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تحصل ( األردنية)في ( الهندسة والعلوم وتكنولوجيا المعلومات)تخصصات في كليات 
   على االعتماد الدولي

 

وال تزال الجامعة  -فادية العتيبي 

األردنية متصدرة المشهد، ومحدثة 

الفرق، بعد أن شكلت من جديد عالمة 

فارقة في مسيرة التعليم العالي 

األردني، وتحقق السبق في عدد جديد 

من اإلنجازات التي مكنتها من ترسيخ 

العلمية مكانتها التعليمية واألكاديمية و 

على خارطة التعليم العالي، وتتخذ 

موقعا متقدما ضمن قائمة التصنيفات العالمية بين مثيالتها على المستوى المحلي واإلقليمي 

 .والعالمي

العلوم، والهندسة، والملك عبد اهلل الثاني لتكنولوجيا )جهود بذلها األكاديميون واإلداريون في كليات 

نتهى االنسجام وحس المسؤولية وصوال إلى الهدف المنشود في الحصول تقاسموها بم( المعلومات

 Accreditation) على االعتماد الدولي من قبل مجلس اعتماد الهندسة والتكنولوجيا األمريكي

Board for Engineering and Technology) (ABET)  التي تشكل واحدة من أعرق شهادات

 أخبار الجامعة

    3األنباط ص   -الدستور االلكتروني -الرأي االلكتروني  -بترا

 11/2/3512                          ربعاءاأل          نيوزطلبة  – األردنيةأخبار  –هال أخبار  -السوسنة -المدينة نيوز -عمون
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ذه الكليات الشروط والمتطلبات الالزمة لنيلها، األمر الذي االعتماد العالمية، بعد أن استوفت ه

 .سينعكس إيجابا على مكانة الجامعة المتفردة على الصعيد المحلي والدولي

ففي كلية الهندسة، حصلت أربعة برامج أكاديمية تطرحها الكلية على االعتماد الدولي من قبل  

برنامج البكالوريوس في الهندسة المدنية، وبرنامج البكالوريوس في الهندسة الصناعية )المجلس هي 

 .(وبرنامج البكالوريوس في هندسة الحاسوب و برنامج البكالوريوس في هندسة الميكاترونكس

قسم الفيزياء )في حين حققت كلية العلوم إنجازًا نوعيًا عالميًا بحصول قسمين من أقسام الكلية وهما 

على االعتماد الدولي من قبل هيئة االعتماد األمريكي للعلوم ( وقسم الجيولوجيا البيئية والتطبيقية

ل الجامعات الدولّية التي ، لتكون بذلك من أوائ(ABET) ، التابع لـANSAC التطبيقية والطبيعية

 .تحصل على هذا االعتماد

 أما كلية الملك عبد اهلل الثاني لتكنولوجيا المعلومات، فبعد أن حازت على االعتماد الدولي من قبل

(ABET)  (بكالوريوس أنظمة المعلومات الحاسوبية)و( بكالوريوس علم الحاسوب)لبرنامجي  ،

تكنولوجيا معلومات )لبكالوريوس الثالث الذي تطرحه في تخصص تمكنت أخيرا من اعتماد برنامج ا

، لتكون بذلك أول كلية متخصصة بتكنولوجيا المعلومات في األردن تنفرد بالحصول على (األعمال

 . (ABET )االعتمادية لجميع برامج البكالوريوس التي تطرحها من قبل

سعادتهم واعتزازهم بهذا اإلنجاز الذي وفي تصريحات صحفية لهم، أعرب عمداء الكليات عن مدى 

يشار إليه بالبنان، والذي جاء نتاج آلية عمل مدروسة نفذت بمنتهى الجدية والمهنية، أفضت في 

الجامعة ( بأم الجامعات) نهاية المطاف إلى تحقيق هذا اإلنجاز، وقد خرج بصورة مشرفة تليق 

 .األردنية
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أبو غنيمة، إن حصول الكلية على االعتمادية ألربعة من  وقال عميد كلية الهندسة الدكتور علي 

