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  لي والبحث العلميبتنظیم من إدارة مكافحة المخدرات ووزارة التعلیم العا

  األردنیة" تشارك في االجتماع التنسیقي لعمداء كلیات الفنون واإلعالم"

شاركت الجامعة  -آیھ العبادي 

االردنیة  في االجتماع التنسیقي 

لعمداء كلیات الفنون واإلعالم من 

الجامعات الرسمیة واألھلیة 

نظمتھ مدیریة االمن العام / إدارة 

اون مع مكافحة المخدرات بالتع

وزارة التعلیم العالي والبحث 

  . العلمي

ویأتي االجتماع  لبحث أوجھ التعاون فیما یتعلق بسبل توعیة الشباب والمجتمع من أخطار المخدرات 

وإشراك مؤسسات المجتمع المدني في حفظ األمن الوطني وحمایتھ من اآلفات المختلفة التي تھدد 

  .المجتمع

خدرات العمید أنور الطراونة عدة محاور   خالل االجتماع تحدث فیھا وناقش مدیر إدارة مكافحة الم

عن تاریخ اإلدارة،  واألعداد التي تم التعامل معھا من قبل اإلدارة سواء من المدمنین أو المتعافین أو 

المتعاطین أو المروجین خالل ھذه السنة والسنوات السابقة، إلى جانب الجھود التي تبذلھا اإلدارة في 

یل حمایة المجتمع واألمن الوطني من ھذه اآلفة وطرق تعزیز التعاون ما بین اإلدارة  ومؤسسات سب

  .المجتمع المدني واألكادیمي

 أخبار الجامعة

  /أخبار األردنیة
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وبین الطراونة مدى  اھتمام الدولة األردنیة بمكافحة المخدرات من خالل اإلجراءات األمنیة 

ً أن كافة الوحدات والوقائیة اتجاھھا ووضع  خطط واستراتیجیات توعویة ووقائیة و عملیاتیة، مؤكدا

الشرطیة واإلداریة ذات االختصاص تعمل بنسیج واحد بالتعاون مع األجھزة األمنیة والجھات 

  . الرسمیة والمدنیة من أجل دحض الجریمة ومنع وقوعھا

وأشار الطراونة إلى دور اإلدارة في حمایة األرواح والمقدرات من خالل منع الترویج للمخدرات   

تعاطیھا وتوعیة المجتمع األردني من خطورتھا من خالل سلسلة من البرامج والفعالیات التوعویة و

  . التي تعقد في الجامعات والمدارس ومؤسسات المجتمع المختلفة

وأضاف الطراونة أن مدیریة األمن العام تلتزم  بمبادئ واضحة واساسیة تقوم على احترام حقوق 

لنصوص التشریعیة وعلى مسافة واحدة من الجمیع،  لتحقیق أفضل اإلنسان وتطبیق القانون وا

ً دور أقسام اإلدارة المنتشرة في المملكة وكوادرھا البشریة  المعاییر الدولیة المعنیة بذلك، مبینا

  .المؤھلة ووظائفھا

ن واطلع الطراونھ عمداء الكلیات  على طبیعة النشاطات والفعالیات التي تعد من الجانب الوقائي م

ً إلى  خالل المحاضرات والمعارض والزیارات واللقاءات مع كافة مؤسسات المجتمع المدني، أضافة

أھمیة زیادة التنسیق والتعاون مع الجامعات وتنفیذ مقترحات لحمایة الشباب من مخاطر آفة 

  .المخدرات

ارة بإیالئھا بدوره بین مندوب وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي حسام صالح الدین دور الوز

مشكلة اإلدمان أھمیة قصوى ذلك بالتنسیق مع كافة الشركاء إلیجاد أفضل الحلول واألسالیب 

ً أن المجتمع الطالبي یعد بیئة مناسبة لنشر الوعي وتحصین األجیال من االنزالق  لمكافحتھا، مضیفا

  . في مستنقع المخدرات
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ً وذكر أن زیادة النشاطات الالمنھجیة واالھتمام باأل عمال التطوعیة والمبادرات الطالبیة ودعمھا مادیا

ً ومراقبة المحیط الجامعي من أھم األسالیب لمكافحة المخدرات وزیادة التوعیة في المجتمع  ومعنویا

  .  الطالبي

من جانبھم ناقش عمداء الكلیات بجملة من االقتراحات التي تسھم في تعزیز الشراكة والتعاون مابین 

ات التعلیمیة وضرورة تكاتف الجمیع لمساندة الجھود المبذولة من قبل العاملین في االدارة والمؤسس

  . اإلدارة لیتمكنوا من أداء واجبھم على أكمل وجھ

وخرج المشاركون خالل االجتماع بمجموعة من التوصیات كان أبرزھا العمل على تشجیع الطلبة  

وعمل مسابقات بین طلبة الكلیات إلنتاج  على انتاج مشاریع تتعلق بالتوعیة من آفة المخدرات ،

أفضل فیلم قصیر وأفضل صورة معبرة عن ھذه اآلفة المدمرة ، والعمل على اضافة مناھج علمیة 

ُدریس للطلبة ، اضافة الى المبادرات الشبابیة المتنوعة في ھذا  بالتنسیق مع ادارة مكافحة المخدرات ت

  وكلیات الفنون واالعالم لتنفیذ مضامین المقترحات. الجانب ، واعتماد ضابط ارتباط من االدارة
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  مركز االعتماد وضمان الجودة یعقد

  "مھارات البحث العلمي ألعضاء ھیئة التدریس "

