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 ـوضـــــوعالمــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

  ٣  "استشارات االردنیة"تخریج المشاركین في الدبلومات التدریبیة في 

وشركة عبر االردن للمعدات الطبیة یوقعان اتفاقیة " ردنیةاستشارات اال
  تعاون في مجاالت التدریب

٥  

 ٦  ینظم یوما توعویا حول السكري" األردنیة"ساي كابا 

 ٨  تناقش شبھات الطاعنین في الحدیث النبوي الشریف" علماء األردن"

تطور نظام الموارد البشریة والرواتب باستخدام قاعدة " األردنیة"
  "اوراكل"البیانات 

١٠ 

 ١١  "االردنیة"مؤتمر البحاث الموھبة والتفوق یختتم فعالیاتھ في 

   شؤون جامعیة

 ١٢  لتي نشرتھا الجامعات األردنیة؟كم عدد األبحاث ا

 ١٤  نسبة مشاركة اإلداریین والمدرسین بتقییم رؤساء الجامعات% ١٥

ال تشملھم ) الموازي(المقبولون استثناء من الحد األدنى للمعدل في 
  مجانیة التعلیم

١٥ 

وال عودة .. فصل صیفي واحد لمدة عشرة اسابیع : وزیر التعلیم العالي 
  للفصلین الصیفین مرة أخرى

١٧ 

 ١٨  تصممان تطبیقاً رقمیاً لتبادل الكتب) الھاشمیة(طالبتان في 

 ١٩  )التكنولوجیا(إقرار تعلیمات البحث الصیفي في 

" مستقبل االعالم العربي"اتحاد الجامعات العربیة یشارك في ورشة 
  بالقاھرة

٢٠ 

مشروع أردني أمریكي یعزز التشبیك بین العالمات واالكادیمیات في 
  العالم

٢١ 

 ٢٣  ساعة ٤٨إعالن موعد نتائج التوجیھي خالل 

 ٢٤  أبو غوش یبدأ مشواره بـ الجائزة الكبرى للتایكواندو الیوم

 ٢٥  دولة بحجم اإلنفاق بالصحة والتعلیم ٦٦األردن یتقدم على 

 ٢٦  الرزاز یفتتح المؤتمر اإلقلیمي حول التمیز التربوي

   مقاالت

 ٢٧  عادل حواتمة/واالسئلة المشروعة.. تجربة تقییم رؤساء الجامعات 

 ٢٩  احمد حسن الزعبي/عراضة وتعلیم

 ٣١  وفیات

  ٣٣-٣٢  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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 "استشارات االردنیة"تخریج المشاركین في الدبلومات التدریبیة في 

احتفى مركز االستشارات والتدریب في  - سناء الصمادي

الجامعة األردنیة واكادیمیة انوار الكرك التربویة الیوم 

 . بتخریج الطلبة المشاركین في برامج الدبلومات التدریبیة

طالبا وطالبة ) ٦٠(وتناولت الدبلومات التي شارك فیھا 

تخصصات ادارة المستشفیات والسجالت الطبیة، 

 .والتكییف والتبرید، وھندسة المساحة

وأكد مدیر مركز االستشارات الدكتور مازن عرفھ ان رؤیة المركز تنبثق من الرؤیة االستراتیجیة 

جتمعین المحلي والعربي وتوطید اواصر التعاون للجامعة والمتمثلة بمد جسور التعاون مع الم

المشترك مع الشركاء االستراتیجین، واالسھام في تنمیة القوى البشریة ورفد القطاعات المختلفة 

 .بالكفاءات المتمیزة

واشار الى ان من اھداف المركز ضم شراكات استراتیجیة في المحافظات المختلفة لرفد السوق 

 .ة والمؤھلةالمحلي بالخبرات المدرب

اننا نحتفل الیوم بتخریج الفوج الثالث من طلبة الدبلوم "وقال مدیر االكادیمیة صبري الطراونة 

التدریبي في االكادیمیة الذین اخذوا على انفسھم عھدا بان یستمروا في العلم والتعلم غیر مكترثین 

 ".ق العملبالصعوبات التي تواجھھم لشق طریقھم نحو افاق مشرقة والدخول الى سو

وبارك الطراونة للطلبة الخریجین وذویھم ھذا االنجاز، معربا عن شكره وتقدیره  للجامعة االردنیة 

 .ولكافة القائمین على عقد مثل ھذه الدبلومات

 أخبار الجامعة

 االردنیةأخبار 
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والقت الطالبة وعد الطاللعة احدى المشاركات في الدبلومات كلمة ثمنت من خاللھا  جھود الجامعة 

 .ستشارات ولالكادیمیة على الجھود والخبرات التي یقدمونھا للطلبةاالردنیة ممثلة بمركز اال

وفي ختام الحفل سلم مدیر مركز االستشارات والتدریب الدكتور مازن عرفھ الدروع التكریمیة لكل 

من ساھم في انحاح الدبلومات  والشھادات للخریجین متمنیا لھم مزیدا من التقدم والنجاح في كافة 

 . المجاالت
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وشركة عبر االردن للمعدات الطبیة یوقعان اتفاقیة تعاون في مجاالت التدریب" استشارات االردنیة  

ابرم مركز االستشارات والتدریب في الجامعة االردنیة وشركة عبر االردن لتجارة  - سناء الصمادي

االدوات والمعدات الطبیة بالتعاون مع كلیة طب 

االسنان في الجامعة اتفاقیة تعاون في مجاالت 

  .التدریب

دكتور وھدفت االتفاقیة التي وقعھا مدیر المركز ال

مازن عرفة وعن الشركة مدیرھا ایمن ابو الھوا 

الى تنفیذ برامج تدریبیة متخصصة من خالل نخبة ممیزة من اعضاء الھیئة التدریسیة المتخصصة 

  .في كلیة طب االسنان

وعقب توقیع االتفاقیة أكد عرفة اھمیة التشارك مع مؤسسات المجتمع المحلي لتقدیم خدمات منافسة 

في مجال التدریب واالستشارات والتعلیم المستمر من خالل الخبرات والكفاءات  وعالیة الجودة

  . الممیزة إلعداد كوادر بشریة مؤھلة

وثمن ابو الھوا  الشراكة مع الجامعة االردنیة لالرتقاء بمسیرتھم العلمیة والتدریبیة بتقدیم الدعم الفني 

  .والعلمي للجھات المتخصصة

 االردنیةأخبار 
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ینظم یوما توعویا حول السكري" األردنیة"ساي كابا   

یض في الجامعة األردنیة یوما توعویا شامال سیجما ثیتا تاو العالمیة للتمر –نظم فرع ساي كابا 

  .بمرض السكري

واشتمل الیوم العلمي على عدد من 

المحاضرات حول ماھیة المرض وطرق 

الوقایة والعالج باالضافة الى رعایة القدم 

السكریة،  قدمھا ثلة متخصصة من اطباء 

  .وممرضین من مستشفى الجامعة والمركز الوطني للسكري ومستشفى البشیر

واألصول المتبعة في رعایتھم وتضمنت الفعالیات عرضا تقدیمیا حول تغذیة مرضى السكري 

  .ووقایتھم من المضاعفات الناجمة عن تطور المرض

وقدمت المدربة المتخصصة نسرین الخشمان فقرة تدریبیة على المسطح األخضر لكیفیة السیطرة 

  .على السكري من خالل الـتأمل والیوغا

ي الجامعة األردنیة الدكتورة سیجما ثیتا تاو العالمیة للتمریض ف –وقالت رئیس نظم فرع ساي كابا 

أماني خلیل  إن الفرع یسعى الى نشر الثقافة الصحیة من خالل منظومة متكاملة من األنشطة 

  .التوعویة والصحیة

وأضافت أن الفرع یقدم خدمات تمریضیة شاملة في كافة المجاالت تستھدف جمیع الشرائح ویسعى 

  .لتدریس لتوسیع قاعدة االستفادةالى استقطاب المزید من الطلبة وأعضاء ھیئة ا

 االردنیةأخبار 
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ودعت خلیل الطلبة واعضاء ھیئة التدریس الى االنضمام للفرع الذي من شأنھ تشجیع الطلبة 

وتحفیزھم لالستفادة من خدمات الجمعیة في تطویر مھاراتھم القیادیة واالطالع على أبرز المستجدات 

  .العلمیة في قطاع التمریض

الجامعة االردنیة ، أكبر تجمع علمي یعنى بتطویر / تضم فرع ساي كابا وتعد سیجما ثیتا تاو التي

خدمات التمریض في العالم، وتضم أكثر من ملیوني عضو، حیث تأسست في كلیة ستیفنس میسوري 

