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 ــوضـــــوعالمـــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٣  تكرم عددا من أعضاء ھیئة التدریس المنتھیة خدمتھم" األردنیة"

ضرورة تحكیم العقل والمنطق لمواجھة الظواھر : الفایز
  والممارسات السلبیة

٦  

 ٩  األردن من أفضل دول المنطقة انفتاحا تجاریا: خبراء
 ١٢  "یةاألردن"إطالق نظام عالمات جدید في 

 ١٣  من الجامعات العربیة% ١األولى محلیا ومن أفضل " األردنیة"
یعرضون لقصص نجاحھم في المجال ) العمل االجتماعي(خریجو 

  )األردنیة(الوظیفي في 
١٦ 

 ١٩  انشاء كلیة للھندسة مطلع العام المقبل بالجامعة االردنیة
 ٢٠  ةوكلیة فرنسی" أردنیة العقبة"اتفاقیة تعاون علمي بین 

 ٢١  األمیرة ریم تخرج فوجا  من طلبة الماجستیر في معھد اإلعالم
   شؤون جامعیة

التركیز على التعلیم التقني والتطبیقي باعتباره ركیزة : الزعبي
  اقتصادیة اساسیة

٢٢ 

ً قطریین رفضتھم مصر ١٢  ٢٥  جامعة أردنیة تقبل طالبا
 ٢٧  ألردنتأسیس رابطة لحملة الدكتوراة غیر العاملین في ا

ولي العھد یشھد توقیع اتفاقیة مع ایرباص لتدریب طلبة الجامعات 
  االردنیة

٢٨ 

 ٣٠  أسئلة برسم اإلجابة..إقرار السنة التحضیریة بالكلیات الطبیة
 ٣١  ھل ھناك تزامن مع نظام االعتمادیة؟

الجامعات تشكل بیوت خبرة ومصادر للمعرفة : محافظ الزرقاء
  وتساھم في التنمیة

٣٢ 

 ٣٤  وفیات 
  ٣٧- ٣٥  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  ممن سطروا بمداد علمھم وفكرھم وثقافتھم تاریخ اآلداب

  تكرم عددا من أعضاء ھیئة التدریس المنتھیة خدمتھم" األردنیة"

كّرم رئیس الجامعة  -زكریا الغول 

األردنیة الدكتور عزمي محافظة الیوم 

في حفل مھیب عددا من أعضاء ھیئة 

التدریس في كلیة اآلداب المنتھیة 

خدمتھم ممن سطروا بمداد علمھم 

  .وفكرھم وثقافتھم تاریخ الكلیة

إن عالقة الجامعة مع عضو ھیئة التدریس ال تنتھي وال یمكن لھا ذلك، وبتقدیري أن : "وقال محافظة

  ."عطاءه العلمي ال ینتھي إال بانتھاء حیاتھ

أمام نص قانوني واضح وصریح یقضي بانتھاء خدمة عضو  وأضاف محافظة أن اإلدارة تجد نفسھا

  .في حال بلغ السبعین من عمره" حكما"ھیئة التدریس 

وأشار إلى ضرورة تعدیل التشریعات بما یسمح ببقاء عضو ھیئة التدریس، أو تنظیم العالقة فیما بینھ 

عاما بعد عام حتى الخامسة  وبین الجامعة، الفتا إلى أن ھناك ثمة مقترح للتجدید لمن بلغوا السبعین

  .والسبعین

وثمن محافظة الجھود التي بذلھا أعضاء ھیئة التدریس خصوصا في كلیة اآلداب أولى كلیات 

الجامعة، في إشارة منھ إلى أنھم أسھموا ولعبوا دورا مھما وریادیا لیس في تأسیس الكلیة فحسب، بل 

  .تأسیس الجامعة وتطورھا

 أخبار الجامعة

 طلبة نیوز/أخبار األردنیة
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رعة أمامھم فھم بُناتھا وسدنة علومھا ومعارفھا، وإنتاجھم العلمي وقال إن أبواب الجامعة مش

  .المشرف خیر دلیل على ما قدموه وبذلوه من أجل وطنھم وجامعتھم، متمنیا لھم حیاة سعیدة وھانئة

إن الكلیة ما زالت تقف على أعتاب : "من جانبھ قال عمید كلیة اآلداب الدكتور محمد القضاه

في قاعاتھا، ممن سطروا أسماءھم في صفحاتھا من المبدعین واألوفیاء  الماضي، تذكر بمن مروا

  ."لجامعتھم، لتبقى على العھد والوعد معھم

وأكد القضاة أنھ بما ال یدع مجاال للشك أنھم عملوا على رفع سویة الكلیة وحرصوا على جعلھا تتبوأ 

الذي ال ینتھي، والروح التي تقودنا إلى أنتم الشعاع الذي ال ینطفئ واألمل : "المكانة التي تستحق قائال

  ."ذرى الندى، وانتم النجوم في سمائنا، المشرئبون نحو المجد والسؤدد

وتسلم أعضاء ھیئة التدریس المنتھیة  خدمتھم واآلتیة أسماؤھم درع الجامعة تكریما لجھودھم 

ورؤساء األقسام  وعطائھم في حفل مھیب نظمتھ كلیة اآلداب بحضور نواب الرئیس ونواب العمید

  .وعدد من أعضاء ھیئة التدریس في الكلیة

   : وھم كل من

   األستاذ الدكتور عبد الكریم الحیاري

   األستاذ الدكتور محمد خریسات

   األستاذ الدكتور عبد المھدي السودي

  األستاذ الدكتور خلیل درویش

  األستاذ الدكتور مجد الدین خمش
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  األستاذ الدكتور عیسى مصاروة

   تاذ الدكتور سمیح عودةاألس

   األستاذ الدكتور یحیى الفرحان

  األستاذ الدكتور نسیم برھم

   األستاذ الدكتور موسى سمحة

  األستاذ الدكتور نوفان سواریة رحمھ هللا، عنھ نجلھ الدكتور قصي
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األردنیة"في " احذر"خالل إطالق مبادرة  " 