عقد مركز االعتماد  -آیھ العبادي

وضمان الجودة في كلیة األمیر الحسین 

بن عبدهللا الثاني  للدراسات الدولیة  في 

عنوان " الجامعة األردنیة دورة ب

مھارات البحث العلمي" استھدفت فیھا 

   . أعضاء الھیئة التدریسیة

وتھدف الدورة بحسب رئیسة شعبة التطویر في المركز مادل العكور إلى التعریف بأھمیة البحث 

العلمي ، والتمیز بین المناھج البحثیة المختلفة، إضافة إلى  اختیار منھج علمي یناسب مشكلة 

ً في مجال تخصصھالدراسة، و كیفیة    .تطبیق المھارات وأتقان كتابة ورقة علمیة بحثیھ كال

وتضمنت الدورة التي حاضر فیھا الدكتور محمد الزیود من كلیة العلوم التربویة عدة محاور منھا ؛ 

 ً الطریقة المثالیة إلعداد األبحاث، واألسس والقواعد الواجب مراعاتھا في كتابة البحث العلمي مشیرا

  .فیة اختیار الموضوعات و صیاغة العنوان والمقدمة المناسبة لھإلى  كی

ونوه الزیود إلى  األخذ بعین االعتبار أھمیة  دراسة العینة واختیارھا؛ وكیفیة صیاغة األسئلة 

والفرضیات الخاصة بالدراسة  ومعرفة التحلیل اإلحصائي للبیانات و اختیار أداة المناسبة لھا، إلى 

ة توثیق المراجع عند كتابة  البحث العلمي،  واألسلوب األمثل  لكتابة محتواه جانب ضرورة مراعا

  .واستخالص النتائج والتوصیات والمقترحات

  ار األردنیة/أخب
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یشار إلى أن الدورة جاءت بمشاركة فاعلة من قبل أعضاء الھیئة التدریسیة والتي غطت جوانب  

لعملیة األكادیمیة والعلمیة  للمجتمع شاملة  في عملیة كتابة البحث العلمي لما لھ ضرورة وتأثیر في ا

  . والجامعة
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سمو األمیر حمزة بن الحسین یرعى انطالق فعالیات المؤتمر الدولي الرابع للمواد العازلة 

  وتطبیقاتھا الخمیس

 

یرعى صاحب السمو الملكي األمیر حمزة بن الحسین المعظم انطالقة فعالیات  - سناء الصمادي 

 The 4th International Symposium"ابع حول المواد العازلة وتطبیقاتھاالمؤتمر الدولي الر

on Dielectric Materials and Applications" الخمیس المقبل الثاني من أیار، بمشاركة ،

  عالمیة واسعة

المؤتمر الذي سیعقد ألول مرة في األردن بالتعاون مع جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة وجامعة 

األھلیة بدعم من صندوق البحث العلمي في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، یھدف إلى  عمان

إتاحة المجال ألعضاء ھیئة التدریس وطلبة الدراسات العلیا في الجامعات األردنیة االطالع على آخر 

  .األبحاث والتطورات في مجاالت علوم المواد العازلة وتطبیقاتھا

سیشارك فیھ بحسب رئیس اللجنة التحضریة الدكتور محمود الحسین ما یزید ویسعى المؤتمر الذي  

) مشارك ونخبة من العلماء المتخصصین في مجاالت الفیزیاء والكیمیاء وعلوم المواد من 100على (

) دولة من آسیا وافریقیا وأوروبا، إلى توفیر منصة لتبادل اآلراء العلمیة في آخر تطورات 15(

  .اد وتطبیقاتھاأبحاث علوم المو

وقال الحسین إن المؤتمر یشكل فرصة لتعمیق التعاون العلمي بین علماء الجامعة األردنیة وأقرانھم 

في ھذا العلم المتطور، وإتاحة الفرصة أمام طلبة الدراسات العلیا بالجامعات األردنیھ التواصل مع 

قدراتھم العلمیة، و كذلك بناء علماء عالمیین في ھذا التخصص إلكسابھم معارف جدیدة وتطویر 

شراكات استراتیجیة ما بین العاملون في البحث العلمي في الكلیة والباحثین ونظرائھم العالمیین 

  .لخدمة البحث العلمي ورفعتھ

  /طلبة نیوز/عمون10/الرأي ص:/الحقیقة الدولیة/المدینة نیوزأخبار األردنیة/الغد الكتروني
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) بوسترا في 40) ورقة عمل، و(30وسیقدم المشاركون في جلسات المؤتمر على مدار ثالثة أیام  (

كل أھمیة كبیرة في حیاة اإلنسان، التي تعد دلیال على الحضارات اإلنسانیة مجال علم المواد التي تش

  .في العصور القدیمة كالعصر الحجري والبرونزي والحدیدي و أشباه الموصالت

أنھ وفي بدایة النصف الثاني من القرن   2016وتبرز أھمیة المؤتمر الذي تأسس في المغرب عام 

المواد التي تصنع یومیا، مما أثر في حیاة اإلنسان، وانعكست العشرین ظھرت عشرات اآلالف من 

على أسلوب حیاتھ حیث أصبح یعیش في قریة صغیرة، مما  دعا إلى  ضرورة التعرف على آخر 

  .المستجدات التي حققتھا علوم المواد في ھذا الشأن

عة العلوم والتكنولوجیا وعلى ھامش أعمال المؤتمر سیتم تنظیم مدرسة لطلبة الدراسات العلیا في جام

في  ونوالمشارك ونسیقوم مجموعة من العلماء المدعوعلى مدار یومین تبدأ الیوم الثالثاء، حیث 

  المؤتمر بتقدیم محاضرات للطلبة في اساسیات علوم المواد.
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  "ردنیةفنا تزور الزاویة الروسیة في "األدیبة نتالیا باریسواأل

   

یة نتالیا باریسوفنا المتخصصة باالدب االردني والعربي الزاویة زارت الدكتورة االدیبة الروس

الروسیة في الجامعة االردنیة والتقت مدرسات اللغة فیھا د. تتیانا و د. كاترین ود. اینا كما زارت 

   . مركز اللغات فیھا ورحب بقدومھا المدیر الدكتور زیاد قوقزه ونائبھ الدكتور ابراھیم

  .ال المركز و برامجھ االستراتیجیةواستمعت الیجاز عن اعم

  .ورافق الدكتورة نتالیا نائب مدیر المركز الثقافي الروسي الدبلوماسي ایلدار

.   

