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 ألعضاء اتحاد الطلبة في أداء القسم" القضاة"

 )الجامعة تقف مسافة واحدة من الجمیع( 
 

( أدى الطلبة الفائزون في انتخابات مجلس اتحاد طلبة الجامعة األردنیة البالغ عددھم    - آیھ العبادي
لیوم القسم القانوني أمام رئیس الجامعة الدكتور عبدالكریم القضاة بحضور رئیس اللجنة العلیا ا) 106

 . لالنتخابات الدكتور عمر كفاوین وعمید شؤون الطلبة الدكتور خالد عطیات
 

وأعرب القضاة  عن اعتزازه وفخره بطلبة الجامعة بمشاركتھم الفاعلة في االنتخابات  و ترسیخھم  
األمر الذي یؤكد وعیھم وانتماءھم الصادق وتمكینھم من , لدیمقراطیة والسلوك الحضاريللمعاني ا

 مواجھة تحدیات المستقبل
 
وركز  القضاة على  ضرورة الحفاظ على القیم األخالقیة والبشریة الواحدة التي تدعو للتعایش  

ً من عاداتنا الدینیة والمنظومة األخالقی ً بطریقة حضاریة والتي ھي جزءا ة والركائز الوطنیة ، بعیدا
 .عن أیة  مظاھر للتفرقة والعنصریة 

 
ً على  ً عن أي اعتبارات، مشددا وأكد  القضاة  وقوف الجامعة أمام الجمیع على مسافة واحدة بعیدا

 .ضرورة  دعم االتحاد وتقدیم التسھیالت  الالزمة لھ للقیام بدوره الخدمي والوطني
 

ود  في المرحلة المقبلة لتبني مشاكل وقضایا الطلبة  التي تصب في وأشار إلى أھمیة تكاتف الجھ
ً ألھداف الجامعة وتشریعاتھا وتطلعاتھا المستقبلیة  . مصلحتھم األكادیمیة والعلمیة  وفقا

ً على مستوى الكلیات، و) 88(منھا ) 106(یذكر أن  عدد مقاعد اتحاد الطلبة بلغ   ً ) 18(مقعدا مقعدا
  .على مستوى الجامعة

  
من تعلیمات االتحاد على أن یؤدي أعضاء مجلس االتحاد المنتخبون ) 1(الفقرة ) 9( وتنص المادة  

القسم القانوني أمام رئیس الجامعة أو من یفوضھ خالل أسبوع من تاریخ إعالن النتائج الرسمیة 
نتخاب رئیس لھ فیما یعقد مجلس االتحاد أول اجتماعاتھ خالل أسبوع من تأدیة القسم ال, لالنتخابات

  . ونائب رئیس وأمین السر وأمین الصندوق ورؤساء اللجان

 الجامعة أخبار

  أخبار األردنیة



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

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

QF-DMPR-02.01 
5 

  
  

  
 یوم علمي لكلیة الفنون والتصمیم في الجامعة األردنیة

 
؛ بھذه العبارة انطلقت فعالیات الیوم العلمي لكلیة الفنون "الفن رسالة ونحن أصحابھا" –ھبة الكاید 

لبتھا على أنھم سفراء الثقافة الفنیة على اختالف أنواعھا والتصمیم في الجامعة األردنیة بعزم من ط
 .ومجاالتھا

  
وبدأ جدول أعمال الیوم العلمي بعبارات ترحیبیة من عمیدھا الدكتور رامي حداد تحدث خاللھا عن 
أھمیة الجانب األكادیمي في رفد المجتمع المحلي والعربي والعالمي برّواد الفن بكافة أشكالھ البصریة 

 .رحیة والموسیقیةوالمس
  
  

وأكد حداد أن الطلبة ھم خط الدفاع األول عن الثقافة ومحور تغییر الصورة النمطیة المدرجة في 
أذھان عدد كبیر من الشعوب عنھا، وطالبھم بأن یحملوا رسالة الكلیة بالتوجھ المختلف في أسلوب 

 .الف أنماطھ وتعددھاتدریس مادة الفن في المدارس وتوعیتھم بأھمیة ھذا الفن على اخت
  
  

الدكتور یحیى بشتاوي ( وتخلل الیوم العلمي ندوة لرؤساء األقسام المسرحیة والموسیقیة والبصریة 
على التوالي تحدثوا خاللھا عن الریادة في الفن ) والدكتور نضال نصیرات والدكتور جھاد العامري

 .األردني كل حسب اختصاصھ
  
  

ضرة لمدیر شركة فایبر كاستل تخللھا مسابقة للطلبة، إلى جانب عدد من واشتملت الفعالیات على محا
الفقرات الفنیة كالرسم على الجداریة والرسم الجرافیتي وأعمال فنیة أخرى باإلضافة إلى فقرات 

 .موسیقیة ومسرحیة قدمھا طلبة الكلیة
  
  

قیة في قاعة السلفیتي التابعة وسیقام على ھامش الیوم العلمي حفل موسیقي یؤدیھ طلبة الفنون الموسی
 .لبنك االتحاد فرع الشمیساني

  الرأي االلكتروني - ائع اإلخباریةالوق –السوسنة  - بترا -المدینة نیوز -4: األمم ص -4:صدى الشعب ص  –أخبار األردنیة 
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 في ختام توصیات مؤتمر األعمال واإلدارة االلكترونیة وتطبیقاتھا الثامن 
 مطالبات بتشریع قوانین لحمایة المستھلك من التجارة االلكترونیة

  
ن حول األعمال واإلدارة طالب خبراء ومشاركون في المؤتمر العلمي الدولي الثام  –ھبة الكاید 

االلكترونیة وتطبیقاتھا في المنظمات العامة والخاصة الذي نظمتھ كلیة األعمال في الجامعة األردنیة 
بالشراكة مع كلیة العلوم اإلداریة واالقتصادیة في جامعة القدس المفتوحة بضرورة تشریع قوانین 

 .خاصة بحمایة المستھلك من التجارة اإللكترونیة
  
وصى المؤتمرون باھتمام الدولة بتشجیع عملیات التجارة االلكترونیة ونموھا وتطویرھا من خالل وأ 

وضع استراتیجیات على مستوى الدولة للنمو في قطاع التجارة االلكترونیة وتسھیل العقبات التي 
 .تواجھھا وتوضیح القوانین المنظمة لھا

  
یومین إلى تعزیز الوعي اإللكتروني وترسیخ الثقافة ودعوا في ختام فعالیات المؤتمر الذي استمر ل 

االلكترونیة عند األفراد العاملین في المنظمات المعنیة كونھا أصبحت من أسباب ضمان االستمرار 
 .في النجاح

  
وشدد المشاركون في توصیات المؤتمر على ضرورة توفیر سبل الحمایة واألمن لبیانات ومعلومات  

بالتجارة االلكترونیة والحفاظ على سریة الصفقات وتعزیز الثقة بین أفراد  المؤسسات التي تتعامل
 .المجتمع على اختالف فئاتھ وتشجیعھم على التجارة االلكترونیة

ّوا على تعزیز دور الموارد البشریة في المنظمات المعنیة باإلدارة االلكترونیة وتشجیعھم على   وحث
اعتماد مجموعة من البرامج التحفیزیة التي من شأنھا رفع بذل أقصى طاقاتھم في خدمتھا من خالل 
 .الروح المعنویة لدى ھذه الموارد البشریة

  
وكانت قد انطلقت فعالیات المؤتمر في حرم الجامعة األردنیة بمشاركة دولیة واسعة من الباحثین 

" األردنیة"معتین والخبراء المتخصصین في مجال األعمال واإلدارة االلكترونیة برعایة رئیسي الجا
 .الدكتور عبد الكریم القضاة والدكتور یونس عمرو على التوالي" القدس المفتوحة"و
الدكتور " األردنیة"وجاء انعقاد المؤتمر بحسب رئیس اللجنة التحضیریة عمید كلیة األعمال في  

یعد أولى أولویاتھما  فایز حداد انطالقا مما تركز علیھ الجامعتان من اھتمام كبیر بالبحث العلمي الذي
ومن أھدافھما الرئیسیة وما تطمحان إلیھ من خالل ذلك إلى تحقیق رسالتیھما العالمیة في نشر 

 .المعرفة
   

ونبعت أھمیة المؤتمر كما أشار حداد من خالل تناولھ للكثیر من المجاالت المرتبطة بالعلوم اإلداریة 
ھم التطورات والمستجدات البحثیة والعلمیة والمالیة والمعلوماتیة، ومن خالل تركیزه على أ

 .والتطبیقیة في عالم األعمال واإلدارة االلكترونیة
  

وحقق المؤتمر أھدافھ بنجاحھ في وضع النقاط على الحروف لنجاح منظمات األعمال وزیادة 
یات التي انتشارھا وتعظیم مبیعاتھا في األسواق المختلفة، إلى جانب إیجاده الحلول للتغلب على التحد

جلسة علمیة  15تواجھ قطاع األعمال من خالل خلق فھم مشترك ألھمیة اإلدارة اإللكترونیة ضمن 

  الرأي االلكتروني -المدینة نیوز –بترا  –أخبار األردنیة 
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محاضرة تحدث فیھا نخبة من كبار المتخصصین والباحثین في قطاع األعمال واإلدارة  70بواقع 
 .اإللكترونیة ومجاالتھا كافة

جارب االلكترونیة العربیة الناجحة في وعرض المؤتمر من خالل جلساتھ نھجا مبتكرا لبعض الت 
تطبیقات التسویق والتجارة االلكترونیة من خالل الممارسات التسویقیة اإللكترونیة الحدیثة، المرافقة 

 .لتطورات اإلنترنت اإلعالمیة واإلعالنیة
  

 وشكل المؤتمر منصة إضافیة للحوار والتفاعل بین المشاركین من األوساط األكادیمیة والجھات
الحكومیة والخاصة حول مجموعة من الموضوعات التي تحدد وتدرس وتحلل احتیاجات المجتمع 
والمؤسسات من جھة، وتبرز وتعالج الكثیر من المشكالت البحثیة ذات الصلة بمحاوره من جھة 

 .أخرى
وشھدت جلسات المؤتمر عصفا ذھنیا واسعا بین المشاركین لترتیب أولویات وصول األردن  

قادرة على اجتیاز التحدیات التي " ُمدن إلكترونیة"وبعض الدول العربیة والمشاركة إلى  وفلسطین
 .تواجھھا في ھذا المجال باستثمارھا التكنولوجیا الحدیثة لتحقیق مرادھا

وركز المؤتمر كذلك على كیفیة معالجة الفجوة الرقمیة كتحدي استراتیجي یواجھ بعض الدول  
ي وأھمیة التخطیط التسویقي وانعكاساتھ على تطویر المنتجات عبر االنترنت لالنتقال لالقتصاد الرقم

واستخدامات وتطبیقات التسویق االلكتروني واستثمار مخرجاتھ في تعزیز المیزة التنافسیة ودور 
 .التسویق االلكتروني في تحقیق األداء المتمیز

  
داریة التي تحتاجھا المنظمات لنجاح وكشفت األوراق العلمیة التي تم مناقشتھا عن المتطلبات اإل

تطبیق اإلدارة االلكترونیة في ظل تطورات البیئة التقنیة التي تتطلب المجاراة الفاعلة والمواكبة 
 .السریعة لضمان تحقیق البقاء واالستمرار في البیئة المتغیرة

  
والتطبیقات العملیة،  وساھم المؤتمر في إثراء الخریجین من الجامعات المشاركة بالمعرفة النظریة

وتعمیق الشراكة المھنیة مع المنظمات العامة والخاصة وتزوید إداراتھا بالمعرفة العلمیة المتجددة 
 .التي تمكنھا من تحسین جودة أدائھا

  
والمؤتمر الذي تناول موضوعات تالمس الواقع أكد على أن صانعي القرار في مؤسسات القطاعین 

فھم آلیات تطبیق األعمال اإللكترونیة ومعرفة مدى تأثیرھا على أداء تلك العام والخاص بحاجة إلى 
 .المؤسسات في ظل وجود ھذا التزاید الكبیر والمتسارع في أعداد المنافسین

  
 

ُناقش ألول مرة الحقا لسلسلة من المؤتمرات الناجحة  ویعد المؤتمر الذي تمیّز بمناقشتھ أوراقا علمیة ت
ن في مجال إدارة األعمال بمشاركة علماء مختصین بكل ما یتعلق بھذا العلم التي عقدتھا الجامعتا

 .ومجاالتھ المتفرعة من جمیع أنحاء العالم
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 "ابتكر لتبدأ"یبدعون في مسابقة ومعرض المشاریع الریادیة " األردنیة"طلبة 

یبة على دور أكد وزیر االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات المھندس مثنى الغرا -سناء الصمادي
 .الریادیین الشباب في صناعة المستقبل واالنطالق نحو االبداع

ابتكر (وأشار خالل رعایتھ الیوم  انطالق فعالیات الموسم الثالث لمسابقة ومعرض المشاریع الریادیة 
بحضور نائب رئیس الجامعة لشؤون الكلیات العلمیة الدكتورة كفاح الجمعاني، ونظمھ ) 2019لتبدأ 

االبتكار والریادة وكلیة الملك عبد هللا الثاني لتكنولوجیا المعلومات في الجامعة األردنیة مركز 
بالتعاون مع جمعیة انتاج لشركات تكنولوجیا المعلومات وبدعم من شركة اورانج لالتصاالت أھمیة 
 مواكبة مستجدات العصر في ظل التطورات العالمیة في قطاع تكنولوجیا المعلومات، واغتنام

 .واستثمار االفكار المبدعة والخالقة لدى الشباب

بدوره بین عمید كلیة الملك عبد هللا الثاني لتكنولوجیا المعلومات الدكتور أمجد ھدیب إن المسابقة 
تعنى بالمشاریع الطالبیة الریادیة وتھدف إلى اشراك طلبة من مختلف  الكلیات العلمیة واإلنسانیة 

مختلفة ومشاریع متنوعة، لترسیخ البعد الریادي والعلمي والبحثي لدیھم  والصحیة في الجامعة بأفكار
 .وتطویر الفكر التفاعلي وتنمیة القدرة على البحث العلمي والتفكیر المنھجي واتباع خطط األعمال

ولفت إلى أھمیة الشراكة الحقیقیة مع القطاعین العام والخاص لتقدیم برامج متخصصة في قطاع 
لومات وإثراء الخطط الدراسیة ببرامج تواكب تطورات العصر، وكذلك ضرورة تكنولوجیا المع

التشارك ما بین القطاعین العام والخاص لدعم مشاریع الطلبة وإبداعاتھم وأفكارھم لتطبیقھا على 
أرض الواقع حیث تسعى الجامعة إلى دعم المشاریع واألفكار الطالبیة من خالل جھود مختلفة 

 .تعاون وشراكات مع جھات متعددةومتنوعة تقوم على 

واألقسام التي تضمھا والبرامج التي  2000وعرض ھدیب إیجازا عن الكلیة التي تأسست في العام 
 .تطرحھا في مرحلتي البكالوریوس والدراسات العلیا

مشروعا، وكان في المركز األول، ) 30(وفازت في المسابقة ثالثة مشاریع طالبیة بعد تنافسھم مع 
 .للطالبین سنان السعید وعامر الرواحنة" Goo Socks" مشروع

، أما "Frame it"  فیما فاز في المركز الثاني الطالبتان یقین الصمادي وزینة أیمن على مشروعھما 
 .للطالب معتصم أبو حمدي" قشطة " المركز الثالث ففاز فیھ مشروع 

ر والتأثیر وإمكانیة التوسع في المشاریع، واعتمدت اللجنة في اختیار الفائزین على معاییر االبتكا  
 .وعضویة الفرق باإلضافة إلى االستدامة المالیة وامكانیة خلق فرص عمل

ً تقدیمیة مباشرة ألفكار الطلبة، وعملیة  ً یضم مشاریع الطلبة وعروضا وتضمنت المسابقة معرضا
ومستثمرین مھتمین  تحكیم لتلك المشاریع من قبل لجنة متخصصة ضمت شركاء من القطاع الخاص

  .من مجاالت متنوعة

  5: الجمعة ص/ الرأي  –وز المدینة نی –بترا  –أخبار األردنیة 
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 )األردنیة(في " أزمة الراھن وسؤال المستقبل: المجتمع العربي"في ختام مؤتمر

 دعوات إلى إدماج عنصر الشباب في عملیات التنمیة للمجتمعات العربیة

ول الذي عقده أجمع مشاركون في ختام أعمال المؤتمر اإلقلیمي األ -) أ ج أ (أخبار الجامعة األردنیة 
على " أزمة الراھن وسؤال المستقبل: المجتمع العربي"قسم علم االجتماع في كلیة اآلداب بعنوان  

ضرورة إدماج عنصر الشباب في عملیات التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة للمجتمعات 
ھ النفسیة واالجتماعیة وشدد المشاركون في توصیاتھم على االھتمام بقضایا الشباب ومشكالت.العربیة

واالقتصادیة واالھتمام بجودة الحیاة لدى كبار السن، وأن تتخذ اللجنة التحضیریة للمؤتمر من الشباب 
 .عنوانا ومحورا رئیسا لمؤتمرھا القادم في دورتھ الثانیة

 ودعوا في الجلسة الختامیة التي ترأسھا عمید كلیة اآلداب الدكتور محمد القضاة إلى االھتمام
بالدراسات المستقبلیة في المنطقة العربیة لما تشكلھ من أھمیة بالغة في رسم مالمح مستقبل 
المجتمعات وتتنبأ بتغیراتھ وتحوالتھ، وضرورة إدخالھا في مساقات مناھج البحث االجتماعي للعلوم 

 .االجتماعیة

العلمیة الدكتور  وخلص المؤتمرون في توصیاتھم التي تالھا مقرر المؤتمر وعضو لجنة التحكیم
حلمي ساري باالھتمام بدراسات اإلقصاء االجتماعي بجوانبھ المتعددة في الجامعات، ومراكز 
البحوث، والمؤسسات الرسمیة ذات الصلة، مؤكدین أھمیة االستمرار في عقد مثل ھذه المؤتمرات 

