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 تمریض األردنیة تعقد محاضرة حول آلیة التواصل مع األطفال المرضى في مستشفى الجامعة
  

ألقت الدكتورة أمیة نصار من كلیة التمریض في الجامعة األردنیة محاضرة حول كیفیة  –ھبة الكاید 
ة نظر تطوریة، حضرھا ممرضون التواصل مع األطفال المرضى في المستشفى من وجھ

 .وممرضات من دائرة التمریض في مستشفى الجامعة
  

واستعرضت نصار خالل المحاضرة أھم الخصائص التطوریة لكافة المراحل العمریة من الرضع 
وما قبل المدرسة وخالل الدراسة ومراحلة الیافعین، مركزة على الجوانب النفسیة واالجتماعیة 

 .طفال في كل مرحلةوالعاطفیة لدى األ
  
  

وأوضحت أثر المرض ودخول المستشفى على األطفال وما تسببھ لھم من ضغوطات نفسیة، معرجة 
 .على األسباب التي تجعلھم عرضة لھذه الضغوطات مقارنة مع البالغین

  
  

 وأشارت نصار إلى أن ھذه الضغوطات تنشأ عن االنفصال الیومي للطفل عن العائلة أو المدرسة أو
األصدقاء؛ ما یؤدي إلى فقدان سیطرتھ على النشاط الذي اعتاد على ممارستھ بسبب مرضھ ودخولھ 

 .إلى المستشفى ذلك المكان الغریب علیھ الذي یلتقي فیھ بفریق طبي لم یعتد على رؤیتھ
  
  

وتطرقت نصار إلى الضغوطات الناتجة عن ألم الفحوصات الطبیة والعالجات والحقن الوریدیة 
رھا من األدوات الطبیة والجراحیة التي تستخدم عند عالجھم، منوھة إلى أثر دخول األطفال وغی

 .للمستشفى على العائلة والضغوطات التي یتعرضون لھا نتیجة لذلك
  
  

وركزت في محاضرتھا على دور الممرضین تجاه األطفال من خالل تقییم احتیاجاتھم ومساعدتھم 
بتقدیم الرعایة التمریضیة المبنیة على تطبیق طرق تواصل عالجیة للتغلب على الضغوطات، وذلك 

فاعلة مع األطفال تساعدھم على التكیف بصورة أفضل مع بیئة المستشفى والفریق الصحي، األمر 
  .الذي یؤدي إلى تحسین وضعھم الصحي وشفائھم

 أخبار الجامعة 

  الحقیقة الدولیة - دكسعرب إن - الوقائع اإلخباریة -طلبة نیوز -شفقنا نیوز - المدینة نیوز –السوسنة  - بترا -أخبار األردنیة
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  "أردنیة العقبة "عصف ذھني لحل مشاكل أبناء الجنوب من 
  
مشاكل منطقة جنوب األردن " ة األردنیة فرع العقبة أمس جلسة حواریة بعنوان نظمت الجامع 

ورعى الفعالیة مندوبا عن رئیس الجامعة . في قاعة مؤتمرات الجامعة في العقبة " األسباب والحلول
األردنیة في عمان االستاذ الدكتور عزمي محافظة رئیس الجامعة األردنیة فرع العقبة الدكتور موسى 

زي وحضره النائب ابراھیم ابو العز ومحافظ العقبة الدكتور حاكم المحامید وعدد من كبار اللو
وناقش في ھذه الورشة الحواریة المدیر . الشخصیات االمنیة وأبناء المجتمع المحلي في العقبة 

 التنفیذي لشركة تطویر العقبة المھندس غسان غانم ومدیر زراعة العقبة الدكتور ابراھیم الغریب
وتضمنت الجلسة في أوراقھا إمكانیة إیجاد . وأمین عام دیوان الخدمة المدنیة الدكتور سامح الناصر 

مشاریع في منطقة البادیة ذات رؤیة شاملة تخدم أبناء المجتمع ومشكلة تدني مستوى قطاع الزراعة 
حاملي الشھادات  في المنطقة الجنوبیة في المملكة و الحد من ارتفاع نسبة البطالة بین الشباب من

واستعرض مدیر زراعة العقبة الدكتور ابراھیم . الجامعیة في األردن وخاصة في منطقة الجنوب 
الغریب الواقع الزراعي في محافظات الجنوب و أھمیة قطاع الزراعة في دول العالم الفتا بأن راتب 

ر الغریب تراجع القطاع وبرر الدكتو.   المھندس الزراعي في دول اوروبا أعلى من راتب الطبیب 
الزراعي في إقلیم الجنوب مؤخرا بقلة األمطار الساقطة علیھا، اال أن الوزارة سعت ألن تجد حلوال 

وفیما یتعلق بالحلول فقد أوضح بأن وزارعة الزراعة بالتعاون مع الجھات المعنیة . لتلك المشكلة 
افة الى بناء عدد من السدود في تلك أوعزت مؤخرا ببناء عشرین بئرا الستخدامھ في الري، باالض

وفیما یتعلق بالورقة النقاشة حول الحد من البطالة ألبناء محافظات الجنوب فقد أكد امین . المحافظات 
عام دیوان الخدمة المدنیة الدكتور سامح الناصر بأن أبرز أسباب بطالة أبناء الجنوب عدم اختیارھم 

وشدد على ضرورة تكاتف الجھود من كافة الجھات و .  للتخصصات المطلوبة لسد شواغر التوظیف
واشار . التفكیر السلیم لخریجي الثانویة العامة في اختیار تخصصاتھم المطلوبة لملئ فرص العمل 

الى  أن دیوان الخدمة المدنیة استعان مؤخرا بخریجین من محافظات الشمال لملء شواغر 
وبین المدیر . صات باتت نادرة في محافظات الجنوب  بمحافظات الجنوب الفتا أن الكثیر من التخص

التنفیذي لشركة تطویر العقبة المھندس غسان غانم أبرز المشاریع المستقبلیة في العقبة كبناء غاز 
النفط المسال و انشاء میناء جدید لألردن و تزوید المنازل بشبكة الغاز الطبیعي ومشروع تطویر 

لمھندس غانم  تركیز الجھات المعنیة لتدریب أبناء العقبة على وحث ا. الراشدیة لخلق فرص عمل 
كثیر من المھن التي لم تعد موجودة ھذه الفترة كزراعة والعنایة وكل ما یتعلق بأشجار النخیل 

  .باالضافة الى رفع رواتب التخصصات النادرة تشجیعا ألبناء العقبة على دراستھا 
  

  7: األنباط ص
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 2020الف طالب بحلول  70طاب خطة تسويقیة للجامعات الستق

  
كشف وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي عن خطة  -  حاتم العبادي

الف طالب من العرب واالجانب، ) 30(تسویقیة للجامعات تستھدف استقطاب زیادة استقطاب زھاء 
ً بحل) 70(الف العام الحالي لیصل الى ) 40.5(لیرتفع عددھم من   .2020ول عام الفا

 
وبحسب تفاصیل الخطة، التي اعدتھا وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، فإنھا ستعمل على زیادة 

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

 
یسي ان مجلس الوزراء اقر الخطة، وكذلك على إنشاء وحدة تسویق مركزیة وقال الدكتور الطو

 .الستقطاب الطلبة الوافدین في الوزارة لتنفیذ المھام التسویقیة التي تتضمنھا الخطة
 

ً من الوزارات التعاون مع الوحدة التسویقیة في تنفیذ مھامھا، إذ شمل  وكلف مجلس الوزراء عددا
یة، الخارجیة وشؤون المغتربین، التربیة والتعلیم، السیاحة واالثار، الثقافة، الداخل: التكلیف وزارات

 .الشباب، باالضافة الى ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وجودتھا
 

واشتملت الخطة التسویقیة الستقطاب الطلبة العرب واالجانب لاللتحاق بالدراسة في مؤسسات التعلیم 
ال من حیث العوامل الجاذبة للدراسة في االردن والعوامل المعیقة العالي على تشخیص لواقع الح

الستقطاب الطلبة، الى جانب خطة تنفیذیة مفصلة سواء من حیث الجھة المسؤولة عن التنفیذ 
 .والفترات الزمانیة

 
وتضمنت الواقع الدولي الستقطاب الطلبة من الخارج والعوامل الجاذبة للطلبة في الدول االكثر 

