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 المـــــــــــوضـــــوع                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

مركز الحاسوب یطلق النسخة األولى من تطبیق التسجیل على أنظمة 
iOS  

٣ 

 ٥  حل مشاكل الجامعات المالیة برفع الرسوم أو زیادة الدعم: محافظة

 ١١  دنیة على مرتبة متقدمة بتصنیف دوليیثمن حصول االر" التعلیم العالي"

 ١٣  نصف األردنیین یقیمون بسلبیة إدارة الحكومة لالقتصاد: استطالع

   ن جامعیةشؤو

 ١٥  افتتاح الدورة الریاضیة الشتویة السادسة عشرة في مدینة العقبة

التعلیم العالي یقر الموافقة على رفع نسبة الطلبة الحاصلین على تقدیر 
  العلیا مقبول في البكالوریوس في برامج الدراسات

١٦ 

   مقاالت

قرار االقتطاع من رواتب العاملین في الجامعات ینذر بعدم االستقرار 
  نور الدین سعد. د/فیھا

١٨ 

 ١٩  مھند مبیضین. د/الخیار األصعب في أمر الرواتب

 ٢٠  وفیات

  ٢٣-٢١  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  iOSمركز الحاسوب یطلق النسخة األولى من تطبیق التسجیل على أنظمة 
  
  
ً لعملیة تطویر التطبیقات الذكیة لنظام التسجیل الذاتي  وبعد إطالق نسخة تطبیق التسجیل ، استكماال

قام مركز الحاسوب بإطالق النسخة األولى من التطبیق ، في العام الماضي  Androidعلى أنظمة 
  .iOSلألجھزة الذكیة التي تعمل على أنظمة 

   
یح ھذا البرنامج وفقا لمدیر المركز ـ الدكتور صالح الشرایعة ـ لطلبة الجامعة إجراء معظم ویت

  .إجراءات تسجیل المواد الدراسیة بواسطة الھواتف الذكیة
   
   

ویوفر ، وقال الشرایعة إن ھذا التطبیق یتیح للطلبة إجراء كافة عملیات التسجیل والسحب واإلضافة
الستعالم عن موعد التسجیل والسحب واإلضافة والمحاسبة قبل خاصیة حجز الموعد الحر وا

  .التسجیل
   
   

ویمكن للطالب من خالل ھذا التطبیق االستفسار عن النتائج األكادیمیة والخطة الدراسیة والمواد 
  .المطروحة للطالب في الفصل الحالي كٌل حسب خطتھ الدراسیة 

   
   

  .  iPhoneإلى أحدث إصدار متوفر على أجھزة   iOS 9.2یُشار إلى أن التطبیق یدعم إصدارات 
   

في " الجامعة األردنیة نظام التسجیل"ویستطیع الطلبة تحمیل التطبیق من خالل البحث عن 
AppStore  أو من خالل الدخول إلى الرابط التالي:  

https://itunes.apple.com/us/app/aljam-t-alardnyt-nzam-
altsjyl/id1181913184?ls=1&mt=8 

   

 أخبار الجامعة

  ٢/٢/٢٠١٧                                          خمیس    ال                                         ٢:السبیل ص/االردنیة أخبار 
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  رئیس الجامعة االردنیة یدعو للقبول في الجامعات عبر الحقول أو الكلیات بدال من التخصصات

  حل مشاكل الجامعات المالیة برفع الرسوم أو زیادة الدعم: محافظة
  

الجامعة االردنیة الدكتور عزمي محافظة، إلى ان یصبح القبول في الجامعات الرسمیة دعا رئیس 
ال عالقة بین القبول المباشر ورفع الرسوم "على الحقول او الكلیات، بدال من التخصصات، مؤكدا ان 

  .، مع إقراره بصعوبة وضع الجامعات المالي"على البرنامج العادي
، ان التعلیم السائد في الجامعات األردنیة، یعتمد على التلقین، "الغد"وأقر محافظة في حوار مع 

مشیرا الى ان الجامعة اعادت النظر في خططھا وبرامجھا، لتطویر اسالیب التعلم واشراك الطلبة 
  .وتطویر مھاراتھم وقدراتھم الشخصیة والمھنیة

ضحا ان الجامعة تراجع واشار الى الضعف الكبیر في الجانب التطبیقي عند خریجي الجامعات، مو
تعلیمات التدریب المیداني واالسالیب الدراسیة والخطط، لتزوید الخریجین بمھارات عملیة وتنمیة 

  .الجانب الشخصي والمعرفي لدیھم
سنة تحضیري للطلبة المقبولین، تتضمن علوما "وكشف ان ھناك تفكیرا في الجامعة االردنیة باعتماد 

عة للعلوم االنسانیة واالجتماعیة للطلبة ممن یدخلون ھذه الكلیات، اما اساسیة، تدرس متطلبات الجام
  ".الطلبة الذین یدخلون الكلیات العلمیة، فیدرسون مواد علمیة مطلوبة ومتطلبات الجامعة

فإما زیادة "واكد محافظة ان خیارات معالجة االوضاع المالیة الصعبة للجامعات الرسمیة محدودة  
، مشیرا إلى معاناة الجامعة االردنیة من االعباء المالیة لفرعھا في "رفع الرسوم الدعم الحكومي واما

ملیون دینار، مبینا  ٢٫٥ملیون دینار، بینما تبلغ كلفة الرواتب  ١٫٢العقبة، اذ تبلغ ایرادات الفرع 
  . كلیات في الفرع العام الماضي ٥طالبا فقط في  ١٣٩قبول 

ملیون  ١٨٠ات الجامعات الرسمیة العام الماضي، اذ زاد على واشار الى العجز الكبیر في موازن
دینار، معتبرا بان نتائج امتحان الكفاءة الجامعیة، ال تعكس الواقع الحقیقي لمخرجات الجامعات، 

  .وتتناقض مع نتائج التصنیفات الدولیة
أن زیادة "ظة وفیما یتعلق بأعداد الطلبة المقبولین في التخصصات الراكدة والمشبعة، أوضح محاف

، مقرا بأن ضبط "العدد أو نقصانھ، لیست خیارا للجامعة، بل ھي الحاجة للرسوم من أجل دیمومتھا
  .أسھم بتحسین نوعیة الطلبة الملتحقین بالجامعات) التوجیھي(امتحان الثانویة العامة 

  ..وتالیا نص الحوار
، ماذا یعني "جوجل سكولر"و) سكیو ا(حصلت الجامعة على نتائج متمیزة في التصنیف الدولي * 

لكم ذلك؟ وما ھو سبب اختالف ھذه النتائج عن نتائج امتحان الكفاءة الجامعیة، الذي حققت فیھ 
  .الجامعة المرتبة الثامنة على المستوى العام؟

یعتمد على معاییر عالمیة ومدروسة، وحصلنا على اربع نجوم من اصل " كیو اس ستارز"تصنیف  -
حافزا لنا لمزید من العطاء والجھد حتى تتمیز الجامعة لتصبح في مصاف الجامعات خمس، ما یشكل 

  .العالمیة
ومعاییر ھذا التصنیف تعتمد على التعلیم الذي یأخذ باالعتبار نسبة الطلبة الى االساتذة، واتمام التعلیم 

كملون تعلیمھم، وعدد االساتذة الحاصلین على درجة الدكتوراة واالستاذیة، وعدد الطلبة الذین ی
ودرجة توظیف الخریجین، وھذا یعتمد ایضا على معاییر فردیة، منھا سمعة خریجي الجامعة في 

  .سوق العمل، ونسبة توظیفھم والتطور المھني لھم
إلى جانب البحث العلمي الذي یجب ان نعترف بضعفھ، بسبب العدد الكبیر من االبحاث العضاء ھیئة 

لعربیة ولیس باالنجلیزیة المعتمدة في التصنیف الدولي، نلنا في ھذا الجانب التدریس المنشورة باللغة ا
  .نجمتین، بینما نلنا في التوظیف والتعلیم خمس نجوم من خمس

  ٥/٢/٢٠١٧                                             حداأل                                                   طلبة نیوز/٩:ص الغد
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اما في العالمیة، فیحسب عدد الطلبة واالساتذة االجانب، ففي التعاون في التعلیم مع المؤسسات 
ؤقتا في جامعات عالمیة وعدد الطلبة من الجامعات العالمیة وعدد طلبة الجامعة الذین یدرسون م

جنسیة  ٨٤طالب تقریبا من  ٥١٠٠العالمیة الذین یدرسون في الجامعة، ینظر للتنوع العالمي، اذ لدینا 
مختلفة، تقدم لمختلف الطلبة من مختلف االدیان التسھیالت الدینیة، وقد نلنا اربع نجوم، ونسعى 