قبل المھتمین وراسمي الھادفة التي تفضي إلى نتائج ھادفة یمكن االستفادة منھا والرجوع إلیھا من 
 .السیاسات االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة وغیرھا

وكان المؤتمر الذي استمرت أعمالھ لیومین، قد واصل جلساتھ للیوم الثاني، ناقش فیھا المشاركون 
 .محاور مختلفة وأوراق عمل علمیة على درجة عالیة من األھمیة

جنة التحضیریة للمؤتمر الدكتور إسماعیل الزیود، تم ففي الجلسة الصباحیة التي ترأسھا رئیس الل
عرض أوراق عمل تتعلق بالتحدیات والمشكالت التي تواجھ الشباب العربي الیوم، حیث قدم الدكتور 
صالح بن رمیح الرمیح من المملكة العربیة السعودیة ورقة عمل تناولت التحدیات التي تواجھ 

شكالت الشباب، في حین تحدثت الدكتورة آالء الطائي من المجتمعات العربیة وانعكاساتھا على م
دولة اإلمارات العربیة المتحدة في مداخلتھا عن دور الشباب العربي في واقع متغیر، وسلطت 
مواطنتھا الدكتورة بشرى العكایشي الضوء على التحدیات النفسیة واالجتماعیة التي تواجھ الشباب 

ي من الجزائر فأشارت في دراستھا إلى شیخوخة السكان في الجامعي، أما الدكتورة كریمة بوعز
 .الجزائر واألوضاع الراھنة واالتجاھات المستقبلیة

أما الجلسة الثانیة التي ترأسھا الدكتور باقر النجار، فناقشت أوراق عمل بحثیة حول مشكالت  
ھا الدول المستضیفة الالجئین والنزوح والتحدیات التي یواجھونھا ومن ثم األعباء التي تتعرض ل

لالجئین، كما ركزت أوراق أخرى على موضوع الربیع العربي وحركات االحتجاجات العربیة،  
  .وإلى أین نحن ذاھبون في ھذا السیاق ضمن األحداث والواقع في اإلقلیم والمنطقة 

  6: الجمعة ص/ الرأي - المدینة نیوز –عمون  –بترا -أخبار األردنیة
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 "نافذة للتعاون"تنظم أسبوع إراسموس بلس الثاني بعنوان " األردنیة"

نظمت وحدة الشؤون الدولیة في الجامعة األردنیة أسبوع إراسموس ) أ ج أ(معة األردنیة أخبار الجا
بلس للعاملین في مكاتب العالقات الدولیة والمعنیین بتبادل الطلبة والكوادر األكادیمیة واإلداریة 

 .وإدارة المشاریع

جامعة كوبنھاجن  :وشارك في األسبوع ستة عشر مشاركا من  اثنتي عشرة جامعة أوروبیة وھي 
الدنماركیة، وجامعة باث البریطانیة، وجامعة سودرتورن السویدیة، وجامعة برادفورد البریطانیة، 
وجامعة بیرجن النرویجیة، وجامعة برشلونة اإلسبانیة، وجامعة وارسو البولندیة، وجامعة إستونیا 

بوخارست للدراسات االقتصادیة،  للعلوم الحیاتیة اإلستونیة، وجامعة جاغیلونیان البولندیة، وجامعة
 .وجامعة بیرا انتیریر البرتغالیة

وھدف األسبوع إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة التحدیات التي تواجھ تبادل الطلبة  
 . والكوادر األكادیمیة واإلداریة باإلضافة إلى مناقشة آلیات إدارة مشاریع بناء القدرات

عوائق التحاق الطلبة الالجئین بالتعلیم العالي ودمجھم في الحیاة  كما خصصت جلسة لمناقشة
 .الجامعیة

ودأبت الجامعة األردنیة األم في كل محافلھا على احتضان الجامعات األردنیة ونشر الفائدة المرجوة  
من ھذه الفعالیات، فقد خصص الیوم األخیر لفتح الفرصة أمام الجامعات األردنیة للتشبیك مع 

عات األوروبیة المشاركة لما قد یثمر تعمیم فرص التبادل األكادیمي للطلبة وأعضاء الھیئتین الجام
التدریسیة واإلداریة إضافة الى مشاریع بناء قدرات مستقبلیة تسھم بتطویر مخرجات التعلیم العالي 

أبو  في األردن، كما قدم ممثل مكتب إراسموس بلس الوطني  بحضور مدیر المكتب الدكتور أحمد
ً حول مشاریع بناء القدرات الممولة من االتحاد األوروبي ضمن  برنامج إراسموس  الھیجاء عرضا

ً لعرض مخرجات ھذه المشاریع ً مع معرض أقیم خصیصا   .بلس، تزامن ذلك أیضا

  

  أخبار األردنیة
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 الورقة النقاشیة السابعة خارطة طریق لمفاھیم وسیاسات مستقبل التعلیم في األردن: بدران

لتعلیم واإلصالح والدیمقراطیة ال ینفصل عن الواقع وعن المستقبل في مسارنا التعلیمي الحدیث عن ا
والتربوي، كیف لنا أن نتقدم إلى المستقبل، وما ھي حالنا في التربیة والتعلیم، وما ھي حال مؤسسات 

لتدریسیة، التعلیم العالي، وما ھي حال البحث العلمي، ما ھي حال األطر والمناھج الناظمة للعملیة ا
وكیف لنا أن نقدم صورة أفضل لما كنا علیھ في الماضي، وبما یضمن لنا أن نكون فاعلین في المشھد 

ھذه العناوین ستكون محور اللقاء مع رئیس الوزراء األسبق الدكتور عدنان بدران .. العالمي للمعرفة
 . عبر برنامج اوراق ملك 

ھ النقاشیة السابعة في الحدیث حول التعلیم والموارد البشریة یقول جاللة الملك عبد هللا الثاني في ورقت
إن قطاع التعلیم ھو قطاع استراتیجي ومن غیر المقبول، بل من الخطیر، أن یتم الزج (والمعرفة،  

بالعملیة التعلیمیة ومستقبل أبنائنا وبناتنا في أي مناكفات سیاسیة ومصالح ضیقة، غیر آبھین بأھمیة 
، ھنا نسأل، )التطویر واإلصالح وأثره على أمتنا وحاضر األجیال ومستقبلھموضرورة استمرار 

حینما نشھد مناكفات وننجر إلى استقطابات في قضیة إصالح التعلیم، وھي قضیة محوریة، ھل ھذا 
ً من الزمن عن أھمیة التعلیم، والیوم جاءت ھذه الورقة لتؤكد ضرورة الیقظة في  معناه أننا غفلنا ردحا

 . التعلیمإصالح 

في الواقع الورقة النقاشیة السابعة، تمثل خریطة طریق، تمثل رسم مفاھیم وسیاسات مستقبلیة : بدران
للتعلیم في األردن، كیف نحدث التعلیم، وكیف نغیر؟ ، فإرادة التعلیم كما نعلم ھناك قوى شد عكسي 

یم معین، وال ترید التغییر، لھا، ألن ھناك الكثیر من الفئات وشرائح من المجتمع اعتادت على تعل
لذلك جاءت الورقة النقاشیة السابعة لتحویل التوجھ اإلصالحي للتعلیم، على أساس لبنات اإلصالح 
في التعلیم تصلح كل شيء آخر، أنت عندما ترید أن تغیر في المجتمع، تغیر سیاسة التعلیم، تغیر 

جدید وحدیث، یستطیع أن یتواءم ویتالءم مع مناھج التعلیم، تغیر طرائق التعلیم، فیظھر لدیك مجتمع 
مشكالت العصر، یستطیع أن یحل مشكالت العصر، ویستطیع أن یأخذ التنمیة بكل توجھاتھا إلى 
تنمیة اقتصادیة شاملة، بل ربما إلى تنمیة إصالحیة شاملة، تؤدي إلى إصالح سیاسي وإصالح 

ك ان التعلیم یجب أن ال یخضع للمناكفات لذلك عندما یقول جاللة المل. اقتصادي وإصالح اجتماعي
السیاسیة، فھذا صحیح، یجب أن ال یخضع للمناكفات السیاسیة، نحن نشاھد مناكفات سیاسیة عندما 
نرید أن نطور جزءا من التعلیم، وعندما نرید أن نطور طرائق تعلیم المعلمین، عندما نرید أن نطور 

ً ھناك مناكفات سیاسیة بال شك، تدریب كفاءات المعلمین وعندما نرید أن نطو ر مناھج التعلیم فدائما
التعلیم یجب أن ال یخضع للمناكفات السیاسیة، التعلیم یمثل خطة استراتیجیة وطنیة قائمة، ال تتغیر 
بتغیر الحكومات، ھذا ما یریده الملك، التعلیم یجب أن یواكب الحداثة والتغییر العالمي، ألن بناء رأس 

ً في العالم، أنت یجب أن تعنى بتخریج كفایات التعلم، بتخریج الكفاءات المال البشري أص بح تنافسیا
العالیة، بحیث یستطیع المتعلم أن یأخذ المشاكل التي یعاني منھا الوطن وینمیھا إلى فرص عمل 
وفرص اقتصادیة وفرص استثمار في العقل البشري، نحن اآلن نتجھ في األلفیة الثالثة إلى االقتصاد 

معرفي، ومعروف االقتصاد المعرفي ھو السائد اآلن، والذي یعتمد على الدماغ ویعتمد على ما ال
یخزنھ الدماغ من مفاھیم واتجاھات وتنمي الذكاء اإلنساني، بحیث یستطیع ھذا الذكاء اإلنساني أن 

 .عالمیدخلك إلى عصر المعرفة، وإلى اقتصاد المعرفة، وإلى مجتمع المعرفة، نحن في تنافس مع ال

  7: الدستور ص
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ً بدأت مالمح تطویر أو تغییر المناھج، كان  1994في موضوع المناھج، منذ عام :  سؤال  تقریبا
البعض یرى أنھا مرتبطة بظرف سیاسي ما، مرحلة جدیدة ما، لكن منذ أن تسلم الملك عبدهللا الثاني 

لحدیث عن اقتصاد ظھر اھتمام أكبر في التربیة والتعلیم، وظھر ا 1999سلطاتھ الدستوریة في العام 
ً جرت  معرفي، ودخلت وزارة التربیة بورشة كبیرة في ھذا الجانب، وقبل خمس سنوات أیضا
محاوالت لتطویر المناھج، وقبل عامین جرت  محاولة لتطویر المناھج، ھل كنا نعمل بدون تراكم 

ون مجلس أمنائھ، معرفي على محاوالتنا السابقة، ھل انتھینا إلى المركز الوطني للمناھج الذي ترأس
وبالتالي الیوم لدینا مرحلة جدیدة نستطیع أن نقول بأننا نفكر باإلقالع، أم أننا ما زلنا نراوح مكاننا ما 
ّف والفرق التي تنتج ھي ذاتھا وھي من نفس المطبخ، مطبخ وزارة  ُؤل دامت العقلیات نفسھا التي ت

 .التربیة والتعلیم

تعاقب حكومات كثیرة دون إعطاء مھلة للحكومة بتنفیذ بدایة یجب أن نكون صریحین، : بدران
االستراتیجیة التي تبنیھا، فھذا كان خطأ، عندما تأتي حكومة فأول أمر تقوم بھ ھي أن تبني 
استراتیجیتھا، ولألسف تطمر االستراتیجیة السابقة، تغطیھا كاملة، على أساس أن كل شيء یظھر في 

أشغال حكومات متعاقبة، نحن یجب أن نؤمن بأي حكومة تأتي االستراتیجیة ھو عملھا ولیس تراكم 
بعملھا وإضافتھا لبنة إلى لبنات من قبل حكومات سابقة، لألسف لم یكن ھذا، لذلك عندما تأتي حكومة 
ترسم استراتیجیھا، وال یمضي علیھا وقت لتنفذ ھذه االستراتیجیة إال وھذه الحكومة انتھت  أعمالھا، 

انیة ال تنظر إلى استراتیجیة الحكومة التي قبلھا، ویتم تجاھل االستراتیجیة عندما تأتي حكومة ث
 . السابقة وتبدأ الحكومة الجدیدة باستراتیجیة جدیدة

في الجانب الذي یتحدث فیھ جاللة الملك حول االستثمار في مستقبل ابنائنا من أجل نھضتنا، : سؤال 
دني یستحق الفرصة التي تمكنھ من أن یتعلم ویبدع، إنني أؤمن كل اإلیمان بأن كل أر(یقول جاللتھ 

ً وال للعطاء نھایة  وأن ینجح ویتفوق، ویبلغ أسمى المراتب بإیمان وإقدام واتزان، ال یرى للمعرفة حدا
ً إلى التمیز  ً على كل الثقافات، یأخذ منھا ویدع، الحكمة ضالتھ والحقیقة مبتغاه، یطمح دوما منفتحا

 ً بما أننا تحدثنا عن تطویر المناھج، الیوم نسأل ھل دولة الدكتور ).. إلى العلیاءواإلنجاز ویرنو دوما
عدنان بدران یثق بأن طالب المدارس في الستة آالف مدرسة الموجودة والمنتشرة في كل مناطق 

 األردن، یحصلون على فرص متساویة في التعلیم؟

ة، عن االستثمار في التعلیم، ھو یقصد بناء عندما تكلم جاللة الملك في ورقتھ النقاشیة السابع: بدان
الرأس المال البشري، ھو ال یقصد االستثمار في التعلیم من ناحیة مالیة فقط، ھو یقصد أن علینا أن 
نستثمر في بناء العقل البشري لیصبح العقل اإلنساني البشري األردني محركا للتنمیة، ولیس عالة 

یئة مناخیة إبداعیة في المدرسة من المناھج والكتب والمھارات على التنمیة ،  یعني بذلك أن نبني ب
المعرفیة وتدریب األستاذ والمرافق والنشاط الفني والنشاط الریاضي، بناء اإلنسان، بناء األخالق 
والسلوكیات لإلنسان، كیف نستطیع أن نعیش مع اآلخرین، أنا أتعلم ألكون، بناء ھویتي الثقافیة 

ة، وأردنیتي، ھذا بناء أن أكون، أتعلم ألعرف، المعرفة ھي األساس، وبناء وإمكانیاتي اإلنسانی
المعرفة ھو األساس ولیس المعلومات واشتراء المعلومات، كیف أصل للمعلومات وأبني الھرم 
ً ھدف التعلیم لن یكون  المعرفي، أتعلم ألعمل، إذا تعلمي لن یقودني إلى وظیفة وعمل وحیاة كریمة إذا

بة لھ، أتعلم كیف أعیش مع اآلخرین، أعیش مع ثقافات اآلخرین، احترم االختالف، أحترم مجدیا بالنس
العقائد األخرى أحترم كل المذاھب، فأھم شيء أحترم االختالف، نعیش كأسرة، أسرة أردنیة وأسرة 

العقل عربیة وأسرة إنسانیة مع العالم كلھ، فھذا ما قصده جاللة الملك، االستثمار في التعلیم، بناء 
 .اإلنساني البشري القادر على التكیف مع مستجدات الحیاة
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ً ال یأتي لھا المدرس :  سؤال  كیف نحقق ھذا التوازن بین مدارس تنعم بكل شيء، ومدارس أحیانا
 .الخ..ولیس فیھا الصف مثل ما نشتھي وما نرید، ولیس فیھا مرافق 

ً مع شح في الواقع األردن لم یقصر، بنى بنیة تحتیة ھ: بدران ائلة في التعلیم في مدة قصیرة جدا
كلیة  44مؤسسة تعلیمیة عالیة، ، بین القطاعین العام والخاص، لدینا  30الموارد األردنیة، بنى 

. ، بعضھا تحولت  إلى كلیات جامعیة، فھذه غطت كل األردن44وانخفضوا إلى  52مجتمع، كانوا 
صة، لدینا بنیة تحتیة جیدة، الكمبیوتر وصل لكل المدارس ستة آالف مدرسة بین مدارس حكومیة وخا

مدرسة، إن كان عن طریق األلیاف الضوئیة أو عن طریق الواي فاي، فلذلك التقصیر ھو عملیة 
ً كانت ھناك مركزیة شدیدة  إداریة حوكمیة، حوكمة التعلیم وإدارة التعلیم باعتقادي أنھا تراجعت، أوال

المدرسة نموذج «خبیر فنلندي في مؤسسة شومان قال  للتعلیم، سمعت محاضرة قبل یومین من
، المدرسة ھي التي تقوم بالتدریب والتغییر والتعدیل، وبناء المعرفة وبناء المھارات »لالمركزیة

والتحكم باإلیجابیات، المدرسة ھناك نموذج یتكرر بین المدارس، وھناك تنافسیة بین المدارس، فكل 
رس لدینا عبارة عن طبعة عن األخرى، ألن كل مدرسة تتبع مدرسة تنافس األخرى، نحن المدا

ً لیس لھا المركزیة وتتبع لوزارة التربیة والتعلیم، فحادثة البحر  لمدیریة تربیة، ومدیریة التربیة أیضا
ً أشرت في الواقع إلى أن سببھا مركزي، مع أنھا لیست مركزیة، لكن تم تحمیلھا  المیت مثال

ت في فنلندا یتم الحصول علیھ من مدیر المدرسة، ولیس حتى من مدیر للمركزیة، فاإلذن للرحال
التربیة، فلذلك قضینا على التنافسیة بین المدارس وقضینا علیھا بین المدیریات، امتحان التوجیھي 

 .أصبح امتحانا تقلیدیا مخیفا یثیر الرعب والخوف لدى طلبتنا، لیس فیھ عملیة تقییمیة كما یجب

في فخ البیروقراطیة العتیدة والمركزیة وبنفس الوقت نرید الزواج من الحداثة  ھل وقعنا: سؤال 
 .والدیمقراطیة والالمركزیة، فالیوم لدینا المركزیة ونظام انتخابي ومجالس

المركزیة أوقعتنا في فخ، فخ عدم النمو والتقدم، فخ الخوف من الحداثة، فخ الخوًف من : بدران
صبین، فلدینا تعصب یعتقد بأنھ إذا اردنا التغییر في المناھج معنى ذلك التغییر، فخ الخوف من المتع