برامجها لم يكن باألمر الهّين وقد جاء حصيلة جهود مخلصة ركزت على إجراء تقييم شامل لجملة 

المعايير والسياسات التي يشترط تحقيقها للحصول على االعتماد، ومن هذه المعايير  الخطط 

تدريسها، والبنية التحتية للكلية من قاعات ومختبرات،  الدراسية ووصف المواد الدراسية، وطرق

ومستوى أعضاء الهيئة التدريسية ومؤهالتهم العلمية ورتبهم األكاديمية، والخدمات التي تقدم للطلبة، 

 .ومستوى الطلبة ممن هم على مقاعد الدراسة أو ممن تخرجوا وتقييم أدائهم في سوق العمل

على عاتقها وضع وتطوير معايير عالية الجودة للتعليم الهندسي  اتخذت (ABET)وأضاف أن هيئة

عاًما، وقد منحت  برامج الكلية األربعة السابقة الذكر اعتمادا كامال لست ( 58)منذ أكثر من 

 .سنوات، وهي المدة األقصى لالعتماد وفق تقرير نتائج االعتماد التي وردت  رسميا

جاز النوعي، تكون برامج سبعة أقسام في كلية الهندسة قد حققت وأوضح أبو غنيمة أنه وبهذا اإلن

أحد أهم معايير االعتماد الدولية المعتمدة في التعليم الهندسي، وُتعامل شهادات خريجي هذه األقسام 

حصلت ثالث برامج  4102مثل أي شهادة في جامعة أمريكية معتمدة، مشيرا إلى أنه وفي عام 

الهندسة الكيميائية والبكالوريوس في الهندسة الكهربائية والبكالوريوس في  البكالوريوس في)أخرى هي 

 .(ABET ) على االعتماد الدولي من قبل( الهندسة الميكانيكية

في حين، قال عميد كلية العلوم الدكتور فؤاد كتانة، إن إدارة الكلية وضعت موضوع االعتماد على 

ز، حيث بذلت كافة كوادرها المعنية جهوًدا كبيرة للحصول على سلم أولوياتها من أجل التطوير والتمي

وتبنت منهجّية واضحة لتحقيق متطلبات جودة عملية التعّلم من خالل المراجعة . هذا االعتماد الدولي

كما تّم تشكيل لجان استشارية في أقسام الكلية تتكون من ممثلين عن الصناعات . والتقييم المستمر

والشركات الحكومية والخاصة المختلفة وجهات التوظيف والخريجين لمراجعة  المحلية والنقابات

 .أهداف هذه األقسام ومخرجاتها التعليمية لتلبية حاجة السوق المحلي
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وأضاف كتانة أّن هذا االعتماد سيحّقق اعترافًا دوليًا بجودة البرامج المعتمدة في الكلية، وهو ما يعزز 

والتحسين المستمر لعملية جودة التعليم، األمر الذي يدفع بالكلية على المضي عمليات التقييم الذاتي 

قدما في استكمال متطلبات الحصول على االعتماد الدولي لألقسام األخرى حيث سيكون هنالك زيارة 

 .لقسمي الكيمياء والعلوم الحياتية في شهر تشرين الثاني من هذا العام ( ABET ) لوفد

ُتعنى في تطوير معايير عالية الجودة للتعليم الجامعي، قد منحت برنامجي  ( ABET) وأكد كتانة أن

، وهذا 4148الفيزياء والجيولوجيا اعتمادا لستة سنوات وهي المدة األقصى لالعتماد وحتى العام 

ذين القسمين، اإلنجاز النوعي العالمي المرموق يعكس مدى تحقيق أهم معايير االعتماد الدولية في ه

 .حيث سُتعامل شهادات خريجي هذين القسمين مثل تلك الصادرة عن جامعة أمريكية معتمدة

إلى ذلك، أكد عميد كلية الملك عبد اهلل الثاني لتكنولوجيا المعلومات الدكتور أمجد هديب تطلعات 

ى الدوام إلحداث ثورة الكلية المستمرة نحو التميز والتفرد ومواكبة تغيرات العصر، فهي تثابر عل