 

 

  

 

  عمون
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  غنیمات تؤكد أھمیة تعزیز المشاركة الحزبیة للشباب بما یعبر عن توجھاتھم
  

نیمات أھمیة تعزیز أكدت وزیر الدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غ
المشاركة الحزبیة للشباب بما یعبر عن توجھاتھم وتطلعاتھم للمرحلة القادمة، وبما یسھم في تحقیق 

  التعددیة السیاسیة والتنوع في االتجاھات والبرامج الحزبیة.
ً من  وأشارت غنیمات خالل برنامج جلسة علنیة الذي یبث على قناة المملكة والذي التقت خاللھ عددا
طلبة الجامعات ضمن محور اسأل الحكومة الیوم الثالثاء في الجامعة األردنیة، إن مشروع النھضة 

ً من العملیة السیاسیة واالقتصادیة والتطوعیة.   یحتاج إلى جھد وشباب یندمج ویكون جزءا
وقالت إن الثقة وفجوة الثقة بین الحكومة والمجتمع نسعى لسدھا والحد من حجمھا وتحقیق تقارب 
للمصلحة الوطنیة العلیا بین الحكومة والمجتمع، مشیرة الى ان تراكم السیاسات الخاطئة على مدى 
السنوات الماضیة أسھم في االزمات والظروف الصعبة التي تراكمت وتجمعت واوصلتنا إلى ھنا 

  والتي تحتاج لعدة سنوات للتغلب علیھا وحلھا لیلمس المواطن التحسن.
كومة لإلصالحات االقتصادیة وتحسین البیئة التشریعیة لالستثمار ومكافحة ولفتت إلى مواصلة الح

الفساد إضافة إلى تخفیف الضغط على االقتصاد وتحسین حیاة المواطن واالرتقاء بأوضاعھ 
المعیشیة، مؤكدة أن الحكومة لدیھا ادوات واضحة الستعادة الثقة مع المواطن ابرزھا تقدیم 

  یة تظھر التقدم والسیر في االتجاه الصحیح.االنجازات وفق ارقام حقیق
 ً وبینت وجود اجراءات لوقف الھدر في المال العام والتجاوزات، إلى جانب استرداد الحكومة أمواال
في عدد من القضایا، وعالجت التجاوزات التي وردت في تقریر دیوان المحاسبة األخیر، مؤكدة أن 

ومكافحة الفساد الى القضاء خالل الربع االول من العام  مجموع القضایا التي حولتھا ھیئة النزاھة
قضیة وتحویل ملف تزویر االعفاءات الطبیة الى القضاء تحقیقا لتوجیھات جاللة  91الحالي بلغت 

  الملك لكسر ظھر الفساد.
وقالت غنیمات ان مشروع الحمایة االجتماعیة یسعى لتحسین الواقع المعیشي للمواطن وتفعیل شراكة 

عیة اساسھا تكریس مبدأ التكافل وتحقیق فكرة دولة االنتاج لتساعد الطبقات الفقیرة وتمكینھا من مجتم
  االعتماد على الذات.

الف اسرة  25وحول برنامج الدعم التكمیلي الذي سیطبقھ صندوق المعونة الوطنیة، اكدت انھ یضم 
ات یتم شمولھا ألول مرة، جدیدة في شھر رمضان المبارك والذي سیشمل االسر الفقیرة ضمن فئ

  وھو توصیف جدید لألسر التي تستحق المعونة التكمیلیة ولیس بالضرورة عائالت فقیرة ال تعمل.
وقالت ان مشروع التربیة االعالمیة یھدف لتعلیم المستویات التعلیمیة في صفوف السابع والثامن 

ستقاء المعلومة الصحیح، وتعلیمھم والعاشر كیفیة استثمار التواصل االجتماعي لیكون فرصة وأداة ال
كیفیة التعامل مع المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل االجتماعي والتفكیر النقدي لالستفادة من 

  تقییم المعلومة قبل نشرھا.
واشارت حول الملف السوري إلى أن موقف المملكة یصب في مصالحنا الوطنیة واننا نرید ان نصل 

ریا وھناك بعض الصعوبات التي تواجھ عملیات التبادل التجاري والتي یعمل الى حل سیاسي في سو
  االردن على حلول جذریة لھا لمصلحة التاجر والمواطن االردني.

