وتربویة أن الطلبة المتمیزین مھما تّغیرت آل  .3

كما ھو الحال في السنوات السابقة، ولكن % 97صعوبة األسئلة سیحققون معدالت عالیة جدا تتجاوز 
تبعت ھذا العام وربّما سھولة االمتحان وطریقة التصحیح أدت  ُ آلیة االمتحان وتوزیع العالمات التي ا

دیة في مستویات الطلبة لما كانت ھذه الى ظھور نتائج عالیة للطلبة أعتقد لو أنھا راعت الفروق الفر
ّص الفجوة في 12000فأعلى التي تجاوزت % 90األعداد التي حصلت على معدالت  ، األمر الذي قل

فأعلى وكان معدل العشرة % 97المعدالت العالیة حیث أن ھناك أعدادا كبیرة حصلت على معدل 
 % .99.9األوائل في الفرع العلمي مثال ال یقل عن 

 
ّاب إلى أن الحصول على العالمة الكاملة یمكن تحقیقھ في أنظمة تطر  .4 ق بعض التربویین والكت

امتحانات عالمیة، وھذا صحیح، ولكن أنظمة االمتحانات العالمیة ال تحقق نسبا عالیة من معدل 
 .العالمات المرتفعة بنفس النسبة التي تحققت في نتائج امتحان الثانویة العامة لھذا العام

 
وللمقارنة مع االمتحانات المماثلة المتحان الثانویة في عدد من بلدان العالم نجد ان نتائج ھذا   .5

االمتحان قد تلتقي مع نتائج امتحانات بعض الدول في منطقتنا العربیة التي یحقق طلبتھا عالمات 
سنوات سابقة، ، وأذكر ھنا وبمنتھى الوضوح أن قسما من الطلبة الذین درسوا في األردن في 100%

ّقوا عالمات قریبة من العالمة  وكان مستوى تحصیلھم متوسطا أو ضعیفا ذھبوا إلى تلك الدول وحق
الكاملة، وعادوا للدراسة في جامعاتنا الحكومیة حیث لم یتمكنوا من اتمام دراستھم الجامعیة بنجاح، 

الثانویة العامة من تلك الدول التي  وأعتقد أن األكادیمیین یدركون تماما ماذا تعني العالمة العالیة في

  نیوزطلبة 
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وللمقارنة أذكر نسب النجاح وأعلى معدل في امتحان الثانویة . ال تعكس مستوى حقیقیا لتلك المعدالت
أعلى معدل % (50.3: ، المغرب)98.7أعلى معدل % (30: في عدد من الدول العربیة وھي تونس

، % 94.5(أعلى معدل % (56.1: ، الجزائر)96.6أعلى معدل % (50.2: ، سوریا) 97.2
 ).86.4أعلى معدل % (8.7: ، موریتانیا) 100أعلى معدل % (91.5: السعودیة

 
ان عددا كبیرا من الطلبة الذین لم یحالفھم الحظ في االمتحان في السنوات السابقة ذھبوا   .6

رسوم واقامة من للدراسة خارج االردن في دول شرقیة، وفي منطقة االقلیم وكلفتھم مبالغ باھظة من 
اجل الحصول على عالمات عالیة علما ان ھذه المدارس التي درسوا فیھا ھدفھا التجارة والربح 

 .ولیس التعلیم والمعرفة وعندما عاد قسم منھم للدراسة في المملكة فقد اخفق في دراستھ الجامعیة
 
لقیاس علیھ اآلن، وأن ما ان المؤشر الحقیقي لھذه العالمات كونھ حالة غیر مسبوقة ال یمكن ا  .7

نخشاه ان یصدم قسم من الطلبة الذین حققوا عالمات عالیة في الثانویة العامة بواقع مختلف من حیث 
التحصیل العلمي عند التحاقھم بالجامعة، وال ارید ھنا أن اثبّط من عزیمة ابنائنا الطلبة، ولكن ھذا 

 .األمر متوقع حدوثھ
 
الطلبة وبسبب تضخم ھذه العالمات، أتساءل كما یتساءل وحرصا على مصلحة أبنائنا   .8

في حال لم یحصلوا %  80-65الكثیرون این سیكون مصیر الطلبة الذین نجحوا ضمن المعدالت من 
على قبول ضمن قائمة التنسیق الموحد في الجامعات الحكومیة أو في برنامج الموازي أو في 

لاللتحاق بھا، سیّما وان ھناك طاقة استیعابیة الجامعات الخاصة ممن لدیھ إمكانیات مادیة 
للتخصصات التي تحددھا ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وأن اعداد الطلبة قد تفوق الطاقة 
االستیعابیة المسموح بھا، أم أن ھناك حلوال في ذھن مجلس التعلیم العالي الموقر لم یتم االعالن عنھا 

 .لمعالجة ذلك
 
خطة الستیعاب ھذه األعداد مستقبال بعد تخرجھم حیث أن أنظار الطلبة الذین  وھل تم إعداد  .9

قوا معدالت عالیة تتجھ لدراسة الطب وطب االسنان والھندسة والصیدلة على وجھ الخصوص؟ ّ , حق
وأذكر ھنا أنھ بدأ یلوح في األفق بطالة في ھذه التخصصات لدى الخریجین، وللعلم فقط فانھ یوجد 

طالبا في تحصص الھندسة المدنیة، 12000دراسة في جامعاتنا األردنیة ما یقارب على مقاعد ال
طالبا في تخصص الصیدلة ودكتور صیدلة موزعین على احدى وعشرین كلیة صیدلة في  18000