تكنولوجية ومعرفية من خالل إعداد كوادر تعليمية قادرة على المنافسة في سوق العمل، وتوفير برامج 

     .أكاديمية ومختبرات مجهزة، ما يسهم في مواكبتها لكل ما يستجد في عالم تكنولوجيا المعلومات

، جعلها تحتل ( ABET) في الكلية من قبلوقال إن اعتماد كافة برامج البكالوريوس التي تطرح 

المرتبة األولى بين مثيالتها من كليات تكنولوجيا المعلومات المحلية، وتوازي العالمية أيضا بعد أن 

أضحت هذه البرامج معتمدة عالميا، مؤكدا أن هذا االعتماد يشكل رصيدا إضافيا يسجل في تاريخ 

اتب متقدمة في قائمة التصنيفات العالمية ومشيرا إلى إنجازات الكلية الحافل، ويدفع بها إلى مر 

ضمن أفضل الجامعات العالمية في التخصص الدقيق ( 181-110)حصول الكلية على المركز

العالمي، بعد أن كانت تحتل  QS حسب تصنيف" علم الحاسوب وأنظمة المعلومات الحاسوبية"

 .العام الماضي في التصنيف ذاته( 281-210)المركز 
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االعتمادية الدولية أكسبه أعلى ( تكنولوجيا معلومات األعمال)وأضاف هديب أن منح  برنامج  

معايير الجودة العلمية التي تتناسب ومتطلبات سوق العمل من جهة، ومتطلبات الطامحين في إكمال 

 التي تضمن في أن يكون  المنتج (ABET) دراساتهم العليا من جهة أخرى، وهنا تكمن قوة  الـ

التعليمي أال وهو الطالب، قادرا على العمل ضمن المعايير التي وضعها مجلس االعتماد، األمر 

 .الذي سيرّوج لخريجي الكلية  للعمل في كبرى مؤسسات التكنولوجيا العالمية

مسيرة التميز لن تتوقف عند هذا الحد بحسب هديب الذي أشار في حديثه، وضمن تطلعات الكلية 

إلى عزمها على استحداث برامج جديدة  تواكب آخر المستجدات التكنولوجية، حيث  المستقبلية،

أمن )و( علم المعلومات )يجري العمل حاليا على إعداد ثالثة برامج بكالوريوس في تخصصات 

 .(الذكاء االصطناعي)، (المعلومات
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 دراسة تؤكد ضعف تأثير مؤسسات المجتمع المدني في عملية إرساء الديمقراطية

 

هرت دراسة بحثية لمشروع أظ

إن تأثير مؤسسات ": قرارنا"

المجتمع المدني في عملية إرساء 

الديمقراطية في األردن ما زال 

ضعيًفا، والكثير منها غير فعال 

رغم أن عدد ودور تلك 

المؤسسات نما بشكل كبير في 

الساحة السياسية خالل األعوام 

 .األخيرة

تمع المدني النشطة في الدعوة الديمقراطية ولعب أدوار وأوضحت الدراسة أن معظم منظمات المج

 .المراقبة في درجات مختلفة، تفتقر إلى التعليم السياسي والمدني

جاء ذلك خالل مؤتمر عقده مركز الدراسات االستراتيجية بالجامعة األردنية، اليوم الثالثاء، اطلقت 

المجتمع المدني في األردن من أجل تدعيم مؤسسات "فيه نتائج الدراسة التي جاءت تحت عنوان 

، في مدرج كلية األمير الحسين بن عبداهلل الثاني "زيادة التأثير في عمليات التغير الديمقراطي

 .للدراسات الدولية

 11/2/3512                                                  ربعاءاأل                                    -عمون -  7الغد ص  -بترا
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وحضر حفل إطالق الدراسة، رئيس الجامعة الدكتور عبدالكريم القضاة، وسفيرة االتحاد األوروبي 

لدى عمان ماريا هادجيثيو دوسيو، والسفيرة االسبانية لدى المملكة أرنثاثو بانيون دافالوس، وعدد من 