  .١٩١٠بالوالیات المتحدة األمیركیة عام 
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" تناقش شبھات الطاعنین في الحدیث النبوي الشریف" علماء األردن  

نظمت رابطة علماء  -زكریا الغول 

األردن بالتعاون مع كلیة الشریعة في 

الجامعة األردنیة ندوة علمیة بحثت 

شبھات الطاعنین في الحدیث النبوي 

  .الشریف

وقدم للندوة كل من الدكتور سلیمان 

ثیرا من مبادئ اإلسالم وعقیدتھ تعرضت الدقور والدكتور عبد الكریم الوریكات اللذین أكدا أن ك

للتشویھ والھجمات المغرضة والتفسیرات الخارجة عن إطارھا الذي وضعت فیھ، األمر الذي أدى 

  .في كثیر من األحیان إلى فھم خاطئ لمبادئ الشریعة اإلسالمیة وشروط تطبیقھا

تسببوا في نقل صور متناقضة ولعل ما زاد في تعقید القضیة، أن علماء المسلمین أنفسھم ھم الذین 

  .عن الشریعة بسبب التفسیرات المختلفة لعلماء المسلمین عبر القرون الماضیة

وتناولت الندوة جملة من القضایا ركزت في مضامینھا على التشكیك الوارد في صحیحي بخاري 

  .العلملیةومسلم، وخبر اآلحاد، والتشكیك بتعارض السنة النبویة مع القرآن الكریم والحقائق 

ودعا رئیس الرابطة الدكتور عبد الرحمن الكیالني إلى ضرورة الرجوع إلى أصحاب االختصاص 

  .والتحقق من المصادر لدرء الشبھات ومعالجتھا

وقال إنما تعالج الشبھات بالمنھج العلمي الصحیح والقویم، مشیرا إلى ارتباط كثیر من الشبھات 

  .ل اإلسالمالمثارة في تیارات تسعى لنقض أصو

           ٥٣:االنباط ص/٢:الغد ص/:الدستور ص/٢:الرأي ص/طلبة نیوز/االردنیةأخبار 
 ٤/٨/٢٠١٧الجمعة                                                                                                              
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وأكد الكیالني في الختام أن النقد العملي أمر مطلوب یغني ویثري القضیة مدار النقاش لكن شریطة 

  .أن یكون من خالل المنھج السلیم والنظر القویم
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" اوراكل"تطور نظام الموارد البشریة والرواتب باستخدام قاعدة البیانات " األردنیة " 

تماشیا مع توجیھات ادارة الجامعة الى الرقي في  - سناء الصمادي) أ ج أ(أخبار الجامعة األردنیة 

في خدمات تكنولوجیا المعلومات ومن اھم الخدمات في الخدمات االلكترونیة ومواكبة التطور 

  .الجامعة نظام الموارد البشریة

اعلن مركز الحاسوب في الجامعة عن االنتھاء من تطویر نظام الموارد البشریة  والرواتب وتفعیلھ 

  ."اوراكل"باستخدام أدوات وقاعدة البیانات 

الشرایعة ان فریق تطویر برمجیات المركز  وقال مدیر مركز الحاسوب في الجامعة الدكتور صالح

قام بأتمتة جمیع اجراءات العمل المتبعة في دائرتي الموارد البشریة والرواتب في وحدة الشؤون 

  .المالیة وحوسبتھما مع مراعاة تطبیق جمیع القوانین واالنظمة والتعلیمات المتبعة في الجامعة

ت التمتة ادخال جمیع الحركات االداریة والمالیة واضاف ان النظام الجدید استخدم احدث اللغا

للموظفین مما ینعكس ذلك مباشرة على نظام الرواتب وبالتالي احتساب الرواتب آلیا، مما یوفر الدقة 

وزاد ان نظام .والمرونة المطلوبة وسرعة االنجاز بالتعاون مع دائرة الموارد البشریة والدائرة المالیة

من أھم النظم التي تعتمد علیھا دوائر شؤون الموظفین في التخطیط للقوى الموارد البشریة یعد 

العاملة فیھا، وإنجاز المعامالت والحركات اإلداریة بسرعة، لذلك ارتأت ادارة الجامعة واتباعا 

لمنھجیة التطویر والمعنیة بتوفیر البرمجیات واالنظمة الحاسوبیة المختصصة باالیعاز الى مركز 

واشار الشرایعة الى ان مشروع االتمتة .تة اجراءات العمل المتبعة في الجامعةالحاسوب بأتم

باستخدام قاعدة البیانات اوراكل یھدف إلى توفیر قاعدة بیانات دقیقة عن جمیع الموظفین باإلضافة 

  .إلى تسھیل وسرعة إنجاز العمل

ة باالعتماد على نظام الموارد ونوه بأن المركز اطلق البوابة االلكترونیة للموظف بحلتھا الجدید

  .الجدید

 ٤/٨/٢٠١٧الجمعة                                                             المدینة نیوز/٤:الدستور ص/طلبة نیوز/االردنیةأخبار 
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 "االردنیة"مؤتمر البحاث الموھبة والتفوق یختتم فعالیاتھ في 

تتم في الجامعة االردنیة المؤتمر العلمي العربي السادس البحاث الموھبة والتفوق الذي نظمتھ اخ

المؤسسة الدولیة للشباب والتنمیة بالتعاون مع 

الجامعة االردنیة برعایة معالي وزیر التعلیم العالي 

وحضور رئیس مجلس أمناء الجامعة األردنیة 

الملكیة للتعلیم ووزیر التربیة والتعلیم ورئیس اللجنة 

ورئیس الجامعة األردنیة والمستشار األكادیمي لھیئة 

   .المدیرین في جامعة عمان االھلیة ومدیر المركز الدولي للتربیة االبتكاریة

وقال الدكتور عدنان الطوباسي الرئیس العام للمؤسسة الدولیة للشباب والتنمیة ان المؤتمر شارك في 

واستمرت اعمالة على مدار یومین . وعدد من الدول العربیة الشقیقة نخبة من الباحثین من االردن

وناقش المشاركون في المؤتمر أبحاث ودراسات تتعلق بالتعلیم والتفكیر واالبداع والمھارات 

  .المعرفیة

  

 ٦/٨/٢٠١٧األحد                                                                                                     عمون
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  كم عدد األبحاث التي نشرتھا الجامعات األردنیة؟

خلیل الطراونة احصائیة عن عدد األبحاث المنشورة والمدرجة فقط " محمدنور"أجرى الدكتور 

وتعتبر ھذه .للجامعات األردنیة)  web of Scienceاو  Scopus(ضمن قاعدة بیانات محكمة مثل 

ً الى األبحاث من أھم معاییر تصنیف الجامعات في العالم، حیث یتم غالبا قیاس نوعیة اال بحاث استنادا

، باإلذاضة إلى عدد االقتباسات لھذه -وھي االھم حالیا -معامل تأثیر المجالت الناشرة لھا 

وأوضح الدكتور والباحث الطراونة إنھ في العام الماضي نشرت الجامعات االردنیة مجتمعة .االبحاث

ة االردنیة وجامعة العلوم ما یقارب من ثالثة آالف بحث علمي محكم، وكما ھو متوقع كانت للجامع

ً على التوالي ٦٧٩و  ٧٨٩والتكنولوجیا األكثر نشرا بواقع  ً،  ٣١٢تلتھما الجامعة الھاشمیھ بـ.بحثا بحثا

ً  ٢٤٠-٢٢٠وكان اداء جامعتي الیرموك والبلقاء التطبیقیة متقاربا بحدود  وفي الفترة ما بین . بحثا

امعة االردنیھ وجامعة العلوم والتكنولوجیا ، ازداد عدد االبحاث التي نشرتھا الج٢٠١٦-٢٠١٠

٪، وفي نفس الفترة ازداد عدد االبحاث التي نشرتھا ٤٤-٪٣٦والجامعة الھاشمیھ بنسب تتراوح بین 

في المقابل فإن الجامعات .٢٠١٦بحث عام  ١٢٢الجامعة االردنیة االلمانیة بثالثة أضعاف لتصل الى 

ً في عد ً طفیفا د االبحاث أو انھا في الواقع نشرت عدد أبحاث أقل عام االخرى إما سجلت ارتفاعا

، فعلى سبیل المثال أنخفض عدد االبحاث التي نشرتھا جامعة مؤتھ ٢٠١٠بالمقارنة مع عام  ٢٠١٦

ً عام  ١١١من  ً فقط عام  ٩١الى  ٢٠١٠بحثا ً ما یقل ٢٠١٦بحثا ، ونشرت الجامعات الخاصة مجتمعة

