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 الزبن يفتتح وحدة العناية المركزة الرئيسية في مستشفى الجامعة

مندوباً عن رئيس الوزراء الدكتور   -فادية العتيبي

عمر الرزاز، افتتح وزير الصحة الدكتور غازي 

الزبن اليوم وحدة العناية المركزة الرئيسية في 

ت بدعم من مستشفى الجامعة األردنية التي أنشئ

وزارة التخطيط والتعاون الدولي وشركة البوتاس 

العربية، بحضور رئيس الجامعة األردنية الدكتور 

عبد الكريم القضاة ومدير عام المستشفى الدكتور عبد العزيز الزيادات ووزيرة التخطيط والتعاون 

 .يرةالدولي الدكتورة ماري قعوار ورئيس مجلس إدارة البوتاس السيد جمال الصرا

وبارك وزير الصحة الدكتور غازي الزبن هذه الخطوة، وأثنى على جهود المستشفى في استحداث 

مثل هذه الوحدة التي تشكل نقلة نوعية ريادية ستسهم في دفع مسيرة مستشفى الجامعة العالجية 

بة الحداثة والتعليمية خطوات متقدمة إلى األمام، تنسجم مع رسالته وتطلعاته في بلوغ التميّز ومواك

 .والتقدم

في حين أشاد رئيس الجامعة الدكتور عبد الكريم القضاة بالمستوى المتميز في إنشاء هذه الوحدة 

وتزويدها بأحدث األجهزة والتقنيات الطبية الحديثة التي ستسهم حتما في توفير أقصى درجات 

 .راحية حساسةالرعاية للمرضى ممن يعانون من حاالت حرجة أو ممن أجري لهم عمليات ج

  

 أخبار الجامعة

 0األنباط ص   -الرأي االلكتروني-5الغد ص  -بترا -أخبار األردنية
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وقال القضاة إن مستشفى الجامعة األردنية سيظل دائما سباقا نحو الريادة في تقديم خدمات طبية 

متميزة في مختلف وحداته وأقسامه الطبية، األمر الذي سيضفي على مكانته الطبية بين باقي 

لمنظومة الطبية المستشفيات انفرادا جديدا في مجال توفير الرعاية الصحية لمرضاه، وتحسين ا

  .وليظل على الدوام أنموذجا ورائدا على المستويين المحلي والعربي

( 50)بدوره، أكد مدير عام المستشفى الدكتور عبد العزيز الزيادات أن إنشاء هذه الوحدة التي تحوي 

اني منها سريراً، جاء إسهاماً إليجاد حٍل ناجع للمساعدة في حل معضلة أسّرة العناية المركزة التي تع

أغلب مستشفيات القطاعين العام والخاص، مضيفاً أن المستشفى يسعى من خالل هذه الوحدة المجهزة 

 .بأحدث األجهزة والتقنيات العالمية إلى تقديم خدمة رائدة في مجال العناية الحثيثة

العربية على  وقّدم الدكتور الزيادات الشكر الجزيل لوزراة التخطيط والتعاون الدولي وشركة البوتاس

ما قدموه من دعٍم سخّي ساهم في بلورة األفكار النيّرة الخاصة بهذا المنجز الطبي وتحويله إلى 

مشروٍع ملموس يخدم المجتمع األردني بمختلف أطيافه وشرائحه لتستمر مسيرة العطاء واإلعمار 

 .والتطوير
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بمخاطر األشكال الحديثة  للتوعية( ألردنيةا)مبادرات ومسابقات تستهدف طلبة 
 للعبودية واالتجار بالبشر

 

استقبل رئيس الجامعة األردنية  -فادية العتيبي

الدكتور عبد الكريم القضاة في مكتبه رئيسة 

الجمعية األردنية لمكافحة األشكال الحديثة 

للعبودية واالتجار بالبشر العين القاضي الدولي 

 .تغريد حكمت

تجديد التعاون ما بين الجامعة والجمعية من خالل تنفيذ فعاليات يعلن عنها  وناقش الجانبان إمكانية

تستهدف طلبة كليتي الحقوق والفنون والتصميم ومركز دراسات المرأة، من شأنها توعيتهم بجرائم 

 . االتجار بالبشر والعبودية بأشكاله الحديثة

بين الطرفين تنص على مكافحة األشكال  ويأتي هذا التعاون امتدادا لمذكرة تفاهم أبرمت منذ سنوات 

الحديثة للعبودية واالتجار بالبشر من خالل إشراك طلبة الجامعات في ترسيخ هذا المفهوم في 

المجتمع من خالل مبادرات ومحاضرات ومسابقات فنية الستقطاب أفضل بحث وأفضل رسم تعبيري 

  .القضايا يعبر عن مدى إدراك الطلبة واستيعابهم لمثل هذا النوع من

  

القضاة رحب بالعين حكمت، مشيدا بالجهود الجليلة التي تبذلها الجمعية في مكافحة األشكال الحديثة 

للعبودية واإلتجار بالبشر بصوره المتعددة واتخاذ اإلجراءات القانونية للقضاء على هذه الظاهرة 

 1صدى الشعب ص   -الرأي االلكتروني–أخبار األردنية 
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ا من خالل المشاركة الفاعلة للوصول إلى مجتمع واع بمخاطر تلك اآلفة وتنمية قدراته للتصدي له

 .لطلبة الجامعات

وأكد القضاة أن أبواب الجامعة مشرعة على الدوام أمام أي مبادرة مجتمعية من شأنها صقل شخصية 

 .الطلبة وتنمية قدراتهم العلمية والبحثية ومهاراتهم للتصدي ألي ظاهرة تنشأ في مجتمعاتنا

برئيسها، مثمنة التعاون القائم بين الجانبين،  في حين أعربت حكمت عن شكرها للجامعة ممثلة

ومشيرة إلى أن الفعاليات التي ستنفذها الجمعية للطلبة من محاضرات ومسابقات رسم ستفسح المجال 

أمامهم للبحث والكشف عن إبداعاتهم الفنية التي حتما ستعكس مدى وعيهم لمثل هذا الموضوع 

 .المهم وسبل التصدي له

تجار بالبشر يعد شكال من أشكال العبودية وانتهاكا لمبادىء وكرامة اإلنسان، وأكدت حكمت أن اال

وقد تعددت أشكاله الحديثة في مجتمعاتنا من زواج للقاصرات واستغالل أرباب العمل لموظفيهم 

وغيرها من األشكال، وتصنفه األمم المتحدة كثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم بعد تهريب 

 .تجار بالمخدرات، ولهذا ال بد من ترسيخ الوعي العام في المجتمع حيال هذا األمرالسالح واال

وعلى هامش اللقاء، قدمت حكمت للقضاة اإلصدارين األول والثاني لمؤلفاتها وقد تناولت فيهما  

خبراتها العملية في مجال عملها في المحاماة والقضاء، مقدمة للقارىء تجربة غنية وثرية عن 

 . قيق الهدف وترجمة طموح الفرد منذ البدايات وحتى تقلد أرقى المناصبخطوات تح

وتقع  ٣١٠٢يذكر أن  الجمعية تأسست في زنجبار التي اشتهرت تاريخيا بتجارة العبيد؛ وسجلت عام 

 .ضمن اختصاص وزارة الداخلية، ومقرها في عّمان
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 ليمنيةتجدد التعاون مع جامعة العلوم والتكنولوجيا ا" األردنية
 

جددت الجامعة األردنية  -سناء الصمادي
وجامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية اتفاقية 
التعاون القائمة بين الطرفين، وتنص على 
التعاون في المجالين العلمي واألكاديمي بما 

 .يحقق الرسالة التعليمية للجامعتين
 

ووقع االتفاقية رئيس الجامعة األردنية الدكتور 
ريم القضاة، ورئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمينة الدكتور حميد غفالن، بحضور نائبه عبد الك

 .للشؤون األكاديمية الدكتور عبد الوهاب المعمري
 

وبموجب االتفاقية التي تعزز أواصر التعاون بينهما، يتم تنفيذ البرامج األكاديمية واتاحة استخدام 
تدريسية للطلبة اليمنيين الذين يستكملون دراستهم نظرا للظروف المرافق من المختبرات والقاعات ال

 .االستثنائية التي تمر بها الجمهورية اليمنية، واالستفادة من الكوادر األكاديمية واإلدارية
 

وعقب توقيع االتفاقية قال القضاة إن الجامعة ترحب في إقامة العالقات المشتركة والمستمرة مع 
 .سيع آفاقها، وتقديم كل الدعم للطلبة اليمنيين الدارسين في الجامعةالجامعات اليمنية وتو 

 
بدوره أشاد غفالن بالمستوى العلمي والبحثي الذي وصلت إليه الجامعة، وتخريجها لطلبة يتمتعون 

 .بالخبرات المؤهلة التي ترفد السوقين العربي والعالمي
   
 
 
 
 

 أخبار األردنية
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 "األردنية"جمعية عون الثقافية تزور 
 
 
أطلع وفد من جمعية عون  -ناء الصماديس

الثقافية رئيس الجامعة األردنية الدكتور عبد 
الكريم القضاة على رؤية وأهداف الجمعية التي 
تضم في عضويتها قامات وطنية وأصحاب 
اإلرث التاريخي في ميادين الفكر والسياسة 

 .واألدب والعلم
 

 وقال رئيس الوفد ورئيس هيئة إدارة الجمعية أسعد
عزام إن زيارتهم إلى الجامعة جاءت بهدف مد جسور التعاون والتشاركية مع الجامعة لتحقيق رؤية 
وأهداف الجمعية الرامية إلى بناء جيل واع بقضايا أمته وتاريخهم من خالل توقيع مذكرات تفاهم، 

قامة الندوات والمؤتمرات المتعلقة بتوثيق التاريخ، باإلضافة إلى االستفادة من ا لخدمات التي تقدمها وا 
 .مكتبة الجامعة ومركز تنمية وخدمة المجتمع في الجامعة

 
واستمع القضاة إلى شرح مفصل عن نشأة الجمعية وأهدافها والمشروعات التي تعمل عليها لغايات 

 .توثيق الجهود الوطنية في بناء الدولة األردنية والنهوض بالقضية الفلسطينية
 

توثيق الدور الوطني والقومي "ل في الوقت الراهن على تنفيذ مشروع وبين عزام أن الجمعية تعم
، الذي يهدف إلى "للشعب األردني بالدفاع عن فلسطين ودعم حركات التحرر في بالد الشام

