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 المـــــــــــوضـــــوع                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

 ٣  تحتفل بتخریج طلبة الفصل األول من الفوج التاسع" اللغات األجنبیة"

تعقد ورشة عمل حول إدماج الزوج في الرعایة " األردنیة"تمریض 
  الصحیة للزوجة

٥ 

 ٦  )األردنیة(السفیر الصیني یحاضر حول العالقات األردنیة الصینیة في 

تحتفل " األمیر الحسین بن عبدهللا الثاني للدراسات الدولیة"كلیة 
  بتخریج كوكبة جدیدة من طلبة الفصل األول

٧ 

 ٨  المصریة" عین شمس"و" األردنیة"ذكرة تفاھم بین م

   شؤون جامعیة

 ٩  الموافقة على قبول طلبة في الجامعات بمعدالت منخفضة

بانتظار الحلول » التعلیم العالي«تشاركیة ھموم الجامعات أمام وزیر 
  على أرض الواقع

١١ 

إقرار أسس ترخیص الكلیات الجامعیة المتوسطة بالتخصصات الصحیة 
  والتقنیة

١٣ 

 ١٤  إلغاء التجسیر غیر كاف لرفع نسبة الطلبة في التعلیم التقني: خبراء

التعلیم العالي یوافق على قبول طلبة بمعدالت منخفضة مواز بجامعات 
  االطراف

١٦ 

 ١٨  ل الملتقى الشبابي الطالبيافتتاح أعما

 ٢٠  غدا" اساءة االختیار"قائمة القبول الشتوي الیوم و

 ٢١  منحة لطلبة الجنوب للدراسة فــي جامعـات الـوسـط والشمـال ٦٠٠

 ٢٢  ما لھ وما علیھ..القبول الجامعي الشتوي

   مقاالت

 ٢٤  مھند مبیضین.د/یاني وسلطة العقبة والجامعة األردنیة

 ٢٦  سلیمان الفرجات. د/حفل یاني والمرافق العامة والسیاحة

. د/مجلس التعلیم العالي یطلق رصاصة الرحمة على التعلیم التقني
  مفضي المومني

٢٨ 

 ٣١  اعالنات

 ٣٢  وفیات

  ٣٦-٣٣  زوایا الصحف

ویات التقریر الصحفي محت

 الیومي
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  تحتفل بتخریج طلبة الفصل األول من الفوج التاسع" اللغات األجنبیة"
   

أعلن عمید كلیة اللغات  - محمد المبیضین
األجنبیة في الجامعة األردنیة الدكتور 
محمود الشرعة أن النیة تتجھ إلنشاء 

  .برنامج أكادیمي في بكالوریوس الترجمة
   
   
ید یعد نقلة نوعیة وقال إن البرنامج الجد 

في تعلیم اللغات األجنبیة وھي وسیلة مھمة 
للتعاون والتواصل بین األمم والشعوب، 
الفتا إلى عزم الكلیة أیضا على التشارك 

  .مع جامعة  كنت الحكومیة األمریكیة إلنشاء برنامج مشترك في دكتوراه الترجمة
   
   

حتفال بتخریج طلبة الفصل األول من الفوج وأشار الشرعة في تصریحات صحفیة الیوم بمناسبة اال
إلى أن مؤسسات القطاع الخاص في األردن وبلدان  ٢٠١٧/ ٢٠١٦التاسع  للعام الجامعي الحالي 

عربیة ما زالت بحاجة إلى كوادر بشریة مؤھلة تتقن لغات عالمیة بسبب زیادة التعاون والتبادل 
  .وبیة وفي أمریكیا الالتینیةاالقتصادي والتجاري والسیاحي مع دول آسیویة وأور

   
  
وأضاف عمید الكلیة أن السفارة التركیة ومركز یونس امره التركي ابدیا رغبتھما في زیادة التوسع  

لتعلیم اللغة التركیة في ضوء نجاح الكلیة في تنفید البرنامج المشترك اللغة االنجلیزیة واللغة التركیة، 
تعنى بنشر تاریخ وحضارة فیما  دعمت سفارة المانیا بعمان  فكرة انشاء زاویة ثقافیة في الكلیة 

  .المانیا وتعاونھا مع المجتمع الدولي لتحقیق التنمیة التي تخدم البشریة 
  

وأكد الشرعة نجاح الكلیة في تعاونھا العلمي وتبادل المدرسین والطلبة خصوصا من خالل برنامجي 
یة والتي یكمن ایراسموس والفلبرایت األمر الذي ینعكس على منتج وجودة التعلیم والبحث في الكل

  .جوھر اھدافھا ورؤیتھا في زیادة انفتاح الجامعة على العالم الخارجي
  

وخالل حفل التخریج الذي اقیم في مدرج الحسن بن طالل سلم الشرعة الشھادات للخریجین البالغ 
خریجین في برنامج الماجستیر ) ٦(خریجا وخریجة  في برنامج البكالوریوس ) ٢٢٦(عددھم 

  .المناسبة  وھنأھم بھذه
  

وكان االحتفال الذي حضره نائب رئیس الجامعة الدكتور احمد مجذوبة  وعدد من المسؤولین وأھالي 
الخریجین  قد بدأ بدخول مواكب اعضاء ھیئة التدریس والخریجین وعزف السالم الملكي وتالوة 

 أخبار الجامعة

  ١٦/٢/٢٠١٧                                          الخمیس                                             أخبار األردنیة             
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شھادات التي آیات من الذكر الحكیم وقراءة نص قرار مجلس عمداء الجامعة بمنح الخریجین ال
  .یستحقونھا 

  
واعرب عدد من الخریجین عن فرحتھم بھذه المناسبة مؤكدین استمرارھم بالتواصل مع جامعتھم 

  .لالستفادة من الثورة المعرفیة التي تزخر بھا في حقل تعلیم اللغات العالمیة ) االم(وكلیتھم 
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  تعقد ورشة عمل حول إدماج الزوج في الرعایة الصحیة للزوجة" األردنیة"تمریض 

  
  

عقدت كلیة التمریض في  –ھبة الكاید 
الجامعة األردنیة ورشة عمل بعنوان 

إدماج الزوج في الرعایة الصحیة "
شارك " للزوجة أثناء فترة الحمل والنفاس

فیھا نخبة من المتخصصین وأصحاب 
  .القرار في ھذا الشأن

   
   

ویأتي انعقاد الورشة وفقا للمشروع 
المدعوم من مؤسسة ھولندیة على 

مستوى األردن بشأن إدماج الزوج في الرعایة الصحیة للنساء األردنیات والالجئات السوریات أثناء 
  .فترتي الحمل والنفاس

   
   

وتھدف الورشة بحسب منظمتھا والمسؤول األول عن المشروع في األردن الدكتورة ھالة بّوادي إلى 
لمعیقات التي قد تواجھ القائمین علیھ وإمكانیة مواجھتھا وحلھا مع بحث آلیة تنفیذ المشروع وا

أصحاب القرار والعاملین في القطاع الصحي من أطباء وممرضین وممرضات وقابالت قانونیات؛ 
  .وذلك قبل البدء بمرحلة تنفیذ المرحلة الثانیة للمشروع بعد اجتیاز المرحلة األولى

   
   

مشاركین واقع إدماج الزوج في الرعایة الصحیة للمرأة وتقدیم بعض واشتملت الورشة على مناقشة ال
االقتراحات المتعلقة بھذا الصدد، ھذا وقد تخللت ورشة العمل محاضرتان ألقتھم الدكتورة ھالة بوادي 
إلى جانب محاضرتین للخبیرین العالمیین دونكان فیشر والدكتورة ماري ستیم حول أھمیة ھذا 

  .یجابیة على المدى البعید على األسرة من مختلف النواحيالموضوع وأبعاده اإل
   
   

وشارك في الورشة كل من العین الدكتورة سوسن المجالي، وعمیدة كلیة التمریض الدكتورة منار 
النابلسي، والدكتورة رغد الحدیدي من المجلس الصحي العالي، ومدیر دائرة الرعایة الصحیة في 

. ة الدكتور یوسف أبو الزیت ممثال عن المجلس األعلى للسكانجمعیة المركز االسالمي الخیری
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  )األردنیة(السفیر الصیني یحاضر حول العالقات األردنیة الصینیة في 

  
  

أكد السفیر الصیني في عمان بان  -فادیة العتیبي
وي فانغ أن بالده ماضیة في  تقویة عالقات 
الصداقة وتعزیز تعاونھا مع األردن من خالل 
جملة من المشاریع الھادفة التي سیتم اإلعالن عنھا 

  .قریبا
   

في  وكشف السفیر فانغ خالل محاضرة ألقاھا أمس 
كلیة األمیر الحسین بن عبدهللا الثاني للدراسات 
الدولیة في الجامعة األردنیة عن التزام الصین 
بتنفیذ مشروع الستخراج الصخر الزیتي في 

األردن، ومساھمتھا بمشروع قناة البحرین وعدد من المشاریع المتعلقة بالسكك الحدیدیة والطاقة 
ى أن األردن بلد أمان واستقرار ویشكل الوجھة المثلى لكثیر من البدیلة والتنمیة المستدامة، مشیرا إل

  .المشاریع الحیویة
   
   

وتطرق السفیر فانغ خالل المحاضرة التي حضرھا عمید الكلیة الدكتور عبد هللا نقرش إلى طبیعة 
عي العالقات الثنائیة التي تربط األردن بالصین والتي وصفھا بالقویة والمتینة، معربا عن فخره بس

بالده إلى توثیق عرى الصداقة مع األردن وقد حققت نجاحات ملموسة في كثیر من المجاالت 
السیاسیة واالقتصادیة واالستثماریة وأیضا التعلیمیة كان أبرزھا االتفاق على إنشاء الجامعة الصینیة 

  .في األردن لتكون األولى التي تنشئھا الصین في منطقة الشرق األوسط
   
   

یر فانغ قد بدأ محاضرتھ بالحدیث عن تاریخ الصین  والتحوالت الجذریة التي خاضتھا وكان السف
وشكلت مفصال أساسیا لتطورھا ونمائھا بین شعوب العالم حتى باتت واحدة من أقوى الدول اآلسیویّة 

  .والعالمیّة، لما تمتلكھ من تطور في جمیع القطاعات السیاسیة، واالجتماعیة، واالقتصادیة
   
   
تشكل " الصین"ن جھتھ قال عمید الكلیة الدكتور عبدهللا نقرش في كلمة ألقاھا بدایة المحاضرة إن م

أنموذجا ألجیال المستقبل وتبعث األمل في نفوس الكثیرین من المظلومین والمضطھدین في العالم في 
ون األكثر ظل التغیرات التي تحصل في العالم، مؤكدا أن إسھامات الصین في مختلف المناحي ستك

  .أھمیة وشموال
   
إلى ذلك أكد مساعد العمید للعالقات األكادیمیة الدولیة ورئیس قسم التنمیة الدولیة الدكتور ناصر  

طھبوب وخالل إدارتھ للمحاضرة أن انعقاد مثل ھذه المحاضرات بشكل دوري واستضافة شخصیات 
یة الكلیة في االنفتاح  على العالم ومتحدثین من أصحاب القرار والمؤثرین ینسجم مع توجھات ورؤ

وتوثیق الشراكات مع شعوبھ سعیا منھا إلى االرتقاء بمكانتھا لتصبح الكلیة األولى بین مثیالتھا في 
  .منطقة الشرق األوسط
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تحتفل بتخریج كوكبة جدیدة من طلبة " األمیر الحسین بن عبدهللا الثاني للدراسات الدولیة"كلیة 
  الفصل األول

  
احتفلت كلیة األمیر الحسین بن  -سناء الصمادي

عبدهللا الثاني للدراسات الدولیة في الجامعة 
  .األردنیة الیوم بتخریج كوكبة جدیدة من طلبتھا

  
وقال عمید الكلیة الدكتور عبدهللا نقرش في كلمة 

طلبة الفصل االول للعام القاھا خالل حفل تخریج 
اننا نحتفل الیوم بكوكبة "  ٢٠١٦/٢٠١٧الجامعي 

من طلبة الكلیة الممیزین المتسلحین بالعلم 
والمعرفة والصبر والطموح في تخصصات العالقات الدولیة والدراسات االقلیمیة، والتنمیة الدولیة، 

  ".والعلوم السیاسیة
  

ظفوا معرفتھم وقدراتھم وعلمھم وعملھم في خدمة الوطن وھنأ نقرش الطلبة الخریجین ودعاھم ان یو
وتشییده جنبا الى جنب مع نظرائھم الطلبة الذین سبقوھم في الدراسة والذین سلحقون بھم، لبناء 

  .صروحا في كافة المجاالت وفي المواقع المختلفة
  

وعنوانا من عناوین وحث الطلبة الخریجین في ختام كلمتھ على ان یكونوا جزءا من العقیدة الوطنیة 
  . التمیز االردني

