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 بمناسبة دخول الجامعة في تصنيف شنغهاي العالمي رئيس الجامعة األردنية يهنئ أسرتها

 

هنّأ رئيس الجاماة األردنية الدكتور نذير عبيدات أسرة الجاماة من  -أخبار الجاماة األردنية )أ ج أ( 

أعضا  الهيئتين التدريسية واإلدارية والطلبة عمناسبة دخول الجاماة تصنيف شنغهاي الاالمي ضمن 

الاالم، في إنجاٍز تاريخيٍّ مميٍّز يُحسُب لها؛ إذ إنّها الوحيدة محليًّّا وواحدة جاماة في  555-754أفضل 

 .3533جاماةًّ عرعيّةًّ فقط أُدرج اسمها في هذا التصنيف للاام  42من 

 

ا من التّصنيفات الاالمية المرموقة التي  وعلّق عبيدات على هذا اإلنجاز إّن تصنيف شنغهاي يُاّد واحدًّ

ا دخول "األردنيّة" عوصفها الجاماة األولى والوحيدة تتطلّب شروطًّا وما ايير عالية المستوى، ماتبرًّ

في األردن، وعهذا الترتيب المتميز، دليالًّ على جودة الامليات األكاديمية عامومها من عحث وتدريس 

 ومستوى أدا  طلبتها وخريجيها الااملين فيها. 

 

ميع الااملين في الجاماة وتضافر قطاعاتها كافة وأّكد عبيدات أن هذا اإلنجاز جا  ثمرة جهود ج

ا ذلك عمثاعة مؤشر على قوة الجاماة األم عاعتبارها مؤسسة عحثية تستطيع  والامل عروح الفريق، عاّدًّ

 أن تنافس مختلف الجاماات المحلية والارعية والاالمية.

 

ا على المستويين الارعي وأضاف أن هذا التصنيف ذو أهمية عالغة في تازيز سماة الجاماة ومكانته

 والاالمي، ما يسهم في استقطاب طلبة وعاحثين جدد من مختلف أنحا  الاالم.

 

ا في متاعاة أحدث النظم والماايير الدولية للحفاظ على مكانتها  وأشار إلى أّن الجاماة ال تّدخر جهدًّ

ي جميع التصنيفات، األمر الذي ياكس محليًّّا وإقليميًّّا وعالميًّّا، إلعراز دورها الرائد وتميّزها الثّاعت ف

رؤيتها وأهدافها المتمثلة عسايها لتقديم تاليم ذي جودة عالية وعحث علمي رصين له تأثير عالمي 

ا، ماتمدة على استراتيجية واضحة في دعم الباحثين. ا أم نوعًّ  سوا  كّمًّ

 

لشروط الخاصة الممثلة ويُذكر أّن إدراج أي جاماة في تصنيف شنغهاي، يتطلّب منها تحقيق أحد ا

عحصولها، من خالل أكاديميّيها أو خّريجيها، على جائزة نوعل أو ميدالية فيلدز، أو أن يتواجد ضمن 

كادرها األكاديمّي عاحثون من األعلى استشهادًّا على مستوى الاالم، أو نشر األكاديميّين الااملين فيها 

و نشرهم لادد كبير من األعحاث الالمية في ، أScienceأو   Natureأعحاثًّا علميّةًّ في مجلتي 

 .Clarivate (ISIالمجالت الُمدرجة في قاعدة )

 

أّما ترتيب الجاماات فيُحسب عذات الماايير والّشروط الّساعقة التي تخّول الجاماات الّدخول إلى هذا 

أعاله نسبة إلى  التّصنيف، ويُضاُف إليها ماياٌر آخر يتالّق عمؤشر اإلنجاز األكاديمي في الماايير

 حجم المؤسسة.
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وقد نشر ماهُد التاليم الاالي التاعع لجاماة شنغهاي جياو تونغ تصنيف شنغهاي الماروف عالتصنيف 

 Academic Ranking of World Universities (ARWU)األكاديمي للجاماات الاالمية 

لمنظمة المستقلة ، أخذ التصنيف عالصدور عن ا3552. ومنذ عام 3555للمرة األولى عام 

 الُمتخّصصة عاألعحاث الالمية في مجال التاليم الاالي شنغهاي االستشارية للتصنيفات.
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 ة في تاريخ الجامعات األردنيةالجامعة األردنية تدخل تصنيف شنغهاي العالمي ألول مر  

 

دخلت الجاماة األردنيّة تصنيف شنغهاي الاالمي حيث ُصنّفت  -أخبار الجاماة األردنية )أ ج أ( 

جاماة في الاالم، في إنجاٍز تاريخيٍّ مميٍّز يُحسُب لها؛ إذ إنّها الوحيدة محليًّّا  555-754ضمن أفضل 

 .3533ها في هذا التصنيف للاام جاماةًّ عرعيّةًّ فقط أُدرج اسم 42وواحدة من 

  

وإلدراج أي جاماة في تصنيف شنغهاي، يتطلّب األمر تحقيقها ألحد الشروط الخاصة الممثلة 

عحصولها، من خالل أكاديميّيها أو خّريجيها، على جائزة نوعل أو ميدالية فيلدز، أو أن يتواجد ضمن 

ستوى الاالم، أو نشر األكاديميّين الااملين فيها كادرها األكاديمّي عاحثون من األعلى استشهادًّا على م

، أو نشرهم لادد كبير من األعحاث الالمية في Scienceأو    Natureأعحاث علمية في مجلتي 

 .Clarivate (ISIالمجالت الُمدرجة في قاعدة )

  

ّدخول إلى هذا أّما ترتيب الجاماات فيُحسب عذات الماايير والّشروط الّساعقة التي تخّول الجاماات ال

التّصنيف، ويُضاُف إليها ماياٌر آخر يتالّق عمؤشر اإلنجاز األكاديمي في الماايير أعاله نسبة إلى 

 حجم المؤسسة.

  

وقد نشر ماهُد التاليم الاالي التاعع لجاماة شنغهاي جياو تونغ تصنيف شنغهاي الماروف عالتصنيف 

 Academic Ranking of World Universities (ARWU)األكاديمي للجاماات الاالمية 

، أخذ التصنيف عالصدور عن المنظمة المستقلة 3552. ومنذ عام 3555للمرة األولى عام 

 الُمتخّصصة عاألعحاث الالمية في مجال التاليم الاالي شنغهاي االستشارية للتصنيفات.