ر والممارسات السلبیةضرورة تحكیم العقل والمنطق لمواجھة الظواھ: الفایز  

أكد رئیس مجلس  - سناء الصمادي 

األعیان فیصل الفایز أھمیة توعیة طلبة 

الجامعات والمدارس بالعدید من 

الظواھر السلبیة التي بدأ المجتمع 

األردني یعاني منھا وتھدد نسیجھ 

االجتماعي وتدمر حیاة الشباب كالعنف 

الجامعي وانتشار المخدرات وخطاب 

  .والتطرف الكراھیة

في الجامعة األردنیة إلى أن ھذه المبادرة " احذر"وأشار في كلمة ألقاھا الیوم خالل إطالق مبادرة 

الخالقة التي یحتضنھا مكتب مبادرات الطلبة في عمادة شؤون الطلبة ویقوم علیھا شباب واعد ما ھي 

یط بھم، ووعیھم بمختلف إال دلیل واضح على نضج الطلبة في مواجھة التحدیات والمخاطر التي تح

  .اآلفات االجتماعیة والصحیة التي تھدد استقرار المجتمع األردني وتماسكھ

ودعا الفایز الطلبة إلى تحكیم العقل والمنطق في مواجھة التحدیات والظواھر والممارسات الدخیلة 

مع، وتغلیب لغة للحفاظ على أمن وسالمة الوطن من خالل تعزیز قیم التسامح والعطاء، وتعظیم الجوا

الحوار وقبول الرأي والرأي اآلخر، ونبذ ممارسات العنف، والعودة إلى قیم العشائر األردنیة 

األصیلة الراسخة التي حفظت الھویة الوطنیة األردنیة، ولم تحم یوما خائنا أو مجرما، بل كانت على 

  .الدوام عنوانا للبناء ورمزا للنسیج االجتماعي

الدیار /٤:االنباط ص/٦:الغد ص/الحسام نیوز/ھال اخبار/٨:الدستور ص/طلبة نیوز/شفقنا/صحافتي/عمون/٢:الرأي ص/بترا
  ٣:ص
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تھدف إلى توعیة الطلبة وتحذیرھم " احذر"الدكتور عزمي محافظة إن مبادرة وقال رئیس الجامعة 

بالمخاطر التي تواجھ المجتمع كنبذ العنف وخطاب الكراھیة، والمخدرات والمنشطات التي باتت تھدد 

  .كثیرا من الشباب وتھدد حیاتھم، وكذلك األمن الفكري وأمن المعلومات ومحاربة الجرائم اإللكترونیة

أن المبادرة ھي تحذیر للطلبة من ھذه المخاطر وتوعیتھم لرفع سویة الحیاة بالتوازي مع  وأضاف

  .التحصیل العلمي واألكادیمي

عمید شؤون الطلبة الدكتور خالد عطیات نوه بأن للجامعات دورا كبیرا في مواجھة الظواھر السلبیة 

لتواصل االجتماعي التي جعلت وخاصة فیما یتعلق بالتطرف وخطاب الكراھیة مع انتشار مواقع ا

منھا مكانا لنشر أفكار ومعتقدات تزید من األحقاد والكراھیة وتفتح نوافذ لتصفیة الحسابات قد تكون 

  .لمنافع شخصیة أو تخدم جھات غیر مسؤولة

وحث مدیر دائرة اإلعالم والعالقات العامة في السفارة السعودیة عبد السالم العنزي الطلبة على حب 

والتماسك ألن الشباب ھم عماد الوطن ولبنتھ األساسیة، ودعا إلى محاربة خطاب الكراھیة الوطن 

  .وانتشاره، وعدم االلتفات إلى الشائعات

  .وأشار إلى أن األردن من الدول الطلیعة في مواجھة التحدیات بتماسكھم وتعظیم حب الوطن

ا نموذجا وسدا منیعا في خدمة األردن مدیر مكتب مبادرات الطلبة عمر عبیدات دعا الطلبة أن یكونو

  .وذلك بتطبیق رؤیة جاللة الملك في إطالق المبادرات الھادفة لمواجھة المخاطر

، وثالث جلسات حواریة  األولى عن التطرف "احذر"وتضمن إطالق المبادرة فیدیو تعریفیا عن 

إدارة جریدة الرأي  وخطاب الكراھیة أدارھا الدكتور عدنان العساف وقدمھا كل من رئیس مجلس

  .رمضان الرواشدة، وأمین عام اتحاد الفنانین العرب حسین الخطیب
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فیما ركزت الجلسة الثانیة على موضوع المخدرات والمنشطات، أدارتھا اإلعالمیة عبیر الزبن 

وقدمھا نائب مدیر إدارة مكافحة المخدرات العقید فراس الزعبي، وخبیر المنشطات الدكتور كمال 

   .ي، ونائب عمید الدراسات العلیا في الجامعة األردنیة الدكتور أشرف العدوانالحدید

أما الجلسة الثالثة واألخیرة فتناولت األمن الفكري وأمن المعلومات أدارھا الصحفي عبد الھادي 

راجي المجالي وقدمھا نائب عمید كلیة الملك عبدهللا الثاني لتكنولجیا المعلومات الدكتور محمد أبو 

ریعة، وخبیر أمن المعلومات المھندس رائد سمور، والرائد محمد العبادي من مركز السلم ش

  .المجتمعي في مدیریة األمن العام
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 في مؤتمر التجارة الدولیة والتنمیة السادس

األردن من أفضل دول المنطقة انفتاحا تجاریا: خبراء  

أكد خبراء واقتصادیون   - محمد المبیضین 

ن األردن من أفضل دول وأكادیمیون أ

المنطقة في االنفتاح التجاري مع دول العالم 

  .بالرغم من محدودیة موارده االقتصادیة

المؤتمر "وأشاروا خالل افتتاح أعمال 

السادس حول التجارة الدولیة والتنمیة 

ولیة تلعب الذي بدأ أعمالھ في الجامعة األردنیة الیوم إلى أن التجارة الد" والنمو االقتصادي الشامل