  
والقى احد الخریجین كلمة عبر فیھا عن تقدیره ألعضاء الھیئتین التدریسیة واالداریة على جھودھم 

  .في تقدیم جل خبراتھم ومعارفھم للطلبة
  
طالبا وطالبة مباركا لھم تخرجھم، ومتمنیا ) ٩٥(وسلم نقرش الشھادات على الخریجین البالغ عددھم  
  .ھم دوام التقدم والنجاح في حیاتھم المستقبلیةل
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  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  المصریة" عین شمس"و" األردنیة"مذكرة تفاھم بین 

  
وقعت الجامعة األردنیة وجامعة عین شمس 
في مقر جامعة عین شمس في جمھوریة 
مصر العربیة مذكرة تفاھم تھدف إلى تطویر 
التعاون األكادیمي في مجاالت متعددة بین 
كلیة الفنون والتصمیم في الجامعة األردنیة 

  .سوكلیة التربیة النوعیة في جامعة عین شم
   

وتسعى المذكرة التي وقعھا عن الجامعة 
األردنیة عمید كلیة الفنون والتصمیم الدكتور 
أیمن تیسیر وعن جامعة عین شمس نائب 

الرئیس للدراسات العلیا والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار إلى تعزیز النشاطات التعاونیة في 
  .الفریقینالمجاالت األكادیمیة ذات االھتمام المشترك بین 

   
   

ونصت المذكرة كذلك على تفعیل نظام تبادل أعضاء الھیئة التدریسیة والباحثین ألغراض التدریس 
  .أو إلقاء المحاضرات أو القیام بالبحوث العلمیة وتبادل الخبرات

   
   

ووفقا لبنود المذكرة فقد اتفق الفریقان على إجراء مشاریع بحثیة مشتركة، وتنظیم حلقات دراسیة 
  .وندوات ومؤتمرات مشتركة، وتبادل المطبوعات والكتب والدوریات ونتائج البحوث العلمیة

   
   

یة في جامعة وقال عمید كلیة الفنون في الجامعة األردنیة الدكتور أیمن تیسیر إن كلیة التربیة النوع
عین شمس كلیة عریقة في أقسام الفنون المختلفة، تقوم بتدریس الفنون من ثمانینیات القرن الماضي، 
ولدیھا خبرة واسعة في األقسام التطبیقیة كالخزف والنحت والموسیقى، وتتمیز باختصاص االقتصاد 

  .المنزلي كالنسیج واألزیاء
   
   

رات واالتفاقیات یأتي انطالقا من وعي كلیة الفنون لدورھا وبحسب تیسیر فإن توقیع مثل ھذه المذك
في ضرورة التوسع واالنتشار في العالم العربي والترویج للكیة ألنھا أصبحت من األسماء الممیزة 

  .في الوسط األكادیمي الفني
   

  ١٦/٢/٢٠١٧                                           الخمیس                                          أخبار األردنیة             



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  الموافقة على قبول طلبة في الجامعات بمعدالت منخفضة
  
 ٦٤٫٩الى  ٦٠"وافق مجلس التعلیم العالي على قبول الطلبة األردنیین الحاصلین على معدالت  

موتة، آل البیت، الحسین بن طالل، الطفیلة : بالمائة، في شھادة الثانویة العامة في جامعات األطراف
في  ٢٠١٧/٢٠١٦لعام الجامعي التقنیة، على البرنامج الموازي فقط، وعلى الفصل الدراسي الثاني ل

بالمائة من عدد المقبولین في  ٢٠التخصصات الشاغرة ووفق الطاقة االستیعابیة بما ال یزید عن 
  ".التخصصات الراكدة والمشبعة

  
ووافق المجلس خالل الجلسة االخیرة التي عقدھا برئاسة وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور 

جلس، على قبول الطلبة الذین تقدموا بطلبات التحاق ولم یقبلوا في أي عادل الطویسي رئیس الم
بالمائة  ٦٥، والحاصلین على معدالت "فئة إساءة االختیار"تخصص في الجامعات األردنیة الرسمیة 

 ً فما فوق، شریطة أن یحقق الطالب الحد األدنى لمعدل القبول التنافسي للدورة الشتویة الحالیة، ووفقا
  .التخصصات، وتكلیف وحدة تنسیق القبول الموحد تنفیذ القرار/ المتاحة في الجامعاتللشواغر 

   
ً  ١٠٩٦٦وستعلن اعالن اسماء الطلبة المقبولین على الدورة الشتویة صباح غد االحد وبعدد  طالبا

 ١٢٧٤٦وطالبة، من مجموع عدد الطلبات االجمالي المقدمة لوحدة تنسیق القبول الموحد والبالغة 
  .باطل

   
ً وطالبة، وستعلن االسماء  ١٧٨٠وبلغ عدد الطلبة ضمن فئة إساءة االختیار  طالبا

التخصص التي تم ترشیح قبول الطلبة فیھا صباح االثنین المقبل على الموقع االلكتروني /والجامعة
  .للوحدة

   
القبول  وكلف المجلس وحدة تنسیق القبول الموحد إجراء مناقالت الطلبة المقبولین ضمن قوائم

الموحد، بما فیھم الطلبة المقبولین ضمن قائمة إساءة االختیار من تخصصات ذات معدل تنافسي 
أعلى إلى تخصصات مساویة، أو أدنى في المعدل التنافسي في نفس الجامعة، أو في أي جامعة 

لوحدة  أخرى، وذلك من خالل تقدیم طلب خاص باستخدام البرمجیة الُمتاحة على الموقع االلكتروني
شباط وحتى العاشرة  ٢٠تنسیق القبول الموحد على ان تقدم الطلبات خالل الفترة من صباح االثنین 

ً بطلب التحاق : شباط، ووفق الشروط والترتیبات التالیة ٢١من مساء الثالثاء  ان یكون الطالب متقدما
ال باستخدام البیانات المثبتة في في الدورة الشتویة للعام الحالي، ان یقوم الطالب عند تقدیم طلب االنتق

ً في عملیة تقدیم طلب "اسم المستخدم، والرمز السري"بطاقة القبول الموحد  ، والتي استخدمھا سابقا
  .القبول الموحد

   
وبین المجلس ان تقدیم الطلب ال یعني بالضرورة الموافقة على عملیة االنتقال، حیث سیؤخذ في 

  .القبول في جامعات األطراف االعتبار أي أثر سلبي على عملیة
   

ً أو أعلى من : وتعتمد عملیة االنتقال من تخصص آلخر على ما یلي أن یكون معدل الطالب مساویا
  .معدل القبول التنافسي للتخصص المطلوب، وأن یكون ھنالك شواغر في التخصص المطلوب

   

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ١٨/٢/٢٠١٧                                        سبتال                                                                 السوسنة 
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لتخصصات المطلوبة في واوضح قرار المجلس، انھ بحال تمت الموافقة على االنتقال ألي من ا
  .الطلب سیُلغى قبول الطالب في التخصص السابق، وال یحق لھ المطالبة بالعودة إلیھ

   
وسیتم إعالن أسماء الطلبة الذین تم الموافقة على انتقالھم بعد موافقة مجلس التعلیم العالي، ومن خالل 

  .الموقع االلكتروني لوحدة تنسیق القبول الموحد
   

التقنیات "لیصبح " التقنیات الحیویة"س تغییر مسمى برنامج البكالوریوس تخصص كما أقر المجل
في كلیة الزراعة التكنولوجیة في جامعة البلقاء التطبیقیة، شریطة توفیر العدد " الحیویة الزراعیة

الالزم من أعضاء ھیئة التدریس للطلبة الموجودین على مقاعد الدراسة لحین تخرجھم، ویكون 
  .ذین قبلوا بتخصص التقنیات الحیویة حریة االختیار بین اسم أحد التخصصینللطلبة ال

   
وأقر المجلس أسس ترخیص وإنشاء الكلیات الجامعیة المتوسطة بالتخصصات الصحیة والتقنیة داخل 

  .المملكة
   

ووافق على توصیة مجلس الوزراء المتعلقة بوضع تخصصات الشریعة في الجامعات األردنیة 
وحید مسمیات التخصصات في الجامعات األردنیة بحیث تقتصر على أربعة تخصصات، ت: متضمنة

وإعادة ھیكلة الخطط الدراسیة بما یضمن جودة المخرج األكادیمي، وإضافة مساق واحد على األقل 
تتعلق بالدین والوسطیة واالعتدال وتقبل اآلخر لزیادة " متطلبات الجامعة"ضمن المساقات اإلجباریة 

ومواجھة دعوات التطرف، شریطة أن یقوم على تدریسھا عضو ھیئة تدریس متخصص في الوعي 
  .كلیة الشریعة



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
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 بانتظار الحلول على أرض الواقع» التعلیم العالي«تشاركیة ھموم الجامعات أمام وزیر 
  
  
احتضن الجنوب وبالتحدید جامعة الحسین بن طالل امس االول وفي البیئة الجامعیة، التي ال زالت  

لى جاذبة وتخرج من اطار كلمة الطاردة، كافة رؤساء الجامعات تستصرخ بأن تحول تلك الجامعات ا
االردنیة الرسمیة ضمن اللقاء الدوري، الذي اسست لھ الجامعة االردنیة لیصبح نھجا وخطة اصالح 
وتحرك وحالة من االنسجام وتبادل االراء والوقوف على كافة العقبات وصوال الى تعلیم عال مختلف 

لتصالح الحقیقي مع الذات والبحث عن اطار مختلف یؤسس لغد ربما سیكون یتسم اوال بالشفافیة وا
  .افضل 

اللقاء وبوصف رؤساء الجامعات الذین حرصوا جمیعا على التواجد بال غیاب الي منھم، كانوا في 
حالة اشبھ بالتوافقیة على كل االمور التي تم طرحھا من قبلھم جمیعا ومن قبل وزیر التعلیم العالي 

منحة تقدم  ٦٠٠عادل الطویسي، الذي وعد جامعات الجنوب في لقائھ بفتح الباب لـ.العلمي د والبحث
لطلبة الشمال والوسط للدراسة في جامعتي  الحسین بن طالل والطفیلة التقنیة، لزیادة اعداد الطلبة 

وجودة بھاتین الجامعتین، وانعاش منطقة الجنوب بطلبة ودراسات وتفعیل البرامج االكادییمة الم
ھنالك، حیث تمتلك ما یكفیھا من ترتیب اكادیمي مختلف ومنظم الستقطاب مئات الطلبة من كافة 

  .مناطق المملكة 
اللقاء كان وبحسب رؤساء الجامعات الحاضرین لھ بمثابة اضاءة دوریة على القضایا التي تخص 

م ومشاكلھم الفصلیة التعلیم العالي عموما وتلك التي تخص الجامعات بشكل مفصل وتمس قضایاھ
والیومیة، ولم یترك اللقاء فقرة مما تحختص بھ الجامعات اال وتحدث عنھا في حالة اشبھ بالعصف 
الذھني واالكادیمي والشخصي لتلك الجامعات الردیف االھم لقطاع التعلیم العالي باالردن، والتي 

  .تفتح وجھ العالم نحو التعلیم العالي وقدراتھ ومفاتیح نجاحھ 
عادل الطویسي اعتبر اللقاءات الدوریة االكثر اھمیة، كونھا .زیر التعلیم العالي والبحث العلمي دو

اوال تذیب الجلید ان كان موجودا بین رؤساء الجامعات انفسھم وعالقتھم مع وزراء التعلیم العالي، 
الخاصة  كما انھا تضيء كافة االمور بكل تفاصیلھا من حیث طرح الھموم والقضایا والمشاكل

  .بالتعلیم العالي بناء على وجھة نظر الجامعة 
واشار ان الولوج الى جامعة الحسین بن طالل بما تحمل من اسم نعتز بھ ووجود ھالة عظیمة یدعونا 

كیلومترات عن مدینة معان، ووضع  ٧باالعتزاز بمثل تلك المؤسسات االكادیمیة الرائدة التي تبعد 
علق بجامعة معان، وجامعات االطراف، والبحث دوما عن حلول لتلك االمور على حقیقتھا فیما یت

المشاكل التي تعرض لھا الجامعات، والحدیث دوما ال یتوقف عند مساعدة تلك الجامعات من منح 
  .وایجاد محفزات لوصول الطلبة الیھا، ومحفزات البنائھا للدراسة في مناطق مختلفة 

دعم جامعات الجنوب، : جامعة قضایا رئیسة وھامة مثلوقال الطویسي ما تم الحدیث عنھ في ال
ومدیونیة الجامعات والیات توزیع الدعم الحكومي لھا، والموازي واالھم ھو طرح بنود الخطة 
االستراتیجیة والعنف الجامعي، وكافة التفاصیل المطلوبة من الجامعات من اجل تطبیق بنود 