 .أعضاء الهيئتين التدريسية واألكاديمية

، الممول من االتحاد األوروبي والوكالة اإلسبانية "قرارنا"ُيشار إلى أن الدراسة هي جزء من مشروع 

 .للتعاون اإلنمائي الدولي

من  221إن الدراسة التي تضمنت جمع معلومات من : وقال مدير المركز الدكتور زيد عيادات

منظمات المجتمع المدني، تهدف إلى تعميق دور المجتمع المدني في المساهمة بالعملية الديمقراطية، 

م عملية اإلصالح باألردن نحو توطيد الديمقراطية، وتعزيز دمج السياسات الوطنية وعمليات ودع

 .صنع القرار

وأشار إلى أن الدراسة تتضمن تقييًما للسياق الحالي واالحتياجات الرئيسة لمنظمات المجتمع المدني 

لومات الناخبين، وتوعية ، وهي التربية المدنية، ومع"قرارنا"في المجاالت ذات الصلة بأهداف مشروع 

الجمهور بأدوار البرلمان واللجنة االنتخابية المستقلة، وتعزيز دور المرأة والشباب في الحياة السياسية، 

 .ومراقبة االنتخابات المحلية، والمراقبة البرلمانية، وبناء االئتالف

يعتبر فريدا من نوعه، " رارناق"إن مشروع : من جهتها، قالت السفيرة االسبانية أرنثاثو بانيون دافالوس

وخاص بالنسبة للسفارة، لمساهمته بتعزيز اإلصالح السياسي والتحول الديمقراطي في األردن، مشيرة 

 .إلى ان المشروع تم إطالقه كمكون مصاحب لعملية اإلصالح السياسي في األردن

حداث الت غير الديمقراطي، وتعزيز وأكدت دوسيو، أهمية مشروع قرارانا في دعم الثقافة السياسية وا 

الحوكمة الديمقراطية في األردن، مشيرة إلى األوراق النقاشية الملكية التي أكدت في مضامينها أهمية 

إن مؤسسات المجتمِع المدني : وقال الدكتور القضاة. بناء ديمقراطية أردنية فعالة تقوم على التشاركية

ة، ليس على المستويين االقتصادي واالجتماعي تنهض بدوٍر كبيٍر في تعزيِز قوة الدولة المدني
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نما أيًضا في إطاِر الدفاِع عن الحقوق والحريات وتعزيز قيِم المواطنة والعمِل المدني،  فحسب، وا 

مضيًفا أن الحديث عن التغيِر الديمقراطي ال يستقيم من دون تأكيد دوِر مؤسسات المجتمِع المدني 

 .في هذا المجال

إن الدراسة تضع األسس : في مركز الدراسات االستراتيجية روان فضايل" قرارنا"وقالت مديرة مشروع 

الالزمة لتصميم برنامج تدريبي شامل، ينفذه المركز اعتباًرا من الشهر الحالي، وان البرنامج سيبني 

 .منظمة مجتمع مدني من جميع أنحاء المملكة في مواضيع مختلفة 411قدرات أكثر من 

تواجه عقبات مختلفة لتوحيد "ج الدراسة، أظهرت أن منظمات المجتمع المدني وحول تفاصيل نتائ

الجهود من خالل إنشاء تحالفات بسبب عوامل، مثل التنافس أو الروابط الشخصية التي تحكم 

 .عالقاتها

وفيما يتعلق باآلليات التي تستخدمها منظمات المجتمع المدني للتأثير على عملية صنع القرار 

الديمقراطية في األردن، بينت الدراسة، أن هناك عدًدا محدوًدا من المنظمات التي تلعب دور والعملية 

 .مراقبة أداء الحكومة أو البرلمان أو العمليات االنتخابية

بالمئة من  24على سبيل المثال، ووفًقا لألرقام التي تم الحصول عليها، لم يشارك "وأضافت 

األنشطة المتعلقة باالنتخابات البلدية أو البرلمانية، بينما شارك  منظمات المجتمع المدني من قبل في