ً العام الماضي ٣٥٠عن  لطراونة غي دراستھ إن عدة مؤشرات او عوامل یمكن ان ویقول ا.بحثا

٪ ١٠تستخدم للحكم على جودة االبحاث وأھمھا نسبة عدد االبحاث المنشورة من الجامعة في أفضل 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٦/٨/٢٠١٧    االحد                                                                                                                  خبرني
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من المجالت العلمیة ضمن مجال االختصاص المحدد ومعدل عدد االقتباسات لكل بحث على مستوى 

االردنیة والعلوم والتكنولوجیا والھاشمیة والیرموك اداًء في العامل االول سجلت الجامعات .الجامعة

ً حیث ظھرت حوالي  ٪ من المجالت العلمیة على مستوى ١٠٪ من ابحاثھا ضمن افضل ١٥متقاربا

في المقابل سجلت جامعة العلوم والتكنولوجیا االداء االقوى في معامل عدد . ٢٠١٦العالم عام 

سبة تقترب من الجامعات ذات مستوى الترتیب العالي وھي ن ٥،٨االقتباسات لكل بحث بواقع 

 ً كخالصة یمكن القول بأن االداء البحثي للجامعات االردنیھ والعلوم والتكنولوجیا والھاشمیة .عالمیا

بما أن قطاع التعلیم العالي اصبح .والیرموك واالردنیة االلمانیة ھو في ازدیاد من ناحیة الجودة والكم

ً بدرجة كبیرة ً بمراقبة وضبط جودة البحث  تنافسیا تقوم أغلب الجامعات ذات الترتیب المتقدم عالمیا

وبعض ھذه .العلمي لدیھا عبر سلسلة من االجراءات والتخطیط المستند على االحصائیات والبیانات

االجراءات یمكن استنساخھا وتطبیقھا على الجامعات االردنیھ، مما الشك فیھ ان العبء التدریسي 

ً وندرة فرص التمویل للبحث العلمي في االردن تمثالن معوقات اساسیة لزیادة انتاج الثقیل نس بیا

 ٥٠٠البحث العلمي إال انھ وفي نفس الوقت من المستغرب ان تنشر جامعات حكومیة بكادر یزید عن 

ً  ١٠٠عضو ھیئة تدریس اقل من   - :في ھذا االطار عدة توصیات یمكن االخذ بھا.بحث سنویا

 Q1/Q2( لى اعتماد االبحاث المنشورة في الربعین االول والثاني في مؤشر الجودة االقتصار ع

ranked Scimago journals (الطلب من كل عضو ھیئة تدریس نشر بحث  - .إلغراض الترقیة

ً على االستاذیة ً حتى وان كان حاصال التشجیع على النشر مع مؤلفین من  -.واحد على االقل سنویا

البحاث المؤلفھ من باحثین من دول مختلفة عادة ما تحظى بعدد اكبر من ا. جامعات متقدمة

الطلب  -.كمتطلب تخرج لطلبة الذراسات العلیا) Q1/Q2(اشتراط النشر في مجالت  -.االقتباسات

)   as a second affiliation(من المبتعثین االردنیین إضافة جامعاتھم التي ابتعثتھم على ابحاثھم 

  .اءات جدیة فإنھ من الصعب ان تتقدم الجامعات االرنیة على التصنیف العالميبدون اتخاذ اجر
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  نسبة مشاركة اإلداریین والمدرسین بتقییم رؤساء الجامعات% ١٥
  

عضو ھیئة تدریس واداري في تقییم رؤساء الجامعات الرسمیة، ) ٢٣٦٥(شارك  - حاتم العبادي
  %).١٥(لشھر الحالي، بنسبة وصلت خالل الیومین الثاني والثالث من ا

  
ان نسبة » الرأي»وقال أمین عام وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عاھد الوھادنة لـ

عضو ھیئة تدریس، بینما كانت مشاركة ) ١٢٨٥(بواقع %) ١٩(مشاركة اعضاء ھیئة التدریس 
  .إداریا) ١٠٨٠(بواقع %) ١٢(االداریین 

  
ضاء ھیئة التدریس واالداریین الذین لدیھم أسماء وأرقام وطنیة صحیحة وحصرت المشاركة بأع
  .في الوزارة والواردة من الجامعات) EMIS(على قاعدة بیانات نظام 

  
مشاركا، ) ٥٠(لالداریین في الجامعة االردنیة %) ٣: (وجاءت نسب مشاركة الجامعات بواقع

) ٩٠(لالداریین بواقع %) ٤(قاء التطبیقیة ، وفي البل)مشاركا ٨٣(العضاء ھیئة التدریس %) ٦(و
  .مشاركا) ١٤٧(العضاء ھیئة التدریس بواقع %) ١١(مشاركا و

  
%) ١٧(مشاركا ولعضاء ھیئة التدریس ) ٢٥(لالداریین بواقع %) ٦(وفي جامعة الطفیلة التقنیة 

 %)١٨(و) مشاركا١٧(لالداریین %) ٤(وفي جامعة الحسین بن طالل . مشاركا) ٤٠(بواقع 
) مشاركا ٥٧(لالداریین %) ٩(وفي جامعة ال البیت ). مشاركا ٥٥(العضاء ھیئة التدریس 

) مشاركا ٧٢(لالداریین %) ١٠(وفي الھاشمیة ). مشاركا ٤٥(العضاء ھیئة التدریس %) ١٣(و
 ٧٣(لالداریین %) ١١(وفي مؤتة ). مشاركا ١١٨(العضاء ھیئة التدریس بواقع %) ١٩(و

  ).مشاركا ١٦٩(ء ھیئة التدریس بواقع العضا%) ٣٢) (مشاركا
  

%) ٣٧(والعضاء ھیئة التدریس ) مشاركا ٢٧٨(لالداریین بواقع %) ٢٤(وفي جامعة الیرموك 
) مشاركا ٤١٨(لالداریین بواقع %) ٣٠(، وفي جامعة العلوم والتكنولوجیا )مشاركا ٣٢٨(بواقع 

  ).مشارك ٣٠٠(العضاء ھیئة التدریس بواقع %) ٣٣(و
  

ان مجلس التعلیم العالي سیزود لجنة الخبراء بنتائج وتفاصیل التقییم،إذ ستقوم » لرأيا«وعلمت 
  .اللجنة بالتحقق من صحة التقییم ومدى جدیتھ

  ٦/٨/٢٠١٧                 األحد                                                                                   طلبة نیوز/  ٢٥:صالرأي 
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  ال تشملھم مجانیة التعلیم) الموازي(ء من الحد األدنى للمعدل في المقبولون استثنا
  

أكد دیوان التشریع والرأي ضرورة استیفاء الطالب شروط التسجیل في المؤسسات  -حاتم العبادي
من قانون  ٢٢من المادة ) ط(ادیمیة الرسمیة لالستفادة من مجانیة التعلیم التي تنص علیھا الفقرة االك

  .التقاعد العسكري
  

على نسخة منھ، بناء على طلب بیان رأي » الرأي«وجاء تأكید دیوان التشریع والرأي، الذي حصلت 
لبرنامج الموازي بشكل استثنائي من تقدم بھ مجلس التعلیم العالي لھ حول الطلبة الذین یقبلون على ا

  .ام ال؟) ط- ٢٢(، لجھة شمولھم بالمادة %)٦٥(قبل مجلس التعلیم العالي لمن یقل معدلھم عن 
  

من ) ط(یشترط لالستفادة من مجانیة التعلیم المنصوص علیھا في الفقرة «وبحسب نص بیان الرأي 
من قانون التعاقد العسكري ان یكون الطالب من ابناء الشھداء او العسكریین ) مكررة٢٢(المادة 

شروط المتوفین او المصابین بعاھات جسیمة وان ال تتجاوز اعمارھم الثالثین عاما، وأن یستوفوا 
  .»التسجیل في المؤسسات االكادیمیة الرسمیة

  
واشار الى ان مجلس التعلیم العالي یضع في بدایة كل عام دراسي اسسا لقبول الطلبة في الجامعات 
الرسمیة تتضمن شروط التسجیل والدراسة في الجامعات، وأن ھذه االسس تشمل البرنامج العادي 

أستوفى (، الفتا الى أنھ جاء في المعجم الوسیط ان معنى »اتالتنافسي والبرنامج الموازي في الجامع
أي أخرجھ من نطاق الحكم او : االستثناء(، كما جاء فیھ ان معنى )استكملھا/ اي توافرت فیھ: الشرط
  .»)القاعدة