مجاالت التي حصلنا فیھا على اقل من خمس نجوم، والحفاظ على للتحسن في ھذا المجال، وفي ال
  .مستوانا في التصنیفات التي حصلنا فیھا على خمس نجوم

وفیما یتعلق بالتجھیزات والمرافق المساندة، حصلت الجامعة على ثالث نجوم، وفي االبتكار نالت 
وم في الشمولیة كالبعثات خمس نجوم، وبدأنا بتأسیس مركز ابتكار وریادة، وحصلنا على خمس نج

  . والمنح والتسھیالت للمعاقین والتوازن بین الجنسین
  .ومن ثماني مجاالت، نلنا في اربعة على خمسة نجوم، وفي التصنیف العام نلنا اربعة نجوم من خمس

عالمیا والسادسة عربیا في التصنیف الذي اطلقھ المجلس االسباني  ٨٠٣: وتقدمت الجامعة للمرتبتین
  . حث العلمي، اعتمادا على تأثیر وقیمة البحوث العلمیة في جوجل سكولرللب

وفي التصنیف الذي اطلق مؤخرا، والذي اعتمد على عدد االستشھادات التي حصلت علیھا البحوث 
مواقع على قائمة الجامعات، مقارنة بتصنیفھا العام  ٢١٠العلمیة للجامعات، تقدمت االردنیة 

عالمیا وستة مواقع على قائمة الجامعات العربیة، بحیث  ١٠١٣الترتیب الماضي، بحیث كانت في 
  . كانت تحتل الترتیب الثاني عشر

اما بالنسبة للتناقض بین المقیاس العالمي الموضوع ونتائج امتحان الكفاءة، فاعتقد بان ھناك مشكلة 
ن المواد نفسھا، برغم في االمتحان، اذ انھ تحدد كشرط للتخرج لطلبة في جامعات مختلفة ال یدرسو

التشابھ في المجال او التخصص، وھناك مآخذ كثیرة على االمتحان، اذ ال یوجد اتفاق بین الجامعات 
على نتاجات التعلم لكل مادة او تخصص، وبالتالي یدرس الطلبة مواد مختلفة وبطرق ومحتوى 

ال تؤثر على مستقبلھم، وھناك  مختلفین، واالمتحان ال یأخذه الطلبة بجدیة، فھم یعرفون بأن نتیجتھ
طلبة یتركون االمتحان بعد فترة قصیرة من بدایتھ، وال یجیبون بجدیة، والمراقبة على االمتحان 

  .لیست جدیة او دقیقة، كما ان االسئلة نفسھا فیھا مشكلة، فال توضع من جھة مختصة
ما یھمنا ان النتیجة . توال ابرر نتائج الجامعة، فجمیع الجامعات ادعت انھا االول في تخصصا

تخصصات، برغم تخفیض  ٢٠٨تخصصا من  ١٤٠اظھرت على المستوى الدقیق انھ ال اتقان في 
في بعض التخصصات، واالمتحان ال یبین المستوى الحقیقي لنتاجات التعلم %  ٣٠عالمة القطع الى 

  .ومستوى الطلبة
  
ما ھو . یجري العمل في ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي على وضع تصنیف محلي للجامعات*

  .تصوركم والدور المطلوب لضمان الجودة؟
االھم ھو ضمان الجودة، والھیئة مقتنعة بذلك، وقد اكدت على لسان رئیسھا انھا ستركز على ذلك،  -

ق معاییر االعتماد العام، یكون ضمن شروط فاالعتماد متحقق وما یجري ھو استمراریتھ، وتحقی
الھیئة، أما بشأن االعتماد الخاص، حصلنا ایضا على االعتماد الدولي، فالعدید من كلیات الجامعة لم 

تحصل فقط على االعتماد الخاص من الھیئة بل على االعتماد الدولي من مؤسسات دولیة، مثل  
  .كلیات الصیدلة الطب والزراعة

جامعة رسمیة وخاصة، اذ اشترطت الھیئة ان یكون التقدم  ٣٠للتصنیف، فاالردن یضم اما بالنسبة 
للتصنیف اجباریا، وال اظن بان جامعات غیر اردنیة، ستتقدم لھذا التصنیف مع وجود ھیئات دولیة ال 

  .تتبع لحكومة او جھة، تجري عملیات تصنیف موضوعیة
التركیز على ضمان الجودة، بعیدا عن امتحان وعلى الرغم من اھمیة دور الھیئة، فارى ضرورة 

  .الكفاءة والتصنیف المحلي، وھذا امر بحاجة لمزید من الدراسة بما یخدم التقییم والجامعات
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اظھرت نتائج امتحان الكفاءة ضعف المستوى العام، خصوصا في مجاالت التفكیر الناقد والمنطقي * 
مؤخرا تعدیال على خططھا ومساقاتھا، ال سیما والبحث العلمي والتواصل، وقد اجرت الجامعة 

  .متطلبات الجامعة، فھل راعیتم ھذه القضایا فضال عن قضایا الحوار والتعددیة في ھذه التعدیالت؟
اخذناھا باالعتبار، ولنعترف بدایة ان التعلیم السائد في جامعاتنا وفي معظم التخصصات، یعتمد  -

ضرة التي یلقیھا االستاذ، ودور الطالب ھنا محدود جدا، اذ یتمثل على اسلوب التلقین القائم على المحا
بحفظ ما یقولھ االستاذ، بینما في العالم ومنذ عقود، طورت اسالیب التدریس والمناھج، بحیث اصبح 
الدور االساس یعتمد على الطالب، محور العملیة بدال من االستاذ، واصبح دور الطالب كما في 

اكل، واسالیب التعلم اصبحت متعددة عبر حلقات النقاش واسالیب لمعرفة البحث عن الحلول للمش
المشاكل وعرضھا، وایجاد حلول لھا، ودراسة حاالت، بحیث یبحث الطالب ویعود للمصادر 
والمراجع في المكتبة أو عبر الشبكة العنكبوتیة، وھذا لیس مقتصرا على القاعة الصفیة، فھناك 

  .ما بین استخدام التكنلوجیا مثل الحاسوب في التعلم) مجالتعلیم المد(اسالیب للخلط 
لقاء االستاذ مع الطالب، یقتصر على مرة واحدة في االسبوع على سبیل المثال بدال من ثالث، وباقي 
الوقت یتم عبر الشبكة العنكبوتیة، وھنا للطالب دور، اذ أنھ مجبر على ایجاد المشكلة والبحث عن 

  .مھاراتھ وقدراتھ حل، وبھذه الطریقة تطور
توصلنا مع مجمع اللغة العربیة لتطویر قدرة الطلبة لغویا، اذ طوروا امتحانا للكفاءة في اللغة العربیة، 
لیدرس الطالب مادة او مادتین، اذا لم یجتز االمتحان، إلى جانب االنجلیزیة، وھناك امتحانات عالمیة 

. حان او یدرس مادة او مادتین، ثم امتحان الحاسوبكالتوفل او كامبریج، فإما ان یجتاز الطالب االمت
ومن یتقن ھذه المھارات العربیة واالنجلیزیة والحاسوب، یتوجھ لدراسة المواد بطریقة ابداعیة، تعتمد 
. على مھارات التفكیر الناقد وحل المشكلة، وان یكون لھ دور في التعلم، بحیث نخلق جیال متعلما

تدریس، فما یجري اآلن تدریس، لكننا نریده أن یكون فاعال ال مجرد نرید ان نصل للتعلم ولیس ال
  .متلق للمعلومات

اما من حیث قیم التسامح والحوار وقبول اآلخر واالنفتاح على االختالف، ادخلنا مواد مثل مھارات 
التواصل والفلسفة والحضارة االنسانیة، فضال عن مواد اخرى تطور شخصیة الطالب وتعزز ثقافة 

لبة الذین یعانون في ظل انتشار وسائل التواصل االجتماعي واالعالم المجتمعي، من عدم الط
  .امتالكھم  للحد االدنى من مھارات التواصل او اصولھ، ما یوقعھم في مشاكل

  
ھل تساعد مدخالت الجامعة الطلبة على تطویر ھذه المھارات والمعارف، ام ان ھناك خلال في ھذه * 

  المدخالت؟
ضعف في التعلیم العام، یجري التعامل معھ على مستوى المدرسة، لكننا في الجامعة ال ننتظر  ھناك -