 شؤون جامعیة ومحلیة

  المقر نیوز
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وتطرقت غنیمات الى جوانب دولة القانون واالنتاج والتكافل، الى جانب ملفات مكافحة الفساد 
قامت بھا الحكومة لتعزیز حمایة المال العام وتحقیق وتعزیز الشفافیة والنزاھة واخر االجراءات التي 

  مزید من االستقاللیة للقضاء وللمؤسسات التي تنظر بقضایا الفساد.
وحول صفقة القرن والقضیة الفلسطینیة شددت غنیمات ان الءات الملك الثالثة واضحة حول 

نب، وسیواصل األردن دوره التوطین والوطن البدیل والقدس، وان ال تنازل عن الثوابت في ھذا الجا
بموجب الوصایة الھاشمیة على المقّدسات اإلسالمیّة والمسیحیّة في القدس الى جانب االستمرار خلف 

  مواقف جاللة الملك.
وختمت غنیمات ان الحكومة تعي حجم التحدیات التي یعیشھا المواطن االردني، مشیرة الى الوقوف 

  م الضغوطات والتحدیات التي تواجھنا ونتكاتف لحلھا.في صف المواطن واھتماماتھ وان نعي حج
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  یتوج ببطولة الكرامة« طائرة الدرك«
  

ظفر منتخب قوات الدرك بلقب بطولة الكرامة للكرة الطائرة التي نظمتھا دائرة النشاط الریاضي 
   .بجامعة الطفیلة التقنیة

  
 )24- 26) (18-25وبواقع ( 0/2وجاء ذلك عقب تغلبھ على منتخب الجامعة األردنیة بنتیجة 

   .بالمباراة النھائیة التي جرت أمس بقاعة المجمع الریاضي بجامعة الطفیلة
  

وفي الختام سلم د. محمد خیر الحوراني رئیس جامعة الطفیلة الكأس للفائز والمیدالیات للفریقین 
، فیما أشرف على وتكریم الحكام: عالء الحساسنة، محمد الشقارین، عالء القمول ویحیى الرواشدة

  البطولة ابراھیم الرفوع
  

  الرأي الكتروني
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  الطلبة األردنیون في روسیا یدعمون مواقف الملك تجاه القدس

  
  

أكد الطلبة االردنیون في موسكو في ختام االسبوع االردني "نشامى االردن"، والذي اقامتھ الرابطة 
مھم لمواقف جاللة الملك االردنیة في جامعة الصداقة بین الشعوب في موسكو الیوم الثالثاء، دع

  عبداهللا الثاني اتجاه القضیة الفلسطینیة والمقدسات اإلسالمیة والمسیحیة في مدینة القدس. 
  

وعرض الطلبة في الحفل الذي حضره السفیر االردني في روسیا امجد العضایلة، فیلما وثائقیا یتناول 
وكرم السفیر العضایلة  .القصى المباركارتباط الھاشمیین تاریخیا ودینیا بمدینة القدس والمسجد ا

عددا من الطلبة االردنیین في ختام الحفل الذي تضمن فقرات فنیة وصور عن التراث والتاریخ 
   .مختلف دول العالم االردني بحضور حشد كبیر من طلبة الجامعة من 

  
ل على مستوى وكان الطلبة االردنیون في جامعة بیلغورود، جنوب روسیا، قد حققوا المركز االو

الثقافات العالمیة في الجامعة، واقاموا حفال موسیقیا، الى جانب معرض احتوى على ازیاء شعبیة 
  .بدویة اردنیة

  

  الرأي الكتروني
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  »تحدید حدود دنیا لقبول الطلبة األجانب یخالف نظام شؤون الوافدین 

  
    الموضوع غدا لمناقشة یجتمع الیوم او »التعلیم العالي  

  
مصادر عن توجھ مجلس التعلیم العالي لوضع تعلیمات تنظم عملیة قبول الطلبة كشفت  - حاتم العبادي

الوافدین سواء المقبول بموجب التبادل الثقافي او على مقعد االستقطاب، بحیث تحدد تلك التعلیمات 
الحدود الدنیا لمعدالت قبول ھؤالء الطلبة، بعدما الغى المجلس االستثناءات من معدل القبول من 

  ة العامة للقبول في الجامعات لمرحلة البكالوریوسالسیاس
  
وبحسب المصادر، فإن الحدود الدنیا، التي ستتضمنھا التعلیمات المنوي وضعھا، ستشمل مرحلة  

 .البكالوریوس والماجستیر والدكتوراة، إذ یعقد المجلس غدا االربعاء جلسة لمناقشة الموضوع
اكي المعمول بھ بنظام معادلة الشھادات االجنبیة وأوضحت ان التوجھ الذي سیدرسھ المجلس یح

   .بالنسبة للطلبة االردنیین من حیث الفكرة
  

،والصادر  2018وتقول المصادر ان وضع التعلیمات یستند الى نظام شؤون الطلبة الوافدین لسنة 
،الذي  2018لسنة ) 17)(من قانون التعلیم العالي والبحث العلمي رقم  13(و( 4بموجب المادتین (

یصدر وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي، بناء على تنسیب لجنة شؤون «نص في آخر مادة لھ 
  الطلبة الوافدین، التعلیمات الالزمة لتنفیذ احكام ھذا النظام

  
وبحكم أن التعلیمات، یجب ان ال تخالف النظام الذي بموجبھ صدرت، فإن نظام شؤون الطلبة  

قبول خاص)، ان یلتزم  )الطالب الوافد المبتعث او على مقعد االستقطاب  الوافدین یشترط سواء على
وبحسب السیاسة العامة للقبول الجامعي  .باسس القبول والقرارات التي یصدرھا مجلس التعلیم العالي

،التي یجب ان یلتزم الطالب الوافد بھا، فإنھا الغت االستثناءات من المعدالت، ما  2020- 2019للعام 
وتنص المادة  .ان یلتزم بالحدود الدنیا المنصوص علیھا، وإال سیكون ھنالك مخالفة للنظامیوجب 

الثالثة من نظام شؤون الطلبة الوافدین، في الفقرة (أ) على الشروط الواجب توفرھا في الطالب 
دة المرشح للتبادل الثقافي: بأن ال یحمل الجنسیة االردنیة ومرشحا من جھة موفدة وناجحا في شھا

الدراسة الثانویة العامة او ما یعادلھا الصادرة عن الجھة المختصة في الدولة الموفد منھا ومصادق 
علیھا حسب االصول وتكون دراستھ للحصول على الدرجة العلمیة او المؤھل العلمي ال تقل مدتھا 