  
وعلیھ، وحیث أن من شروط التسجیل والقبول في الجامعات الرسمیة سواء في البرنامج «وأضاف 

، وبما ان مجلس التعلیم %)٦٥(ازي أن ال یقل معدل الطالب للقبول في الجامعة عن العادي او المو
العالي، قد استثنى مجموعة من الطلبة من ھذا الشرط وطالما ان االستثناء ھو الخروج عن القاعدة 
العامة او الحكم العام، أي تجاوز كل الشروط واالجراءات والمتطلبات وحیث أن استیفاء الشرط ھو 

  .»كمالھ او توافره، فان الطلبة مدار البحث والحالة ھذه لم یستوفوا شروط التسجیلاست
  

فلو افترضنا انھم قد استوفوا الشروط لما اصدر مجلس التعلیم العالي قرارا باستثنائھم « وتابع 
شروط فمجلس التعلیم العالي أصدر االستثناء لعدم استیفاء الشروط، وبالتالي، فإننا نرى بأن استیفاء 

التسجیل كشرط لالستفادة من مجانیة التعلیم المنصوص علیھا في قانون التقاعد العسكري لم یتحقق 
  .»في الطلبة الذین تم قبولھم على البرنامج الموازي بشكل استثنائي من قبل مجلس التعلیم العالي

  
طراف بمعدالت یشار الى أن مجلس التعلیم العالي سمح في وقت سابق بقبول طلبة في جامعات اال

أن توضیح دیوان » الرأي«وعلمت . في البرامج الموازیة%) ٦٥(اقل من الحد االدنى لمعدل القبول 
التشریع لن یطبق على الطلبة الذین قبلوا واستفادوا من مجانیة التعلیم، موضحة انھ لن یسري بأثر 

  .رجعي
  

تاح القبول فیھا بالجامعات للعام الى ذلك تنشر وحدة تنسیق القبول الموحد الیوم التخصصات الم
، جمیع المعلومات التفصیلیة المتعلقة بھا، بحسب مدیرة الوحدة خولة ٢٠١٨-٢٠١٧الجامعي 

  .تخصصات) ٥٠٦(عوض، التي اوضحت ان عددھا 
  

  ٦/٨/٢٠١٧                 األحد                                                                                    ١ :صالرأي 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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وتطلق الوحدة الیوم موقعھا االلكتروني الجدید، الذي یتضمن صفحات متعددة تتعلق بعملیة تقدیم 
الى جانب التعلیمات وفدیوھات توضیحیة، كما سیتضمن المدارس ذات الظروف طلبات االلتحاق 

  .الخاصة عند إعالنھا في وقت الحق
  

وفي ذات الصلة، أوضحت عوض أن عملیة المفاضلة بین الطلبة الحاصلین على شھادات أجنبیة عند 
ات، ولیس وفق تساوي المعدالت سیكون وفق امتحان، في مواد الفیزیاء وكیمیاء واحیاء وریاضی

  .المعاییر التي كانت تتخذ سابقا
  

  .مقعدا) ١٥٠(یشار الى أن عدد المقاعد المخصصة لطلبة الشھادات االجنبیة 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
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وال عودة للفصلین الصیفین مرة .. فصل صیفي واحد لمدة عشرة اسابیع : وزیر التعلیم العالي 

  أخرى
  
  

  
عادل الطویسي انھ لن یتم إعادة تجربة الفصلین الصیفیین .اعلن وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي د

لة بعد ان اثبتت التجربة فشلھا وعدم جدواھا االكادیمیة، معتبرا ان القرار جاء خالل األعوام المقب
توافیا مع رؤساء الجامعات الرسمیة بعد اخر لقاء لھم، حیث تم الوصول الى توافقات مختلفة إلیجاد 

  .بدائل للوفر المالي الذي قدمتھ تجربة الصیفیین 
  

وقف الصیفیین جاء بناء على دراسة وردود فعل  ، ان قرار»الدستور»وقال الطویسي في تصریح لـ
من الھیئة التدریسیة والطلبة وحتى رؤساء الجامعات انفسھم بعد ان تبین عدم قدرتھ على إعطاء 
المادة الدراسیة حقھا في وقت ال یتعدى األسابیع الخمسة، حیث ان الطالب ال یحصل على فرصتھ من 

وال یتمكن من اللحاق بتفاصیل المادة وانھائھا، كما ان القضیة  التركیز على الناحیة االكادیمیة للمادة
أیضا تتعلق بالضغط الذي یفرض على عضو ھیئة التدریس إلعطاء المادة حقھا وال یتمكن من ذلك 

  .بطبیعة الحال نظرا لضیق الوقت
  

وأوضح الطویسي ان الجمیع مدرك ان الصیفیین جاءا من اجل إعطاء فرصة للجامعات لتحسین 
وضعھم المالي حیث تم االقبال على التجربة من قبل الطلبة إلنھاء متطلبات دراستھم بوقت اقصر ، 
لكن القرار وبحسب الطویسي سیكون أیضا منسفا بحق الجامعات مالیا حیث سمح لھم بإعطاء 

ساعة في الفصل  ١٥ساعة ولمدة عشرة أسابیع وسیتم السماح ألي طالب خریج بأخذ  ١٢الصیفي ل 
  .یفي الص

  
وأشار ان مجلس التعلیم العالي مدرك لواقع الجامعات مالیا لكن الخیارات لیست على حساب 
المصلحة االكادیمیة للطالب والستبدال األمور بقرارات تحید الجامعات عن كفاءتھا االكادیمیة ، 

لخریج حیث ان رؤساء الجامعات مؤمنین بضرورة الحفاظ على مستوى الطلبة االكادیمي ونوعیة ا
  . والبرامج الدراسیة

  ٦/٨/٢٠١٧                 األحد                                                                       ٣-١:الدستور ص/نیوزطلبة 
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  تصممان تطبیقاً رقمیاً لتبادل الكتب) الھاشمیة(طالبتان في 

  
  

بعة في كلیة العلوم التربویة صّممت الطالبتان حال بنات، وانتصار القرارعة، وكالھما في السنة الرا
ً لمساعدة طلبة الجامعات في عملیة تبادل الكتب فیما بینھم باسم  ً رقمیا في الجامعة الھاشمیة، تطبیقا

  .تطبیق تبادل الكتب وتم توفیره على تطبیق لیتم تحمیلھ من الھواتف الذكیة بكل یسر وسھولة
  

ھذا التطبیق تأھل كمشروع ریادي في  وبین مساعد رئیس الجامعة الدكتور مصلح النجار، ان
مشاریع ریادیة على مستوى الجامعات  ١٠مؤسسة انجاز وصندوق الملك عبدهللا الثاني ضمن أفضل 

  .»نحن قادة المجتمع«األردنیة التي شاركت في دورة 
  

وأوضح ان مشروع الطالبتین عبارة عن مبادرة تمت بعد مشاركتھما في دورة تدریبیة متخصصة 
التي قدمھا صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمیة والتأھیل الوظیفي في » نحن قادة المجتمع« بعنوان

  .الجامعة وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز
  

ً ھو التسھیل والتیسیر على الطلبة والتخلي  وذكرت الطالبتان أن الھدف من تطبیق تبادل الكتب رقمیا
الكثیر من الجھد والوقت، كما یسھم التطبیق في تقلیل عن عملیة تبادل الكتب التقلیدیة التي تستھلك 

الكلفة المالیة لشراء الكتب، باإلضافة إلى المحافظة على البیئة وتقلیل من تلف الكتب واستھالك 
  .الورق

  
 Google Playوأوضحت الطالبتان كیفیة الدخول على ھذا التطبیق بعد تنزیلھ عن طریق تطبیق من

  .ب، والرقم الجامعي، وكلمة المرور، والسنة، والتخصصبإدخال بیانات اسم الطال
  

كما ذكرتا أنھ یوجد خیارات لمن یرید تقدیم كتاب بوضع صورة الغالف، وعنوان الكتاب، والمؤلف، 
  .ثم اختیار إضافة كتاب، وھنا یحتاج موافقة أدمن التطبیق للتأكد من معلومات الكتاب

  
لیة فتظھر الكتب المتوفرة في ھذه الكلیة، فیختار الطالب اسم وبینتا انھ في حالة طلب كتاب یختار الك

الكتاب الذي یریده ثم خیار دردشة للتواصل مع الطالب مقدم الكتاب لیتم تحدید إجراءات تسلیم 
  .الكتاب بالمكان والزمان المناسبین

  
ومؤسسة إنجاز، ودعت الطالبتان الطلبة إلى المشاركة في الدورات التدریبیة التي یعقدھا الصندوق 