 

 

 

 

/الحقيقة جهينة نيوز / األنباط / نبض / المقر / الوكيل / المملكة الرأي/ / الغد /   أخبار األردنية

 الدولية 
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 وفد من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي )جايكا( يزور "األردنية"

 

استقبل رئيس الجاماة األردنية الدكتور نذير  -أخبار الجاماة األردنية )أ ج أ( قصي الطراونة 

ا من الوكالة الياعانية للتااون الدولي )جايكا(/األردن، يتقدمه رئيس مكتب  عبيدات في مكتبه وفدًّ

وكالة في األردن السيد واكووي جونجي، وعحضور نائب الرئيس لشؤون الكليات الالمية الدكتورة ال

إناام خلف وعميد كلية الزراعة الدكتور صفوان الشياب ومديرة وحدة الشؤون الدولية الدكتورة هديل 

 ياسين ومنسقة مشاريع )جايكا( في كلية الزراعة الدكتورة لمى البنا.

  

خالل اللقا  إلى شرح موجز حول المهام التي تقوم عها الوكالة، وهي منظمة حكومية  واستمع عبيدات

لحكومة الياعان، وتختص عمساعدة النمو  (ODAمستقلة تقوم عتنسيق المساعدة الرسمية للتطوير )

 االقتصادي واالجتماعي في الدول النامية وتازيز التااون الدولي.

  

لمشتركة عين الوكالة وكلية الزراعة المتمثلة في االتفاقية الُمبرمة واطلع كذلك على أعرز المشاريع ا

عين الجانبين من خالل وزارة التخطيط األردنية ووزارة الري في اليمن، والمتالقة عاقد دورات 

تدريبية للفنيين اليمنيين في مجال أنظمة الري الحديثة، وكذلك االتفاقية الموقاة عالشراكة مع وكالة 

البيطرة في كوسوفو والمتالقة  عتدريب فنيين من جمهورية كوسوفو في مجال سالمة األغذية و

األغذية، كما نوقشت إمكانية التااون عين الجاماة األردنية والوكالة في مجاالت تطوير البنيات 

التحتية وقدرات أعضا  هيئة التدريس والكوادر الفنية واإلدارية في الجاماة، خاصة في مستشفى 

ا من أفضل المؤسسات الطبية في األردن.الجاما  ة األردنية الذي يُاتبر واحدًّ

  

ودار النقاش حول حيثيات عقد دورتين تدريبيتين في مجال نظام المالومات الجغرافية والطّاقة 

المتجددة واستخدامها في الزراعة وذلك لتطوير وعنا  قدرات الفنيين في وزارة الزراعة والري 

 لري، كما ُوقّع محضر االجتماع  الخاص عالدورتين المذكورتين.اليمنية في مجال ا

  

وأشاد عبيدات عالتااون الثنائي عين الوكالة والجاماة األردنية ممثلة عكلية الزراعة، ُمثنيًّا على ما 

تقدمه من مساعدات للجاماات األردنية، ومؤكدا على مدى أهمية التااون مع الهيئات الدولية ذات 

قة، وما ينتج عنها من استفادة علمية وعملية تاود عالنفع على الكلية وطلبتها وتناكس السماة الاري

 إيجاعًّا على الجاماة األردنية.

  

عدوره، قال عميد كلية الزراعة الدكتور صفوان الشياب إن هذا اللقا  جا  استكماالًّ ألوجه التااون 

يها عدد من أعضا  هيئة التدريس عين الجاماة األردنية والوكالة في عقد الدورات يشرف عل

 الُمختصين في الكلية، إضافة إلى االستاانة عباض الخبرا  الُمختصين من القطاعين الاام والخاص.

  

 اف ام  أخبار األردنية / عترا / األنباط / جهينة نيوز/ الوكيل / أمن
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وأكد جونجي على رغبة الوكالة عاستمرار التااون مع كلية الزراعة في مجال مصادر المياه وأنظمة 

ظهره من حسن أدا  في تنفيذ المشاريع المشتركة الري وكذلك األمر في مجال سالمة األغذية، لما تُ 

من جهة، وما تتمتع عه الجاماة األردنية من سماة طيبة وخبرة علمية عتيدة عين مثيالتها جالتها في 

 مصاّف الجاماات المتقدمة على مستوى المنطقة من جهة أخرى.

  

ية للتااون الدولي )جايكا( الهدايا وفي نهاية اللقا  تبادل رئيس الجاماة ورئيس مكتب الوكالة الياعان

 التذكارية.
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عمادة شؤون الطلبة في "األردني ة" تعقد جلسة حوارية حول مشاركة الشباب الجامعي في العمل 

 العام

 

ن ضمن فااليات حديث الثالثا ، عقدت عمادة شؤو -أخبار الجاماة األردنية )أ ج أ( قصي الطراونة 

الطلبة في الجاماة األردنيّة جلسة حوارية حول مشاركة الشباب الجاماي في الامل الاام، حيث 

استضافت فيها وزير اإلعالم األسبق المهندس صخر دودين للتحدث عن تجرعته في الامل الاام، 

 والمطلوب من الطلبة وكيفية مشاركتهم في الحياة السياسية.

  

ور مهند مبيضين إّن هذه الفاالية جا ت إلطالع الطلبة على تجارب وقال عميد شؤون الطلبة الدكت

أصحاب الخبرة في الدولة ممن تسلموا مناصب قيادية في الحكومات المتااقبة، من أجل التفاعل 

والمشاركة في الحياة السياسية، واستجاعة لتوجهات جاللة الملك عبد هللا الثاني الماظم وولي عهده 

 عن عبد هللا الثاني حفظهما هللا في تحديث المنظومة السياسية في األردن.سمو األمير الحسين 

  

وتحّدث دودين عن نمط الحياة الطالعية في الجاماة األردنية حين كان طالبًّا فيها، وشكل الاالقة عين 

ا أدوات البحث التي أصبحت في الوقت الحاضر ُمتاحةًّ عشكل  الطالب وأستاذه في ذلك الوقت، شارحًّ

ا قويا للطلبة للحصول على المالومة من مصدرها الحقيقي عكل سهولة كبي ا، ما يُشّكل حافزًّ ٍر جّدًّ

ويسر، األمر الذي سيشكل فهم ووعي الطالب، لمارفة الحقائق عاألرقام والبيانات الدقيقة التي تُخّوله 

ا وتحديد مواطن الخلل والمشاركة  الفاعلة في ماالجتها، الّدخوَل في الامل الاام عكفا ٍة عاليٍة جّدًّ

مؤّكدًّا على ضرورة إطالع الطلبة على تجارب من سبقوهم في الامل في مواقع عامة أو خاصة، 

 إليجاد التفاعل البنّا  عين األجيال الساعقة والالحقة إلضافة التجديد والتطوير في األعمال.

  

 دس صخر دودين.وفي نهاية الجلسة قّدم مبيضين درع الجاماة األردنية لماالي المهن

 

 

 / طلبة نيوز أخبار األردنية 
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مركز تنمية وخدمة المجتمع في "األردنية" يستضيف الدكتورة إنعام خلف للحديث عن أهمية 

 العمل التطوعي

 

نظم مركز تنمية وخدمة المجتمع في الجاماة  -أخبار الجاماة األردنية )أ ج أ( سنا  الصمادي 

ي وأهميته في حياتنا"، حاضرت فيها نائب رئيس الجاماة األردنية محاضرة عانوان "الامل التطوع

 لشؤون الكليات الالمية الدكتورة إناام خلف.