المحافظة على تاريخ األردن والتركيز على دور الشعب األردني إلظهاره بالمكانة التي تليق بالوطن 
عاد ة إحياء ذكراهم وتخليد سيرتهم النضالية ومواقفهم المشرفة بما قدموه من وقيادته ورجاالته، وا 

 ".قضية فلسطين"تضحيات دفاعا عن الوطن وكرامة األمة وعلى رأسها 
 
 

 الرأي االلكتروني -أخبار األردنية
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، أما الثانية في العام ٠899 -٠981وأشار أن المشروع يقسم إلى ثالث مراحل األولى من عام 
، حيث  سيتم في كل مرحلة تغطية ٣١١١ام ، فيما تبدأ المرحلة الثالثة من ع٠888-٠898

األحداث التي وقعت خالل تلك الفترات الزمنية المحددة التي تمتد الى خمسين عاما، واستعراض 
سير ملوك آل هاشم والحكومات والعسكريين والزعامات الوطنية والشخصيات التي صنعت تلك 

 .األحداث أو شاركت أو ساهمت فيها
 

المسار الرسمي األردني قيادة وحكومة والجيش : لة تشتمل على ستة مساراتوتابع عزام أن كل مرح
العربي األردني واألجهزة األمنية، والمسار الشعبي، والمسار الفلسطيني، العربي، الدولي، إضافة إلى 

 .المسار الصهيوني
 

على أهمية وبين أن الجمعية تعمل حاليا على تنفيذ المرحلة األولى من هذا المشروع الذي يدلل 
الدور األردني في تقديم التضحيات الجسام دفاعا عن الوطن وقضايا األمة العادلة، وسيتم تغطية 

التي شهدت بداية ظهور نوايا  ٠899الى  ٠981االحداث التي وقعت خالل الفترة الممتدة بين 
 .الحركة الصهيونية وانتهت بقيام دولة االحتالل

 
ت العام الماضي، تعنى بجمع وحفظ وتوثيق تاريخ األردن، وتتبع يشار إلى أن الجمعية التي تأسس

 .مؤسسا يمثلون كافة شرائح وألوان وأطياف ومناطق المملكة 98لوزارة الثقافة، وتضم 
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 المنهج اإلسالمي في التكافل اإلنساني ، األردن انموذجا  
 
نظمت كلية الشريعة في  -آيه العبادي  

المنهج " ة األردنية  ندوة بعنوانالجامع
اإلسالمي في التكافل اإلنساني، األردن 

ذلك ضمن احتفاالت الجامعة بميالد " انموذجا  
جاللة الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين، 
ومرور عشرين عاما  على تسلمه سلطاته 
الدستورية بحضور  نائب الرئيس لشؤون 

بة الكليات اإلنسانية الدكتور أحمد مجدو 
وشارك فيها عدد من الشخصيات العامة 

 .والسياسية وعلماء ورجال الدين
  

وتحدث الدكتور محمود السرطاوي  عن التكافل في اإلسالم الذي يشمل كل بني اإلنسان على 
اختالف مللهم واعتقاداتهم داخل المجتمع؛ مع الحفاظ على خصوصية وكيان واحترام أفراده، دون 

 .بما يهدمها أو يلغيها تهديد لتلك الخصوصيات
  

وأضاف بأن التكافل يبدأ باإلنسان المسلم بدائرته الذاتية ثم دائرته األسرية ثم محيطه االجتماعي ثم 
إلى تكافل المجتمعات المختلفة، مشيرأ بأهمية قيام الفرد بدوره االجتماعي الفعال والمؤثر  في 

 .فالة حقوقه وحرياته الخاصة الجماعة التي من دورها الحفاظ على حرمات الفرد وك
  

من جهة أخرى عرف  أستاذ الفقه الدكتور بسام العموش بمبدأ التكافل اإلنساني بحسب ما جاء في 
األوراق النقاشية الملكية التي حافظت على كرامة اإلنسان من خالل احترام التعددية الواقعية التي 

وضمنت لهم حقا  كامال  في المواطنة والمشاركة  تمارس باألردن، فضال  عن إحترامها لحقوق األقليات
 .السياسية

 أخبار األردنية
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وأضاف العموش المبادئ اإلنسانية التي ركزت عليها األوراق النقاشية مثل الحق في تشكيل األحزاب 
السياسية  التي تضمن الحق في حرية التعبير وذلك من خالل االشتراك بالرؤى السياسية والبرامجية 

بالمعتقدات أو الدين أو الفكر، مضيفا  أن األوراق النقاشية الملكية شددت على  برغم اختالف أفرادها
 .إيجاد برامج وخطط لمحاربة الفقر والبطالة والواسطة والمحسوبية 

  
بدوره عرض عميد كلية الشريعة الدكتور عدنان العساف  الرؤى والمنطلقات لرسالة عمان التي قدمت 

لوئام والسالم والتوافق بين األديان وشعوب العالم والتي تمس وأولويات اإلسالم بصورته الحقيقية من ا
الوطنية واولويات العصر الحاضر، عالوة على أنها تمثل مرجعا  فكريا   بأهميتها كرسالة ملكية 
سامية تتبنى رؤية وطنية شاملة عالوة على انها بإجماع اسالمي من علماء األسالم الثمانية كما 

ال والوسطية ورعايتها لمفهوم التكافل اإلنساني الذي له أهميته في حضارة األمم تتميز باالعتد
 .والتطور واالزدهار والتعايش بين الشعوب 

 
واستشهد العساف بالتاريخ اإلسالمي الذي سجل حضارة إسالمية متطورة حافظت على حرية التعبير 

نسانية من البحث العلمي واألدب وغيرها واالعتقاد، كما سطرت الكثير من اإلنجازات في الحضارة اإل
 .من العلوم اإلنسانية 
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 الجامعة األردنية"يعقد حلقة نقاشية في "إيراسموس بلس الوطني
 
 

أقام مكتب إيراسموس بلس الوطني  -آية العبادي 
في الجامعة األردنية جلسة نقاشية حول حوكمة 

دارة الكليات الصحية؛ بحضور عدد من أعضاء  وا 
 .الهيئة التدريسية واإلدارية 

  
وعّرفت عضو هيئة التدريس في كلية الطب وخبيرة 
تطوير التعليم العالي  الدكتورة رائدة القطب مفهوم 
ومتطلبات الحوكمة واإلدارة في مؤسسات التعليم 
 .العالي؛ ومدى إمكانية تطبيقها في الكليات الصحية

  
ون والتنسيق بين الجانبين لدعم مشاريع البحث العلمي، فضال  عن فرص وأشادت القطب بأوجه التعا

مكانية االستفادة من المشاريع والمنح المتنوعة التي تُقدم من خالل  تبادل أعضاء هيئة التدريس وا 
 .البرنامج

  
وأكدت حرص الجامعة على الشراكة األكاديمية مع الجامعات األوروبية المرموقة وتوسيع عالقاتها 

 .لعلمية والدولية في خططها االستراتيجية بتنفيذ االتفاقيات والمشاريع مع الجامعات العالميةا
  

وعرضت مسؤولة المشاريع في مكتب إيراسموس بلس الدكتورة ريم خضر نشاطات المكتب ونوعية 
مية المشاريع التي يقوم بدعمها؛ إضافة إلى المنح والمشروعات التي يقدمها من فرص وبرامج أكادي

 .للهيئات التدريسية والطلبة 
  

 أخبار األردنية
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وخالل الجلسة النقاشية عرض عمداء الكليات الصحية الوضع الحالي لكلياتهم والتحديات التي 
تواجهها إليجاد السبل المناسبة لتطويرها وشارك الحضور في إثراء النقاش والخروج بالتوصيات التي 

 .تسهم بإيجاد الحلول المناسبة لها
  

مج إيراسموس بلس هو برنامج االتحاد األوروبي في مجال التعليم والتدريب؛ ويهدف إلى يذكر أن برنا
تعزيز التآزر والتضامن في مختلف ميادين األكاديمية تعزيزا   لألفكار الجديدة ، وجذب العناصر 

 . الفاعلة  لتحفيز أشكال جديدة من التعاون 
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 (75)عيد ميالد الملك عبد اهلل الثاني الـ تحتفل ب( األردنية)
 
 
 

باقة متنوعة من  -فادية العتيبي
الفعاليات نفذتها شعبة النشاطات الفنية 
والثقافية التابعة لدائرة الهيئات والخدمات 
الطالبية في عمادة شؤون الطلبة اليوم  
احتفاء بعيد ميالد جاللة الملك عبد اهلل 

 (.71)الـ الثاني ابن الحسين المعظم 
 
 

إن احتفالنا :" وقال رئيس الجامعة األردنية الدكتور عبد الكريم القضاة في كلمة ألقاها خالل الحفل
ن الجامعة األردنية تزهو اليوم بأبهى حلة وهي تجسد معاني  اليوم هو احتفال بقائد البالد وسيدها، وا 

م المواطنة واالرتقاء بمواهب وقدرات الوالء واالنتماء والحب للوطن ولقيادته الهاشمية؛ بتعزيز قي
 ".الطلبة ليكونوا لبنات خير وعطاء في وطنهم الكبير

   
وأضاف أنه انطالقا من كون مؤسسات التعليم العالي معنية بإعداد وتنمية الكوادر البشرية وتأهيلها 

نظام بمكوناته، وتطوير قدراتها، فقد أولى جاللته جل اهتمامه سعيا في إحداث نقلة نوعية في هذا ال
من خالل توفير بيئة تعليمية متميزة ومنافسة للمواطن األردني لخلق جيل قادر على مواجهة تحديات 
الواقع والمستقبل إيمانا منه بأن االستثمار في رأس المال البشري هو أسمى أنواع االستثمار 

 .االقتصادي بعيد المدى
  
  

 صدى الشعب ص أولى
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ام الملكي والتوسع والنمو في قطاع التعليم في جاللته، وأكد القضاة أن الجامعة تعتز بهذا االهتم
وتدرك أن عليها تفعيل حوار متوازن في محرابها يسهم في محاربة األفكار الضالة والمتطرفة، 

 والتصدي للفكر الظالمي من خالل تعزيز الفكر التنويري في محاولة جادة لمواجهة التطرف، 
  

ور خالد العطيات كلمة رحب فيها بالحضور الذي اجتمع في في حين ألقى عميد شؤون الطلبة الدكت
هذا اليوم الستذكار ميالد جاللة الملك عبد اهلل الثاني، داعيا اهلل أن يرفله بالصحة والقوة والعزيمة 