  .االستراتیجیة 
تي تعاني منھا الجامعات والدعم الحكومي الموجھ لتلك الجامعات، وھو الھم اللقاء عنونتھ المدیونیة ال

االكبر الذي تعانیھ الجامعات وال سیما جامعات الجنوب التي كشف وزیر التعلیم العالي عبر لقائھ 
بانھا سمتنح الدعم االكبر، نظرا لحاجتھا الحقیقیة لمزید من الدعم وترتیب البیت الداخلي فیھا، وان 

اي - تھا التحتیة ما زالت بحاجة الى مزید من التأسیس والمتابعة ورأب الصدع، اضافة الى انھا بنی
حالة ال یرأف بحالھا البرنامج الموازي الذي تركز وبحكم بحث الطلبة عنھ في  -تلك الجامعات

 جامعات الوسط والشمال واصبحت الجنوب في حل من امرھا منھ فال موازي یتطلع فیھ الطلبة الى

  ١٩/٢/٢٠١٧                                       حداأل                                                         ١١:صالدستور 
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تلك الجامعات، وھو االمر الذي راكم مشكلتھا ودعا بالتعلیم العالي الى التطلع الى دعمھا بشكل اكبر 
  .واكثر اھتماما

عزمي محافظة قال، إن اللقاء كان شمولیا وحمل معھ كل . من جھتھ رئیس الجامعة االردنیة د 
متناغما وودیا،  -ب تصریحاتھبحس-االفكار والتفاصیل الخاصة بقضایا التعلیم العالي، وكان الجو 

وكان الطرح عظیما وشامال لكل التفاصیل مع حیث الواقع االكادیمي، والمادي والعنف الجامعي، 
والموازي، وھي االمور التي تجمع كافة الجامعات إما على اساس ضرورة حلھا او التعامل معھا 

م العالي على كافة القضایا ھاما بطرق مختلفة، فالمدیونیة، ھي ھم الجمیع، وكان رد وزیر التعلی
وشفافا، بانتظار ان تحول كل الكلمات الى حالة تلمسیة على ارض الواقع، وان تستمر اللقاءات 

  .بطرح امور ھامة ومفیدة تؤول الى صالح الجامعة والطلبة 
یؤسسوا اللقاءات الدوریة التي اصبحت وال بد ان تصبح نھجا تراتبیا عند رؤساء الجامعات االردنیة ل

فیھا عالقات تشاركیة مع الوزیر المسؤول، یجب اال تتوقف ویجب ان تعلن بكل لقاء لصالح الطلبة 
وقطاع التعلیم العالي، وان یكون الھدف منھا لیس تعریفیا وتضییعا للوقت فقط، بل الجراء عصف 

ة تحت اي ذھني مدروس وشفاف وطرح القضایا على طاولة البحث بال مواربة وبال تغطیة للحقیق
ظرف، لیكون الحكم جماعیا وواضحا وتشاركیا ولتستفید كل جامعة من خبرة الجامعة االخرى 
ولتوحید الرؤى لیس من اجل جعل الجامعات نسخة واحدة ال بل لصالح االستفادة من دروس 

  .وخبرات لتحمل كل جامعة ھویتھا المنفردة والخاصة بھا 
التنفیذ وادراج االمور التي یتم التحدث بھا على واقع  اللقاء وبحسب المنطق یجب ان یأخذ صفة

التنفیذ والطرح امام مجلس التعلیم العالي وعدم اھمال ما تحملھ اللقاءات من قضایا واطر تشاركیة 
ومطالب من قبل رؤساء الجامعات امام وزیرھم، او من قبل الوزیر لرؤساء الجامعات، فان لم 

الواقع فكأن شیئا لم یكن وتضیع تلك اللقاءات في وھج الحدیث  تتحول االمور الى تطبیق على ارض
  .المفرغ وال ینجم عنھا شيء

الحدیث الخمیس الماضي كان مفعما بالحیاة والتشاركیة الحقیقیة بین مؤسسات الوطن التي نفتخر بھا 
مع وطرح الوزیر مجموعة قضایا ھامة عرج فیھا مع رؤساء الجامعات، والتي من ابرزھا الوصول 

رؤساء الجامعات على توضیح فعلي البرز ما تم انجازه حول الخطط التنفیذیة الخاصة بقضایا العنف 
الجامعي، وما تم تنفیذه من برامج وخطط المنھجیة تشاركیة لتنفیذ رؤى جاللة الملك بان یكون عام 

  ..خالیا من العنف بامتیاز  ٢٠١٧
اھمیا وواضحا واستفاد كل رئیس جامعة من غیره اللقاء بحسب ما صرح بھ رؤساء الجامعات كان تف

من خبرات وتنفیذ على ارض الواقع لكنھم جمیعا اعتبروا االھم ھو تحویل االمور الى تنفیذ فعلي 
  .واالستماع الى وجھات نظرھم جمیعا وقبول االخر بوجھة نظره 

ھو ان تصل تلك  ضیاء الدین عرفة قال، إن االھم من عقد اللقاءات. رئیس جامعة ال البیت د
االجتماعات الى تنفیذ على ارض الواقع وان تحمل معھا بعدا نوعیا وھاما من اجل ان تؤول الى 

  .مزید من الجدیة
وقال، إن اللقاء كان واضحا وشفافا، وتحدث الجمیع عن ھمومھم ومشاكلھم وقضایاھم، لكن االساس 

  .وان تحقق بعدا تنفیذیا حقیقیا ھو تطبیق تلك االمور بوضوح وجدیة وان تلقى اذانا صاغیة
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  إقرار أسس ترخیص الكلیات الجامعیة المتوسطة بالتخصصات الصحیة والتقنیة
  

مجلس التعلیم العالي أسس ترخیص وإنشاء الكلیات الجامعیة المتوسطة في التخصصات الصحیة أقر 
  .والتقنیة

ووافق، خالل جلسة عقدھا أمس برئاسة وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي عادل الطویسي، على 
تصر توصیة مجلس الوزراء، بتوحید مسمیات تخصصات الشریعة في الجامعات األردنیة، بحیث تق

  .على أربعة تخصصات، وإعادة ھیكلة الخطط الدراسیة بما یضمن جودة المخرج األكادیمي
، تتعلق بالدین )متطلبات الجامعة(كما أقر إضافة مساق واحد، على األقل، ضمن المساقات اإلجباریة 

والوسطیة واالعتدال وتقبل اآلخر، لزیادة الوعي ومواجھة دعوات التطرف، شریطة أن یدرسھا 
  .عضو ھیئة تدریس متخصص في كلیة الشریعة

في % ٦٤٫٩و% ٦٠ووافق المجلس على قبول الطلبة األردنیین الحاصلین على معدالت ما بین 
مؤتة، آل البیت، الحسین بن طالل، (في جامعات األطراف ) التوجیھي(شھادة الدراسة الثانویة العامة 

ى الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي على البرنامج الموازي فقط، وعل) الطفیلة التقنیة
 ٢٠في التخصصات الشاغرة بالجامعات، ووفق الطاقة االستیعابیة بما ال یزید على  ٢٠١٧/٢٠١٦

  .من عدد المقبولین في التخصصات الراكدة والمشبعة% 
ءة فئة إسا(وقبول الطلبة ممن تقدموا بطلبات التحاق ولم یقبلوا في أي تخصص بالجامعات الرسمیة 

فما فوق، شریطة أن یحقق الطالب الحد األدنى لمعدل %  ٦٥، والحاصلین على معدالت )االختیار
  . القبول التنافسي للدورة الشتویة الحالیة

كما قرر المجلس تكلیف وحدة تنسیق القبول الموحد، بإجراء مناقالت الطلبة المقبولین ضمن قوائم 
ین ضمن قائمة إساءة االختیار من تخصصات ذات معدل القبول الموحد، بما فیھم الطلبة المقبول

تنافسي أعلى إلى تخصصات مساویة، أو أدنى في المعدل التنافسي في الجامعة نفسھا، أو في أي 
  . جامعة أخرى

ویعلن عن أسماء الطلبة ممن ووفق على انتقالھم بعد موافقة المجلس، وعبر الموقع االلكتروني 
  ". التنسیق الموحد"لـ

التقنیات "تخصص / ھة ثانیة، وافق مجلس التعلیم العالي تغییر مسمى برنامج البكالوریوسمن ج
في كلیة الزراعة التكنولوجیة بجامعة البلقاء " التقنیات الحیویة الزراعیة"، لیصبح "الحیویة

التطبیقیة، ویكون للطلبة الذین قبلوا بتخصص التقنیات الحیویة حریة االختیار بین اسم أحد 
  .خصصینالت

ھندسة الصیانة (كما وافق على طلب جامعة فیالدلفیا الخاصة، اعتبار تخصص دبلوم 
ً للتخصصات الھندسیة التالیة) الكھرومیكانیكیة العامة الكھربائیة، المیكانیكیة، الحاسوب، : نظیرا

ً عن تعدیل مسمى )المیكاترونكس، االتصاالت واإللكترونیات كلیة االقتصاد والعلوم "، فضال
ً من العام الجامعي " كلیة األعمال"لیصبح " اإلداریة في جامعة الزیتونة األردنیة الخاصة، اعتبارا
٢٠١٨/٢٠١٧.  

ً على طلبات جامعة البترا الخاصة المتضمنة إلغاء برنامج البكالوریوس : ووافق المجلس أیضا
افة واإلعالم بتخصص الصحافة، ووقف قبول طلبة فیھ، ونقل برنامج البكالوریوس بتخصص الصح

من كلیة اآلداب والعلوم وتوطینھ في كلیة اإلعالم، فیما یكون للطلبة الذین قبلوا بتخصص الصحافة 
  .حریة االختیار بین اسم أحد التخصصین

  ١٩/٢/٢٠١٧                                       حداأل                                                                   ٦ :صالغد 
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  إلغاء التجسیر غیر كاف لرفع نسبة الطلبة في التعلیم التقني: خبراء
  
  

أجمع أكادیمیون على أھمیة توجیھ الطلبة نحو التعلیم التقني لخلق فرص عمل جدیدة في سوق العمل 
حتاج لمزید من الدراسة، وتوفیر البیئة المالئمة لذلك بطریقة عملیة ترتبط بأنظمة غیر أن القرار ی

ً، ولیس فقط إلغاء التجسیر الجامعي لطلبة الدبلوم  الدراسة والعمل وبما یضمن تقبل ذلك اجتماعیا
  ".كلیات المجتمع"المتوسط 

خطوة لكن مع توفیر البدائل وزیر التعلیم العالي األسبق الدكتور ولید المعاني أكد على أھمیة ال
  .المناسبة من الناحیة األكادیمیة والعملیة لعدم خلق اشكالیة جدیدة لھذه الفئة من المجتمع

ً بتنفیذ خطوات عملیة إلنفاذة وزیادة إقبال المجتمع " السبیل"وقال لـ إن القرار یجب أن یكون متبوعا
المتاحة وإنفاذ قرارات إداریة مع تعدیالت على التوجة نحو التعلیم األكادیمي ودراسة فرص العمل 
  .على نظام الخدمة المدنیة لمصلحة التعلیم التقني ومنتسبیة

إلنشاء معھد للتعلیم التقني یخرج طلبة بمدد دراسیة  ٢٠٠٩ولفت إلى وجود دراسة مقدمة منذ العام 
أمین ظروف ومنحھم شھادات مكافئة للشھادات الجامعیة تسمح لھم بالعمل وت ٤-٣-٢مختلفة 

  .اقتصادیة واجتماعیة مالئمة وال تنتقص من ھؤالء األشخاص وحقوقھم
ً لمناقشة ھذا الخیار على مختلف الصعد السیاسیة  وشدد المعاني على ضرورة فتح المجال مجددا
واالقتصادیة واالجتماعیة لتشكیل رأي عام ضاغط بھذا االتجاه مع ضمان مكتسبات وحقوق لمن 

  .یذھب لھذا الخیار
بدورة أستھجن فاخر دعاس منسق الحملة الوطنیة للدفاع عن حقوق الطلبة توجھات وزیر التعلیم 
العالي والبحث العلمي بإنھاء التجسیر لطلبة الدبلوم المتوسط خالل اربع سنوات من االن بتقلیص 

  .نسبة المقبولین سنویا وصوال الى الغائھا بشكل كامل، لعدم وجود أسباب مبررة لذلك
إن القرار یحمل العدید من المخاطر لعدم توفیر البدائل المناسبة من الناحیة العملیة " السبیل"ال لـوق

واالكتفاء بقرار اإللغاء، ولفت إلى أن التفكیر في التعلیم التقني كوسیلة للحد من البطالة وخلق أوساط 
  .لكن بموضوعیة وشمولیةعمل جدیدة قادرة على المنافسة في السوق فكرة تستحق الدراسة والتعمق 