  

وتناولت خلف فيها مفهوم التطوع عصورة عاّمة، ومدى أهميته للجاماة األردنية، واألدوار التي يمكن 

طاعات التي يمكن عبرها للطلبة والشباب أن يضطلاوا عها من خالله، مشيرةًّ إلى أهم الممارسات والق

توظيفه داخل الجاماة، واآلثار الالمية والمارفية المختلفة التي لمستها على الطلبة جّرا ه سوا  في 

مرحلة الدراسة الجاماية أم في المرحلة الالحقة عاد التخرج، منهيةًّ حديثها عتقديم عاض النصائح 

 للطلبة من خبرتها في هذا المجال.

  

مثلة من الواقع على طلبة من الجاماة تخرجوا قبل سنوات كانوا منخرطين وضرعت خلف عاض األ

عالامل التطوعي داخل الجاماة واستفادوا من الخبرات والمهارات  التي اكتسبوها من الامل 

التطوعي والمهارات التدريبية مما مكنهم من ايجاد فرص عمل أفضل والنجاح الاملي في حياتهم 

 لديهم وتطوير مهاراتهم. وتازيز السيرة الذاتية

  

وقالت مديرة المركز الدكتورة جمانة الزعبي إن المركز يقوم على استضافة قامات ذات خبرة في 

مجال التطوع والمسؤولية المجتماية ليلتقوا مع طلبة الجاماة ويبرزوا لهم أهمية االنخراط في أعمال 

، األمر الذي سيؤول عهم ألن يكونوا ماطائين مشاعهة عاستمرار لما له من أثر على مهاراتهم وقدراتهم

 تجاه الجاماة والوطن.

  

وأضافت أن الامل التطوعي يوفر للمنخرطين فيه فرص عمل ويمهّد للطلبة الطريق كي يكونوا 

قائدين في مهنهم وحيواتهم من خالل االختالط عجهات مختلفة واالستفادة من طيف واسع من 

 الخبرات.

  

مركز حريص على عقد لقا ات نوعية مع شخصيات لها عاع طويل في هذا المجال، وعيّنت كذلك أن ال

كالدكتورة إناام خلف التي أوضحت الجوانب النفسية واالجتماعية والاملية للتطوع مع المركز سوا  

في الجاماة أم مع مؤسسات المجتمع المحلي، ضارعة أمثلة واقاية وحية مؤثرة ونماذج ناجحة سبق 

 لجاماة لها مرحلة مفصلية، قبل أن تتقلّد مواقع قيادية في مختلف القطاعات المجتماية.أن شّكلت ا

 أخبار األردنية 
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 ”الفلسفة والعلم“المفكر والفيلسوف هشام غصيب شخصية مؤتمر 

 

-45عمشاركة مفكرين وأكاديميين أردنيين وعرب، وعرعاية وزيرة الثقافة هيفا  النجار، تنطلق في 

الحالي، في مدرج رم عالجاماة األردنية، فااليات المؤتمر الفلسفي الحادي عشر، آب )أغسطس(  35

، الذي تنظمه الجماية الفلسفية األردنية عالتااون مع قسم الفلسفة في كلية ”الفلسفة والالم“عانوان 

 الجاماة األردنية، والجماية الفلكية األردنية، والجماية الارعية للفيزيا . -اآلداب

مؤتمر في هذه الدورة هي المفكر والفيلسوف واألكاديمي األردني هشام غصيب، وحول شخصية ال

اختياره شخصية المؤتمر، قال نائب رئيس الجماية الفلسفية األردنية د. موفق محادين، في تصريح 

 ، إن الجماية الفلسفية األردنية قررت اختيار شخصية فكرية، أردنية أو عرعية، ليتم تكريمها”الغد”لـ

في مؤتمراتها المقبلة، عد ا من هذا المؤتمر، وكان من الطبياي أن يقع االختيار على شخصية فكرة 

 مهمة هي األستاذ الدكتور المفكر هشام غصيب.

غصيب صاحب حضور فكري وفلسفي وأكاديمي ليس على الصايد األردني فقط “وأضاف محادين 

هلسا، من أهم القامات الثقافية األردنية  عل على الصايد الارعي، فهو والروائي الراحل غالب

المكرسة ولها حضورها في المشهد الثقافي الارعي، وهو الحضور الذي أكده المفكر غصيب 

عمساهماته الرفياة في حقل الفلسفة والالم، ناهيك عتجرعته األكاديمية الرائدة، ودوره في تأسيس 

قدمي المشتبك مع ثقافة اإلقصا  والتكفير والهويات الجماية الفلسفية، كإطار يحتفي عالاقل النقدي الت

القاتلة والتباية والاقل المستقيل، وأيضا دوره كمثقف عضوي وفي المراجاة النقدية المستمرة 

لمشاريع الفكر الارعي، من أجل تطوير وإنتاج ثقافة عرعية عالمية عقالنية مقاومة، على مستوى 

 ”.اي في التحرير والوحدة والتقدماألمة وقضاياها المصيرية وحقها الطبي

ويشتمل البرنامج على الاديد من النشاطات والفااليات والجلسات الفكرية الفلسفية؛ حيث تقام هذه 

محافظة مادعا، عد ا عجلسة االفتتاح التي يتحدث فيها  -األنشطة في الجاماة األردنية والمنتدى الارعي

قدمه د. توفيق شومر، ثم يالن د. هشام غصيب عن رئيس الجماية الفلسفية د. ماهر الصراف وي

جائزة حياة عطية حويك للباحثين، ثم تلقي وزيرة الثقافة كلمة، ثم كلمة رئيس الجاماة األردنية، ثم 

تكريم شخصية المؤتمر الفيلسوف األردني األستاذ الدكتور هشام غصيب، تتضمن الجلسة األولى 

يب يقدمها كل من: د. همام غصي ورقة، ثم يتحدث د. أوراقا تتحدث عن فكر الدكتور هشام غص

لدى د. هشام غصيب، يدير هذه الجلسة د. ” الفكر الالمي“محمد الشياب من جاماة األميرة سمية عن 

 لينا الجزراوي.