  .دورا مھما في تحفیز التوظیف والتقلیل من حدة البطالة وتسریع النمو االقتصادي

في األردن بالتعاون مع كلیة  (WCP) والمؤتمر الذي ینظمھ برنامج كرسي منظمة التجارة العالمیة

عدتھا على األعمال في الجامعة یھدف إلى زیادة فرص التجارة والتنمیة المتاحة للبلدان النامیة ومسا

  .مواجھة التحدیات الناتجة عن االندماج في االقتصاد العالمي

إن التجارة الخارجیة أحد "وقال رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة في افتتاحھ أعمال المؤتمر 

المكونات الرئیسیة للعالقات االقتصادیة؛ فھي الشكل التقلیدي األقدم واألكثر تطورا لھذه العالقات، 

بر أداة أساسیة لتحقیق التنمیة الشاملة وھي تساھم في رفع معدالت النمو االقتصادي من خالل كما تعت

تنویع األنشطة الصناعیة للبلد وخلق قیم مضافة جدیدة والتي یعبر عنھا عادة بالصادرات من السلع 

  ."والخدمات إضافة إلى جلب االستثمارات األجنبیة التي تساھم في التنمیة

 طلبة نیوز/١:ص اقتصاد الرأي/دنیةأخبار األر
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لجامعة أن قطاع التجارة یحتل أھمیة كبیرة في النشاط االقتصادي ألي بلد كونھ وأضاف رئیس ا

یعكس واقعھ االقتصادي، مشیرا إلى ازدیاد أھمیتھ في عالم الیوم الذي یشھد تغیرات مھمة وضعتھ 

  .أمام حقبة جدیدة بصفتھ أحد الدعامات األساسیة للبناء االقتصادي والدخل القومي

   

متھ أن قطاع التجارة الخارجیة استأثر باھتمام االقتصادیین من خالل إعداد أكد في كل، محافظة

الدراسات واألبحاث حولھ لم یحظ بمثلھا أي قطاع آخر من القطاعات االقتصادیة، حیث كان للتقدم 

الصناعي ووسائل االتصال والثورة التكنولوجیة الحدیثة األثر األكبر في النمو المتزاید للتجارة 

  .وزیادة أھمیتھاالدولیة 

بدوره أشاد عمید كلیة األعمال في الجامعة األردنیة الدكتور رفعت الشناق بالتعاون مع منظمة 

التجارة العالمیة التي تسعى إلى إیجاد عالم اقتصادي یسوده الرخاء وتالئم قیمھ مستویات المعیشة 

  .والتنمیة

ة انعقاد المؤتمر في رحاب الجامعة وحث الشناق طلبة الكلیة والباحثین فیھا إلى اغتنام فرص

   .واالستفادة من الموضوعات التي یبحثھا المؤتمرون في دراساتھم وأبحاثھم العلمیة

بدوره أشار رئیس كرسي برنامج منظمة التجارة العالمیة في األردن الدكتور طالب عوض إلى أھمیة 

ن العالم العربي یعیش أزمة مالیة المؤتمر الذي یتناول قضایا اقتصادیة في غایة األھمیة خاصة وأ

واقتصادیة عالمیة وفي ظل ما یدور من صراعات في العدید من بلدانھ والتي ما زالت تفاعالتھا 

  .وانعكاساتھا مستمرة وغیر واضحة النھایة

وإن كان األردن ینعم باألمن واالستقرار بفضل حكمة قیادتھ الھاشمیة إال أنھ لیس "وقال عوض 

  ."ات وتفاعالت ما یحدث حولھبمنأى عن تطور
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وأضاف أن المؤتمر یسلط الضوء على قضایا التجارة الدولیة وسیاساتھا في المنطقة وعالقتھا 

بالتنمیة المستدامة وظاھرة النمو الشامل واقتراح الحلول والسیاسات التي تتالءم مع ظروف المنطقة 

   .المستجدة

كلمتین أشارا فیھما " رایز النز"و" انوش دیربونموسین"وألقى الخبیران في منظمة التجارة العالمیة 

إلى أن السیاسات التجاریة مھمة لیس فقط الستحداث عملیة النمو االقتصادي بل أیضا لتوزیع مكاسبھ 

  .على أفراد المجتمع والتقلیل من فجوة عدم العدالة في توزیع الدخل

نمیة االقتصادیة المستدامة ما لم یرافقھا وأكدا أن التجارة الدولیة بمفردھا ال تستطیع تحقیق الت

  .سیاسات استثماریة محفزة للبیئة االستثماریة

ویناقش المؤتمرون على مدار ثالثة أیام أوراقا علمیة تتناول في مجملھا العالقة ما بین التجارة والنمو 

 االقتصادي والتوزیع العادل للثروة في الوطن العربي فضال عن عقد ورشات عمل تتضمن

  .موضوعاتھا قضایا التجارة العالمیة ومساھمتھا في تخفیف مشكلة الفقر في األردن والبلدان العربیة

ویشارك في أعمال المؤتمر خبراء ومتخصصون وأكادیمیون من العراق والجزائر ولیبیا وكوریا 

  .الجنوبیة وسویسرا إضافة الى المملكة األردنیة الھاشمیة
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  "األردنیة" إطالق نظام عالمات جدید في

أطلق مركز تكنولوجیا المعلومات في الجامعة األردنیة نظام العالمات الجدید یسھل على  –ھبة الكاید 

أعضاء الھیئة التدریسیة إدخال العالمات وتفادي 

كافة المعوقات والقضایا الفنیة التي كانت 

  .تواجھھم عند استخدام ھذا النظام

ھ مدیر وجاء إطالق النظام بحسب ما أفاد ب

المركز الدكتور صالح الشرایعة انطالقا من توجیھات إدارة الجامعة وحرصا من المركز على تطویر 

جمیع البرمجیات الموجودة لدیھ بأحدث لغات البرمجة الحدیثة، إضافة إلى سعیھ للوصول إلى مفھوم 

یتماشى مع رؤیتھ الحرم الجامعي الذكي، وأتمتة أعمال الجامعة والرقي بخدماتھا إلكترونیا بما 