وأكد دعاس أنھ كان من األجدر بالوزیر إعالن ضبط القبول في التجسیر والموازي والدولي، وتغییر 
مسمى كلیات المجتمع وتعدیل أوضاع خریجیھا باالتفاق مع دیوان الخدمة المدنیة، للتقلیل من أعداد 

  .طلبة الجامعات ولیس تحطیم الحلقة األضعف واإلتیان علیھا
وكشف وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي عن تقدم كل من جامعتي 
األردنیة والعلوم والتكنولوجیا بطلب للبدء العام الجامعي المقبل بالقبول المباشر، والخروج من مظلة 

ر لھا بجدیة؛ وحدة تنسیق القبول الموحد االلكتروني، مؤكدا أن الطلبین احیال للجان المختصة وسینظ
  .ألن فكرة القبول المباشر مقبولة وال بد ان تعمم على الجامعات كافة

ً عن قرار سینھي التجسیر خالل  وكشف وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي عادل الطویسي مؤخرا
اربع سنوات من االن بتقلیص نسبة المقبولین سنویا وصوال الى الغائھا بشكل كامل، وذلك لفتح 

لھؤالء الطلبة االكتفاء بالتعلیم التقني، واعتبار البكالوریوس لیس ھدفا، الن السوق األردني  المجال
  .والعربي بحاجة الى كفاءات تقنیة تحتاجھا كافة التخصصات

 ٦٨وكان مجلس التعلیم العالي قرر في سنوات سابقة اتاحة الفرصة للطالب الذي یحصل على معدل 
بغض النظر عن سنة الحصول التقدم بطلب التجسیر الى أي تخصص  "االمتحان الشامل"بالمئة في 

مشابھ في الجامعات الحكومیة والخاصة وفي كل الموضوعات ما عدا الھندسة والصیدلة والعلوم 
  .بالمئة ٧٠الطبیة المساندة اذ اشترط القرار معدال في االمتحان الشامل ھو 

  ١٨/٢/٢٠١٧                                     السبت                                                                 الكتروني السبیل 
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في االمتحان القدیم وابقى  ٧٦وات وشرط معدل وقال ان المجلس في حینھ أنھ الغى شرط السبع سن
بالمئة التي یسمح لھا التجسیر في الجامعات الرسمیة في البرنامج العادي  ٢٠المجلس على نسبة الـ 

  . تاركا الباب فوق العشرین بالمئة للتجسیر في الجامعات الخاصة والبرامج الموازیة
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  التعلیم العالي یوافق على قبول طلبة بمعدالت منخفضة مواز بجامعات االطراف
  

 ٦٤٫٩الى  ٦٠"وافق مجلس التعلیم العالي على قبول الطلبة األردنیین الحاصلین على معدالت 
  :بالمائة، في شھادة الثانویة العامة في جامعات األطراف

موتة، آل البیت، الحسین بن طالل، الطفیلة التقنیة، على البرنامج الموازي فقط، وعلى الفصل  
في التخصصات الشاغرة ووفق الطاقة االستیعابیة بما  ٢٠١٧/٢٠١٦معي الدراسي الثاني للعام الجا

  ".بالمائة من عدد المقبولین في التخصصات الراكدة والمشبعة ٢٠ال یزید عن 
ووافق المجلس خالل الجلسة االخیرة التي عقدھا برئاسة وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور 

بول الطلبة الذین تقدموا بطلبات التحاق ولم یقبلوا في أي عادل الطویسي رئیس المجلس، على ق
بالمائة  ٦٥، والحاصلین على معدالت "فئة إساءة االختیار"تخصص في الجامعات األردنیة الرسمیة 

 ً فما فوق، شریطة أن یحقق الطالب الحد األدنى لمعدل القبول التنافسي للدورة الشتویة الحالیة، ووفقا
  .التخصصات، وتكلیف وحدة تنسیق القبول الموحد تنفیذ القرار/ الجامعات للشواغر المتاحة في

ً  ١٠٩٦٦وستعلن اعالن اسماء الطلبة المقبولین على الدورة الشتویة صباح غد االحد وبعدد  طالبا
 ١٢٧٤٦وطالبة، من مجموع عدد الطلبات االجمالي المقدمة لوحدة تنسیق القبول الموحد والبالغة 

  .طلبا
ً وطالبة، وستعلن االسماء  ١٧٨٠الطلبة ضمن فئة إساءة االختیار  وبلغ عدد طالبا

التخصص التي تم ترشیح قبول الطلبة فیھا صباح االثنین  المقبل على الموقع االلكتروني /والجامعة
  .للوحدة

وكلف المجلس وحدة تنسیق القبول الموحد إجراء مناقالت الطلبة المقبولین ضمن قوائم القبول 
بما فیھم الطلبة المقبولین ضمن قائمة إساءة االختیار من تخصصات ذات معدل تنافسي  الموحد،

أعلى إلى تخصصات مساویة، أو أدنى في المعدل التنافسي في نفس الجامعة، أو في أي جامعة 
أخرى، وذلك من خالل تقدیم طلب خاص باستخدام البرمجیة الُمتاحة على الموقع االلكتروني لوحدة 

شباط وحتى العاشرة  ٢٠قبول الموحد على ان تقدم الطلبات خالل الفترة من صباح االثنین تنسیق ال
  :شباط، ووفق الشروط والترتیبات التالیة ٢١من مساء الثالثاء 

ً بطلب التحاق في الدورة الشتویة للعام الحالي، ان یقوم الطالب عند تقدیم   ان یكون الطالب متقدما
، "اسم المستخدم، والرمز السري"بیانات المثبتة في بطاقة القبول الموحد طلب االنتقال باستخدام ال

ً في عملیة تقدیم طلب القبول الموحد   .والتي استخدمھا سابقا
وبین المجلس ان تقدیم الطلب ال یعني بالضرورة الموافقة على عملیة االنتقال، حیث سیؤخذ في 

  .ت األطرافاالعتبار أي أثر سلبي على عملیة القبول في جامعا
  :وتعتمد عملیة االنتقال من تخصص آلخر على ما یلي

ً أو أعلى من معدل القبول التنافسي للتخصص المطلوب، وأن یكون   أن یكون معدل الطالب مساویا
  .ھنالك شواغر في التخصص المطلوب

 واوضح قرار المجلس، انھ بحال تمت الموافقة على االنتقال ألي من التخصصات المطلوبة في
  .الطلب سیُلغى قبول الطالب في التخصص السابق، وال یحق لھ المطالبة بالعودة إلیھ

وسیتم إعالن أسماء الطلبة الذین تم الموافقة على انتقالھم بعد موافقة مجلس التعلیم العالي، ومن خالل 
  .الموقع االلكتروني لوحدة تنسیق القبول الموحد

التقنیات "لیصبح " التقنیات الحیویة"كالوریوس تخصص كما أقر المجلس تغییر مسمى برنامج الب
في كلیة الزراعة التكنولوجیة في جامعة البلقاء التطبیقیة، شریطة توفیر العدد " الحیویة الزراعیة

الالزم من أعضاء ھیئة التدریس للطلبة الموجودین على مقاعد الدراسة لحین تخرجھم، ویكون 
  .ت الحیویة حریة االختیار بین اسم أحد التخصصینللطلبة الذین قبلوا بتخصص التقنیا

  ١٩/٢/٢٠١٧                                         حداأل                                      ٧:الدستور ص/٣:صألنباط ا
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ھندسة الصیانة الكھرومیكانیكیة "ووافق على طلب جامعة فیالدلفیا الخاصة اعتبار تخصص دبلوم 
ً للتخصصات التالیة وإضافتھ إلى قائمة التخصصات المناظرة في الجامعات الخاصة " العامة نظیرا

  :٢٠١٦/٢٠١٧للعام الجامعي 
ھربائیة، الھندسة المیكانیكیة، ھندسة الحاسوب، ھندسة المیكاترونكس، ھندسة الھندسة الك 

  .االتصاالت واإللكترونیات
في جامعة " كلیة األعمال"لیصبح " كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة"ووافق على تعدیل مسمى 

ً من العام الجامعي    ".عاییر االعتمادشریطة التقید بم ٢٠١٨/٢٠١٧الزیتونة األردنیة الخاصة اعتبارا
ووافق  على اعتماد مركز التدریب البصري التابع للجامعة األلمانیة األردنیة لعقد الدورات 
والدبلومات في التأھیل البصري، شریطة اال تؤدي ھذه الدورات والدبلومات للحصول على درجة 

  .علمیة
یطة اال تؤدي ھذه الدورات وأقر اعتماد مركز اللغات في جامعة الزرقاء لعقد دورات تدریبیة، شر

  ".بالحصول على درجة علمیة
  :ووافق على طلبات جامعة البترا الخاصة المتمثلة في

، ووقف قبول طلبة فیھ، ونقل برنامج البكالوریوس "الصحافة"إلغاء برنامج البكالوریوس بتخصص  
م شریطة تحقیق من كلیة اآلداب والعلوم وتوطینھ في كلیة اإلعال" الصحافة واإلعالم"بتخصص 

، على أن تتواءم الخطة الدراسیة للتخصص "الصحافة واإلعالم"معاییر االعتماد الخاص لتخصص 
في كلیة اإلعالم، وتوفیر العدد الالزم من أعضاء ھیئة التدریس للطلبة الموجودین على مقاعد 

ر بین اسم أحد الدراسة لحین تخرجھم، ویكون للطلبة الذین قبلوا بتخصص الصحافة حریة االختیا
  .التخصصین

وأقر المجلس أسس ترخیص وإنشاء الكلیات الجامعیة المتوسطة بالتخصصات الصحیة والتقنیة داخل 
  .المملكة

ووافق على توصیة مجلس الوزراء المتعلقة بوضع تخصصات الشریعة في الجامعات األردنیة 
  :متضمنة

قتصر على أربعة تخصصات، وإعادة توحید مسمیات التخصصات في الجامعات األردنیة بحیث ت 
ھیكلة الخطط الدراسیة بما یضمن جودة المخرج األكادیمي، وإضافة مساق واحد على األقل ضمن 

تتعلق بالدین والوسطیة واالعتدال وتقبل اآلخر لزیادة الوعي " متطلبات الجامعة"المساقات اإلجباریة 
عضو ھیئة تدریس متخصص في كلیة ومواجھة دعوات التطرف، شریطة أن یقوم على تدریسھا 

  .الشریعة
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  غدا" اساءة االختیار"القبول الشتوي الیوم وقائمة 
  
  

أعلنت مدیرة وحدة القبول الموحد اإللكتروني بالوكالة خولة عوض أن أسماء المقبولین ضمن قائمة 
القبول الموحد اإللكتروني ستعلن الیوم األحد الساعة العاشرة صباحا على موقع الوحدة حیث سیتم 

  .طالبا وطالبة موزعین على مختلف تخصصات الجامعات الرسمیة ١٠٩٦٦قبول 
طالبا سیوزعون على شواغر الجامعات غدا االثنین  ١٧٨٠ن عدد مسیئي االختیار وأضافت عوض أ

  . حیث سیتم إعالن أسمائھم صباحا
طلبا من مختلف مراكز البرید بالمملكة وكان موقع الوحدة قد  ١٢٧٤٦ویشار الى ان الوحدة تسلمت 

  .بدأ باستقبال الطلبات من صباح االثنین حتى مساء األربعاء الماضي
- ٦٠(جھة اخرى وافق مجلس التعلیم العالي  على قبول الطلبة األردنیین الحاصلین على معدالت من 

جامعة موتھ، جامعة آل البیت، جامعة (في شھادة الثانویة العامة في جامعات األطراف %) ٦٤٫٩
اني على البرنامج الموازي فقط، وعلى الفصل الدراسي الث)الحسین بن طالل، جامعة الطفیلة التقنیة

في التخصصات الشاغرة في الجامعات ووفق الطاقة االستیعابیة بما ال  ٢٠١٦/٢٠١٧للعام الجامعي 
  .»من عدد المقبولین في التخصصات الراكدة والمشبعة% ٢٠یزید عن

عادل .كما أقر المجلس في جلستھ التي عقدھا مساء امس برئاسة وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي د
خیص وإنشاء الكلیات الجامعیة المتوسطة بالتخصصات الصحیة والتقنیة داخل الطویسي أسس تر

  .المملكة
ووافق المجلس على توصیة مجلس الوزراء المتعلقة بوضع تخصصات الشریعة في الجامعات 
األردنیة بحیث تم االشتراط على  توحید مسمیات التخصصات في الجامعات األردنیة بحیث تقتصر 

  .وإعادة ھیكلة الخطط الدراسیة بما یضمن جودة المخرج األكادیمي على أربعة تخصصات،
) متطلبات الجامعة(كما اقرت التوصیات إضافة مساق واحد على األقل ضمن المساقات اإلجباریة 