، تكون الجلسة الثانية التي تترأسها د. دعا  علي، ويتحدث فيها ”اإلنسان والارفان“وتحت عنوان 

اناكاسات التحوالت الالمية والفلسفية المااصرة على “: د. سفيان عقاش عن من الجزائر كل من

، ومن األردن يتحدث د. ”الالم من المنظور الارفاني“، د. الشريف طوطاو، عن ”سؤال اإلنسان

 ”.التداعيات الفلسفية للفسيولوجيا الدماغية“ماهر صراف عن 

، وهي جلسة عرعية عامتياز؛ حيث ”ية والفلسفةالالوم اإلنسان“فيما جا ت الجلسة الثالثة عانوان 

، ومن فلسطين د. كايد ”المسألة النقدية للالم“يتحدث فيها من الجزائر د. زعيدة مونية عن ميسي عن 

مفهوم المنهج الفلسفي “، ومن المغرب د. يوسف تيبس عن ”فلسفة الالوم اإلنسانية“شريم عن 

 الغـــــد
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فلسفة الديالكتيك كصمام أمان “دن د. موفق محادين عن ، ومن األر”والالمي من منظور فكر التاقيد

 ، وترأس الجلسة د. آمال الجبور.”إنساني للالم

وفي اليوم الثاني من المؤتمر، ستقام الجلسات في المنتدى الارعي؛ حيث ستكون الجلسة األولى 

حدث فيها كل ، يت44:55حتى  2:55، عند الساعة ”الفيزيا  والذهن البشري“عمشاركة عرعية عانوان 

، ”فضا ات كالعي ورحلة الاقل البشري للبحث عن الحقيقة“من د. شوقي دالل من البحرين، عن 

، ومن سلطة عمان ”الحوسبة الكوانتية والذكا  االصطناعي“فيما يتناول أ. جهاد إعراهيم من األردن 

، ومن تونس ”لفيزيائيالذهن البشري عين النمذجة الرياضية والتكميم ا“تتحدث أ. عالية السادي عن 

، ويترأس الجلسة د. حنا ”البيانات الضخمة وفلسفة الذكا  االصطناعي“يتحدث د. أنيس الجديدي عن 

 صاعات.

، ويتحدث فيها كل من د. 3:55إلى  43:55، من ”عين الالم والفلسفة“وتقام الجلسة الثانية عانوان 

هل “ومن تونس د. فوزية ضيف هللا عن ، ”الفلسفة والالم إلى أين؟“صالح سالم، الساودية عن 

احتياج الالم للفلسفة وتازيز الرواعط “، ومن ليبيا د. سلطنة فرحات عن ”تحتاج الفلسفة إلى الالم؟

، ”مهمة الفلسفة عاد االناطاف التحليلي المااصر“، ومن المغرب د. محمد الدوسي عن ”عينهما

 ويترأس الجلسة الدكتورة مهى السمهوري.

، ويتحدث فيها مشاركون من ”فلسفة البيولوجيا ومتفرقات عن عاد“ة الثالثة فهي عن أما الجلس

الفيزيولوجيا الاصبية آلية للتقريب عين الفلسفة “المغرب الارعي، وهم كل من: د. أحمد جوهاري عن 

، د. عبد الفتاح ”مفارقات الفيزيا  الكوانطية وعاض الحلول لها“، د. مصطفى قشوح عن ”والالم

، ومن الجزائر يتحدث كل من: د. نبيلة عبودي عن ”عاض ماالم جدلية الالم والفلسفة“ني كمو

نقد الاقالنية األداتية “، د. أمين طالبي عن ”األسس الفلسفية للنظرية الكوانتية عند ستيفن هوكينغ“

 ، يدير الجلسة د. عمار سكجي.”ومآالتها عند مدرسة فرانكفورت

وهي جلسة  7:55إلى  3:55، من ”فلسفة البيولوجيا عن عاد“نوان أما الجلسة الراعاة فهي عا

، د. أسما  مساد ”البيوتيقا ومستقبل اإلنسان“جزائرية؛ حيث يتحدث فيها كل من: د. فاطمة جرماني 

الرهانات األتيقية للهندسة “، د. هشام ماافة ”الهندسة الجينية: أمل أم ألم ألجيال المستقبل؟“عن 

مستقبل فيزيولوجيا الدماغ في أفق اإلنسانية “، د. محمد األمين جاللي ”اإلنسان الوراثية ومستقبل

، يدير الجلسة: د. ماهر ”الالوم الطبية عين الاقل الالمي والفكر الفلسفي“، د. محمد صلاة ”الخارقة

 الصراف.

األولى عانوان ، تاقد الجلسة 43-45أما اليوم الثالث من المؤتمر، فيقام في محافظة مادعا من الساعة 

مفاهيم مااصرة في مبدأ  -األردن“، يتحدث فيها من األردن سوزان الدعاعسة ”الفيزيا  والفلسفة“

، ومن الاراق د. مهند ”الفيزيا  من وجهة نظر عرغماتية“، ومن الساودية يزيد عدر السنيد ”السببية

مصر د. منى عبد الماطي ، ومن ”المادة والذرة من اليونان إلى األوتار الفائقة“حسين عليوي 

 ، ويترأس الجلسة د. أحمد الاجارمة.”السفر عبر الزمن: نقاش فلسفي“

، وهي جلسة أردنية؛ حيث 3:55إلى  43:55، من ”الفيزيا  والفلسفة“الجلسة الثانية ستكون عانوان 

الزمن “، د. عمار سكجي ”عين الرياضيات والفيزيا “يتحدث فيها كل من: د. توفيق شومر 

، ويديرها تيريز الريان، ثم زيارة ”الفيزيا  عين االختزالية واالنبثاق“، د. حنا صاعات ”تقاويموال

 األماكن السياحية في مادعا.
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 إطالق برنامج "سفراء شومان" في جامعتي "األردنية" و"الهاشمية"

 

"، الذي يهدف إلى تنمية أطلقت مؤسسة عبد الحميد شومان، اليوم الثالثا ، عرنامج "سفرا  شومان

قدرات الطلبة عبر مجموعة من التدريبات التي من شأنها تازيز مهاراتهم ورفع قدراتهم عمزيج من 

المارفة والمهارات المهمة لحاضرهم ومستقبلهم، إضافة إلى إيصال عرامج المؤسسة وخدماتها 

 للمجتمع الطاّلعي في الجاماات.

اليوم، جا  إطالق البرنامج انطالقا من دور المؤسسة في  ووفقا لبيان صحفي صادر عن المؤسسة

 المشاركة المجتماية، وإليصال خدمات وعرامج المؤّسسة للمجتمع الطالعي.

ويستهدف البرنامج في نسخته األولى، عحسب البيان، طلبة الجاماتين األردنية والهاشمية، وسيامل 

لى مدار عام كامل ليكونوا سفرا  المؤّسسة على صقل مهارات الطلبة المقبولين منهم وتدريبهم ع

ورّواد الامل الثقافي في جامااتهم، وذلك عبر تدريبات تازز مهارات التواصل الفّاال لديهم، وتزيد 

ي وصقل المهارات، ورفع قدراتهم ليتمكنوا من إيصال رؤية ورسالة مؤّسسة من مخزونهم المارف

عبد الحميد شومان وخدماتها وعرامجها، وإقامة الفااليات الثقافية والفكرية التي من شأنها أن تحول 

 الجاماات لمنارات علم ومارفة وثقافة.