 .وأن يبقى األردن ساحة عز وكرامة وواحة أمن وأمان وبيتا للهاشميين ودار عز لألخوة العرب
  

من الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة كانت البداية مع الشاعر صفوان  واشتمل الحفل على عدد
قديسات الذي ألقى مجموعة من األبيات الشعرية تغنى فيها بميالد القائد وبمسيرة اإلصالح والعطاء 

وقبابها، هذه الجامعة المتسارعة " األردنية"التي شهدتها المملكة في عهده ، دون أن يتناسى في أبياته 
في خطاها وتميزها تحت مظلة صاحب البالد الملك عبد اهلل الثاني، تبعه عرض فيديو مصور ضم 

 .حوارا يجسد حب الوطن ومليكه
  

وقدمت فرقة كورال الجامعة بمرافقة الفنان حسام اللوزي فقرات فنية اشتملت على أغان وطنية 
 .وأهازيج تراثية مستوحاة من التراث الشعبي األردني

  
سياق، افتتح القضاة معرضا فنيا ضم لوحات فنية صاغتها أنامل طلبة المرسم الجامعي في وفي ال

لوحة فنية ( 97)العمادة بإشراف القائمين على المرسم زيزيت أبو خضرا وخالد عطية، ضم زهاء الـ 
رسمت باأللوان الزيتية وحاكت في موضوعاتها الطبيعة الصامتة والتراث األردني، وحياة 

 .قين، وقد كشفت عن مواهب الطلبة الفنية وقدرتهم على اإلبداع والرسمالمستشر 
  

واختتمت فعاليات الحفل الذي حضره عدد من كبار المسؤولين في الجامعة وجمع غفير من الطلبة، 
إهداء من الجامعة :" بجمع عدد من التهاني واألماني زجها الحضور ضمن كتاب كتب على غالفه

 ".الجاللة بمناسبة عيد ميالدهاألردنية لحضرة صاحب 
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 مرضى يفقدون األمل بالوصول للطبيب.. مستشفى الجامعة
 
 
  

منذ ساعات الفجر األولى يبدأ مراجعو مستشفى الجامعة األردنية بالتهافت على العيادات أمال في 
هل “يبهم بخيبة أمل حد التساؤل حجز موعد قريب إال أنهم يصطدمون باكتظاظ غير متوقع يص

 ؟”سيصلنا دور اليوم أم ال
طول أمد المواعيد الطبية وزيادة عدد المراجعين في العيادات تقف عائقا أمام حصول مراجعي 
مستشفى الجامعة على خدمات طبية وعالجية ضمن الحد المعقول، وفق ما أكده العديد من 

 .بانتظار رؤية الطبيب المراجعين الذين يقضون معظم ساعات النهار
خولة المحتسب، إحدى المراجعات، تفرغ نفسها يوما كامال عندما يكون لديها موعد طبي في 
المستشفى، وبالرغم من خروجها منذ ساعات الصباح الباكر إال أنها ال تعود قبل أربع ساعات في 

اعة االنتظار منذ التاسعة أفضل الحاالت، وتوافقها في الرأي الستينية خديجة مفلح المتواجدة في ق
 .صباحا

” يتسبب في العديد من المشاكل“هذا االكتظاط، مقارنة بعدد األطباء والمساحة المخصصة للعيادات 
وفق رئيس قسم المواعيد في عيادات المستشفى محمد عبابنة، ويقف وراء إعطاء المرضى مواعيد 

 .بعيدة تمتد لشهر على أقل تقدير
من المراجعين يبدأون بالتهافت إلى العيادات منذ ساعات الصباح الباكر، وهو العديد “والمشكلة أن 

 . ، بحسب العبابنة”صباحا لتسجيل الدور قبل الثامنة 93٢١ما يتطلب تواجد موظفين من الساعة 
ويشير إلى أنه وبالرغم من وجود عدد أطباء اختصاص كاف في العيادات، إال أنه ال يمكن تفريغهم 

نما ”لعيادات طيلة األسبوعللدوام في ا ، مشيرا إلى أن المواعيد ال تقتصر على المراجعين فحسب، وا 
تشمل أيضا مرضى الطوارئ والمستشفيات، وهو ما يرفع عدد المراجعين للطبيب الواحد إلى أكثر من 

 .”مريضا في اليوم 8١
لعيادات والقدرة خروج بعض األطباء أو استقاالتهم أثر بشكل كبير على ا“ولفت أيضا إلى أن 

، موضحا أن طبيب االختصاص يستقبل ”االستيعابية للمرضى، وهو سبب آخر بطول أمد المواعيد

 رم نيوز -3/الغد ص أولى
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من المرضى بمواعيد مسبقة، والباقي يأتون العيادة دون موعد، وبالرغم %  91خالل دوامه اليومي 
 .من ذلك يتم استقباله ومعالجته

ية والواسطة هو ما يحزن الكثيرين من المرضى الذين الشعور بعدم العدالة وسيادة المحسوب“ويظل 
يؤكدون تقديم مواعيد بعيدة لبعض المرضى لوجود معارف في المستشفى يسهلون على المريض كل 

وفق أسامة الزعبي ” شيء أثناء مراجعته، فما يتطلب ثالث ساعات ينجزه البعض في نصف ساعة
 .أحد مراجعي المستشفى

الذي حصل على موعد إلجراء عملية جراحية في ركبته بعد سنتين من ويقول الخمسيني الزعبي 
 .”المراجعات، إن الواسطة باتت سيدة الموقف وكل شي بالبلد ماشي بالواسطة حتى الطب والدوا

وجود هامش للمحسوبية والواسطة في إدخال بعض المرضى عند الطبيب دون “ولم ينف عبابنة 
، الفتا إلى أنهم يحاولون قدر المستطاع ضبط هذا ”عيدموعد مسبق بالرغم من حوسبة الموا

عطاء المرضى حقهم بعيدا عن الواسطة والمحسوبية  .الموضوع وا 
الماضي في الفترة الصباحية لكل األطباء، إضافة ( نوفمبر)مراجعين خالل تشرين الثاني  ٢٢٣١1

 9١9٣١ته ليصبح اإلجمالي مراجعا في الفترة المسائية خالل اليوم الواحد في الشهر ذا 99٣٠الى 
 .منهم يلتزمون بموعدهم والباقي بدون مواعيد%  7١مراجعا، 

ويجد عبابنة أن الضغط على المواعيد الطبية وتزايد عدد المراجعين يوقع مسؤولي العيادات في 
مواجهة وتصادم دائمين مع المراجعين، خصوصا في بداية األسبوع، سيما المرضى الذين يأتون من 

 .فظاتالمحا
 
 
 

ألف مراجع ما بين تصوير تلفزيوني وطبقي  ٠71يستقبل “والمشكلة تتكرر في قسم األشعة الذي 
، وفق مشرف فني األشعة في المستشفى ناصر العودات ”ورنين مغناطيسي وتصوير التدخل الجراحي

لسبعة، وال الذي يشير إلى أن هناك جهاز رنين مغناطيسي واحد يتم تشغيله على مدى أيام األسبوع ا
نما يشمل أيضا المرضى الذين تتطلب حاالتهم الطبية  يقتصر العمل مع أصحاب اإلدخاالت فقط وا 
موعد تصوير قريبا، وهو ما يتطلب أحيانا أن يتواصل الطبيب مع قسم األشعة كتابيا أو هاتفيا لشرح 

 .حالة المريض
مراجعين بعدما حصل على موعد ، بهذه الكلمات عبر أحد ال”يعني آخذ الصورة معي على القبر“

أنا ما بلوم .. اهلل أكبر بعد سبعة أشهر“، ”الغد“صورة رنين مغناطيسي بعد سبعة أشهر، وقال لـ 
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الوضع لم يعد يطاق، فشخص مريض “، واصفا بأن ”الموظفة ما إلها ذنب بس وين إدارة المستشفى
 .”ال يمكن أن ينتظر هذه الفترة الطويلة ألخذ موعد صورة

د موعد سجلته مستشفى الجامعة األردنية عند إعداد الفيديو لصورة رنين مغناطيسي بعد ستة أبع
األقسام “أشهر، ويعزو العودات ذلك إلى عدم كفاية عدد األخصائيين مقارنة بحجم المراجعين، فـ 

 .”كثيرة والمواعيد أكثر
يصدف أحيانا “تا إلى أنه وينفي العودات إمكانية وجود واسطات ومحسوبية في تقديم الصور، الف

عدم حضور بعض المرضى على مواعيدهم، وهنا يتم تقديم بعض المواعيد وغير ذلك ال علم لي 
 .”به

الواسطة في تقريب المواعيد في “إن ” الغد”عبدالعزيز زيادات لـ.ويقول مدير عام مستشفى الجامعة د
حيان تكون هناك أسباب لتقريب الجامعة األردنية أقل من غيرها من المستشفيات، وفي بعض األ

، مشيرا إلى أن ”المواعيد كبعد المكان، أو ما يطرأ على الحالة الصحية للمريض من تغيير
الواسطات تزعجنا ويعاقب كل شخص يثبت أنه ترك مكان عمله وتواجد في مكان آخر أثناء “

 .”ساعات عمله
، معربا عن أسفه لوجود هذه ”األردنيطلب الواسطة هي من طبيعة المواطن “وأشار زيادات إلى أن 

 .”الظاهرة التي تشعر اآلخرين بعدم العدالة وتزعج الموظف أيضا
ويوضح زيادات أن لجوء بعض األطباء للفحوصات المخبرية والصور لحماية نفسه هي من أهم 

كن األسباب التي تؤدي إلى طول أمد المواعيد، ال سيما وأن نتائج معظم الصور تكون طبيعية، ل
ذلك يكلف الدولة وشركات التأمين، مبينا أن هناك سببا آخر في طول مواعيد الرنين المغناطيسي 

 .وهو وجود جهاز واحد في المستشفى
وحول خطط إدارة المستشفى لمواجهة مشكلة المواعيد يقول زيادات، إن العيادات متوفرة وعدد 

مليات والمكان، الفتا إلى أن الموقع األطباء جيد لكن هناك بعض المخرجات كقلة عدد غرف الع
 .الجغرافي للمستشفى يحول دون إمكانية التوسعة

وقامت إدارة المستشفى مؤخرا بشراء جهازي تصوير طبقي لقسمي األشعة والطوارئ وبدال من الصور 
، بحسب زيادات الذي ”أجهزة رنين مغناطيسي ٢العادية أصبحت إلكترونية وأصبح لدى المستشفى 