   .العاليعن فصل دراسي واحد وان یلتزم بأسس القبول والقرارات التي یصدرھا مجلس التعلیم 
  

في حین اسقطت الفقرة (ب) من المادة نفسھا شرطا واحدا لقبول الطالب على مقعد االستقطاب وھو 
ان یكون مرشحا من جھة وافدة، اي انھا اشترطت االلتزام بأسس القبول والقرارات التي یصدرھا 

لطلبة األجانب یخالف مجلس التعلیم العالي، والتي من ضمنھا الحدود الدنیا تحدید حدود دنیا لقبول ا
   .نظام شؤون الوافدین لمعدالت القبول

  
 2020-2019یشار الى أن مجلس التعلیم العالي الغى من السیاسة العامة للقبول للعام الجامعي 

،االستثناءات من معدالت القبول المخصصة للطلبة غیر االردنیین، والتي تمكن الطلبة غیر االردنیین 
طبیة، حتى لو كان معدلھ اقل من الحد االدنى المطلوب بخمس عالمات، االلتحاق بالتخصصات ال

(عالمة بحد أعلى في الجامعات الرسمیة والخاصة، الى جانب  15وفي باقي التخصصات (
(مقعد لقبول طلبة غیر اردنیین في الجامعات الرسمیة تحت مظلة واسعة (المصلحة  100تخصیص (

  الرأي الكتروني
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وابقى المجلس على  .فذة لطلبة ال یوجد لدیھم المبرر للقبولالوطنیة العلیا)، والتي قد تكون نا
(مقاعد في كل جامعة لقبول طلبة غیر اردنیین العتبارات تقتضیھا المصلحة الوطنیة  5تخصیص (

العلیا، یكون قبولھم مرتبطا بقرار من مجلس امناء الجامعة، مع التأكید على ان ذلك ال یشمل االردني 
وبموجب االستثناءات التي كانت موجودة في السیاسة العامة للقبول للعام  .الذي یحمل جنسیة أخرى

الماضي، فإن الطالب االجنبي یستطیع االلتحاق بجامعة اردنیة خاصة في تخصص الحد االدنى 
-2002،(%إال ان ھذا لم یكن ممكنا في العام  50،(%حتى لو كان معدلھ اقل من ( 60للقبول فیھ (

ویرى مراقبون ان  .(%او ان یكون ناجحا 50اء ان ال یقل المعدل عن (،إذ نص االستثن 2003
المطلوب من مجلس التعلیم العالي لتحدید حدود دنیا لمعدالت القبول الطلبة غیر االردنیین، بدایة 

وبحسب السیاسة العامة للقبول، فإن الحد االدنى للقبول في  .تعدیل النظام، ومن ثم وضع تعلیمات
،(%وفي الھندسة والعمارة، والصیدلة،  85میة في تخصصي الطب وطب االسنان (الجامعات الرس

(%وفي التمریض، والعلوم الطبیة المساندة، وعلوم  75(%وفي الشریعة ( 80والطب البیطري (
(%في الھندسة  80اما في الجامعات الخاصة: ( %).60،(%ولباقي التخصصات ( 70التأھیل (

(%في التمریض، والعلوم الطبیة المساندة، وعلوم  70ي الشریعة و ((%ف 75والعمارة،والصیدلة و(
  .(%لباقي التخصصات 60(%في القانون و( 65التأھیل و (
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  دراسة: تزاید أعداد الطلبة االردنیین بالجامعات الروسیة
  

یین كشفت دراسة أصدرھا المكتب الثقافي االردني في موسكو عن تزاید الفت في أعداد الطلبة االردن
من  2019طالبا العام  1332لیقفز الى  2018/2019بالجامعات الروسیة للعام الدراسي الحالي 

طالبا یدرسون على نظام القبول المباشر  936وبینت الدراسة ان  .2017طالبا في العام  1098
مختلف منحة سنویا ل 120طالبا على نظام المنح المقدمة من الحكومة الروسیة، والمقدرة بنحو  386و

ویتزاید عدد الطلبة  .الدرجات الجامعیة، فیما یدرس طالب اردني واحد فقط على نظام التبادل الثقافي
وتعتبر جامعات  .االردنیین في اقلیم موسكو واقلیم سانت بطرسبرغ واقلیم سارتوف بشكل ملحوظ

ة (میفي) وسارتوف كبردینا ومردوفیا وبنزا والقرم والصداقة بین الشعوب والوطنیة للبحوث النووی
   .وفارونیج اكثر الجامعات جذبا للطلبة االردنیین

  
من جانبھ ارجع السفیر االردني في روسیا أمجد عضایلة ھذه الزیادة لما تتمتع بھ الجامعات الروسیة 

جامعة  18مؤسسة تعلیمیة عالیة من بینھا  633من سمعة اكادیمیة مرموقة، حیث یوجد في روسیا 
ً ج 500ضمن أفضل     .امعة عالمیا

  
وأضاف العضایلة في تصریح الیوم الثالثاء، أن السفارة تولي أھمیة كبیرة للطلبة األردنیین الدارسین 
ً، حیث من مھامھا تقدیم الرعایة والخدمة لھم وحل مشاكلھم االكادیمیة  في روسیا االتحادیة عموما

السفارة على التفاعل والمشاركة في وأكد العضایلة حرص  .والحیاتیة الیومیة وغیرھا من المشكالت
النشاطات التي تنظمھا الجامعات الروسیة للطبلة األجانب فیھا، مبینا ان السفارة تزود ضمن 
امكانیاتھا للطلبة األردنیین بمختلف المقتنیات الشعبیة والحرفیة التقلیدیة األردنیة إلبراز اسم األردن 