 .بالمئة في هذه األحداث 15

بالمئة من منظمات المجتمع  18وحول الطرق المستخدمة للتأثير على صنع القرار والتغيير، أفاد 

الندوات  المدني بأنهم استخدموا أدوات مثل أنشطة التوعية التي تستهدف مجموعات معينة من خالل

بالمئة قامت بتنظيم اجتماعات محددة مع الشركاء لزيادة نفوذهم،  42والمحاضرات والمؤتمرات، و

بالمئة  9بالمئة تستخدم وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي إلحداث التحول، و 01و

 .تستخدم طريقة حمالت كسب التأييد لزيادة التأثير في مواضيع محددة



 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
 األردن 11203  أنعم( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

11 

ت التي تواجه تلك المنظمات أثناء تأدية مهامها، أشارت الدراسة إلى أن ثلثي وبالنسبة للعقبا

المنظمات ال تواجه صعوبات في الحصول على الموافقات الالزمة لتنظيم وتنفيذ أنشطتها، بينما أفاد 

 .بالمئة يواجهون صعوبات متوسطة 02بالمئة بأنهم يواجهون صعوبات كبيرة، و 5

 25نظمات لتمكينها من تحقيق أهدافها وأنشطتها، أوضحت الدراسة أن وفيما يخص احتياجات الم

بالمئة إنها بحاجة إلى مساعدة في  42بالمئة أفادت بأنها بحاجة إلى دعم مالي، بينما قالت 

 .بالمئة بحاجة إلى تدريب وتأهيل كوادرها 04الوصول إلى داعميها، و

نطقة الوسطى أفادوا بأنهم بحاجة إلى دعم مالي وتابعت الدراسة أن أغلبية ممثلي المنظمات في الم

لتمكينهم من تحقيق أهدافهم والقيام بأنشطتهم أكثر من المنظمات في المناطق الشمالية والجنوبية، 

 .فيما أكد ممثلو المنظمات حاجتهم أكبر لتدريب وتأهيل كوادرهم الخاصة في المنطقة الجنوبية

ظهرت نتائج الدراسة أن المنظمات في المناطق الشمالية وفيما يتعلق بالوصول إلى الداعمين، أ

 .والجنوبية بحاجة إلى التواصل مع مؤيدي المنظمات أكثر من المنطقة الوسطى
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 اإلسعافات األولية واإلنعاش القلبي

نظمت قائمة الكرامة في  -آية العبادي

الجامعة األردنية بالتعاون مع مديرية 

غرب عمان ورشة عمل /الدفاع المدني

توعوية باإلسعافات األولية والتخطيط 

 .القلبي شارك فيها عدد من الطلبة

وتناولت  الورشة التي عقدت بواقع 

عدة موضوعات  تسع ساعات تدريبية

دورة اإلسعافات األولية واإلنعاش : منها

 .القلبي والرئوي إضافة لدورة تخطيط القلب، قّدمها محاضرون ومسعفون من مديرية الدفاع المدني

وبّين المالزم أول محمد الحوراني أن الهدف من هذه المحاضرات التوعوية إكساب المشاركين 

المهارات واألساليب الحديثة في السالمة العامة والقواعد العامة لإلسعافات األولية؛ مشيرًا إلى عدد 

 .قائية المنزليةمن الموضوعات  التوعوية والتثقيفية المتعلقة بكيفية إجراء اإلسعافات األولية والو 

بدوره، تحّدث الوكيل علي الجعافرة عن الرعاية الفورية التى تقدم للمصاب قبل وصوله الدفاع 

المدني، وكيفية تقديم اإلسعافات األولية بطريقة صحيحة  بحيث تساعد في عدم انتكاس حالة 

 .وليةالمصاب، منّوهًا بأهمية اإللمام باإلجراءات البسيطة في اإلسعافات األ

 11/2/3512                                                  ربعاءاأل                                                     األردنية أخبار  



 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
 األردن 11203  أنعم( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

13 

إلى ذلك قّدم المدرب الطبي الدكتور أحمد أبو عبدون شرحًا وافيًا بما يتعلق بموضوع اإلنعاش القلبي 

