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 المـــــــــــوضـــــوع                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

 ٣  )٤٢(كلیة الزراعة تحتفل بتخریج كوكبة جدیدة من طلبتھا للفوج الـ 

في " اھمیة براءة االختراع وخطوات تسجیلھا"ورشة عمل تعریفیة عن 
  "األردنیة"

٤ 

 ٥  "تنویر"ورابطة علماء األردن توقعان اتفاقیة إطالق مشروع " األردنیة"

 ٦  تھا في أكادیمیة الجامعة األردنیةتواصل دورا" سامسونج"

 ٧  أسبوعي التجاھات الرأي العام) انفوغرافیك(

   شؤون جامعیة

في مجالس الجامعة وزیادة نسبة ) العمداء(تخفیض تمثیل : الطویسي
  المدرسین والطلبة

٨ 

 ١٠  »شتویة التوجیھي«مقعدا جامعیا لـ ١٨٢٢٣

 ١١  %٤٠٠ البلقاء ترفع رسوم تنافس الدبلوم: ذبحتونا

   مقاالت

 ١٣  محمد طالب عبیدات. د/الثانویة العامة وإصالح التعلیم

  ١٧- ١٦  اعالنات

 ١٨  وفیات

  ٢٠-١٩  زوایا الصحف

ویات التقریر الصحفي محت

 الیومي
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  )٤٢(كلیة الزراعة تحتفل بتخریج كوكبة جدیدة من طلبتھا للفوج الـ 
  

احتفلت كلیة الزراعة في  - فادیة العتیبي
بتخریج كوكبة جدیدة الجامعة األردنیة الیوم 

من طلبة الفصل الدراسي األول للفوج الـ 
  .٢٠١٦/٢٠١٧للعام الجامعي ) ٤٢(
   

وھنأ عمید الكلیة الدكتور محمد العمري 
الخریجین وذویھم، مشیدا بجھود الطلبة طیلة 
سنوات دراستھم، ومثابرتھم لیحصدوا الیوم 
ثمار ما زرعوه بتسلمھم أرفع الشھادات 

تشرع لھم أبواب مستقبلھم العلمیة التي س
العملي للمساھمة  في بناء الوطن والنھوض بالقطاع الزراعي الذي ھو في أمس الحاجة إلى مھندسین 

  .أكفاء منتمین لھذه المھنة
   
   

وخاطب العمري في كلمة لھ خالل الحفل الطلبة الخریجین بزمالء المھنة، لما یترتب علیھم من أعباء 
مل الجاد على المستوى الشخصي ببناء أسرة وإضافة لبنة جدیدة إلى بناء ومسؤولیات جدیدة في الع

ھذا الوطن الغالي، وعلى المستوى المھني من خالل تسخیر كل ما أوتوا بھ من علم ومعرفة للدفع 
  .بعملیة تطویر القطاع الزراعي وتحسین مستوى معیشة العاملین فیھ

   
   

ارھم العملي، وإیالء مصالح المواطنین الذین یتولون وحث العمري الخریجین على التفاني في مشو
أمورھم كل العنایة وأن یكون ھاجسھم في العمل االخالص واالتقان، مؤكدا أن السعادة التي 
ستغمرھم  ستكون بقدر ما یخلصون بھ في العمل وبقدر ما یحرصون على مصالح الناس وتسھیل 

  .أمور حیاتھم
   
   

مساعد العمید لشؤون الطلبة الدكتور محمد عبد السمیع طبیة، سلم وفي ختام الحفل الذي أداره 
في برنامجي البكالوریوس والدراسات العلیا، في )  ٦٨(  العمري الشھادات للخریجین البالغ عددھم 

  مختلف التخصصات، وبارك لھم بھذه المناسبة

 أخبار الجامعة

  ٩/٢/٢٠١٧                                          الخمیس                                             أخبار األردنیة             
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  "األردنیة"في " اھمیة براءة االختراع وخطوات تسجیلھا"ورشة عمل تعریفیة عن 
  

نظمت عمادة البحث العلمي وضمان الجودة في الجامعة االردنیة والجمعیة العلمیة  -سناء الصمادي
  ".اھمیة براءة االختراع وخطوات تسجیلھا"الملكیة الیوم ورشة عمل تعریفیة عن 

  
لطلبة وھدفت الورشة الى تعریف المشاركین من اعضاء الھیئة التدریسیة في الجامعة والباحثین وا

من مختلف الكلیات بمواضیع االبتكارات وما ینتج عنھا من تطبیقات عملیة، وتوعیتھم بكیفیة تجسیر 
الھوة ما بین البحث العلمي واالقتصاد الصناعي، وامكانیة اعطاء المشورة للباحثین فیما یتعلق 

  .بابتكاراتھم
  

في الجمعیة الدكتور محمد الجعفري " تتجیر الملكیة الفكریة"وتناولت الورشة التي قدمھا مدیر مكتب 
محاور االبتكار في العالم الحدیث، ودور الملكیة الفكریة، باالضافة الى دور الباحث االردني في 

  .االقتصاد العالمي
  

واختتمت الورشة أعمالھا بعدد من التوصیات المتعلقة بتطویر منظومة من التعلیمات التي تحفز 
 . لھذه االبتكارات"تتجیر الملكیة الفكریة"لبحثیة وتكافئ االبتكار لدى اعضاء الھیئة ا

  ٩/٢/٢٠١٧الخمیس                                                   أخبار األردنیة                                                 
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  "تنویر"ورابطة علماء األردن توقعان اتفاقیة إطالق مشروع " األردنیة"
  

أبرمت الجامعة األردنیة  - زكریا الغول 
مع رابطة علماء األردن الیوم اتفاقیة 

الھادف إلى تقدیم ) تنویر(إطالق مشروع 
یا الفكریة التصور الصحیح للقضا

  .المعاصرة
  

ویسعى مشروع تنویر إلى إزالة الخلل 
الذي یشوب فھم القضایا الفكریة 
المعاصرة وفق منھجیة علمیة تقوم على 
أساس الجمع بین صحیح المنقول 

  .وصریح المعقول
   

وبموجب االتفاقیة التي وقعھا عن الجامعة رئیسھا الدكتور عزمي محافظة وعن الرابطة رئیسھا 
ور عبد الرحمن الكیالني، یتولى الطرفان إقامة وتنظیم المؤتمرات العلمیة والندوات، فیما توفر الدكت