 .بااستقطا
 

 .التقلیدیة، االلكترونیة: وحددت الخطة نوعین من الطرق التسویقیة الستقطاب الطلبة
 

 طرق تسویقیة تقلیدیة
 

اعتماد الشعارات والعالمات التسویقیة : ففیما یتعلق بالطرق التقلیدیة، حددت عدة اجراءات منھا
لجاذبة اكادیمیا وتسویقیا، لیتم الجاذبة من خالل قیام كل مؤسسة تعلیمیة بصیاغة عدد من الشعارات ا

 .وضعھا، بعد اعتمادھا، على جمیع مطبوعات الجامعة
 

: »تكون ھنالك عالمة تجاریة واكادیمیة«واشترطت لتحقیق ممیزات تؤھل اي مؤسسة تعلیمیة حتى 
العنایة بالمستوى االكادیمي العضاء ھیئة التدریس وطریقة التدریس والمخرجات التعلیمیة، وكذلك 

والعمل على تحقیق رضاھم وتلبیة حاجاتھم، اضافة الى القدرة على ) الطلبة(نایة بخدمات العمالء الع

 محلیة  شؤون
 جامعیةو

  األحد/ 3: ص الرأي
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تحقیق السبق في مجال التقنیة وتطویر العدید من البرامج واالنظمة الداعمة والمحسنة لجھود 
 .التدریس

 
المستوى  توطید عالقات اكادیمیة للجامعة والحصول على اعترافات بمؤھالت على: الى جانب

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

 
إعداد المنشورات والكتیبات المطبوعة وافالم وثائقیة والمشاركة في : كما تضمنت الطرق التقلیدیة

قیة الخاصة بوزارة التعلیم العالي واجراء مقابالت صحفیة والتعاقد مع مكاتب الحمالت التسوی
ووكاالت تعلیمیة وسیاحیة واستضافة الملحقین الثقافیین العرب واالجانب وسفراء الدول العربیة 
واالجنبیة والزیارات التسویقیة الخارجیة والمشاركة في المطبوات واالدلة التعلیمیة واالكادیمیة 

 .احیةوالسی
 

التعاون مع المكاتب والملحقیات الثقافیة والبعثات الدبلوماسیة الرسمیة التابعة لالردن في : اضافة الى
الخارج الستقطاب الطلبة واستخدام الطلبة الخریجین الدولیین للترویج للجامعة او لجذب زمالئھم 

س الثانویة االقلیمیة واصدقائھم مقابل منح دراسیة، واستضافة وترتیب زیارات لطالب المدرا
والدولیة خارج وداخل االردن وعمل نادي للخریجین والتواصل معھم ومتابعة تواجدھم واماكن 

 .عملھم وتفعیل دور اتحاد الطلبة في كل جامعة
 

 تسویق إلكتروني
 

تطویر الصفحة االساسیة لموقع وزارة التعلیم العالي : اما الطرق التسویقیة االلكترونیة، تضمنت
شاء رابط الكتروني الستقبال طلبات القبول الكترونیا والتسویق عبر البرید االلكتروني والتي وإن

 .تتطلب توفر االدلة االلكترونیة وادراج الجامعات في المزید من محركات البحث العالمیة
 

ین استخدام الخدمات االلكترونیة االعالنیة الشھیرة والتسویق عبر العمالء الحالی: واشتملت على
للجامعة ورسائل الھواتف المحمولة النصیة والتقدم بطلبات إعالن اما مجانیة او باسعار ) الطلبة(

مخفضة في المواقع االكادیمیة والتعلیمیة، واالعالنات المجانیة عبر االنترنت والمجموعات البریدیة 
 .لمیةااللكترونیة والوسائل االلكترونیة التجاریة والتعاون مع شركات النشر العا

 
 الرسوم والحوافز التشجیعیة

 
وبحسب الخطة، فإنھا تضمنت إعادة في سیاسات الرسوم ووضع حوافز تشجیعیة، في وقت ان 
الرسوم المستوفاة من الطلبة الدولیین تختلف من جامعة الى اخر ومن تخصص الى اخر حالیا، 

ات الدراسیة ورسوم اقترحت الخطة العمل على عرض الرسوم بصورة حزمة شاملة لعدد الساع
 .التسجیل باستثناء تكالیف المعیشة

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

لھا وتقدیم اسعار تنافسیة ومنح دراسیة، بحیث تكون للطلبة المتفوقین الدولیین بغض النظر عن 
 .اصة للدول او الجامعات الموفدة لعدد معین من الطلبةالجنسیة وتقدیم خصوم خ
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الى جانب تقدیم خصومات خاصة للطلبة الخریجین من نفس مؤسسات التعلیم العالي االردنیة 
ویرغبون االستمرار بااللتحاق بالدراسات العلیا فیھا، وتقدیم خصوم خاصة البناء او احفاد الطلبة 

 .لالخوة الدارسین في نفس الجامعةخریجي نفس الجامعة وتقدیم خصومات 
 

 الواقع الحالي
 

الجامعات الرسمیة (تظھر احصائیات أعداد الطلبة الوافدین حالیا في مؤسسات التعلیم العالي 
ً وطالبة غیر اردنیین، ) 40598(، وجو 2017- 02016في العام الدراسي الحالي ) والخاصة طالبا
ً وطالبة اجمالي عد) 284599(من اصل   .د الطلبة فیھاطالبا

 
، إذ بلغت النسبة %)14.2(ووفقا لالرقام فإن نسبة أعداد الطلبة الوافدین من المجموع الكلي للطلبة 

 %).29.9(وفي الجامعات الخاصة %) 8.8(في الجامعات الرسمیة 
 

 الجامعات الرسمیة
 

ً بنسبة ) 4748(العلوم والتكنولوجیا : وتوزع الطلبة الوافدین على الجامعات الرسمیة بواقع طالبا
بنسبة ) 407(االردنیة  -، االلمانیة)11.25(، بنسبة )4980(من اجمالي الطلبة، االردنیة %) 19.1(
) 1228(، مؤتة %)8.7(بنسبة ) 1583(، ال البیت %)9.4(بنسبة ) 3201(، الیرموك %)11(

، %)3.3(نسبة ب) 1099(، البلقاء التطبیقیة %)4.7(بنسبة ) 1200(، الھاشمیة %)7.3(بنسبة 
 %).0.8(طالبا بنسبة ) 33(، الطفیلة التقنیة %)1.7(بنسبة ) 91(جامعة الحسین بن طالل 

 
 الجامعات الخاصة

 
، فالدفیا %)60.5(بنسبة ) 3252(عمان االھلیة : أما عدد الطلبة الوافدین في الجامعات الخاصة

، بنسبة )2514(، البترا %)40.5(، بنسبة )2591(، العلوم التطبیقیة %)44.3(بنسبة ) 2950(
، الزرقاء %)31.2(، بنسبة )1587(، االسراء %)21.9(، بنسبة )1643(، الزیتونة %)36.6(
 %).21(، بنسبة )1481(
 

، الشرق االوسط %)21.9(، بنسبة )908(، العلوم االسالمیة %)24.4(، بنسبة )925(جرش 
، بنسبة )648(، اربد االھلیة %)30.7(، بنسبة )694(، عمان العربیة %)27.5(، بنسبة )820(
، جامعة االمیرة %)24.2(بنسبة ) 402(، االمریكیة في مادبا %)19) (486(، جدارا %)25.4(

، كلیة العلوم %)7.7(، بنسبة )225(، العربیة المفتوحة %)8.3(، بنسبة )244(سمیة للتكنولوجیا 
، %)77.8(بنسبة ) 49(ردنیة للموسیقى ن االكادیمیة اال%)17.7(بنسبة ) 218(االونروا  - التربویة

، العقبة %)2.5(، بنسبة )19(، عجلون الوطنیة %)10.8(، بنسبة )24(كلیة عمون الجامعیة 
 %).42.4(، بنسبة )75(للتكنولوجیا 

 
 جنسیة عالمیة 80

 
وفیما یتعلق بتوزیع الطلبة حسب الجنسیة، فإن الجنسیات االكثر استقطابا للدراسة في الجامعات 

في الجامعات  4979، منھم 8281(الفلسطینیة : االردنیة من الجنسیات العربیة ھي على التوالي
 3879طالبا منھم  5641(، السوریة )في الخاصة 4515طالبا منھم  5834(، العراقیة )الخاصة