  .المستقبلیة

، وتوافقھ مع جمیع  JSF وأوضح الشرایعة أن ما یمیز ھذا النظام استخدامھ لغة البرمجة الحدیثة

متصفحات األجھزة الحاسوبیة والھواتف الذكیة، وأنھ ال یتطلب تنزیل أي برامج إضافیة مساعدة، 

یة إضافة أي لغات أخرى مستقبال بكل فضال عن أنھ یدعم اللغتین العربیة واالنجلیزیة مع امكان

  .سھولة

وتابع الشرایعة أن كل ما یلزم عضو ھیئة التدریس ھو جھاز الحاسوب الشخصي او الھاتف الذكي 

ومتصفح لالنترنت باالضافة الى اتصال باالنترنت، مشیدا بكل من المبرمجین حمزة اسعیفان 

  .ھذا النظام ومحمود الحربیات ودعاء القواسمة على قیامھم بحوسبة

وأكد الشرایعة أنھ سیتم تعمیم دلیل االستخدام على السادة أعضاء الھیئة التدریسیة بالبرید االلكتروني، 

  .grades.ju.edu.joمضیفا أنھ یمكن الوصول الى النظام من خالل الرابط 

 أخبار األردنیة
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٢٠١٧للعام " كیو أس العالمي"حسب تصنیف   

" لجامعات العربیةمن ا% ١األولى محلیا ومن أفضل " األردنیة  

جامعة في ) ١٠٠٠(حلت الجامعة األردنیة في المرتبة األولى محلیا والتاسعة عربیا من بین نحو  

 ٢٠١٧للعام  (QS World University Ranking" (َكیو أس"المنطقة العربیة حسب تصنیف 

المؤسسة  لتكون حسب ما ورد في التقریر الصادر عن QS الصادر الیوم عن المؤسسة البریطانیة

   .من الجامعات العربیة% ١من أفضل 

للسمعة التوظیفیة %) ٢٠(للسمعة األكادیمیة، و%) ٣٠: (واستند ھذا التصنیف على تسعة معاییر ھي

لتأثیر الموقع اإللكتروني، %) ١٠(لنسبة الطلبة إلى أعضاء ھیئة التدریس، و%) ٢٠(للخریجین، و

لالستشھاد ببحوث أعضاء %) ٥(شھادة الدكتوراه، ولنسبة أعضاء ھیئة التدریس من حملة %) ٥(و

لنسبة أعضاء ھیئة التدریس األجانب، %) ٢.٥(لعدد البحوث العلمیة، و%) ٥(ھیئة التدریس، و

  .لنسبة الطلبة األجانب الدارسین في الجامعة%) ٢.٥(و

لتصنیف وحققت الجامعة نتائج متمیزة في معاییر التصنیف؛ حیث بیّن التقریر الصادر عن جھة ا

، ٢٠١٦وتقدمھا في جمیع المعاییر مقارنة بنتائجھا في العام % ٨٤.٤حصول الجامعة على عالمة 

وحلت في أربعة من المعاییر التسعة ضمن أفضل عشر جامعات عربیة، فمن حیث السمعة األكادیمیة 

سة، ومن حلت في المرتبة العاشرة، ومن حیث السمعة التوظیفیة للخریجین حلت في المرتبة الخام

حیث نسبة أعضاء ھیئة التدریس من حملة الدكتوراه حلت في المرتبة الثامنة، ومن حیث تأثیر 

  .الموقع اإللكتروني حلت في المركز السابع عربیا

   

 ٤:الدیار ص/السوسنة/٢:الرأي ص/أخبار األردنیة
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لم تكن متقدمة في معیار نسبة الطلبة إلى أعضاء ھیئة التدریس؛ " األردنیة"وبین التقریر أّن نتائج 

ربیا، وكذلك في معیار نسبة أعضاء ھیئة التدریس األجانب حیث حلت ع ٤٨حیث حلت في المرتبة 

فیما یخص نسبة  ١٩في المرتبة " األردنیة"وفي معاییر البحث العلمي جاءت . عربیا ٧٠في المرتبة 

عربیا فیما یخص نسبة االستشھاد لكل بحث  ٤٧البحوث لكل عضو ھیئة تدریس، وفي المرتبة 

   .علمي

: جامعة أردنیة ١٣جامعة عربیة، على  ١٠٠ي یتم فیھ نشر نتائج أفضل واحتوى التصنیف، الذ

، ٢٩عربیا، وجامعة الیرموك في المرتبة  ١٤فحلت جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة في المرتبة 

، وجامعة البترا في المرتبة ٤٨، والجامعة الھاشمیة في المرتبة ٤٦وجامعة األمیرة سمیة في المرتبة 

، ٨٠- ٧١امعة العلوم التطبیقیة الخاصة والجامعة األلمانیة وجامعة فیالدلفیا في المرتبة ، وج٧٠- ٦١

، وجامعة البلقاء التطبیقیة وجامعة عمان ٩٠- ٨١وجامعة الزیتونة وجامعة عمان العربیة في المرتبة

  .١٠٠- ٩١األھلیة في المرتبة 

عیر إلى أّن نتائج األردنیة كان من وأشار مدیر مركز االعتماد وضمان الجودة الدكتور فالح السوا

الممكن أن تكون أفضل في معیار نسبة الطلبة إلى أعضاء ھیئة التدریس لو لم تتأثر بالوضع المالي 

للجامعة الذي یفرض علیھا قبول طلبة ضمن البرنامج الموازي والدولي لتغطیة النفقات، ألن رسوم 

  .صصاتالبرنامج العادي ال تغطي التكلفة في جمیع التخ

وأوضح السواعیر أن معیار نسبة أعضاء ھیئة التدریس األجانب تكون نتائجھ غیر مرضیة 

للجامعات األردنیة بشكل عام مقارنة بالجامعات في المنطقة كون األردن یعد من الدول المصدرة 