لدیھم أننا نرید التغییر في عقائد الناس، وھذا غیر صحیح، فاإلیمان با واإلیمان بالعقیدة ھي ثوابت 
أمة، فلذلك كل ھذا الخوف والفزع ھل جاء من الخارج لعمل فتنة فینا بحیث نبقى متأخرین وعدونا 

 .بشكل ھائل، أم ھي بدعة داخلیة ینھض

 ھل جزء منھا تراجع دور المعلم الحقیقي؟:  سؤال 

ً رواتب المعلمین قلیلة، المعلم یبحث عن وظیفتین أو ثالث في الیوم حتى یستطیع أن : بدران نعم، أوال
ً تأھیل المعلم ضعیف، فتجربة فنلندا تقول ان المعلم یجب أن یكون معھ شھادة جام عیة یعیش، أیضا

ّم، أسالیب  ً یحصل على دبلوم تعلیم، كیف یعل ً یحصل على الماجستیر، ثالثا أولى في التخصص، ثانیا
التدریس، أسالیب استخدام التعلم المدمج والتعالیم الحدیثة، عدم استخدام التلقین، وعدم استخدام 

ف أفكر وكیف أقرأ وكیف التحفیظ، واللجوء إلى بناء الفكر وبناء مھارات التعلم ومھارات التفكیر، كی
 .أسمع وكیف أجادل وكیف أناقش، فكل أسالیب التعلیم الحدیث ھذه مفقودة لدینا

لماذا ابتعدنا عن الفلسفة والمنطق؟ ألنھم أشاروا بأن الفلسفة والمنطق ضد الدین، وھذا خطأ، تنمیة 
 ً یجب أن ندخل القیم مھارات المعلم یجب أن یخرج خارج الصندوق، یعلموا مھارات التفكیر، أیضا

في جمیع مواضیعنا الدراسیة، قیم األخالق، قیم احترام الحریة وقیم كیف تناقش وكیف تجادل، كیف 
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تختلف مع اآلخرین وتحترم االختالف، قیم األمانة واإلخالص والصدق، قیم العمل الجماعي، جمیعھا 
 . لبناء القیم لدى الطفل ولدى التلمیذ مفقودة لدینا، لذلك نحن ندّرس المادة ویتم تحفیظھا بدون التوجھ

ً على الجامعات؟: سؤال   أال تعتقد أن ھذا ینسحب أیضا

بالطبع، ألن كلھا استمراریة، مخرجات التعلیم العام تدب في مدخالت التعلیم الجامعي، لذلك : بدران
في التعلیم، من  نحتاج كما جاء في الورقة النقاشیة السابعة، الى  ثورة حقیقیة بیضاء، نھضة شاملة

ً نركز على الفلسفة والمنطق، ابن  الطفولة المبكرة حتى نھایة المرحلة العامة، ثم في الجامعة أیضا
خلدون أكبر فیلسوف مسلم، عندما نقرأ مقدمة ابن خلدون نرى نھضة تربویة معاصرة لعصرنا 

 . الحالي

دهللا الثاني التي تخص موضوع الحدیث اآلن عن المحور الثالث في ورقة جاللة الملك عب: سؤال 
التعلیم في عصرنا الحدیث (التكنولوجیا والتعلیم والقراءة فیما یتعلق بعصر المعلومات، الملك یقول 

ً ھائالً في التكنولوجیا، ال یقتصر على القراءة والكتابة، بل یتجاوز ذلك في عصر  الذي یشھد تطورا
ساسیة، وامتالك مھارات التواصل مع اآلخرین ومبادئ الكمبیوتر واإلنترنت إلى اتقان لغات عالمیة أ

ً على المشاركة في إنتاج المعرفة،  العمل المھنیة، والقدرة على التحلیل والتفكیر لیكون قادرا
، الیوم ربما من العبث أن نقول ان لدینا تعلیما الكترونیا، الیوم تجرى )والمساھمة في إحداث التقدم

ً بحوث في استخدام التواصل اال جتماعي في التعلیم، أین نحن من ھذا  ومن مجاراة ما یحدث عالمیا
 . من أجل لغة عالمیة في التعلیم

ما قالھ جاللة الملك في الورقة النقاشیة السابعة صحیح، نحن كنا في السابق نركز على الكتابة : بدران
ینا بناء التعلیم لألخذ بالتقنیات والقراءة، حتى في المراحل األخیرة فشلنا في القراءة والكتابة، لذلك عل

الحدیثة، واستخدام التعلم االلكتروني والتعلم عن بعد، واستخدام الشبكات المعلوماتیة، واستخدام 
مھارات البحث االلكتروني، فلذلك یجب أن نبني التعلیم على ما توصلت إلیھ التكنولوجیا من أسالیب 

حاجة إلى تدریب المعلم، وھذا أھم شيء، اآلن أحدث شيء حدیثة في التعلیم، وھذه األسالیب الحدیثة ب
ً ستحدث ثورات في المستقبل وعلینا  ً التعلم المدمج، أیضا ظھر ھو التعلیم التبادلي والتفاعلي، وأیضا
األخذ بھا جمیعھا، وھذا یتطلب تدریب المعلم بشكل متواصل، لیس التعلیم المستمر بل التدریب 

ب التعلم واألخذ بمفاھیم التعلم الحدیثة، ھذا یجب أن نعیھ وبسرعة، والتدرب المستمر على أسالی
 ً ویجب أن ننمي التنافسیة بین المدارسة والتنافسیة بین المدارس الخاصة والمدارس العامة، أیضا
، لدینا قدرات ھائلة للطالب، یجب أن نكتشفھا وننمیھا،  ً علینا رعایة اإلبداع والتفوق، ھذه مھمة جدا

عنان للفكر أن یحلق لمدارات أوسع وفي مدارات أوسع وفي مدارات أعلى،  اكتشاف إلطالق ال
المدارات والتفوق لدى الطالب، قدراتھ الھائلة، نحن منھاجنا في التعلیم العالي تیخنق ھذه القدرات، 
ً نضع أمامھ  وتحبس ھذا التفوق، ألننا ال نعلمھ كیف یستطیع أن یفكر تفكیرا حرا ومطلقا، دائما

 .طوط حمراءخ

لكن أال تعقد أن المعلمین سواء في المدارس أو أساتذة الجامعات غیر جاھزین لھذا الطالب :  سرال 
 الذي سیسأل ویناقش؟

صحیح، لذلك طریقة التعلیم یجب أن نعلم أقل، التعلیم یجب أن یكون أقل ولكن التعلم أكبر، : بدران
عھ عبارة عن حفظ، لكن مھارة التفكیر ھي التي تقوى نحن التعلیم لدینا كثیر والتعلم قلیل، ألن جمی

لدى الطالب، كیف یفكر لحل مشكلة، أما أن یحفظ كیف یحل مشكلة فإذا جاءت مشكلة ثانیة ال 
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یستطیع حلھا، لكن كیف نحل المشكلة في مھارات التفكیر فأي مشكلة تجابھھ في الحیاة یستطیع حینھا 
لذلك، نحن لدینا معلومات ھائلة للطالب، وأقول بأنھ ال یوجد حلھا، ھذا الفرق، لذلك یجب أن نسعى 

معلم یستطیع أن ینھي الكتاب المقرر ألنھ كبیر، حیث ان  بھ معلومات ال یوجد لھا داع لتعلیمھا 
 . للطلبة، لذلك یجب أن نعلم الطالب كیف یصل إلى المعلومة ویكون لدیھ مھارات للتفكیر

البحث العلمي في األردن، والذي یعتبر عند بعض الدول الیوم  ھل أنت راٍض عن مستوى:   سؤال 
 بأنھ أولویة أساسیة لتحقیق النھضة والحضور العالمي؟

في الواقع البحث العلمي یقوم بھ األساتذة من أجل الترقیة من رتبة إلى رتبة، البحث العلمي : بدران
نمي لدیھ البحث واالستقصاء والتساؤل، یجب أن یكون غریزة إنسانیة، ننمیھا منذ الطفولة المبكرة، ن

إذا قمنا بتنمیتھا فنحن ننمي علماء منذ الطفولة المبكرة، ننمي الفكر الخالق، فنحن نحتاج إلى فكر 
خالق، نحن لدینا فكر مجتر، یجتر ویحفظ ویبصم وال ینمي الفكر الخالق الذي یكتشف المجھول، 

لمالحظة واالستقصاء فكل ھذه تأتي من منطق یتساءل عن كل شيء، یخضع للتساؤل وللتجریب وا
ً أین الفكر الناقد؟ غیاب الفكر الناقد ال ینمي البحث  علمي معروف، وھو الموضوعیة في التعلم، أیضا

 . العلمي، ینمي االجترار، فبحثنا العلمي معظمھ قص ولصق، ولذلك أین ھي أخالقیات التعلم

وریة اھتم بشكل واضح بموضوع التعلیم والبحث العلمي، جاللة الملك منذ تسلم سلطاتھ الدست: سؤال 
ً مثقفین، أنشأ  في كل سنة یجري تكریم علماء وباحثین في عید االستقالل ومنحھم أوسمة، وأیضا
ً جوائز الملكة رانیا، ألیست ھذه كافیة للتدلیل على االھتمام، أم  جائزة للتمیز وجائزة لإلبداع، وأیضا

: بدران.یكون من فوق، إنما یحتاج ایضا الى اھتمام من تحت، لھؤالء الباحثینأن االھتمام ال یكفي أن 
الجوائز مھمة، إن كانت جوائز الملك عبدهللا الثاني للتمیز أو جوائز الملكة رانیا للمعلم، جوائز 
للقطاع الخاص والقطاع العام على أساس حسن العمل والجودة في العمل والكفاءة في العمل واالنتاج، 

ھذه جوائز مھمة، لكن باعتقادي ھذه الجوائز بالطبع یستحقونھا، لكن الكثرة من الباحثین، بحوثھم  كل
ال تؤدي إلى نمو وتطور البلد، وال تؤدي إلى براءات اختراع، بعبارة ثانیة الجامعات في الخارج إذا 

ً التریانغیل في تورانتو، أو الكورودور في مالیزیا كل ھذا نتاجات علمیة من بحوث  أخذنا مثال
األساتذة طوروھا إلى معرفة والمعرفة طوروھا إلى تكنولوجیا، والتكنولوجیا طوروھا إلى إبداع 
ً سامسونج ھي مخرج جامعي من جامعة في سیؤول بكوریا الجنوبیة،  وابتكار، لذلك البلد نما، فمثال

جامعة، ھذه  1000لعدد جامعة وفي العالم العربي أصبح ا 30ھذا لیس موجود لدینا، فلدینا نحن 
الجامعات في العالم العربي ما األمور التي طورتھا بحیث نعتمد على الذات، نصنع السیارة والطائرة 
وكل شيء، األسلحة نستوردھا، معظم موازناتنا تذھب إلى األسلحة بدل من أن تذھب إلى التعلیم 

عتمد على نتاج البحث العلمي والصحة، نستورد كل المركبات، وكل شيء نقوم باستیراده، نحن ن
للجامعات الغربیة واآلن الصینیة والیابانیة، ومنتجاتھا العلمیة یحولوھا إلى تكنولوجیا ویبیعوھا لنا، 

 .فنحن مستھلكون، ولسنا مخترعون

 كلمة أخیرة، ھل أنت متفائل في مستقبل التعلیم وإصالح التعلیم؟: سؤال 

أتفاءل، أنا باعتقادي أننا مررنا بأزمات أكثر بكثیر من األزمة نعم متفائل، وبالواقع یجب أن : بدران
الحالیة، واستطعنا أن نتغلب علیھا، باعتقادي اإلنسان لدیھ عقل إنساني إذا استطعنا رعایة ھذا العقل 
ً من خالل المناھج ومن خالل المعلمین  ً ذكیا ً خالقا ً وفكرا ً خالقا وتمكینھ وتنمیة العقل لیكون عقال

ً فاألردن وبناء ا ً حرفیا ألسرة وبناء المجتمع، لدینا الورقة النقاشیة السابعة لو قمنا بتنفیذھا تنفیذا
  .سیتغیر وسیتعتمد على الذات، وسیكون المستقبل أفضل بكثیر من حالتنا الحالیة، أو حالتنا السالفة
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  الجامعة األلمانیة األردنیة تفوز بجائزة خلیل السالم
 

ن الجامعة األلمانیة األردنیة بجائزة خلیل السالم الفضل اختراع في مجال الطاقة فاز فریق بحثي م
المتجددة وھو عبارة عن نظام تعقیم مائي یركب على خطوط المیاه یستخدم تقنیة األشعة فوق 

 .البنفسجیة المتجددة المستخرجة من اإلشعاع الشمسي
 

خالدي مشرفا وعضویة كل من الدكتور سمیر وتألف الفریق البحثي من المخترعین الدكتور عمار ال
 .عرباسي والمھندسة عبیر أبو عثمان والمھندس طارق سبانخ

 
وتًم تكریم الفائزین بالمسابقة اخیرا في خالل حفل التكریم الذي اقیم في جامعة فیالدلفیا برعایة رئیس 

الجامعة الدكتور مجلس أمنائھا ولید عصفور وحضور كل من دولة الدكتور عدنان بدران ورئیس 
معتز الشیخ سالم والدكتور مروان كمال ورئیس الجامعة األلمانیة األردنیة الدكتورة منار فیاض 

 ولفیف من العلماء والباحثین المختصین
 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  الرأي االلكتروني
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 بین مخرجات التعلیم وسوق العمل) الفجوة(مختصون یبحثون 
  

یم العالي األردنیة تحت طرح مؤتمرون خالل مشاركتھم أمس في ملتقى رؤساء مؤسسات التعل
الرؤى «في عصر الثورة الرقمیة الرابعة  2030مستقبل التعلیم العالي حتى عام «عنوان 

ً في تخریج  والتصورات واألفكار، لرسم صورة مشرقة لمستقبٍل متقدم للتعلیم العالي؛ ولیكون سبَّاقا
 .كفاءات متمیزة على كافة الصعد المحلیة واإلقلیمیة والدولیة

 
عینك «قش المؤتمرون في الملتقى الذي جاء بتنظیم من مركز جو أكادیمي بالتعاون مع مبادرة ونا

ً عن »على المستقبل ، بحضور وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم العالي الدكتور ولید المعاني، مندوبا
العالي في  رئیس الوزراء، مجموعة من الحلول المبتكرة ألبرز التحدیات التي تواجھ مؤسسات التعلیم

األردن، بمشاركة العدید من الجامعات األردنیة الحكومیة والخاصة، باإلضافة ألكادیمیات وكلیات 
 .ومؤسسات وطنیة، وعدد من أساتذة الجامعات

 
ویھدف الملتقى إلى تسلیط الضوء على التحدیات المستقبلیة التي تواجھ مؤسسات التعلیم وطرح 

عوام المقبلة، وتقلیل الفجوة بین مخرجات التعلیم وسوق العمل، حلول مبتكرة لمواجھتھا للعشرة أ
 .وتغییر الثقافة المجتمعیة تجاه التخصصات الحالیة والمستقبلیة

 
وطالب المؤتمرون القطاع الخاص بدعم المؤسسات التعلیمیة والبحث العلمي للتخلص من برنامج 

ً من الطلبة بھدف  الموازي الذي أثر على نوعیة وجودة التعلیم بعدما أصبحت الجامعات تستقبل أعدادا
تحقیق الربح المادي، األمر الذي زاد من عدد الخریجین مقارنة بالدول األخرى بغض النظر عن 

 .نوعیة الخریج
 

ونوھوا إلى أنھ یجب التكیف مع متغیرات الحیاة، والتخطیط والتعلیم والبناء من خالل الرقابة في 
العمل كمنظومة واحدة لصناعة المستقبل والتماشي مع متطلبات الحیاة الثورة الصناعیة الجدیدة، و

 .المستقبلیة الجدیدة
 

وبینوا أن األردن لم یعد یصدر الكفاءات ذات التخصصات الحدیثة، لذلك یجب ھیكلة التعلیم الثانوي 
 واالعدادي في المدارس بسبب سھولة صناعة ونقل المعلومة في ظل التطور التكنولوجي وخاصة

ً للخروج بمنتج یستحق االھتمام ً وتنقیة وتعبا وقالوا . عند إعداد الطلبة ابحاثھم العلمیة التي تحتاج بحثا
من الخطأ الربط بین سوق العمل والتعلیم في الجامعات؛ الرتفاع عدد الخریجین مقارنة بحاجة «

ً التعیین الم . »تأخر والتقاعد المبكرسوق العمل المنخفضة لالیدي العاملة، والتي من أسبابھا أیضا
لیس من الضروري الغاء بعض التخصصات واضافة تخصصات جدیدة، ألن المشكلة : وأضافوا

تكمن بطریقة ونوعیة التدریس، لذلك یجب التوجھ بالتدریس إلى الطرق النموذجیة ولیس بطریقة 
ركیز على توافر مساق مطبوع من قبل مدرس المادة وتوزیعھ على الطلبة، باالضافة الى الت

وعرض خالل . المھارات ولیس على نوعیة التخصص لتطویر الذكاء االصطناعي عند الطلبة
الملتقى نتائج دراسة واقع التخصصات الحالیة في األردن، واضاءات مھمة عن خارطة انتشار 

، وحاجات سوق العمل، باالضافة 2030التخصصات والخیارات التعلیمیة ومستقبل ذلك حتى عام 
حواریة مع شخصیات مؤثرة من سوق العمل للحدیث عن التخصصات المستقبلیة لقطاع لجلسة 

 .التكنولوجیا واالتصاالت، والقطاعات الصناعیة، والقطاعات الطبیة

  الرأي االلكتروني
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، وھي المبادرة الشبابیة »عینك على المستقبل«أعوام من انطالق مبادرة  8جاءت فكرة الملتقى بعد 

، لتكون متخصصة في تقدیم اإلرشاد الوظیفي 2011األردنیة عام  التطوعیة التي انطلقت من الجامعة
واألكادیمي ومساعدة طلبة الثانویة والمدارس من خالل تعریفھم بالتخصصات والخیارات التعلیمیة 
ومساعدتھم في جوانب اختیار التخصص، بطریقة مبتكرة من خالل شبكة واسعة من آالف 