  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 

8 

في  126منھم  1496(، السعودیة )في الخاصة 3227طالبا منھم  3337(، الكویتیة )بالخاصة
طالبا في  476طالبا منھم  786(، المصریة )في الخاصة 958منھم  1186(العمانیة ، )الخاصة
في  332(طالبا منھم  1229(، الیمنیة )في الخاصة 421طالبا منھم  1071( 48، عرب )الخاصة
 ).الخاصة

 
 104طالبا منھم  366(، التایلندیة )في الخاصة 69منھم  2461(المالیزیة : اما الوافدون من االجانب

في  103طالبا منھم  240(، االمریكیة )في الخاصة 8طالبا منھم  279(، الصینیة )في الخاصة
 ).في الخاصة 48طالبا منھم  169(، التركیة )في الخاصة 49منھم  193(، النیجیریة )الخاصة

 
 البرامج والتخصصات

 
 االكثر طلبا

 
، الشریعة )4587(، الصیدلة )طالبا 6950(الھندسة : وفیما یتعلق البرامج والتخصصات االكثر طلبا

، تكنولوجیا )1639(، الحقوق )1972(، العلوم التربویة )2403(، االداب )2635(، الطب )2824(
  .طالبا) 1197(، العلوم الطبیة )1292(، طب االسنان )1329(المعلومات 
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 جامعات عربیة تستعرض العقبات والتحدیات بمسیرة التعلیم

  
أمناء عامون لجامعات وكلیات عربیة العقبات والتحدیات التي تواجھ مسیرة استعرض رؤساء و

 . التعلیم في كل من بلدانھم، باإلضافة لعرض ما أحدثتھ مؤسساتھم العلمیة من إنجازات
جاء ذلك خالل مواصلة لالجتماع الثالث عشر لمؤسسات اتحاد الجامعات العربیة العمالھ في فندق 

 .مشاركة محلیة وعربیةالند مارك بعمان أمس ب
فقد تناول األمین العام لمجلس حوكمة الجامعات العربیة الدكتور یعقوب ناصر الدین من جامعة 
الشرق االوسط أھداف المجلس وانجازاتھ مؤكدا دور ومھام المجلس لالرتقاء بمستوى الجامعات 

ُحدد أھم المعاییر واألسس ا لتي یجب على المؤسسة العربیة، وتأسیس أدلة توضیحیة وتعریفیة ت
ً، وبناء  األكادیمیة تطبیقھا للحصول على مستوى وتعریف جید للحوكمة ونشر ثقافة الحوكمة أیضا

 .القدرات التنفیذیة، وتقدیم االستشارات، وذلك تنفیذا لقرارات اتحاد الجامعات العربیة
ا حول جمعیة ادارات وقدم ممثل جامعة العین للعلوم والتكنولوجیا الدكتور طایل الشیاب ایجاز

عمادات شؤون الطلبة، مبینا أن الجمعیة تسعى خالل العام الجدید إلى عقد االجتماع األول لجمیع 
عمداء ومدراء شؤون الطلبة في الجامعات االعضاء باتحاد الجامعات العربیة واستضافة الملتقى 

الجامعة بعقد مؤتمر دوري الثالث والعشرین لتبادل عروض تدریب طالب الجامعات العربیة ورغبة 
یھدف إلى استقطاب االبحاث التي تھتم بدراسة واقع الطالب في الجامعات العربیة مع ربطھا باثر 

 .تحصیلھم االكادیمي والعلمي وتطویر مھاراتھم وقدراتھم ومیولھم الالمنھجیة 
لحلو من جامعة البحرین وقدم االمین العام لجمعیة كلیات العلوم الدكتور ھاشم السید والدكتور محمد ا

 .إنجازات جمعیة كلیات العلوم في الوطن العربي
وتحدث أمین عام مجلس البحث العلمي والدراسات العلیا الدكتور عبدالرحمن ذكري من جامعة 

 .القاھرة حول واقع المجلس فیما یمختص بالبحث العلمي في الوطن العربي 
ادیة معارف من جمعیة قناة السویس لجمعیة كلیات كما استمع الحضور إلى عرض قدمتھ الدكتورة ن

ومعاھد واقسام السیاحة العربیة، مشیدة بالدور الكبیر التحاد الجامعات في دعم نشاطات الجمعیة 
وعرض قدمھ الدكتور خالد العطیات من الجامعة األردنیة حول جمعیة كلیات ومعاھد التربیة 

 .الریاضیة
اد الجامعات العربیة الدكتور سلطان ابو عرابي حول اھمیة اھداف من جھتھ تحدث األمین العام التح

ھذه المجالس والجمعیات والمعاھد كخطوة صحیحة في مجال إصالح مسیرة التعلیم العالي في الوطن 
ً حرص االتحاد على العمل مع كل األطراف األكادیمیة لتحسین مستوى التعلیم  العربي، ومؤكدا

 .تاحةالجامعي بكافة الوسائل المُ 
ودعا الجامعات العربیة الى محاولة تقلیل ودمج المجالت العلمیة المحكمة وتوزیعھا على الجامعات 
العربیة كل حسب توفر التخصص والمؤھالت الالزمھ ودعم وتفعیل الحوافر المتعلقة بالبحث العلمي 

 .وضرورة ارتباطھ بحاجات المجتمع وسوق العمل
العربیة بمساعدة الجمعیات والمراكز والمعاھد التي تعاني في  وأعرب عن أملھ برؤساء الجامعات

 .بعضھا من االمكانات المادیة لمساعدة ھذه المؤسسات على القیام بادوارھا بانتاج العلم والمعرفة
وعقد المجتمعون جلسة مسائیة ختامیة بحضور االمین العام المساعد الدكتور مصطفى البشیر 

عداد التوصیات التي سیصار إلى اإلعالن عنھا بعد تنقیحھا وعرضھا الى ومدیرة االتحاد مي وھبھ ال
االمین العام وسكرتاریة االمانة من اجل اإلعالن عنھا عبر وسائل اإلعالم المحلیة والعربیة 

  .وتوزیعھا على الجامعات العربیة لالستفادة منھا

  السبت/4: الغد ص -بترا
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  ات التعلیم العالي   نتائج امتحان الكفاءة الجامعیة مؤشر على ضعف مخرج - االردن 

 
أظھرت نتائج امتحان الكفاءة الجامعیة للفصل الدراسي االول العام الحالي للجامعات  - تیسیر نعیمات

الرسمیة والخاصة، والتي أعلنتھا ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا مؤخرا، وجود 
 . تحان الدقیق والمتوسط والعامضعف كبیر في مخرجات التعلیم العالي بكافة مستویات االم

ھذا الضعف الذي عكستھ النتائج، یتطلب جھودا كبیرة من القائمین على التعلیم العالي والجامعات 
الرسمیة والخاصة والكلیات الجامعیة، باتجاه تطویر الخطط والبرامج الجامعیة، سواء على مستویات 

 . التخصص او على مستوى الثقافة العامة
 4لنتائج الى ضعف مدخالت الجامعات من الطلبة، فنتائج المستوى العام اظھرت ان كما تشیر ا

على المستوى العام غیر متقنة، وھي كفایات البحث العلمي وتفسیر %  44.4اي  9كفایات من اصل 
النتائج والتفكیر الناقد والمعالجة الریاضیة والمعالجة اللفظیة، ما یؤكد وجود ضعف في مستویات 

ین في امتحانات الثانویة العامة، والحاجة الماسة لتعدیل المناھج الدراسیة وتأھیل المعلمین، الناجح
 . لتحسین مستوى مدخالت الجامعات من الطلبة

وبنسبة  208تخصصا من أصل  140الضعف الكبیر ظھر واضحا في نتائج المستوى الدقیق، فـ
لخطط والبرامج الدراسیة في كانت غیر متقنة، ما یظھر الضعف في مستویات ا%  67.3

 . التخصصات، فضال عن عدم مالءمة خریجیھا لحاجات السوق
 10، فأظھرت النتائج ان )الكلیات مثل الھندسة العلوم الداریة القانون(اما على المستوى المتوسط 

 %.  55.6غیر متقنة وبنسبة  18عائالت من 
) عادي، مواز(تویات الطلبة بناء على نوع القبول ومن الالفت في النتائج، انھا لم تظھر تباینا في مس