طالبا في كلیات الطب موزعین على ست كلیات، ھذا عدا  15000الجامعات الحكومیة والخاصة، 
ي الدول االجنبیة والشرقیة بشكل خاص والدول العربیة الذین تتجاوز عن الطلبة الذین یدرسون ف

 .8000اعدادھم 
 

ضرورة االھتمام بالطلبة المتمیزین من قبل وزارة التعلیم العالي بإیفادھم الى تخصصات   .10
العلوم االساسیة التطبیقیة التي ترّكز على البحث العلمي والتطویر ضمن وجود حوافز مشجعة 

 .ص عمل مستقبال للمتمیزینوتوفیر فر
 

ان ھذه النتائج غیر المسبوقة ال تخدم ما تضمنتھ االستراتیجیة الوطنیة للموارد البشریة،   .11
وكذلك لن تسھم في تنظیم سوق العمل للخریجین ضمن نسق تدریجي بتقلیص الدراسات االكادیمیة 

تضخم في ارتفاع المعدالت سیدفع النظریة والتركیز على الدراسات المھنیة التطبیقیة، حیث أن ال
 .ھؤالء نحو دراسات اكادیمیة نظریة التي اصبحت معظمھا راكدة ویعاني خریجوھا من البطالة
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وخالصة القول، أن ھذه النتائج غیر المسبوقة بحاجة إلى تحلیل أكثر عمقا من قبل مختصین لدراسة 
س أیضا على مسارات التنمیة في بلدنا الذي االنعكاسات المرتدة التي قد تحدث مستقبال والتي قد تنعك

یعاني من شح الموارد ومن ضعف االمكانیات على مستوى دخل االسرة وعلى مستوى مختلف 
القطاعات في الوقت الذي نجد فیھ ان قطاعي الزراعة والصناعة في بلدنا یواجھان تحدیات كبیرة، 

أعدت الخطط السلیمة المستندة الى قاعدة من وأن االستثمار الحقیقي یكون في ھذین المحورین إذا ما 
المعرفة والخبرة والمتابعة، وأن توجیھ مخرجات التعلیم في ھذا االتجاه یجب أن یكون من أولى 
االولویات، وذلك بضبط العملیة التعلیمیة التي ترّكز على التعلیم النوعي الحقیقي، ولیس على تضخم 

قبل، مع ضرورة االھتمام بملف التعلیم التقني والمھني الذي معدالت لم یعھدھا نظامنا التعلیمي من 
نحن كمجتمع في أمس الحاجة إلیھ في خطط التنمیة والذي سیسھم إذا ما تمت إدارتھ بطریقة وازنة 
ومدروسة في تخفیض نسبة البطالة وتوفیر فرص العمل وتقلیل العمالة الوافدة في الكثیر من 

راعة التي ستوفر مبالغ من العملة الصعبة تعتبر دخال مضافا القطاعات ومنھا االنشاءات والز
 .ومضاعفا الى موارد الدولة

 
لقد أردت من ھذا التحلیل مراعاة كل أبعاد ھذه النتائج التي جاءت فوق التوقعات، وللحفاظ على ھیبة 

اقي االمتحان الممتد على مدى أكثر من سبعین عاما ألن مصداقیة ھذا االمتحان ھي الحصن الو
لنظامنا التعلیمي من أیة تصدعات قد تحدث ال سمح هللا، وأن المراجعة تقییما وتقویما لھذه النتائج 
لیس من الممنوعات اذا كان ذلك یصب في مصلحة نظامنا التعلیمي وتطویره الذي یؤثر بشكل مباشر 

 .في مستقبل مسارات التنمیة في بلدنا
 

تصیب أحیانا وقد تخطيء أحیانا أخرى ولنبقى جمیعا في  وختاما، بوركت كل الجھود المخلصة التي
خندق الوطن االكبر منا جمیعا دون ان نعرض نظامنا التعلیمي للصالبة فیكسر أو للین فیعصر، وأن 

  .في التأني السالمة وفي العجلة الندامة في وقت ال ینفع فیھ الندم وهللا من وراء القصد
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 جواء حارة نسبیاأ.. حد األ
   

 .تھا بالنسبة لھذا الوقت من العام إلى أعلى بقلیلتبقى درجات الحرارة حول معدال
ً في  ً خالل ساعات الظھیرة والعصر، ویبقى حارا ً یتحول لحار نسبیا ً ُعموما ویكون الطقس معتدال

 .األغوار والبحر المیت والعقبة والمناطق الصحراویة
 .وتكون الریاح شمالیة غربیة خفیفة الى معتدلة السرعة

 :وفي خلیج العقبة
 .شمالیة معتدلة السرعة: الریاح -
 ).سم 10- 5(خفیف ارتفاع الموج : حالة البحر وارتفاع األمواج -
 .درجة مئویة 28: درجة حرارة سطح میاه البحر -
 

 ً  لیال
ً بوجھ عام، مع ظھور بعض السحب المتفرقة في شمال وجنوب المملكة  .یكون الطقس معتدالً ورطبا

  .فیفة إلى ُمعتدلة السرعةوتكون الریاح شمالیة غربیة خ

  عمون

 حالة الطقس
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  عبدون –فاطمة محمود حسین الكسواني  -
  خلدا –لمصري ایمان نشأت ا -
  المدینة الریاضیة –حیاة حمدي بدر  -
  كفرنجة –یوسف طالل احمد فریحات  -
  ضاحیة الرشید –فایز یوسف عبداهللا صبري  -
  الرصیفة –حكم احمد نادي الخمایسة  -
  دابوق –رھیجة محمد ابراھیم طھ  -
  
  

  رحمھم هللا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وفیات

  الرأي