 .المتطوعین الشباب
 

جو أكادیمي ھو أول منصة للتعلیم االلكتروني لطلبة الثانویة والمدارس في  یشار إلى أن مركز
األردن وفلسطین، ومبادرة عینك على المستقبل ھي أول مبادرة للتعریف بالتخصصات والخیارات 

 .التعلیمیة لطلبة الثانویة والمدارس
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 مناظرات الوطنیةتستضیف رابع التصفیات اإلقلیمیة لمسابقة ال" الزیتونة األردنیة"
  

استضافت جامعة الزیتونة األردنیة رابع التصفیات اإلقلیمیة إلختیار الفرق التي ستشارك في مسابقة 
ً لطلبة أشارك ، من مختلف الجامعات +المناظرات الوطنیة التي یعقدھا برنامج أنا أشارك سنویا

 .الشریكة على مستوى المملكة األردنیة الھاشمیة
 

قلیمیة نائب رئیس جامعة الزیتونة األردنیة الدكتور محمد المجالي، وعمید شؤون وحضر التصفیة اال
النائب قیس زیادین، والدكتور ماجد : الطلبة الدكتور منیر عفیشات، وتكونت لجنة التحكیم من 

 .الرضاونة، والسید محمد الخصاونة
 

ي شتى المجاالت ال سیما الطلبة وبین المجالي أن الجامعة تبنت نھجا قائما على فتح قنوات الحوار ف
الذین یمثلون المحور االساس في العملیة التعلیمیة التعلمیة، وأن ھذا اللقاء یعد مؤشرا حقیقیا على 
االھتمام الذي یلقاه الشباب في االردن في زمن نحن احوج فیھ الى اللقاءات المثمرة والمناظرات 

 .الھادفة التي تثري تجربة الشباب وتغنیھا
 
ضاف أن ھذا اللقاء الطالبي یمثل انجاز من انجازات المعھد الدیمقراطي الوطني وعنوان من وأ

عنواین الدیمقراطیة الحقة القائمة على اشراك الشباب في العملیة السیاسیة، وصنع القرار، فھم عماد 
لتتحقق دون  االمة وعلیھم تبنى االمال واالنجازات التي تحققت في ھذ الوطن الغالي، والتي ما كانت

 .مقومات الوفاء والصدق واالخالص التي امتلكھا رجاالت ھذا الوطن منذ تأسیس المملكة حتى الیوم
 

وأكد المجالي أن الموضوعات التي تم اختیار محاورھا في ھذه المناظرات محاور تجسد حسن 
على انھا االختیار و دقة في العبارات مما یعني الحرص على الشباب وتوسیع مداركھم فضال 

 .عنوانات الساعة وتشكل محاور مھمة في حیاة المواطن االردني السیاسیة واالجتماعیة
 

جعل خدمة العلم الزامیة، و مساھمة مؤسسات المجتمع : وتناوالت المناظرات عدة محاور ھي 
لى المدني في مكافحة الفساد في األردن، واألخبار المنتشرة على وسائل التواصل االجتماعي أدت إ

تزاید الشائعات، و اشتراط العضویة الحزبیة للترشح لالنتخابات النیابیة، وخفض عدد مقاعد مجلس 
 .النواب، واألسرة ھي المحور األساسي في محاربة الفكر المتطرف

 
وتناظر في المسابقة طالب جامعة الزیتونة األردنیة، جامعة الشرق االوسط، جامعة االسراء، 

ردنیة، جامعة عمان االھلیة، وجامعة البلقاء التطبیقیة وفاز فیھا فریق الجامعة الجامعة االلمانیة األ
  .2019االلمانیة االردنیة وتأھل للمسابقة الوطنیة التي ستقام خالل شھر حزیران 

  
  
 

  سرایا
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 مطالب بإدماج مساق التربیة األخالقیة ضمن المناھج الدراسیة 

یة االخالقیة ضمن المناھج الدراسیة وفي المراحل قدم تربویون مقترحا یوصي بادماج مساق الترب
االساسیة والثانویة، الثرھا الفاعل في ارساء المنظومة القیمیة واالخالقیة وتعزز من القیم والثوابت 

  . المجتمعیة

واكدوا في حدیث الى الرأي ان ھذه الرؤیة تتفق ومحاور االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد 
 .ص على تفعیل المورد البشري بشكل منتج وبناءالبشریة التي تحر

واوضحوا ان ھذا المساق یجب تنفیذه بالتعاون مع جمیع المؤسسات ذات العالقة كوزارة التربیة 
 .واالوقاف ووزارة الشباب

من جھتھ قدم المختص في اصول التربیة الدكتور محمد صایل الزیود من الجامعة االردنیة مقترحا 
ق التربیة االخالقیة وانھ ضرورة وطنیة ملحة لمعالجة جوانب الخلل واالساءة بضرورة ادماج مسا

   .للوطن ومقدراتھ ومكتسباتھ ورجاالتھ

ان مساق التربیة االخالقیة یسھم في بناء المواطن االردني ) الرأي(وقال الزیود في حدیث الى 
ھ والمقدر للمعاییر االنسانیة المتحلي بالفضائل والقیم واالخالقیة والمنتمي لوطنھ والمعتز بامت

  . ویحمل فكرا قیمیا اخالقیا وسطیا بعیداً كل البعد عن الغلو والتطرف

واشار الزیود ان ترسیخ ھذه المفاھیم في مراحل مبكرة یساعد الطالب على التوجھ نحو سلوكیات 
نتماء بعیدا عن حضاریة تحترم االخر وتقبلھ وتؤمن بالحوار و التعددیة والعیش المشترك والعمل با

واكد الزیود على المتخصصین بناء منظومة قیمیة واخالقیة لدى النشء . لغة التشكیك والسلبیة
باستخدام مختلف ادوات العصر ومن خالل مختلف المؤسسات التربویة واالجتماعیة واالعالمیة 

للتربیة بحیث تعمل جمیع ھذه المؤسسات بتناغم ووفقا لمنھجیة علمیة واضحة وضمن مسارات 
 .االخالقیة

واشار الى اھمیة ان تتولى ھذه المھمة وزارة التربیة والتعلیم بادخال التربیة االخالقیة في المناھج 
الدراسیة وبشكل متدرج یراعي المراحل الدراسیة وبالتعاون والتنسیق مع وزارة االوقاف ووزارة 

لنھوض بالوطن بمختلف المجاالت الشباب وغیرھا من الجھات المعنیة بالشأن التربوي في سبل ا
 .وتعزز من نوعیة مخرجات التربیة والتعلیم

واشار الدكتور التربوي اشرف علیمات الى محاور االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة التي 
ترسخ ھذه المفاھیم وتعمل على تعزیزھا من خالل تفعیل العنصر البشري الذي یعد الذخیرة الحیة في 

 .وض بالمجتمعاتالنھ

واكد علیمات ان تخصیص منھاج یدرس المفاھیم والقیم االخالقیة في المدارس ما ھو اال نموذج 
یراعي فیھ تكوین المجتمع وتنوعھ وینسجم مع التوجھات العامة في فرز جیل منتم وواع متسلح بالقیم 

ً االنسانیة واالخالق العامة لیشكل سدا منیعا ضد اي فجوة سلوكیة تواجھ ووصف . ھ مستقبال وحاضرا
الوزیر االسبق لوزارة التربیة والتعلیم الدكتور فایز السعودي اثر ھذه الخطوة على المدى البعید 

  6: الرأي ص
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وقال السعودي انھ یجب العمل على ادماجھ في مختلف المراحل الدراسیة بما . بالمثمر واالیجابي
 .رة والمجتمع في تفعیلھیتواءم وعمر الطالب ومرحلتھ الدراسیة، على ان یناط باالس

ً تشارك فیھ مختلف الجھات في سبیل الحفاظ  واشار السعودي ان المرحلة الحالیة تتطلب موقفا عاما
على المنظومة القیمیة واالخالقیة وسط االنفتاح على العالم الخارجي ودخول عادات وافكار دخیلة 

 .على المجتمع

بق في كثیر من الدول المتقدمة یراعى فیھ االنسان واكد السعودي ان مفھوم التربیة االخالقیة مط
 .وحقوقھ وواجباتھ حیال نفسھ ومجتمعھ الذي یعیش فیھ
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 إشھار اللجنة الوطنیة األردنیة لذاكرة العالم

عقد في المكتبة الوطنیة الیوم األربعاء مؤتمر صحفي إلشھار اللجنة الوطنیة األردنیة لذاكرة العالم 
بحضور أعضاء اللجنة، ورؤساء " المحافظة على التراث الوثائقي في االردن"روع المكلفة بتنفیذ مش

 .اللجان الفرعیة المتخصصة المنبثقة عنھا

عمان الى حفظ التراث الوثائقي الموروث /ویھدف المشروع الذي یقام بالتعاون مع منظمة الیونسكو
ل الفیزیائیة للحفظ واألخطار من االھمال، وتجاوز ضعف ظروف التخزین، وھشاشة وتقادم األشكا

 .العامة الصناعیة والطبیعیة

ً عن وزیر الثقافة ان الوثائق  وقال امین عام وزارة الثقافة ھزاع البراري الذي حضر المؤتمر مندوبا
ً ان  الوطنیة لم تعد وثیقة خاصة بالدولة بل ھي بمثابة إرث إنساني یعني للبشریة الكثیر، مضیفا

 .یجعل منھا مصدرا أساسیا للمعلومة الصحیحة والمعرفة اتاحتھا امام الجمیع

وأوضح ان تشكیل اللجنة الوطنیة األردنیة لذاكرة العالم جاء إدراكا من ضرورة المحافظة على ھذه 
الوثائق الوطنیة، وارشفتھا وتنسیق الجھود بالتعاون مع الجھات المعنیة في عملیة البحث والتدقیق 

العامة، والملكیة الخاصة مما یعزز الھویة االردنیة، ویسھم في االرث بین الوثائق ذات الملكیة 
 .االنساني الحضاري

وعرض مدیر عام المكتبة الوطنیة الدكتور نضال العیاصرة الى ھذا المشروع الوطني الذي یعتبر 
ً ان الوثیقة سواء كانت من النوع الورقي او السمعي او البصري تحمل معلوم ة، ذاكرة للوطن، مبینا

 .وتحتاج إلى طرق علمیة في حفظھا وأرشفتھا لنقل ھذا الموروث من جیل إلى جیل

أما مدیرة مدیریة التراث غیر المادي في الوزارة، حنان دغمش فعرضت لكیفیة انضمام األردن العام 
لحمایة التراث الوثائقي للشعوب جنبا  1992الماضي إلى ھذا البرنامج الذي أطلقتھ الیونسكو العام 

 .إلى جنب مع ست دول عربیة

كما بینت طبیعة عمل اللجنة الوطنیة التي ستضطلع بمسؤولیة اإلدارة العامة للبرنامج ورصده في 
األردن، وإنشاء والحفاظ على سجل ذاكرة العالم الوطني األردني، من خالل تشجیع وتلقي وتقییم 

شیحات من األردن إلى سجل ذاكرة ترشیحات التراث الوثائقي لإلدراج فیھ، وتنسیق واقتراح التر
العالم الدولي، والعمل بتعاون وثیق مع المنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة في األردن في تطویر 
السجل الوطني والمساھمة في السجل الدولي، من أجل رفع مستوى الوعي ببرنامج ذاكرة العالم في 

 .األردن وتعزیزه

رؤساء اللجان الفرعیة المتخصصة الذي بینوا طبیعة  كما تحدث خالل المؤتمر الصحفي عدد من
عمل كل لجنة، وطبیعة المھام التي ستقوم بھا، حیث توزعت ھذه اللجان بین التعلیم والتوعیة برئاسة 
أنسام ملكاوي، ولجنة قانون الوثائق الوطنیة برئاسة الدكتور غالب شنیكات، ولجنة االرشیف السمعي 

 .والبصري برئاسة بسام رزق

  الدیرة 
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یترأسھا وزیر  2017یشار الى ان اللجنة الوطنیة األردنیة لذاكرة العالم التي تأسست في أیلول 
الثقافة وتضم ممثلین عن وزارة السیاحة، ودائرة المكتبة الوطنیة، ومؤسسة اإلذاعة والتلفزیون، 

لمخطوطات ومركز االجیش العربي،  -ومركز التوثیق الملكي، والقیادة العامة للقوات المسلحة 
واللجنة الوطنیة للتربیة والثقافة والعلوم، وأمانة عمان الكبرى،  والوثائق في الجامعة األردنیة،

 )بترا.(ومكتب الیونسكو في عمان، إضافة إلى ممثلین عن وزارة الثقافة
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 تعلیمات جدیدة لتنظیم قبول الطلبة الوافدین بالجامعات نھایة األسبوع

در مطلعة ان مجلس التعلیم العالي في جلستھ التي سیعقدھا نھایة االسبوع من مصا» الدستور«علمت 
الحالي سیقر تعلیمات جدیدة حول تنظیم امور الطلبة الوافدین بالجامعات االردنیة، تتماشى مع 

ووفقا للمصادر . 2018الذي اقر العام الماضي  108» «تفاصیل نظام شؤون الطلبة الوافدین رقم
بمكان وجود تفاصیل تنظم امور ھذه الفئة من الطلبة، والتي تختلف في اسس فانھ من الضرورة 

قبولھا وشكل ادماجھا بالجامعات االردنیة الرسمیة منھا والخاصة، حیث الغى المجلس في جلستھ 
استثناءات قبولھم، وسیحدد تفاصیل تنظیم شؤونھم وتفعیل استقطابھم، وترتیب استثناءاتھم بما ینسجم 

 .العدالة وجودة التعلیممع االسس و

واشارت ذات المصادر الى ان الحاجة االن ملحة الجراء ترتیبات خاصة بھم، تماشیا مع التركیز 
على جلب طلبة وافدین للدراسة بالجامعات االردنیة بناء على االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد 

وجودھم باالردن، ویعطیھم نمطا  البشریة، ومنحھم خصوصیة تختلف عن الطالب االردني بما یفعل
مختلفا، تسیر علیھ كل الجامعات بذات السویة، وبما یحافظ بالوقت ذاتھ على جودة ومخرجات 

 .تعلیمھم

، فان تعریف الطالب الوافد ھو 2018- 8- 27ووفقا للنظام الذي صدر بالجریدة الرسمیة بتاریخ 
التبادل الثقافي او على مقعد االستقطاب، حیث الذي یدرس في الجامعات االردنیة، الرسمیة من خالل 

اوضحت ذات المصادر ان قرار مجلس التعلیم العالي االسبوع الماضي بالغاء كافة اشكال االستثناء 
عالمة، سینظم بناء  15بحقھم وھو تخفیض الحدود الدنیا المعمول بھا بالجامعات الرسمیة والخاصة 

 .لمقبلعلى قرار سیتم اتخاذه یوم االربعاء ا

سنوات  10واشارت ذات المصادر الى أن االستثناءات التي منحت للوافدین بدأت ومنذ حوالي 
عالمة، وھو االمر الذي جعل بعض الطلبة یدرسون بمعدالت  15بخمس عالمات ووصلت الیوم الى 

دون الخمسین بالجامعات الخاصة ودون الستین بالجامعات الرسمیة، وھو امر یخل بمخرجات 
 .لیة االكادیمیة لھذه الفئة من الوافدین، وینافي االسسالعم

  

  1: الدستور ص
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  قرار التعلیم العالي یضّر بالجامعات: مصلح الطراونة
  

قال النائب الدكتور مصلح الطراونة إن قرار مجلس التعلیم العالي المتعلق بالغاء بعض االستثناءات 
جامعات الحكومیة والخاصة، ویُفقدھا كثیرا في السیاسة العامة للقبول في الجامعات األردنیة تضّر بال

  .من الدخل المتأتي عبر البرنامج الدولي أو الموازي أو في الجامعات الخاصة
  

وتساءل الطراونة فیما إذا كانت الوزارة تستھدف اضعاف الجامعات التي توفر وظائف العضاء 
إلى أن القرار یخدم جامعات في  الھیئتین التدریسیة واالداریة ولھا دور في تخفیض البطالة، مشیرا

  .دول مجاورة وضد المصلحة الوطنیة بشكل واضح
  

إلى أن القرار یُخالف سیاسة التعلیم العالي المعلنة،  24ولفت في تصریح صحفي وصل االردن
  .والقائمة على زیادة استقطاب الطلبة الوافدین

  
  :وتالیا تصریح الطراونة

  
ھ معالي وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي عن الغاء جاء في وسائل االعالم خبر كشف عن

وبعد  ٢٠١٩/٢٠٢٠االستثناءات في القبول الجامعي و التي سیتم تطبیقھا اعتبارا من العام الجامعي 
  :االطالع على ما جاء بالخبر نود ان نسجل المالحظات التالیة

  
الوافدین وانشأت الوزارة مدیریة للطلبة  ان سیاسة التعلیم العالي تسعى لزیادة واستقطاب الطلبة: اوال

  الوافدین تھدف الى تسویق الجامعات الستقطاب أكبر عدد من الطلبة
  

% ٢٥صدر في ھذا العام قرار من وزارة التعلیم العالي بزیادة النسبة المقررة للطلبة الوافدین : ثانیا
ستقطاب اعداد جدیدة من الطلبة عما ھي علیھ مما دعا الجامعات الخاصة الى وضع برامج تسویقیة ال

  وتكبدت الجامعات مصاریف عالیة في ھذة الحمالت التسویقیة في الدول العربیة والدول الصدیقة
  

صدر في شھر نیسان الجاري من العام الحالي قرارا بتخفیض نسبة اعضاء ھیئة التدریس من : ثالثا
من اجمالي اعضاء % ٢٠یصبح وكذلك ل% ٥٠في التخصص بدال من % ٢٥غیر االردنیین لیصبح 

  الھیئة التدریسیة في الجامعة لیتم اتاحة الفرص لتعییم االردنیین من حملة الدكتوراة
  

بنفس الوقت تخفیض عدد الطلبة  والسؤال ھو كیف سیتم استقطاب اعضاء ھیئة تدریس اردنیین ویتم
الوافدین وھذا مؤشر خطیر حیث سیتم انھاء عقود اعضاء ھیئة التدریس االردنیین نظرا لعدم وجود 