  .للكفاءات، ولوجود تشریعات تحد من زیادة نسبة أعضاء ھیئة التدریس األجانب

الجامعة األردنیة جامعة شاملة ولیست متخصصة في التخصصات العلمیة والصحیة، ولفت إلى أّن  

األمر الذي یؤثر سلبا في معاییر البحث العلمي المقاس بعدد البحوث العلمیة لكل عضو ھیئة تدریس 
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وعدد االستشھادات العلمیة بتلك البحوث، فجھات التصنیف تحصل على ھذه البیانات من قاعدة 

التي تعتمد مجالت تنشر باللغة اإلنجلیزیة وفي تخصصات علمیة وطبیة في " وبسسك"البیانات 

  .الغالبیة العظمى

ً كما ھو   أّما المجالت التي تعتمد اللغة العربیة لغة للنشر والمعتمدة في ھذه القاعدة فھي قلیلة جدا

ة النشر العلمي في الحال بالنسبة للمجالت المعتمدة في التخصصات اإلنسانیة، وھذا یؤدي إلى صعوب

ھذه القاعدة بالنسبة ألعضاء ھیئة التدریس العاملین في الكلیات اإلنسانیة، وبالتالي عدم احتساب 

وألن ما یقارب نصف أعضاء ھیئة التدریس في الجامعة األردنیة . نتاجھم العلمي في التصنیف

ت غیر معتمدة في قاعدة ینتمون للكلیات اإلنسانیة، وینشرون بحوثھم باللغة العربیة وفي مجال

سكوبس، فإنَّ ذلك یعني أنَّ نصف اإلنتاج العلمي للجامعة األردنیة ال یتم احتسابھ ألغراض 

. التصنیف، ویتم قسمة إنتاج الكلیات العلمیة على المجموع العام ألعضاء ھیئة التدریس في الجامعة

ل جدا من االستشھادات مقارنة كما أّن البحوث المنشورة في تخصصات إنسانیة تحصل على عدد قلی

  .بالبحوث المنشورة في تخصص كالطب أو الصیدلة أو الفیزیاء

من بحوث % ٩٠بیّن أّن مصدر ما یقارب ال  ٢٠١٦وأشار السواعیر إلى أّن تقریر المركز للعام 

خاذ المعتمدة في قاعدة سكوبس من الكلیات العلمیة، ولھذا فإّن الجامعة قد تلجأ إلى ات" األردنیة"

قرارات جدیدة فیما یخص تصنیف المجالت المقبولة ألغراض ترقیة أعضاء ھیئة التدریس لتحسین 

  .نوعیة المجالت التي یتم فیھا النشر العلمي للبحوث

حققت في تصنیف كیو أس العالمي مؤخرا مراكز متقدمة واقتربت كثیرا " األردنیة"جدیر بالذكر أن 

 ٦٠٠- ٥٥١عة على مستوى العالم؛ فقد صنفت في فئة أحسن جام ٥٠٠من شمولھا في قائمة أفضل 

جامعة عالمیة؛ فحصلت  ٥٠٠جامعة على مستوى العالم، وصنفت في معیارین مھمین من أفضل 

عالمیا من حیث سمعة  ٢٦٧عالمیا من حیث السمعة األكادیمیة وعلى المركز  ٣٩٠على المركز

  .وجودة خریجیھا
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  )األردنیة(لقصص نجاحھم في المجال الوظیفي في  یعرضون) العمل االجتماعي(خریجو 

استضاف قسم العمل االجتماعي في كلیة اآلداب في الجامعة األردنیة كوكبة من  -فادیة العتیبي 

خریجیھ ممن نسجوا بتجاربھم المھنیة 

في مجال عملھم الوظیفي قصص نجاح، 

حاكتھا مفردات نبیلة على رأسھا الجد 

  .والمثابرة واإلرادة

وقدم الباحثون االجتماعیون خالل اللقاء 

الذي جمعھم بزمالئھم في تخصص 

العمل االجتماعي بحضور عمید كلیة اآلداب الدكتور محمد القضاة، رحلة العمل في مجال العمل 

االجتماعي الذي توثبوا عتباتھا بنجاح بعد أن تسلحوا بالشھادة الجامعیة، وما تخللھا من تحدیات كادت 

ھو ) العمل االجتماعي(عن طموحھم لوال تسلحھم بالعزیمة واإلصرار، مؤكدین أن أن تحیدھم 

تخصص قائم بحد ذاتھ وأبواب فرص العمل مشرعة أمام خریجیھ ممن نصبوا أمام أعینھم ھدفا 

  .واضحا لتحقیقھ بالعزیمة واإلصرار

افة نخبة متمیزة من وفي بدایة اللقاء، أعرب عمید الكلیة الدكتور محمد القضاة عن سعادتھ باستض

خریجي قسم العمل االجتماعي لعرض تجاربھم العملیة التي تكللت بالنجاح، مؤكدا في حدیثھ أن 

  .النجاح ھو السر الحقیقي للعطاء واالستمراریة

وحث القضاة الحضور من الطلبة على ضرورة مواصلة مسیرة الجد والعمل والمثابرة وصوال 

وعدم االستسالم  للتحدیات والتداعیات التي قد تعترض طریقھم حتى للھدف المنشود ولتحقیق الذات، 

ال تلین ھممھم وینصاعون لمعزوفة الفشل، مشیرا إلى أن الكلیة ترحب على الدوام بأي مبادرة 

   .طالبیة ھادفة وعمل ناجح من شأنھ االرتقاء بالمستوى التعلیمي الذي یطمح إلیھ الطلبة

 أخبار األردنیة
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االجتماعي الدكتورة لبنى عكروش أھمیة تنظیم ھذا اللقاء الذي یأتي بدورھا أكدت رئیسة قسم العمل 

ضمن سلسلة من اللقاءات والنشاطات والمؤتمرات التي یعتزم القسم على تنظیمھا خالل الفترة 

  .المقبلة، بھدف تثقیف طلبة القسم وتوعیتھم بتخصصھم وبمجاالت عملھ

بة في تبدید كل الشكوك والریبة التي وقالت عكروش إن الھدف من استضافة خریجي القسم رغ