الجامعة الخبرات العلمیة والفكریة لرفد الرابطة وأنشطتھا، الى جانب المدرجات والقاعات التدریسیة 
  .إلقامة الفعالیات

  
ء األردن مسؤولیة مجتمعیة مھمة وأكد رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة أن على رابطة علما

تتجسد في قیادة حراك فكري إسالمي تنویري في األردن وفي المنطقة المحیطة، ال سیما أن األردن 
والجامعة األردنیة أصبحا قبلة لطلبة الدول والشعوب اإلسالمیة، بما نتمیز بھ من تعزیز لمفھوم الفكر 

  .عمانالوسطي المنطلق من المضامین الرئیسیة لرسالة 
  

من جانبھ قدم رئیس الرابطة الدكتور عبد الرحمن الكیالني شكره إلدارة الجامعة على مبادرتھا في 
  .مد جسور التواصل والتعاون لنشر أسس التسامح والوسطیة واالعتدال

  
وأشاد الكیالني بأھمیة التعاون مع الجامعة ممثلة بكلیة الشریعة الذي سیسھم في تیسیر تنظیم 

  .والندوات العامة وترشیح المحاضرین المشھود لھم باالعتدال والوسطیة المحاضرات
  

وأضاف أن ثمة قواسم إنسانیة ومجموعة من القضایا المشتركة التي یمكن طرحھا ومناقشتھا في 
محاربة الفقر واألمیة، والحدیث عن أن الدیانات السماویة توحد أكثر مما تفرق، مع األخذ بعین 

  .ل دین في قضایا وموضوعات محددةاالعتبار خصوصیة ك
  

حضر حفل التوقیع عمید كلیة الشریعة الدكتور محمد الخطیب ومدیر دائرة اإلعالم والعالقات العامة 
الدكتور سلیمان الفرجات، وعدد من العلماء والمفكرین ومجموعة من أعضاء الھیئة التدریسیة 

  .وممثلین عن الجانبین

  ١٠/٢/٢٠١٧                                              الجمعة     بترا/٣:الغد ص/٣:الدستور ص/ ٣:الرأي ص/أخبار األردنیة 
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  ھا في أكادیمیة الجامعة األردنیةتواصل دورات" سامسونج"
  

عن طرحھا لدورات تدریبیة جدیدة في أكادیمیة " سامسونج الكترونیكس المشرق العربي“أعلنت 
تقام ھذه الدورات لطالب الجامعة األردنیة ویشرف علیھا طاقم من . الجامعة األردنیة/ سامسونج

  .اإللكترونیة المختلفةسامسونج الكترونیكس لتقدیم أحدث المعلومات في المجاالت 
تقنیات : دورات تدریبیة، والتي تغطي برامجھا ٣وانتسب لھذه البرامج طالب الجامعة األردنیة في 

وتتیح البرامج التدریبیة، تدریب الطالب . الھواتف الخلویة، انترنت األشیاء وأساسیات اإللكترونیات
امسونج من المدربین، ھذا وقد عمل والعمل على تأھلیھم وتوظیفھم لینضموا لكادر أكادیمیة س

ً حظوا بفرصة التدرب العملي على أجھزة  الطالب على تقدیم إحدى الدورات التدریبیة، وأیضا
ً في مقر شركة  ؛ الموزع المعتمد ألجھزة وھواتف سامسونج BCIسامسونج الخلویة أیضا

  .الكترونیكس الخلویة في األردن
عن " سامسونج الكترونیكس المشرق العربي“والتجزئة في  وعبر فادي أبو شمط، مدیر قسم التسویق

إن أكادیمیة سامسونج في الجامعة األردنیة تعد إحدى الشراكات المھمة “: إقامة ھذه الدورات، قائالً 
لدینا في سامسونج والتي تعمل اآلن على تحقیق الھدف المرجو منھا؛ إذ تتیح تدریب الطالب 

 ً   ".من كوادرنا والفرصة لتوظیفھم لیكونوا جزءا
ومن الجدیر بالذكر أن أكادیمیة سامسونج تقع في كلیة الملك عبدهللا الثاني لتكنولوجیا المعلومات 

قسم البحث والتطویر، مركز الخدمات حیث یقدم : متر مربع، وتضم أقساما وھي ٤٠٠بمساحة 
  .المرئي والمسموع للمشاركین غیر الملتحقین بالجامعة دورات الصیانة لألجھزة الخلویة وأجھزة

  ١٢/٢/٢٠١٧األحد                                                                                                        الكتروني الغد
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  أسبوعي التجاھات الرأي العام) انفوغرافیك(

  
اسبوعیا حول ابرز » انفوغرافیك«قرر مركز الدراسات االستراتیجیة في الجامعة األردنیة إصدار 

  .اتجاھات الرأي العام لقضایا اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة
  

رأي العام حول الثقة ببعض المؤسسات امس تعلق باتجاھات ال» انفوغرافیك«واصدر المجلس اول 
وبحسب النتائج، جاءت المؤسسات االمنیة جمیعھا في المرتبة االولى وبدرجات ثقة نفسھا . الوطنیة

، %)٩٤(واالمن العام %) ٩٤(، جھاز الدرك %)٩٤(الجیش العربي : ، وشملت المؤسسات%)٩٤(
، %)٥٥(لجھاز القضائي والمحاكم النظامیة فیما جاء في المرتبة الثانیة ا%). ٩٤(المخابرات العامة 

%) ٢٤(، فیما جاء في المراتب االخیرة مجلس النواب %)٥١(ومن ثم االئمة وعلماء الدین 
  %). ١٤(واالحزاب السیاسیة 

  
، الذي یعكس نتائج االستطالع الذي نفذه المركز، بعد مرور مائة یوم على »االنفوغرافیك«وبحسب 

وفي وسائل االعالم االردني %) ٤١(فإن الثقة بالتلفزیون االردني : يتشكیل حكومة ھاني الملق
)٤٠.(%  

  ١٢/٢/٢٠١٧األحد                                                                                                      الكتروني الغد 
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  في مجالس الجامعة وزیادة نسبة المدرسین والطلبة) العمداء(تخفیض تمثیل : الطویسي
  