  طلبة وافدین ونقص الطاقة االستیعابیة للطالب
  

ان االردن یعاني من ضعف االستثمار ویسعى الى تفعیلھ من خالل دعم المشاریع الوطنیة مثل : رابعا
  الخ...عات والمدارس والمصانع الجام

  

  24جو 
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والتعلیم الجامعي ھو مصدر ھام لدعم االقتصاد الوطني ومثال على ذلك فان دخل بریطانیا القومي 
ملیار جنیھ استرلیني ووزارة التعلیم العالي االردنیة تسعى الى  ٧٣في تعلیم الطلبة االجانب یزید عن 

  تخفیض الدخل الوارد من التعلیم الجامعي
  

ان الجامعات المجاورة في الوطن العربي ال تضع اي قیود على المعدل للطلبة الوافدین ونحن : اخامس
  نلغي االن میزة وھي تخفیض المعدل للطلبة الوافدین والسؤال من المستفید من ھذا القرار

  
مي كیف ال تزال الجامعات ھامشیة وال یوجد لھا أھمیة لدى وزارة التعلیم العالي والبحث العل: سادسا

یتم اتخاذ قرارات تؤثر على مسیرة التعلیم بالجامعات دون مشاركة الجامعات في صنع القرار وعلى 
األقل االستماع للجامعات قبل اتخاذ مثل ھذه القرارات وھذا یتضح في تشكیلة مجلس التعلیم العالي 

  والذي یخلو من اي ممثل للجامعات الخاصة
  

یضر بالخامعات كافة الحكومیة والخاصة الن ھنالك دخل كبیر من  ان الضرر المتوقع من ھذا القرار
  الطلبة الذین یدرسون في البرنامج الدولي او الموازي او بالجامعات الخاصة

  
والسؤال ھل نسعى الى اضعاف الجامعات التي توفر وظائف العضاء الھیئتین التدریسیة واالداریة 

  ولھا دور في تخفیض البطالة
  
  التعلیم العالي یخدم جامعات في دول مجاورة وضد المصلحة الوطنیة بشكل واضحتوجھ وزارة  
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  TIPمركز الملكة رانیا للریادة في جامعة االمیرة سمیة للتكنولوجیا یستضیف مبادرة 

 
افتتح االستاذ الدكتور عرفات عوجان نائب رئیس جامعة االمیرة سمیة للتكنولوجیا الورشة 

، المبادرة العالمیة من وزارة  Technology Innovation Pioneers (TIP) Awardsالتعریفیة
، والتي استضافھا مركز الملكة رانیا للریادة 2019االقتصاد ودائرة التنمیة االقتصادیة في أبو ظبي 

في جامعة االمیرة سمیة للتكنولوجیا بھدف دعم االبتكار في مجاالت البیئة والصحة وایجاد الحلول 
 .ة المبتكرة في ھذین المجالینالتكنولوجی

 
وقال الدكتور عرفات، خالل كلمتھ االفتتاحیة، أن توطین مركز الملكة رانیا للریادة في الجامعة ما 
ھو اال تأكید واضح على ترسیخ ثقافة ریادة االعمال بین الشباب المبدع ومبادرة فاعلة تھدف الى 

فئات المجتمع االردني من المبتكرین والمبدعین  تحفیز اطالق الطاقات الكامنة لدى الشباب ومختلف
وتحویلھا الى مشاریع اقتصادیة ناجحة ضمن مجاالت التكنولوجیا، بھدف ترجمة األفكار الریادیة 
على أرض الواقع، لذلك وضعت الجامعة منذ تأسیسھا نصب عینیھا تحقیق مفاھیم الریادة واإلبداع 

برامج الریادیة التي تنفذھا الجامعة من خالل المركز، وكذلك واالبتكار، والتي یتمثل جزء منھا في ال
في سعیھا لتطبیق التكنولوجیا المتقدمة فیھا على المستوى األكادیمي وبرامجھا النوعیة الفردیة وعلى 

وما استحداث مختبر االبتكارات في كلیة الملك عبدهللا الثاني للھندسة .المستوى التطبیقي العملي 
لإلبداع في مركز الملكة رانیا للریادة واستحداث برنامج ماجستیر ریادة االعمال وافتتاح مختبر 

 .وغیرھا من اإلبداعات اال صورة حقیقیة لتطبیق مفاھیم الریادة والتكنولوجیا في رحاب الجامعة
 

ولذلك وضعت الجامعة أھدافھا المتمثلة في إطالق برامج تعلیمیة عالیة الجودة ومبتكرة في مجال 
لوجیا المعلومات والھندسة واالعمال وإرساء أسس تقویة للبحث العلمي في المجاالت ذات تكنو

العالقة بالتكنولوجیا الحدیثة وأداء دورھم في تعزیز االبتكار ونقل التكنولوجیا من اجل تطویر 
ً على طریق الریادة واالبتكار والتكنولوج ً بعیدا یا االقتصاد في االردن، حیث قطعت الجامعة شوطا

وستبقى ان شاء هللا بتوجیھات صاحبة السمو الملكي االمیرة سمیة بنت الحسن المعظمة رئیس مجلس 
امناء الجامعة، منارة ساطعة یستنیر بھا كل السائرین على ھذا الطریق وحاضنھ لكل الرواد 

 .والمبدعین
 

ة للمبتكرین من وتضمنت الورشة التعریفیة عدة محاور حول، كیفیة االستفادة من الفرص المتاح
قدمھا السید احمد عبدالوھاب احد الداعمین للجائزة  Tipخالل عقد الورشة تعریفیة مع ممثلي مسابقة 

والسید إبراھیم الحاتمي مدیر مشروع مبادرة رواد للتكنولوجیا واالبتكار، إضافة إلى جلسات نقاشیة 
التطبیق، حیث توقیع العقد ودخول  حول محاور المسابقة واألفكار التي تشملھا، وآلیة التسجیل في

سوق العمل أو الحصول على تمویل لتطویر وتنمیة المشروع، أو عرض الحلول واالفكار على 
المستوى العالمي، أو فرصة التحدث مع ممثلي المسابقة من دولة االمارات العربیة المتحدة، بعد تقییم 

  .االبتكار والموافقة علیھ
  
  
  
  
  

 

  طلبة نیوز
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ربعاءنتائج الشامل األ  
 

یعلن رئیس جامعة البلقاء التطبیقیة األستاذ الدكتور عبدهللا سرور الزعبي رئیس اللجنة العلیا المتحان 
في دورتھ الربیعیة االستثنائیة صباح یوم   نتائج االمتحان» الشامل«الشھادة الجامعیة المتوسطة 

د المناصیراالربعاء القادم االول من ایار بحسب الناطق االعالمي للجامعة احم  

. 
كلیة جامعیة متوسطة موزعین ) 45(طالب وطالبات من  3004الدورة    وبلغ عدد الطلبة في ھذه

.یشار الى ان االمتحان انتھى امس السبت. تخصصات ضمن الخطط الدراسیة القدیمة) 104(على   

. 

  طلبة نیوز
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 كلیة ذكاء بالعالم) 30(من أول " البلقاء"كلیة للذكاء االصطناعي بـ : الزعبي

قال رئیس جامعة البلقاء التطبیقیة الدكتور عبدهللا سرور الزعبي، إن كثرة االستراتیجیات كادت أن 
تضیع التعلیم العالي إلى أن جاءت توجیھات جاللة الملك عبدهللا الثاني بأن تكون ھناك استراتیجیة 

 .وطنیة واحدة لتنمیة الموارد البشریة في األردن

ملكة مساء الخمیس، عبر برنامج صوت المملكة، أن االستراتیجیة وأوضح في حدیث لفضائیة الم
الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة والتي حظي اطالقھا برعایة من قبل جاللة الملك عبدهللا الثاني حددت 

 .م2025أھداف واضحة ویجب أن تتحقق عام 

في االستراتیجیة الوطنیة  وقال إن القیادات األكادیمیة یقع على عاتقھا الیوم واجب تطبیق ما ورد
 ً أن الجامعات ھي مزود للمعرفة، فالجامعة لیس مطلوب منھا أن تقدم "لتنمیة الموارد البشریة، مؤكدا

ً للتوظیف، وإنما دورھا اعطاء الطلبة المعرفة الالزمة  ".تخصصات فورا

ً، وذلك بالرغم من بعض اخفاقات  ٍ جید أكادیمیا حصلت في قطاع وأكد أن جامعاتنا الوطنیة بوضع
 .التعلیم العالي في فترات ٍ سابقة

ً، قال" دبلوم"تخصص ) 100(وعن ایقاف الجامعة لـ  إن الجامعة رفعت شعار التعلیم : "مؤخرا
 ".والتعلم بھدف التشغیل ولیس التوظیف

وأكد أن جامعة البلقاء تنسق باستمرار مع دیوان الخدمة المدنیة ومع المركز الوطني للموارد 
ً البشر إن الجامعة تضع نصب أعینھا توفیر فرص لتشغیل لتخصصات : "یة، وبشكٍل حثیث، قائال

 ".خریجیھا ولیس التوظیف

ً إلى أن الدراسة  وقال إن جامعة البلقاء التطبیقیة قامت باعداد دراسة لسوق العمل واحتیاجاتھ، مشیرا
 .خلصت إلى وجود تخصصات ال یحتاجھا سوق العمل المحلي والعالمي

ً إلى وجود وأ كد أن ھذه الدراسة أدت إلى ایقاف حوالي مئة تخصص ال یحتاجھا سوق العمل، الفتا
ردات فعل حیال ھذا القرار إال أن الجامعة ال تلتفت إلى مثل ھذه األمور فالقرارات یجب أن تأخذ 

 .بقوة لمصلحة الدولة

ً، على سعي الجامعة إلیجاد تخصصات بدیلة للتخصصات المغ لقة تتواءم وتخدم سوق وأكد أیضا
ً مقبلة  .العمل وأجیال المستقبل ولعشرین عاما

إن الجامعة اطلعت على نماذج ألمانیة وفرنسیة : "وأوضح رئیس الجامعة التخصصات البدیلة، بقولھ
وكوریة وكندیة وھي نماذج قادرة على خدمة سوق العمل، لذا عملت الجامعة على توطین ھذه 

 ".یة ومواكبة احتیاجات سوق العمل وخاصة للمھاراتالنماذج القادرة على تلب

ارتفع : " وأكد على جدوى التخصصات المھنیة والتقنیة وتوطین التجارب العالمیة ونتیجتھا، بقولھ
) 28(م إلى 2016ألف طالب عام ) 17(عدد الطلبة في كلیات التعلیم التقني والتطبیقي الوطنیة من 

 %)".160(ألف طالب، وبنسبة وصلت إلى نحو 

  طلبة نیوز
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) 6200(إن العدد ارتفع للفترة المماثلة في كلیات جامعة البلقاء التطبیقیة لوحدھا من حوالي : "وقال
ً ) 127(ألف و) 11(طالب إلى   ".طالبا

وأكد رئیس الجامعة، أن ایقاف القبول بالتخصصات الراكدة على مستوى الشھادة الجامعیة المتوسطة 
 .عني االستغناء عن أعضاء ھیئة التدریس للتخصصات الملغاةوتجمید القبول بھا ال ی) الشامل(

وأكد أن الجامعة بادرت بخطة إلى تفعیل ھیئة الباحثین وذلك بتحویل أعضاء الھیئة التدریسیة من 
 .تخصصاتھم الى باحثین، وبذات االمتیازات التي یتحصلوا علیھا ) أو الغاء(الذین جرى تجمید 

السوق المحلي والقطاع الخاص في البحث عن احتیاجاتھ ألجل تشغیل وقال إن الجامعة انطلقت إلى 
ً إلى اعداد مصفوفة بالمھارات التي یحتاجھا القطاع الخاص وسوق العمل لطلبة  الخریجین، الفتا

 ".الدبلوم"

وأوضح أن مصفوفة المھارات تضمنت تعزیز طلبة الدبلوم بمھارات حیاتیة ولغویة وتدریبیة 
ً على أھمیة التعاون مع القطاع الخاص، حیث أن  وتشغیلیة وتخصصیة، من خطط %) 60(مؤكدا

 .الدبلوم باتت قائمة على المھارات

 ً : وأكد أھمیة التكامل بین الجامعة ومؤسسات المجتمع واالعالم للوصول إلى الھدف المنشود، قائال
 ".بالعالمكلیة ذكاء اصطناعي ) 30(إن كلیة للذكاء االصطناعي بالجامعة، تعد من أول "

وأشار إلى أن كلیة الذكاء االصطناعي تسعى لترجمة تخصصات المستقبل، وأن الھدف منھا تقدیم 
 .خدمات قادرة على تلبیة احتیاجات سوق العمل المحلیة واالقلیمیة

األمن السیبراني، الواقع االفتراضي، : إن الكلیة ستتضمن تخصصات: " وعن تخصصات الكلیة، قال
 ".علم البیانات علم الروبوتات،

وأكد أن التدریس سیدأ بالكلیة في شھر أیلول المقبل، حیث باشرت الجامعة بتأھیل أعضاء ھیئتھا 
 .التدریسیة

ً، بتدریس  برامج بحسب النموذج الفرنسي واأللماني ) 9(ونوه إلى أن الجامعة باشرت أیضا
ألنظمة الذكیة وھندسة األبنیة الذكیة ھندسة ا: ، ومنھا)giz(وبالتعاون مع الوكالة األلمانیة للتنمیة 

 .والدعم اللوجستي وتخصصات أخرى

وأكد على ضرورة تسلیح بالمھارات التدریبیة بالتوازي مع حصولھم على الشھادة، لذا فإن الجامعة 
" ھواوي"شركات : بدأت بالتواصل مع شركات عالمیة للتركیز على المھارات التي تحتاجھا مثل

ً العالمیتا" سیسكو"و ً لحصول عدٍد من طلبة الجامعة على جوائز من شركة ھواوي مؤخرا ن، الفتا
 .وبدعٍم تحصلوا علیھ من الجامعة

ً، فرصة الحصول على تخصص آخر في  وأشار إلى أن الجامعة أتاحت لطلبة البكالوریوس أیضا
 .التعلیم التقني ألجل توفیر فرص التشغیل لھم في تخصصات یحتاجھا سوق العمل

ً على ایمان وأكد أ ن الجامعات تنفذ السیاسات العامة الصادرة عن مجلس التعلیم العالي، مؤكدا
 .المجلس بالمقترحات اآلتیة من الجامعات والتي تسھم بالحد من البطالة
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وأشار إلى أن جامعة البلقاء تقدمت بمقترح المسارات المھنیة في الجامعات التقنیة وھو مشروع 
ملي بین المؤسسات الوطنیة مسارات مھنیة ویوزع الطلبة على مسارات منذ وطني یتطلب العمل التكا

 .الصف التاسع

على المسار المھني %) 25(على المسار األكادیمي و%) 50: (وأوح ببیان أن النسب تتوزع كاآلتي
ً إلى أن النموذج یسعى إلى تنفیذ االستراتیجیة الوطنیة%) 25(و  على مراكز التدریب المھنیة، الفتا

 .لتنمیة الموارد البشریة

وأكد أن اكتساب الخبرة بحسب النموذج یتیح للطلبة عقب عقد امتحان تأھیلي وأداء سنة تحضیریة 
معرفیة اكمال دراستھ والحصول على البكالوریوس المھني وھو في االطار الوطني یوطن في 

ً إلى الدكتوراه المھنیة  .المستوى السابع وصوال

ً إلى الدبلوم الفني وأكد على ضرورة انسج ام الخطط األكادیمیة مع حاجات سوق العمل، مشیرا
بجامعة البلقاء والذي أتاح للطلبة غیر الناجحین بالثانویة العامة االلتحاق بالكلیات الجامعیة 

 .المتوسطة

ودعا إلى اعادة تأھیل خریجي الجامعات من التخصصات الراكدة والمشبعة وممن لم یجدوا فرص 
ً ان اعادة تأھیلھم عمٍل في  مجاالت یتاح بھا فرص عمل في القطاع الخاص والتشغیل الذاتي، مؤكدا

ھو أمر متاح وضمن مدد زمنیة غیر طویلة، وھذا ما تم مناقشتھ مع دیوان الخدمة المدنیة األربعاء 
  .الماضي



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

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

QF-DMPR-02.01 
32 

  

 2020- 2019إقرار أسس القبول للجامعات األردنیة الرسمیة للعام 

م العالي أن تكون نسبة الطلبة المجسرین الواردة في السیاسة العامة لقبول الطلبة اقر مجلس التعلی
( الحاصلین على الشھادة الجامعیة المتوسطة في الجامعات األردنیة من خالل التجسیر للعام الجامعي 

ً مع قرار مجلس الوزراء بإقرار 5%)  2020/  2019 المتعلقة » الخطة الزمنیة«، وذلك انسجاما
اإلطار االستراتیجي لتطویر قطاع التعلیم والتدریب المھني والفني «نفیذ اإلجراءات الواردة في بت

 .، على المدیین القصیر والمتوسط»والتقني

وقرر المجلس في جلستھ التي عقدھا، مساء امس، برئاسة وزیر التربیة والتعلیم العالي والبحث 
- 2019سس القبول للجامعات االردنیة الرسمیة للعام العلمي الدكتور ولید المعاني الموافقة على ا

، حیث اوكل لمجالس امناء الجامعات تحدید أعداد الطلبة الذین یمكن قبولھم في كل تخصص 2020
ً لمعاییر االعتماد وضبط الجودة، وبتوصیة من مجلس العمداء في  من تخصصات الجامعة، وفقا

 .التعلیم العالي الجامعة ضمن السیاسة العامة التي یقرھا مجلس

ومن ابرز التعدیالت على اسس القبول ادخال تخصصي الطب البیطري وھندسة العمارة ضمن مظلة 
من %) 10(القبول الموحد، وعدم قبولھما بشكل مباشر كما كان معمول بھ سابقا، كما تُخصص نسبة 