حیث تقدم مؤسسة انجاز الدعم المالي للمشاریع الریادیة، كما قدمت الطالبتان الشكر والتقدیر 
لصندوق الملك عبدهللا الثاني في عمادة شؤون الطلبة على الجھود الكبیرة التي بذلت في متابعة 

  .وتسھیل نشر المبادرة لطلبة الجامعة

  ٦/٨/٢٠١٧                 األحد                                                                                            الكتروني الرأي
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  )التكنولوجیا(إقرار تعلیمات البحث الصیفي في 
  

اقر مجلس العمداء بجامعة العلوم والتكنولوجیا في جلسة لھ مؤخرا، تعلیمات جدیدة للعمل البحثي 
  .خالل الفصل الصیفي

  
وبحسب بیان للجامعة امس الخمیس، تنص التعلیمات الجدیدة التي ستطبق اعتبارا من الفصل 

یة او التدریس الصیفي بنشاط بحثي خارجي الصیفي الحالي على مبدأ االستعاضة عن االجازة الصیف
ینتج عنھ اوراق علمیة منشورة في مجالت علمیة عالمیة محكمة ومرموقة، ویعامل الباحث معاملة 
عضو ھیئة التدریس المنخرط في التدریس الصیفي من حیث الراتب، كما ستقوم الجامعة بتوفیر 

  .الدعم المالي وتذاكر السفر للباحثین للفصل الصیفي
  

وبین رئیس الجامعة الدكتور عمر الجراح ان ھذه التعلیمات تأتي في إطار جھود الجامعة لتشجیع 
الباحثین على التطور والتفاعل مع نظرائھم في الجامعات العالمیة وتطویر سجلھم البحثي وعالقاتھم 

  .ولیةالدولیة، كما تسھم بتحسین صورة األردن والجامعة بشكل خاص في المحافل العلمیة الد

  ٤/٨/٢٠١٧                                              لجمعةا                                                           ٣ :صالرأي 
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  بالقاھرة" مستقبل االعالم العربي"اتحاد الجامعات العربیة یشارك في ورشة 

   
  

أكد األمین العام التحاد الجامعات العربیة الدكتور سلطان أبو عرابي العدوان على الدور الحیوي 
ً أقالمھ الصحفیة و االعالمیة التعامل مع األحداث بمھنیة ومسؤولیة لإلعالم كسالح ذو حدین، داعیا

  .اجتماعیة
  

وأشار إلى نجاح االعالم العربي في إیصال المعلومات وإحداث التغییرات كآلیات ومخرجات تعامل 
  .معھا في مرحلة ما یسمى الربیع العربي

  
جمعیة كلیات  التي نظمتھا" مستقبل االعالم العربي في ظل المتغیرات المعاصرة"ولفت خالل ورشة 

االعالم العربیة بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربیة والمجلس العربي للدراسات العلیا في جامعة 
القاھرة إلى التحدیات التي تواجھ مستقبل االعالم ومنھا التشریعات المقیدة للحریات العامة، ومرونة 

ً إلى انشاء وسائل اعالم األنظمة السیاسیة وتقبلھا الرأي والرأي االخر، وقلة الدعم ال مالي، داعیا
  .متخصصة للرد على القضایا العربیة

  
من جھتھا رحبت عمید كلیة االعالم في جامعة القاھرة الدكتورة جیھان یسري بمشاركة الدكتور أبو 
عرابي في فعالیات ورشة العمل، مؤكدة أن الورشة ھدفت إلى تطویر العملیة التعلیمیة والتدریبیة 

ً عن تبادل الرؤى بین أساتذة إلعداد إع المي قادر على التعامل مع المتغیرات المعاصرة، فضال
  .االعالم واالعالمیین لتحدید االحتیاجات الفعلیة لتدریب طالب االعالم في الوطن العربي

  
 –وشارك في الورشة خبراء االعالم في المؤسسات الصحفیة واالذاعیة والتلیفزیونیة من العراق 

  .األردن ومصر، فیما ستصدر توصیات عن الورشة ستنشر الحقا - االمارات –فلسطین 

  ٤/٨/٢٠١٧                                              لجمعةا                                                           ٤ :صالرأي 
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  مشروع أردني أمریكي یعزز التشبیك بین العالمات واالكادیمیات في العالم
  
  

الذي أختتم أعمالھ في األردن بالشراكة مع الوالیات " ثالث دوائر من العالمات" تمكن مشروع
یھ بین النساء األكادیمیات حول العالم من خالل خلق المتحدة االمیركیة في تأسیس برنامج للتوج

  .شبكات اجتماعیة تسھم في تقدم المرأة على المستوى المھني ودعمھا على المستوى الشخصي
وأكد رئیس الجمعیة األردنیة للبحث العلمي، التي احتضنت المشروع، الدكتور أنور البطیخي حرص 

تلف الجھات المحلیة والدولیة لتعمیم الفائدة بین الجمعیة على متابعة مخرجات المشروع مع مخ
االكادیمیات والعالمات األردنیات والعربیات واالمریكیات وغیرھن والتشبیك فیما بینھن لتبادل 
النصح والمشورة واإلفادة من الخبرات المتوافرة لدیھن في مختلف المجاالت العلمیة واالكادیمیة 

  .ناصح فیما بینھنواالداریة واالستمرار ببرنامج الت
وقالت مؤسسة المشروع الدكتورة رنا الدجاني من الجمعیة األردنیة للبحث العلمي إنھ، ومن خالل 
ھذا التوجیھ المتكامل، تتمكن المرأة األكادیمیة العالمة من االرتقاء عن طریق التعاون وروح الزمالة 

ً حول الع الم، مشیرة الى أن ال سیما وأن نسبة المرأة األكادیمیة في المجاالت العلمیة قلیلة جدا
الدائرة األولى في : البرنامج تمثل بدائرة من التوجیھ وأنشطة داعمة والتي تشبك المجموعات الثالث

  ).التجمع(والثالثة حول العالم ) البین(والدائرة الثانیة في الوطن العربي ) الضمن(األردن 
عالمة أكادیمیة  ٢٦ألولى ضمت وأشارت مدیرة المشروع الدكتورة زینة الطباع، إلى إن الدائرة ا 

 ٢٠جامعة أردنیة خاصة وحكومیة، من تخصصات مختلفة، بینما شملت الدائرة الثانیة  ١١من 
  .عالمة ٣٠أما الدائرة الثالثة فقد ضمت . جامعة في الوطن العربي ١٧أكادیمیة من 

تروني یحوي وأشار الدكتور البطیخي إلى أنھ، وبھدف نشر تجربة المشروع، تم عمل موقع إلك
األدوات الالزمة وقاعدة بیانات لألكادیمیات المشاركات، إضافة إلى أن القائمین على المشروع 
یعملون على كتابة األبحاث العلمیة للتأكد من أن البرنامج مبني على أسس البحث العلمي المحكمة؛ 

لذي طرحھ المشروع، لمشاركة المجتمع األكادیمي التجربة والتعریف الصحیح ببرنامج التوجیھ، ا
كما یعمل الفریق على كتابة توصیات تفید صانعي السیاسات التربویة في مأسسة فكرة التوجیھ 
ولتحقیق ھذه المھام، تم التعاون مع الدكتورة آمنة الرواشدة والدكتور أیمن الرواشدة من جامعة 

  .الیرموك
أثبت المشروع المحلي دوائر  وأكد أن نجاح المشروع في األردن كان مصدر فخر واعتزاز، فقد

ثالث من العالمات لألردنیین والعالم بأن األردن موطن لالبتكار وقادر على المساھمة في التطور 
  .الشخصي والمھني في عدد من القطاعات والمجتمعات المختلفة، على المستویین المحلي والدولي

: دل الخبرات بین االكادیمیات ،منھاوعقد المشروع، الذي استمر ثالث سنوات، عدة أنشطة تعزز تبا
لقاء عرض فیھ قصص نجاح نساء من حول العالم في إیجاد حلول لتحدیات محلیة، وورشة عمل 

، والتي عقدت في جامعة الزرقاء األھلیة وحاضرت فیھا الدكتورة نافید المدني "الكتابة العلمیة"حول 
  .لسرطان في بوسطنمن كلیة الطب في جامعة ھارفارد، ومعھد دانا فاربر ل

وقد قامت مجموعة من العالمات من الدائرة األولى والثانیة بالمشاركة في مؤتمر المنظمة األمیركیة 
،  ٢٠١٧للتقدم في العلوم، والذي عقد في بوسطن في الوالیات المتحدة خالل الشھر الماضي شباط 