يرتهم المهنية وسيرتهم الذاتية، وسيستفيد الطلبة من خالل االنضمام للبرنامج عإضافة خبرة إلى مس

مع توفير مرجع يؤكد الفترة التي تطوعت مع مؤسسة شومان كسفير لها، واحتساب ساعات تطوعية 

وساعات خدمة مجتمع خالل الجاماة، وإعطائهم األولوية في الحصول على خدمات المؤسسة 

الحميد شومان الااّمة،  واالستفادة من مرافقها، والحصول على اشتراك ذهبي مجاني عمكتبة عبد

وإيصال السفرا  عشركا  المؤّسسة، وتأهيل السفرا  ليكونوا قادة في مجتمااتهم ورياديين من خالل 

 البرامج التدريبية المكثفة.

ويشترط عالطلبة المتقدمين للبرنامج أن يكونوا على مقاعد الدراسة، وتبقى على تخرجه سنة على 

امج من ورشات تدريبية واجتماعات، وأن يكون لديه القدرة على األقل، وحضور جميع مراحل البرن

ا من مجتمع مؤّسسة عبد الحميد  اإلقناع وإدارة الحوار عثقة، وامتالك الشغف للتالم، ويكون جز ًّ

 شومان.

وسيتم تنفيذ البرنامج على عدة مراحل حيث تتمثل المرحلة األولى عاستقبال الطلبات وتصفيتها من 

شروط التقدم وإتمام الطلب، ثم تأتي المرحلة الثانية عإجرا  المقاعالت الشخصية  حيث تحقيق جميع

مع المتقدمين لتقييمهم تباا لماايير من أهمها إجادة اللغة الارعية من خالل مناقشة رسالة طلب 

االهتمام، ومهارات التواصل والسلوك االجتماعي من خالل لغة الجسد والسلوك منذ لحظة التواصل 

والشغف والمبادرة والقدرة على طرح األفكار وحل المشاكل، إضافة إلى استراتيجية التفكير  ماه،

ومهارات الامل القيادي، حيث سيتم طرح مسألة أو مشكلة أو حالة للمتقدم يطلب منه حلها وكيفية 

 التاامل ماها.

ي، حيث ستقّدم المؤسسة وتتمثل المرحلة الثالثة عاقد الورشات التدريبية خالل الفصل الدراسي الصيف

للسفرا  المقبولين ورشات تدريبية مكثفة وعلى مستوى عال في الاديد من الموضوعات التي سترفع 

 من قدراتهم وتؤهلهم ليكونوا فاعلين عمجتمااتهم وفي الوسط الثقافي.

 السبيل
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وستشتمل الورشات؛ التدريب على تنمية مهارات التواصل واالتصال، وتتضمن رفع مهارات 

ير وإجرا  الاروض التقديمية واالستخدام األمثل لوسائل التواصل االجتماعي ومهارات التصو

الكتاعة والتحرير، إضافة إلى التدريب على القيادة والمشاركة المجتماية التي سترفع الوعي عمفهوم 

المشاركة المجتماية والتارف على أساسيات إدارة المشاريع ومهارات القيادة وإدارة الفريق 

 هارات إعداد التقارير.وم

وينتقل السفرا  في المرحلة الراعاة عاد اكتساعهم المارفة والتمكين، إلى تنفيذ األنشطة والفااليات 

الثقافية في جامااتهم، حيث ستقوم المؤسسة عتحديد المهام التي يتوجب على السفرا  إنجازها خالل 

  من خالل اجتماعات دورية عين السفرا  فترة البرنامج ويتم عنا  األنشطة من قبل فريق السفرا

 وفريق المؤّسسة.

وستحتفي مؤسسة عبد الحميد شومان في المرحلة الخامسة واألخيرة عالسفرا  وإنجازاتهم خالل الاام 

عبر حفل يتم فيه تكريمهم مع الااملين على إنجاح البرنامج عوجود ممثلين من جامااتهم وعرض 

، عاإلضافة إلطالق الفوج الثاني من البرنامج، هذا وتوفر فيديو عن اإلنجازات وقصص نجاح

المؤسسة لهم مساحة لارض نتاج عملهم وطريقة قيادتهم خالل فترة البرنامج للتشبيك مع الشركا  

 والجهات الفاعلة الرسمية.
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 األردنيون األكثر دعما للديمقراطية بالمنطقة

 ون بالهجرةالباروميتر العربي: نصف المواطنين يرغب

 

أظهرت نتائج استطالع الدورة الساعاة من الباروميتر الارعي، أن نصف األردنيين يرغبون 

عالهجرة، فيما أكدت النتائج أنهم ال يزالون األكثر دعما للديمقراطية في المنطقة الارعية وشمال 

 إفريقيا.

الشؤون الاامة والدولية وعينت نتائج االستطالع التي عرضتها في مؤتمر صحفي امس عميد مدرسة 

في جاماة عرنستون، والمؤسسة المشاركة في الباروميتر الارعي، الدكتورة آمال جمال، والباحث 

ومدير دائرة استطالعات الرأي الاام والمسوحات في مركز الدراسات اإلستراتيجية في الجاماة 

لة كبيرة، خصوصا في ضو  االردنية الدكتور وليد الخطيب، عن أن التفاوت االقتصادي يمثل مشك

حديث الكثير منهم عن عدم قدرتهم على توفير المال الالزم لشرا  الغذا ، فيما عينت النتائج أن القلق 

 ”.مبالغ فيه“، إذ يقول مواطنون كثر إن التهديد ”ضئيل“إزا  فيروس كورونا 

ة فقط إنها تريد من وفي الوقت الذي عبر فيه أردنيون عن قلقهم تجاه مصادر المياه، قالت أقلي

 الحكومة أن تامل أكثر لماالجة تغير المناخ.

، ”متدنية“وعلى الصايد الارعي، أظهرت نتائج االستطالع أن الثقة في األطراف السياسية 

 وانخفضت خالل الاقد الماضي عبر المنطقة عاستثنا  الثقة عالقوات المسلحة.

صاد والفساد هما أكبر التحديات التي تواجه البلدان واعتبر المستطلاة آراؤهم في المنطقة، أن االقت

 الارعية، فيما أظهرت النتائج ان هناك تخوفا متزايدا من مشكلة التفاوت االقتصادي.

ويشكل انادام األمن الغذائي هاجسا يااني منه أغلب مواطني المنطقة، وفي الوقت الذي اعتبروا فيه 

 اكلهم، لكنهم ما زالوا يدعمونها.أن الديمقراطية ليست حالًّ كامالًّ لكل مش

كما قالوا ان وضع المرأة ال يزال متأخراًّ في الحياة الاامة والحياة الخاصة، فيما يفضل أعنا  المنطقة 

 الصين أكثر من الواليات المتحدة، لكن شابيتها عدأت تتالشى في المنطقة.