، فیما ظھر التباین )ذكور، اناث(او بین طلبة الجامعات الرسمیة او الخاصة، او بین جنس الطلبة 
 . واضحا بناء على المعدل التراكمي للطلبة

نھا بقیت اقل وعلى الرغم من أن نتائج االمتحان، أظھرت تحسنا مقارنة بنتائج االمتحانات السابقة، لك
 . بكثیر من المستوى المقبول

وبدا الفتا عقب اعالن النتائج التي اظھرت الضعف الكبیر في مخرجات مؤسسات التعلیم العالي، 
تسابق الجامعات باعالن تمیزھا في نتائج االمتحان، سواء على المستوى العام او في بعض عائالت 

 . المستوى العام او التخصصات الدقیقة
األمیرة سمیة، األلمانیة األردنیة، كلیة : رتیب للجامعات على المستوى العام، قد جاء كالتاليوكان ت

، مؤتة، الیرموك، العربیة المفتوحة، األردنیة، فیالدلفیا، )البلقاء التطبیقیة(الھندسة التكنولوجیة 
 . الشرق األوسط

اما المستوى الدقیق  ،% 20من العالمة، والمستوى المتوسط %  25وخصص للمستوى العام 
 . من مجموع العالمات%  55فخصص لھ 

ویھدف امتحان الكفاءة الجامعیة للوقوف على جودة مخرجات مؤسسات التعلیم العالي األردنیة 
ومخرجات برامجھا، والوقوف على جوانب القوة وجوانب الضعف فیھا، ما یساعد القائمین على 

اعتماد مؤسسات التعلیم العالي، وضمان جودتھا في رسم الخطط والسیاسات بالتعاون مع ھیئة 
 . معالجة جوانب الضعف وتعزیز جوانب القوة فیھا

وھي في  2004واعلنت جامعة االمیرة سمیة، انھا حافظت على التمیز في ھذا االمتحان منذ العام 
ني في امتحان الكفاءة األرد 2006و  2005طلیعة التمیز، إذ حصدت المركز األول في عامي 

 .لتخصص علم الحاسوب
علم الرسم الحاسوبي، علم الحاسوب، ھندسة : كما حصلت على المركز األول في تخصصات

البرمجیات، المحاسبة، إدارة األعمال، نظم المعلومات اإلداریة، ھندسة الحاسوب، والقدرة والطاقة 

  السبت/3: صالغد 
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اءة الذي عقد مطلع من برامج الجامعة في امتحان الكف%  73الكھربائیة، لتشكل ھذه التخصصات 
العام الماضي، لیتم تتویجھا في امتحان الكفاءة التكمیلي لھذا العام بحصولھا على المركز األول بین 

 . كافة الجامعات األردنیة على المستوى العام
) األردنیة(فیما حقق طلبة الجامعة األردنیة، نتائج متقدمة في امتحان الكفاءة الجامعیة اذ إن طلبة 

، حقال یتم عبرھا تقییم طلبة الجامعات، وحققوا 17حقال علمیا من أصل  15لالمتحان في تقدموا 
التي یكون فیھا عدد الطلبة اكثر من (المرتبة األولى من بین الجامعات االردنیة الرسمیة والخاصة 

ة، الحاسوب وتكنولوجیا المعلومات، والعلوم، واللغات، والزراع: ھي%)  53(في ثمانیة حقول ) 30
 . والعلوم االجتماعیة، والحقوق، واالثار والسیاحة، والریاضة

 208تخصصا دقیقا من أصل  67لـ" االردنیة "أما على المستوى التخصصي الدقیق، فقد تقدم طلبة 
 تخصص وبنسبة  42تخصص، محرزین المركز األول في 

الكھربائیة، ھندسة  الطب، الصیدلة، دكتور صیدلة، الھندسة الكیماویة، الھندسة: ، ھي% 63
المیكانیك، ھندسة المیكاترونكس، األحیاء، الكیمیاء، الریاضیات، علوم السمع والنطق، أنظمة 

إنجلیزي، البیئة الساحلیة، األحیاء البحریة، / إنجلیزي، االدارة العامة/ معلومات األعمال، االقتصاد
االجتماعي، اإلرشاد النفسي، والتربیة  المصارف األسالمیة، التاریخ، الفلسفة، علم االجتماع، العمل

 . الریاضیة
وأحرز طلبة الجامعة، المراكز األولى أیضا في أربعة تخصصات في علوم الزراعة، وفي ثمانیة 

تخصصات من  3تخصصات في علوم اآلثار والسیاحة، وفي  4تخصصات في علوم اللغات، وفي 
 . علوم الفنون السمعیة والبصریة

العتماد وضمان الجودة الدكتور فالح السواعیر بعدم رضى الجامعة عن نتائج واقر مدیر مركز ا
الطلبة على المستوى، وقال إن نتائج الطلبة لم تكن مرضیة، اذ كان ترتیبھم التاسع بین الجامعات 
الرسمیة والخاصة، معزیا ذلك لعدم إھتمام الطلبة في إجابة االسئلة العتقادھم بأنھا بعیدة عن 

 . كون نتیجة االمتحان ال تؤثر على تخرجھم أو عملھم في المستقبل اختصاصھم،
وأكد السواعیر أن إدارة الجامعة تدرك تماما ھذا األمر، بحیث تطور حالیا متطلبات الجامعة 

 . اإلجباریة واإلختیاریة، یكسب الطلبة مھارات عقلیة علیا وحیاتیة ومھارات تواصل
: مستوى التخصص الدقیق على المركز االول في تخصصاتفیما حصلت جامعة الشرق األوسط في 

اإلذاعة : الصحافة، والتمویل واالدارة السیاحیة، بینما حصلت على المركز الثاني في تخصصات
 . والتلفزیون والتسویق، القانون ، والعمارة

كومیة وحازت الجامعة في المستوى العام، على المركز العاشر على مستوى الجامعات األردنیة الح
 . والخاصة، و الرابع على مستوى الجامعات الخاصة

وحققت جامعة فیالدلفیا المركز األول بین الجامعات الحكومیة والخاصة في امتحان الكفاءة الجامعیة 
في تخصص ھندسة الحاسوب وھندسة االتصاالت واإللكترونیات وتخصص نظم المعلومات اإلداریة 

 . على مستوى الجامعات
مراكز متقدمة في عدد من التخصصات الھندسیة وتكنولوجیا المعلومات وحققت المركز كما حققت 

الثاني في ھندسة المیكاترونكس والمركز الثالث في كل من تخصصي ھندسة العمارة وعلم 
  .الحاسوب
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 باالعتذار الستضافتھا مؤتمرا تطبیعیا" الیرموك"تطالب " ذبحتونا"

  
، إدارة جامعة الیرموك بتقدیم توضیحات "ذبحتونا"حقوق الطلبة طالبت الحملة الوطنیة من أجل 

قامت الجامعة " تطبیعي"واعتذار رسمي لطلبتھا وللشعب األردني، وذلك على خلفیة مؤتمر 
 .باستضافتھ

وأوضحت، في بیان صحفي أمس، أن مركز الدراسات اإلسرائیلیة نشر على صفحتھ الرسمیة على 
واقع اللغة العبریة "صورا لورشة قیل أنھا مخصصة لدراسة " سبوكفی"شبكة التواصل االجتماعي 

 .، وتم إقامتھا بالتشارك ما بین المركز والمعھد اإلسرائیلي"في البالد العربیة
وأشارت الحملة إلى أن الصور أظھرت عددا من الشباب والشابات أغلبھم من طلبة جامعة الیرموك 

 .تخصص اللغة العبریة
بعتھا للصور المنشورة، تبین أن ھذه الورشة تم عقدھا في قاعة المؤتمرات التابعة وأضافت إنھ بمتا

للجامعة، موضحة أن المركز حذف الحقا الصور المتعلقة بالورشة بعد أن كشف ناشطون على 
 .مكان عقد الورشة" فیسبوك"

طبیعي یحاول ت"، لحدث "الیرموك"رفضھا واستنكارھا الستضافة جامعة أردنیة، " ذبحتونا"وأكدت 
مطالبة إدارة الجامعة بفتح تحقیق ومحاسبة المسؤولین عن " تشویھ عقول طلبتنا، وغسل أدمغتھم

  .السماح بعقد ھكذا ورشة تطبیعیة

  طلبة نیوز –بترا 
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 2017-2016أسماء الطالب الحاصلین على المنح والقروض للعام  2017نتائج القروض والمنح 
 