اقشت األكادیمیات المشاركات في وكان المؤتمر مناسبة إلطالق الدائرة الثالثة من المشروع حیث تن
المشروع مع زمیالتھن من العربیات في المھجر عن التحدیات التي تواجھھا األكادیمیة العربیة وسبل 

  .التعاون في مواجھة ھذه التحدیات من جھة وطرق الستدامة المشروع من جھة أخرى
كمنصة یتم من خاللھا تشجیع وأكد عدد من الخبراء والمشاركین في المشروع أھمیة مأسسة اإلرشاد 

المشاركة الطوعیة، مبینین أنھ ال یمكن أن یقاس نجاح اإلرشاد المؤسسي إال بعد أن یصبح اإلرشاد 
ظاھرة وجزء من الثقافة التجاریة، والحكومیة، والتعلیمیة ویتحقق ھذا من خالل ثالث خطوات في 
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سواء،ومن خالل الھیاكل الحكومیة،  المدارس والجامعات بین الطالب والھیئة التدریسیة على حد
حیث تدرس اللجان اإلرشاد وتتبناه كسیاسة، و في شركات القطاع الخاصة التي ترى مزایا اإلرشاد 

  .في تحسین نوعیة حیاة العاملین وانتاجیتھم
ویمكن لالرشاد، بحسب ھؤالء الخبراء، بصفتھ قناة اتصال باتجاھین، أن یتحدى األفكار والمفاھیم  

كما أن . ددة مسبقا، وأن یقدم الدعم الشخصي والمھني، وأن یضمن التبادل المستدام لألفكارالمح
اإلرشاد الذي یستھدف المشاركین الشباب یتیح للمرشدین األكبر سنا فرصة المحافظة على عالقاتھم 

  .مع الشباب وقضایاھم ومخاوفھم، على المستویین الشخصي والمھني
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  ساعة ٤٨ل إعالن موعد نتائج التوجیھي خال
  

قال الناطق اإلعالمي في وزارة التربیة والتعلیم، ولید الجالد، إن الوزارة بصدد اإلعالن عن موعد 
، أن "خبرني"وأضاف الجالد لـ .ساعة القادمة ٤٨نتائج الثانویة العامة، الدورة الصیفیة، خالل الـ 

تظار اللجان العاملة بتدقیق العالمات، لالنتھاء من عملھا، واإلعالن عن موعد النتائج الوزارة بان
ً أن موعد النتائج سیكون قبل .بشكل رسمي ودعا الطلبة، إلى عدم االلتفات إلى الشائعات، مؤكدا

  .منتصف الشھر الحالي

  ٦/٨/٢٠١٧                                            حد ألا                                        ٣-١:الدستور ص/١ :صرأي ال



  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 

QF-DMPR-02.01 
24 

  
  

  أبو غوش یبدأ مشواره بـ الجائزة الكبرى للتایكواندو الیوم
  
دأ الیوم أحمد أبو غوش مشواره في الجائزة الكبرى للتایكواندو حین یخوض منافسات الجولة یب

 ٢٠٠األولى من السلسلة والتي انطلقت امس االول في العاصمة الروسیة موسكو بمشاركة أكثر من 
ً یمثلون  ً والعبة   .دولة ٥٣العبا

  
من النھائي حیث سیلتقي الفائز من كغم من الدور ث ٦٨مشاركتھ في منافسات ت » أبو غوش«وسیبدأ 

  .مواجھة األذري محمد مامادوف والبریطاني بیتر لونجوباردي
  

ً على برونزیة بطولة العالم للصعود إلى منصات التتویج وتحقیق  ویسعى أبو غوش الحائز مؤخرا
  .أكبر عدد من االنتصارات بھدف حصد المزید من النقاط في تصنیفھ العالمي

  
وتتكون سلسلة الجائزة الكبرى من أربعة مراحل، حیث تستضیف مدینة مراكش المغربیة الجولة 
الثانیة أیلول المقبل تتبعھا جولة لندن تشرین األول وتختتم في الشھر األخیر من ھذا العام باقامة 

  .الجولة األخیرة في مدینة أبیدجان العاجیة
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  لصحة والتعلیمدولة بحجم اإلنفاق با ٦٦األردن یتقدم على 
  

دولة في العالم،  ٦٦تقدم حجم انفاق في األردن على قطاعات الصحة والتعلیم والحمایة االجتماعیة 
  .وفق بیانات منظمة اوكسفام

  
منظمة غیر حكومیة تتعاون مع شركاء لھا ومع  ٢٠مؤلف من وقالت اوكسفام، وھي اتحاد دولي 

عالمیا على مؤشر األنفاق على  ٨٦دولة، أن األردن جاء بالمرتبة  ٩٠مجتمعات محلیة في أكثر من 
  .دولة في العالم ١٥٢قطاعات الصحة والتعلیم والحمایة االجتماعیة من بین 

  
، »مؤشر االلتزام بخفض الالمساواة«: عنوانوأشارت المنظمة في تقریرھا الذي أصدرتھ مؤخرا، ب

  .٢٠١٧عالمیا على مؤشر االلتزام بخفض الالمساواة للعام  ٦٢أن األردن جاء بالمرتبة 
  

عالمیا على مؤشر البنیة التحتیة التقدیمة ونسب الضرائب، فیما  ١٥وصنف التقریر المملكة بالمرتبة 
ُعنى بلال مساواةعالمیا بحسب السیاسا ٩٠جاءت المملكة بالمرتبة    .ت المتعلقة بسوق العمل والتي ت

  
الحكومات على  - یأتي نتیجة عمل مشترك بین منظمتي التنمیة والتمویل الدولیة- ویصنف التقریر

  .صعید عالمي بحسب جھود المنظمة المبذولة من اجل تضییق الفجوة ما بین الفقراء واألغنیاء
  

 ١٥٢والمؤشر المحتسب في التقریر یعتمد على مجموعة معلومات عن مؤشرات عدیدة في مجموع 
مجاالت حساسة ھي األنفاق االجتماعي، النظام الضریبي  ٣دولة یُقاس عبرھا العمل الحكومي في 

  .وحقوق العمال
  

حدیدا التعلیم وقال التقریر، أن ركیزة األنفاق االجتماعي تغطي األنفاق عل الخدمات العامة، ت
والصحة والحمایة االجتماعیة، موضحا أن فعالیة الضرائب التقدیمیة في إعادة توزیع موارد المجتمع 

  .تنعكس كأداة أساسیة للحكومات لمكافحة الالمساواة
  

واكد التقریر أن مؤشر حقوق العمال یأتي ذا أھمیة خاصة، حیث تظھر الدالئل بشكل قوي بإعطاء 
  .العادیین وحقوق أوسع للعمال عموما والنساء منھم خصوصا أجور اعلى للعمال

  
دولة شملھا التقریر تفعل اقل من نصف ما یُمكن أن  ١٥٢دولة من أصل  ١١٢ویرى التقریر أن 

تفعلھ على صعید مقاربة الالمساواة، مشیرا إلى أن دولتي الھند ونیجیریا قدمتا أداء سیئا جدا ومثلھما 
الغنیة، بینما كانت السوید وتشیلسي ونامیبیا واألوروغواي من الدول أمیركا على صعید الدول 

  .األسرع تقدما على طریق الحد من عدم المساواة
  

عدم : وسلط التقریر الضوء على المجاالت التي ھي أكثر حاجة للتطویر والتحسین وھي كالتالي
وعدم المساواة االقتصادیة،  المساواة بین الرجل والمرأة، عدم المساواة بین الشباب وكبار السن،

  .والمشاركة السیاسیة
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  الرزاز یفتتح المؤتمر اإلقلیمي حول التمیز التربوي
  

تور عمر الرزاز امس السبت فعالیات المؤتمر االقلیمي حول التمیز افتتح وزیر التربیة والتعلیم الدك
التربوي الذي یأتي في إطار الشراكة األكادیمیة والتربویة بین مركز الیوبیل للتمیز التربوي والمركز 

  .الدولي للتربیة االبتكاریة في ألمانیا ویستمر ستة ایام
یس المؤتمر سھى جوعانة ان المؤتمر یعد من مؤسسة الملك حسین، رئ/وقالت مدیرة معھد الیوبیل 

ابرز المؤتمرات االقلیمیة التي تعالج موضوعات على درجة من االھمیة في مجاالت الموھبة 
ومھارات القرن الحادي ) ستم(واالبداع والتفوق والتربیة االبتكاریة والمنحى التربوي المتعدد