 واكد الارب أنهم يرفضون تطبيع الاالقات مع إسرائيل.

تر الارعي هو شبكة عحثية غير حزعية، تقدم نظرة ثاقبة عن االتجاهات والقيم االجتماعية والبارومي

 .3556والسياسية واالقتصادية للمواطنين الااديين في الاالم الارعي منذ الاام 

دولة في المنطقة، ما يجال منها أقدم وأكبر  43وتقوم الشبكة عإجرا  استطالعات للرأي الاام في 

انات المتاحة في متناول الاامة حول آرا  الرجال والنسا  في الشرق األوسط وشمال مستودع للبي

 أفريقيا.

مواطن ومواطنة  3055استطالعا ممثال وطنيا لـ  43وتشمل الدورة الساعاة من الباروميتر الارعي 

 سنة من الامر أو أكبر في كل دولة. 45ممن يبلغون 

 3534شخصية وجها لوجه من تشرين األول )أكتوعر( وتم إجرا  االستطالع من خالل مقاعالت 

 ، عبر شركا  محليين.3533حتى تموز )يوليو( 

والموضوعات التي تضمنها االستطالع تشمل فيروس كورونا، واالقتصاد، والثقة وأدا  الحكومة، 

 ى.والقضايا الجندرية، والهوية والتمييز، والبيئة، والاالقات الدولية، إضافة إلى مواضيع أخر

وتاد الدورة الساعاة من الباروميتر الارعي استطالعا متاحا للاامة حول آرا  المواطنين في المنطقة 

 منذ جائحة كورونا.

 الغد
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ويتزايد قلق المواطنين في الشرق األوسط وشمال أفريقيا إزا  المشكالت المحتملة المرتبطة عالنظام 

خص خالل السنوات الخمس األخيرة، وفق السياسي الديمقراطي، على مدار الاقد الماضي، وعلى األ

 نتائج االستطالع.

ال تقدم حلوال مثلى لملفات “وطرأت زيادة كبيرة في درجة إيمان المواطنين عأن النظم الديمقراطية 

وفي عاض الدول، زاد كثيرا القلق حول هذه ”. األدا  االقتصادي واالستقرار والحسم في القرارات

 المشكالت المحتملة.

نقطة مئوية أكثر على  35سبيل المثال، فإن المواطنين في تونس والاراق حاليا يقبلون عواقع فالى 

القول عأن الديمقراطية تااني من عاض هذه القيود، مقارنة عنسبة من كانوا يؤمنون عهذه اآلرا  قبل 

 عشر سنوات.

ا ، واكثر استقرارا سنة األخيرة، كانت النظم الديمقراطية عشكل عام أكثر ثر 73وعلى مدار الـ

سياسيا، وأقل فسادا وأعلى كفا ة في تلبية االحتياجات األساسية للمواطنين مقارنة عاألنظمة 

 الدكتاتورية.

لكن في السنوات األخيرة، يبدو أن الكثير من النظم غير الديمقراطية قد أصبحت أكثر جاذعية، عما في 

 اا على مدار السنوات األرعاين األخيرة.ذلك النظام الصيني، الذي قاد نموا اقتصاديا سري

وفي هذه البيئة الاالمية الجديدة، يبدو أن الكثيرين في المنطقة غير واثقين من أن الديمقراطية قادرة 

 على تقديم الحلول لمشكالت عالدهم.

كما أنه وعالنظر إلى تجارب دول المنطقة عبر السنوات الاشر المنقضية، فرعما ليس من المدهش أن 

 شكوك المواطنين حول مزايا الديمقراطية قد ازدادت.

وكانت تونس ولبنان والاراق هي دول المنطقة التي شهدت انتخاعات عامة مهمة خالل الاقد 

 الماضي، حيث تغيرت الحكومات في كل من هذه الدول، عنا  على نتائج صناديق االقتراع.

مقراطية لم تكن الحل السحري لتحديات كل على أن تجارب هذه الدول مجتماة تظهر عوضوح ان الدي

، ويواجه لبنان انهيارا ماليا، 3544دولة، فإجمالي الناتج المحلي التونسي اآلن أقل مما كان عليه في 

 فيما يااني الاراق من اضطراعات داخلية كبيرة.

ا النظام السياسي، إال أنه ورغم تنامي القلق إزا  فاالية الديمقراطية، لم يتخل المواطنون تماما عن هذ

فهناك أغلبيات كبيرة ما زالت تؤمن عأن الديمقراطية هي أفضل نظام، عغض النظر عن أوجه 

 قصورها.

وفي سبع من الدول التسع التي تم إجرا  استطالع الدورة الساعاة من الباروميتر الارعي وإدراج هذه 

االقتصادي ضايف في ظل النظام األسئلة فيها، أكد النصف أو أكثر تأييدهم لمقولة إن األدا  

 الديمقراطي.

عالمائة(، وهما البلدان اللذان كانت  75عالمائة(، وتونس ) 73وهذا الرأي منتشر أكثر في الاراق )

 حقيقية وفاالة على مدار الاقد الماضي. –عبر المنطقة  –االنتخاعات فيهما 

بر منطقة الشرق األوسط وشمال وعلى صايد الهجرة، أظهرت النتائج أن كثيرا من المواطنين ع

 أفريقيا يفكرون في الهجرة من عالدهم.

وتبلغ الرغبة في الهجرة مادالت عالية في المنطقة، وكانت أعلى النسب في األردن والسودان 

 وتونس، حيث أعرب نصف السكان تقريبا عن رغبتهم في مغادرة علدانهم إلى دول أخرى.

عالمائة(، والمغرب  53(، والاراق )% 55هجرة، كما في لبنان )وقال نحو الثلث إنهم يفكرون في ال

 عالمائة(، كما أن الرعع في فلسطين والخمس في ليبيا يفكرون في األمر نفسه. 50)
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 جامعة عربية ضمن تصنيف "شنغهاي" ألفضل جامعات العالم 91

 

. وتتصدر جاماة هارفارد قائمة صدر تصنيف شنغهاي ألفضل الجاماات في الاالم أمس االثنين

الترتيب للاام الاشرين على التوالي.. تليها جاماة ستانفورد في المرتبة الثانية. وارتقى ماهد 

 إلى المرتبة الثالثة.  (MITماساتشوستس للتكنولوجيا )

 

جاماة عرعية حجز أماكن لها ضمن هذا التصنيف، وهي من مصر: جاماة القاهرة،  42واستطاعت 

اة اإلسكندرية، وجاماة المنصورة، وجاماة عين شمس، وجاماة األزهر، وجاماة الزقازيق، وجام

 وجاماة كفر الشيخ. 