تتعلق بالدین والوسطیة واالعتدال وتقبل اآلخر لزیادة الوعي ومواجھة دعوات التطرف، شریطة أن 
  .یئة تدریس متخصص في كلیة الشریعةیقوم على تدریسھا عضو ھ

واقر المجلس قبول الطلبة الذین تقدموا بطلبات التحاق ولم یقبلوا في أي تخصص في الجامعات 
فما فوق، شریطة أن %) ٦٥(، والحاصلین على معدالت )فئة إساءة االختیار(األردنیة الرسمیة 

ً للشواغر المتاحة في یحقق الطالب الحد األدنى لمعدل القبول التنافسي للدورة ا لشتویة الحالیة، ووفقا
  .التخصصات، وتكلیف وحدة تنسیق القبول الموحد تنفیذ ھذا القرار/ الجامعات

واقر المجلس تكلیف وحدة تنسیق القبول الموحد إجراء مناقالت الطلبة المقبولین ضمن قوائم القبول 
ختیار من تخصصات ذات معدل تنافسي الموحد، بما فیھم الطلبة المقبولین ضمن قائمة إساءة اال

أعلى إلى تخصصات مساویة، أو أدنى في المعدل التنافسي في نفس الجامعة، أو في أي جامعة 
أخرى، وذلك من خالل تقدیم طلب خاص باستخدام البرمجیة الُمتاحة على الموقع االلكتروني لوحدة 

  .تنسیق القبول الموحد
ً بطلب التحاق في الدورة الشتویة للعام الحالي، حیث  ووفقا للشروط ، یجب أن یكون الطالب متقدما

وتستمر حتى الساعة  ٢٠/٢/٢٠١٧تبدأ عملیة تقدیم طلبات االنتقال من صباح یوم االثنین الموافق
  .٢١/٢/٢٠١٧العاشرة من مساء یوم الثالثاء الموافق 

اسم (بطاقة القبول الموحد  ویقوم الطالب عند تقدیم طلب االنتقال باستخدام البیانات المثبتة في
ً في عملیة تقدیم طلب القبول الموحد)المستخدم، والرمز السري   .، والتي استخدمھا سابقا

واعتبر المجلس إن تقدیم الطلب ال یعني بالضرورة الموافقة على عملیة االنتقال، حیث سیؤخذ في 
  .االعتبار أي أثر سلبي على عملیة القبول في جامعات األطراف

  ١٩/٢/٢٠١٧                                         حداأل                                                     ٢:صالرأي 
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ً أو ووفق ا لقرار المجلس فانھ تعتمد عملیة االنتقال من تخصص آلخر  أن یكون معدل الطالب مساویا
أعلى من معدل القبول التنافسي للتخصص المطلوب ،و أن یكون ھنالك شواغر في التخصص 

  .المطلوب، وان تتم موافقة مجلس التعلیم العالي على عملیة االنتقال
نتقال ألي من التخصصات المطلوبة في الطلب سیُلغى قبول الطالب وفي حال  تمت الموافقة على اال

  .في التخصص السابق، وال یحق لھ المطالبة بالعودة إلیھ
وسیتم إعالن أسماء الطلبة الذین تم الموافقة على انتقالھم بعد موافقة مجلس التعلیم العالي، ومن خالل 

  .الموقع االلكتروني لوحدة تنسیق القبول الموحد
فق المجلس على طلبات جامعة البترا الخاصة المتضمنة إلغاء برنامج البكالوریوس بتخصص ووا

  .، ووقف قبول طلبة فیھ)الصحافة(
من كلیة اآلداب والعلوم وتوطینھ في كلیة ) الصحافة واإلعالم(ونقل برنامج البكالوریوس بتخصص 

، على أن تتوائم )واإلعالمالصحافة (اإلعالم شریطة تطبیق معاییر االعتماد الخاص لتخصص 
الخطة الدراسیة للتخصص في كلیة اإلعالم ،و توفیر العدد الالزم من أعضاء ھیئة التدریس للطلبة 
الموجودین على مقاعد الدراسة لحین تخرجھم، ویكون للطلبة الذین قبلوا بتخصص الصحافة حریة 

  .االختیار بین اسم أحد التخصصین
التقنیات «لموافقة على تغییر مسمى برنامج البكالوریوس تخصص ووفقا لقرارات المجلس تمت ا

في كلیة الزراعة التكنولوجیة في جامعة البلقاء » التقنیات الحیویة الزراعیة«لیصبح » الحیویة
  التطبیقیة، شریطة توفیر العدد الالزم من أعضاء ھیئة التدریس للطلبة

للطلبة الذین قبلوا بتخصص التقنیات الحیویة  الموجودین على مقاعد الدراسة لحین تخرجھم، ویكون
حریة االختیار بین اسم أحد التخصصین، والموافقة على طلب جامعة فیالدلفیا الخاصة اعتبار 

ً للتخصصات التالیة وإضافتھ إلى ) ھندسة الصیانة الكھرومیكانیكیة العامة(تخصص دبلوم  نظیرا
الھندسة : (٢٠١٦/٢٠١٧للعام الجامعي قائمة التخصصات المناظرة في الجامعات الخاصة 

الكھربائیة، الھندسة المیكانیكیة، ھندسة الحاسوب، ھندسة المیكاترونكس، ھندسة االتصاالت 
كلیة «لیصبح » كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة«، والموافقة على تعدیل مسمى )واإللكترونیات

ً » األعمال شریطة  ٢٠١٧/٢٠١٨من العام الجامعي في جامعة الزیتونة األردنیة الخاصة اعتبارا
  .»التقید بمعاییر االعتماد

واقر المجلس الموافقة على اعتماد مركز التدریب البصري التابع للجامعة األلمانیة األردنیة لعقد 
الدورات والدبلومات في التأھیل البصري، شریطة أال تؤدي ھذه الدورات والدبلومات للحصول على 

  .درجة علمیة
قة على اعتماد مركز اللغات في جامعة الزرقاء لعقد دورات تدریبیة، شریطة أال تؤدي ھذه والمواف

  .»الدورات بالحصول على درجة علمیة
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  ي الطالبيى الشبابافتتاح أعمال الملتق

  
افتتح في مدرسة الیوبیل التابعة لمؤسسة الملك الحسین، یوم السبت ، الملتقى الشبابي الطالبي الحادي 

ً من المدرسة  ١٢٠والعشرین الذي تنظمھ المدرسة بمشاركة    .طالبا
الملتقى یأتي ألھمیة وقال رئیس قسم اإلنسانیات منسق الملتقى الدكتور خلیفة مقدادي أن عقد 

التعریف بالقضایا الشبابیة المعاصرة والتي تلقى اھتماما واسعا من قبل الطلبة، وفي ظل ما یشھده 
االردن والعالم العربي من احداث وتغیرات دیمقراطیة وسیاسیة وعلمیة أثرت في احداث تغییرات 

  .وتحوالت كان لھا تأثیر في حاضر ومستقبل الشباب
الطلبة من خالل الملتقى یؤمنون بتقدیم آرائھم وتوصیاتھم المبنیة على اساس الحوار واشار إلى أن 

والنقد البناء الى أصحاب القرار في األردن، وذلك نتیجة لالھتمام العلمي والفكري من قبل الطلبة 
  .بصفتھم اساس التغییر ونظرا  لدور الشباب  في رسم مالمح المستقبل 

لى تعریف الطالب المشاركین بمشكالت الشباب وتقدیم الحلول وأضاف أن الملتقى یھدف إ
الموضوعیة لھا ، وطرح القضایا الوطنیة على طاولة الحوار ما بین الطلبة واصحاب القرار، وتقبل 
الحوار بین الطلبة المشاركین والتعاون في ما بینھم واالستفادة من افكارھم ومعرفتھم العلمیة 

ات للرأي العام حول القضایا التي تھم الشباب ، إضافة لتقدیم النتائج والعملیة، واجراء استطالع
  .والتوصیات للموضوعات الدراسیة للجھات المسؤولة 

واوضح ان محاور الملتقى تشتمل العدید من الموضوعات ومنھا القبول االستثنائي في الجامعات، 
ة، ومواقع التواصل االجتماعي وأثرھا والقنوات الفضائیة المحلیة والعالمیة بین السیاسة والمصداقی

على التغیرات االجتماعیة، ووسائل معالجة مشكلة المدیونیة في األردن، والتنمر بین الشباب، وكذلك 
  .األنشطة وخدمة المجتمع وأثرھا على الطالب في مدرسة الیوبیل

لتقدیم اقتراحات )  ھشباب یفكر، یخطط ، یبني مستقبل(ویعقد الملتقى الشبابي ھذا العام تحت شعار 
جدیدة ووضع تصورات مستقبلیة لواقع الشباب والتحدیات التي یواجھونھا من وجھة نظر الشباب 

  .المشاركین
وفي المرحلة النھائیة من الملتقى، سیتم الطلب من المجموعات المختصة بكل محور تقدیم حلول 

   .مشكلة المدروسة للجھات ذات العالقةعملیة وتوصیات قابلة للتطبیق وذات فعالیة في التعامل مع ال
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  منحة لطلبة الجنوب للدراسة فــي جامعـات الـوسـط والشمـال ٦٠٠
عادل الطویسي عن مقترح سیتم اقراره بعد دراستھ .أعلن وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي د 

منحة الي طالب  ٦٠٠وسیطبق بمن خالل منح صندوق دعم الطالب الجامعي تتعلق بتخصیص 
یرغب من مناطق الجنوب للدراسة في كل من جامعات الوسط والشمال، لغایات دمج المجتمعات، 

  .الطالب فرصة وخبرة للتفاعل مع أجواء جدیدة وإعطاء
ان المقترح سیتم بإذن هللا تطبیقھ لصالح ھؤالء الطلبة » للدستور«وأشار الطویسي في تصریحات 

ولغایات دمج الثقافات والفئات الطالبیة بمجتمعات مختلفة والعمل على إعطاء ھؤالء الطلبة فرصا 
  .زارة التعلیم العالي والبحث العلمي اكادیمیة مختلفة ضمن منح تقدم لھم من و

وأوضح ان فكرة الدمج وتعدد المجتمعات التي یتوجھ الیھا الطالب، ھي كفیلة بكل االشكال ان تخفف 
من وطأة العنف الجامعي، بسبب اختالف المناطقیة بین الطلبة واعطائھم مجاالت ارحب للتفاعل 

تؤسس لالختالف ولتنوع األفكار والثقافات بین أبناء والتفكیر والبحث عن االختالفات الجغرافیة التي 
  .الوطن الواحد 

وقال الطویسي ان القرار سیؤول بالخیر على أبناء الوطن وسیؤسس لتفعیل تلك الجامعات 
واوضاعھا، وسیحقق مفاھیم التبادل المنفعي الحقیقي، إذ ان ھنالك باألساس منًحا البناء الوسط 

الجنوب، وكان البد من إعطاء أبناء الجنوب فرصة للدراسة في جامعات والشمال الدارسین بجامعات 
  الوسط والشمال
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  ما لھ وما علیھ..القبول الجامعي الشتوي
  

تذھب معطیات القبول الجامعي الى إمكانیة قبول جمیع الذین تقدموا لاللتحاق  - حاتم العبادي
، في )١٢٧٣٠(بالجامعات على الفصل الثاني، لجھة ان عددھم اقل من المقاعد الشاغرة، إذ تقدم 

  .مقعدا) ١٤٠١٥(حین ان عدد المقاعد الشاغرة 
  

وما تزال الترجیحات تذھب الى اعالن قائمة القبول االسبوع الحالي ، مع احتمالیة ان تكون غدا 
  .االحد او بعده االثنین

  
وفي حین ان معیار عدد المقاعد في التخصص الواحد، قد یقصي البعض لجھة ان یكون عدد 

لمقاعد الشاغرة فیھ، إال ان تحدید حد ادنى للخیارات بخمس، باالضافة الى المتقدمین أكثر من عدد ا
  .قائمة اساءة االخیتار، قد یتجاوزن بالطلبة من معیار عدد المقاعد في التخصص

  
ورغم احتمالیة ترشیح جمیع المقتدمین للحصول على مقعد جامعي، إال ان أحتمالیة عدم استكمال 

، خصوصا ان القبول على الفصل الثاني او ما اصطلح على »ردةوا«اجراءات التسجیل والقبول 
، استثنائیا، وھذا ما تعكسھ اعداد المتقدمین، ففیما یبلغ عدد الذین یحق »القبول الشتوي«تسمیة یعتبر 

  .فقط) ١٢٧٣٠(طالبا تقدم منھم ) ١٧٨٩٢( لھم التقدم 
  

  ماذا تعني قبول استثنائي؟
  

، والقبول الشتوي، في عدة )بدایة الفصل االول( الدورة الصیفیة  ویكمن االختالف بین القبول على
جوانب، منھا عدد التخصصات المتاح القبول فیھا، واشتراطات القبول، وكذلك عدد المقاعد المتاح 