  .ھارات التفكیر والخصوصیة المزدوجةوالعشرین وبرامج التربیة القیادیة وبرامج تنمیة م
واكد رئیس مجمع اللغة العربیة االردني الدكتور خالد الكركي في االفتتاح اھمیة تعریب العلوم من 

حیث اكد ان اللغة ھي ھویة االمة في «تعریب العلوم ضرورة حضاریة «خالل محاضرة لھ بعنوان 
فتھا وعلومھا مبینا انھا اللسان العربي المبین الذي بعدیھا القومي والدیني وھي وعاء تاریخ االمة وثقا
  .جمل حضوره بحمل رسالة السماء الى الناس جمیعا

وقال الكركي ان الشیخ اسحق موسى الحسیني جعل اللغة العربیة في ثالثة ھي عروبة العقل والقلب 
واللسان مؤكدا اھمیة ان نكون دعاة تفاعل بین االمم ال دعاة صدام بین الحضارات وان اللغة انتماء 

عھم اجتماعي ولیس مجرد اداة اتصال وانھا تشكل عامال حاسما في تشكیل ھویتھم وصون تنو
  .الثقافي والحضاري

واشار مدیر مركز الیوبیل للتمیز التربوي اسماعیل یاسین الى اھمیة المشاركة في ھذا المؤتمر الذي 
المانیا حیث یتطلع العالم الى /نظمھ مركز الیوبیل بالتعاون مع المركز الدولي للتربیة االبتكاریة

ي والعشرین وتقدم للطلبة برامج تعلیمیة تتواءم تطویر انظمة التعلیم لتتوافق مع متطلبات القرن الحاد
  .مع خصائص وسمات ھذا الجیل وتھیئتھ الى اسواق العمل المستقبلیة

واكدت المشاركة الكویتیة الدكتورة ھند الرباح اھمیة المشاركة في ھذا المؤتمر االقلیمي في االردن 
لحدیثة وتبادل الخبرات مع جمیع كون یضیف خبرات جدیدة الى المشاركین في االسالیب التربویة ا

  .االطراف المشاركة
السعودیة طارق قماش ان /وقال مدیر البرامج والشراكات في مؤسسة سالم بن محفوظ الخیریة 

المشاركة تھدف لالستفادة من تبادل الخبرات بین الدول المشاركة وخاصة التجربة االردنیة في مجال 
دولة  ١١مشاركا ومشاركة یمثلون  ١٥٠یشارك في المؤتمر . التربیة والتعلیم والتطویر التربوي

عربیة واجنبیة ھي االردن، السعودیة، فلسطین، االمارات العربیة المتحدة، الكویت، سوریا، قطر، 
  تونس، لبنان، المانیا وكندا
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  واالسئلة المشروعة.. تجربة تقییم رؤساء الجامعات 

  
  

  عادل حواتمة
  

ُعبر عن مرحلة متقدمة من القیاس والتقویم؛ إذا ما تم اعتمادھا كعامل حاسم  فكرة التقییم بحد ذاتھا ت
في اعادة توجیھ الرئیس، ومن ثم االستغناء عن خدماتھ في حالة تكرار تحصیلھ غیر المقبول عنھ من 

ً للتعرف على. عملیة التقییم بشكل عام كفاءة الرؤساء  فاعتماد ھذه المرحلة وتجذیرھا مؤسسیا
وقدرتھم على قیادة الجامعات مظھر الفت من مظاھر االنتقال االكادیمي في االردن من مرحلة 
منقوصة یشوبھا الخلل، إلى مرحلة متكاملة یتنبھ فیھا إلى نقاط الوھن والقصور لیتم إعادة تشكیلھا 

  .بطریقة وقائیة وعالجیة بالوقت ذاتھ
  

ّعل تحقیق ذلك یستوجب تشریعا قانونیا ولكن كیف یمكن ضمان فّعالیة وم صداقیة عملیة التقییم؛ ل
للتقییم یضمن مشاركة كل مكونات الجسم الجامعي الطالب والعاملین من الھیئتین بنسب مختلفة ، كما 
یجب ان ینص على كیفیة التعامل مع مستویات التقییم بشقیھا المتدنیة والمرتفعة للرؤساء؛ بحیث 

  . ثواب والعقاب بالمفھوم االكادیمي لتحقیق الجدیةیرتبط بھا عامال ال
  

وھنا یطل برأسھ سؤال مھم یتعلق بكیفیة ضمان مصداقیة عملیة التقییم برمتھا؛ مدخالتھا وإجراءاتھا 
القسریة التي من الممكن ان یمارسھا ' التوجیھ واالرشاد' ومخرجاتھا ؟ كیف یمكن التخلص من خدمة 

ً من الم حسوبین على الرئیس والباغضین لھ؟ ولّعل ھذا من شأنھ تحویل الجامعة على المقیمیین كال
ً إلى ساحة صراعات خفیة اثناء وبعد عملیة التقییم، یلحق بھا قرارات ظالمة وثأریة من جھة أو  الحقا

  . منفعیة من جھة اخرى
  

یدین إن ذلك یتطلب إظھار مدى أھمیة فضیلتي التجرد، والنزاھة اللتین یجب أن توجھا المؤ
و بالتالي تأثر السمعة االكادیمیة ' تقریر المصیر' والمعارضین في عملیة مھمة قد تصل إلى مرحلة 

ً بنتائج التقییم ؛ إن خلق ثقافة منعزلة عن أي مؤثرات عائلیة أو  ً أو سلبا للجامعات و الرؤساء ایجابا
تداًء من مؤسسة االسرة دینیة أو فكریة ال شك منھج قویم بحاجة إلى جھد تشاركي من الجمیع اب

ً بالمدرسة واالعالم ومؤسسات المجتمع المدني و النظام السیاسي وغیرھا؛ وذلك لتمكین  ومرورا
ً؛ لضمان عملیة التحسین  سیطرة فكرة واحدة على الُمقیّم ھي أن التقییم یجب أن یكون موضوعیا

الشامل یبدأ ھنا في  واالصالح والتي تنعكس على واقع الفرد والجماعة؛ سیما وان االصالح
  .الحواضن التربویة والتعلیمیة

  
ولتأسیس نھج مؤسسي جدید یرسخ مفھوم الحوكمة الرشیدة و یحترم آراء وحقوق متلقّي الخدمة، 
ً إلى أخذ كافة مراحل ذلك النھج بالطریقة ذاتھا القائمة على الشراكة في اتخاذ القرار ؛  نحتاج ایضا

یس ذاتھا بغض النظر عن جنسھ لتقرر الجامعة من سیكون رئیسھا، ال ابتداًء من عملیة اختیار الرئ
ً ثمنھا  ان یفرض علیھا من الخارج بحسابات غیر متوازنة، وخاطئة تدفع الجامعة فالدولة الحقا
ً؛ فھناك شيء من الخصوصیة لبعض الجامعات االردنیة والتي انشأت بطبیعة مختلفة وبدعم  باھضا
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 مقاالت
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ً، والتي اشاد بھا جاللة الملك في زیارتھ االخیرة ملكي كالجامعة االلمانیة  االردنیة وغیرھا مستقبال
ً اھمیة الدور  أللمانیا؛ باعتبارھا تجربة رائدة وممیزة، وتجسید حقیقي للشراكة االلمانیة االردنیة مثمنا

  . االلماني في دعم وتحقیق التنمیة الشاملة في االردن بكل المستویات، وفي التعلیم خاصةً 
  
ً امام تساؤالت عن جدوى اھمیة التعمیم االفقي إ ن تحقیق الفاعلیة والمصداقیة یفتح الباب مستقبال

ً لتفعیل الوظیفة الرقابیة  ً ھاما للتجربة؛ لتشمل الوزارات والمؤسسات العامة ؟ واعتبارھا مدخال
مرتبطة لمجلس النواب على تلك المؤسسات، فھل ھناك تفكیر جدي بذلك؟ أم ان التجربة ستبقى 

بالتوجھات التنویریة لوزیر التعلیم العالي الحالي وتقتصر فقط على بیئات ما تشملھ صالحیاتھ وأنھا 
ً على  ستعاني من عبثیة نسف الخطط، والسیاسات العامة التي قد یمارسھا البعض كلما حًل ضیفا

  الدوار الرابع؟
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  عراضة وتعلیم
  

  احمد حسن الزعبي
  

التي تّدعي أننا » الال وطنیة«لو كنت صاحب قرار ،ألمرت بسحب وإتالف جمیع األغاني التفاخریة 
في العالم ، والتي تھدد كل من اقترب من ساحتنا ألننا « األقوى واألھیب واألكبر واألفھم واألعلم «