   .في ھذه النشاطات
  

تكریم الطلبة المتمیزین في الجامعات الروسیة وتحرص على اللقاء بھم  كما تعمل السفارة على
وبھیئاتھم التدریسیة لمؤازرتھم، لیعكسوا الصورة الناصعة للمستوى دراسة: تزاید أعداد الطلبة 

   .االردنیین بالجامعات الروسیة التعلیمي المتمیز لألردن
  

ثمان، ان المكتب الثقافي یسعى الى تكوین بدوره قال الملحق الثقافي االردني في موسكو حسام ع
قاعدة بیانات عن الطلبة االردنیین لوضعھا امام المھتمین والباحثین واصحاب القرار في المملكة 

واضاف ان قاعدة البیانات تعمل على تسھیل الوصول  .لإلفادة منھ في كافة المجاالت والدراسات
اء سنوات الدراسة، بالرغم من الصعوبات التي تواجھ للطلبة وتذلیل العقوبات التي قد تواجھھم اثن

  المكتب بالحصول على معلومات من الجامعات الروسیة، وتحفظ بعضھا على اعطاء المعلومات
  
ویوفر المكتب تقاریر لذوي الطلبة االردنیین عن سیر دراسة ابنائھم، وجملة من الخدمات المتعلقة  

 .االردن، وطلبات التبادل الثقافي بین جامعات البلدینبطلبات جامعات روسیة لالعتراف بھا في 
ووفق العثمان فإن ھناك اھتماما الفتا من قبل الجامعات في روسیا لكسب اعتراف االردن بھا، 
كجامعات معتمدة یتاح للطلبة االردنیین الدراسة فیھا، مبینا انھ ومنذ بدایة العام الحالي تقدمت ست 

 .اف من قبل وزارة التعلیم العالي والبحث العلميجامعات روسیة بطلبات االعتر

  الرأي الكتروني/بترا
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: خفض نسبة المدرسین األجانب ال یؤثر على تصنیف الجامعات.. وال نخشى 24الزعبي لـ االردن

  المعاملة بالمثل
  
  
  

أكد رئیس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي، الدكتور بشیر الزعبي، أن قرار الھیئة بتخفیض نسبة 
یئات التدریس ال یؤثر على تصنیف الجامعات األردنیة، حیث أن الھیئة سمحت بوجود األجانب في ھ

  نسبة عاملین من غیر األردنیین أیضا.
  

إن الھیئة ال تخشى من التخوفات من "المعاملة بالمثل"، وذلك نظرا لعدم  24وقال الزعبي لـ االردن
منھا الجامعات أعضاء ھیئة تدریس  وجود مدرسین أردنیین یعملون في جامعات الدول التي تستقطب

"وھم في الغالب یحملون الجنسیات العراقیة والسوریة والمصریة واغلبھم في التخصصات الطبیة 
  نظرا لعدم وجود مدرسین أردنیین یحملون نفس التخصص".

  
یھا ولفت إلى أن الجامعات األردنیة مطالبة بالمساھمة في التنمیة االجتماعیة بالمناطق الموجودة ف

وذلك من خالل تعیین مدرسین من تلك المناطق أو من المحافظات األخرى الكسابھم الخبرات 
الالزمة للعمل، مختتما حدیثھ بالقول "لیس من الضروري أن یكون المدرس خریج جامعة أجنبیة كي 

  یعمل في األردن".

  24جو
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  مؤھالتالزعبي: على مؤسسات التعلیم العالي إعطاء أولویة لتنمیة المھارات وال
  

مندوبا عن وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم العالي والبحث العلمي، الدكتور ولید المعاني، افتتح رئیس 
ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي الدكتور بشیر الزعبي، امس األول االثنین في عمان، ملتقى 

والذي نظمتھ نقابة المھندسین تعزیز التنافسیة في القطاع الھندسي من خالل االعتمادیة العالمیة، 
االردنیین بالتعاون مع اتحاد المنظمات الھندسیة في الدول االسالمیة، بحضور نقیب المھندسین 
المھندس أحمد سمارة الزعبي وامین عام النقابة المھندس محمد أبو عفیفة، ورئیس اتحاد المنظمات 

مي االردني وشركة االتصاالت االردنیة الھندسیة المھندس فرحان الشمري، وبدعم من البنك االسال
اورانج كراع حصري للملتقى، وبمشاركة كوكبة من الخبراء والمختصین ممثلي جامعات ومعاھد 

  ومؤسسات حكومیة وخاصة من دول مختلة.
وأشار الدكتور بشیر الزعبي إلى أن وزارة التعلیم العالي وھیئة االعتماد تحرصان على الدوام على 

لملكیة السامیة التي تؤكد ان االردن منارة للعلم والمعرفة، من خالل مساھمتھ المباشرة تبني الرؤى ا
في بناء القدرات البشریة واالصالح الشامل لعملیة التعلم والتعلیم وتجوید مخرجات منظومة التعلیم 

لوصول العالي والتمكین من التحول الى مجتمع المعرفة باعتباره الطریق الى المستقبل المشرق وا
  بالمؤسسات التعلیمیة الى التنافسیة العالمیة.