كشف وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي عن التغییرات  - حاتم العبادي
تضمنھا مشروعا قانوني التعلیم العالي والبحث العلمي والجامعات االردنیة، التي تم  والتعدیالت التي

  .رفعھما الى رئاسة الوزراء مؤخرا
  

وبحسب التعدیالت التي أدخلت على مشروع قانون الجامعات ان ال یكون رئیس مجلس امناء 
  . الجامعة الخاصة من اقارب مالك الجامعة من الدرجة االولى

  
تخفیض تمثیل العمداء في مجالس الجامعة الى ثالثة اعضاء، في حین ان الوضع الحالي،  الى جانب

ھنالك جمیع العمداء ممثلون في مجلس الجامعة، بالمقابل زیادة نسبة تمثیل الكلیات من أعضاء ھیئة 
فما دون، وعضوان ) ١٥(التدریس بحیث یكون ھنالك عضو في الكلیات التي یكون عدد االعضاء 

اضافة الى زیادة تمثیل . عضوا) ١٥(لكلیات التي یكون عدد اعضاء ھیئة التدریس اكثر من في ا
  .الطلبة بحیث یكون ھنالك عضوان من اتحاد الطلبة واخر من الطلبة الخریجین

  
ازالة تضارب المصالح في تشكیلة مجلس «ویأتي ھذا التعدیل بحسب الدكتور الطویسي، الى 

الحالیة تضفي سیطرة العمداء على قرار مجلس الجامعة، الذي ینسب الى  ، إذ ان التشكیلة»الجامعة
، ما یجعل تنسیبات مجلس الجامعة متخذة من العمداء انفسھم »مجلس العمداء، المكون من العمداء

  .»الذین یشكلون مجلس العمداء
  

منصب  وحددت التعدیالت المقترحة مصیر رئیس الجامعة الذي یبلغ سن السبعین اثناء تولیھ
  .الرئاسة، بحیث ال تنتھي رئاستھ مباشرة، إنما یستمر الى ان تنتھي وال یجدد لھ

  
وحسمت التعدیالت، بحسب الدكتور الطویسي، خدمة عضو ھیئة التدریس بین الجامعات، بحیث 

  .ھاصبحت الخدمة الوظیفیة واالكادیمیة في الجامعة الجدیدة المتنقل الیھا، استمراریة للخدمة السابقة ل
  

وازالت التعدیالت المقترحة ، وفقا للدكتور الطویسي، اللبس بعضویة اعضاء ھیئة التدریس في 
مجلس التعلیم العالي، بحیث الغت شرط ان ال یكون موظفا عاما، إذ ھنالك تفسیر من دیوان التشریع 

  .والرأي، بھذا الخصوص
  

إذ حالیا ال یوجد تحدید لمن یشغل  وحددت التعدیالت مدة رئاسة الجامعة بالوكالة باربعة اشھر،
  .منصب رئیس جامعة بالوكالة

  
وعززت التعدیالت المقترحة حاكمیة المؤسسات داخل القطاع، لجھة تعزیز استقاللیة الجامعات من 
خالل توسیع صالحیات مجالس االمناء والعمداء فیھا واشراك القطاع الخاص في حاكمیة القطاع 

  .ودعمھ
  

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ١٢/٢/٢٠١٧                                        األحد                                                  طلبة نیوز/١:الرأي ص



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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د اعضاء مجلس التعلیم العالي ومجالس االمناء في الجامعات الرسمیة الى جانب تخفیض عد
  .اعضاء بما فیھا رئیس المجلس المعني) ٩(والخاصة الى 

  
وتضمنت التعدیالت إنشاء وحدة السیاسات والتخطیط في مجلس التعلیم العالي لرفد المجلس بھذا 

امعات بادائھا ومساھمتھا في تحقیق المجال، اضافة الى ربط جزء من التمویل الحكومي السنوي للج
االھداف الوطنیة واستحداث نظام مساءلة وتقییم القیادات االكادیمیة وتطویر نظام ممارسة العمل 
االكادیمي في الجامعات والكلیات الجامعیة، ونظام الختیار رؤساء الجامعات ونظام لتنظیم العالقة 

ة للتعلیم التقني في وزارة التعلیم العالي والبحث بین مالك الجامعة الخاصة وادارتھا وانشاء وحد
  .العلمي وانشاء مدیریة الطلبة الوافدین

  
وعلى صعید البحث والتطویر واالبتكار، تضمنت التعدیالت، إعادة تسمیة صندوق دعم البحث 

جھ ، وتطویر الیات االنفاق فیھ، بحیث یو)صندوق دعم البحث واالبتكار والتطویر«العلمي الحالي بـ 
  .معظم االنفاق الى االبتكار والتطویر وتعدیل نظامھ لیحقق ھذه االھداف



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  »شتویة التوجیھي«مقعدا جامعیا لـ ١٨٢٢٣
 

ً في الجامعات األردنیة الرسمیة للدورة -امان السائح أقر مجلس التعلیم العالي األعداد المقبولة تنافسیا
ً وطالبة من مجموع األعداد ) ١٤٠١٥(، حیث بلغ العدد ٢٠١٦/٢٠١٧الشتویة للعام الجامعي  طالبا

، في حین تبدا وحدة تنسیق القبول الموحد )٢٠١٥٥(المقترحة المقدمة من الجامعات، والبالغة 
  .باستقبال طلبات التقدیم لاللتحاق بالجامعات اعتبارا من االثنین المقبل وحتى مساء األربعاء الذي یلیھ

یر التعلیم العالي والبحث العلمي ان المجلس اقر األعداد وقال الناطق باسم الوزارة مستشار وز
ً وطالبة من المجموع الكلي ) ٤٢٠٨(والذي بلغ %) ٣٠(المقبولة على البرنامج الموازي بنسبة  طالبا

ً )١٨٢٢٣(من العدد للقبول في الجامعات الحكومیة على البرنامجین العادي والموازي البالغ  ، علما
ً ) ١٦(المقرر قبولھم على البرنامجین جاء بسبب وقف القبول في بأن االنخفاض باألعداد  تخصصا