  .القبول فیھا على مستوى التخصص الواحد
  

صصات، وبالعادة ففیما یتعلق بعدد التخصصات، فإن ذلك یعتمد على توفر مقاعد شاغرة في التخ
) ٤٣٨(، منھ في الصیفي، ففي الدورة الحالیة یبلغ عدد التخصصات »القبول الشتوي«تكون اقل في 

  .تخصص) ٧٠٠(تخصصا یتوفر فیھا قبول على الدورة الشتویة، بینما في القبول الصیفي أكثر من 
  

وینسحب ھذا الوضع على محدد عدد المقاعد الشاغرة في كل تخصص، إذ تكون في القبول الصیفي 
  .، بإعتبار ان التخرج بدایة الفصل االول، اقل منھ على الفصل الثاني»الشتوي«اكبر منھ في 

  
الى جانب ان التخصصات الطبیة من طب وطب اسنان، غیر مسموح القبول فیھا على الفصل الثاني، 

، الى جانب ان تخصص الصیدلة لم یطرح فیھ )سنویة(بب طبیعة الدراسة في ھاذین التخصصین بس
  .مقاعد شاغرة على الفصل الثاني او للقبول الشتوي

  
انخفاض عدد التخصصات وعدد المقاعد الشاغرة في تلك التخصصات المطروحة مقارنة مع 

  .ي التخصص الذي یرغبھ، سیحد من إمكانیة التحاق الطلبة في ف»القبول الصیفي«
  

ویعزز ھذه النتیجة، اشتراطات القبول على الفصل الثاني، والتي ترتبط بمعدالت القبول التنافسیة 
، »الصیفي«على الفصل االول، ولیس بالحد الدنیا لمعدالت القبول التي تشترطھا اسس القبول على 

ن الفلسفة من ذلك ضمانة العدالة بین ، إذ ا»الثانیة«إذ ان االولى تكون بالتأكید اعلى بكثیر من 
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الطلبة، بإعتبار ان ھؤالء الطلبة في القبولین الصیفي الماضي والشتوي الحالي طلبة دفعة واحدة، 
وان طلبة الشتوي اخذوا فرصة اكبر منھم لتحقیق نتیجة افضل من حیث المعدل او النتیجة بشكل 

  .ة، إنما على البعضعام، إال ان ھذا الواقع ال ینسحب على جمیع الطلب
  

من جانب أخر، فإن فتح باب القبول في الجامعات على البرنامج الموازي في التخصصات، قد یقلل 
، لعدة اسباب منھا ان »القبول التنافسي«من احتمالیة استكمال جمیع المترشحین للقبول من خالل 

ول التي تنص علیھا اسس القبول، القبول في البرنامج الصیفي یكون وفقا للحدود الدنیا لمعدالت القب
ولیس الحدود الدنیا لمعدالت القبول التنافسیة على الفصل االول، بمعنى ان معدل القبول على 

  .»العادي«اقل منھ على » الموازي«
  

كما ان المفاضلة، ستكون من حیث الجامعة التي قبل فیھا، فأغلبیة الطلبة الذین یرشحون للقبول في 
التي بالعادة تكون فیھا الحدود الدنیا لمعدالت القبول التنافسیة اقل من الجامعات جامعة االطراف، و

  .في مراكز المدن، یفضلون االلتحاق ببرنامج مواٍز في جامعات المراكز على جامعات االطراف
  

حتى في الجامعات بالمراكز » العادي«الى جانب المفاضلة تكون احیانا للموازي افضل من 
حیث امكانیة الحصول على التخصص الذي یرغب فیھ الطالب، إلعتبار ان المعدل  ، من)الجاذبة(

  .»العادي«الذي یتیح المنافسة اقل منھ في 
  

وبھذا الصدد، فإن إقرار مجلس التعلیم العالي اعداد المقبولین في البرنامج الموازي بأعداد اقل بكثیر 
طالبا، ) ٤٢٠٨(ینھیھ، فالمجلس أقر القبول لـ مما نسبت بھ الجامعات، یحد من ذلك الوضع، ولكن ال 

  ).١٢٤٦٣(في حین ان الجامعات نسبت بقبول 
  

مقاعد ) ٤٢٠٨(الذھاب الى ان تخفیض العدد الى الثلث تقریبا ال نھي ھذا الوضع، بدایة ان ھنالك 
متاح القبول فیھا على الموازي، مع االشارة الى أن القبول الموازي لیس مقتصرا على خریجي 

  .الدورة الشتویة، إنما مفتوح للجمیع بمن فیھم حملة الشھادات غیر االردنیة
  

إال ان السؤال، ھل ھنالك إمكانیة اللزام الجامعات بالحصص الذي اقرھا مجلس التعلیم العالي للقبول 
على البرنامج الموازي، وھنا نشیر الى ان المجلس ربط عدم االلتزام بوقف تقدیم الدعم الحكومي 

  .امعات، وھذا االجراء، یشیر الى عدم وجود وسیلة رقابة مسبقة على ذلكللج
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  یاني وسلطة العقبة والجامعة األردنیة

  
  مھند مبیضین.د

  
استضافة فنان عالمي والتبرع لحفلتھ بمبلغ یكفي لبناء خمسة صفوف  تبرر سلطة العقبة الخاصة

إضافیة في مدارس رحمة أو قطر أو القویرة، بأن لھ معجبین بعدد یفوق المالیین، والتبریر ال یفید 
وال یحمل أي تعبیر منطقي أو لغة یقبل بھا العقل، ویسوغ بھا للسلطة ما فعلت، وھو ما جعل الناس 

  .یغضبون
  

القرارات في سلطة العقبة واضح أنھا مستقلة، ورئیس الحكومة قادر على توجیھ سلطتھا كونھ كان 
فیھا لكي تعدل عن قرارھا، وال أظن أن قامة وطنیة مثل دولة الرئیس ومن الطبقة الوطنیة العالیة 

ھ كامل التي تعرف كیف یولد كل قرش في األردن تقبل بما حدث، واحسب ان دولة ھاني الملقي لدی
وھذا ما قام بھ دولتھ فعال حیث اوعز بان تكون .الحساسیة التي لدى أي مواطن أردني تجاه ما حدث

  .التكلفة سلفة مستردة من ریع المھرجان وان ال تتكبد السلطة ایة مبالغ 
  

أسست الدائرة الثقافیة فیھا، وتولیت مھمة الـتأسیس، ووضعنا  ٢٠٠٩عام . أعود للجامعة األردنیة
ندة ثقافیة أقرھا مجلس العمداء لمدة عامین، وكانت منوعة وطنیة وعربیة وإسالمیة وعالمیة، كان اج

الھدف أن تذھب الجامعة للناس وتعید دورھا الثقافي، وھنا استقطبنا محاضرین عرب واردنیین 
وفنانین من النخبة، فحاضر طارق متري وخالد زیادة ورضوان السید من لبنان كما حاضر احمد 

وفي مدرج بدیر أطلق البخیت خارطة الطریق لإلصالح التي . اللوزي ومعروف البخیت من األردن
تقول بثالثین عاما لتداول السلطة في األردن ویومھا أحدثت المحاضرة ضجة كبیرة، وبعد أسبوع 

  .اعید البخیت لتشكیل حكومتھ الثانیة
  

شؤون الطلبة للدائرة الثقافیة كمنافس لھا،  واجھنا صعابا كبیرة في الجامعة نفسھا، إذ نظرت عمادة
إن نشاطنا للمجتمع وانتم للطلبة، وحصلنا على دعم القطاع الخاص، وھنا فرصة لشكر : وقلنا یومھا

الصدیق اسامة مسعود مدیر فندق كراون بالزا الذي بحسھ الوطني دعم استضافة الضیوف دون 
ً؛ بحجة لكن لألسف بعد ذھاب ال. تحمل الجامعة أي نفقات دكتور خالد الكركي الغي المشروع كامال

أننا نرید ثقافة الشو بدال من ثقافة النخبة كما قالت مدیر العالقات آنذاك، وھنا أذكر عمل الزمالء 
  .الذین انجحوا األفكار إبراھیم غرایبة وھیا الحوراني ولونا عبیدات ومحمد قویدر وغیرھم كثر

  
استضافت الدائرة الثقافیة في  ٢٠١٠طة العقبة ویاني؟ أذكر في شباط المھم لماذا نذكر الجامعة مع سل

مدرج الحسن بالجامعة، الشاعر واإلعالمي زاھي وھبي والفنانة اللبنانیة نسرین أبو حمیدان، وھي 
فنانة تغني الغناء الصوفي والملتزم، في أمسیة شعریة غنائیة خصص ریعھا لدعم مشروع التنمیة في 

ً بلدة الحسینیة ف   .ي محافظة معان والذي كانت تنفذه الجامعة األردنیة، والذي لألسف توقف الحقا
سعر تذكرة الحفلة كان خمسة وعشرین دینارا، كانت خطوة الفتة وجدیدة ونالھا انتقاد بأننا لن نجد 
من یشتریھا ویحضر للجامعة، وحدث العكس امتأل المدرج بنسبة جیدة، وال أذكر أن حدث بعدھا بأن 

ً وبیعت تذاكره بھذا السعر، وتم تسویق التذاكر من خالل جھود الطیبین في نظم ت الجامعة حفال
الجامعة واألصدقاء الشخصیین ممن اقتنعوا بدعم الفكرة وعلى رأسھم الصدیقان النائب خلیل عطیة 

 مقاالت
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وع ومعالي ایمن المجالي، وكانت النتیجة أن جمعنا مبلغا یقدر بتسعة آالف دینار، رصد لدعم مشر
ً رتبنا زیارة للضیوف للبتراء وتَم تكریمھم من قبل بیت األنباط، وبعد أسبوع  تنمیة الحسینیة، والحقا
ً في الحیاة اللندنیة عن األردن والبتراء كان افضل من أي إعالن عن السیاحة  كتب زاھي وھبي مقاال

ذھاب للمجتمع وتنمیتھ وأن وبھذه التذكر اتمنى أن تعاود الجامعة قصة ال. في األردن لو أردنا نشره
ُنضم بالشراكة مع النقابات فعالیات فنیة ومھرجانات ملتزمة في وقت العطلة أو في الصیف مدعومة  ت
ً لسمعة  ً، ورافدا بمثل ما ذكرنا، فحرم الجامعة وإمكانیاتھا ومدرجاتھا اعتقد انھا یمكن ان تشكل دخال

  .ارتھا الیوم تستوعب ذلك وتشجعھالجامعة ودوروھا في الثقافة والتنویر وأظن أن إد
  

ً؟ ھل یمكن إقامة مھرجان في العقبة لصالح دعم بؤر  السؤال ھل سیكتب الفنان یاني عن األردن شیئا
الفقر وإصالح المدارس، ھل یمكن ان تقنعنا سلطة العقبة بفكرة ریادیة غیر دعم حفل للفنان یاني 

د الجامعة بفعالیات ثقافیة وفنیة لخدمة تنمیة والسؤال ھل تعو!. بحجة أن لدیة مالیین المعجبین
المجتمع وتوكید حضورھا، ھنا ال أنسى جھود فریق النشامى في الجامعة واتحادھا ودور اطبائھا 
الذین یقومون بحمالت خیریة وأیام طبیة مجانیة فالشكر لھم كبیر وال حد لھ وتلك ابھى الرسائل التي 

  .تقدمھا الجامعة للمجتمع
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  حفل یاني والمرافق العامة والسیاحة

  سلیمان الفرجات . د
  

األول فیدیو یتحدث فیھ سائح : موضوعان شغال القطاع السیاحي األردني في الیومین السابقین
أمیركي عن عدم نظافة المرافق العامة في المناطق السیاحیة في األردن، والثاني ردود فعل األردنیین 

لتواصل االجتماعي بسبب نیة مفوضیة العقبة دعم إقامة حفل التي أحدثت ضجة وتحدیدا على مواقع ا
وال أقصد ھنا تحلیال قد یفسر على غیر وجھھ، وال . فني للنجم والموسیقار العالمي یاني في العقبة

أرید أن أدخل في تفاصیل لن تسعھا المساحة المحدودة ھنا؛ إنما وجدت ھذین الموضوعین فرصة 
اع السیاحة في األردن، وبیان مدى أھمیة السیاحة بوصفھا مصدرا لتسلیط الضوء على تعقیدات قط
  . مھما من مصادر الدخل الوطني

المسؤولیة مشتركة وربما ھنالك قصور على مستوى اإلدارات المحلیة للمواقع ولكن ال بد من 
یومیة االعتراف أن النظافة في األماكن العامة موضوع جدلي ونسبي في مجتمعاتنا؛ فمن مشاھداتنا ال

في الشارع فكثیر ممن یركبون أحدث السیارات ویلبسون أرقى المالبس ال یتورعون عن رمي 
نفایاتھم من نافذة السیارة على الشارع والطریق العام، ویقوم التاجر بالتنظیف أمام محلھ ووضع 