ولفت إلى أنھ ولكي تبقى مؤسسات التعلیم العالي قادرة على المنافسة عالمیا، فإن من واجب تلك 
المؤسسات اعطاء االولویة لتنمیة المھارات والمؤھالت لمواكبة التقنیات الحدیثة، موضحا ان الھیئة 

مع المعاییر الدولیة فیما یتعلق بالبرامج الھندسیة وذلك من اجل  استخدمت معاییر قیاس تتماشى
تطویر المجاالت المعرفیة ومخرجاتھا التعلیمیة لكافة التخصصات الھندسیة إضافة إلى تجمیع تلك 

  التخصصات تحت سبع مسمیات ھندسیة.
ا عقدت اجتماعا وأضاف الدكتور الزعبي ان الھیئة االمریكیة العتماد برامج الھندسة والتكنولوجی

لعدد من ھیئات اعتماد البرامج الھندسیة في عدد من دول العالم في واشنطن واصدرت اتفاقیة تحت 
وقعت علیھا تلك الھیئات من أجل تبادل االعتراف باالعتماد في » Washington Accord«مسمى 

  . Washington Accordالتخصصات الھندسیة ، ویعتبر االردن اول دولة عربیة تنضم لالتفاقیة 
من جانبھ، قال نقیب المھندسین المھندس أحمد سمارة الزعبي، إن النقابة وبعقدھا مثل تلك الورشات 
والملتقیات تھدف الى تحفیز ودعم وتطویر القطاع الھندسي فیما یتعلق بتصدیر الخدمات الھندسیة من 

لواقع الخدمات االستشاریة لتحقیق خالل ایجاد افاق جدیدة للعمل الھندسي وتعزیز القدرة التنافسیة 
التمیز واالبداع واالنتاجیة على الصعیدین الداخلي والخارجي، اضافة الى اطالع المھندسین على 
احدث المستجدات والنظم والمعاییر الھندسیة العالمیة لتعزیز قدراتھم التنافسیة وتوفیر برامج دولیة 

  تتالءم مع حاجات القطاع الھندسي.
رئیس اتحاد المنظمات الھندسیة في الدول االسالمیة، المھندس فرحان الشمري، دور  بدوره، ثمن

  نقابة المھندسین االردنیین ومشاركتھا الفاعلة في االتحاد.
وفي نھایة حفل االفتتاح، كرم نقیب المھندسین المھندس أحمد سمارة الزعبي الدكتور بشیر الزعبي 

كریم رئیس اتحاد المنظمات الھندسیة في الدول االسالمیة، مندوب وزیر التعلیم العالي، كما تم ت
والرعاة المشاركین والداعمین.

  13الدستور ص:
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  مجلس التعلیم العالي یتجاوز دوره

    
  د.انیس الخصاونة

  
تتمتع الجامعات الرسمیة بموجب القانون بشخصیات اعتباریة ذات استقالل مالي وإداري ، وھذا 

بیعة عملھا التي تقتضي تعیین كوادرھا اإلداریة واألكادیمیة االستقالل منح للجامعات نظرا لط
بأسالیب تمكنھا من الوصول ألفضل الكفاءات وأجودھا أداء، وبعیدا عن اآللیات البیروقراطیة التي 

  تركز على المؤھالت الورقیة والشھادات التي أضحت سھلة المنال والحوزة. 
  

ت إتاحة الفرصة لحاملي الشھادات العلیا والعاطلین عن وفي الوقت الذي نعتقد فیھ بأن على الجامعا
العمل للتقدم للعمل في كوادرھا التدریسیة والمنافسة على الشواغر التدریسیة في مؤسساتنا التعلیمیة، 
فإن اختیار وتعیین المدرسین في الجامعات ینبغي أن یستند للكفاءة والقدرة والمھنیة .الجامعات لیست 

  بطالة وإنما مكانا للتعلیم والبحث العلمي وتأھیل الطلبة لسوق العمل.مكانا المتصاص ال
  

- 4-11مجلس التعلیم العالي برئاسة األستاذ الدكتور ولید المعاني أوصى في جلستھ المنعقدة بتاریخ 
بضرورة تبني الجامعات الرسمیة لبعض اإلجراءات التي من شأنھا خلق فرص عمل  2019

وراه والمتعطلین عن العمل .من ھذه اإلجراءات: تخفیف أو إیقاف للحاصلین على درجة الدكت
اإلبتعاث للطلبة على حساب المنح في التخصصات التي یتوفر فیھا أردنیین، واإلعالن عن الشواغر 
األكادیمیة من خالل دیوان الخدمة المدنیة فقط.ونحن إذ ندرك أن ھذه التوصیات لیست ملزمة 

دھشة لتوصیات تتعارض مع القوانین والتشریعات الناظمة لشؤون التعلیم للجامعات فإننا نعبر عن ال
  العالي والجامعات األردنیة. ونورد ھنا بعض جوانب التعارض مع ھذه القوانین:

  
) من قانون الجامعات األردنیة الذي ینص 3تتعارض توصیات المجلس مع المادة (  - 1

ت استقالل مالي وإداري ولھا بھذه الصفة حق على"تتمتع الجامعة الرسمیة بشخصیة اعتباریة ذا
تملك األموال المنقولة وغیر المنقولة، وإجراء التصرفات القانونیة جمیعھا...الخ".ماذا بقي من 
استقاللیة الجامعات إذا كان تعیین الكوادر اإلداریة أصبح بید دیوان الخدمة المدنیة وھا ھي الشواغر 

.ھل أصبحت الجامعات مجرد دوائر حكومیة یتم رفدھا بالكوادر وفق األكادیمیة یبدوا أنھا ستلحقھا؟ 
مسطرة دیوان الخدمة المدنیة الذي یعتمد في التعیین على الشھادة والمؤھل الورقي أكثر من اعتماده 

  على الكفاءة والجدارة الفنیة؟
  
الجامعات ) من قانون 3أ) بند(16توصیات مجلس التعلیم العالي تتعارض مع منطوق المادة( - 2

األردنیة الذي ینص على"یتولى مجلس العمداء تعیین أعضاء ھیئة التدریس في الجامعة وترقیتھم 
وتثبیتھم ونقلھم من فئة إلى أخرى..الخ". والسؤال المشروع ھنا ھل سیتولى دیوان الخدمة المدنیة 