%) ١٠(في بعض الجامعات، باالضافة الى تخفیض العدد في التخصصات الراكدة والمشبعة بنسبة 
وكذلك نسبة الزیادة على الطاقة االستیعابیة في بعض التخصصات في بعض الجامعات والمقررة من 

  .لیم العالي وضمان جودتھاھیئة اعتماد مؤسسات التع
من ناحیة أخرى، تبدأ وحدة القبول الموحد االلكتروني استقبال طلبات القبول عبر الوحدة بالجامعات 
األردنیة الرسمیة ابتداء من صباح االثنین المقبل وحتى الثانیة عشرة من مساء األربعاء الذي یلیھ، 

ل الطلبة حیث ان الموقع جاھز لدخول الطالب وقد اعدت الوحدة كافة التفاصیل المتعلقة باستقبا
واالستفادة من البیانات الموجودة على صفحتھ، ومعدالت القبول لألعوام السابقة والدورة الصیفیة 

  . تخصصا ٢٢٩الماضیة، والتخصصات البالغ عددھا 
حاء وقالت مدیرة وحدة تنسیق القبول بالوكالة خولة عوض ان مكاتب البرید الموجودة بكافة ان

دینارا، ولم یطرأ  ١٥المملكة جاھزة لتقدیم البطاقة االلكترونیة للطالب لشرائھا، وقد بلغت قیمتھا 
علیھا أي تعدیل، ویدخل الطالب على الموقع بعد ادخال الرقم الموجود على البطاقة، حیث یمكن 

  .للطالب ان یبقى على تواصل مع صفحتھ حتى اخر دقیقة قبل اغالق الموقع
ن على الطالب ان یلتزم بالحدود الدنیا التي قبل بھا الطلبة للدورة الصیفیة، حیث لن یتم قبول وأكدت ا

أي طالب دون تلك الحدود الدنیا، مبینا ان الوحدة ووفقا لبرمجیتھا لن تقبل أي طالب دون تلك الحدود 
  .ین الصیفیة والشتویةالدنیا السابقة، وھذا االمر أیضا یدخل باطار عدالة التوزیع للطلبة من الدورت

وأضافت عوض ان الموقع یمنح الطالب كافة الخیارات لالطالع على التخصصات المطروحة 
ومعدالت القبول، مؤكدة ان الحدود الدنیا ھي ذاتھا للدورة الصیفیة وال تجاوز الي منھا على 

% ٦٥ى معدل االطالق، حیث دعت الطلبة من الناجحین من خریجي الدورة الشتویة والحاصلین عل
فما فوق للتقدیم عبر الموقع حیث لن یتم قبول أي طلب من خریجي الثانویة العامة لالعوام السابقة او 

  .غیرھم

  ١٠/٢/٢٠١٧الجمعة                                                                                            ٨-١:الدستور ص
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  %٤٠٠البلقاء ترفع رسوم تنافس الدبلوم : ذبحتونا

  
  

، إنا جامعة االبلقاء التطبیقیة أعلنت الخمیس، "ذبحتونا"قالت الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة 
عن فتح باب التسجیل للدبلوم للفصل الدراسي الثاني، وذكرت الجامعة في إعالنھا أن رسم التسجیل 

دینار للساعة ) ٤٥(دینار للساعة وللموازي ) ٣٥(في كافة التخصصات على البرنامج التنافسي ھو 
  .لكافة التخصصات

دنانیر ) ٧(ة كانت نسخة عنھ إن رسوم التنافس السابق" خبرني"وقالت الحملة في بیان وصل 
دینار أردني، أي أن إدارة جامعة البلقاء قامت برفع رسوم ) ١٥(للتنافس، فیما كانت رسوم الموازي 

  %.٢٠٠، فیما رفعت رسوم الموازي %٤٠٠التنافس للدبلوم ولكافة التخصصات بنسبة 
جة طبیعیة لضوء أن ھذا القرار یأتي نتی" ذبحتونا"واعتبرت الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة 

أخضر حكومي إلدارات الجامعات الرسمیة لالستفراد بالطالب، والسماح لھذه الجامعات باتخاذ 
قرارات مالیة برفع الرسوم في ظل غیاب فھم الدور الحقیقي للجامعات الرسمیة التي یفترض أن 

أكادیمیة لھا، وفي تكون الدراسة فیھا مجانیة، وفي ظل غیاب أیة ضوابط لعملیات الرفع أو مسببات 
ظل عدم فھم إدارات ھذه الجامعات للوضع االقتصادي الذي یمر بھ المواطن في ظل اإلجراءات 

  .الحكومیة االقتصادیة األخیرة
  :نؤكد على اآلتي" ذبحتونا"إننا في الحملة الوطنیة من اجل حقوق الطلبة 

لقاء التطبیقیة، وبالتالي قیام إدارة تتبع جامعة الب" الحكومیة"إن كافة كلیات المجتمع الرسمیة _ ١
الجامعة برفع رسوم التنافس لطلبة الدبلوم یعني انسحاب الدولة من دورھا في تأمین التعلیم المتوسط 

  .لمواطنیھا
تعتبر رسوم جامعة البلقاء التطبیقیة للبكالوریوس للتنافس ھي من أعلى الرسوم الجامعیة في _ ٢

ن أكبر الجامعات الرسمیة من حیث عدد طلبة الموازي، وبالتالي فإن الجامعات الرسمیة، كما أنھا م
دخل ھذه الجامعة وإیراداتھا ھي إیرادات كبیرة، واإلشكالیة المالیة للجامعة تكمن في األساس في 

ً بأن العدد الذي ) ٣٠٦٠(األعداد الكبیرة من اإلداریین، حیث یبلغ عدد اإلداریین فیھا  إداري، علما
ً للمعاییر الدولیة ال یتجاوز الـ تحتاجھ الجا وھذا الرقم الفائض عن حاجة . إداري) ١٣٠٠(معة وفقا

والذي تم تعیینھ عبر الواسطة والمحسوبیة یكلف  - إداري فوق حاجة الجامعة ) ١٧٦٠( -الجامعة 
ً ما یزید على الثمانیة مالیین دینار أردني  من ھؤالء اإلداریین ال) ٨٠٦(كما أن . الجامعة سنویا