 .ن أمله في أن يسهم ذلك ايجابا على المواعيدأعرب ع
كما يسعى المستشفى إلى تفعيل الحجز اإللكتروني بحيث يتمكن المريض حجز موعده واختيار 
الطبيب من البيت وفق زيادات، آمال من المواطن أن يلتزم بالموعد ويأتي على موعده، وخالف هذا 

 .يخسر فرصته
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 قبول جميع المتقدمين من شتوية التوجيهي وال قوائم لمسيئي االختيار
 

أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد االلكتروني قبول جميع الطلبة الذين تقدموا بطلبات  -امان السائح
طالبا وطالبة، بحيث لن تكون هناك أي قائمة لمسيئي  9٠9١التحاق بالجامعات الرسمية وعددهم 

 .ار للدورة الشتوية الحاليةاالختي
ووفقا لقرار مجلس التعليم العالي، يستطيع جميع الطلبة المرشحين للقبول تقديم طلب إنتقال من 
تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى، وذلك ضمن الحدود الدنيا لمعدالت القبول التنافسية 

ل اعتبارا  من صباح اليوم األحد، ، ووفق الشروط الخاصة بتقديم طلبات االنتقا٣١٠8للدورة الشتوية 
 .وحتى الساعة الثانية عشرة من مساء يوم غد اإلثنين

ويقوم الطالب عند تقديم طلب االنتقال باستخدام البيانات المثبتة في الرسالة النصية للقبول الموحد 
 .وحد، والتي استخدمها سابقا  في عملية تقديم طلب القبول الم(اسم المستخدم، والرمز السري)

كما ان تقديم الطلب ال يعني بالضرورة الموافقة على عملية االنتقال، حيث سيؤخذ في االعتبار أي 
 .أثر سلبي على عملية القبول في جامعات األطراف

وتعتمد عملية االنتقال من تخصص إلى آخر أن يكون معدل الطالب مساويا  أو أعلى من معدل 
، و توفر الشواغر في ٣١٠8سب معدالت الدورة الشتوية القبول التنافسي للتخصص المطلوب، وح

 .التخصص المطلوب، وموافقة مجلس التعليم العالي على عملية االنتقال
وأعلنت الوحدة انه إذا تمت الموافقة على االنتقال ألي من التخصصات المطلوبة في طلب اإلنتقال، 

 .المطالبة بالعودة إليهفسيتم إلغاء قبول الطالب في التخصص السابق، وال يحق له 
كما سيتم إعالن أسماء الطلبة الذين تمت الموافقة على انتقالهم على الموقع االلكتروني لوحدة تنسيق 

 .القبول الموحد، وصفحتها الرسمية على الفيس بوك
، ٠١7٠، مؤتة 119، اليرموك ٣7١9األردنية : وكانت قد وزعت االعداد على الجامعات كالتالي

، الحسين بن طالل ٣١19، البلقاء التطبيقية 9١9، ال البيت 9٣٠، الهاشمية ٠1٠ا التكنولوجي
 89٢، العلوم اإلسالمية ٢٠٠، الطفيلة التقنية 8٣9

 

 شؤون جامعية ومحلية

 السبيل ص أولى -5الغد ص  -3الدستور ص  -5/الرأي ص أولى

 صدى الشعب ص أولى
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 جامعات 7بالتوجيهي على البرنامج الموازي في  0.46 - 06قبول معدالت 
 

 -% 9١)لين على معدالت قرر مجلس التعليم العالي الموافقة على قبول الطلبة األردنيين الحاص
على برنامج البكالوريوس (٣١٠9)في شهادة إمتحان الثانوية العامة الدورة الشتوية للعام %( 9938

الموازي فقط في جـامعــة مؤتة وجامعة آل البيــت وجامعـة الحسين بن طالل وجامعة الطفيلة التقنية 
في  ٣١٠9/٣١٠8اني للعام الجامعي على الفصل الدراسي الث( فرع العقبة)والجامعة األردنية 

على آاّل تتجاوز الجامعة %( 97)التخصصات التي فيها مقاعد شاغرة والتي معدل القبول فيها 
من عدد المقبولين في التخصصات الراكدة %( ٢١)الطاقة اإلستيعابية للتخصص، وبما ال يزيد على 

 .والمشبعة
الموحد التابعة له  بإجراء المناقالت بين الطلبة وفي ذات السياق كلف المجلس وحدة تنسيق القبول 

من  ٣١٠9المقبولين ضمن قوائم القبول الموحد بعد صدور نتائج القبول الموحد الدورة الشتوية للعام 
تخصصات ذات معدل تنافسي أعلى إلى تخصصات مساوية أو أدنى في المعدل التنافسي في نفس 

 .لبرمجية التي تم إعدادها لهذه الغايةالجامعة أو في أي جامعة أخرى من خالل ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3الدستور ص 
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 مجلس التعليم العالي يوجه بإعادة تصميم الخطط الدراسية للسنة الجامعية األولى
 
 

ناقش مجلس التعليم العالي في اجتماع له اليوم السبت برئاسة الدكتور وليد المعاني بند مراجعة 
سنة تحضيرية، والتي وردت في االستراتيجية  متطلبات وأنظمة بعض التخصصات الُمَعينة لتشتمل

 .٣١٣7- ٣١٠9الوطنية لتنمية الموارد البشرية 
وهدف االجتماع وفق بيان صادر عن المجلس الى مناقشة توفير فرص قبول عادلة تحقق المساواة 

ن التكيف للطلبة بناء  على الجدارة والقدرات وتأهيلهم لاللتحاق بالسنة الثانية بكفاءة عالية وبما يضم
 .مع متطلبات التخصصات والبرامج ذات األهمية القصوى من معرفة ومهارات

ووجه المجلس الجامعات للبدء بإعادة تصميم الخطط الدراسية للسنة األولى في جميع البرامج 
والتخصصات لدرجة البكالوريوس ُتمّثل فيها السنة األولى سنة تحضيرية وبما يضمن نتاجات تعليمية 

ة عالية، على أن تطبق السنة التحضيرية بداية الفصل األول من العام الجامعي ذات جود
كما وجه إلدراج مساقات في السنة التحضيرية تتطلب تفوقا  علميا  أساسيا  وقدرات ٣١٠١/٣١٠8

دراسية، على أن يتم استخدام وسائل تدريس متقدمة يتخللها عمليات تقييم ومتابعة دورية، وكذلك 
نات ُمَشددة قادرة على تقييم استعداد الطلبة في نهاية السنة التحضيرية لالنتقال إلى تصميم امتحا
 .السنة الثانية

وناقش المجلس التقرير المقدم من اللجنة المكلفة من مجلس التعليم العالي بإجراء دراسة حول 
جاء استجابة لتنفيذ االستغالل األمثل للموارد في الجامعات وكفاءة الموظفين العاملين فيها، والذي 

، وقرر رفع ٣١٣٣ - ٣١٠9من خطة تحفيز النمو االقتصادي ٢المرتكز رقم  9المشروع رقم 
رساله للجامعات األردنية الرسمية لالستفادة  التقرير إلى مجلس الوزراء لالطالع على ما ورد فيه وا 

 .منه
الختامية والدعم الحكومي وارتكزت الدراسة على تحليل ثمانية محاور هي الموازنات والحسابات 

والوحدات اإلنتاجية التي تمثل استثمارات تدخل ضمن موازنة الجامعات والخدمات المساندة التي 
تمتلكها الجامعة التي ال تدخل ضمن األهداف الرئيسية في الجامعة والموارد البشرية واالستفادة من 

لغاء الت خصصات و الموجودات و المؤسسية التقدم التقني في األعمال اإلدارية واستحداث وا 
 .والحاكمية

 3/ولىاألنباط ص أ -0السبيل ص  -5الغد ص  -بترا

 3صدى الشعب ص 
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كما ناقش المجلس أوضاع الطلبة األردنيين الملتحقين في الجامعات السودانية في ظل الظروف 
األمنية الراهنة التي تشهدها السودان الشقيقة، وطلب تزويده بمعلومات إضافية عن تخصصات 

مبحث التربية اإلعالمية للطلبة كمتطلب الطلبة ومدد دراستهم، مؤكدا من جانب آخر ضرورة طرح 
 .إجباري وبناء قدرات مجموعة من األساتذة الجامعيين على مفاهيم التربية اإلعالمية والمعلوماتية

ووافق المجلس خالل االجتماع على تجديد تعيين الدكتور معتز الشيخ سالم رئيسا  لجامعة فيالدلفيا 
الثاني الماضي، كما وافق على تغيير مسمى قسم نظم كانون  ٣1لمدة أربع سنوات اعتبارا  من 

بجامعة اليرموك ليصبح نظم (كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب/المعلومات الحاسوبية
كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب / المعلومات، وتغيير مسمى قسم نظم المعلومات اإلدارية

سمى برنامج نظم المعلومات اإلدارية ليصبح تكنولوجيا ليصبح تكنولوجيا المعلومات، وتغيير م
لغاء قسمي هندسة البرمجيات، وشبكات وأمن المعلومات في كلية تكنولوجيا (معلومات األعمال، وا 

 .المعلومات وعلوم الحاسوب بالجامعة نفسها
خصص كما وافق المجلس لجامعة اليرموك على إنشاء مسارات جديدة في قسم اللغات الحديثة هي ت

لغة إنجليزية،  –لغة المانية / لغة إنجليزية، تخصص اللغات الحديثة  –لغة إسبانية / اللغات الحديثة
 .لغة إنجليزية –لغة فرنسية / تخصص اللغات الحديثة

ووافق المجلس على دمج تخصصي هندسة المياه والبيئة والهندسة المدنية في كلية هندسة الموارد 
لمانية األردنية ليصبح تحت مسمى قسم الهندسة المدنية والبيئة ضمن الطبيعية في الجامعة األ

 .مسار هندسة المياه والبيئة، مسار الهندسة المدنية)مسارين في مستوى السنة الخامسة هما 
بالمئة في امتحان شهادة  99ر8 -9١وقرر المجلس قبول الطلبة األردنيين الحاصلين على معدالت 

على برنامج البكالوريوس الموازي فقط في جـامعات مؤتة  ٣١٠8الثانوية العامة الدورة الشتوية للعام 
الدراسي الثاني  على الفصل" فرع العقبة"وآل البيــت والحسين بن طالل والطفيلة التقنية واألردنية 

 97في التخصصات التي فيها مقاعد شاغرة والتي معدل القبول فيها  ٣١٠9/٣١٠8للعام الجامعي 
بالمئة من عدد  ٢١بالمئة على أاّل تتجاوز الجامعة الطاقة االستيعابية للتخصص، وبما ال يزيد على 