اصالح التعلیم، فللجامعة دور في ھذا المجال، عبر األخذ بید الطلبة وتقدیم تعلیم متمیز لھم، عن 
 طریق مناھج الجامعة التي اعدت وتعد، ونحن نفكر في الجامعة وفي االردن، بان تصبح اسس

نحن تقدمنا لمجلس التعلیم العالي منذ . القبول من صالحیات مجالس االمناء، ما یعني القبول المباشر
  .اكثر من عام بطلب لقبول طلبتنا مباشرة

ھناك تفكیر بان تضع مجالس امناء الجامعات اسس القبول، وان یقتصر دور مجلس التعلیم العالي 
ة الجامعات، وھناك تفكیر في الجامعة، بسنة تحضیري على وضع السیاسات، ما ینسجم مع استقاللی

للطلبة المقبولین، تتضمن علوما اساسیة، تدرس متطلبات الجامعة للعلوم االنسانیة واالجتماعیة 
للطلبة ممن یدخلون ھذه الكلیات، اما الطلبة الذین یدخلون الكلیات العلمیة، فیدرسون مواد علمیة 

ا یكون من االفضل القبول على اساس الكلیة، ولیس التخصص، مطلوبة ومتطلبات الجامعة، وربم
  .وبناء على ادائھ في السنة االولى او في عدد من الساعات یلحق في تخصص معین
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نظام القبول على اساس الكلیة، كان مطبقا سابقا في الجامعة، ثم اصبح القبول بناء على التخصص، * 
  .لماذا العودة للقبول في الكلیة؟

القبول على اساس الكلیة معمول بھ في كثیر من الجامعات االمیركیة، وھناك تخصص رئیس  نظام -
  .وآخر فرعي، او الدمج بین االثنین، بحیث یكون الطالب لدیھ القدرة على السیر في احدھما

حالیا الطالب یقبل في تخصص ال یعرف عنھ شیئا، ال سیما عندما یكون القبول في القسم ال في 
لماذا ال یدخل الطالب في الكلیة خالل السنة االولى ویدرس مواد من مختلف االقسام، حتى . الكلیة

تصبح لدیھ القدرة على االختیار، ما یناسبھ او ان یكون القبول على مستوى الحقول او المجاالت، 
ان، ال كأن یكون القبول في الكلیات الصحیة او الھندسیة، ثم یختار تخصصا بناء على ادائھ، او امتح

بأس ان یكون وطنیا الزالة المخاوف من الواسطة، مع اني مع اعطاء الجامعات الثقة التي علیھا ان 
تطور انظمة تضمن النزاھة والعدالة بحیث یختار الطالب التخصص الذي یرغب فیھا الطالب، 

ماء فیھا، حالیا الجامعة تخرج في تخصصا، طلبة وكأنھم سیصبحون عل. ویثبت قدرتھ في ھذا الخیار
  .لكن في النھایة یصبحون معلمین ال یملكون مھارات التدریس

ھناك مشروع في وزارة التربیة والتعلیم بالتعاون مع الجامعة، بان یدخل الطالب للجامعة لیتخرج 
ویعمل معلما في الفیزیاء او الكیمیاء، ویدرس متطلبات الجامعة والكلیة ومواد التخصص والمواد 

یتخرج ولدیھ القدرة على ممارسة مھنة التدریس في تخصصھ، وفكرة اكادیمیة  التربویة، بحیث
  .الملكة رانیا لتدریب المعلمین، تقوم على ھذا االساس، وبدأت ھذا العام بتنفیذھا

  
ھناك مشكلة في عدم تلبیة خریجي الجامعات لمتطلبات سوق العمل، فھم یملكون العلوم النظریة * 

وھناك جامعات تتمیز بأن خریجیھا قادرون على التوجھ لسوق العمل لكن واقع العمل مختلف، 
ماذا تفعل . مباشرة، فھم مطلوبون الن برامج جامعاتھم تركز على الجانب التطبیقي ال االكادیمي فقط

  .الجامعة لیلبي خریجوھا حاجة سوق العمل؟
ھذا المجال، الن كثیرا ، والجامعة اآلن تراجع مناھجھا وخططھا الدراسیة في % ١٠٠ھذا صحیح  -

من الجھات التي توظف خریجیھا وخریجي غیرھا من الجامعات، تشكو ضعف الجانب التطبیقي 
  .والعملي لھم، ما یضطرھا لعقد دورات لھم لیتمكنوا من االلتحاق على نحو فعال في العمل

یب لطلبة نحن نتعاون في ھذا المجال مع اكثر من جھة وشركة، اذ نعمل على انشاء مركز تدر
نحاول الحاق الطلبة بالتدریب اثناء دراستھم، والتركیز . الھندسة والتعاون مع شركة زین وغیرھا

اكثر على الجانب العملي، ومراجعة تعلیمات التدریب المیداني العطائھم دورا اكبر، واشرت سابقا 
الكلیات كافة، لكن یركز  الى ان تعزیز اللقاء الصفي ساعة اسبوعیا، للتركیز على الجانب العملي لدى

  .علیھ اكثر في الكلیات الصحیة لوجود سنوات من التدریب، فمعظم دراسة طلبة ھذه الكلیات  تدریبیة
علینا تعزیز التدریب، ال سیما في التخصصات الھندسیة وزیادة المختبرات والمشاغل، وھنا نأتي الى 

النظر في الرسوم، وتعزیز االستثمار او  صعوبة الوضع المالي، ومحاولة جعل االمور افضل باعادة
زیادة الدعم الحكومي، لنتمكن من تھیئة بیئة مناسبة للتدریب العملي، وتلبیة احتیاجات سوق العمل، 

  .واعادة النظر في التخصصات المشبعة والراكدة، وفتح تخصصات جدیدة مطلوبة
  

  المشبعة؟ھل تعتزمون تخفیض اعداد المقبولین في التخصصات الراكدة و* 
لنكن صریحین، كلما قل العدد تحسنت النوعیة، لكن زیادة العدد لیس خیارا للجامعة بل للحاجة الى  -

  .الرسوم لدیمومة الجامعة
  

ھناك توجھ نحو القبول المباشر في الجامعات، لكن ھناك أیضا جامعات ال تمتلك القدرة على * 
  .تحقیق ذلك، فما ھي ضمانات العدالة والشفافیة في حال اصبح القبول خارج اطار القبول الموحد؟
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جامعة، القبول الموحد خدم اھدافا كثیرة في المرحلة السابقة، والنظام المستخدم فیھ اخذ من ال -
وبالتالي من السھل على جامعات مثل االردنیة والیرموك والعلوم والتكنولوجیا تنفیذ القبول المباشر، 
وقد تجد الجامعات الطرفیة صعوبة في ذلك، فضال عن عدم رغبة الطلبة في االلتحاق بھا، وال ادري 

ة االمر والتحقق من قدرة ھل سینفذ ھذا القبول في كل الجامعات ام في جامعات محددة، اذ یجب دراس
الجامعات على تنفیذه، وادعو لمراجعة التخصصات في الجامعات الطرفیة، لتكون فریدة وجاذبة 

  .ولیست تخصصاتھا تكرارا لما في الجامعات االخرى
على الجامعات دور في مراجعة خططھا وبرامجھا، فھناك جامعات تحمل اسم تقنیة وال عالقة لھا 

م تخصصات تخدم المنطقة ولم تقم، بذلك نحتاج لمراجعة شاملة الصالح التعلیم باالسم، او ان تقد
  .العالي

ویجب تحقیق العدالة في قبول الطلبة عبر عدم االعتماد على معیار واحد في القبول، كأن یخصص 
ن ولمعدلھ في الجامعة خالل السنة التحضیریة، واجراء امتحا) التوجیھي(وزن لعالمة الثانویة العامة 

قبول وطني، تنفذه جھة حیادیة من خارج الجامعة لضمان العدالة والنزاھة والشفافیة، وھذا متبع في 
جامعات كثیرة في العالم، ومن االنصاف، ذكر ان التجاوزات حدثت في حاالت محدودة جدا في 

ف طالب منذ ال ١٣عملیات قبول الطلبة، لذلك یتذكرھا الناس باالسم، وما یثبت النزاھة ان ھناك نحو 
  .تأسیس الجامعة فصلوا فصال اكادیمیا

  
  ھل یمكن ان یكون القبول المباشر مقدمة لرفع الرسوم؟* 
ال عالقة بین القبول المباشر ورفع الرسوم، فصالحیة تحدید الرسوم تعود لمجلس امناء الجامعة،  -