  

الدكتور عادل الطویسي الیوم الخمیس خالل مؤتمر صحفي اعلن وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي 
وأشار إلى انتھاء كوادر . عقد في مبنى الوزارة النتائج المبدئیة للمنح والقروض للعام الدراسي الحالي

الوزارة من تدقیق البیانات الخاصة بالطلبة المتقدمین، وتعدیل البیانات التي تحتاج الى تعدیل، مؤكدا 
وقال الطویسي . الذین تقدموا للمنح او القروض استفادوا منھا بصورة جزئیة او كاملة ان جمیع الطلبة

مشاریع الدعم للطلبة األردنیین  2004ان وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي نفذت منذ عام 
الدارسین في الجامعات األردنیة الرسمیة، كواحد من األھداف الرئیسة التي تحرص الوزارة على 

م بھا تجاه الطلبة على مقاعد الدراسة بشكل خاص، من خالل العدید من البرامج المتنوعة والتي القیا
ً، موزعة بین منح كاملة ومنح جزئیة وقروض، تغطي بتوزیع  14وصل عددھا لھذا العام  برنامجا

المقدمة  وأضاف ان أعداد الطلبات. متساو كافة األلویة والمحافظات واألقالیم في جمیع أرجاء المملكة
ً لمستوى الدبلوم المتوسط في التخصصات التقنیة، وبلغ عدد الطلبات  2884منھا  42780بلغت  طلبا

ً، منھا  3955التي تم ایقافھا كلیا بسبب عدم تسلیم الوثائق او مخالفة االنظمة والتعلیمات   354طلبا
ً لمستوى الدبلوم المتوسط للتخصصات التقنیة ً لمستوى  471 واوضح انھ تم تجمید. طلبا طلبا

ً  354البكالوریوس بسبب عدم انطباق التعلیمات الخاصة بشروط الصنادیق علیھا، وتجمید  طلبا
ً  38354لمستوى الدبلوم المتوسط، وبذلك بقي عدد الطلبات التي تم التعامل معھا  وبین ان أعداد . طلبا

الدیوان : انت على النحو التاليك 2017/2016الطلبة المستفیدین من المنح والقروض للعام الدراسي 
منحة  294منحة كاملة، اوائل االلویة  65منحة كاملة، اوائل المملكة  643الملكي الھاشمي العامر 

منحة كاملة، منح اقلیمي الوسط  65منحة كاملة، جیوب الفقر  30كاملة، االمیرة منى لدعم التمریض 
منحة كاملة، صندوق  363) ل والطفیلة التقنیةللطلبة الدارسین في جامعتي الحسن بن طال(والشمال 

ساعة  45منحة، بعثات تخصص الشریعة  27) جمعیة البنوك االردنیة(الشھید الطیار معاذ الكساسبة 
منحة،  700ساعة معتمدة  45/ اناث / منحة، منح دعم طلبة التمریض 100ذكور واناث بالتساوي 

منحة / منحة، دعم الطالب  2122ساعة معتمدة 45/ منح دعم طلبة التخصصات المھنیة والتطبیقیة 
قرضا،  23425ساعة معتمدة تشكل  45وكانت قروض دعم الطالب . منحة 7951ساعة معتمدة  45

وبین . 38283منحة بمجموع كلي  2498دبلوم متوسط تشكل / ساعة معتمدة 45ومنح دعم الطالب 
الخاص بمدیریة البعثات  الطویسي امكانیة دخول الطلبة الى الموقع االلكتروني

www.dsamohe.gov.jo  لالطالع على النتائج المبدئیة، وفي حال رغب الطالب في االعتراض
علیھ ان یتقدم باعتراض الكترونیا اعتبارا من یوم غد الخمیس ولغایة الساعة الثانیة عشرة لیال من 

في مكتب المستشار الثقافي  وان یسلم الوثائق المعززة العتراضھ 2017/1/14یوم السبت الموافق 
  .في الجامعة التي یدرس فیھا لمدة اسبوع من تاریخ اعالن النتائج المبدئیة

  بترا
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 بدء التسجیل للمنح الدراسیة الھنغاریة
 

أعلن القنصل األردني لدى ھنغاریا المھندس زید نفاع عن فتح باب التسجیل للمنح  الدراسیة في 
خصصات البكالوریوس والدراسات العلیا بدءا من منتصف الشھر الجامعات الھنغاریة في مختلف الت

 .الحالي ولغایة الخامس من اذار داعیا الطلبة الراغبین من االستفادة من ھذه المنح التقدم لھا 
( على الطالب الراغبین والمتمكنین من اجادة اللغة االنجلیزیة: الیوم السبت " بترا"وقال نفاع لـ

التسجیل لمنح ھذه المنح المبادرة التي جاءت نتیجة التعاون ) وكتابة  قواعد ومحادثة وقراءة
 .والصداقة التي تجمع البلدین االردن وھنغاریا وقیادتیھما

منحة بتخصصات البكالوریوس والدراسات العلیا  400واشار الى ان الحكومة الھنغاریة تقدم سنویا 
مین الصحي والسكن او تستبدل مالیا باالضافة مشمولة ھذه المنح بتغطیة المصاریف الدراسیة والتا

دوالر لطلبة مرحلة  500دوالرا شھریا لمرحلة البكالوریوس و 150الى مصروف شھري یقدر ب 
 .الدكتوراه

وشدد نفاع على الطالب المتقدمین للمنح التاكد من تلقي جواب القبول ورقم االنتساب المتسلسل 
تفاظ بھ لحین المقابلة التي ستعقد في عمان من قبل لجان مكونة وطباعة القبول والرقم التسلسلي واالح

من مجموعة من االساتذة الھنغاریین للتاكد من المستوى العلمي للمبتعث واجادة اللغة االنجلیزیة 
 .حیث تعتمد الدراسة في الجامعات الھنغاریة باللغة االنجلیزیة

فترة المحددة للتسجیل مشیرا الى ان التقدیم واكد انھ لن یستطیع اي طالب التسجیل بعد انتھاء ال
للبعثات تتم قبل اعالن نتائج التوجیھي للطلبة االردنیین والھنغاریین، مشیرا الى توافر معلومات اكثر 
في وزارة التعلیم العالي الھنغاریة او السفارة الھنغاریة في عمان حول التخصصات والجامعات 

الراغبین بنشرات عن الدراسة والمنح باللغتین العربیة واالنجلیزیة الھنغاریة وستقوم السفارة بتزوید 
. 

واوضح نفاع ان الطلبة المبتعثین للدراسة خالل السنوات السابقة وما زالوا على مقاعد الدراسة في 
جنسیة من  84الجامعات الھنغاریة حققوا نتائج متمیزة ومنھم من حصلوا على المرتبة االولى على 

 .الجامعات الھنغاریةالدارسین في 
ولفت نفاع الى الجامعات الھنغاریة تتمتع بسمعة عالمیة علمیة متمیزة وتصنف بمستویات عالمیة 
متمیزة على مستوى الجامعات العالمیة وال سیما في التخصصات العلمیة والطب، داعیا الطلبة 

 :المتقدمین لالطالع على التخصصات المتوفرة على الرابط التالي 
 

http://www.tka.hu/docs/palyazatok/20161216_call_for_applications_2017_2
0... 
 