  .یحملون شھادة الثانویة العامة
. دینار أردني) ٣٥(أصبحت ساعة التنافس للدبلوم بموجب نسبة الرفع التي أقرتھا إدارة الجامعة _ ٣

أي أنھا أعلى من سعر ساعة التنافس لبكالوریوس الھندسة في نفس الجامعة، حیث تبلغ رسوم ساعة 
  .دینار فقط الغیر) ٣٠(تطبیقیة التنافس لبكالوریوس الھندسة في جامعة البلقاء ال

٤ _ ، ً إن الطلبة الذین یقومون بالتسجیل للدبلوم في الكلیات الرسمیة ھم من الفئات الطالبیة األكثر فقرا
وھو األمر . والذین یقوم معظمھم بالعمل في مھن ھامشیة كي یستطیعوا توفیر رسومھم الجامعیة

ة بأن رفع األسعار لن یطال الطبقة المتوسطة الذي یتناقض مع تصریحات رئیس الوزراء المتكرر
  .والفقیرة

إن ھذا القرار یتناقض بالكامل مع االستراتیجیة الوطنیة للتعلیم العالي، والتي نصت على تطویر _ ٥
فأي حدیث عن تشجیع للطلبة على التعلیم التقني والدبلوم في ظل . وتشجیع التعلیم المتوسط والتقني

  !!لمرتفعةھذه الرسوم الباھظة وا

  ١٢/٢/٢٠١٧األحد                                                                                                   ٦:الغد ص



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
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لقد كان األولى بإدارة الجامعة متابعة قضایا الفساد اإلداري والتجاوزات التي كشفھا تقریر دیوان _ ٦
ً عن استھداف الطلبة وجیوبھم من  المحاسبة، والتي أدت إلى خسارة الجامعة مالیین الدنانیر، عوضا

  .خالل رفع رسوم التنافس للدبلوم
) ٣٥٤(فقد أظھر تقریر دیوان المحاسبة أن قیمة المكالمات الھاتفیة لرئیس جامعة البلقاء ونوابھ بلغت 

وبحسبة . ، وھي أعلى قیمة بین كل رؤساء الجامعات الرسمیة٢٠١٤- ٢٠١٢ألف دینار للفترة من 
ً ) الرئیس ونوابھ الثالثة(بسیطة، یتضح لنا أن أربعة أشخاص  نار، أي ألف دی ٨٨یصرفون سنویا

ً  ٧بمعدل  ً  ١٨٠٠أي أن فاتورة الخلوي لكل واحد منھم تبلغ . آالف دینار شھریا ً تقریبا . دینار شھریا
  وھو رقم فلكي ومبالغ فیھ، ومخالف لقرار مجلس الوزراء المتعلق بترشید اإلنفاق الحكومي وضبطھ

داد اشتراكات الضمان كم أظھر تقریر دیوان المحاسبة أن جامعة البلقاء التطبیقیة لم تلتزم بس
ّب فوائد تأخیر بقیمة  ً بأول، ما رت دینار أردني، كما ترتب علیھا فوائد ) ٢٤١٦٥٩(االجتماعي أوال

أي أن الجامعة تكبدت فوائد تأخیر وفوائد تقسیط بقیمة . دینار أردني) ٨٥٦٠٧٠(تقسیط بقیمة 
  )!!!وتسعة وعشرون دینارملیون دینار ومائة وستة آالف وسبعمائة (دینار أردني ) ١١٠٦٧٢٩(

نطالب إدارة جامعة البلقاء التطبیقیة بالتراجع " ذبحتونا"إننا في الحملة الوطنیة من جل حقوق الطلبة 
الفوري عن قرارھا برفع رسوم التنافس والموازي للدبلوم ، وستقوم الحملة بمخاطبة وزیر التعلیم 

لجائر والظالم والذي یستھدف حرمان فقراء ھذا العالي ومجلس الوزراء لمطالبتھم بوقف ھذا القرار ا
  .الوطن من التعلیم المتوسط

كما ستقفوم الحملة في حال لم یتم االسستجابة لمطالبھا بإقامة فعالیات احتجاجیة وخطوات تصعید 
  .سلمیة إلسقاط ھذا القرار ودفع الجامعة للتراجع عنھ

  "ذبحتونا"الحملة الوطنیة من جل حقوق الطلبة 
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  الثانویة العامة وإصالح التعلیم

  محمد طالب عبیدات. د
  

ظھرت نتائج الثانویة العامة للدورة الشتویة، فنسب النجاح وتحصیل الطلبة فیھا یمثالن مخرجات 
ً في المدارس، والتي ساھم فیھا الطالب والمدرس  التعلیم العام لفترة دراستھم الممتدة الثني عشر عاما

لیم واالھل والبیئة التعلیمیة والمناھج، وأبارك من القلب للطلبة الناجحین ووزارة التربیة والتع
ً المتمیزین منھم وأشد على أیادیھم كنتیجة وثمرة لتعبھم وكدھم وسھرھم وإدارتھم لوقتھم،  وخصوصا
وأما الذین لن یحققوا تطلعاتھم أو سیكبون في االمتحان فأقول لھم والھلیھم بأن ذلك سواء بالحصول 

المعدل االقل من التوقعات أو الرسوب ال سمح هللا لیس نھایة المطاف أو نھایة الحیاة، ولكل  على
جواد كبوة وسیتم التعویض الحقا، وأدعوھم للتوّجھ لإلعادة أو للتعلیم المھني فسوق العمل، وربما 

  .یكون ھذا درس لبدایة النجاح في مسیرة حیاتكم
التعلیم لضبط جودة العملیة التعلیمیة ومخرجات التعلیم العام فالتوجھات الجدیدة لوزارة التربیة و

ً في مسائل جودة  والتوّجھ صوب التعلیم المھني والتقني ومتطلبات سوق العمل إبجابیة وخصوصا
االمتحانات وإقتصار مسارات التعلیم العام االكادیمي على العلمي واالدبي فقط، لكن المسائل التربویة 

لبیة بحاجة للمزید، ولذلك نتطلع الن نصل لمرحلة أن یصبح إمتحان الثانویة وبناء الشخصیة الطا
العامة كأي إمتحان دون أن یكون كابوس لألھل أو للطالب، وبالطبع ال یمكن أن یتم ذلك إال إذا تم 
تخفیض نسبة أھمیتھ لدخول الطالب للجامعة وتوزیع درجاتھ على المرحلة الثانویة كافة وإجراء 