  .أكان القبول مباشرا من الجامعة او تحت مظلة القبول الموحد
ن، فوضع الجامعات المالي واالردنیة منھا، صعب جدا، اذ تعاني الجامعات الرسمیة لنكن صریحی

ھناك اعتماد شبھ كامل في . ملیون دینار ١٨٠العشر من عجز في موازناتھا وصل الى نحو 
  .االیرادات على الرسوم

من  وانما العجز ٢٠١٦و ٢٠١٥بالنسبة للنفقات، قمنا بضبطھا وال یوجد عجز في موازنتي عامي 
سنوات سابقة، وھناك محاوالت لالستثمار، وتبقى الرسوم الجامعیة ھي المورد االساس، لكنھا لیست 
كافیة لتطویر وتحدیث الجامعات، خصوصا القدیمة التي تحتاج بنیتھا التحتیة للتحدیث وللصیانة، 

د من االبنیة بحاجة عاما، والعدی ٣٠فعلى سبیل المثال، فان المختبرات في كلیة الھندسة لم تحدث منذ 
  للصیانة، وھذا یحتاج الموال، والدعم الحكومي محدود، فاذا لم یرتفع فما ھو الخیار؟

  
الدعم الحكومي للجامعات بقي في موازنة العام الحالي كالسابق، ویتوقع في العام المقبل أن یكون * 

  ملیون دینار؟ ٧٢نفس الحالي اي 
، لن تتمكن الحكومة من دعم الجامعات والرسوم الجامعیة نعم، وفي ظل اوضاع الموازنة الصعبة -

بوضعھا الحالي، وفي بعض التخصصات ال تغطي ربع الكلفة ورسوم التخصصات الحدیثة 
والموازي والدولي تغطي الكلفة، ولكن النستطیع اخذ اعداد اكبر من المقرر في البرنامج الموازي، 

ات الرسوم من البرنامج الموازي، المعادلة مختلة على من مجموع المقبولین، وثلثا ایراد%  ٣٠وھو 
نحو واضح، رفعت الجامعة رسوم الموازي والدراسات العلیا في خطة لخمس سنوات، لتغطیة 
االحتیاجات المالیة، لكننا اضطررنا للتراجع عن الزیادة، ووضعت الجامعة امام مأزق مالي حقیقي، 

ملیون  ٩٫٥الدراسات العلیا للعام الماضي وصل الى فالنقص بسبب التراجع عن رسوم الموازي و
  . دینار

  
  ھل عوضتكم الحكومة عن ھذا النقص؟* 
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 ٤٥٠مالیین ولفرع العقبة  ٩مالیین دینار ومجموع ما دفعتھ الحكومة للجامعة في عمان  ٣دفعت  -
  .الف دینار

مثلھ مثل  الجامعات لدینا مشكلة وعبء آخر، وھو فرع العقبة الذي ال یحظى باقبال من الطلبة 
ملیون  ٢٫٥ملیون، بینما تبلغ كلفة الرواتب  ١٫٢طالب وایراداتھ  ١٢٠٠الطرفیة، فالفرع یضم 

نحاول مع . كلیات في الفرع، وال اقبال علیھ ٥ھناك . طالبا فقط ١٣٩دینار، وقبل فیھ العام الماضي 
المالي ال یسمح باالستثمار في  وزارة التعلیم العالي فتح تخصصات جدیدة، لكن وضعھ الجامعة االم

  . ھذا الفرع
لذلك فان رفع الرسوم بنسبة بسیطة على مدار سنوات، ضمن خطة مدروسة، الخیار الوحید لنا، واال 
لن تتمكن الجامعة من االستمرار، فلدینا التزامات مثل مكافأة نھایة الخدمة والتأمین الصحي  

االمر . تثمار للجامعة والدخل المتحقق منھما محدودوالتطویر والصیانة، في ظل ان مجاالت االس
  .اتمنى ان یكون التعلیم مجانیا لكن في ظل الظروف الحالیة، صعب تحقیقھ. معقد ویحتاج لمصارحة

  
یجري فرض رسوم ورفع اسعار ویقبل المواطن ولو على مضض، ألن یقبل المواطن فرض نسبة * 

  على تعلیم مجاني البنائھ؟بسیطة من الرسوم او الضرائب مقابل حصولھ 
ھذا خیار طرح في اللجنة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة، وبدیل نوقش، كان سابقا ما یسمى  -

  .انا مع فرض ضریبة وللجامعات دور وطني علیھ ان تؤدیھ. بضریبة الجامعات
مالیین  ١٠غ الـملیون دینار المخصص للجامعات في الموازنة، باالضافة الى مبل ٧٢اظن ان مبلغ الـ 

دینار المخصصة لصندوق دعم الطالب الجامعي، اذا ما خصصت لتدریس الطلبة الفقراء، وسمح 
للجامعات باستیفاء الرسوم الحقیقیة من المقتدرین، فمن الممكن حل المشكلة لو فرضنا بان دراسة 

آالف  ٧لب، اي الف طا ٣٠آالف دینار، وھذا مبلغ جید یكفي لتدریس نحو  ٣الطالب تكلف سنویا 
طالب سنویا من غیر المقتدرین والمتفوقین ومن غیر المشمولین بالمكرمات الملكیة السامیة، على ان 
یسمح باستیفاء الرسوم الحقیقیة من الطلبة المقتدرین، وھذا خیار ممكن تطبیقھ، ویضمن ان ال یمس 

  .الطلبة الفقراء
. جب اال یدخل الجامعات كل من انھى التوجیھياضافة الى ضرورة حل مسألة التعلیم التقني، اذ ی

ھناك طلبة یجب توجیھھم للتعلیم التقني أو المھني، ما یخفف االعباء على الجامعات، ویشكل حال 
 ٢٧كان نحو . لمشكلة التعلیم العالي ومن ینھون التوجیھي، لم تكن اعدادھم العامین الماضیین مرتفعة

آالف منھم، فھذا ممكن، ویترك المجال للجامعات الستیفاء  ١٠الف طالب، واذا خصص مبلغ لتعلیم 
انا مع مجانیة التعلیم لالردنیین اذا كانت االمكانیة متوافرة، ولكن بما . الرسوم الحقیقیة من المقتدرین

انھا غیر متوافرة حالیا وفي المدى المنظور، ولم یسن تشریع لضریبة خاصة للتعلیم العالي، وبما ان 
الطلبة یدرسون على حساب المكرمات الملكیة السامیة، والمبالغ المخصصة  من%  ٣٠نحو 

من المقتدرین یدفعون القیمة الحقیقیة %  ٤٠، فیبقى نحو % ٣٠للجامعات یمكن ان تدرس ایضا 
ھذا الواقع ال یمكن انكاره وال یمكن للجامعات االستمرار . للرسوم، وھكذا یمكن حل مشكلة الجامعات

صوصا مع مشاكل البرنامج الموازي، والشكوك في مدى دستوریتھ، لكن عوائده بھذا الوضع، خ
  .المنقذ الوحید للجامعات، وال یمكن للجامعات االستمرار باداء رسالتھا من دونھ

  
  اذا وافق مجلس التعلیم العالي على طلب الجامعة بالقبول المباشر، فھل سیستمر البرنامج الموازي؟* 
د یستبدل تدریجیا بالبرنامج التنافسي اذا سمح باعادة النظر في الرسوم للبرنامج قد یستمر مؤقتا وق -

العادي، لكن اذا بقیت الرسوم كما ھي ال نستطیع التخلي عن الموازي، ویجب ان یترافق ذلك مع 
او تقدیم دعم . اعادة ھیكلة رسوم البرنامج العادي، مع الغاء تدریجي للبرنامج الموازي، وھذا ممكن

انا اعلم ان ھذا كالم غیر شعبي، لكنھ الواقع، وال حلول . ومي یكفي الجامعات الداء مھامھاحك
سحریة، فإما دعم حكومي للجامعات یغطي الكلفة او رفع الرسوم، اما الدعم فعبر فرض ضریبة 
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لصالح الجامعات او دعم الطلبة غیر المقتدرین والمتفوقین، أو اعادة النظر في الرسوم، فجمیع 
  .لجامعات اوضاعھا صعبة ا

  
  بعد ضبط امتحان التوجیھي ھل شعرتم بتحسن في نوعیة الطلبة؟* 
نعم ھناك انطباع لدى اعضاء ھیئة التدریس بتحسن نوعیة الطلبة العامین الماضیین، وانھم افضل  -

  .ھذا یحتاج الى دراسة علمیة، لكن ھذا ھو االنطباع السائد. اداء من السنوات السابقة، ومختلفون
  