تتوطن نفوس طلبة القسم وخشیتھم من قلة  توفر الوظائف في سوق العمل في مجال دراستھم، من 

خالل إطالعھم على قصص نجاح زمالئھم ممن سبقوھم وتبوؤا  مناصب ریادیة وقیادیة في 

  .قطاعھم، ما یبعث الثقة واألمل في نفوسھم وعقولھم

خالل مداخلتھا وجبة دسمة من النصائح واإلرشادات التي حثت الطلبة على االلتزام وقدمت عكروش 

بھا خالل دراستھم الجامعیة، لمواصلة دراستھم على أكمل وجھ وبشكل سلیم، الفتة إلى أن تخصص 

العمل االجتماعي ھو تخصص قائم بحد ذاتھ ولھ مستقبل زاھر ومنوھة إلى أن تخصص العمل 

حید من جملة التخصصات في الكلیة الذي یوفر لطلبتھ تدریب عملي في مختلف االجتماعي ھو الو

  .المؤسسات المعنیة

عضو مجلس اتحاد الطلبة عن قسم العمل االجتماعي الطالبة بنان برھم دعت في مداخلتھا زمالءھا 

حاق في القسم على المثابرة وبذل المزید من الجھد في التعلم واكتساب المھارات من خالل االلت

بالدورات المتخصصة التي من شأنھا  صقل شخصیاتھم وتعزیز خبراتھم ما یؤھلھم ألن یشقوا 

  .مستقبلھم العملي بمنتھى الكفاءة واالقتدار

   

وخالل اللقاء، كان خریجو القسم قد سطروا بعرض تجارھم أروع المعاني والقیم النبیلة التي كانت 

توج بالنجاح والعطاء، حیث شددوا في مداخالتھم على بمثابة بوابة ذھبیة لدخول مستقبل مشرق م

ضرورة العمل دون یأس أو ملل مھما واجھتھم من ظروف ومصاعب، و تفعیل مفھوم العمل 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
18 

التطوعي وحب المبادرة لدیھم في العمل المیداني لما لھما من دور فعال في فتح األبواب أمامھم في 

  .سوق العمل

في قسم العمل االجتماعي ممن كان لھم بصمات واضحة في شق  كما أعربوا عن شكرھم ألساتذتھم 

طریق مستقبل حافل بفضل نصحھم وإرشادھم المتواصل لھم، وللفتة الكریمة في استضافتھم  

  .وعرض تجاربھم الوظیفیة لزمالئھم في القسم
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 انشاء كلیة للھندسة مطلع العام المقبل بالجامعة االردنیة

یة فرع العقبة الدكتور موسى اللوزي عن انشاء كلیة للھندسة مطلع العام اعلن رئیس الجامعة االردن

  .المقبل

وقال خالل لقائھ الیوم الثالثاء الطلبة المستجدین ان الجامعة ستستفید من الممیزات الھامة التي تزخر 

ي الصحة بھا منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة وقانونھا المحفز لالستثمار ولتكتمل حلقة االستثمار ف

والتجارة والصناعة والخدمات اللوجستیة، وفي ومقدمتھا االستثمار بالتعلیم مشیرا إلى أن الجامعة 

  .األردنیة في العقبة تسعى لتكون أول جامعة بحثیة في المنطقة

واكد ان تأسیس فرع الجامعة األردنیة في العقبة ترجمة للتخطیط طویل المدى لمنطقة العقبة 

صة من خالل إنشاء جامعة متكاملة تكون مصدر إشعاع حضاري ومعرفي واإلسھام االقتصادیة الخا

  .بتنمیة المجتمع المحلي

وبین اللوزي ان الجامعة ستواصل تقدیم رسالة الجامعة األردنیة االم الرامیة إلى توسیع قاعدة البحث 

ین منھم وتعزیز دورھا العلمي المتمیز واالھتمام بالشباب األردني ورعایة ودعم المبدعین والمتفوق

في كافة الجوانب لتصبح من ركائز الجذب واالنتعاش لمشروع المنطقة الخاصة واقلیم الجنوب 

  .ومواكبة العالم الكتساب المعرفة وتطویعھا لخدمة أغراض التنمیة المنشودة

  

 ٦:السبیل ص/٤:الدیار ص/١١:االنباط ص/طلبة نیوز/السوسنة/١١:ص الدستور
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وكلیة فرنسیة" أردنیة العقبة"اتفاقیة تعاون علمي بین   

ة االردنیة فرع العقبة وكلیة كیدج الفرنسیھ الدارة االعمال اتفاقیة تعاون وقعت الجامع -الغد  -العقبة 

مشترك تھدف الى تعزیز التبادل العلمي والطالبیة بینھما بحضور رئیس سلطة منطقة العقبة 

االقتصادیة الخاصة ناصر الشریدة ورئیس الجامعة االردنیة فرع العقبة الدكتور موسى اللوزي، 

  .اسبوع مرسیلیا الذي تنظمھ شركھ حول المتوسط في العقبةوذلك ضمن فعالیات 

وقال الشریدة إن االتفاقیة التي تم توقیعھا سیكون لھا اثر ایجابي في تعزیز التعلیم والبحوث وتبادل 

الخبرات بین الكلیات العلمیة الفرنسیة واألردنیة اضافة الى تبادل المعارف بین الطلبة لیتزودوا 

  .التجارة واالقتصاد والنقل وتھیئتھم للعمل في السوق المحليبخبرات في مجاالت 

وبین الدكتور اللوزي ان االتفاقیة تنص على تنفیذ عدد من البرامج االكادیمیة على مستوى المنطقة 

وتبادل الزیارات بین الطلبة وأعضاء ھیئات التدریس والتعاون في مجال البحوث العلمیة موضحا ان 

ولى من نوعھا على مستوى الجامعات االردنیة الحكومیة والخاصة مع الجانب ھذه االتفاقیة ھي اال

  .الفرنسي

ولفت اللوزي الى ان االتفاقیة ستعزز البحث العلمي المتخصص المشترك في المجال االقتصادي 