لى الثانویة العامة تخصص وفي كل جامعة من األردنیین الحاصلین ع/ المقاعد المقررة في كل كلیة
األردنیة في العام الحالي بالدراسة المنتظمة من أبناء العشائر في مدارس البادیة األردنیة والمدارس 
ذات الظروف الخاصة زیادة على العدد المقرر قبولھ، ویتم تنسیب قبول ھؤالء الطلبة من اللجنة 

 .المختصة وفق التعلیمات الصادرة عن مجلس التعلیم العالي

ما اقر المجلس ووفقا لالسس الجدیدة، حصر التنافس الوائل المحافظات وااللویة على الطلبة ك
الناجحین ضمن امتحان الثانویة العامة المنتظم، وعدم ادخال الطلبة المكملین في التنافس على مقاعد 

 .اوائل المحافظات وااللویة

بالقبول استثناء من الحدود الدنیا لمعدالت  والغى مجلس التعلیمات العالي كافة االستثناءات المتعلقة
التنافس التي كانت ممنوحة لرؤساء الجامعات الرسمیة منھا والخاصة، والغاء صالحیة مجلس التعلیم 

 .طالب من غیر االردنیین في مختلف التخصصات 100العالي بقبول 

الفرع / لثانویة العامة وحدد المجلس في جلستھ انھ یُسمح للطلبة الحاصلین على شھادة الدراسة ا
 .العلمي التقدم للقبول في الجامعات في جمیع التخصصات

الحقل الطبي التقدم / كما یُسمح للطلبة الحاصلین على شھادة الدراسة الثانویة العامة الفرع العلمي
 .للقبول في الجامعات في جمیع التخصصات

الحقل / الثانویة العامة الفرع العلميووفقا لالسس یُسمح للطلبة الحاصلین على شھادة الدراسة 
: الھندسي التقدم للقبول في الجامعات في جمیع التخصصات ما عدا الكلیات أو التخصصات اآلتیة

الطب، وطب األسنان، ودكتور صیدلة، والصیدلة، والعلوم الطبیة المساندة، وعلوم التأھیل 
 .والتمریض

حقل العلوم البحتة / ة الثانویة العامة الفرع العلمي كما یُسمح للطلبة الحاصلین على شھادة الدراس
التقدم للقبول في الجامعات في جمیع التخصصات ما عدا الكلیات أو التخصصات اآلتیة، الطب، 

  6: الجمعة ص/ الدستور 
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وطب األسنان، ودكتور صیدلة، والصیدلة، والعلوم الطبیة المساندة، وعلوم التأھیل، والتمریض 
 .والتخصصات الھندسیة

الفرع األدبي، والفرع الشرعي، / ة الحاصلین على شھادة الدراسة الثانویة العامة كما یُسمح للطلب
اآلداب، واللغات، والصحافة واإلعالم، والعلوم : التقدم للقبول في الكلیات أو التخصصات اآلتیة

علوم اإلداریة واالقتصادیة، ونظم المعلومات اإلداریة، والشریعة، والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، وال
 .التربویة، والحقوق، والتربیة الریاضیة، والفنون الجمیلة

فرع التعلیم الصحي الشامل التقدم / كما یُسمح للطلبة الحاصلین على شھادة الدراسة الثانویة العامة 
التمریض، والعلوم الطبیة المساندة، وعلوم التأھیل، : للقبول في الكلیات أو التخصصات اآلتیة

ة، والتربیة الریاضیة، والزراعة، واآلداب، واللغات، والصحافة واإلعالم، والشریعة، والعلوم التربوی
والعلوم اإلداریة واالقتصادیة، والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، والحقوق، والفنون الجمیلة، ونظم 

 .المعلومات اإلداریة

و ) 099(از مواد الریاضیات اما بالنسبة للعلوم، وعلم الحاسوب وتكنولوجیا المعلومات، شریطة اجتی
 .إذا كانت ھذه المواد مطلوبة في الخطة الدراسیة للتخصص) 102(و) 101(

فرع اإلدارة المعلوماتیة / ووفقا لالسس یُسمح للطلبة الحاصلین على شھادة الدراسة الثانویة العامة 
داریة واالقتصادیة ونظم التقدم للقبول في كلیات اآلداب، واللغات، والصحافة واإلعالم، والعلوم اإل

المعلومات اإلداریة، والشریعة، والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، والعلوم التربویة، والحقوق، والتربیة 
الریاضیة، والفنون الجمیلة، والتخصصات من كلیات علم الحاسوب وتكنولوجیا المعلومات 

 ).بإستثناء تخصص ھندسة الحاسوب(والریاضیات 

الفروع المھنیة التقدم للقبول في / بة الحاصلین على شھادة الدراسة الثانویة العامة كما  یُسمح للطل
الجامعات في كلیات أو تخصصات محددة لكل فرع مھني، شریطة إجتیاز المادتین اإلضافیتین 
المقررتین للفرع المھني المعني، والنجاح فیھما، وفیما یلي الكلیات أو التخصصات المسموح التقدم 

الھندسة، والعمارة، والعلوم، والزراعة، وعلم الحاسوب : الفرع الصناعي: * لكل فرع مھنيلھا 
وتكنولوجیا المعلومات، والعلوم التربویة، والتربیة الریاضیة، ونظم المعلومات اإلداریة، والفنون 

 .الجمیلة

، والعلوم اإلداریة اآلداب، واللغات، والصحافة واإلعالم: الفرع الفندقي وفرع االقتصاد المنزلي* 
واالقتصادیة، والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، والشریعة، والحقوق، والعلوم التربویة، والتربیة 

 .الریاضیة، ونظم المعلومات اإلداریة، والفنون الجمیلة

الزراعة، والعلوم، والطب البیطري، وعلم الحاسوب وتكنولوجیا المعلومات، : الفرع الزراعي* 
تربویة، والتربیة الریاضیة، والموارد الطبیعیة والبیئیة، ونظم المعلومات اإلداریة، والفنون والعلوم ال

 .الجمیلة

وحدد المجلس ان یكون الحد األدنى لمعدالت االلتحاق في الجامعات األردنیة على النحو اآلتي، على 
من الحد األعلى %)  50(ھ أن ال تقل عالمة الطالب في كل مادة من مواد الثانویة العامة عن ما نسبت

واشترط المجلس ان یكون الحد األدنى لمعدالت االلتحاق في الجامعات األردنیة  -:لعالمة للمادة
عالمة  1400من  1190المئة او مجموع عالمات   85الرسمیة لتخصصات الطب وطب االسنان 



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

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

QF-DMPR-02.01 
34 

بالمئة من الحد  50سبتھ وأن ال تقل عالمة الطالب في كل مادة من مواد الثانویة العامة عن ما ن
 .األعلى لعالمة للمادة

وفي تخصص الھندسة والعمارة والصیدلة والطب البیطري بان یكون الحد األدنى لمعدالت االلتحاق 
عالمة وأن ال تقل عالمة  1400عالمة من  1120بالمئة او  80في الجامعات األردنیة الرسمیة 

 .بالمئة من الحد األعلى لعالمة للمادة 50ة عن ما نسبتھ الطالب في كل مادة من مواد الثانویة العام

 75وفي تخصص الشریعة یكون الحد األدنى لمعدالت االلتحاق في الجامعات األردنیة الرسمیة 
عالمة وأن ال تقل عالمة الطالب في كل مادة من مواد الثانویة  1400عالمة من  1120بالمئة او

 .لحد األعلى لعالمة للمادةبالمئة من ا 50العامة عن ما نسبتھ 

وفي تخصص التمریض والعلوم الطبیة المساندة وعلوم التأھیل یكون الحد األدنى لمعدالت االلتحاق 
عالمة وأن ال تقل عالمة الطالب  1400عالمة من  980بالمئة او 70في الجامعات األردنیة الرسمیة 

 .لمئة من الحد األعلى لعالمة للمادةبا 50في كل مادة من مواد الثانویة العامة عن ما نسبتھ 

وفي باقي التخصصات في الكلیات االخرى یكون الحد األدنى لمعدالت االلتحاق في الجامعات 
عالمة وأن ال تقل عالمة الطالب في كل مادة  1400عالمات من  910بالمئة او 65األردنیة الرسمیة 

 .لحد األعلى لعالمة للمادةبالمئة من ا 50من مواد الثانویة العامة عن ما نسبتھ 

واشترط المجلس ان یكون الحد األدنى لمعدالت االلتحاق في الجامعات األردنیة الخاصة لتخصصات  
عالمة وأن ال تقل عالمة  1400من  1120المئة او مجموع عالمات  80الھندسة والعمارة والصیدلة 

 .بالمئة من الحد األعلى لعالمة للمادة 50الطالب في كل مادة من مواد الثانویة العامة عن ما نسبتھ 

 75وفي تخصص الشریعة یكون الحد األدنى لمعدالت االلتحاق في الجامعات األردنیة الخاصة 
عالمة وأن ال تقل عالمة الطالب في كل مادة من مواد الثانویة  1400عالمة من  1050بالمئة او

 .ة للمادةبالمئة من الحد األعلى لعالم 50العامة عن ما نسبتھ 

وفي تخصص التمریض والعلوم الطبیة المساندة وعلوم التأھیل یكون الحد األدنى لمعدالت االلتحاق 
عالمة وأن ال تقل عالمة الطالب  1400عالمة من  980بالمئة او 70في الجامعات األردنیة الخاصة 

 .لى لعالمة للمادةبالمئة من الحد األع 50في كل مادة من مواد الثانویة العامة عن ما نسبتھ 

بالمئة  65وفي تخصص القانون یكون الحد األدنى لمعدالت االلتحاق في الجامعات األردنیة الخاصة 
عالمة وأن ال تقل عالمة الطالب في كل مادة من مواد الثانویة العامة عن  1400عالمة من   910او

 .بالمئة من الحد األعلى لعالمة للمادة 50ما نسبتھ 

تخصصات في الكلیات االخرى الحد األدنى لمعدالت االلتحاق في الجامعات األردنیة وفي باقي ال
عالمة وأن ال تقل عالمة الطالب في كل مادة من مواد  1400عالمة من  840بالمئة او 60الخاصة 

 .بالمئة من الحد األعلى لعالمة للمادة 50الثانویة العامة عن ما نسبتھ 

ئات الطلبة في الجامعات األردنیة الرسمیة من خالل وحدة تنسیق واشترط المجلس ان یتم قبول ف
 .القبول الموحد التابعة لمجلس التعلیم العالي

كما اشترط المجلس بان یقبل الطلبة في الكلیات أو التخصصات المختلفة في كل جامعة وفق خیاراتھم 
ترط  بان یقبل الطلبة الحاصلون وبحسب تسلسل معدالتھم في شھادة الثانویة العامة أو ما یعادلھا واش
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الحقل الطبي والحقل الھندسي في كل محافظة من المتقدمین بأن /على أعلى معدل في الفرع العلمي
 .تكون دراسة الطالب منتظمة

 ً محافظة بحسب التنظیم اإلداري /من أوائل المتقدمین من كل لواء) 42(واشترط بان یقبل تنافسیا
محافظة، ویتم توزیعھم /ویتم قبولھم حسب تسلسل معدالتھم في كل لواء  المقرر من وزارة الداخلیة،

ً في كل جامعة  .على كلیات والتخصصات، حسب نسبة األعداد المقرر قبولھا سنویا

أما المحافظات التي یوجد فیھا لواء واحد فقط فیُخصص لھا ضعف العدد المقرر ویُراعى عند توزیع 
لمقاعد المتاحة للقبول التنافسي في كل تخصص شریطة أن قبول الطلبة على التخصصات عدد ا

 .تكون دراسة الطالب دراسة منتظمة

تخصص ألبناء العاملین في / بالمئة من المقاعد المقررة في كل كلیة 20وخصص المجلس نسبة 
ین القوات المسلحة األردنیة، واألمن العام، والمخابرات العامة، والدرك، والدفاع المدني، والمتقاعد

منھم ممن توفدھم الجھة المختصة، بعد تطبیق معیار التنافس فیما بینھم حسب التعلیمات المعتمدة 
 .لدیھا

ً ألبناء الشھداء من القوات المسلحة ) 15(واشترط المجلس ان یخصص في كل جامعة  مقعدا
 .الجھة المختصةاألردنیة، واألمن العام، والمخابرات العامة، والدرك، والدفاع المدني، ممن تحددھم 

تخصص ألبناء المعلمین العاملین / من المقاعد المقررة في كل كلیة%)  5(وأقر تُخصیص ما نسبتھ 
في وزارة التربیة والتعلیم، والمتقاعدین منھم، بعد تطبیق معیار التنافس فیما بینھم حسب التعلیمات 

 .المعتمدة لدیھا

تخصص للطلبة األردنیین من /مقررة في كل كلیةبالمئة من المقاعد ال 5وخصص المجلس ما نسبتھ 
حملة شھادة الدراسة الثانویة العامة األردنیة من السنوات السابقة على أن ال یقل معدل أي منھم عن 

 .التخصص في العام الحالي/الحد األدنى لمعدل القبول التنافسي في الكلیة

تخصص للطلبة األردنیین /ل كلیةبالمئة من المقاعد المقررة في ك 5وخصص المجلس ما نسبتھ 
المغتربین، الحاصلین على شھادة الدراسة الثانویة العامة العربیة من خارج المملكة، والتي تمت 
المصادقة علیھا أو معادلتھا من وزارة التربیة والتعلیم شریطة أن ال یقل معدل أي منھم عن الحد 

ً، بإستثناء التخصص / األدنى لمعدل القبول التنافسي في الكلیة  في العام الحالي، ویتم توزیعھم تنافسیا
تخصصات الطب، وطب األسنان ، ودكتور الصیدلة، والصیدلة، والتي توزع على الدول حسب 

 .األعداد التي یقررھا مجلس التعلیم العالي وحسب نسبة عدد المتقدمین من كل دولة
 

ضلة في المواد األساسیة وھي واشترط المجلس بان یقوم بتحدید إجراءات عقد امتحان مفا
الریاضیات، الفیزیاء، الكیمیاء، األحیاء لتوزیع الطلبة الحاصلین على معدالت متساویة في امتحان 
شھادة الدراسة الثانویة العامة العربیة من خارج المملكة على المقاعد المخصصة لھم في تخصصات 

 ً للنسب المحددة وفي أي تخصصات  الطب، وطب األسنان، ودكتور الصیدلة، والصیدلة، وطبقا
 ً ً وضروریا  .أخرى حیثما كان ذلك متاحا

ً ألبناء المخیمات، ویتم التنسیق بین وزارة التعلیم العالي والبحث  350وخصص المجلس  مقعدا
 .العلمي ودائرة الشؤون الفلسطینیة لتنسیب أسماء الطلبة المرشحین للقبول
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عدا واحدا في احدى الجامعات في تخصص طب او طب كما خصص المجلس للطلبة ذوي اإلعاقة مق
االسنان وفي تخصص صیدلة او دكتور صیدلة طالبا واحدا في كل جامعة وفي التخصصات التي 

طالبا فما دون یقبل طالب واحد في كل تخصص وفي كل جامعة وفي  40یكون العدد المقرر فیھا 
البا یقبل فیھا ثالثة طالب في كل تخصص ط 40التخصصات التي یكون العدد المقرر فیھا اكثر من 

 .وفي كل جامعة 

واشترط المجلس بان یشكیل لجنة من أطباء االختصاص وعضو من وحدة تنسیق القبول الموحد 
تكون مھمتھا مراجعة التقاریر الطبیة المقدمة من الطلبة ذوي اإلعاقة الراغبین باالستفادة من القبول 

تنسیق القبول الموحد وتحدید التقاریر المطابقة لشروط ضمن ھذه المقاعد عن طریق وحدة 
 .التشخیص المعتمدة من المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

تخصص وفي كل جامعة للطلبة / بالمئة من المقاعد المقررة في كل كلیة 10وخصص المجلس نسبة 
لي بالدراسة المنتظمة من أبناء األردنیین الحاصلین على الثانویة العامة األردنیة في العام الحا

العشائر في مدارس البادیة األردنیة والمدارس ذات الظروف الخاصة زیادة على العدد المقرر قبولھ، 
ویتم تنسیب قبول ھؤالء الطلبة من اللجنة المختصة وفق التعلیمات الصادرة عن مجلس التعلیم 

 .العالي

ً للطلبة أبناء األردنیات  150كما خصص  المتزوجات من غیر األردنیین الحاصلین على شھادة مقعدا
، بحیث یتم قبولھم 2019الدراسة الثانویة العامة األردنیة للعام الحالي باإلضافة إلى الدورة الشتویة 

التخصص في العام / زیادة على العدد المقرر وحسب الحدود الدنیا لمعدالت القبول التنافسیة في الكلیة
 .الحالي

ً من المقاعد ألبناء الدبلوماسیین األردنیین العاملین في السفارات األردنیة في وخصص المجلس  عددا
الخارج وألبناء الضباط الذین یخدمون خارج المملكة في دورات عسكریة علیا لمدة عام وأكثر، 

ً والذین یكملون شھادة الدراسة الثانویة العامة أو ما یعادلھا في مراكز عمل آبائھم في نفس العام  زیادة
على األعداد المقررة للقبول في البرنامج العادي، بحیث تقوم وحدة تنسیق القبول الموحد بالتنسیب 

 .إلى مجلس التعلیم العالي بالمقاعد المخصصة لقبول ھذه الفئة وأسماء الطلبة المرشحین للقبول

ً من المقاعد للطلبة األردنیین الحاصلین على شھادة الدراسة ا لثانویة العامة األجنبیة كما خصص عددا
في العام الحالي زیادة على األعداد المقررة للقبول في البرنامج العادي، وتقوم وحدة تنسیق القبول 
الموحد بالتنسیب إلى مجلس التعلیم العالي بالمقاعد المخصصة لقبول ھذه الفئة، وأسماء الطلبة 

ً للترتیبات التي یقرھا المجلس  .المرشحین للقبول وفقا

الریاضیات، (واشترط المجلس بان یحدد إجراءات عقد امتحان مفاضلة في المواد األساسیة  
لتوزیع الطلبة الحاصلین على معدالت متساویة في امتحان شھادة ) الفیزیاء، الكیمیاء، األحیاء