  في ظل ضبط النفقات في الجامعة، فھل تحسنت اوضاعھا المالیة؟* 
ممن كانوا  ٩٤لم نجدد لنحو . م لم ننفق، وضبطنا النفقات باقصى درجة ممكنةال نحن ھذا العا -

 ٥سددنا نحو . معینین على بند شراء الخدمات، ومددنا العداد بسیطة جدا ممن بلغ الستین عاما
 ٨كل عام ندفع نحو . ملیونا ١٣مالیین للتأمین الصحي، ونحن مدینون لصندوق نھایة الخدمة ایضا بـ

  .یة خدمةمالیین نھا
ملیون دینار، ویتوقع وصولھ العام المقبل  ٢٧العجز في موازنة الجامعة المتراكم في االعوام السابقة 

ھذا ھو العجز المقدر، وال تحسن في االیرادات التي وصلت . ملیون دینار، اذا نفذنا المشاریع ٨٠الى 
اننا . ء تخفیض رسوم الموازيملیونا جرا ٨٥ملیون دینار، اذ انخفضت الى  ٩٠العام الماضي الى 

مالیین دینار، بحیث یتوقع طرح  ٨نحاول انتاج الكھرباء عبر الطاقة الشمسیة، وقد وفر ھذا علینا 
  .كما ال نعین بدل من یتقاعد او یستقیل. عطاء انتاج الكھرباء قریبا
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  یثمن حصول االردنیة على مرتبة متقدمة بتصنیف دولي" التعلیم العالي"

  
 (Q.Sثمن مجلس التعلیم العالي حصول الجامعة االردنیة على اربع نجوم في تصنیف مؤسسة 

Quacquarelli Symonds ( البریطانیة وحصولھا على تصنیف خمس نجوم في اربعة محاور
من اصل ثمانیة محاور اعتمد علیھا ) التعلیم وتوظیف الخریجین واالبتكار والشمولیة(رئیسیة 
  .التصنیف

رئیس مجلس التعلیم العالي  /ودعا المجلس في اجتماع ترأسھ وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي
الطویسي  الیوم  الجامعات بأن تحذو حذوھا لترقى  الجامعات االردنیة الى مستوى  الدكتور عادل

  .متقدم في التعلیم العالي على المستوى العالمي
وقرر المجلس الموافقة على رفع نسبة الطلبة الحاصلین على تقدیر مقبول في البكالوریوس في برامج 

) بالمئة ١٠(شریطة ان یكون ) بالمئة ٢٠(ابیة الى الدراسات العلیا زیادة على نسبة الطاقة االستیع
  .منھم على األقل من الطلبة الوافدین

وفق  ٢٠١٧كما قرر مجلس التعلیم العالي توزیع الدعم الحكومي على الجامعات الرسمیة للعام 
 االسس واآللیات التي اقرھا المجلس، وناقش المجلس اعداد الطلبة المنسب بھا من الجامعات الرسمیة

ً االخذ بعین  ٢٠١٦/٢٠١٧والمقترح قبولھم على الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  مؤكدا
االعتبار التخصصات الراكدة والمشبعة وایقاف القبول في بعض التخصصات لبعض الجامعات بناًء 
على قرار مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا وكذلك النسب المحددة 

مج الموازي من مجموع المقبولین في البرنامج العادي وتم تحویل الموضوع الى اللجنة المعنیة للبرنا
  .بھذا الخصوص لتزوید المجلس بعد ظھور نتائج الثانویة العامة واالعداد المقدمة للجامعات 

بیة وتمت الموافقة على تجمید برنامج الماجستیر في التأھیل البصري الذي تقدمھ كلیة العلوم الط
التطبیقیة في الجامعة االلمانیة االردنیة بالتعاون مع جامعة العلوم والتكنولوجیا االردنیة شریطة 
توفیر العدد الالزم ألعضاء الھیئة التدریسیة للطلبة الموجودین على مقاعد الدراسة لحین تخرجھم ، 

من نظام الرواتب ) ٦( و) ٥(باإلضافة الى التنسیب لمجلس الوزراء بالموافقة على تعدیل المواد 
  .والعالوات للجامعة االردنیة الستكمال االجراءات التشریعیة إلصداره ونشره بالجریدة الرسمیة 

 ٢٠١٦وموازنتھا لعام  ٢٠١٥وصادق المجلس  على الحساب الختامي لجامعة الطفیلة التقنیة للعام 
  .٢٠١٥والحساب الختامي لجامعة فیالدلفیا لعام 

الموافقة على طلب جامعة فیالدلفیا الخاصة بتجمید برنامج البكالوریوس بتخصص كما اقر المجلس 
ً من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  - ٢٠١٦الصحافة في كلیة اآلداب والفنون بالجامعة اعتبارا

شریطة توفیر العدد الالزم ألعضاء الھیئة التدریسیة للطلبة الموجودین على مقاعد الدراسة  ٢٠١٧
ن تخرجھم ،وكما قرر المجلس عدم الموافقة على استحداث برنامج الدكتوراه في تخصص لحی

  .في جامعة آل البیت لعدم استكمالھا لمتطلبات استحداث التخصص) مسار التعاون الدولي - االقتصاد(
ووافق المجلس على اضافة اسم جامعة العقبة للتكنولوجیا الى قوائم التخصصات المناظرة في 

  .٢٠١٧-٢٠١٦ت الخاصة للعام الجامعي الجامعا
كما وافق المجلس على تمدید المھلة التي تم منحھا للطلبة العائدین من الجامعات السوریة والیمنیة 
إلحضار اوراقھم الثبوتیة لمدة فصل دراسي واحد وھو نھایة الفصل الدراسي الثاني من العام 

لحین استكمالھم ألوراقھم الثبوتیة حسب  شریطة عدم تخریج ھؤالء الطلبة ٢٠١٧/٢٠١٦الجامعي 
  .االصول

الفروع المھنیة للسنوات /ووافق المجلس على السماح للطلبة الحاصلین على شھادة الثانویة العامة
السابقة بدون مواد اضافیة االلتحاق ضمن التخصصات المتاحة للفروع المھنیة ومعدالت القبول 

ات االردنیة النافذة شریطة احضار وثیقة من وزارة التربیة الواردة في اسس قبول الطلبة في الجامع

  ٥/٢/٢٠١٧                                          حداأل                                             ٤:النباط ص/:صالدستور 
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و التعلیم تثبت بانھ في سنة حصول الطالب على شھادة الثانویة العامة لم یكن مطلوب منھ مادتین 
َ من اساتذة الجامعات األردنیة ذراعا  اضافیتین  كما قرر المجلس تشكیل لجنة قانونیة تضم عددا

في القضایا القانونیة المحولة الیھا من مجلس التعلیم العالي ولجانھ، وأیة للمجلس تكون مھمتھا البت 
استشارات قانونیة أخرى، والموافقة على تنسیب مجلس امناء الجامعة االمریكیة في مأدبا بتعیین 
ً أن االستاذ الدكتور نبیل  االستاذ الدكتور نبیل یوسف ایوب رئیسا للجامعة االمریكیة في مأدبا، علما

  .سف ایوب كان عضوا في مجلس التعلیم العاليیو
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  نصف األردنیین یقیمون بسلبیة إدارة الحكومة لالقتصاد: استطالع

  
في حین یقیم النصف اآلخر " سلبي"ة االقتصاد یرى نصف األردنیین أن أداء الحكومة في إدار

نماء لالستشارات "أداءھا بشكل ایجابي، وفقا الستطالع أجراه مركز نماء الستطالع الرأي التابع لـ
  ".االستراتیجیة

على عینة من  ٢٠١٧الشھر الماضي  ٢٣-١٩وكان المركز نفذ االستطالع في المملكة في الفترة بین 
ومستوى %  ٢٫٥وبلغ ھامش الخطأ في العینة نحو . ثلة لمناطق المملكة كافةمقابلة مكتملة مم ١٩٣٧

  %.  ٩٥ثقة 
وغطى االستطالع مجموعة من المؤشرات المرجعیة التي ستؤسس معاییر ثابتة لقیاس الرأي العام 
األردني حول القضایا العامة، وتضیف وتُكمل الجھود األخرى التي یقوم بھا مركز الدراسات 

  .  جیة في الجامعة األردنیة وغیره من المؤسسات البحثیةاالستراتی
ووفقا لمدیر مركز نماء الدكتور فارس بریزات، فإن ھذه العالقة بین التعلیم والتفكیر الناقد مثبتة في 
كثیر من الدراسات االستطالعیة والمجتمع األردني لیس إستثناء من ذلك، وعلى الرغم من ضآلة 