  .وھي مؤشرایجابي تعود بالفائدة على طلبة الجامعة والوطن بشكل عام

لیة كیدج الدارة االعمال آن كاثرین غیتارد، التعاون البناء بین وثمنت مدیرة العالقات الدولیة بك

االردن وفرنسا في مجال التعلیم والتجارة والنقل، مشیرة إلى ان االتفاقیة التي تم توقیعھا ستكون بدایة 

لتعاون مشترك في مجال تبادل الخبرات والثقافات التعلیمیة والعلمیة، وعمل ابحاث علمیة متخصصة 

  .لطلبة في المجاالت االقتصادیة والتجاریة واللوجستیان والتعلیم المستمروتدریب ا

 ٦:السبیل ص/وشمال افریقیاشبكة الشرق االوسط /٩:الغد ص
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 األمیرة ریم تخرج فوجا  من طلبة الماجستیر في معھد اإلعالم

رعت األمیرة ریم علي أمس حفل تخریج الفوج الثامن من طلبة الماجستیر في الصحافة واإلعالم 

ً وخریجة من مساري الرسالة والشامل ٣٥الحدیث، من معھد اإلعالم األردني، وعددھم  وقال  .خریجا

عمید المعھد الدكتور باسم الطویسي ان المعھد عمل على بناء القدرات األكادیمیة والمھنیة للخریجین، 

َھم لممارسِة المھِن الصحفیِة واإلعالمیِة والتعامِل مع تكنولوجیا االتصال واإلعالم  وفَق منھجیة تؤھل

أساس معرفيٍّ متین، یتصل بفھم التاریخ والمجتمعات والتحوالت التي یواكبُھا  الرقمي باقتدار، وعلى

ُ األخباِر المعاصرة وقالت المتحدث الرئیسي في حفل التخرج، استاذة الصحافة  .اإلعالُم وصناعة

ھ واالعالم في جامعة الكویت الدكتورة ابتھال الخطیب إن الصحفي یُشكل الحقیقة التي یتلقاھا الناس فعلی

أن یتحرى الدقة لیس فقط في نقل الخبر والصورة بل في التعلیقات على األخبار، حتى یتمكن المتلقي 

وحث مستشار معھد  .أینما وجد، من الشعور بالحدث كما ھو على أرض الواقع، دون تزییف أو تجمیل

یطبقوا ما تعلموه الصحافة النرویجي، فرودة ریكفیھ، في كلمة باسم أصدقاء المعھد، الخریجین على أن 

في المعھد وأن یكونوا أسیاد أنفسھم في البحث عن الحقیقة وإیصالھا من دون الخضوع ألي سلطة، وأن 

ً إلى أن أول تحد لھم كان في اختیارھم لمھنة الصحافة، فھي  ال یمنعھم أحد في الحد من شغفھم، مشیرا

في عین المجتمع وصوت من ال صوت واحدة من أھم الوظائف في المجتمع للدفاع عن الضعیف، فالصح

وتحدثت الطالبة لیلى الكلوب عن الخبرة العلمیة والعملیة التي اكتسبھا الطلبة أثناء فترة دراستھم في  .لھ

وفي نھایة الحفل سلمت األمیرة ریم علي یرافقھا رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عزمي محافظة  .المعھد

 .جین متمنیة لھم التوفیق في مسیرتھم اإلعالمیةوالدكتور الطویسي الشھادات للخری

  

 الجوردان تایمز/٧:الرأي ص
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  التركیز على التعلیم التقني والتطبیقي باعتباره ركیزة اقتصادیة اساسیة: الزعبي
  

أكد رئیس جامعة البلقاء التطبیقیة الدكتور عبد هللا الزعبي أھمیة التعلیم التقنني والتطبیقي باعتباره 
قتصادیة في الدولة االردنیة ولما یسھم بھ في القضاء على مشكلة البطالة بین ركیزة اساسیة للتنمیة اال

  .الشباب االردني الذي ھو محور اھتمام جاللة الملك
واضاف الدكتور الزعبي خالل لقاء صحفي امس، أن ھیكلة التعلیم التقني التي قامت بھا الجامعة ادت 

رامج؛ كون فرص العمل متاحة لمثل ھذا النوع من الى نتائج ایجابیة في اقبال الطلبة على ھذه الب
التعلیم اكثر من الطلبة الملتحقین  بمستوى المسار االكادیمي حیث التحق في جامعة البلقاء ببرنامج 

من الطلبة الحاصلین على % ٣٥طالبا بما یشكل نسبة ) ٢٢٣٠٧(التعلیم التقني التطبیقي لھذا العام 
جاز كبیرفي ظل تناقص اعداد الطلبة الناجحین في الثانویة العامة وھذا یعتبر ان% ٦٥معدل اقل من 

علما ان مجموع الطلبة الملتحقین في كافة الكلیات الوطنیة بما فیھا الكلیات الخاصة والحكومیة 
طالبا وطالبة وھذا ما یشكل ما نسبتھ ) ٥٩٤٨(والعسكریة والوطنیة على مسار التعلیم التقني 

، مشیرا الى انھ انطالقا من  االتفاقیات مع المصانع )%٦٥(لین أقل من من الطلبة الحاص)% ٩٠(
وشركات القطاع الخاص باالضافة الى غرفة صناعة عمان بھدف تعزیز مشاركة القطاع الخاص في 
تطویر التعلیم التقني وتدریب الطلبة في مواقع العمل مباشرة كما باشرت الجامعة باعتماد البرامج 

) ١٥(حیث وصل عدد البرامج المعتمدة الى ) الدبلوم(الجامعیة المتوسطة  على مستوى الدرجة
  .برنامجا

واوضح الزعبي ان  مجموع الطلبة المتواجدین على مقاعد الدراسة في كلیات جامعة البلقاء التطبیقیة 
 ومجموع عدد الطلبة في) ٧.١٥٧(على مستوى الدرجة الجامعیة المتوسطة الدبلوم التقني والتطبیقي 