 وتقدیم الطلب عبر الرابط التالي
 

http://www.tka.hu/international-programmes/2966/stipendium-hungaricum  

  2: الدیار ص –طلبة نیوز 
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 كلیات الشریعة لیست مصدرة لإلرھاب إنما الموجھة لصورة اإلسالم الحقیقیة
  

عادل الطویسي، ان قضیة رفع معدالت القبول . ال وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي د عندما ق
بكلیات الشریعة ال یمكن ان توصف بأنھا تفریغ للكلیات من طلبتھا، وان كلیات الشریعة لیست المكان 
المصدر للتطرف بالشكل الذي یتوقعھ البعض، فھو بذلك یفند المالحظات التي قیلت حول رفع 

لحدود الدنیا للقبول ،ال بل، ووضع االمور في نصابھا الشفاف، وھو یؤكد ان التركیز في خریجي ا
تلك الكلیات الھامة، والتركیز على مخرجات ومدخالت الطلبة الذین یتوافدون للدراسة علیھا، فإن 

الرھاب، ذلك یجعل الكلیات محط االنظار والتدقیق في جلب طلبة یدرسون فیھا ھو تأطیر لمفاھیم ا
 .وبث روح االسالم الحقیقیة في نفوس الطلبة 

الحدیث عن ربط كلیات الشریعة باالرھاب لیس وصفا دقیقا ال بل انھ مغالط للواقع، فمن تستقطبھ 
الجماعات االرھابیة كما یقال وینشر ھم الفئة من الدارسین او خریجي التخصصات العلمیة  الدقیقة 

ت الدقیقة، وبعضھم بالطبع من الدارسین في كلیات الشریعة، لكن ربط كالكیمیاء والفیزیاء والھندسا
االرھاب بكلیات الشریعة ھو امر مرفوض ویؤكد نفیھ ورفضھ وزیر التعلیم العالي وھو یقرأ 

 .تداعیات قرار رفع الحدود الدنیا للقبول بالشریعة
لكن الحدیث الذي یدور االن  عدم ربط االرھاب بكلیات الشریعة، ھو امر یجب ان یتفق علیھ الجمیع،

في اطر التعلیم العالي، ھو اعادة النظر بمواد وبرامج ومنھج التدریس بكلیات الشریعة، لجعلھا كلیات 
وھي كذلك بالطبع، ان تحمل رسالة االسالم الحقیقیة لجمیع خریجیھا، وان ال یشذ عن تلك القاعدة، 

في جامعة او مدرسة، الن جمیعنا یعلم، حجم  اي منھم سواء اكان داعیا ام امام مسجد ام مدرسا
التأثیر للخطاب الدیني على نفسیة البشر، الن الخطاب الدیني دوما یخاطب القلب ومن ثم العقل 
فیكون اشد وقعا وتأثیرا بنفسیة الشخص المتلقي، لذا فھؤالء القادمون من رحم الكلیات ھم اناس یجب 

، تضمن عدالة الخطاب ولغتھ ووقعھ، مع ایماننا بأنھ ان یخرجوا على اسس مختلفة موثقة واضحة
یمكن ان یحید اي فرد عن قاعدة االلتزام ویوجھ خطابا یتسم بالكراھیة المرفوضة، لكن االساس 
توحید الخطاب الدیني الملتزم الموثق المبني على اختیار نوعیات رائدة من الطلبة تختار ان تدرس 

 .في كلیات الشریعة 
اثار ردود فعل مختلفة، تعامل معھا وزیر التعلیم العالي بعین الرد على االسئلة ومخاطبة القرار الذي 

اصحاب الرأي في ھذا الموضوع، والرد على تساؤالت الجسم الصحفي، بطریقة البد ان تكون كما 
 .ادیرت عجلة ھذا القرار بشفافیة ومنطقیة ومعلومات حقیقیة 

القرار وعندما یتم البدء بتطبیقھ سیكون مراقبا وخاضعا للتقییم  وكما وعد وزیر التعلیم العالي، فإن
من كافة الجھات المعنیة بھ، حتى یقف الجمیع على مسافة واحدة من القرارات الصحیحة، واال یكون 

 .التراجع عن القرار جریمة ال بل إنھ حق یجب أن یقر في حال ثبت انھ غیر مناسب للواقع 
كل واحد وجھة نظر معینة تجاه أیة قرارت یتم اتخاذھا حق، یجب  ان یناقش القرار وان یحمل

التعاطي معھ بشكل مختلف، لكن الشمولیة بالنظر الى القرارات وسیما تلك المتعلقة باستراتیجیات 
ومناھج وطلبة وجامعات تمس المستقبل الخاص بالطلبة وحیاتھم وسلوكھم ومنطقھم ومفاھیمھم 

 .المختلفة
فاصیل اي قرار وتقییمھا بعد فترة من التطبیق فھذا امر حق یجب ان نكثف الجھد وان یتم مراجعة ت

الن یطبق ویراجع القرار اي قرار بعد مرور فترة زمنیة من اقراره، وھو األمرالذي یجب متابعة 
تطبیقھ من اجل اعطاء كل امر حقھ الكامل، وعلینا ان نتمھل قبل اطالق االحكام جزافا، وعلینا ان 

ى مسافة واحدة، بین ما یقر وبین النتائج المرتقبة، وبین اعطاء فرصة حقیقیة للتقییم نقف عل
 .والمراجعة

  السبت/ 2: الدستور ص
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كلیات الشریعة یجب اال تكون وحدھا، ال بل یجب ان یلحقھا العدید من التخصصات الدقیقة التي تمس 
تقل اھمیة الناس والمواطن وترتبط بواقع الحال وفي حال نجح قرار الشریعة ھنالك تخصصات ال 

یجب ان تلقى ذات االھتمام والتشدید من قبل وزارة التعلیم العالي والقرارات المرتبطة بالجامعات 
  .واصالح التعلیم وتطبیق بنود االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة 
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 2- 2كامل العجلوني یكتب عن تاریخ جامعة الیرموك وأحداثھا 

  
 التل المحامي عبد الرؤوف

  
، غیر مسبوقة في تاریخ الجامعات األردنیة على اإلطالق، وقد 1986أحداث جامعة الیرموك سنة 

أصاب الدكتور كامل العجلوني بنشر كتابھ عن تأسیس جامعة الیرموك وأحداثھا؛ ألن معرفة التاریخ 
عتا كثیرة، ضرورة ماسة لبناء المستقبل، ال سیما وأن أعمال العنف الجامعي التي تحدث في جام

ومتعددة وال بد من مراجعة نقدیة لكل األحداث الماضیة التي ولدت العنف، وأساءت لمؤسساتنا 
التعلمیة، وكذلك ال بد من الوقوف على الواقع المر الذي آلت الیھ المدرسة في األردن من تراجع في 

بوط مستوى التعلیم مخرجات التعلیم، وما آلت إلیھ الجامعات األردنیة الرسمیة والخاصة، من ھ
 .األكادیمي

یجب ذكر الحقیقة، وھي وجود جدار سمیك  1986وقبل الحدیث عن أحداث جامعة الیرموك عام 
وعال بین المجتمع المحلي والجامعات وانعدام التفاعل الذي تجعل الجامعة تعرف ماذا یرید المجتمع 

رید منھ الكثیر والكثیر جًدا وترید منھ المحلي منھا، وماذا ترید الجامعة من المجتمع المحلي، وھي ت
أن یعرف التحدیات التي تواجھ الجامعة سواء كانت تحدیات مادیة، أو تحدیات أدبیة، والمجتمع یرید 
من الجامعة أن یكون الخریجون على قدر كبیر من العلم والمعرفة، واستعمال العقل في كل مشاكل 

وا على مستوى عال من الخلق واالنضباط في السلوك الحیاة، المجتمع یرید من الخریجین أن یكون
العام، وأن یكون لدیھم الشجاعة األدبیة الكافیة لمواجھة مشاكل الحیاة، وإیجاد حل لھا، ألن مجتمعنا 
نبتت فیھ سلبیات كثیرة، وانتشرت فیھ جرثومة النفاق والالمباالة بما یحدث في البلد من تراجع 

مفسدین، كما وجد جدارا بین رئاسة الجامعة وعمداء الكلیات، ومختلف للوراء، ومن تغول الفساد وال
ادارتھا، وجماھیر الطالب التي وجدت الجامعة من أجلھم ألنھم ثروة الوطن، ومورده البشري، 
العامل من أجل إحداث التقدم والتنمیة في الدولة، وأنھ لیس من المعقول أو المقبول أن تتحول جیوب 

المشاكل المالیة للجامعات، ألن العلم یجب أن یكون كالماء والھواء بأزھد  جماھیر الطالب لحل
 .التكالیف، وھو لم یحدث حتى اآلن

كما أن رفع رواتب ومكافأة العاملین في الجامعات على حساب جیوب الطالب والطالبات وجیوب 
مراعاة : اء أمورھم، أيأولیاء أمورھم غیر مقبول، وكلفة الدراسة الجامعیة ال بد أن تناسب دخل أولی

 .المستوى العام المادي ألبناء البلد بصفة عامة
یؤكد مؤلف كتاب تاریخ جامعة الیرموك وأحداثھا، أن العقد األول للجامعة حقق انجازات وسمعة 
طیبة، جامعات أخرى تحتاج ذلك لسنوات وسنوات، فقد تبنت الجامعة سیاسات ناجحة منھا سیاسة 