علمین واألقل تعلیما، إال انھا تؤكد أن للتعلیم دورا رئیسیا في إدراك الواقع الفروقات بین أراء المت
  .  بشكل مختلف

فقط، بینما %  ٤٠وحظي أداء الحكومة في الطفیلة بتقییم سلبي ھو األعلى من بین المحافظات بواقع 
  %. ٥٦كانت محافظة الزرقاء ھي األعلى بنسبة 

، حیث كانت كل من المفرق ومعان % ٥٠عدل الوطني وتراوحت بقیة محافظات المملكة حول الم
وإربد ومادبا وعجلون أدنى من المعدل الوطني، فیما كانت البلقاء وعمان وجرش والعقبة والزرقاء 

  .أعلى من المعدل الوطني
ھي ) المركز االقتصادي(ویالحظ بشكل جلي من خالل االستطالع أن المحافظات األقرب إلى عمان 

ت تقییم إیجابي أعلى من المعدل الوطني، اما المحافظات البعیدة فكانت أقل من التي سجلت معدال
  . المعدل الوطني

ً (في عمان الشرقیة " إدارة االقتصاد"ولفتت الدراسة إلى أن معدل تقییم أداء الحكومة بـ  األقل نموا
ً وثروة واألنشط اقتص) في العاصمة ً أكثر إیجابیة من عمان الغربیة األكثر نموا وأكد بریزات أن .  ادیا

رئیس الوزراء یُصنف بأنھ اقتصادي، وكان لدیھ فریق اقتصادي كبیر قبل التعدیل األخیر بما في ذلك 
نائب رئیس وزراء للشؤون االقتصادیة، ووزیر دولة للشؤون االقتصادیة، وعلى الرغم من ذلك یُقیم 

  .یةبإیجاب" إدارة االقتصاد"نصف األردنیین أداء الحكومة في 
مدى استجابة الحكومة الولویات األردنیین االقتصادیة التي ھي على رأس أولویات : "ویضیف

  ".المواطنین  یشیر إلى عمق واتساع الفجوة بینھم وبین مؤسسة الحكومة
إذا ما اقترن ذلك بثقة األردنیین المتدنیة أو المستمرة بالتدني في مجلس النواب، فإن إشكالیة : "ویتابع

تمثیل مصالح الناس من قبل مجلس النواب والعمل على حلھا من قبل الحكومة، ستبقى قائمة وتتعمق 
  ".أكثر، وھذا بكل تأكید لیس مسارا ایجابیا

كیف : ، سؤال مباشر نصھ"إدارة االقتصاد"ن أداء الحكومة في وعن مدى رضا المجتمع األردني ع
ُقیم أداء الحكومة الحالیة منذ تشكیلھا وحتى اآلن في  ً، جید، "إدارة االقتصاد"ت ، ھل كان أداء جیدا جدا

 ً ً "وتم إحتساب المتوسط الحسابي لھذا المقیاس بحیث تكون . سیئ، أم سيء جدا  ٠( ٠" = سیئ جدا
  ، %) ٣٣(  ١" = سیئ"، و%)

ً "، و %)  ٦٦(  ٢، "جید"و ، وبناء على ھذه المنھجیة تم احتساب النسبة %) ١٠٠(  ٣" = جید جدا
  . المئویة للمقیاس

  ٥/٢/٢٠١٧                                         حداأل                                                               الكترونيالغد 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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وبلغت نسبة األردنیین الذین یقیمون أداء الحكومة بإیجابیة في إدارة االقتصاد نحو نصف في حین قیم 
  . النصف األخر من األردنیین أداءھا بالسلبي

ً وبینت ا إذ تقل نسبة الذین یقیمون أداء . لدراسة أن المواطن المتعلم أكثر نقدیة من األقل تعلیما
من الذین %  ٥٣حیث قیّم . بإیجابیة كلما ارتفع مستوى تعلیم المواطن" إدارة االقتصاد"الحكومة بـ 

من %  ٥١ـ بإیجابیة مقارنة ب" إدارة االقتصاد"حصلوا على تعلیم أقل من ثانوي أداء الحكومة بـ 
  .من حملة الشھادات الجامعیة%  ٤٦حملة الثانویة، و 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  افتتاح الدورة الریاضیة الشتویة السادسة عشرة في مدینة العقبة
  

رئیس جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا األستاذ / ى رئیس االتحاد الریاضي للجامعات األردنیة رع
الدكتور مشھور الرفاعي، افتتاح الدورة الریاضیة الشتویة السادسة عشرة، والتي ینظمھا االتحاد 

) ١٧(شاركة شباط الحالي بم ٩الى  ٣الریاضي للجامعات األردنیة، في مدینة العقبة خالل الفترة من 
  .جامعة رسمیة حكومیة وخاصة

  
   

رئیس جامعة وجمیع عمداء شؤون الطلبة للجامعات المشاركة، إضافة إلى  ١٣وحضر حفل االفتتاح 
  .نخبة من المسئولین والداعمین من منطقة العقبة

   
اھا في ورحب رئیس جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا األستاذ الدكتور مشھور الرفاعي خالل كلمة الق

ً إلى االتحاد الریاضي للجامعات  حفل االفتتاح، بجامعة الزیتونة األردنیة التي انضمت مؤخرا
  .األردنیة

   
وأكد الدكتور الرفاعي على أن ھذا اللقاء یأتي احتفاًء بمیالد قائد الوطن وراعي المسیرة الذي نذر 

ثاني بن الحسین المعْظم ، الذي یولي نفسھ للنھوِض بھذا الوطن ورفعة شأنھ، جاللة الملك عبدهللا ال
االھتمام الكبیر لجیل الشباب، وبناة المستقبل، منذ أن تولى سلطاتھ الدستوریة، ھذه المسیرة الزاخِرة 
باإلنجازات، والتي رسمت صورة مضیئة في تاریخ األردن، وكان من أبرز مالِمحھا االھتمام الكبیر 

رھم في التنمیة وتقدم المجتمع وازدھاره، فأطلق المؤسسات الذي أواله جاللتھ للشباب لقناعتھ بدو
ِھم وتأھیلھم، وذلك للوصول إلى جیل قادر على مواجھة  والھیئات والمراكز، التي تھتم بالشباب وتنمیت

  .التحدیات التي یتسم بھا ھذا القرن
   

معة األمیرة سمیة رئیس جا/ وتخلل حفل االفتتاح تكریم رئیس االتحاد الریاضي للجامعات األردنیة 
للتكنولوجیا األستاذ الدكتور مشھور الرفاعي، من قبل رئیس الجامعة الھاشمیة بتقدیم درع الجامعة 

ً لجھوده المتواصلة في دعم النشاط الریاضي على مستوى الجامعات األردنیة   .تكریما
   

من البطوالت  وتتضمن الدورة الریاضیة الشتویة السادسة عشرة للجامعات األردنیة، عقد عدد
طالبات، بطولة / طالب، بطولة سباق الضاحیة / بطولة خماسي كرة القدم (الریاضیة والتي تشمل 

( موزعة على مجموعات مكونة من طلبة الجامعات المشاركة، وھي ) طالبات/ الریشة الطائرة 
الل، الھاشمیة، الجامعة األردنیة، الیرموك، العلوم والتكنولوجیا، آل البیت، مؤتة، الحسین بن ط

البلقاء التطبیقیة، الطفیلة التقنیة، العلوم اإلسالمیة، الزرقاء ، العلوم التطبیقیة، الجامعة األلمانیة 
  ).األردنیة، فیالدلفیا، جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا، البترا، الزیتونة األردنیة

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٤/٢/٢٠١٧                                         لسبتا                                                    ١٦:ر صالدستو/ السوسنة



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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لبة الحاصلین على تقدیر مقبول في البكالوریوس في التعلیم العالي یقر الموافقة على رفع نسبة الط

  برامج الدراسات العلیا
  
  

رئیس مجلس التعلیم العالي جلسة /ترأس الدكتور عادل الطویسي وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي
جامعة االردنیة على اربع نجوم المجلس التي عقدت في مبنى الوزارة حیث ثمن المجلس حصول ال

البریطانیة وحصولھا على تصنیف خمس  Q.S) Quacquarelli Symonds(في تصنیف مؤسسة 
من اصل ثمانیة ) التعلیم وتوظیف الخریجین واالبتكار والشمولیة(نجوم في اربعة محاور رئیسیة 