بعد عن األوساخ على الشارع العام دون أن یكلف نفسھ وضعھا في األماكن المخصصة لھا والتي ال ت
  .محلھ بضعة أمتار

وفي المواقع األثریة والسیاحیة یقوم السائح المحلي بالخصوص ومن یستعمل ھذه المواقع من السكان 
المحلیین وأصحاب المصالح في الموقع بتخریبھا ورمي القمامة حیث یجلسون، في حین یحمل السائح 

لقمامة فیضعھا فیھ، وما خفي أعظم األجنبي مخلفاتھ ولو لمسافات طویلة حتى یجد مكانا مخصصا ل
  .. من ممارسات مسیئة

ومن ھنا فإن السیاحة بوصفھا نظاما متكامال ھي مسؤولیة مشتركة بین القطاعین العام والخاص، 
والكل علیھ واجب الحفاظ على سالمة ونظافة ھذه المواقع، وتحتاج الدول زمنا طویال لتأسیس بنیة 

ج السیاحي جاذبا للسوق العالمي، إال أن تصرفا غیر مسؤول من تحتیة وفوقیة متینة تجعل المنت
  . مواطن او مقدم الخدمة قد یھدم كل ما یبذل من جھود

وفي بلد كاألردن یحتوي عددا ھائال من المواقع األثریة والسیاحیة ال بد من توفر إدارة محلیة للمواقع 
لك دورا أكبر للقطاع الخاص في إدارة كما ھو الحال في البترا والعقبة إلى حد ما، وقد یتطلب ذ

وھنا أشیر إلى ردود فعل بعض أعضاء مجلس النواب على طرح وزیرة السیاحة . وتنظیف المواقع
لمثل ھذه الحلول أثناء جلسات الموازنة العامة التي تعكس جھل الكثیرین بخصوصیة القطاع 

  .. السیاحي
ضطرابات التي تمر بھا دول الجوار مما أدى إلى ومع استمرار معاناة األردن من آثار الحروب واال

تراجع واضح في مؤشرات القطاع، ال بد من البحث عن طرق تسویق بدیلة تروج لألردن لیس فقط 
كوجھة دینیة وأثریة، ومن ھذه الطرق التي تستخدمھا دول عدیدة التركیز على سیاحة المؤتمرات 

  .. والحفالت والمھرجانات بكافة انواعھا
ردود فعل عدد . لفنان یاني وردود الفعل المتضاربة تجاه نیة مفوضیة العقبة دعم إقامتھ مادیاحفل ا

كبیر من المواطنین كان سلبیا بسبب تزامن ھذا الدعم مع موجة ارتفاع األسعار، وھذا االعتراض قد 
م أي جھود یكون منطقیا وواقعیا إلى حد ما، لكن كیف لنا أن نصنع سیاحة تنافس عالمیا إن لم ندع

تسعى للنھوض بالقطاع مع العلم  بان الدعم علم قائم ولھ قواعده وادواتھ ویعني مالیین الدوالرات 
  .. وال نستطیع قیاس اثاره بھذه السھولة

في الحدیث عن السیاحة وإقامة الفعالیات ثمة منظوران؛ األول منظور اقتصادي یتمثل في المردود 
وري إذا ما أخذنا بعین االعتبار األثر االقتصادي المباشر وغیر المالي وھو كما أرى إیجابي وضر
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المباشر وإدراك أن السیاحة قطاع إنتاجي یسھم في تحقیق التنمیة المستدامة من خالل زیادة الدخل 
وجلب العمالت الصعبة، الثاني منظور تسویقي وثقافي وھذا في غایة األھمیة؛ فمن ناحیة تسویقیة 

شاھیر في األردن من شأنھ أن یحسن الصورة النمطیة لألردن ویجذب محبیھم فإن إقامة حفالت لم
من الدول المحیطة لزیارتنا، ومن ناحیة أخرى فالفن یؤدي رسالة سامیة، ویعكس تسامح الشعوب 

  .ویعزز صورة األردن كبلد آمن یقاتل ضد اإلرھاب بكل الطرق
السائح على المكوث بھا لمدة أطول والكل یلوم مناطق سیاحیة كالبترا والعقبة تفتقر لنشاطات تشجع  

ال أحسد أصحاب القرار على وضعھم؛ فإن عملوا واجتھدوا لم ینالوا رضا . االخر ویتھمھ بالتقصیر
وقد صرح وزیر الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور . الكثیر، وإن تھاونوا اتھمناھم بالتقصیر

  . بأنھ قد حان الوقت للدولة أن تدعم السیاحةممدوح العبادي في لقاء مع قطاع السیاحة 
وأنا أضیف حان الوقت لتضافر جھود الجمیع من أجل النھوض بواقع ھذا القطاع المھم على كافة 

  ". بدنا سیاحة واال ما بدنا؟"والسؤال المطروح . الصعد وأن نفھمھ ونعي أھمیتھ بشكل أفضل
  

  استاذ السیاحة في الجامعة األردنیة* 
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  مجلس التعلیم العالي یطلق رصاصة الرحمة على التعلیم التقني

  
  .مفضي المومني. د

  
تمام بھ والذي أصبح من أولى أولویات جاللة الملك وكل اكرر ما قلتھ من قبل عن التعلیم التقني واالھ

العارفین بأھمیتھ، وال ننسى تجارب الدول المتقدمة والتي عمادھا االھتمام بالتعلیم التقني، ولم تأتي 
ھذه األھمیة عبثا، بل الن التعلیم التقني ھو عماد قطاع اإلنتاج والخدمات، إضافة للتعلیم المھني 

والتطبیقي الجامعي، وألنھ أي التعلیم التقني یعد محركا لقطاع الصناعة والمتخصص الھندسي 
ورافعة لالقتصاد الوطني وأیضا رافعة مؤثرة في الجانب االجتماعي من خالل الحد من البطالة وما 
یترتب علیھا من تضییع لجھود فئة الشباب، وتوجھھم نحو التطرف وغیر ذلك من المشاكل 

  .نیة المجتمعات واألوطاناالجتماعیة التي تھدد ب
أسوق ھذه المقدمة لتأكید ما قلتھ من قبل في مقاالت عدة بموضوع التعلیم التقني وتراجعھ، إذ أن أھم 
سبب لتراجع التعلیم التقني وتدني نسبة اإلقبال علیھ ھو السیاسات التراكمیة العقیمة والتي عملت 

ي الذي یغذي سوق البطالة، على حساب التعلیم وبشكل مباشر على تعزیز التوجھ نحو التعلیم الجامع
  .التقني

والتي حملت  ١٨/٢/٢٠١٧أقول ھذا بعد أن أتحفنا مجلس التعلیم العالي في جلستھ المنعقدة بتاریخ 
في شھادة الثانویة %) ٦٤٫٩- ٦٠(قرارا الموافقة على قبول الطلبة األردنیین الحاصلین على معدالت 

امعة مؤتھ، جامعة آل البیت، جامعة الحسین بن طالل، جامعة ج(العامة في جامعات األطراف 
على البرنامج الموازي فقط، وعلى الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي )الطفیلة التقنیة

في التخصصات الشاغرة في الجامعات ووفق الطاقة االستیعابیة بما ال یز العالي  ٢٠١٦/٢٠١٧
البشریة وتوصیاتھا التي تصب في تعزیز ورفع نسب  مقررات اللجنة الوطنیة لتنمیة الموارد
خالل عشر سنوات؟ ھل وھل وھل؟؟؟ وألف إشارة % ٢٠االلتحاق في التعلیم التقني الى ما فوق

  .استفھام
ھذا القرار مھما تم تجمیلھ واالدعاء بمحدودیة تأثیره، ھو مخالفة صریحة لمقررات اللجنة الوطنیة 

  .لفة للتوجیھات الملكیة لتطویر وتعزیز التعلیم التقنيلتنمیة الموارد البشریة، ومخا
كیف یحل مجلس التعلیم العالي تدني مستویات القبول في جامعات اإلطراف على حساب التعلیم 

إذا علمنا أن ثقافة مجتمعنا  ٦٥التقني، كیف یتم تخفیض معدالت القبول في جامعات اإلطراف دون 
كان ذلك متاحا، وإذا علمنا ومن خالل تجاربنا أن ذوي  بشكل عام ھو التوجھ للجامعات حیثما

والذین لم یحصلوا على مقعد جامعي یذھبون إلى التعلیم التقني على محدودیة  ٦٥المعدالت دون 
عددھم، من قال أن التعلیم الجامعي بتخصصاتھ الراكدة والتي یجب أن تلغى أو تعلق، وبإعداد الطلبة 

طالب على مقاعد الدراسة یعاني ویجب ضخ المزید من الطلبة ألف  ٣٢٠فیھ والتي وصلت إلى 
ھذا القرار سیساھم وبشكل كبیر في الحد من نسب القبول في التعلیم التقني والذي بحاجة إلى !! فیھ

كل جھد ممكن لرفع نسب المسجلین فیھ، والتي انخفضت بشكل كبیر في السنوات األخیرة، التعلیم 
تقنین فھو یعاني من التضخم أصال، وتخریج جیوش من العاطلین عن  الجامعي یا سادة بحاجة إلى

العمل، بینما نحن بأمس الحاجة لرفع نسب القبول في التعلیم التقني، حیث أصبح ھذا األمر ھما وطنیا 
یقوده جاللة الملك، فكیف یعمل مجلس التعلیم العالي على تخفیض معدالت القبول في ھذه الفترة 

ل الجھود الوطنیة لرفد التعلیم التقني وتحسین نسب القبول بھ، ألنھ الرافعة الحقیقیة الحرجة، مخالفا ك
لمشاكلنا االقتصادیة واالجتماعیة، بعكس التعلیم الجامعي والذي أضحى نتیجة التخبط وعدم رسم 
السیاسات الصحیحة، وسیطرة رأس المال عالة على االقتصاد الوطني، لتركیزه على الكم دون 
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والتوسع غیر المبرر فیھ، والذي یعد من باب اقتصادیات التعلیم ھدر ال تعود عوائده على  النوع،
  .االقتصاد الوطني في ظل نسب البطالة الكبیرة بین الخریجین

  
وال أنسى، التوصیة المنسوبة لتقریر اللجنة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة، بوقف التجسیر للتعلیم 

ما سمعت فإن وزارة التعلیم العالي أصدرت تعلیمات بذلك، ومع أنني كنت سنوات وك ٣التقني خالل 
ً في إحدى لجان محور التعلیم التقني إال أنني لم اسمع بھذه التوصیة في حینھ أنا ومجموعة من  عضوا
المشاركین، وال نعرف من أقحم ھذه التوصیة ضمن التقریر، والسبب انھ ومن خالل تجاربنا مع 

في األردن قبل السماح بالتجسیر، حیث كان اإلقبال ضعیفا جدا، وتطور اإلقبال بعد  التعلیم التقني
السماح بالتجسیر ویمكن الرجوع إلى التقاریر اإلحصائیة لوزارة التعلیم العالي بھذا الخصوص، ومع 

من الخریجین وضمن محددات لمعدالت % ٢٠أن التجسیر لم یكن مطلقا بل كان مقننا بما ال یتجاوز 
لقبول للمجسرین والتخصصات، ومع ذلك بقي االلتحاق بالتعلیم التقني في حدوده الدنیا، وأصبحت ا

المطالبة بوضع حوافز تشجیعیة للطلبة، لاللتحاق بالتعلیم التقني من أھم توصیات كل واضعي 
السیاسات لھ، واستغرب كیف یتم النكوص عن ذلك ووضع توصیة لوقف التجسیر والقرار األخیر 

ً لرصاصة  ٦٥معدالت القبول عن  خفض لجامعات األطراف، والذي إن حصل سیكون إطالقا
الرحمة األخیرة على التعلیم التقني في األردن، ونحن نعرف ثقافة مجتمعنا والتي نسعى إلى تغییرھا 

 ً ، ولكن لیس بھذه الطریقة، فمن یعتقد أن ھذه التوصیة ستوجھ الطلبة للتعلیم التقني حصرا یكون واھما
وال اعرف على ماذا اعتمد مجلس التعلیم العالي بذلك، وكیف یتفق ذلك مع توصیات اللجنة الوطنیة 

، وأیضا من الناحیة  ٢٠٢٥لتنمیة الموارد البشریة والتي تؤكد على زیادة نسب االلتحاق حتى 
، یأتي ھذا القرار التربویة والحریة الفردیة التي تكفلھا كل الدساتیر في العالم بحریة التعلیم والتعلم

لیحرم من لدیھ الرغبة والقدرة على مواصلة تعلیمھ، وتأتي ھذه التوصیة بوقف التجسیر مخالفة 
للتجارب والممارسات العالمیة الفضلى والتي تؤكد على النھایات المفتوحة للمستویات التعلیمیة 