 .المقبولين في التخصصات الراكدة والمشبعة
لقبول الموحد بإجراء المناقالت بين الطلبة المقبولين ضمن قوائم القبول وكلف المجلس وحدة تنسيق ا

من تخصصات ذات معدل  ٣١٠8الموحد بعد صدور نتائج القبول الموحد الدورة الشتوية للعام 
تنافسي أعلى إلى تخصصات مساوية أو أدنى في المعدل التنافسي في نفس الجامعة أو في أي 

 .ة التي تم إعدادها لهذه الغايةجامعة أخرى من خالل البرمجي
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 بحث التعاون بمجال البحث العلمي مع هنغاريا

 
بحث وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني لدى لقائه امس 

ت في مجال البحث العلمي بين السبت، السفير الهنغاري بعمان تشابا تسيبيره، سبل تعزيز العالقا
 .الجانبين 

ودعا المعاني خالل اللقاء الى تنظيم مؤتمر مشترك بين االردن وهنغاريا لتشجيع التبادل الثقافي 
 .والعلمي بين البلدين، مقدرا في الوقت نفسه المنح المقدمة من الحكومة الهنغارية للطلبة األردنيين

الطلبة األردنيين الدارسين بهنغاريا جيدة جدا ، الفتا الى أن  وأشار الى ان المالحظات التي تصل عن
 .عملية اختيار الطلبة األردنيين تمر بعدة مراحل وتدقيق وصوال  الى هذه الحالة األكاديمية المتميزة

وأكد اهمية زيادة التبادل والتعاون وفتح المجال للطلبة الهنغاريين للدراسة في الجامعات األردنية نظرا  
ا تتمتع به مؤسسات التعليم العالي األردنية من سمعة جيدة ومستوى متميز، اضافة الى جو األمن لم

 .واألمان واالستقرار الذي يشهده األردن وهو ما يوفر بيئة دراسية اكاديمية مناسبة
من جهته أكد السفير الهنغاري ان التعاون بين البلدين متميز، وان االردن من أكثر الدول التي 

 .صل على منح تعليمية من الحكومة الهنغاريةتح
طالب  ٣1١١وقدر السفير عدد الطلبة االردنيين الذين تقدموا للمنح الهنغارية هذا العام بنحو 

 .وطالبة، مؤكدا ان عملية المنح واختيار الطلبة تسير وفق األسس المعتمدة
المستويات والتخصصات منحة في جميع  9١١وتقدم الحكومة الهنغارية لألردن سنويا  نحو 

 .طالبا وطالبة 1٠٢األكاديمية، ويبلغ عدد الطلبة االردنيين الذين يدرسون في هنغاريا نحو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3ص الدستور  -5الرأي ص 
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 عدد طلبات االلتحاق بالجامعات الرسمية 8155

 
ة الثانوية ادة الدراسهبلغ عدد طلبات االلتحاق اإللكترونية بالجامعات األردنية الرسمية لخريجي ش

 9٠77المقدمة لوحدة تنسيق القبول الموحد، )، ٣١٠9/٣١٠8)الدورة الشتوية ( يهالتوجی)العامة 
 .طلبا، وفق مديرة الوحدة خولة عوض

 
وكانت عملية  .، إعالن قائمة المقبولين مطلع األسبوع المقبل“الغد“وتوقعت عوض، في تصريح لـ

عشرة من ليلة أول من أمس، فيما بدأت صباح االثنين ت عند الساعة الثانية هتقديم الطلبات انت
 .الماضي

 
يشار إلى أن الدورة الشتوية ال تتضمن مقاعد لتخصصي الطب وطب االسنان، وال استثناءات أو 

وكان مجلس التعليم العالي حدد عدد الطلبة   .تخصيصات أو أي من المكارم الملكية السامية
يئة اعتماد هطالبا  وطالبة، وذلك بناء على تنسيب  ٠98٠8ية بـم في الجامعات الرسمهالمتوقع قبول

فما %  97وال يزيد عدد الطلبة الحاصلين على معدالت  .اهمؤسسات التعليم العالي وضمان جودت
 .طالبة وطالبا ٠9١1٢فوق عن 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3الغد ص  
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 «العفو»تـلغـي عقـوبـات الطلـبــة والموظفين تماشيا مع « آل البيـت»
 
 

رر مجلس العمداء في جامعة آل البيت ، الغاء العقوبات التأديبية بحق الطلبة والعاملين ، تماشيا ق
 .مع قانون العفو العام الذي صدر مؤخرا

 
وقرر مجلس العمداء استناد ا إلى الصالحيات المناطة بمجلس العمداء ، إلغاء العقوبات التأديبية عن 

 .م، على أن ال يترتب على الجامعة أية التزامات ٠٣/٠٣/٣١٠9الطلبة والتي صدرت قراراتها قبل 
 

كما قرر إلغاء العقوبات التأديبية الصادرة بحق العاملين في الجامعة من أعضاء هيئة التدريس 
للعقوبات التي صدرت قراراتها من « التنبيه، واإلنذار بأشكاله المختلفة»: واإلداريين والمتمثلة بـ

م، على أن ال يترتب على الجامعة أية التزامات مالية أو ٠٣/٠٣/٣١٠9م وحتى ٠٣/٠٣/٣١٠7
 . قانونية أو إدارية

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2األنباط ص  -3الرأي ص  
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 مبادرة شبابية تسهل العملية التعليمية على طلبة الجامعات" إعارة"

 
و ه، و“ةإعار ”أطلق الطالبان رجا الشرعة وعبدالرحمن حادر من جامعة آل البيت، مبادرة أو مشروع 

يل العملية التعليمية على الطالب، والحد من هتس هدف منه، ال“خدمي طالبي”نظام مكتبة معدل 
   .دهاإلنفاق وتوفير المال والوقت والج

ا الطالب األوائل على مستوى هجاءت الفكرة من مشكلة صنف”وحول الفكرة، يقول الطالب الشرعة 
دف المشروع، بحسب الشرعة، إلى توفير هوی .“معةي األسعار داخل الجاهالجامعات األردنية، و

داخل  ه، وبسعر أقل من السعر الذي تباع ب“إعارة”جميع األدوات الالزمة للطالب الجامعي بنظام 
رجاعهمن داخل  هالجامعة؛ حيث يسمح للطالب باستعارة كل يلزم في الوقت المحدد  هذه المكتبة، وا 

  .وبسعر رمزي الذي يحدده الطالب، بنظام اشتراك فصلي
 

ندسات هاآلالت الحاسبة وال: و األشياء المكلفة ماديا مثلهف هالذي سيتم إعارت“ المنتج”أما 
لكليات العلوم، وكتب متطلبات جامعية “ الب كوت“للتمريض، و“ الب كوت“ندسة وهومساطر ال

تصلح لإلعارة  سيتم بيع األشياء التي ال هوأوضح الطالب حادر أن .ا، بحسب الطالب الشرعةهوغير
ا، كما سيتم توفير خدمة همثل الدفاتر واألقالم وتصوير الكتب والوثائق للتخصص واأللوان وغير

يسمح للطالب باالستعارة من خالل ”: ، قال الشرعة“المنتج”وعن آلية عمل المشروع  .انترنت للطلبة
ج االسم على قاعدة البيانات دنانير، ومن خالل اشتراك الطالب يتم إدرا 7اشتراك فصلي ال يتعدى الـ

اء االشتراك يتم إرسال رسالة للطالب أو ها، وعند انتهوالمعلومات المطلوبة واألدوات المراد استعارت
ا، وفي حال عدم هاء االشتراك، ويرجى إرجاع األدوات المستعارة ويذكر اسمهتم انت هللمشترك بأن

 . نتجإرجاع األدوات المطلوبة يتم تغريم الطالب سعر الم
 
ا، والوصول إلى هسيتم إنشاء قاعدة بيانات وسيتم إدخال بيانات الطالب كافة علی هإن”وقال حادر “

داف هدف األساسي من األهذه العملية نكون قد حصلنا على الهطالب الجامعة كافة، ومن خالل 
 .“ب الجامعةي طالهمن خالل قاعدة البيانات نكون قد وصلنا لنقطة القوة؛ أال و”، مضيفا “الخاصة

، “إنجاز”في مسابقة تابعة لمؤسسة “ إعارة”ا مشاركة هومن: وبين الشرعة أن للمشروع إنجازات

 9الغد ص  
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مشروعا، وقد تم  ٠7١ل للمرحلة الثانية من همشروعا، وتم التأ ٠7١بحيث كان عدد المشاركين 
أما عدد  متطوعا إلنشاء القاعدة للمشروع، ٢١مشروعا، وتم تشكيل فريق عمل يضم  7١اختيار 

طالب من داخل جامعة آل البيت، وتم إنشاء حساب  ٠9١١المشتركين في المشروع فقد وصل الى 
للمشروع، وتم عمل تجربة لمدة سنة كاملة “ انستغرام“و“ فيسبوك”على موقعي التواصل االجتماعي 

   .ا أربع كليات من داخل جامعة آل البيتهللمشروع، والقت نجاحا كبيرا وشاركت ب
 
ذه اإلنجازات هرغم  هالمشروع عددا من الصعوبات والعوائق، بحسب الشرعة، مبينا أن هاجوو 

المتواصل وتقبل طالب الجامعة  هأقيم على أيدي أفضل لجان التحكيم، ونجاح هللمشروع ورغم أن
 .ات المختصةهما يزال يعاني من قلة الدعم المادي والمعنوي من قبل الج هكافة الفكرة، إال أن
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5،700 students eligible to join public universities — ministry 
 

 

 

A total of 8,160 students are eligible to enrol in public universities for the 

winter semester of 2019, the Ministry of Higher Education and Scientific 

Research announced on Saturday. 

 

The ministry said that 877 students were admitted to the University of 

Jordan, 776 to Yarmouk University, 171 to the Jordan University of Science 

and Technology, 943 to the World Islamic Sciences and Education 

University, 421 to the Hashemite University, 608 to Al al-Bayt University, 

2,076 to Al Balqa Applied University, 1,051 to Mutah University, 311 to 

Tafileh Technical University and 926 to Al Hussein Bin Talal University, 

the Jordan News Agency, Petra, reported. 

 

Last Saturday, the results of the Tawjihi (general secondary education 

certificate examination) winter session of 2019 were announced, with an 

overall pass rate of 52.4 per cent for all students who sat for the exams. 