الدراسة الثانویة العامة األجنبیة في المقاعد المخصصة لھم في تخصصات الطب، وطب األسنان، 
ً ودك  .تور الصیدلة، والصیدلة، وفي أي تخصصات أخرى حیثما كان ذلك ضروریا

وفوض المجلس التعلیم العالي مجلس امناء الجامعات الرسمیة وضع اسس لقبول أبناء أعضاء ھیئة 
التدریس وأبناء أعضاء ھیئة الباحثین العاملین في الجامعة وأبناء العاملین من غیر أعضاء ھیئة 

 .یئة الباحثین في الجامعةالتدریس وأعضاء ھ
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واشترط المجلس بان ال تزید نسبة الطلبة المقبولین في تخصصات الطب، وطب األسنان، ودكتور 
الصیدلة، والصیدلة، والتخصصات الھندسیة  البناء اعضاء ھیئة التدریس واعضاء ھیئة الباحثین 

ة الباحثین في الجامعة على ما العاملین وابناء العاملین من غیر اعضاء ھیئة التدریس واعضاء ھیئ
ً في ھذه التخصصات، وإذا زاد عدد  15نسبتھ  بالمئة من مجموع المقبولین في البرنامج العادي سنویا

طلبات المتقدمین للقبول في ھذه التخصصات عن ھذه النسبة، یتم اختیار الطلبة المقبولین من بینھم 
ً حسب تسلسل معدالتھم في امتحان شھادة ا  .لدراسة الثانویة العامة أو ما یعادلھاتنافسیا

وسمح المجلس لكل جامعة قبول عدد من الطلبة المتفوقین في مجاالت الریاضة والفنون والموسیقى 
ً في كلیات أو تخصصات الجامعة  15بحیث ال یتجاوز ھذا العدد  طالبا من الطلبة المتفوقین ریاضیا

 .المختلفة باستثناء الطب وطب األسنان

ً في تخصص التربیة الریاضیة و  20ح بقبول كما سم طالبا من  15طالبا من الطلبة المتفوقین ریاضیا
ً في كلیات أو تخصصات الجامعة المختلفة باستثناء الطب وطب األسنان   20الطلبة المتفوقین فنیا

ً في تخصصي الفنون الجمیلة والموسیقى  .طالبا من الطلبة المتفوقین فنیا

عد في كلیة الحجاوي التكنولوجیة في جامعة الیرموك للسید أیمن ھشام أدیب مقا 8وخصص المجلس 
 .الحجاوي

الطب، وطب األسنان، ودكتور :  وخصص المجلس عددا من المقاعد في كلیات أو تخصصات
الصیدلة، والصیدلة، والتخصصات الھندسیة ألبناء أعضاء ھیئة التدریس األردنیین العاملین في 

 .الرسمیة التي ال تتوافر فیھا ھذه التخصصات الجامعات األردنیة

وسمح في حاالت خاصة ترتبط بالمصلحة الوطنیة العامة العلیا وبقرار من مجلس أمناء الجامعة 
طالب من غیر األردنیین في كل جامعة من الجامعات األردنیة الرسمیة ممن  5قبول ما ال یزید على 

 .ال تنطبق علیھم شروط القبول فیھا

المجلس عدم منح أي طالب أردني یحمل جنسیة أخرى استثناًء من شرط المعدل لاللتحاق  واشترط
 .في أي من تخصصات الجامعات

وسمح المجلس للجامعة الرسمیة قبول الطلبة األردنیین في تخصصات الجامعة في البرنامج الموازي 
لطلبة المقبولین في البرنامج بالمئة من عدد ا 30على أن ال تزید نسبة ھؤالء الطلبة على ما نسبتھ 

 .العادي في كل تخصص

  - إن وجد -طالب من مدرسة الفسیفساء في تخصصي الفنون واآلثار  6وسمح للجامعة الرسمیة قبول 
ً حسب تسلسل معدالتھم في امتحان شھادة الدراسة الثانویة العامة  .ویتم اختیار الطلبة تنافسیا

ً لالتفاقیات الثقافیة في الجامعات األردنیة الرسمیة بقرار كما سمح قبول الطلبة غیر األردنیین  تنفیذا
 .رئیس مجلس التعلیم العالي/ من وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي

واعتمد المجلس شھادة الدراسة الثانویة العامة األردنیة في الفروع المھنیة للسنوات السابقة بدون 
ر وثیقة من وزارة التربیة والتعلیم تثبت بأنھ في سنة مواد إضافیة ألغراض القبول، شریطة إحضا

ً منھ دراسة مادتین إضافیتین  .حصول الطالب على شھادة الثانویة العامة لم یكن مطلوبا
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مقاعد في كل جامعة أردنیة رسمیة ألبناء العاملین في وزارة التعلیم العالي  4وخصص المجلس 
تماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا وأبناء والبحث العلمي وأبناء العاملین في ھیئة اع

المتقاعدین منھم، شریطة أن ال یكون أحدھم من المستفیدین من قواعد القبول المذكورة في ھذه 
السیاسة، على أن یُراعى في قبولھم تسلسل معدالتھم في شھادة الدراسة الثانویة العامة، والتخصص 

معدلھ، على أن ال یزید عدد المرشحین للقبول في تخصص الذي یمكن قبول الطالب فیھ في ضوء 
 .الطب وتخصص طب األسنان في كل جامعة عن طالب واحد في كل تخصص

وقرر المجلس الغاء أي قرارات أخرى تتعارض مع ھذه السیاسة، أو أي تعلیمات أو قرارات أو 
ا لم تكن ُمقرة من مجلس اتفاقیات بین الجامعات أو أي مؤسسات أخرى ذات عالقة بقبول الطلبة م

 .التعلیم العالي

  .ووافق المجلس على ان یقرر في الحاالت التي لم یرد علیھا نص في ھذه السیاسة
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 طلبة تكنولوجیا المعلومات بجامعة الزرقاء یحققون المركز األول بمسابقة مشاریع التخرج
  
  

المركز األول بمسابقة مشاریع  حصل طلبة كلیة تكنولوجیا المعلومات في جامعة الزرقاء على
  .على مستوى الجامعات األردنیة (ITSAF) التخرج

 
وتأتي مشاركة الطلبة ضمن فعالیات معرض أعمال طلبة تكنولوجیا المعلومات العاشر، والمنبثق عن 

 . جمعیة كلیات الحاسبات والمعلومات التابع التحاد الجامعات العربیة، والذي عقد في جامعة البترا
كون الفریق الفائز من الطالبین عمار الشریف وعبد الرحمن یغمو من الكلیة ، بمشروع تخرجھما وت

 Image Style Transfer Using " نقل نمط الصورة باستخدام الشبكات العصبیة التالفیفیة
Convolutional Neural Networks" والذي أشرف علیھ عمید الكلیة الدكتور عصام الداوود ،.  

 
مشاركة الطلبة ضمن فعالیات معرض أعمال طلبة تكنولوجیا المعلومات العاشر، والمنبثق عن وتأتي 

 .جمعیة كلیات الحاسبات والمعلومات التابع التحاد الجامعات العربیة، والذي عقد في جامعة البترا
م ویھدف المعرض إلى إتاحة الفرصة لطلبة تكنولوجیا المعلومات في الجامعات المشاركة، لتقدی

وعرض المعارف والمھارات التي اكتسبوھا أمام مجموعة من األخصائیین والعاملین في قطاع 
تكنولوجیا المعلومات، ووكالء الشركات العالمیة الرائدة في ھذا المجال، مما یؤدي إلى خلق جسر 

  .لخاصةوالشركات ا) ممثلة بأعضاء الھیئة التدریسیة وطلبة الكلیة(اتصال بین المؤسسة األكادیمیة 

 
كما یھدف المعرض إلى خلق جو من التنافس المطلوب، لالرتقاء بالمستوى التعلیمي الجامعي 

 .وتمیزه، حیث تشارك كل جامعة بثالثة مشاریع تخرج تعتبر األفضل لطلبتھا

  5: السبت ص/ الدستور 
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 في الجامعات» ض«تعلن قرارات تدعم مبادرة » ھیئة االعتماد«

نداء سمو األمیر الحسین بن عبدهللا الثاني، ولي العھد، قرأت ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي 
بعنایة إذ إنھا أقرت البدء بتطبیق روح المبادرة على الجامعات وربطھا بامتحان الكفاءة الجامعیة 
وربطھا بمعاییر االعتماد الخاص للتخصصات، بمعنى أن الھیئة ستدقق بقضیة معاییر االعتماد ألي 

ة بفكرة الخطة الدراسیة ألي تخصص، وكیف سیعمق ویعزز اللغة تخصص مرتبط باللغة العربی
 .العربیة في أجنداتھ

السؤال الذي یطرح نفسھ ویقدم صورة حقیقیة، لماذا دوما ننتظر أن یدق الكبار المبادرات ویعلنوھا، 
ل أصبح لنبدأ، ولماذا ال نبدأ من ذواتنا، ومن رصیدنا الفعلي وموروثنا الحقیقي، ومسؤولیتنا، أمام جی

كیف ال ونحن نشھد وفي .. یحاكي العربیة، وكأنھا سلعة ینظر إلیھا ویرى ثمنھا ویبتعد عن اقتنائھا
 ..كل اجندات أبنائنا ضیاعا وغیابا عن تفاصیل عظمة ھذه المفردات

ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم، أمام مسؤولیة كبیرة، وتحٍد أكبر، لتطبیق روح ھذه المبادرة، ال أن 
أو ردة الفعل جراء اطالق مبادرة من ھرم بالدولة االردنیة، « الفزعة « قرارتنا تحت مظلة تندرج 

وكعادتنا تتداعى كل التفاصیل لخدمة ھذه المبادرة، والتصفیق لھا، وتغیب مضامینھا عند أول محطة 
 .فعلیة تتراءى أمامنا

المبادرة وفرضھا على أرض ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي تبدو مستعدة لتفعیل مثل ھذه 
الجامعات، ومؤسسات التعلیم العالي كافة، حیث قال رئیس الھیئة الدكتور بشیر الزعبي إن ھیئة 
االعتماد ستعمل على تطبیق نھج تلك المبادرة الھامة جدا، والتي اطلقھا سمو ولي العھد، مؤكدا أن 

صیلي، حیث سیتم ربط االعتماد الخاص الھیئة وعبر قراراتھا ستطبق وتفعل وتتابع القضیة بشكل تف
ألي تخصص جدید بمدى مالءمة خطتھ التدریسیة بمواد خاصة باللغة العربیة، أو حتى إعادة اعتماد 
أي تخصص، حیث إن الھیئة لطالما فعلت وجود اللغة العربیة ضمن البرامج التدریسیة بالجامعات، 

 .مبادرة العظیمة، كما وصفھا الزعبيلكنھا اآلن ستقف على مسافة واحدة مع إطالق ھذه ال

وكشف الزعبي عن امكانیة عرض على مجلس التعلیم العالي، فرض امتحان للدراسات العلیا إسوة 
بامتحان اللغة اإلنجلیزیة، ان یكون ھناك امتحان وطني للغة العربیة، للتركیز والتأكید على ضرورة 

السویة واالھتمام، وأن یتخرج الطالب من مؤسسات  أن یتسلح الطالب بھاتین اللغتین الرئیسیتین بذات
 .التعلیم العالي متسلًحا بكفاءة باللغتین والعربیة بشكل رئیسي

وقال أنھ سیتم ادراج أسئلة تركز على المھارات الرئیسة باللغة العربیة في امتحان الكفاءة الجامعیة، 
ویحرص الطالب على اتقانھا والتعاطي لتكون اللغة وعبر المجاالت المعرفیة الرئیسة حاضرة بقوة، 

 .معھا بشكل فاعل ومعمق

واعتبر أن قرار المجلس على معاییر االعتماد الخاص للتخصصات وامتحان الكفاءة الجامعیة ضمن  
 .المستوى العام، وتضمین االمتحان بكفایات تھدف إلى زیادة مھارات اللغة العربیة

التواصل الخاصة باللغة العربیة، عند مراجعة وإعادة  ووجھ المجلس الجامعات لالھتمام بمھارات
تصمیم الخطط الدراسیة للسنة التحضیریة بحیث تتضمن المواد الرئیسة والخطة العامة مواد تتعلق 

 .باللغة العربیة سواء أكانت متطلبات جامعة أم مواد حرة

  1: الدستور ص
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اد لھ أن یقرأ واألھم أن یترجم ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي قرأت نداء سمو ولي العھد، كما یر
على أرض الواقع، ویتابع من قبل ھیئة االعتماد ومجلس التعلیم العالي، والذي علیھ أیضا أن یفرض 

وعدم االكتفاء باالمتحان الوطني « اللغة العربیة « امتحان قبول للدراسات العلیا وطنیا تحت عنوان 
 .للغة االنجلیزیة

تنا، وعن حضن أطفالنا، وعن كراسات مدارسنا، وعن شوارعنا، لكي اللغة العربیة غابت عن ثقاف
یتحول التحضر والرقي إلى أحرف باللغة االنجلیزیة، داخل البیت والشارع، غبنا عنھا، وجاءت تلك 
المبادرة العظیمة لتعیدھا على أرض الواقع لتفتح أذھان الجمیع على إعادة تفعیل تفاصیلھا، 

حتاج إلى تذكیر، لكن األھم أن نعید ألقھا نحن، مؤسساتنا، جامعاتنا، ھیئة وأصالتھا، فأصالتھا ال ت
 .اعتماد مؤسسات التعلیم العالي، ومجلس التعلیم العالي أیضا

بانتظار أن تتحول القرارات إلى تنفیذ ومراقبة ومتابعة، ال أن تبقى مجرد إعالنات وترویج، وركوب 
  ...لموجة الترویج، فقد آن االوان 

  

. 
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 لماذا ؟.. اصوات تعارض الغاء استثناءات القبول الجامعي للوافدین 
 امان السائح

 
الیس من العدالة بمكان ان یقر مجلس التعلیم العالي الغاء استثناءات كانت عالقة في سجالت القلق 

أمر البد لسنوات طویلة، والیس من قلب العدالة ایضا التسلیم بأن اعادة االمور الى نصابھا الصحیح 
  .ان یشار الیھ بالرضا وترقب ایضا ما ھو قادم

 
والیس من باب االنصاف ایضا التخفیف من سھام االنتقاد، على االقل االنتظار لحین حسم االمور من 

  .قبل مجلس التعلیم العالي وترتیب كافة االجراءات لحین اعادة دراسة االوراق كاملة
 

ءات كانت تموج في وسط جامعاتنا بدون وجھ حق، من قبیل والیس من المقبول ایضا الغاء استثنا
اعطاء رؤساء الجامعات مساحة السثناء طلبة من الحد الدنى للقبول لظروف ما، ومنح مجلس التعلیم 

طالب قبوالت بتخصصات معینة وجامعات اردنیة دون ایضا وجھ  100العالي ایضا مساحة العطاء 
یتھا طالب اردني جد ودرس واعطى جل وقتھ لكتبھ لیفاجأ حق، ویمكن لتلك المقاعد ان یذھب ضح

  .بأن ھذا المقعد لیس من نصیبھ، النھ جیر الصحاب االستثناءات
 

عالمة اضافیة لغایات االلتحاق باي من الجامعات  15ویأتینا ایضا استثناء اعطاء الطالب الوافد 
وبال ضوابط تعیدنا الى ساحة الھبات  االردنیة الرسمیة منھا والخاصة، في حالة اشبھ بمنح بال شروط

% 45المجانیة، والتي قد تؤتي في بعضھا ان یكون طالب على مقاعد الدراسة بجامعاتنا ومعدلھ 
استثني من الحد % 45یدرس في جامعة رسمیة ، ألن صاحب ال % 50بجامعة خاصة ، واخر 

عالمة، وھو امر  15ال  بعد% 65، واالخر وصل الى % 60عالمات لیصل الى  5االدنى للقبول 
  .ینافي االسس المعمول بھا

 
اصوات كثیرة ومنذ سنوات مضت ال تزال تدعو اللغاء االستثناءات في جامعاتنا، وھنالك استثناءات 
مبررة ومنطقیة وال مجال للوقوف عندھا، على ان تكون اسسھا واضحة وشفافة، وتندرج تحت 

دة، واي خروج عن القاعدة البد ان یكون لھ شروط مسمیات حقیقیة، فاالستثناء خروج عن القاع
  .ومحددات مقنعة امام اصحاب القرار، والمواطن لیقبل بھذه االستثناءات الفعلیة

 
اعتراضات صاحبت قرارات مجلس التعلیم العالي االخیرة، التي اعلنت الخمیس الماضي، واصوات 

ة الوافدین اعتقادا من المعترضین ان ذلك طالبت باعادة بعض االستثناءات، سیما تلك المتعلقة بقضی
سیؤثر على مسیرة قبولھم بالجامعات الخاصة تحدیدا، الن ھذا یتعارض مع سیاسة استقطاب الطلبة 

الف وافد على مقاعد جامعاتنا االردنیة عام  70الوافدین التي تطمح الوزارة الوصول من خاللھا الى 
2020 .  