عیین وتطویر أعضاء ھیئة التدریس وشؤونھم، إذ كانت تعتمد على الكفاءات اإلیفاد للخارج والت
ًا فشیئا  .العلمیة ولیس على أي اعتبار آخر، لكن ھذا النھج بدأ یضعف شیئ

وقد لخص الدكتور علي نایفة، وھو عالم ذائع الصیت في العالم، وكان نائبًا لرئیس الجامعة وقد 
عة الیرموك، برأیھ استعمال الواسطة في إیفاد الطلبة الذین ھم استقال منھا، أسباب التراجع في جام

 .متمیزون، ووسط وضعفاء جًدا
استعمال الواسطة في ترفیعات بعض األساتذة وحصول البعض على امتیازات لنفوذھم ونفوذ 

 .عائالتھم، وھبوط المستوى األكادیمي للطبة المقبولین

 مقاالت 

  الدستور
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على تدریب طالب الھندسة وقد استطاع تأخیرھا  وقال الدكتور علي نایفة إنھ ضد فرض الرسوم
وعند مغادرتھ أقرت كلیة الھندسة والجامعة الرسوم، وكانت القشة التي قصمت ظھر البعیر، 

 .1986والشرارة التي اشعلت احداث جامعة الیرموك، المأساویة سنة 
ات حیة لعدد  كبیر میزة ما كتبھ الدكتور كامل العجلوني عن احداث جامعة الیرموك أنھ جمع شھاد

من الشخصیات العامة في المجتمع المحلي، واساتذة الجامعة، والطلبة الجامعیین الذین كان لھم  دور 
 .1986في تلك األحداث المؤلمة، اثناء وقوعھا عام 

وتركز الشھادة على األسباب الحقیقیة لألحداث، منھا مطالب أكادیمیة، ولیس فیھا مطالب سیاسیة 
، من ھذه المطالب رفع رسوم التدریب لطالب كلیة الھندسة تسعین دیناًرا، فصل عدد على اإلطالق

كبیر من الطالب من الجامعة وإنذارھم، ساعد بتأجیج الغضب من قرار الجامعة، وكذلك أن رفع 
ً من % 70المعدل التراكمي إلى  وعدم التواصل والحوار بین الحركة الطالبیة المتمثلة في % 65بدال

ات الطالبیة ورئاسة الجامعة، جعل عدم الثقة عنوانا رئیسا بین جماھیر الطالب والرئیس الجمعی
وأعضاء ھیئة التدریس بصفة عامة، والطالب كانوا یسعون إلى تحقیق وحدة طالبیة وإیجاد اتحاد 
عام لطالب الجامعة، یستوعب نشاطاتھم وتوجھاتھم العامة، واالتحاد العام للطالب یساعد في 

ص جزء من غضب الطالب في حاالت كثیرة ألنھ یساھم بأحداث التھدئة، وحل المشاكل، امتصا
 .والقدرة على التواصل بحكمة مع أصحاب القرار

في ذلك الوقت حاولت عمادة شؤون الطلبة تحریك الطلبة الیساریین ضد االسالمیین الذین یمثلون 
بالفشل؛ ألن المطالب االكادیمیة التقى  أغلبیة ساحقة من جماھیر الطالب لكن تلك المحاولة باءت

علیھا معظم التوجھات، أن محاولة ضرب االتجاھات بعضھا مع بعض محاولة عقیمة لم یكتب لھا 
 .النجاح في كل جامعات العالم

ا في مواجھتھ للطالب، وعدم قدرتھ على  ً في بعض أقوال الشھود، إن رئیس الجامعة أبدى ضعف
عض الرسمیین بمعنى إني غیر قادر على االستمرار في إدارة األزمة محاورتھم دفعھ ألن یقول لب

وعلیكم استالمھا والسیطرة علیھا وھذا موقف ضعف كان یجب أال یحدث من رئیس الجامعة، وكان 
یجب أن یبدى صالبة أكثر، وأن یتواصل مع القاعدة الطالبیة ویشاركھم نشاطاتھم، األمر الذي لم 

ارة البیروقراطیة، للمؤسسات التعلیمیة الكبرى مصیره الفشل وإیجاد خلخلة یحدث، وھذا یؤكد أن اإلد
 .في المؤسسات التعلیمیة لعدم الحوار البناء بین اإلدارة والقاعدة الطالبیة

 1986حاولت بعض االحزاب والقوى والمنظمات السیاسیة استغالل أحداث جامعة الیرموك عام 
رأي العام أنھا أحزاب ومنظمات فاعلة ومؤثرة وھذا غیر لصالحھا، وأنھا تقف وراءھا لتوھم ال

 .صحیح بصفة عامة
 .وحاول البعض أن یصور الحدث وكأنھ صراع جھوي بین الطالب وھذا أیًضا قد فشل

وما یؤسف لھ أیًضا أن إدارة مؤسسات الدولة في محافظة إربد في ذلك الوقت لم تحاول أن تتفھم ما 
س لھا بعد سیاسي، وكان من المفروض على مؤسسات الدولة في حدث، كانت مطالب أكادیمیة لی

اربد أن تطلب من رئیس الجامعة ما ھي األسباب والمطالب التي جعلت الغضب الطالبي یتصاعد 
أقوى من الرعود وكان یجب أن یجتمع مع القیادات الطالبیة لتستمع لھم وتقف على مطالبھم لحلھا 

 .ھم مع إدارة الجامعة بالحوار والتفا
استطیع أن أقول إن كتاب الدكتور كامل العجلوني وثیقة ھامة اتمنى على كل الجامعات األردنیة 
العامة والخاصة أن تقرأھا بجدیة وتحلل أسباب ما وقع في ذلك الوقت من أحداث ودماء من أجل 

 .وضع الخطط والدراسات لما قد یحدث ال سیما أن األیام حبالى بأحداث جسام
عدام الثقة بین القاعدة الطالبیة العریضة جًدا في الجامعات وإدارات الجامعات مفقودة، وال نعم، إن ان

بد من بناء جسور الثقة، بین كل الطالب واألستاذة وإن فتح ملف التعلیم العالي في األردن أصبح 
  .؛ آمال أن یتقدم من یقرع الجرسواجبا وطنیا
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 تویات التعلیم الجامعي ؟لماذا تراجعت مس: إبراھیم عثمان. د. أ

  
  یوسف عبدهللا محمود

  
ً لعلم . إبراھیم عثمان واحٌد من ُعُمد علماء االجتماع في األردن والعالم العربي. د. أ عمل أستاذا

ً في كتابھ  » ریفيَّ متمّرد«االجتماع في الجامعة األردنیة سنین طویلة، كما عمل في دول الخلیج أیضا
ً عن دار الش  .روق للنشر والتوزیع في عّمانالصادر حدیثا

 
 . حدیث یتمیز بالصراحة والشفافیة. یحّدثنا عن انطباعاتھ حول مستویات التعلیم الجامعي في األردن

 
ً في تراجع مستویات التعلیم الجامعي في األردن، وال « ً أساسیا لعبت سیاسة التمییز واإلقصاء دورا

بالعودة إلى معاییر اختیار عامة لدخول التعلیم الجامعي، یمكن العودة إلى إحیاء التعلیم الجامعي إال 
معاییر موضوعیة تحقق حق المساواة والمواطنة الواحدة، سواء من حیث اختیار الطلبة أو أعضاء 

 .»ھیئة التدریس
 

 191المرجع السابق ص
 

زون الذاكرة إعادة بناء التعلیم المدرسي والتحّول فیھ من مخ«من  - في رأیھ –وحتى یتم ذلك ال بّد 
 .»إلى تنمیة مھارات التفكیر المنطقي والعلمي

 
إبراھیم عثمان ھو إحدى سلبیات التعلیم المدرسي ال في األردن فحسب بل في جمیع . ما أشار إلیھ د

 .أقطارنا العربیة
 

 .ما زال أسلوب الحفظ والتلقین ھو المسیطر على العملیة التعلیمیة في مدارسنا
 

وفي نقد . بداعیة وتشجیع التفكیر النقدي یكادان یغیبان عن مناھجنا الدراسیةتنمیة المھارات اإل
 :جريء لتدھور البیئة التعلیمیة الجامعیة یقول ھذا األستاذ األكادیمي 