 

The number of students who sat for the exam session stood at 62,642, of 

whom 32,830 passed, while the total number of students who registered for 

the session reached 73,133, Minister of Education and Higher Education 

Walid Maani stated in a press conference held to announce the results. 

 

The pass rate for the academic branches reached 53.3 per cent, with the 

scientific stream recording a rate of 54.3 per cent and the literary stream of 

52.1 per cent, while the success rate in vocational steams stood at 47.1. 

 

 

 

 

 

 

 2تايمز ص جوردان ال 
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 أين صندوق البحث العلمي من تطوير الصناعة والزراعة

 
 أحمد جميل شاكر

 
رغم توفر مبالغ كبيرة تقدر بماليين الدنانير بعد انشاء صندوق دعم البحث العلمي، والذي يتم تمويله 

ات الماضية، اال أنه لم تتخذ من حسم ما نسبته واحد بالمئة من ارباح الشركات على مدار السنو 
حتى اآلن أية خطوات عملية لالرتقاء بمستوى البحث العلمي والدراسات العليا ودعمهما ورفع 

 .مستواهما
بداية ال بد من تطوير البحث العلمي، وبخاصة التطبيقي منه والذي يخدم خطط التنمية المستدامة، 

اعة، وزيادة االنتاج من مختلف المحاصيل، وزراعة حيث نحلم بابحاث قابلة للتنفيذ بهدف تطوير الزر 
 .اصناف يمكن تصديرها للخارج ويكون مردودها المالي كبيرا

لقد نجحت بعض الشركات الزراعية في تطوير اصناف معينة من التمور في االغوار وتم تصديرها 
حاث علمية اخرى لتطوير وباسعار عالية الى االسواق االميركية واالوروبية، لكن ذلك نعتبره بداية الب

زراعة وانتاج مختلف انواع الخضار والفواكه، والحبوب التي تسد احتياجاتنا، ويمكن ان تجد اسواقا 
 .لها في الخارج

كم نتمنى ان تكون هناك دراسات وابحاث علمية لتخفيض تكاليف انشاء المساكن، واستغالل كل 
مة من شأنها الحد من استيراد مختلف المواد الخامات الموجودة في البالد واقامة صناعات متقد

االنشائية واالنتقال الى مرحلة التصدير، وان االمر يتطلب تطوير مركز بحوث مواد البناء والذي ما 
 .زال متعثرا منذ سنوات

حتى االن ما زال دور الجامعات االردنية والمؤسسات العلمية والصناعية والزراعية، وحتى الدوائية 
مجال البحث العلمي رغم ان البحث العلمي يمثل احد اهم وظائف الجامعة بحيث يتم محدودا في 

 .تسخير هذه االبحاث لخدمة المجتمع وليس بتوفير المخصصات المالية فحسب

 مقاالت

 1الدستور ص  
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مطالبة بتشجيع قيام جمعيات مهنية او تخصصية لغايات البحث 
ية بالتعاون مع الجامعات العالمية ومراكز البحوث وتنمية ثقافة البحث العلمي وانشاء الفرق البحث

 .العلمي وتهيئة المناخ المناسب له
جامعاتنا مطالبة باجتذاب اعضاء هيئة تدريس متميزين، لبرامج الدراسات العليا واعطائهم الحوافز 

يئة التدريس المتميزين في المادية والمعنوية، واالستفادة من برامج التعاون في تامين بعض اعضاء ه
مجاالت تخصصهم واتاحة الفرص لبعض طلبة الدراسات العليا المتميزين لقضاء فصل او اكثر في 

 .جامعات اخرى لتنويع الخبرة في البحث العلمي
حتى االن تم تمويل دراسات حول واقع مرض السكري في المملكة، وان النتائج كانت في غاية 

يتم وضع جدول اولويات للدراسات تشمل امورا اخرى تهمنا في مجاالت االهمية واننا نأمل ان 
استغالل الخامات الطبيعية في المملكة وفي مقدمتها الصخر الزيتي واليورانيوم والنحاس بحيث تكون 

 .كل االبحاث العلمية مسخرة لخدمة المجتمع وفي جميع مجاالت التنمية المستدامة
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 وحاجات سوق العمل.. قبولون وخريجونم

 
 لما جمال العبسه

 

منذ سنوات مضت والحكومات المتعاقبة تؤكد على اهمية اجراء دراسات لمعرفة حاجات سوق العمل 
من خريجي الجامعات االردنية، فال دراسة صدرت وال منهج واضحا اتبع في تخريج ما يتواءم مع 

جي الجامعات االردنية في طابور انتظار الوظيفة، بعضهم متطلبات السوق، عشرات االالف من خري
استسلم لالمر الواقع فرفض البطالة وعمل في المهن الحرة، واخرون ركنوا الى حالهم عّل سهم 

في هذه االيام تخرج فوج من طلبة التوجيهي، في انتظار قبولهم في .الوظيفة الشاغرة يصيبهم
ظ في احداها فهناك جامعات خاصة، وذلك اعتمادا على الجامعات الحكومية ومن لم يسعفه الح

معدالتهم والتخصصات المتوفرة، وفي استقراء شامل للتخصصات في الجامعات الرسمية والخاصة 
على امتداد المملكة، فانها متشابهة لحد التطابق احيانا، فمن لم يسعفه الحظ بادارة االعمال مثال في 

ديل إما بنظام الموازي في الجامعات الحكومية، او ان يحجز احدى الجامعات الحكومية فهناك ب
مفاهيم متعددة تغيرت ضمن منظومة التعليم العالي على مستوى .مقعدا له في جامعة خاصة، وهكذا

عالمي، ولكن ال زلنا متشبثين بما لدينا، كما ان العالم ادخل التطور التكنولوجي في كل التخصصات 
النصيب المفروض من هذا االمر، فال زالت هناك كليات تخرج طلبة تكدسوا  الجامعية وايضا لم ينلنا

على مقاعد العاطلين نظرا لكفاية سوق العمل المحلي من هذه المجاالت وال نخطئ ان قلنا في الدول 
ان من اهم قواعد التنمية االقتصادية حول العالم اجمع هو توفير فرص العمل للشباب .العربية كذلك

منهم بالطبع خريجو الجامعات، ولتحقيق ذلك كان المفهوم الذي اجمع عليه خبراء دوليون العاطل و 
ضرورة اعادة النظر في نظام التعليم العالي بعد ان تتم دراسة واقع حال سوق العمل في اي دولة من 
الدول، ومن ثم تحفيز خريجي الثانوية العامة من خالل تغيير وجهة نظرهم حول الجديد والخوف 
منه،  وتشجيعهم على دراسة مجاالت حديثة تدرج في الجامعات تضمن حصولهم على العمل فور 

ومن هذا المنطلق نعيد مرة اخرى اهمية اجراء دراسة معمقة تتضمن البحث في .اتمامهم الدراسة
التخصصات التي ال مجال للتوظيف فيها حتى عشر سنوات من اآلن والغاء قبول طلبة جدد فيها، 

افة الى دراسة واقع سوق العمل حاليا وتطوراته مع االخذ بعين االعتبار التخصصات المطلوبة باالض
حاليا والمتوقع زيادة الطلب عليها مستقبال الدراجها ضمن التخصصات، مع التأكيد على اهمية ان 
 يكون هناك دور فاعل للقطاع الخاص في كافة المجاالت من خالل تزويد المعنيين بحاجاتهم من

 .التخصصات لملء الشواغر لديهم

 20الدستور ص  

 

 

 



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

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

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

33 

 

 العبث بالتعليم
 

 زياد الرباعي
 

مقولة قديمة ومتوارثة ، بأن االستراتي جيات والخطط واالهدا ف تتغيير مع تغير المسؤو ل، وخاصة 
ساعمل على تعديل »نئيه الوزير، فال ثوابت في القوانين واألنظمة، وكل جديد على اإلدارة يقول لمه

وعلى هذا المنوال يكون التعليم العام والعالي،وال يزال   القانون والنظام، وسأعد استراتيجية جديدة
المواطن، سواء ولي أمر أو طالب أو معلم، يعيش الحالة الضبابية والرمادية، فاألولى تعني عدم 

يا التعليم، فالرؤية غائبة، وال تظهر إال وضوح الرؤية، والثانية تعني عدم وضوح المواقف إزاء قضا
برغبة المسؤول االول، وعلى هواه، والموقف يحدده أيضا المسؤول االول، وألن المسؤول والرجل 
االول في أي وزارة يتغير بسرعة قبل ان يجف حبر قوانينه المعدلة وخططه، فإن الفوضى هي 

تخطيط ومناهج وغيرها،وخطورة األمر الطاغية في كل اإلجراءات، ورغم وجود مجالس وهيئات 
واضحة في التعليم العام والعالي، والنتيجة كما هو معروف تراجع المستوى التعليمي ومخرجاته 

اسئلة الناس واضحة  .وجودته، نتيجة العبث الحاصل فيه والقرارات المتغيرة بين عشية وضحاها
ن كانت هناك إجابات على بعضها، فمن يضمن بقا ء اإلجراءات على حالها،وديمومة وصريحة، وا 

القرارات إذا ما تغير المسؤول األول؟ هل سيتم حوسبة التوجيهي؟ والجميع في الميدان التربوي يعلم 
استحالة ذلك في المدى المنظور، لعدم توفر البنى التحتية، ليس في التربية فقط، بل في الجامعات 

حدا؟ أم سيكون هناك دورات متتالية وفق رغبة هل سيبقى التوجيهي فصال وا .وال مستوى المملكة
الطالب ؟ هل سنعود للسنة التحضيرية لكل التخصصات ؟ وهل اإلجراءات ستكون ذات جدوى 
ويمكن تطبيقها في تخصصات كالفنون واالعالم والهندسة، وخاصة بعد التراجع عن السنة 

لة ان االجتهادات كثيرة ويصعب المشك .التحضيرية في الطب وطب االسنان والعودة للنظام القديم
تطبيقها في الميدان، وقد إنتهت حقبة الُحزم في المدارس واالدارات المدرسية لم تستوعبه جيدا، 
وادخلت الطلبة في دوامة يصعب الخروج منها، وأثرت سلبا على اختيارات الطلبة في التعليم العالي، 

على األقل اداريا، وها هي التربية والتعليم العالي  وعادت عنه التربية بعد قرابة العقد من تجربة فشلت
توجيهي فصل واحد أم دورات، محوسب أم ال، وفي أي ..يعودان الى نفس الدوامة من االحاجي