امعة االردنیة لجعل محاور اعتمد علیھا التصنیف، ویدعو المجلس الجامعات بأن تحذو حذو الج
وقرر المجلس . الجامعات االردنیة ترقى الى مستوى متقدم في التعلیم العالي على المستوى العالمي

الموافقة على رفع نسبة الطلبة الحاصلین على تقدیر مقبول في البكالوریوس في برامج الدراسات 
منھم على األقل من %) ١٠(یكون شریطة ان %) ٢٠(العلیا زیادة على نسبة الطاقة االستیعابیة الى 

  .الطلبة الوافدین
وفق  ٢٠١٧كما وقرر مجلس التعلیم العالي توزیع الدعم الحكومي على الجامعات الرسمیة للعام 

االسس واآللیات التي اقرھا المجلس، كما وناقش المجلس اعداد الطلبة المنسب بھا من الجامعات 
ً على  ٢٠١٦/٢٠١٧اسي الثاني للعام الجامعي الرسمیة والمقترح قبولھم على الفصل الدر مؤكدا

ضرورة االخذ بعین االعتبار التخصصات الراكدة والمشبعة وایقاف القبول في بعض التخصصات 
لبعض الجامعات بناًء على قرار مجلس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا وكذلك 

لمقبولین في البرنامج العادي وتم تحویل الموضوع النسب المحددة للبرنامج الموازي من مجموع ا
الى اللجنة المعنیة بھذا الخصوص لتزوید المجلس بعد ظھور نتائج الثانویة العامة واالعداد المقدمة 
للجامعات ، كما تمت الموافقة على تجمید برنامج الماجستیر في التأھیل البصري الذي تقدمھ كلیة 

لجامعة االلمانیة االردنیة بالتعاون مع جامعة العلوم والتكنولوجیا االردنیة العلوم الطبیة التطبیقیة في ا
شریطة توفیر العدد الالزم ألعضاء الھیئة التدریسیة للطلبة الموجودین على مقاعد الدراسة لحین 

من نظام ) ٦(و ) ٥(تخرجھم ، باإلضافة الى التنسیب لمجلس الوزراء بالموافقة على تعدیل المواد 
تب والعالوات للجامعة االردنیة الستكمال االجراءات التشریعیة إلصداره ونشره بالجریدة الروا

وموزانتھا لعام  ٢٠١٥الرسمیة ، وكذلك المصادقة على الحساب الختامي لجامعة الطفیلة التقنیة للعام 
مجلس ، كما اقر ال٢٠١٥اضافة الى المصادقة على الحساب الختامي لجامعة فیالدلفیا لعام  ٢٠١٦

الموافقة على طلب جامعة فیالدلفیا الخاصة بتجمید برنامج البكالوریوس بتخصص الصحافة في كلیة 
ً من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  شریطة  ٢٠١٧- ٢٠١٦اآلداب والفنون بالجامعة اعتبارا

ة لحین تخرجھم توفیر العدد الالزم ألعضاء الھیئة التدریسیة للطلبة الموجودین على مقاعد الدراس
مسار  - االقتصاد(،وكما قرر المجلس عدم الموافقة على استحداث برنامج الدكتوراه في تخصص 

  .في جامعة آل البیت لعدم استكمالھا لمتطلبات استحداث التخصص) التعاون الدولي
ووافق المجلس على اضافة اسم جامعة العقبة للتكنولوجیا الى قوائم التخصصات المناظرة في 

،كما وافق المجلس على تمدید المھلة التي تم منحھا ٢٠١٧-٢٠١٦جامعات الخاصة للعام الجامعي ال
للطلبة العائدین من الجامعات السوریة والیمنیة إلحضار اوراقھم الثبوتیة لمدة فصل دراسي واحد 

شریطة عدم تخریج ھؤالء  ٢٠١٦/٢٠١٧وھو نھایة الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 
طلبة لحین استكمالھم ألوراقھم الثبوتیة حسب االصول، كما وافق المجلس على السماح للطلبة ال

الفروع المھنیة للسنوات السابقة بدون مواد اضافیة االلتحاق /الحاصلین على شھادة الثانویة العامة
 ضمن التخصصات المتاحة للفروع المھنیة ومعدالت القبول الواردة في اسس قبول الطلبة في

  ٤/٢/٢٠١٧                                         لسبتا                                                   ٦:الرأي ص/ نیوزطلبة 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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الجامعات االردنیة النافذة شریطة احضار وثیقة من وزارة التربیة و التعلیم تثبت بانھ في سنة 
  .حصول الطالب على شھادة الثانویة العامة لم یكن مطلوب منھ مادتین اضافیتین 

َ من اساتذة الجامعات األردنیة كذراع للمجلس تكون  كما قرر المجلس تشكیل لجنة قانونیة تضم عددا
مھمتھا البت في القضایا القانونیة المحولة الیھا من مجلس التعلیم العالي ولجانھ، وأیة استشارات 

ریكیة في مادبا ، كما وقرر المجلس الموافقة على تنسیب مجلس امناء الجامعة االم. قانونیة أخرى
ً بأن االستاذ  بتعیین االستاذ الدكتور نبیل یوسف ایوب رئیسا للجامعة االمریكیة في مادبا، علما

  .الدكتور نبیل یوسف ایوب كان عضوا في مجلس التعلیم العالي



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  في الجامعات ینذر بعدم االستقرار فیھا لعاملینقرار االقتطاع من رواتب ا

  
  حقائق رواتب االساتذة في الجامعات الرسمیة یادولة الرئیس

  نور الدین سعد. د
یعتقد مجلس الوزراء الموقر ان رواتب اساتذة الجامعات صید ثمین وأنھا تستحق المجازفة والخصم 

دینار ھذا الراتب یدفع ضریبة  ٢٣٠٠قائق الصادمة لھذه الرواتب المتآكلة مجموع الراتب والیكم الح
 ٥٠٠دینار سنویا اضافة الى كل الضرائب المقررة في نظام المالیة االردني و ٥٠٠٠دخل سنویة 

دینار سنویا بدل  ٥٠٠دینار قسطا شھریا للمدارس والجامعات، ویدفع  ٦٠٠دینار شھریا قسط شقة و
دینار سنویا  ٤٠٠٠م خادمة لوزارة العمل ویدفع یومیا ارتفاع فاتورة البنزین والمحروقات تقدر رسو

 ١٩٠٠اذا كان لدیھ سیارة واحدة، وبحسبة بسیطة مجموع ما یدفعھ االستاذ الجامعي شھریا اكثر من 
افظ على دینار، فقل لي یادولة الرئیس ماذا بقي لھذا االستاذ من راتب كي یقیھ شر القروض ویح

كرامتھ امام مجتمعھ؟ خاصة انھ استاذ في جامعة محترمة، ولیعلم دولتھ ان ھذا االستاذ قد دفع عمره 
كلھ حتى وصل ھذا الراتب بجھده وتعبھ ، ولیعرف ان االساتذة ال دخل لھم غیر رواتبھم ، وھل ھناك 

تقاضى فیھا كبار الموظفین تسھیالت تقدم لالستاذ كموظفي القطاع العام والمؤسسات المستقلة التي ی
فھل المقصود تھجیر ! رواتب خیالیة وجمیعھم ال یزید تعلیمھ عن البكالوریوس او الماجستیر

الكفاءات العلمیة من جامعاتنا؟ ولماذا اإلصرار على مثل ھذا القرار الذي ال یغني وال یسمن من جوع 
ترام ودون منة وھم الذین یستحقون ؟ االساتذة ھم الوحیدون الذین یدفعون الضرائب السنویة باح

الدعم ال خصم رواتبھم فھل ھذه مكافأة لھم ام انھا قراءة معكوسة وصلت دولتكم حتى قررتم خصم 
العشرة بالمئة من رواتب االساتذة األمل بمجلس الوزراء ان یقرأ القرار بشيء من الجدیة بخصوص 

تبقى مصانة من العوز واالساءة الن االستاذ االساتذة وان یعرف ان كرامة االستاذ وراتبھ یجب ان 
  .لن یسئ لنفسھ في سبیل ان یعیش كریما في محارب العلم والمعرفة 

 مقاالت

  ٣/٢/٢٠١٧                                              لجمعةا                                                         نیوزطلبة 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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  الخیار األصعب في أمر الرواتب

  مبیضین مھند. د
  

ً، ھناك سابقة من نوع تاریخي مختلف، حدثت إبان حكومة  أمر تخفیض الرواتب العلیا لیس جدیدا
بل مضر بدران أوائل التسعینات، لكنھ اقتصرھا على الوزراء آنذاك، ولیس ھنا مجال التفصیل 