 
ً، تتأثر بمحیطھا « ً قیادیا ً ریادیا الجامعة جزء من المجتمع، وفي البلدان العربیة بدل أن تلعب دورا

وبھذا ساھمت الرّدة إلى التجمعات األولیة في إحیاء وتعزیز العشائریة االجتماعي، تتكیف معھ، 
والجھویة في الجامعات، كما أّدى التمییز ومحاوالت االستحواذ واإلقصاء إلى حرمان الجامعة ممن 

 .190ص» یستحقون دخولھا طلبة كانوا أم معلمین
 

ً أو شبھ غائب عن ج امعاتنا العربیة، عكس ما ھو سائد في مع األسف ما زال ھذا الدور الریادي غائبا
 !الجامعات األوروبیة واألمریكیة المرموقة 

 
ً كھذا أّدى إلى ھذا التراجع إن في المستوى التعلیمي أو البحثي، والمؤسف أن  وبالضرورة فإن واقعا

 !ھذا التراجع مستمر إلى اآلن 
 

 السبت/ 6: ص الرأي 
  



  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 

20 

معرفة جیدة «إلى أھّمھا وھي وفیما یتعلق بخصائص عضو ھیئة التدریس الضروریة یشیر المؤلف 
 186ص. »بمیدانھ ومتابعتھ ولتطوراتھ، والتمسك بأخالقیات المھنة ومھارات االتصال والتوصیل

 
وھي ظاھرة تشترك فیھا الجامعات العربیة بصورة  –وفي نقد الذع لسلوك بعض أساتذة الجامعة 

 186ص. »بوا كشرط للنجاحیشیر إلى أن بعض ھؤالء یطلبون من الطلبة شراء كل ما كت –عامة 
 

 ً ً أثناء مناقشة «: وبصراحة تخالطھا المرارة یضیف عالم االجتماع ھذا قائال كنت أخجل أحیانا
ً أن یقع فیھا  .الرسائل من أعضاء ھیئة تدریس یقعون في أخطاء ال یفترض الطالب مبتدأ

 
ع المفاھیم وعالقتھا التي كثیرون منھم لیس لدیھم التكوین المعرفي الالزم، من ھذا سوء التعامل م

 187ص. »تشكل ضمن منطق المعرفة
 

 كیف تمت عملیة اختیار أمثال ھؤالء لیكونوا أعضاء تدریس في الجامعة ؟: والسؤال ھنا
 

 ھل ھي المحسوبیة ؟ ھل ھي القبلیة والعشائریة ؟
 

ن حتى أكثر من ھذا فالمؤلف یشیر إلى سلوكیات غیر الئقة ببعض أعضاء ھیئة تدریس جامعیی
ومقابل ذلك . یقبلون من بعض طالبھم األثریاء أن یقدموا لھم خدمات ال یجدر بأستاذ جامعي أن یقبلھا

 !فالنجاح مضمون 
 

ُخرى، والكل یدركھا، وقد أشار ھذا  بالطبع ھنا ال یُعمم، وھي ظاھرة موجودة في جامعات عربیة أ
ً علیھا ال أوّد ذكرھا  !البروفسور إلى امثلة كان شاھدا

 
ینتقد الوالءات واالنتماءات التي .. ینتقد المؤلف معاییر اختیار أساتذة الجامعة التي كان یعمل فیھا

ً ما تخترق معاییر الكفاءة   !كثیرا
 

ً تھیمن على بیئة التعلیم الجامعي  .وبعد، لقد َعّرى ھذا األستاذ األكادیمي عیوبا
 

لمحیطھا االجتماعي في كثیر من األحیان  انتقد خضوع الجامعة. »أخالقیات المھنة«انتقد غیاب 
 !والتكیف معھ بدل أن تفرض علیھ ضرورة التكیّف لمعاییرھا ھي 

 
في الختام وحتى نتجاوز ھذه السلبیات فإنني أدعو إلى تفعیل مفردات التربیة الوطنیة في مدارسنا 

 .»المواطنة«قیم  وفرض منھاج ھذه المادة على طالب مدارسنا منذ سّن مبكرة حتى تتعّزز لدیھم
 

ً على العصبیات العشائریة والقبلیة والجھویة، فینشأ  مفردات التربیة الوطنیة ھي التي تقضي مستقبال
ً بمواطنیتھ التي تكسبھ االحترام والتقدیر  .الطالب معتزا

 
  .قادرة على تقویم السلوك وتعمیق الحّس الوطني في النفوس» التربیة الوطنیة«
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 دي موسى یعاني من نقص في األدوات الطبیة رغم المطالبات المستمرة من مركز صحي وا
المركز یزود بأقل من احتیاجاتھ رغم أنھ یخدم شریحة .. قبل ادارتھ ومدیریة الصحة للوزارة

مركز صحي وادي موسى یعاني من نقص في األدوات الطبیة رغم المطالبات ...واسعة من 
المركز یزود بأقل من احتیاجاتھ رغم أنھ .. الصحة للوزارةالمستمرة من قبل ادارتھ ومدیریة 

 .یخدم شریحة واسعة من المواطنین وبعض زوار مدینة البترا
  

  رئیس الوزراء االسبق العین سمیر الرفاعي یفتتح الخمیس المقبل قاعات جدیدة خدماتیة لمقر
رئیس الوزراء . انالقاعات یستخدمھا المواطنین بالمج.. النائب السابق امجد المسلماني

االسبق العین سمیر الرفاعي یفتتح الخمیس المقبل قاعات جدیدة خدماتیة لمقر النائب السابق 
  .القاعات یستخدمھا المواطنین بالمجان.. امجد المسلماني

 
  یقمن بالھروب من بیوت كفالئھن بغیة العمل » جنسیة الفلبینیة«عامالت منازل وتحدیدا من

الفنادق تشغل ھذه العامالت دون التأكد من االوراق الثبوتیة على ..  في فنادق خمسة نجوم
یقمن بالھروب من بیوت كفالئھن » جنسیة الفلبینیة«عامالت منازل وتحدیدا من ...الرغم من 

الفنادق تشغل ھذه العامالت دون التأكد من االوراق .. بغیة العمل في فنادق خمسة نجوم 
مسؤولي ھذه الفنادق انھن ھاربات ومعمم علیھن من المراكز  الثبوتیة على الرغم من معرفة

...  
  

  
  

 زوایا الصحف 

 الرأيعین 
  



  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 

22 

  
  
  
 

  نفت السفارة األمیركیة ما نسب للسفیرة ألیس ویلز، حول تحذیرھا لألردن بانقطاع الدعم
وقالت في بیان أمس، إن الخبر الذي یحمل ھذه التصریحات . المالي األمیركي عن المملكة

، "عبر مواقع إلكترونیة یبدو أن معظمھا یعمل خارج األردن"، مشیرة إلى أنھ نشر "زائف"
وكان الخبر الذي نفتھ السفارة زعم أن ". أن جمیع ما ورد في ھذا الخبر عار عن الصحة"و
برنامج المساعدات االقتصادیة للمملكة من واشنطن كان مقابل تطمینات ووعود أردنیة "

 ".بالسیطرة على العاصمة السوریة دمشق
  

 امل داخل معمل لقص الحجر بمنطقة الحزام الدائري في عمان أمس، وذلك جراء توفي ع
سقوط صخرة علیھ، أثناء عملھ في المعمل، حیث توفي فورا نتیجة إصابتھ بكسور وجروح 

حسب الدفاع المدني، فقد تم تحریر جثة المتوفى باستخدام معدات اإلنقاذ . بالغة بالجسم
 .بشیر الحكوميالمتخصصة وأخلیت إلى مستشفى ال

  
  تعرضت إحدى دوریات مكافحة التھریب التابعة لدائرة الجمارك أمس لحادث تدھور أثناء

الحادث أسفر عن إصابة ثالثة من كوادر . مطاردتھا سیارتین تحمالن مواد مھربة في العقبة
الدوریة كانت سیطرت على . الجمارك بجراح متوسطة أثناء قیامھم بالواجب الرسمي

األولى، وتبین أنھا تحمل مالبس مھربة، فیما حدث التدھور أثناء مطاردة السیارة السیارة 
 .الثانیة

  
  

  
  

  ھبة الكاید : إعداد 

 زواریب الغد
  