مواد،سنة تحضيرية أم ال ؟ وعلى هذا المنوال سائرون مع كل تغيير حكومة ووزير والتعليم يدفع 
 .الثمن والطلبة في حقل من التجارب

  .الرأي ص  
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 ماذا عن حاجات الخريج؟ 

 

 

 مجدوبة يعقوب أحمد. د

ماذا عن حاجات الخريج؟ ُكثٌر هم من يتحدثون عن حاجات سوق العمل وعن متطلّبات الجهات 
منذ أكثر من عقدين  .الُموظِّفة فيه، لكن من يتحدثون عن حاجات الخريج ومتطلباته هم قّلة قليلة

  .نسمع الكثير عن ضرورة المواءمة بين مخرجات التعليم الجامعي وحاجات سوق العمل ونحن
 

والحديث هنا ُمؤّداه أن الجامعات وكليات المجتمع ال بد لها عند وضع الخطط الدراسية لبرامجها أو 
عند تعديلها من التأكد من أن المهارات التي يكتسبها الطلبة في أثناء دراستهم هي تلك التي 

ولكثرة ما تم ترديد هذا المطلب وتكراره على مسامعنا، من  .يحتاجونها في سوق العمل بعد تخرجهم
قبل الجهات الُموظفة نفسها والمسؤولين في القطاعين العام والخاص والباحثين والكتاب والصحفيين، 

رت تبذل قصارى آمّنا جميعا  بهذه المقولة وباتت المؤسسات التعليمية تأخذها على محمل الجد، وصا
جهدها لتعديل برامجها وتطويرها بهدف تمكين طلبتها من امتالك المهارات التي تساعدهم على إيجاد 

بمعنى آخر تقّبلت مؤسسات التعليم العالي هذا  .وظيفة بعد التخرج وعلى النجاح واإلبداع فيها
درة على االستجابة، المطلب دون نقاش، ومعظمها يحاول، بكل ما أوتي من فهم لألمر وخبرة وق

  .لعمل المطلوب في هذا السياق
 

ومعظمها قام بتعديل خططه االستراتيجية، ومناهجه، ونتاجات التعلم المرتبطة ببرامجه، وأساليب 
ال نقول أنها كّلها نجحت في تحقيق  .تدريسه من أجل تحقيق المواءمة بين مخرجاته وحاجات السوق

لمستطاع، بفعل الضغوط الكثيرة التي تمارس نتيجة للترويج لفكرة المرجو، لكنها كّلها تحاول قدر ا
بالمقابل، ال نسمع كثيرا  عن ضرورة تلبية السوق لحاجات الخريجين؟  .«تلبية حاجات السوق»

الحديث هنا يطول ويتشعب ويتداخل، بيد أنني أود إثارة النقاط الثالث اآلتية لتوضيح مفهوم مسؤولية 
أوال ، مهما حاولت مؤسسات التعليم العالي فهي لن تستطيع تلبية كل حاجات  .السوق تجاه الخريجين

السوق من ناحية، وتوفير كامل المتطلبات المتعددة لكل مؤسسة من مؤسساته على حدة من ناحية 
فالسوق ليس كيانا  واحدا  متجانسا  وليست كل متطلباته معروفة ومحددة بدقة أو حتى . أخرى

من باب مسؤوليته المجتمعية ومن باب حرصه على  –فال بد من أن يقوم السوق  ومن هنا .متشابهة

  72الرأي ص     
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مصلحته هو ومصلحة البلد أو البلدان التي ينتمي إليها والتي يعّد االستقرار االقتصادي واالجتماعي 
للتعليم الذي تقوم به مؤسسات « تكميلي»بدور  –والسياسي فيها أحد أهم أركان سالمته ونجاحه 

 .العالي عن طريق تحمل مدة وكلفة التدريب والتأهيل للخريجين الذين تنقصهم بعض مهاراته التعليم
ثانيا ، مشكلة  .ليس صحيحا ، وال صحّيا ، أن تتحمل مؤسسات التعليم العالي وحدها الجهد والكلفة

العمل  اإلمساك بطرف الخيط الذي ُيمّكنهم من البدء في: العديد من الخريجين تكمن في نقطة البدء
المعضلة األزلية لمعظم  .واكتساب الخبرة التي تتيح لهم المنافسة في السوق ثم الّنمو فيه والّترقي

فإذا  .التي تؤهلهم للتقدم لمعظم الوظائف المعلن عنها« الخبرة»الخريجين تكمن في أنهم ال يمتلكون 
ذا كان معظم الخريجين ال  كان من أهم شروط التقدم للعديد من الوظائف وجود خبرة عند المتقدم، وا 

مسؤولية من : يمتلكون الخبرة، فكيف يتمّكن هؤالء من العثور على فرص عمل؟ والسؤال هنا هو
إكساب الخريج الجديد الخبرة الالزمة لتقّدمه لوظيفة شاغرة؟ ثالثا ، في الوقت الذي يشكو فيه العديد 

لمهارات التي تؤهلهم لاللتحاق بالوظائف من مسؤولي القطاع الخاص من أن الخريجين ال يمتلكون ا
المتوافرة في السوق، يشكو العديد من الخريجين الذي يمتلكون أرفع المهارات وأشملها وأكثرها تلبية 

والحديث هنا ليس فقط  .قلة رواتبها( قّلة فرص العمل في السوق، وب( أ: لحاجات السوق من أمرين
وطنية، والذين يمتلكون أفضل المهارات وأرقاها، بل عن عن أفضل شرائح الخريجين من جامعاتنا ال

أبنائنا وبناتنا الذين يتخرجون من أحسن الجامعات العالمية ويتحملون هم وذووهم كلف التعليم 
يبدعون ويتميزون، ثم يتخرجون ويعودون فيصطدمون بسوق شحيح الفرص شحيح . الباهظة
فوقين المبدعين، ومسؤولية من هي إعطاؤهم مسؤولية من هي توفير فرص العمل للمت .الرواتب

الرواتب التي يستحقونها؟ وبعد، فالحديث عن تلبية حاجات السوق أمر مشروع ومهم؛ لكن الحديث 
والصورة ال تكتمل، والعدالة ال تتحقق إال  .عن حاجات الخريجين أمر ال يقل عنه مشروعية و أهمية

 ن حاجات الفئتين معااألصل أن نتحدث ع .بالحديث عن األمرين معا  
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 التمييز والمحاباة في القبول في الجامعات األميركية العظمى
 

 حسني عايش
 

 ٣١٠8/٠/9ا في جريدة الغد الغراء في هاية الدراسة المحدودة التي نشرتهكنت قد وعدتكم في ن
اة، في القبول في الجامعات ارفارد، بدراسة إضافية عن التمييز والمحابهعن تعليم القانون في جامعة 

ا جمعيات هتدير – لية ال خاصةهي جامعات أهاألميركية العظمى، أو ما يسمى بجامعات النخبة، و
فألول مرة ومنذ أربعين سنة من المحاولة، ... ارفارد، ييل، وستانفورد، وبرنستونهمثل  –لية هأ

ذلك بعد نقل الموضوع إلى و . اهذه الجامعات إلى الكشف عن كيفية قبول الطلبة فیهتضطر 
لقد قبلت  ) “Education: ٣١٠9/٠٠)وائج ومليسيا كورن هنيكول  –تتساءل صحفيتان  .القضاء
ا ولكن هتقدموا لاللتحاق ب 9٣919طالبا  وطالبة من بين  ٠89٣ذا العام هارفارد في هجامعة 

لذي يفحص كيف سيتغير بأوامر القضاء ا ه، غير ان“ا ذلك سر طويلهالكيفية التي تقرر ب
ارفارد هسوف ُتجبر . ا الطالبيهلتشكيل جسم –ا هوغير –تستخدم جامعات النخبة، العنصرية 

ا طلبة هالقضية المنظورة اآلن رفع .ا في القبولها على الكشف عن تفاصيل سياستهوأمثال
ا هم لمعايير أعلى بينما تخففها تخضع قبولهارفارد ألنهأميركيون من أصل آسيوي ضد جامعة 

و أحد عناصر القبول الكثيرة التي هاألصل / ارفارد تنكر ذلك مدعية أن العنصرهولكن . مهلغير
ذه الجامعات هإن أنظمة القبول في ) ٣١٠9/٠٠/٣في الغد )يرد أحد األساتذة بيتر سنجر  .اهتعتمد
لقى ذه الجامعات تتهالمتضررون أن  ها، فيرد علیهو حق لها من انتقاء أفضل الطلبة، وهتمكن

ذه الجامعات هلقد ظلت  .ا اإلقصاء واالستثناءهماليين الدوالرات من الحكومة الفيدرالية فال يحق ل
ا بالكشف هور إلى اليوم، على الرغم من مطالبتهتخفي أنظمة أو شروط القبول عن الطلبة والجم

ت الدعوى على ا لم تفعل، ولم تفعل إلىُ  أن رفعها، إعماال لمبدأ الشفافية اإلنساني، ولكنهعن
ا ظلت ترفض هذه األسس، ولكنهما الحق في معرفة هإن ل. ارفارد بالتمييز والمحاباة في القبوله

ا ظلت تقبل طلبة هأن –مثال   – ومن ذلك. ا وبتواطؤ مع السلطات الرسمية المعنيةهاإلفصاح عن
 SAT) ي الساتوالمتبرعين للجامعة، بعالمات ف) Alumni) رياضيين وأبناء أو بنات الخريجين

وترفض الطلبة األميركيين من أصل آسيوي أو التيني مع . مه، أدنى من عالمات غير(يهكالتوجی
م هظلت الجامعة تتبجح بالخصوصية، وبإساءة الناس لف. م أفضلهم أعلى، وملفاتهأن عالمات

  5الغد ص     
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ين وبعد الكشف عن ملفات الطلبة المقبول .اهم فرصة االطالع علیهالمعلومات إذا أتيحت ل
م في هوالمرفوضين تبين أن الموظفين في إدارة القبول الذين يقرأون ملفات الطلبة التي تضم عالمات

م، هم، وأبحاثهالسات، والمدارس، وتوصيات المعلمين والمعلمات، ونماذج من كتابات
ة /ذا طالبهعلى طرف الملف، ف هم ويضعونها ما يخطر على بالهيستنتجون من.. مهونشاطات

ة، أو هحس بالفكا هة، أو لدی/ة شجاع/ة، وذاك طالب/ادئهة، وذاك /ة خجول/ذا طالبهة، و/ذكي
ا المراجع من تحليل هيشتق) Rating Personal)تدريج / ويحصل كل متقدم على درجة. العطف
ذا كان يتم قبول أبناء وبنات الخريجين واألساتذة والمتبرعين هومع . هفيقبل أو يرفض بموجب هملف