التي تعطي التقني وضع المختلفة، وقد تكون التوصیة مقبولة في الدول الصناعیة المتقدمة ، و
ً یفوق خریجي الجامعات، وھذا ما لم نصل إلیھ بعد في بالدنا، فبرغم كل  ً واجتماعیا اقتصادیا
التوصیات بتحسین وضع التقني، ووضع نظام للحوافز المالیة لتشجیع االلتحاق في التعلیم التقني، 

تعلیم الجامعي والذي وصل عدد والن كل القراءات اإلحصائیة في بلدنا تشیر إلى تغول وانفالت ال
الف طالب كما أسلفت، في حین أن عدد الملتحقین في التعلیم التقني قد تناقص إلى ما  ٣٢٠الطلبة فیھ 

ألفا بكثیر، فیجب التركیز على عمل كل ما یلزم لتشجیع االلتحاق في التعلیم التقني والحد من  ٢٠دون 
  .ج جیوش من العاطلین عن العملااللتحاق في التعلیم الجامعي الذي أصبح یخر

  وألننا اعتدنا على التخبط والعشوائیة في اتخاذ القرارات دون أسس موضوعیة ،
مطلوب من مجلس التعلیم العالي و الحكومة وصانعي القرار ودون تردد، إلغاء ھذه ھذا القرار وعدم 

د المقبولین في جامعات العبث بالحد األدنى لمعدالت القبول في الجامعات، حتى لو تناقصت أعدا
األطراف، وكذلك إلغاء التوصیة بوقف التجسیر، واالستعانة بخبراء وإحصائیات موجودة في 
التقاریر اإلحصائیة لوزارة التعلیم العالي للتأكد مما أسلفت، وعدم الذھاب بعیدا في ذلك فالتعلیم التقني 

ت التي أضعفتھ وجعلت منھ تعلیما لمتدني ال یحتمل األفكار والقرارات الفاشلة، وال تكرار السیاسا
التحصیل، نرید للتعلیم التقني أن یتطور وتتطور نسب االلتحاق بھ لنصل إلى النسب العالمیة والتي 

أو أكثر في بعض البلدان، ونرید دعما حقیقیا لھذا القطاع من خالل جامعة البلقاء % ٤٠تصل إلى 
وخططھا لتطویر وھیكلة التعلیم التقني، فال یعقل أن الجامعة  التطبیقیة لتتمكن من تنفیذ استراتیجیاتھا

تعمل كل جھدھا إلعادة األلق للتعلیم التقني وھیكلتھ، لیأتي مجلس التعلیم العالي من خالل قرارات 
ارتجالیة لتفریغ التعلیم التقني من مضمونة وسحب البساط من تحت أقدامھا، وال أنسى الدعم الھزیل 

  .الذي أعلنتھ الوزارة قبل أیامللتعلیم التقني 
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أقولھا بأمانة ومن باب الحرص على بلدنا، مستقبل األردن في االستثمار في التعلیم التقني وتطویره، 
وأقولھا بصراحة لمجلس التعلیم العالي إنكم تخالفون رؤى جاللة الملك واللجنة الوطنیة لتنمیة 

فضیلة، واإلمعان الموارد البشریة، ال تكرروا ما فعلھ من سبقكم، بسیاساتھم ، فالتراجع عن الخطأ 
في الخطأ رذیلة، وفشل ال نریده لبلدنا وشعبنا الطیب، ورسالتي القادمة ستكون لجاللة الملك إن لم 

. یعود مجلس التعلیم العالي عن قراراتھ بتخفیض معدل القبول في الجامعات وتبني وقف التجسیر
  .حمى هللا األردن...
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 اعالنات

  ٥:الدستور ص/٧:صالرأي 
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  السلط - مازن عبدالحلیم مصطفى قطیشات  -
  
  عین غزال -فرید عبد العزیز القدومي  -
  
  جبل الحسین -فؤاد سلیم العسلي  -
  
  السماكیة - الیاس جبرائیل عواد البوالصھ  -
  
  الزرقاء - زھریة عبدالرحیم خریشي  -
  
  دیوان آل حداد -نوفھ طعمھ عبدهللا بطارسھ  -
  
  المدینة الریاضیة -د الصاحب احمد فوزي حام -
  
  ام السماق - ھشام سعدالدین خلف  -
  

 وفیات

  الرأي 
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لجنة تحدید اسعار المطاعم الشعبیة لم تلتئم منذ كانون الثاني الماضي بعد ان طلب وزیر الصناعة 
عادة النظر والتجارة مدیر عام ضریبة الدخل والمبیعات في كتاب رسمي بعقد اجتماع لھذه اللجنة ال

تأخیر االجتماع ادى بالصناعة والتجارة الى مخالفة مطاعم عدة لم تصادق على . في بعض االسعار
  ..قوائم اسعارھا

  
موظفا انتدبوا للعمل في  ٦١موظفا من بین )  ٢٠(ان مجلس النواب سیعید نحو » عین الرأي«علمت 

الى العدل التي كانت تنوي توزیعھم  ٦١مجلس النواب نقل الموظفین الـ . وزارة العدل لغایات النقل
  على المحاكم

  
  .جاللة الملك عبد هللا الثاني یلتقي الیوم رئیس مجلس النواب ونائبیھ ورؤساء الكتل النیابیة

  
  
  
  
  

 زوایا الصحف 

  الرأي عین 
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برعایة سمو األمیر علي بن الحسین، یفتتح معرض صور للمغفور لھا بإذن هللا الملكة علیاء الحسین، 
  .عاما على رحیلھا، وذلك یوم الخمیس المقبل  ٤٠في مركز ھیا الثقافي، بمناسبة مرور 

  
تحدي اإلرھاب «س الخیریة مؤتمر تحت رعایة رئیس مجلس األعیان فیصل الفایز تطلق جمعیة القد

عند الساعة الثانیة عشرة من ظھر یوم السبت الخامس والعشرین من شباط » والتطرف بفكر الشباب
  .الجاري، في فندق الند مارك

  
تقیم مؤسسة فلسطین الدولیة والمدارس العصریة محاضرة یلقیھا رئیس الوزراء األسبق األستاذ 

المحاضرة تقام في منتدى العصریة في .»ھموم أردنیة: ارلقاء وحو«عبدالرؤوف الروابدة، بعنوان 
  .المدارس العصریة مساء یوم األربعاء المقبل الساعة السادسة مساء، والدعوة عامة

  
تقییم األداء «راصد جلسة إطالق ومناقشة النتائج األولیة لتقریر راصد حول  -ینظم مركز الحیاة

، وذلك ٢٠١٦خالل النصف األول من العام » یةالحكومي تنفیذ التزاماتھا في منظومة النزاھة الوطن
  .عند الساعة العاشرة والنصف من صباح یوم األربعاء المقبل في فندق كمنسكي

  
  .٢٠١٥مقارنة بعام  الماضي ٢٠١٦خالل عام %) ٢ر١(انخفضت كمیات اإلنتاج الصناعي بنسبة 

  
  

منتدى مؤسسة عبدالحمید شومان یستضیف في السادسة والنصف من مساء غد االثنین االمین العام 
للمنتدى المتوسطي الخلیجي في ایطالیا المدیر العام لمعھد الشرق االوسط للدراسات في عمان 

ویدیر الحوار .مة السوریة ورسم التحالفات العالمیة من جدیدالدكتور عامر السبایلة للحدیث حول االز
  .الدكتور فارس بریزات

  
ي الساعة الخامسة من مساء غد االثنین مدیر عام دائرة المكتبة یستضیف منتدى الفكر العربي ف

  .»االرشیف الوطني ودوره في حفظ الذاكرة الوطنیة» الوطنیة للحدیث حول
  

قال مدیر میاه البادیة الشمالیة المھندس مروان تركي ان مدیریة میاه البادیة رفعت كشوفات بأسماء 
دینار بھدف الحجز على أموالھم، مشیرا  ٥٠٠ه والتي تجاوزت الذین لم یقوموا بتسدید فواتیر المیا

  .ملیون دینار  ٤ر٥الى أن قیمة المبالغ المستحقة للسلطة على المواطنین بلغت زھاء 
  

والالفت باالمر ان . دواء المراض الدیسك ینتشر بشكل واسع بین متعاطي ومدمني المخدرات 
اوف ان یتحول من الطبیب المختص ، وما یزید من مخ»  روشیتھ«صیدلیات تصرف الدواء دون 

  .الدواء الى مادة مخدرة یعوض بھا المدمنون شح انتشار مواد مخدرة أخرى 
  

  صنارة الدستور
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هللا الثاني الیوم رئیس مجلس النواب عاطف الطراونة والنائبین األول والثاني  یلتقي جاللة الملك عبد
  .ورؤساء الكتل النیابیة في المجلس والبالغ عددھا ست كتل

  
رحب وزیر الخارجیة أیمن الصفدي أمس باقتراح طالب جامعة، طلب فیھ مشاركة طلبة العلوم 

. سیة في الجامعة األردنیة بتحضیرات مؤتمر القمة العربیة التي ستجرى في عمان الشھر المقبلالسیا
... فكرة جیدة"بأنھا " تویتر"الوزیر رد على السؤال المقترح للطالب حارث الطراونة على موقع 

 شبابنا مستقبلنا وخدمتھم وتطویر مھاراتھم واجب. سیبحث الزمالء اإلمكانیات العملیة لذلك
  ".وضرورة

  
عند الواحدة من ظھر الیوم وقفة احتجاجیة أمام " ذبحتونا"تنظم الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة 

في ماركا الشمالیة، وذلك رفضا لقرار جامعة البلقاء التطبیقیة " البولیتكنیك"كلیة الھندسة التكنولوجیة 
  .لوم للتنافس والموازيرفع رسوم الدب

  
حثت نقابة المعلمین أعضاءھا العاملین في مدارس وزارة التربیة ممن لدیھم اعتراضات على 

، التقدم باستدعاء خطي من خالل مدیر المدرسة بوساطة مدیر التربیة ٢٠١٦تقاریرھم السنویة للعام 
صورة النقابة دعت المعترضین أیضا إلى تزویدھا ب. إلى وزیر التربیة لالعتراض على التقریر فورا

  .عن االستدعاء، لمتابعتھ من خالل اللجنة المشتركة مع وزارة التربیة
  

عدد من مربي األبقار في منطقة الضلیل بمحافظة الزرقاء نظموا أمس وقفة احتجاجیة، ضد تصریح 
ر إحدى اإلذاعات المحلیة، اتھم نسب لمدیر عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور ھایل عبیدات، عب

  .بمادة الحلیب وخلطھا بالماء" الغش"فیھا بعض المزارعین بـ
  

یلتقي جاللة الملك عبد هللا الثاني الیوم رئیس مجلس النواب عاطف الطراونة والنائبین األول والثاني 
  .البالغ عددھا ست كتلورؤساء الكتل النیابیة في المجلس و

  
رحب وزیر الخارجیة أیمن الصفدي أمس باقتراح طالب جامعة، طلب فیھ مشاركة طلبة العلوم 

. السیاسیة في الجامعة األردنیة بتحضیرات مؤتمر القمة العربیة التي ستجرى في عمان الشھر المقبل
... فكرة جیدة"بأنھا " تویتر"المقترح للطالب حارث الطراونة على موقع الوزیر رد على السؤال 

شبابنا مستقبلنا وخدمتھم وتطویر مھاراتھم واجب . سیبحث الزمالء اإلمكانیات العملیة لذلك
  ".وضرورة

  
واحدة من ظھر الیوم وقفة احتجاجیة أمام عند ال" ذبحتونا"تنظم الحملة الوطنیة من أجل حقوق الطلبة 

في ماركا الشمالیة، وذلك رفضا لقرار جامعة البلقاء التطبیقیة " البولیتكنیك"كلیة الھندسة التكنولوجیة 
  .رفع رسوم الدبلوم للتنافس والموازي

  
س وزارة التربیة ممن لدیھم اعتراضات على حثت نقابة المعلمین أعضاءھا العاملین في مدار

، التقدم باستدعاء خطي من خالل مدیر المدرسة بوساطة مدیر التربیة ٢٠١٦تقاریرھم السنویة للعام 
النقابة دعت المعترضین أیضا إلى تزویدھا بصورة . إلى وزیر التربیة لالعتراض على التقریر فورا

  .المشتركة مع وزارة التربیةعن االستدعاء، لمتابعتھ من خالل اللجنة 

  زواریب الغد
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عدد من مربي األبقار في منطقة الضلیل بمحافظة الزرقاء نظموا أمس وقفة احتجاجیة، ضد تصریح 
نسب لمدیر عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور ھایل عبیدات، عبر إحدى اإلذاعات المحلیة، اتھم 

 .بمادة الحلیب وخلطھا بالماء" الغش"ارعین بـفیھا بعض المز