ومن الساودية: جاماة الملك عبد الازيز، وجاماة الملك ساود، وجاماة الملك عبد هللا، وجاماة 

 هللا. الملك فهد، وجاماة الطائف، وجاماة الملك خالد، وجاماة األمير سطام عن عبد

 

ومن اإلمارات جاماة خليفة. ومن األردن الجاماة األردنية. ومن لبنان الجاماة األمريكية في 

 عيروت. ومن سلطنة عمان جاماة السلطان قاعوس. ومن قطر جاماة قطر.

وتصدرت جاماة هارفارد، للسنة الاشرين على التوالي، تصنيف شنغهاي ألفضل الجاماات حول 

ادر االثنين، وسط استمرار هيمنة المؤسسات التاليمية األمريكية على المراكز الص 3533الاالم عام 

 األولى.

 

واستحوذت جاماات في علدان ناطقة عاإلنكليزية على المراكز الاشرة األولى في التصنيف، على 

غرار الاام الفائت، مع ثماني جاماات أمريكية وجاماتين عريطانيتين، في هذا التصنيف الاالمي 

 .3555منذ ” شنغهاي رانكينغ كونسلتنسي“ضل مؤسسات التاليم الاالي الذي تصدره مؤسسة ألف

 

وتبوأت هارفرد صدارة الترتيب متقدمة مرة أخرى على جاماة ستانفورد األمريكية؛ فيما حّل ثالثا 

 ماهد ماساتشوستس للتكنولوجيا )أم آي تي(، وهو أيضا جاماة أمريكية.

 

نية في المرتبة الراعاة. وحلّت جاماتا عيركلي وعرينستون األمريكيتان في وجا ت كامبريدج البريطا

 المرتبتين الخامسة والسادسة؛ عينما نالت جاماة أكسفورد البريطانية المرتبة الساعاة.

 

ويأخذ تصنيف شنغهاي في االعتبار ستة ماايير؛ عينها عدد الفائزين عجوائز نوعل وميدالية فيلدز عين 

تذتها، فضال عن عدد الباحثين الذين ترد أسماؤهم كثيرا في مجال اختصاصهم أو حتى خريجيها وأسا

 ”.نيتشر”و” ساينس“عدد المقاالت المنشورة في مجلتي 

 

 مؤسسة تاليمية لتحديد أفضل ألف من عينها. 3355وجرى النظر، هذه السنة، في 

 

  34عرعي
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 ين في الجامعات األوكرانيةقرارات هامة بخصوص الطلبة األردنيين الدارس

 

ناقش مجلس التاليم الاالي في جلسته التي عقدها مؤخراًّ عرئاسة وزير التاليم الاالي والبحث الالمي 

الدكتور وجيه عويس أوضاع الطلبة األردنيين الدارسين في الجاماات األوكرانية، وقرر المجلس ما 

 يلي:

ممن تنطبق عليهم تاليمات الدراسة خارج المملكة في ( طالباًّ وطالبة 464( الموافقة على ترشيح )4

الجاماات غير األردنية للقبول تنافسياًّ في تخصصات الجاماات األردنية الرسمية في البرنامج 

الموازي، وحسب مادالتهم في شهادة الثانوية الاامة، وذلك استثنا ًّ من الحدود الدنيا لمادالت القبول 

لقبول الطلبة مع ضرورة االلتزام عفروع الثانوية الاامة المنصوص الواردة في السياسات الاامة 

 عليها في السياسات الاامة لقبول الطلبة في الجاماات األردنية.

( ثمانية طالب ممن تنطبق عليهم تاليمات الدراسة خارج المملكة في 5( الموافقة على ترشيح )3

لجاماات األردنية الرسمية في البرنامج الجاماات غير األردنية للقبول تنافسياًّ في تخصصات ا

الموازي، وحسب مادالتهم في شهادة الثانوية الاامة، وذلك استثنا ًّ من الحدود الدنيا لمادالت القبول 

الواردة في السياسات الاامة لقبول الطلبة في الجاماات األردنية مع ضرورة االلتزام عفروع الثانوية 

ات الاامة لقبول الطلبة في الجاماات األردنية شريطة أن يحضر الاامة المنصوص عليها في السياس

عسنة اللغة في الجاماة األوكرانية  3543/  3/  4الطالب وثيقة تبين وتثبت التحاقه قبل تاريخ 

المانية، أو عالسنة األولى في الجاماة األوكرانية في حال كانت والدة الطالب/الطالبة أوكرانية 

 يحه للقبول الغياًّ.وعخالف ذلك ياتبر ترش

( على الطلبة إحضار الوثائق المطلوعة منهم الستكمال إجرا ات التسجيل في الجاماات األردنية 5

الرسمية من الجاماة األوكرانية التي درس فيها الطالب، ويمكن للطلبة الذين لم يتمكنوا من إحضار 

إلزامهم عإحضار وثائقهم قبل تخرجهم هذه الوثائق نظراًّ لألوضاع الحالية التسجيل مقاعل تاهد خطي ع

 وعخالف ذلك ياتبر قبولهم الغياًّ.

 ( على الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول مراجاة الجاماات المانية مطلع األسبوع القادم.0

( يترك للجاماات المانية تحديد المستوى الدراسي للطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول من واقع نتيجة 3

ن المستوى الذي عقدته الجاماة، أو من خالل ماادلة المساقات الدراسية في حال الطالب في امتحا

 إحضار الطالب كشف عالمات رسمي مصدق حسب األصول.

( عدم الموافقة على اعتماد التالم اإللكتروني للطلبة الدارسين في الجاماات األوكرانية في مختلف 6

 في الوقت الحالي.التخصصات والدرجات الالمية والمراحل الدراسية 

( السماح لكافة الطلبة الدارسين في الجاماات األوكرانية في مختلف التخصصات والدرجات 7

الالمية والمراحل الدراسية خاصة المراحل السريرية عدراسة مساقات محددة، أو القيام عالتدريب 

الصحة، أو الخدمات  الاملي في الجاماات الرسمية، أو المستشفيات الجاماية، أو مستشفيات وزارة

 جاماة األوكرانية التي يدرس عها.الطبية الملكية شريطة إحضار الطالب وثيقة عدم مماناة من ال
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 قرارات صادرة عن مجلس التعليم العالي

 

قرر مجلس التاليم الاالي في جلسته األخيرة التي عقدها عرئاسة وزير التاليم الاالي والبحث الالمي 

الدكتور وجيه عويس الموافقة على تايين األستاذ الدكتور أحمد صالح الحياصات رئيساًّ  األستاذ

 لجاماة الاقبة للالوم الطبية لمدة أرعع سنوات اعتباراًّ من تاريخه.