 
المور سریعا، او كانت على موعد مسبق مع تأجیل اعالن تفاصیل وزارة التعلیم العالي استدركت ا

وشروط جدیدة حول الوافدین، وفي كلتا الحالتین ال یھم، لكن االھم ھو ما تخبئھ الوزارة من مفاجأت 

  11: صالدستور 

 مقاالت 
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االربعاء المقبل، امام المعارضین، ولصالح الوافدین، من تعلیمات جدیدة ستضبط عملیة وجودھم 
عالمة ان  15ة بما یحقق العدالة لھم، وللطلبة االردنیین، فمن غیر المقبول ال داخل الجامعات االردنی

عالمة  15تكون تتأرجح امام اعین االردنیین، وربما ال یوجد ھنالك دولة تتعامل مع وافدھا بتخفیض 
  .فذلك امر مرفوض تحت اي مسمى ؟؟!! لغایات القبول 

 
ي ربما تقنع المعارضین اللغاء ھذا االسثناء، وربما تفتح اذن وزارة التعلیم العالي ستعلن التفاصیل ات

على ذاتھا تساؤالت اضافیة بھذا الشان، لكن المھم والھام جدا ان مجلس التعلیم العالي سیحسم القضیة 
بشكل كامل یوم االربعاء القادم وسیضع شروطا ومعاییر وتعلیمات ضابطة لوجود الوافدین على 

  .جودة مخرجات واستقطاب الطلبة، وتحقیق العدالة: بما یحقق ثالثة امور مقاعد جامعاتنا االردنیة،
 

فكیف سیصیغ المجلس ھذه المعاییر والمحددات الثالثة وكیف سیقنع المعترضین، واالھم كیف 
  .سیحافظ على عملیة الجذب واالستقطاب ویصیغ تعلیمات عادلة وشفافة
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تحقیق للعدالة وضمان لجودة المخرجات ال تناقض مع . .إلغاء استثناءات القبول الجامعي لألجانب
  خطة االستقطاب

  حاتم العبادي
  

وقف مجلس التعلیم العالي في مناقشتھ السیاسة العامة للقبول الجامعي لمرحلة البكالوریوس بین 
اق معادلتین متناقضتین، فیما یتعلق باالستثناءات التي تمنح للطلبة غیر االردنیین الراغبین بااللتح

بالجامعات االردنیة، االولى قبول طلبة بمعدالت اقل لزیادة عدد الطلبة االجانب والثانیة ضمان 
   .تحقیق العدالة والمساواة وتجوید المخرجات، وھو ما رجح

  
فقبل التعدیل االخیر، كان الطالب غیر االردني یستطیع االلتحاق بالتخصصات الطبیة، حتى لو كان 

عالمة بحد أعلى ( 15(دنى المطلوب بخمس عالمات، وفي باقي التخصصات معدلھ اقل من الحد اال
مقعد لقبول طلبة غیر اردنیین في ) 100)في الجامعات الرسمیة والخاصة، الى جانب تخصیص 

، والتي قد تكون نافذة لطلبة ال توجد )المصلحة الوطنیة العلیا)الجامعات الرسمیة تحت مظلة واسعة 
مقاعد في كل جامعة لقبول طلبة ( 5(في حین ابقى المجلس على تخصیص  .وللدیھم المبررات للقب

غیر اردنیین العتبارات تقتضیھا المصلحة الوطنیة العلیا، یكون قبولھم مرتبطا بقرار من مجلس 
   .امناء الجامعة، مع التأكید على ان ذلك ال یشمل االردني الذي یحمل جنسیة أخرى

  
ء االستثناءات الممنوحة للطلبة غیر االردنیین یتنافى مع خطة الحكومة وقد یذھب البعض الى ان الغا

إال أن ھذا یتنافى مع التوجھ (، 2020(الفا بحلول ( 70(الستقطاب الطلبة العرب ورفع عددھم الى 
نحو تجوید مخرجات الجامعات لتكون منافسة، وال ینسجم مع مبدأ العدالة والمساواة، فاالسس السابقة 

ز لالجنبي على حساب االردني، خصوصا وان المقاعد محدودة وان القبول فوق االعداد كانت تنحا
   .المقررة یوسع الفجوة بین متطلبات معاییر االعتماد وواقع الجامعات

  
لسعي الستقطاب الطلبة االجانب، ال یكون مساره عبر قبولھم بمعدالت منخفضة، قد تحول قدرتھم ا

الدراسة في التخصص وبالنھایة یكون مصیر الطالب الفصل، إنما  االكادیمیة دون االستمرار في
یجب ان یكون االستقطاب والرغبة بالدراسة بالجامعات االردنیة مردھما قوة وسمعة الجامعات ال 

أحد المسؤولین في التعلیم العالي، تحدث قبل وقت، ان ملحقین ثقافیین عربا، ابلغوه بأنھم ال  .تساھلھا
بة بالدھم بمعدالت أقل، ویرغبون بأن تطبق االنظمة والتعلیمات علیھم، لضمان ان یرغبون بقبول طل

   .یكون المخرج ذا جودة، ولیس فقط حامل شھادة
  

خطة استقطاب الطلبة غیر االردنیین، التي اقرھا مجلس التعلیم العالي في وقت سابق وصادق علیھا 
یالت في المعدالت، إنما تضمنت محاور مجلس الوزراء حینھا، لم تعتمد على سیاسة تقدیم تسھ

سنویا من أجمالي العدد الحالي %) 15%-10)متعددة، تضمن زیادة عدد الطلبة الوافدین بنسبة 
   .خالل خمس سنوات(% 25(لتصبح نسبة الطلبة الى مجموع الطلبة المسجلین 

  
الوزارة لتنفیذ المھام  وعملت الوزارة على إنشاء وحدة تسویق مركزیة الستقطاب الطلبة الوافدین في

ً من الوزارات التعاون مع الوحدة  التسویقیة التي تتضمنھا الخطة، إذ كلف مجلس الوزراء عددا
الف طالب بحلول  70التسویقیة في تنفیذ مھامھا، إذ شمل التكلیف خطة تسویقیة للجامعات الستقطاب 

  6: الرأي ص
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تربیة والتعلیم، السیاحة واالثار، الداخلیة، الخارجیة وشؤون المغتربین، ال: ،منھا وزارات 2020
   .الثقافة،الشباب، باالضافة الى ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وجودتھا

  
واشتملت الخطة التسویقیة الستقطاب الطلبة العرب واالجانب لاللتحاق بالدراسة في مؤسسات التعلیم 

ة في االردن والعوامل المعیقة العالي على تشخیص لواقع الحال من حیث العوامل الجاذبة للدراس
الستقطاب الطلبة، الى جانب خطة تنفیذیة مفصلة سواء من حیث الجھة المسؤولة عن التنفیذ 

وتضمنت الواقع الدولي الستقطاب الطلبة من الخارج والعوامل الجاذبة للطلبة (...) والفترات الزمنیة
ات من معدالت القبول في الجامعات، حتى ولم تتضمن الخطة اي استثناء .في الدول االكثر استقطابا

دون االخذ باالعتبار القدرة االكادیمیة، وانعكاسات » تجارة بحتة«ال تتحول الدراسة في االردن الى 
تقلیدیة : وحددت الخطة نوعین من الطرق التسویقیة الستقطاب الطلبة .ذلك على المخرجات

شمل اعتماد الشعارات والعالمات التسویقیة من خالل وااللكترونیة، فاالجراءات التسویقیة التقلیدیة ت
قیام كل مؤسسة تعلیمیة بصیاغة عدد من الشعارات الجاذبة اكادیمیا وتسویقیا، لیتم وضعھا، بعد 

واشترطت لتحقیق ممیزات تؤھل اي مؤسسة تعلیمیة حتى  .اعتمادھا، على جمیع مطبوعات الجامعة
العنایة بالمستوى االكادیمي العضاء ھیئة التدریس وطریقة  :»تكون ھنالك عالمة تجاریة واكادیمیة«

والعمل على تحقیق رضاھم ) الطلبة(التدریس والمخرجات التعلیمیة، وكذلك العنایة بخدمات العمالء 
وتلبیة حاجاتھم، اضافة الى القدرة على تحقیق السبق في مجال التقنیة وتطویر العدید من البرامج 

   .حسنة لجھود التدریسواالنظمة الداعمة والم
  
توطید عالقات اكادیمیة للجامعة والحصول على اعترافات بمؤھالت على المستوى : لى جانبا

العالمي والقدرة على إنشاء اوقاف واستقطاب االستثمارات وتحقیق السیولة النقدیة الالزمة لنمو 
  . الجامعة وتطویرھا ووتحقیق التمیز في مجال البحث العلمي

  
المنشورات والكتیبات المطبوعة وافالم وثائقیة والمشاركة في الحمالت التسویقیة الخاصة و إعداد 

بوزارة التعلیم العالي واجراء مقابالت صحفیة والتعاقد مع مكاتب ووكاالت تعلیمیة وسیاحیة 
یقیة واستضافة الملحقین الثقافیین العرب واالجانب وسفراء الدول العربیة واالجنبیة والزیارات التسو

الخارجیة والمشاركة في المطبوعات واالدلة التعلیمیة واالكادیمیة والسیاحیة و التعاون مع المكاتب 
والملحقیات الثقافیة والبعثات الدبلوماسیة الرسمیة التابعة لالردن في الخارج الستقطاب الطلبة 

صدقائھم مقابل منح واستخدام الطلبة الخریجین الدولیین للترویج للجامعة او لجذب زمالئھم وا
دراسیة، واستضافة وترتیب زیارات لطالب المدارس الثانویة االقلیمیة والدولیة خارج وداخل 
االردن وعمل نادي للخریجین والتواصل معھم ومتابعة تواجدھم واماكن عملھم وتفعیل دور اتحاد 

  .الطلبة في كل جامعة
  
ساسیة لموقع وزارة التعلیم العالي وإنشاء رابط تطویر الصفحة اال: اما التسویق إاللكتروني یتضمن 

الكتروني الستقبال طلبات القبول الكترونیا والتسویق عبر البرید االلكتروني والذي یتطلب توفر 
: كما اشتملت على .االدلة االلكترونیة وادراج الجامعات في المزید من محركات البحث العالمیة

للجامعة ) الطلبة(یة الشھیرة والتسویق عبر العمالء الحالیین استخدام الخدمات االلكترونیة االعالن
ورسائل الھواتف المحمولة النصیة والتقدم بطلبات إعالن اما مجانیة او باسعار مخفضة في المواقع 
االكادیمیة والتعلیمیة، واالعالنات المجانیة عبر االنترنت والمجموعات البریدیة االلكترونیة 

   .التجاریة والتعاون مع شركات النشر العالمیة والوسائل االلكترونیة
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وبخصوص الرسوم والحوافز التشجیعیة، فإنھا تضمنت إعادة النظر في سیاسات الرسوم ووضع 
حوافز تشجیعیة، في وقت ان الرسوم المستوفاة من الطلبة الدولیین تختلف من جامعة الى اخرى ومن 

لى عرض الرسوم بصورة حزمة شاملة لعدد تخصص الى اخر حالیا، واقترحت الخطة العمل ع
  . الساعات الدراسیة ورسوم التسجیل باستثناء تكالیف المعیشة

  
دراسة الرسوم للبرامج المماثلة لھا في مؤسسات التعلیم العالي في الدول القریبة والمنافسة : الى جانب

لدولیین بغض النظر عن لھا وتقدیم اسعار تنافسیة ومنح دراسیة، بحیث تكون للطلبة المتفوقین ا
  . الجنسیة وتقدیم خصوم خاصة للدول او الجامعات الموفدة لعدد معین من الطلبة

  
الى جانب تقدیم خصومات خاصة للطلبة الخریجین من نفس مؤسسات التعلیم العالي االردنیة 

فاد الطلبة ویرغبون االستمرار بااللتحاق بالدراسات العلیا فیھا، وتقدیم خصوم خاصة البناء او اح
وتظھر احصائیات أعداد  .خریجي نفس الجامعة وتقدیم خصومات لالخوة الدارسین في نفس الجامعة

في العام الدراسي ) الجامعات الرسمیة والخاصة)الطلبة الوافدین حالیا في مؤسسات التعلیم العالي 
ً وطالبة غیر اردنیین، من اصل ( 40598(،وجود  2016-2017 ً وطالبةطال 284599(طالبا ) با

   .اجمالي عدد الطلبة فیھا
  

إذ بلغت النسبة في (% 2.14(ووفقا لالرقام فإن نسبة أعداد الطلبة الوافدین من المجموع الكلي للطلبة 
ویرى مراقبون ان تحفیز استقطاب  %).9.29(وفي الجامعات الخاصة (% 8.8(الجامعات الرسمیة 

االردنیة في شقیھا الرسمیة والخاصة، یجب ان یستند على الطلبة غیر االردنیین لاللتحاق بالجامعات 
مستوى الجامعات، ال بما تقدمھ من استثناءات، قد تضر بسمعتھا، التي تحظى بھا وتحولھا الى 

 .مؤسسات تجاریة تسعى فقط لقبول مزید من الطلبة لغایات الرسوم على حساب الجودة والنوعیة



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

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

QF-DMPR-02.01 
47 

  
  

  حتى ال یترّدى الوضع أكثر
  مد مجدوبةد أح.أ

  
  
ّدّخل األجنبي  في بدایات القرن الماضي، كانت الدول  .أحد أھم أسباب تردي الوضع العربي ھو الت

ً، وبعد أن  ً لعدد كبیر منھا عسكریا العربیة ترزخ تحت نیر االستعمار األوروبي الذي كان محتال
ً لھیمنة الدول المستعِمرة تلك    .، ثم الھیمنة األمیركیةاستقلت تلك الدول بقي العدید منھا خاضعا

  
حتى القضیة الفلسطینیة، سببھا الرئیس ھو وقوعھا فریسة للحركة الصھیونیة، أوروبیة المنشأ، 

یھمنا الیوم، ولیس  .وتدخل العدید من دول أوروبا، واآلن أمیركا، لصالح تلك الحركة
ومن قبل دول أخرى من األمس؛والمشكلة الیوم تتمثل في الھیمنة والتدخل، من قبل الدول إیاھا 

والسؤال المھم، ما الذي نستطیع فعلھ إلنھاء الھیمنة والتدخل الذي یضر بالدول العربیة  .اإلقلیم
ً ألسباب  ً سھال منفردة ومجتمعة، ویضر بالقضیة الفلسطینیة؟ إنھاء التدخل والھیمنة لن یكون أمرا

ثل في معالجة أحد أھم األسباب التي تتیح كثیرة ال مجال لذكرھا ھنا، لكن الخطوة األولى إلنھائھ تتم
  .ونقصد بذلك االختالف والخالف العربي البیني، الذي یُسھّل دخول األجنبي ودخول الطامع .التدخل

  
ُشجع التدخل وتُرّحب بھ نكایة ببعض  ً من دولنا، بسبب خالفاتھا واختالفاتھا البینیة، ت ال بل إن عددا

ّا منھا أن الت في عالقات » كاحل أخیل«ھذا ھو في ظننا  .دخل سیكون في صالحھاأبناء جلدتھا، وظن
الدول العربیة بغیرھا من خارج المنطقة ومن داخلھا وعالقاتھا بعضھا ببعض، وھذا ما یجب 
معالجتھ بتنسیق وثیق بین الدول العربیة، وبحراك نحو وفاق واتفاق عربي تقوده بعض الدول العربیة 

   .الحكیمة
  

وأمر ال مفّر منھ، فھنالك عدد من الدول العربیة التي تتمتع بالحكمة والرؤیة السدیدة  وھذا أمر ممكن،
واإلیمان بالثوابت، والتي ترفض مبدأ الھیمنة الخارجیة والتدخل اإلجنبي، والتي یمكن أن تشكل نواة 

ً ینقذ المنطقة واألمة من براثن المتدخلین  ً حقیقیا ً عربیا فیھا والعابثین في لفعل جاد یكون ھدفھ توافقا
  .نقطتان أساسیتان ال بد من التأكید علیھما ھنا .أمنھا وآمانھا، والمانعین لتطورھا وازدھارھا

  
ً، ھنالك فرق جوھري بین عالقات مع الدول األجنبیة تقوم على االحترام والتعاون والمصلحة  أوال

عتماد على األجنبي وعلى السماح لھ المشتركة، وھذا ما نؤیده وندعو إلیھ، وبین عالقات تقوم على اال
بالھیمنة والتدخل السلبي الھدمي في شؤوننا، تحت أیة ذریعة وأّي مسّمى، وھذا ما ندعو إلى رفضھ 

   .وإنھائھ في أقرب فرصة
  

ً من الھیمنة والتدخل األجنبي، والكل خاسر ً، ال رابح عربیا بعكس ما قد یبدو األمر للبعض، فإّن . ثانیا
ّھا  االعتماد على األجنبي والسماح لھ بالتدخل لصالح جھة عربیة ضد جھة أخرى، سیجعل المنطقة كل

ال یمكن للدول العربیة أن تنمو  .عرضة للتوتر والتأزم، ویمنع التنمیة واالزدھار واالستقرار
ّ من خالل أجواء من التفاھم والتنسیق البینیین الوثیقین، ومن خالل  وتزدھر، منفردة أو مجتمعة، إال
أجواء األمن واألمان واالستقرار، ومن خالل عالقات احترام وتعاون وندیّة مع دول الجوار وما 

وبعد، فالصدع في العالقات العربیة الناجم عن التدخل األجنبي خطأ استراتیجي كبیر ال بد من  .بعدھا
  .العمل على تصحیحھ حتى ال یترّدى الوضع إلى أبعاد أسوأ بكثیر مما نتخیلّ 

  20: الرأي ص
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 طقس ربیعي ُمعتدل إلى دافئ في أغلب المناطق.. األحد 
 
 .درجات مئویة 4-2بقى درجات الحرارة أعلى من المعدالت العامة بحدود ت
 

ً في مناطق االغوار و البحر  ً نسبیا ویسود طقس ربیعي دافئ في ُعموم المناطق، في حین یكون حارا
  .المیت و العقبة

 
ً جنوبیة  ً مع ساعات العصر والمساء إلى وتكون الریاح صباحا شرقیة ُمعتدلة السرعة تتحول تدریجیا
 .شمالیة غربیة معتدلة السرعة

 
 :وفي خلیج العقبة

 .شمالیة غربیة معتدلة السرعة: الریاح -
 ).سم 10- 5(خفیف ارتفاع الموج : حالة البحر وارتفاع األمواج -
 .درجة مئویة 22: درجة حرارة سطح میاه البحر -
 

 ً  لیال
ً مع ساعات اللیل المتأخرة  .طقس لطیف یتحّول إلى مائل للبرودة عموما

وتكون الریاح شمالیة غربیة خفیفة الى معتدلة السرعة، وتبقى في شرق وجنوب شرق المملكة 
 .جنوبیة شرقیة معتدلة السرعة

  عمون

 حالة الطقس
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  السلط –سوریا النعیم حجاحجة  -
  الشمیساني –خضر صادق حامد الشریف  -
  

  
  

  ھم هللارحم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وفیات

  الرأي