قبول جدیدة في الجامعات وعام تحضیري إلختیار رغبات الطلبة، وھنالك دعوة لوزارة إمتحانات 
التربیة والتعلیم لعدم إرباك الطلبة وأھلیھم ومحبیھم حول موعد الثانویة العامة حیث أن حالة االرباك 

المبالغة للموعد تتكرر سنویا، والمطلوب الشفافیة في ذلك، كما أن ھنالك  دعوة لألھل والطلبة لعدم 
في إحتفاالت االفراح في حال النجاح وعدم المبالغة في الحزن لدرجة االحباط في حال الرسوب أو 

  .عدم تحقیق الطموح، فالوسطیة واالعتدال في المشاعر مطلوبة
فبالرغم من عودة ھیبة وأھمیة التوجیھي ما زال یشكل كابوسا للطلبة وأھالیھم ومحبیھم، والمطلوب 

ن ومخرجات التعلیم العام واالھتمام بمخرجات االمتحان وتحقیق االھداف أكثر من تطویر االمتحا
االھتمام بتحصیل الطالب، وبالطبع لن یتم ذلك إال إذا خفضت نسبة أھمیة االمتحان لقبولھم 
بالجامعات وتم قیاس قدراتھم الختیارھم للتخصصات المطلوبة في الجامعات من جدید، وربط 

عام بالعالي، واإلھتمام بتحقیق االھداف أكثر من االھتمام بتحصیل الطالب، مع سیاسات التعلیم ال
ضرورة إدخال مؤشرات الشفافیة والعدالة والنزاھة فیھا، ألن التمیز في الحیاة ال یكون بدراسة الطب 
 أو الھندسة او الصیدلة لوحدھا لكنھ یتحقق بالرغبة واالتقان الي تخصص یختاره الطلبة أو یكون من

  .نصیبھم ویبدعون فیھ
ّل نسب النجاح وتحصیل الطلبة في نتائج الثانویة العامة المخرجات  وحیث أنھ من المفروض أن تمث
ً في  والمؤشرات األساسیة للتعلیم العام وسیاسات التعلیم لفترة دراستھم الممتدة الثني عشر عاما

لتعلیم واالھل والبیئة التعلیمیة المدارس، والتي ساھم فیھا الطالب والمدرس ووزارة التربیة وا
ً أعتبر نتائج الثانویة العامة كالموازنة العامة للدولة یجب أن تتضّمن برامج  والمناھج، فإنني شخصیا
وسیاسات وإستراتیجیات سیاسیة وإقتصادیة وإجتماعیة مرتبطة بھا ومؤشرات أداء واقعیة ولیس 

  .مجرد أرقام ونتائج ونسب
العام والعالي أولویة وطنیة لطالما نادى بھا جاللة الملك المعزز وكان آخرھا فإصالح التعلیم بشقیھ 

بالطلب المباشر من الحكومة إبان خطاب العرش السامي في إفتتاح الدورات المتتالیة لمجلس األمة 

 مقاالت

  ١٢/٢/٢٠١٧                                              األحد                                                        :الدستور ص
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وخطابات التكلیف السامیة للحكومات المتعاقبة، لكننا ما نلمسھ على األرض من الحكومة في ھذا 
ي خطوات لبعض الوزراء ال تندرج وفق سیاسات أو إستراتیجیات بل إجراءات إداریة الصدد ھ

  !لضبط اإلمتحانات والتأشیر لبعض اإلصالحات المستقبلیة والتي ربما تكون بعیدة المنال
نحتاج إلصالحات جذریة وثورة بیضاء عارمة للتعلیم بشقیھ العام والعالي في كل المجاالت، ونحتاج 

 ً ، ألن مخرجات التعلیم ھي رأس مال األردن الحقیقي وھي سبب نماءه اإلقتصادي لربطھما معا
وإطراد نمو ناتج دخلھ المحلي اإلجمالي، كي تتواءم مع مع السیاسات التي تبنتھا الدولة األردنیة 

وفق بوصلة ورؤى  -السیاسي واإلقتصادي واإلجتماعي-ضمن حركة النھوض اإلصالحي الشامل 
معزز والتي كانت نوعیة وحّسنت الكثیر من مناحي الحیاة في ظل الظروف والتحدیات جاللة الملك ال

  .الصعبة والجسام في إقلیم الشرق األوسط والعالم
ً من الشعب كاإلصالحات السیاسیة، وبالرغم  ً نخبویا فبالرغم من أن بعض اإلصالحات مّست جزءا

ا الیوم وقبل الغد بتنا بأمس الحاجة من كل ما تم بناؤه على األرض من إصالحات شاملة، لكنن
إلصالحات واقعیة وعلى األرض بل وثورة بیضاء لنظامنا التعلیمي بشقیھ العام والعالي، ألن ھذه 
اإلصالحات تمس كل بیت وأسرة وفرد ومؤسسة على أرض المملكة األردنیة الھاشمیة، وھي ربما 

ة وتدریب وتجوید القوى البشریة القادرة على أھم أنواع اإلصالحات ألنھا تعنى بتھیئة وتعلیم وتربی
ً بعد التغیرات اإلجتماعیة للناس والتي صاحبت ھذه الحقبة من  خوض معترك الحیاة وخصوصا

  .الزمان
ُقّر ونؤمن بأن التعلیم ھو إحدى النقاط المضیئة في وطننا بل وعلى قّمة ھرمھا، إّال أن َمْن ال  ّا ن وإن كن

ّراد كالنعامة التي تضع رأسھا یُقر بضرورة بل وحتمیة إص الح نظامنا التعلیمي كنتیجة لتراجعھ بإط
ّرة والتي على رأسھا  بالرمال، فمؤشرات ضرورة اإلصالح واضحة ویكفینا بعض المؤشرات المؤط
األمیّة بین صفوف طلبة المرحلة األساسیة والتي تجاوزت مائة ألف طالب، وكذلك إخفاق أكثر من 

ّي أقول أن بدایات ونھایات خمسین إلى ستین بالم ائة ممن تقدموا إلمتحان الكفاءة الجامعیة، وكأن
ومحاوالت الغش الممنھجة بالثانویة العامة وحتى ! التربیة والتعلیم العام والعالي غیر سلیمة