سنریھ الویل،ومحاكمة كل من كتب ولحن وأدى وسمع ھذه األغاني بتھمة ترویج 
فسماع أغنیة تصّورنا كوحوش ضاریة وقوة مرعبة في العالم ال تقّل خطورة عن ..»راتالمخد«

  .فكالھما یسبب الھلوسة والخلط بین األبعاد والمسافات والقدرات الذاتیة» الجوكر«ترویج وتعاطي 
  

وأنا أقرأ المؤشر العالمي لترتیب الجامعات أیقنت أنھ كما تكون النھضة شاملة فإن الھبوط شامل 
 َ القّوة السیاسیة تسندھا القوة العسكریة وھاتان القّوتان ال تتأتیان اال إذا كان ھناك اقتصاد قوي ..أیضا

وتعلیم قوي و نظام صحي قوي وقطاع صناعي قوي ورؤیة نمو وتقدم شاملة تجعل باقي القطاعات 
ً عنھا   ..تتساوى في القّوة رغما

  
» الكیان االسرائیلي«ات فقد سیطرت جامعات بحسب موقع ویبومتریكس المتخصص بترتیب الجامع

جامعة تل أبیب، : ( على ترتیب أفضل الجامعات في الشرق األوسط فاحتلت المراتب األربع األولى
) جامعة الملك سعود( تلتھا جامعة سعودیة واحدة ) الجامعة العبریة ، تخنیون، معھد وایزمان للعلوم 

تھا سبع جامعات من أصل أفضل عشرین جامعة في بجامعتین لتكون حصّ ) اسرائیل(ثم عادت 
وتقاسمت ایران وتركیا الترتیب الثاني بواقع خمس جامعات والثالث جاء للملكة السعودیة ..المنطقة

  !.»قمبز«بال » المولد«بینما جامعاتنا خرجت من 
  

**  
  

ة في أي دولة ال تتجاوز مساحتھ مساحة محافظ» كیان»كیف لـ..لماذا ال نسأل أنفسنا ھذا السؤال
ً ..عربیة أن یحتل ثلث الجامعات المتقدمة في المنطقة كلھا ولماذا ال یأخذ مجلس النواب األردني قسطا

من الراحة من السفرات والھوشات ومساومات المباطحة وبورصة الملوخیة ویسأل وزارة التعلیم 
ا نحتاج وماذا نرید لماذا لم نكن من ضمن أفضل عشرین جامعة في الشرق األوسط؟ ماذ..العالي

كم جامعة أردنیة تطبّق المعاییر الدولیة في النشر ؟ كم جامعة تخصص من موازنتھا ..وكیف نصل؟؟
وماذا یحكم اختیار رؤساء الجامعات ..للبحث العلمي؟؟ وھل ھناك بحث علمي حقیقي في جامعاتنا؟؟

  !.الكفاءة أم المحاصصة والشیخة ودرجة الوالء..لدینا
  

 ّ نصبح من ضمن أفضل عشرین جامعة في المنطقة ، عندما » ابحاث بیت الدرج«ص من عندما نتخل
ً » العراضة السوریة«نلغي فرق  التي تستأجر في حفالت مشاریع تخّرج لم یكتب فیھا الطالب حرفا

ً وإنما مكاتب الخدمات الجامعیة نصبح من أفضل عشرین جامعة في المنطقة ، عندما ال تباع  واحدا
جامعة  ٢٠االف دینار نصبح من أفضل  ٥الى  ٣جستیر والدكتوراة في نفق الجامعة بین رسائل الما
  ..في المنطقة

  
وعندما سألتھا ان كانت » ...«قالت لي طالبة أنھا تكمل مرحلة الماجستیر في الصحافة واإلعالم في 

ً الرسالة« : رّدت..ستختار الرسالة أم الشامل قالت بالحرف ..سألتھا عن موضوع الرسالة..»طبعا

  ٥/٨/٢٠١٧                السبت                                                                                           الكترونيالرأي 
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بعطیھ لمكتبة بتعمل لي الرسالة وانا بس بقرأھا قبل المناقشة بیوم یومین لیش »..ال أعلم: الواحد
  !.»أضیّع وقتي

  
ً لن تجدوننا ضمن أفضل ألف جامعة في المنطقة..عندما یصبح البحث مضیعة للوقت   .حتما

  
  !»ویبومتریكس«وغطیني یا كرمة العلي بلحاف طبقتین من 
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  الشمیساني - عیسى رفائیل عیسى الزعمط  -
  
  دابوق -فاطمة سلمان الضمور  -
  
  عرجان -اعتدال عبد علي البرغوثي  -
  
  الزرقاء -ھاني توفیق سلیمان حماتي  -
  
  الرابیة -باھر بھجت توفیق عبدالھادي  -
  
  الفحیص - البیر اسرافیل میخائیل زیادات  -
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»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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أكد وزیر التربیة والتعلیم الدكتور عمر الرّزاز أنھ ال یجوز اطالقا للمدراس بیع كتب التوجیھي بثمن 
بھ تویتر ردا على سؤال حول لجوء بعض یزید عن السعر المطلوب، داعیا في تغریدة لھ على حسا

بتزوید موقع الوزارة باسم المدرسة » قرطاسیة«المدارس ببیع الكتب بأسعار مضاعفة تحت اسم 
  .التي تقوم بھذا اإلجراء

  
ّذت  لقاء مباشرا مع المواطنین، بھدف ) ٦٣٠(كشفت وزارة الشؤون السیاسیة والبرلمانیة أنھا نف

ني الالمركزیة والبلدیات، وھو رقم یعد سابقة بتاریخ الوزارة لجھة التوعیة، التوعیة والتثقیف بقانو
  .لقاء حتى یوم االنتخابات الخامس عشر من آب الجاري) ٧٠٠(متوقعة أن یصل العدد الى 

  
أن دیوان الخدمة المدنیة طلب من وزارة التربیة والتعلیم وھیئة اعتماد » الدستور«علمت صنارة 

مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا بالتنسیق مع وزیر الدولة لشؤون االعالم تنظیم حملة 
حول توعویة وتثقیفیة بمختلف الوسائل موجھة للطلبة الراغبین في استكمال دراساتھم الجامعیة 

من العاشر حتى (التخصصات الراكدة والمشبعة، مع التركیز على الطلبة في مراحل الدراسة الثانویة 
  ).الثاني عشر

  

 زوایا الصحف 

 صنارة الدستور
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ن محجوزة حالیا في السفارة اإلسرائیلیة في عمان، بحسب شكاوى جواز سفر لمواطنی ٢٠٠نحو 
من بعض ھؤالء المواطنین، ممن كانوا تقدموا عبر مكاتب سیاحیة للحصول على " الغد"وردت لـ
وأوضحوا أن منع عودة طاقم السفارة اإلسرائیلیة إلى . ٤٨سیاحیة لزیارة فلسطین ) فیزا(تأشیرة 

ّل عمان، بعد مغادرتھم إثر جریم ة حارس األمن اإلسرائیلي فیھا والذي قتل مواطنین أردنیین، عط
معامالت الحصول على التأشیرة ألصحاب ھذه الجوازات، وبعضھم من المغتربین بدول الخلیج 

  .العربي، حیث بقیت الجوازات محجوزة في مقر السفارة حتى اآلن
  

صر الیوم جلسة یناقش فیھا مشروع القانون المعدل لقانون الشركات، والذي یعقد مجلس النواب ع
  .یتوقع أن یتم إقراره خالل الجلسة

  
شكل وزیر الشباب حدیثة الخریشا أخیرا اللجنة االستشاریة لتطویر قطاع الشباب، وتضم شخصیات  

الوزیر یلتقي باللجنة السبت المقبل في أول اجتماع لھا، للتباحث في . عامة معنیة بالشباب وتمكینھ
  .عمل اللجنة واألھداف المطلوبة منھا

  
عمر الرزاز في حوار مساء االربعاء المقبل في . تستضیف وزیر التربیة والتعلیم د" تقدم" منصة

وتحاور الرزاز في الجلسة العین . مقرھا، للحدیث حول شجون وخطط تطویر قطاع التربیة والتعلیم
  .ھیفاء النجار

  
المفرق أمس بالنجاح في إنقاذ قطة كانت اعتلت رأس إحدى تكللت جھود كوادر الدفاع المدني في 

مترا، وبعد جھود مستمرة ومحاوالت متعددة، أمام العدید من  ١٣األشجار التي یتجاوز علوھا نحو 
 .المارة وسكان الحي الجنوبي نزلت القطة بسالم

 زواریب الغد
  