  داریین فیھا!مھام مجلس العمداء في تعیین أساتذة الجامعات بعد أن وضع یده على تعیین اإل
  
أ) من قانون الجامعات األردنیة  25تتعارض توصیات مجلس التعلیم العالي مع مضمون المادة( - 3

% من موازنتھا ألغراض اإلیفاد فكیف یمكن فھم 2والتي تنص"تخصص الجامعة ما ال یقل عن 

  عمون

 اعالنات
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أن اإلیفاد توصیة المجلس بخفض أو إیقاف اإلیفاد في بعثات علمي لنیل درجة الدكتوراه ،علما ب
یشكل القناة الحیویة الرئیسة التي تجدد دماء أساتذة الجامعات وتمكن الكلیات المختلفة من اإلبتعاث 
في التخصصات الدقیقة التي تحتاجھا وللجامعات المرموقة التي تختارھا ،ال أن یفرض علیھا من لم 

  یكن للجامعة أي دور في اختیار تخصصھ أو مكان دراستھ!
  

الذي نتفھم الضغط الذي یواجھھ وزیر التعلیم العالي والحكومة من أجل استیعاب اإلخوة وفي الوقت 
حملة الدكتوراه المتعطلین عن العمل ،ومع أننا نعتقد بأن من حقھم أن یجدوا فرص عمل مناسبة فإننا 
نسجل باستغراب كبیر أن یتم التأثیر على الجامعات من خالل سحب صالحیاتھا لإلعالن وملئ 

شواغر األكادیمیة عن طریق دیوان الخدمة المدنیة. نعتقد أن ذلك یتعارض مع ما تدعوا إلیھ وزارة ال
  ومجلس التعلیم العالي لرفع الجودة في مخرجات الجامعات.

  
قانون الجامعات األردنیة لم یمضي على إقراره من الجھات التشریعیة سوى بضعة شھور وال أعلم 

  ي في ھذا الخطأ الجسیم. كیف وقع مجلس التعلیم العال
  

یكفي أن أشیر ھنا إلى أن دیوان الخدمة المدنیة ووزارة التعلیم العالي عممتا قبل أیام على الجامعات 
الرسمیة أن تعیین ما اصطلح على تسمیتھم بالفئة الثالثة من الموظفین(العمال والحرفیین) من غیر 

یة سیتخلى عن تعیینات ھذه الفئة المصنفین سیعود للجامعات وأن دیوان الخدمة المدن
للجامعات.عجیب ذلك وهللا أن یعاد للجامعات تعیین العمال ممن ال یحملون شھادة الثانویة العامة في 

  حین یسلب من الجامعات تعیین األساتذة وأعضاء الھیئة التدریسیة فیھا واعجبي.
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 اعالنات

 24الرأي ص:
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 43/الدستور ص:8الرأي ص:
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  بیادر وادي السیر –صبحي سعدالدین غوشھ  -
  
  دیوان آل الحمصي –صبیح انور "محمد خیر" الصفدي  -
  
  مأدبا –رغدة بطرس زاید الزوایدة  -
  
  السماكیة –ع قلھ مخائیل ابراھیم الحجازین  -
  
  الرابیة –فارس علي حسن السید النفیعي العتیبي  -
  
  العبدلي –ماري خلیل ابراھیم اللدعة  -
  
ّس  -   الزرقاء الجدیدة –ناصر فرح عوض مون
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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ي في عمان مراد كاراغوز زار امس عشائر التركمان ابناء النغنغیة في بلدة الحصن السفیر الترك
بمحافظة اربد، واكد الطرفان خالل الزیارة على عمق العالقات بین االردن وتركیا. زیارة السفیر 
رافقھ فیھا دبلوماسیون اتراك وووفد من مكتب التعاون والتنسیق التركي (تیكا) ومركز "یونس امرا" 

لثقافي التركي. كاراغوز حرص على التأكید خالل الزیارة على ان "القبائل التركمانیة في األردن ا
  تشكل جزًءا ال یتجزأ من المجتمع األردني، وانھا تشكل رابطة خاصة مع تركیا".

  
مركز التدریب بنقابة الصحفیین نظم على مدى الیومین الماضیین وبالتعاون مع المركز الوطني 

ً". لحقوق اال ً وأردنیا نسان، دورة بعنوان "المعاییر الدولیة لحریة الرأي والتعبیر وحدودھا دولیا
  الدورة وجلساتھا اشتملت على تطبیقات عملیة حول تعامل القضاء مع قضایا المطبوعات والنشر.

  
ؤید تستضیف نقابة الصحفیین األردنیین حالیا وفدا من نقابة الصحفیین العراقیین برئاسة نقیبھا م

الالمي، حیث یتم خالل الزیارة البحث في أوجھ التعاون بین النقابتین وبما یعزز العالقات بین البلدین 
الشقیقین. الوفد اإلعالمي العراقي یلتقي خالل الزیارة ایضا عددا من المسؤولین االردنیین في اطار 

  التاكید على عمق العالقات بین الشعبین.
  

ید العمال العالمي، الذي یصادف الیوم، ینظم الملتقى الوطني الئتالف بمناسبة الیوم العالمي لع
األحزاب والقوى الیساریة والقومیة والنقابات العمالیة المستقلة مسیرة جماھیریة تحت شعار "تعدیل 
قانون العمل وإقرار حریة التنظیم النقابي". المسیرة تنطلق عند الخامسة مساء من أمام مكتبة أمانة 

 وسط البلد إلى الساحة الھاشمیة، وتنتھي بتجمع تلقى فیھ كلمتان لالئتالف واالتحاد.عمان ب

 زواریب الغد
  

 زوایا الصحف 