الجامعات، وعدم اإلھتمام بجودة التعلیم ونوعیتھ وحتى بالتحصیل الدراسي عند معظم الطلبة، 
عض أعضاء الھیئات التعلیمیة والتدریسة وحاجاتھم لدورات تأھیلیھ في التعلیم والبحث وتراجع أداء ب

ً في العقد  ّا نسبقھا كثیرا العلمي، وتقّدم الكثیر من الدول العربیة بمؤشرات الجودة علینا بعد أن ُكن
  .راتالمنصرم، وضعف الطلبة في التفكیر اإلبداعي والعمل المیداني والحواري وغیرھا من المؤش

ّة الجھود الفردیة والتراكمیة عند العدید من الشخصیات التربویة الوطنیة وحتى بعض  ُنكر البت ال ن
المؤسسات الغیورة على نظامنا التعلیمي، لكننا بالطبع نحتاج لثورة بیضاء وفق دعوات جاللة الملك 

كالبیئة التعلیمیة إلسراع عملیة اإلصالح التعلیمي ووضع األصابع على الجروح التي باتت تنزف 
وكفاءة وأداء المدرسین وأسالیب التدریس وإھتمام الطلبة والتواصل مع المجتمع المحلي والعالمي 
وتوظیف طرق التفكیر اإلبداعي والمواءمة بین األصالة والمعاصرة وحاجات سوق العمل وتضافر 

التدریس وإختیار الكفاءات الجھود بین األسرة والمدرسة والجامعة وإعادة ھیبة المعلم وعضو ھیئة 
اإلداریة لإلدارات الجامعیة والمدرسیة والقضاء على المحسوبیة والواسطة وإلغاء اإلستثناءات كافة 
لدخول الجامعات وإعتماد التنافسیة الشریفة في ذلك واإلبقاء على المنح المالیة فقط ووفق ضوابط 

الب على التَّعلم، والحد من مسألة النجاح شفافة، وربط مسألة التوظیف بالكفاءة فقط لیرّكز الط
  .التلقائي، وغیرھا

نحتاج لتوظیف أھداف التعلیم العام لتؤطر بناء الشخصیة الطالبیة وتشكیل منظومة قیمیة وأخالقیة 
ودینیة عامة لدى الطلبة إلى جانب الھدف الرئیس في بناء المعرفة، ونحتاج لتبني أسالیب جدیده 

ھا اإلبداع والتمیز ال الحفظ والَصْم، ونحتاج لغرس مفاھیم التفكیر اإلبداعي ومعاصرة للتعلیم أساس
وأساسیات الحوار والفھم لألساسیات لدى الطلبة لتكون مدارسنا وجامعاتنا حاضنات إبداع وتمیز 

  .ومراكز إشعاع فكري
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ھادات عبور البعض یتھم نظامنا التربوي بالتراجع الكبیر بل وینادي بتبني أنظمة عالمیة تمنح ش
وغیرھا واإلستغناء ” سات“والنظام األمریكي ” أي جي“لدخول الجامعات مثل النظام البریطاني 

عن التوجیھي، إضافة لبعض المواد التي تعكس موروثنا الحضاري واإلنساني واألخالقي والدیني، 
لّت أو ما زالت وربما یكونوا ُمحقین عندما یكتشفوا موجات وأسالیب الغش المتطورة التي كانت وو

في الثانویة العامة والجامعات عبر الوآتساب وغیره من الوسائل التكنولوجیة، ویندرج في ذلك إقرار 
ً، لكنني أؤكد على أننا ربما نتجاوز ُعنق  ً ولیس فصلیا مجلس التربیة والتعلیم لیكون التوجیھي سنویا

 - وھي بالطبع ُمدخالت التعلیم العالي–الزجاجة باإلصالح التعلیمي لتكون ُمخرجات التعلیم العام 
ُبقي وال تذر في نظامنا التعلیمي وتبني على  بخیر وذلك من خالل نھج جدید وثورة بیضاء ال ت
تراكمیة إنجازنا التعلیمي الحضاري والجزء المليء من الكأس وتُصّوب الجزء الفارغ منھ، فما زال 

  .تمر ضروريالخیر باٍق في نظامنا التعلیمي لكن التطویر المس
فالتعلیم بشقیة العام والعالي مفاصل مھمة ومضیئة في مسیرة الدولة األردنیة، ألن فیھ إستثمار للقوى 
البشریة التي فوق األرض، وھذا اإلستثمار ھو بترول األردن ألننا ببساطة ال نمتلك الموارد الطبیعیة 

حقیقي، وأثبتت األیام ذلك، ولوال جودة بل الموارد البشریة الكفؤة والمدربة والتي ھي رأس مالنا ال
وسیبقى –والتوجیھي األردني كان .  التعلیم لما إنتشر األردنیون في سوق العمل اإلقلیمي والعالمي

مؤشر الجودة العادل للتعلیم ألنھ یشّكل الرابط بین مخرجات التعلیم العام والتعلیم  -بحول هللا تعالى
لبة التعلیمیة ومیولھم ورغباتھم، وھو منارة تربویة وطنیة تشّكل العالي، وھو الذي یحدد توجھات الط

ً في حیاة الشباب صوب الدراسة الجامعیة ورسم مالمح مستقبلھم ً رئیسا ولقد حقق الطلبة . مفصال
األردنیین إنجازات تراكمیة ومراتب متقدمة یشار لھا بالبنان في الجامعات األردنیة أو العربیة أو 

انھم من خریجي المدارس العربیة أو األجنبیة األخرى، وبالطبع فان طلبة الجامعات األجنبیة بین أقر
وزمالئي أساتذة الجامعات التي تحوي جنسیات مختلفة یلمسون ذلك بوضوح وبشفافیة مطلقة، مما 
یؤشر على أن منجزنا التربوي بخیر وسمعتھ العالمیة مرموقة وجودتھ عالیة في خضم العولمة 

لتنافسیة التي نعیشھا في ھذه األیام، لكن المطلوب ھو المحافظة على ھذه الجودة والسمعة والعالمیة وا
الطیبة والًرقي بھا والتنافسیة لأللفیة القادمة دون إعتبار اإلجراءات والسیاسات التي سنتخذھا 