والرئوي وآخر ما توصلت إلية جمعية القلب األمريكية من توصيات ومبادئ توجيهية خاصة في 

نعاش القلبي الرئوي الحاالت الطارئة، ومعايير اإلسعافات األولية المنقذة للحياة ومنتجات اإل

 .المستخدمة

واشتملت الورشة على تطبيقات عملية تتعلق  بكيفية استخدام األدوات المتاحة في اإلسعافات األولية 

في حال تطّلب األمر تدخاًل فوريًا إلنقاذ الحالة الطارئة، والخطوات الالزم اتباعها لبعض الحاالت 

 .والكسر واالختناق والنزيف واإلنعاش القلبي الرئوي وكيفية التعامل معها كانقطاع التنفس
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 البرنامج العاديألف طالب وطالبة في الجامعات الحكومية ضمن  85قبول 

 
طالبا وطالبة في الجامعات الرسمية على البرنامج العادي  85048أقر مجلس التعليم العالي قبول 

 .4109/4141لدرجة البكالوريوس للعام الجامعي 
 

جاء ذلك في جلسة عقدها المجلس برئاسة رئيسه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد 
 .ماضيالمعاني، يوم األحد ال

 
في دورتيه ( التوجيهي)وقال بيان أصدرته الوزارة اليوم، إن هذا الرقم يشمل طلبة الثانوية العامة 

 .4109العامة والتكميلية للعام الحالي 
 

المخصصة %( 8)المخصصة لحملة شهادة الثانوية العامة من السنوات السابقة، و%( 8)كما يشمل 
 .للطلبة األردنيين المغتربين

 
للمقاعد المخصصة ألبناء العشائر في مدارس البادية والمدارس ذات الظروف %( 01)أيضا ويشمل 
 .الخاصة

 
باإلضافة إلى عدد من المقاعد المخصصة ألبناء األردنيات المتزوجات من غير األردنيين الحاصلين 

للطلبة وعدد من المقاعد . وايضا عدد من المقاعد لحملة الشهادات األجنبية. على ثانوية عامة
في العام الحالي واألعوام ( االمتحان الشامل)الناجحين في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة 

 .السابقة
 

 شؤون جامعية ومحلية

 11/2/3512              ربعاءاأل              3السبيل ص    -الغد االلكتروني -5الدستور ص  -5الرأي ص   -بترا
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من جانٍب آخر، وافق المجلس على إجراء مناقالت الطلبة الذين سيتم قبولهم ضمن قوائم القبول 
العامة والدورة التكميلية لعام  الموحد الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة األردنية الدورة

من تخصصات ذات معدل تنافسي أعلى إلى تخصصات مساوية أو أدنى في المعدل  4109
التنافسي في نفس الجامعة أو فـي أي جامعة أخرى وضمن الشواغر المتوفرة وتكليف وحدة تنسيق 

لقبول الموحد للدورة العامة القبول الموحد التابعة لمجلس التعليم العالي بإجرائها بعد صدور نتائج ا
 .”من خالل البرمجية التي تم إعدادها لهذه الغاية 4109والدورة التكميلية لعام 
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 الوصول إلى التعليم العالي أصبح أسهل
 

بات الحصول على التعليم العالي أسهل بفضل زيادة األموال الحكومية المخصصة له، لكن بعض 
القطاعات تواجه صعوبات في العثور على أشخاص مؤهلين، وفق ما بّين تقرير لمنظمة التعاون 

 .والتنمية وفي الميدان االقتصادي الثالثاء
همت في تحسين إمكان الوصول إلى التعليم العالي وأوضحت المنظمة أن إجراءات الدعم المالي سا

في البلدان التي تكون فيها تكاليف الدراسة أعلى، "وأفاد التقرير بأنه .لعدد أكبر من األشخاص
 ".على األقل من التالميذ على مخصصات أو قروض خاصة بالطالب% 51يحصل 