 

كما قرر مجلس التاليم الاالي  الموافقة على تايين األستاذ الدكتور رامي عبدالمجيد محمد عبدالرحيم 

 .3533/  2/  4ترا لمدة أرعع سنوات اعتباراًّ من تاريخ رئيساًّ لجاماة الب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رؤيا
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 "التعليم العالي": منح جزئية لتحفيز الطلبة على دراسة تخصصات تقنية

 

قال مستشار وزير التاليم الاالي والبحث الالمي، مهند الخطيب، إن مجلس التاليم الاالي يتواصل مع 

 بلقا  التطبيقية لتحديد التخصصات التطبيقية والتقنية المطلوعة في سوق الامل.جاماة ال

 

وفي حديثه أمس االثنين، كشف الخطيب عن توجه المجلس لمضاعفة المنح الجزئية لطلبة الدعلوم في 

 منحة. 465منحة لكل لوا  سنويا إلى  65التخصصات التطبيقية والتقنية، متوقاا أن يتم رفاها من 

 

ضح أن المنح الجزئية المقدمة لطلبة الدعلوم سوا  في التخصصات التطبيقية والتقنية أو غيرها أو وأو

ساعة دراسية، على أن يتم  03حتى في عرنامج البكالوريوس، تشمل الرسوم الجاماية للطلبة عن 

 دراستها خالل سنة واحدة.

 

لتي تضمنت خفض القبول في وأشار الخطيب إلى تزامن التوجه مع قرارات المجلس األخيرة ا

( تخصصا، إضافة إلى البد  03، وإيقاف القبول في )%35التخصصات الراكدة والمشباة عنسبة 

عتنفيذ إطار زمني تدريجي لتخفيض أعداد الطلبة المقبولين في التخصصات الطبية في الجاماات 

 الرسمية اعتبارا من الاام الجاماي المقبل.

 

رغبة شديدة لدى المجلس على تشجيع الطلبة الناجحين في شهادة الثانوية  وأكد أن هذا التوجه يؤكد

لاللتحاق عالتخصصات التطبيقية والتقنية على مستوى الدعلوم، مبينا أنه  3533الاامة للاام الدراسي 

سيتم اإلعالن عن تلك التخصصات من خالل راعط خاص مدرج على الموقع اإللكتروني لوحدة 

 حد.تنسيق القبول المو
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 التعليم.. الملف الحاضر الغائب

 

 زيدون الحديد 

 

الحكومات المتااقبة أخذت على عاتقها تطوير ملف التاليم، ومع ذلك جمياها لم تحسن قرا ة المشهد 

 الاام، وال استلهام الرسائل الملكية الواضحة، في هذا السياق.

والترعوية، التي تضطلع عرسم مستقبل جيل رسائل ملف التاليم تشمل مختلف المؤسسات التاليمية 

 قادر على تحمل التباات والمسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقه في المستقبل.

االستثمار في تاليم األجيال المقبلة عاتباع الطرق المتطورة التي تتماشى مع الحضارة والتقدم الذي 

البنا  والسير نحو مستقبل أفضل دون  يشهده الاالم، سيكون عونا لهذا الجيل على استكمال عملية

شك، عاإلضافة إلى أن ذلك سيكون قادرا على إعداد جيل واع ال ينجر ورا  مسببات الدمار 

 االجتماعي كالجريمة والمخدرات وغيرها من اآلفات.

واذا سلطنا الضو  على جهود اإلصالح التاليمي الذي قامت عه الحكومات االخيرة، لن نرى تقدما أو 

ازا ملحوظا في هذا الملف المهم، وليس هذا إجحافا لدورهم الذي لابوه في ملف التاليم، خاصة إنج

الحكومة الماضية التي وجدت نفسها مجبرة في ظل جائحة كورونا التي اجتاحت الاالم، ان تتوجه 

، لكن الغريب «درسك» مضطره إلى التاليم عن عاد، واطالق منصة إلكترونية، والتي حملت اسم 

في األمر انه عاد انكشاف الجائحة ومواصلة الحياة عصورة طبياية، لم نلمس أي تطور حقيقي أو 

استاداد للتاليم عن عاد في القطاع الحكومي، عاكس القطاع الخاص الذي يساى وعجهد وافر ومستمر 

 لتوجيه طالعه نحو التطور.

القتصاد القائم على المارفة، والذي في الوقت نفسه لم نر عرنامجا واضحا إلصالح التاليم من أجل ا

ياد اللبنة األولى في عنا  استثمارات حقيقية جديدة، وجلب مساعدات تمويلية من البنك الدولي وغيره 

من المؤسسات التي تساى لدعم وتازيز عمليات اإلصالح التاليمي، عشكل يسهم في رفع كفا ة 

لتاليم، ويرصد ويقيم ويحسن سياسات التطوير المالم، ويضيف الى التخطيط االستراتيجي لمستقبل ا

المهني ويساعد على تطوير المناهج لتتماشى مع التطور السريع، ويقدم وسائل تكنولوجية متطورة 

 لتقييم الطالب لضمان موا مة المنظومة التاليمية لالقتصاد القائم على المارفة.

عالمائة من إجمالي السكان  3.3، فإن وعنظرة سرياة على صايد التاليم الاالي، فوفقا لالحصا ات

يلتحقون عالجاماات وكليات المجتمع، وهي نسبة مرتفاة ترجع إلى التطور الكبير الذي شهدته 

وعسبب الطلب المتزايد على  3557إلى  3555منظومة التاليم الاالي، وفي السنوات الواقاة عين 

جديدة، ليصل إجمالي عدد الجاماات الاامة  التاليم الاالي في األردن، تم إنشا  ثالث جاماات عامة

إلى عشر جاماات، وهو ما كان يبشر عكل الخير، لكن مع األسف الشديد، لم تحدث هذه الجاماات أي 

 إضافة نوعية إلى ملف التاليم.

نحن اليوم أمام تحديات كبيرة تواجه قطاع التاليم عمختلف أنواعه، وليس هناك عد من االعتراف 

صاوعات والتحديات، لكن من واجبنا أيضا أن ندرك أن التطور ومواكبة الاصر، عوجود تلك ال

وتذليل الصااب أمام المؤسسات التاليمية الناجحة، هو واجب أصيل لمواجهة المشكالت والصاوعات 

وتأسيس نظام تاليمي يكون قادرا على الصمود والتطور والرقي في المستقبل القريب، ألنه رغما 

شكالت والتحديات، إال أن هذا لم ينل من سماة تاليمنا ونظامه في المنطقة، لذا توجب عن كل تلك الم

علينا أن تكون مشكالت التاليم على رأس األولويات، وأن تكون األسرع تنفيذا واألكثر شفافية، وعهذا 

 الغد

mailto:pcrd@ju.edu.jo


 الجـــــــامعــــة األردنــيــــــــة دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                
 األردن 44203( عمأن  263-6) 3555036( فاكس: 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

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

pcrd@ju.edu.jomail: -E 
QF-DMPR-02.01 

34 | P a g e 

 

دهم في سنبقى على الساحة، ونؤسس ماا جيال قادرا عإذن هللا على المنافسة والتفوق كما فالها أجدا

 خمسينيات وستينيات القرن الماضي.
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