  .للوصول إلیھا بأنھا مرعبة أو فوبیا حكومیة
ت وملتقیات ولجان فحسب لتبقى توصیاتھا حبیسة بالطبع نحن ھنا ال نحتاج لمؤتمرات وإجتماعا

األدراج، بل نحتاج على األرض لترسیخ مفاھیم اإلنتماء والعطاء من القلب لدى عناصر العملیة 
ً ألصحاب القرار لیكونوا نماذج  ً باإلدارات التعلیمیة ووصوال ً من المدرس ومرورا التدریسیة بدءا

ُحتذى لدى الطلبة ویؤمنوا بما یوجھونھ م إلیھ، إضافة لدور حكومي مؤثر لتصویب وتصحیح ت
مسارات التعلیم العام وأسالیب التدریس والبیئة التعلیمیة والبحثیة والمیدانیة واإلبداعیة والحواریة 

 -ألفیة التقنیة والتكنولوجیا والعلم–والفكریة والمناھج وغیرھا صوب ولوج متطلبات األلفیة الثالثة 
األردن نملك رؤوس األموال البشریة التي ھي فوق األرض دون مصادر  بإقتدار كبیر، ألننا في

حكومة ومؤسسات تعلیمیة –ومقدرات طبیعیة تحت األرض، وأتطلع إلى أن یقوم كل بواجبھ 
بھذا الصدد دون التطلع إلى أن یُقحموا جاللة الملك المعزز للتدخل والعمل على فتح ملف - ومجتمعیة

ً، فھّال فعلت وبادرت  مبادرة إصالح التعلیم مرات ومرات، فالكرة في مرمى الحكومة للمبادرة فورا
  !وحققت الرؤى الملكیة السامیة في إصالح التعلیم بشقیھ العام والعالي
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  خلدا - ضیاء فرحان سلیم عماري  -
  
  الھاشمي الشمالي  -عزمي محمد اسماعیل الحاج خلیل االحمدي  -
  
  دیوان آل حداد -ابو لیل  نورما سمیح ابراھیم -
  
  عبدون - روحي مصطفى قاسم الترھي  -
  
  الزرقاء الجدیدة -حسنیة فوزي نمر جرادات  -
  
  دیوان آل الطوالبة -احمد حسین العلي الطوالبة  -
  
  صویلح -موسى محمد دویلھ الجدوع  -
  
  خلدا - عدي سعید راشد فیضي  -
  
  السلط –لیلى اسعد منیب العمد  -
  

 وفیات

  الرأي 
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منتدى الفكر العربي یستضیف لقاء حواریا في الخامسة من مساء بعد غد الثالثاء یتحدث فیھ الخبیر 
االثار االقتصادیة واالجتماعیة للجوء «والمستشار االقتصادي الدكتوراحمد القطناني الذي یتناول 

الدكتور محمد  االردن حالة دراسیة،ووجھ امین عام المنتدى» والنزوح القسري على الدول المستقبلة
ابو حمور الدعوة الى فعالیات سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة لحضور اللقاء الذي سیعقد في مقر 

  .  المنتدى
  

النائب السابق الدكتور محمد الحاج اقام حفل غداء امس السبت في بیتھ بحضور وزیر األوقاف 
صیات السیاسیة واالجتماعیة والشؤون والمقدسات االسالمیة الدكتور وائل عربیات وعدد من الشخ

  .واساتذة الجامعات
  

قام وفد من اتحاد الكتاب واألدباء األردنیین بزیارة ألمین عام وزارة الثقافة ھزاع البراري، لیكون 
  .بذلك أول وفد رسمي من الھیئات الثقافیة یزوره مھنئا لھ بمنصبھ الجدید

  
امسة من مساء السبت المقبل، المعرض جبل عمان، في الخ - ینظم جالیري وادي فینان للفنون 

، ویستمر المعرض لغایة األول من شھر آذار »تكوین«الشخصي للفنان التشكیلي عصام طنطاوي 
  .المقبل

  
  
  

 زوایا الصحف 

  صنارة الدستور
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تبدأ وحدة تنسیق القبول الموحد للجامعات الرسمیة غدا استقبال طلبات القبول للجامعات من خالل 
وكان مجلس التعلیم العالي . ھي عملیة استقبالھا األربعاءالموقع اإللكتروني للوحدة، على أن تنت

طالبا وطالبة تنافسیا في الجامعات الرسمیة للدورة الشتویة للعام ) ١٤٠١٤(قرر الخمیس قبول 
  ).٢٠١٥٥(الجامعي الحالي، من مجموع األعداد المقترحة المقدمة من الجامعات والبالغ 

  
سان، ولجنة متابعة توصیات حقوق اإلنسان صباح الیوم في یطلق فریق التنسیق الحكومي لحقوق اإلن

المركز الثقافي الملكي التقریر الحكومي االیضاحي حول تقریر المركز الوطني لحقوق اإلنسان، عن 
  .٢٠١٥حالة حقوق اإلنسان في األردن للعام 

  
قال نقیب األطباء و. أطلقت نقابة األطباء أمس خطا ساخنا لإلبالغ عن حاالت االعتداء على األطباء

مرتبط بشكل مباشر بمحامي النقابة، وذلك لتسریع " ٠٧٩١٤٤٤١٤٢"علي العبوس إن الخط . د
حاالت اعتداء من خالل الخط الساخن،  ٣الفتا الى انھ تم التبلیغ عن . اإلجراءات القانونیة المتخذة

  .وأن محامي النقابة قام باتخاذ اإلجراءات الالزمة
  

الحالي تحت  ٢٢بق عبد الرؤوف الروابدة یحاضر في منتدى العصریة یوم رئیس الوزراء األس
  ".ھموم أردنیة: لقاء وحوار"عنوات 

  
قرر مدیر األمن العام اللواء أحمد سرحان الفقیھ إجراء تنقالت داخلیة شملت عددا من كبار ضباط 

التنقالت إدارة عدد  ضابطا برتبة عقید، وطالت ١١القرار شمل خمسة ضباط برتبة عمید و. المدیریة
 .من مدیریات الشرطة بالمحافظات وعمان وبعض الدوائر المركزیة

  زواریب الغد