من إجمالي ناتجها المحلي % 1،8ه ، أنفقت بلدان منظمة التعاون والتنمية ما معدل4102في العام 
وقد ازدادت الميزانية المخصصة لهذه . على التعليم االبتدائي والثانوي وما بعد الثانوي التحضيري

 .4118منذ العام % 05المراحل التعليمية بنسبة 
، أي أكثر من ضعف %45أما بالنسبة إلى التعليم العالي، فقد ازداد اإلنفاق في المتوسط بنسبة 

 .في البلدان المنظمة 4102و 4118بين العامين %( 04)ل نمو األعداد الفعلية للتالميذ معد
دوالرا، ثلثها تقريبا  08882، بلغ النفقات على كل طالب في التعليم العالي 4102وفقا ألرقام العام 

 .مخصص للبحث والتطوير
عاما في  12-48في فئة  %18وارتفعت نسبة حاملي شهادات التعليم العالي بشكل كبير إذ كانت 

 .4105في العام % 22وأصبحت  4115العام 
وفي ما يقرب من نصف دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ، ينخرط أكثر من 

 .سنة في التعليم العالي 41و 09من األشخاص الذين تراوح أعمارهم بين % 21
بعض القطاعات ال تزال تكافح لتوظيف "لى أن ، مشيرة إ"ال تزال هناك تحديات"وأوضحت المنظمة 

 ".أشخاص يملكون المهارات والمؤهالت التي تحتاج إليها
% 2فقط من المتخرجين في الهندسة والصناعات التحويلية و% 02، تخصص 4105في العام 

ومع ذلك، تشير المنظمة إلى أن هذين . اختاروا التخصص في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 .اعين يوّفران أفضل الفرص في سوق العملالقط

من % 48أما النساء فيبقين األقل تمثيال في هذين المجالين، إذ تبلغ نسبة المتسجالت فيهما أقل من 
 الوافدين الجدد إليهما في دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

 11/2/3512                                        ربعاءاأل                                                   35ص الرأي     
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 السماكية –مريم بولص حجازين  -
 حنينا –زهير عيسى مفضي الصفدي   -
 الصويفية –سلوى داود سليم نينو  - 
 الصويفية –فادي سهيل يوسف مارتو  - 
 أم السماق –كسواني عامر محمود عمر محسن ال - 
 دابوق –نشأت خلف عيسى الحدادين  - 
 الصويفية –شارلوت إيليا موسى الفحل  - 
 بيت الفحيص –ستير سليمان مفضي سماوي  - 
 
 
 
 
 

«رحمهم هللا»

 وفيات

 الرأي

 

 

 



 دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
 األردن 11203  أنعم( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

18 

 

 

 

 

 
  انتخابات المكتب الدائم لمجلس محافظة العاصمة تجرى اليوم في مركز الحسين الثقافي

وتشرف لجنة  .ليوم وذلك للتنافس على ثالثة مناصب هي موقع الرئيس ونائبه ومساعدها
مشكلة من قبل مجلس المحافظة على االنتخابات، حيث يتنافس على كل موقع ثالثة 
مرشحين، علما انه في حال تساوت االصوات بالنسبة للمرشحين، فإن اللجنة ستلجأ الى 

 .استخدام القرعة
 
 

  ض ان يمثل نقيب االطباء علي العبوس أمس امام القضاء بسبب القضية كان من المفتر
التي اقامها مجلس الهيئة االدارية لجمعية االطباء الرواد التي تم حلها العام الماضي من قبل 

يذكر ان السبب الرئيسي لحل الجمعية، جاء بسبب انتقاد الجمعية لمجلس . مجلس النقابة
 .ء المتقاعدين العام الماضيالنقابة لتأخير رواتب االطبا

 
  رفع أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة كتابا لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز يطلب فيه

الموافقة على استحداث شواغر وظيفية لعدد من العمال الذين حصلوا على شهادات جامعية 
يشار إلى أن المخاطبات جاءت في أعقاب اعتصام نفذه العمال . وهم على رأس عملهم
 .قبل نحو أسبوعين للمطالبة بتسكينهم في وظائف تتناسب مع مؤهالتهم قبالة مكتب الشواربة
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