على الرغم من ذلك، فأحد الطلبة السباحين قبل في الجامعة على الرغم من أن ... والرياضيين
بينما رفض آخرون بعالمة  ٠١8١،كما قبل مصارع بعالمة  ٠9١١من  81١في السات  هعالمت
م هم ومنابتهذه الجامعة تصنف الطلبة حسب أصولهلقد تبين أن دوائر القبول في  .كذاه،و ٠٢١١
ثرية،  هالتيني عائلت... أصلي، أبيض، أسود، بورتريكي، أسيوي/ أميركي: م اإلجتماعيةهوطبقات

م جميعا  أميركيون، ثم ترتب األمور إحصائيا ، هبنت متبرع للجامعة، مع أن/ بنت عامل، ابن/ ابن
 –بعد أن اطلعت  .ا أي داللةها ال يرى فیهمها ذات داللة، ومن ال يفها قد يجد أنهمهمن يف

ال يوجد تمييز مقصود ضد  هة التربية والتعليم على القبول ألول مرة، اعلنت أنوزار  –تحت الضغط 
م لم يستفيدوا من القبول نتيجة األخذ بتفضيالت للرياضيين، هاألميركيين من أصل آسيوي، لكن
ا هارفارد أن أسس القبول التي تعتمدهوقد وافقت على قول .. مهوأبناء الخريجين والمتبرعين وبنات

لماذا يقبل قطعان : ذا الكالم فقالهارفارد احتج على هلكن أحد خريجي  .التبرع للجامعة تشجع على
أبناء )إن أطفال ”: هلين في أفضل جامعاتنا؟ فردت الجامعة علیهاألطفال غير الجيدين وغير المؤ

ذا الجواب أحد أعضاء هلم يعجب  !!!م من أقوى الطلبة في البالدهخريجينا وخريجاتنا ( وبنات
 ليستمر بعض الجامعات  ُ ) Cast system)ل نحن بحاجة إلى تعليم طبقيه: جلس الشيوخ فقالم

م التي تقدموا هذا األساس؟ عندما سمح للطلبة المقبولين فقط باإلطالع على ملفاتهفي القبول على 
 اهأين توصيات معلمينا ومعلماتنا؟ أين عالمات السات؟ يبدو أن: شينها للقبول تساءلوا مندهب

لو كنت : م قالهم حتى أن أحدهلقد فوجئوا بالتعليقات التي كتبت عن. ليست ذات قيمة في القبول
 .ارفاردها في الجامعة، لفكرت مرتين قبل االلتحاق بجامعة هالشروط التي قبلت ب/ أعرف الظروف

لدرجة  زت النزعة نحو حرية اإلطالع على ملفات الطلبة الخاصة بااللتحاق أو القبول الجامعات،ه
ا قد يتسبب لبعض هذه الملفات، مدعين أن االطالع علیهددوا بتدمير ها هأن بعض المسؤولين فی
ذه هومن غرائب القبول في  .ا من تعليقاتهم جراء ما كتب على بعضهالطلبة بصدمة نفسية ل

 هالذي تحظى ب) Legacy admission) الوراثي أو الوقفي/ الجامعات ما يسمى بالقبول التراثي
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عائالت معينة نشأ في القرن الثامن عشر قبل االستقالل، أي في أثناء الحكم البريطاني الذي / فئات
ا في كل شيء، وليس في القرن الحادي والعشرين ها عن غيرهكان ينحاز للطبقة االستقراطية ويميز

رج بوش االبن ذا الحق ُقبل جو هوبموجب  .هور اليوم بإزالتهاألمريكي الديمقراطي الذي يطالب الجم
ابن الرئيس جورج بوش األب الذي  هالمتوسط أكاديميا ، ورئيس أميركا فيما بعد في جامعة ييل، ألن

ويعترف لبوش الحفيد 1917 .،وحفيد بوش الكبير سنة  ٠899ا سنة هقبل فی  – هالرئيس برفض/ ُُ
 .“االستحقاق فقطيجب على الجامعات اعتماد  هوأن”ذه التفضيالت التراثية، ه –في مؤتمر صحفي 

يقبل ( بة ماليةه)دية هم للجامعة هكذلك ما يسمى بالقبول بالمقايضة حين يقدم أحد هومن غرائب
ن كان مستواه دون المعايير المعمول بهثمنا  ل هابنت/هابن ومن ذلك قبول جارد  .اها، حتى وا 

دون المستوى  هد، مع أنارفار هفي  -الكبار هزوج ايفانكا ابنة الرئيس ترامب وأحد مستشاری –كوشنر
. اهفی ها بقبولها وتلميذاتها وتالميذها ومعلماتهومعلمی هوقد فوجئت إدارة مدرست. لهوغير مؤ

م لسياسة القبول في هفي تفسير .مخيبا  لألمال هأفضل من هوعدم قبول زمالء ل هوقد اعتبروا قبول
اإلرث، والثاني التمييز والمحاباة،  /التاريخ أو التراث: ا إلى ثالثة أمورهذه الجامعات، يرجعونه

ود في القبول في النصف األول من القرن العشرين، حين هوالثالث انعكاس لسياسة التمييز ضد الی
يصر  .مهم وارتفاع مستوياتها على الرغم من كثرة طلباتهم كوتا ال يتجاوزنهكان يوضع ل

التراث في القبول /ة للتاريخبخلق رجل ثالث هذه أشبهالصحفي بيتر شمدت أن سياسة القبول 
وقد  .ذه الجامعاتهود لاللتحاق بهكان بمثابة رد فعل مباشر لطفرة طلبات الی هالتمييزي، وأن

لقد  .ودهاستخدم كتكتيك للحد من عدد المقبولين من فئات أخرى استمرارا  لما كان جاريا  ضد الی
يوي المتقدمين للقبول حاصلون على بينت دراسة ملفات القبول أن الطلبة األميركيين من اصل اس

جية من اي عنصر آخر، وكما تفيد توصيات هأعلى المعدالت األكاديمية والنشاطات الالمن
م هولكن. مهم والمقابالت معهم ومقاالتهم، وأبحاثهم والمرشدين في مدارسهم ومعلماتهمعلمی

ه المعركة الدائرة في ذهفي  .مع ذلك يحصلون على التقدير األدنى للصفات الشخصية فيخسرون
... د ماسسوتش للتكنولوجياهالقضاء واالعالم تقف بقية الجامعات الزميلة مثل ييل، وستانفورد، ومع

األصل عامال  في القبول، يشكل اعتداء استثنائيا ، / ارفارد مدعية أن منع اعتبار العنصرهإلى جانب 
ل ه. ذه الجامعات بالقبول العادلهطالبون م يهلكن الطلبة وذوی. على الحرية األكاديمية للجامعات

ك هارفارد تنته: ذه الحرية؟ وأخيرا  ال آخرا  أصدرت الحكومة القرار التاليهذا القبول مع هيتناقض 
ذه المعركة ال تعثر على كلمة فساد في الطعن في أنظمة أو شروط هعندما تطالع مجريات  .القانون

ا باالنحياز والمحاباة هويفضلون وصف ها بهن وصفم يتجنبو هذه الجامعات وكأنهالقبول في 
(Tips (هولكن النظام الديمقراطي يصحح نفس. ا في نظرنا فساد صريحهوالتمييز العنصري مع أن 
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فإن : وختاما   .ايةهيرية على طريق تحقيق العدالة في النهبالقضاء واإلعالم والضغوط الجما هبنفس
ل الخريجين في جميع التخصصات كما تعتقد جملة ذه الجامعات ليسوا أفضهخريجي وخريجات 

ذه هكما أن . ذا التخصص أو ذاكهناك جامعات صغيرة وكبيرة أفضل في هالناس في بالدنا، ف
ل في قبول الطلبة األجانب من أبناء وبنات الساسة أو الذوات المعروفين في هالجامعات تتسا

 ا عين المخابراتهلتي ال تغيب عنم، وبخاصة في كليات ودوائر العلوم السياسية اهبالد
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 كفرنجة –احمد سليمان سالمة الشويات   -
 الشدياق –الحصن  –مي جريس مزيد قندح   - 
 طريق المطار -حنا يوسف الصفدي - 
 ر السابعالدوا –بسام ابراهيم الصمادي   - 
 بيت الفحيص –مرثا سالم جريسات   - 
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 ا في األردن امس بتوخي الحذر جراء االحداث هالسفارة األميركية في عمان نصحت رعايا
 راتهم الى االبتعاد عن عجلون وعن اماكن المظاهوقعت بمحافظة عجلون، داعية ايا التي

 .ة متابعة االخبار المحليةواالحتجاجات والشغب وضرور 
 

  في مجلس النواب اليوم ورشة عمل “ ة والسلوك والنظامهالقانونية واالدارية والنزا”تنظم لجان
 .داف التنمية المستدامةهدور مجلس النواب في دعم تحقيق ا”في المجلس بعنوان 

 
 رارات االخيرة المتعلقة ا اليوم بمقر المجلس، لمناقشة القهلجنة التربية النيابية تعقد اجتماعا ل

بالرسوم والكتب في المدارس الخاصة بعد تزايد الشكاوى في اآلونة األخيرة من قبل مواطنين 
 .م بالمدارس الخاصةهتجاه ارتفاع اعباء تدريس ابنائ

 
 ا للجانب الرقابي وادرج على ه، يخصصهيعقد مجلس النواب صباح اليوم جلسة عادية ل

يترأس الجلسة . اهضايا واالسئلة النيابية واالجوبة الحكومية لا عددا من القهجدول اعمال
 اليوم رئيس المجلس عاطف الطراونة

 
  تشرع محكمة امن الدولة اعتبارا من يوم االربعاء المقبل بالنظر في قضية ما عرف

المدعي العام للمحكمة كان . اهما فیهمت 9١ة ألكثر من هم الموجهوالت“ الدخان المزور“بـ
ر همين في القضية الكبيرة التي شغلت الرأي العام األردني على مدى عدة اشهتللم هوج
 ها تعريض سالمة المجتمع وأمنها جناية القيام بأعمال من شأنهما عديدة، من بينهت

ا تغيير كيان الدولة االقتصادي هوالموارد االقتصادية للخطر وجناية القيام باعمال من شأن
 .مها من تهساسية للخطر، وغيراو تعريض اوضاع المجتمع اال

 زوايا الصحف 

 زواريب الغد

 

 

 