  .سیكون لنا وقفة معھا في مقال آخر
ما تریده الحكومة الیوم یطال شریحة كبیرة من أعضاء ھیئة التدریس في الجامعات الحكومیة، لیس 
ھناك سند تشریعي لألمر حسب ما یقول الخبراء، والتوفیر یجب أن یكون في أمور أخرى منھا 

اك منفذ أخرى، مع ضرورة ضبط اإلنفاق تحسین جبایة الضرائب وإعادة ھیكلتھا على البنوك، وھن
  .ومنع الھدر

ال شك أن رئیس الحكومة ال یشتھي ما حدث وال یرغب في ان یرى الكفاءات العلمیة تھاجر وتترك 
  .الجامعات الحكومیة وتھرب للخاصة او لدول عربیة مجاورة، وھجرة األدمغة من أخطر الھجرات

قتطعة من الراتب، لكنھ یمس األمن العلمي واألكادیمي في لیس األمر ھنا مرتبطا بسقف في النسبة الم
البلد، وال حاجة لصناعة أزمة جدیدة في المجتمع، لكن من المھم التفكیر ببدائل، تكون عقالنیة وقابلة 

  .للتنفیذ
الرأي العام بالتأكید ال یؤید اقتطاع شيء من الحق وھو الراتب أو األجر، لكنھ حین تحتاج الدولة 

بة وطنیة ال یقصر، ولو قیل أن الوطن بحاجة للتبرع لھّب األردنیون ألجل ذلك، ففي لفزعة وھ
  .شیمھم ونبلھم الكثیر من المروءة التي تحقق ما نرید

في كل بلد ثمة حكومات تصیب وتخطئ، لكننا في األردن نحتاج لنھج مستمر وواضح في إدارة 
  .ابلة للتجدد دون انقطاعالمال العام، وفي االنفاق وفي تأمین موارد مالیة ق

أحسب أن الحكومة ال ترید انبعاث أزمة جدیدة، وال ترید أن تضیف لھا أعباء، وفي األفق المقبل 
یجب التفكیر في صناعة بدائل قابلة للتنفیذ دون إغضاب الناس، فما یقولھ الناس في مجالسھم حدیث 

  .فجوة أكبر في الثقةكبیر وسقوف ترتفع في النقد مما یعظم العتب والسخط ویحدث 
والسؤال، ھل یكفي ما یحدث لتجاوز األزمة المالیة وطي ملفھا، أم أنھا ستضل رابضة على صدر 
الدولة؟ وفي االقتصاد أسئلة شعبیة تحتاج إلجابات واضحة للناس البسطاء الذین یكّدون ألجل الحیاة 

  .الكریمة وتجاوز فقرھم وضعف حالھم كي ال یمدون أیدیھم للسؤال

  ٥/٢/٢٠١٧                                              حد  ألا                                                       :صالدستور 
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  رابطة اھالي كفرعانھ - نافذ السوقي داود الطاق  -
  
  عوجان  -رنین احمد برھم  -
  
  مرج الحمام -نقوال انطون دبدوب  -
  
  السرو -نجالء مفضي ابراھیم حواتمة  -
  
  الزرقاء -جالل ذیب نجیب سواقد  -
  
  السلط - صابر خلیل البعیجات  -
  
  ایدون - اسماء عیسى الخوري  -
  
  الزرقاء - فالح علي حسین ابو صالح  -
  
  دیوان عشیرة المطر -محمد عبدالسلیم المطر  -
  
  مضافة عشیرة العربیات - عبدالرزاق محمود عبدالھادي عربیات  -

 وفیات

  الرأي 
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ان الحكومة ستتخذ قرارا بمنع صرف السیارات الحكومیة ذات السعة الكبیرة » يعین الرأ«علمت 
  .التي تكلف الخزینة مبالغ باھظة في المحروقات والصیانة

  
مجلس الوزراء قرر التأكید على التوقف عن استخدام المتقاعدین في اجھزة الحكومة والمؤسسات 

عدم تعیین اي متقاعد سیخصص لھ راتب االعتالل » االستثناء«د العامة والبلدیات على ان یراعى عن
قرار الحكومة عمم على كافة الوزارات والدوائر الحكومیة للعمل بھ .. بعد االول من شباط الحالي

  .مباشرة
  

ھاني الملقي طالب الوزارات والدوائر الرسمیة والمؤسسات والھیئات العامة . رئیس الوزراء د
واالجھزة االمنیة المختصة بالتعاون التام مع وحدة مكافحة غسیل االموال وتمویل االرھاب التي تقوم 

ب على المستوى الوطني باعتبارھا المنسق بعمل دراسة لمخاطر غسل االموال وتمویل االرھا
للمشروع وتسمیة مندوبین اثنین كضباط ارتباط معھا بمستوى رسم السیاسات والمستوى التنفیذي بما 

  .في ذلك صالحیات الحصول على المعلومة المطلوبة
  
  
  
  

 زوایا الصحف 

  عین الرأي 
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أطلق نشطاء مبادرة للتوجھ الستقبال جاللة الملك عبد الثاني عقب جولتھ الدولیة والتي اثمرت عن 
نتائج أبھرت ساسة العالم أجمع على الصعید المحلي والصعید العربي، داعین على لسان مؤسسھا 

المواطنین خلیل النظامي للمشاركة في تعزیز ھذه المبادره ونشرھا على أوسع نطاق لكي تصل لكل 
  .للمساھمة في ھذه الخطوة التي تنقل شیئا من الشكر والعرفان لجاللة الملك

  
%) ١٦(ن ارتفع بنسبة أكد منتدى اإلستراتیجیات األردني أن مستوى انفاق الفرد السنوي في األرد

  .دینارا) ١٧٩٣(لیصل 
  

  %).٣٥ر٦(أكدت وزارة التنمیة االجتماعیة أن نسبة النساء الالتي یدرن مشاریع انتاجیة وصلت 
  

برعایة وزیر الثقافة نبیھ شقم، تقیم فرقة أحفاد المسرحیة في السابعة من مساء الیوم حفال فنیا بمناسبة 
  .مدیریة الفنون والمسرح/ إلسالمیة، وذلك على مسرح أسامة المشینيعمان عاصمة الثقافة ا

  
، )منطقة بیر السبیل(ماحص من الحفریات في الشوارع المحاذیة لشارع ماحص شكا أھالي منطقة 

  .والتي تخدم العدید من القاطنین في ھذه المنطقة والقادمین من مدینة السلط باتجاه مناطق االغوار
  

  .  تبنى صحفیون مذكرة تطالب الحكومة بإدراج مھنة الصحافة على قائمة المھن الخطرة 
  
  
  

  صنارة الدستور



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

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

23 

  
  

وزیر الخارجیة المصري سامح شكري وصل مساء أمس عمان، في زیارة رسمیة یلتقي خاللھا عددا 
  .من كبار المسؤولین

  
یعقد مجلس النواب صباح الیوم جلسة عادیة لھ، برئاسة النائب األول لرئیس المجلس خمیس عطیة، 

  .ستكون جلسة رقابیة، ادرج على جدول أعمالھا عدد من االسئلة النیابیة واجوبة الحكومة علیھا
  

خاصة في أبو ظبي باإلمارات العربیة المتحدة،  رئیس مجلس النواب عاطف الطراونة في اجازة
  .تستمر عدة أیام

  
كشف وزیر الزراعة خالد الحنیفات، خالل لقائھ االخیر باإلعالمیین، ان وزارة الزراعة، وبالتعاون 

د وتخصیص ساحات خاصة مع الجھات المختصة من وزارة البیئة والشرطة البیئیة، تعمل على ایجا
الصطفاف سیارات المتنزھین في كل غابة تنزه، بحیث یمنع توقف السیارات خارج ھذه الساحات، 

  .وذلك حفاظا على البیئة وتنظیما الرتیاد المتنزھات العامة
  

كما من . تتجھ وزارة الزراعة لفتح باب تصدیر الخیل من األردن إلى دولة اإلمارات العربیة الشقیقة
  .المرتقب السماح بتصدیر بیض التفقیس لإلمارات، بحسب مصدر رسمي في الوزارة

  
ي الثاني لفریق الرصد الوطني لمناھضة المركز الوطني لحقوق اإلنسان یطلق الیوم التقریر الدور

 .ویعقد المركز لھذه الغایة مؤتمرا صحفیا في مقر المركز بعمان. التعذیب

  زواریب الغد