كافة الكلیات الوطنیة التي تشرف علیھا جامعة البلقاء التطبیقیة حیث بلغ عدد الطلبة في كافة الكلیات 
طالبا وطالبة والذي یدل على التغییر في ثقافة ) ١٦.٩٨٨(الوطنیة التي تشرف علیھا الجامعة 

بالتالي یدل و، المجتمع لاللتحاق بالتخصصات التي تؤھل صاحبھا االلتحاق بسوق العمل مباشرة 
على ان الخطة التي تسیر بھا الجامعة الصالح مسار التعلیم التقني والتطبیقي آتت أكلھا  الفتا ان 

الجامعة تسعى للحصول على دعم حكومي لھذا النوع من التعلیم للتخفیف من الضغوطات المالیة التي  
حلي واالقلیمي علما ان الجامعة تقع على عاتقھا بتجوید مخرجاتھ وتأھیل طلبة منافسین في السوق الم

  .م ٢٠١٥/٢٠١٦ملیون دینار لعام ) ١٧(انفقت من موازنتھا 
وبین الزعبي أن الجامعة تقدمت بمشروع إعادة ھیكلة كلیاتھا لتحقیق رؤیتھا ورسالتھا وبقیمة مالیة 

لمرحلة ملیون دینار الى الحكومة من خالل وزارة التعلیم العالي حیث یشمل المشروع في ا) ٣٢.٥(
كلیة الھندسة التكنولوجیة وكلیة السلط التقنیة وكلیة الحصن الجامعیة : كلیات وھي ) ٤(االولى ھیكلة 

وكلیة معان لتصبح كلیات تقنیة بالكامل البولیتیكنك حیث یركز المشروع على نقل نماذج عالمیة من 
اتقاقبات لھذه الغایة مع الجانب  كلیات جامعة البلقاء التطبیقیة ومنھا النموذج الفرنسي حیث تم توقیع

، الفرنسي والكوري والكندي ویجري االتصال مع الجانب االلماني للوصول الى تفاھمات لھذه الغایة 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٦:الرأي ص/١٠:الدستور ص
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الفتا انھ تم تشكیل فریق عمل للتواصل مع القطاع الخاص والشركات ومصانع القطاع الخاص 
ى المواصفات والمھارات التي یرغبون بتوفرھا بخریج جامعة البلقاء التطبیقیة والكفاءات للوقوف عل

على مستوى الدرجة الجامعیة المتوسطة لذا فقد تم تعدیل الخطط الدراسیة بالكامل لتركز على محور 
الثقافات العامة ومحور المھارات الحیاتیة ومحور المھارات التشغیلیة والمھارات التحصیلیة 

  .العملي والتدریب 
وفي محور البحث العلمي اوضح الزعبي ان الجامعة  ركزت على دعم المشاریع البحثیة والتطبیقیة 

ملیون دینار كما ) ١.٠٧(مشروعا بحثیا وبقیمة مالیة جاوزت ٦٠منھا حیث دعمت ما یزید عن 
ھا حفزت الباحثین على المشاركة في المؤتمرات الدولیة لالطالع على تجارب اآلخرین ونقل

  .وتوطینھا في الجامعة
كما وضعت خطة البتعاث الطلبة الى الجامعات العالمیة المرموقة منھا حیث ینظر مجلس البعثات 

مبتعثا في التخصصات الطبیة والھندسیة واللغة االنجلیزیة والمحاسبة  ٢٠اآلن بابتعاث ما یزید عن 
ضافة الى ان الجامعة قدمت مكافآت مما یضاعف اعداد الطلبة المبتعثین في الجامعات العالمیة ا

وحوافز مالیة وشھادات تقدیریة لباحثیھا المتمیزین الذن لھم انجازات في النشر العلمي ومؤشر 
االستشھاد البحثي العالمي كما ان الجامعة انشأت صندوقا خاصا لدعم االفكار االبداعیة واالبتكاریة 

  .لدى طلبتھا
مالیا محددا للطلبة الفقراء من خالل صندوق دعم الطالب الفقیر  وبین الزعبي ان الجامعة تقدم دعما

نشاطا ھذا العام كما نفذت ) ٢٨٢(كما زادت النشاطات الثقافیة والریاضیة حیث بلغت في مجموعھا
نشاطا للتأھیل الوظیفي وذلك بالتعاون مع صندوق ) ٣٢(الجامعة  خالل العام الماضي ما مجموعھ

  .طالبا وطالبة) ٤٥٧٢(ستفاد منھ ما یقاربالملك عبد هللا الثاني ا
وبالنسبة لموضوع  االصالح المالي اوضح  الزعبي أن التقاریر المقدمة الى مجلس االمناء بأن 

ملیون دینار ) ٢٧(م ما یزید عن ٣٠/٦/٢٠١٦العجز المالي التراكمي من السنوات السابقة ولغایة 
ن الصحي والضمان االجتماعي وكھرباء ومیاه وشبكة والتزامات مالیة مستحقة الدفع لمطالبات التأمی

  .ملیون دینار ) ٢٦(الجامعات وھیئة االعتماد حیث بلغت 
ملیون ) ٧.٦٦٥(وبحسب التقریر المعتمد من مجلس االمناء فان دیون صندوق االدخار تزید عن 

لى صندوق ملیون دینار باالضافة ا) ٢.٤(دینار ویضاف الى ذلك حساب بنكي مكشوف ما یزید عن 
مكافئة نھایة الخدمة فارغ بالكامل حیث قامت ادارة الجامعة بمجموعة من االجراءات لتعظیم 
االیرادات وتخفیف النفقات في كثیر من الجوانب وذلك بھدف االصالح المالي في الجامعة حیث 

لكلي شھرا الماضیة من تحقیق انجازات انعكست على العجز المالي ا ١٥استطاعت الجامعة خالل 
مالیین دینار وتسدید جمیع مطالبات المقاولین ومطالبات التأمین الصحي بنسبة تصل  ٥بما یزید عن 

اوال بأول وتسدید مطالبات شركة الكھرباء والمیاه  ٢٠١٧وتسدید المطالبات المالیة لعام % ٩٠الى 
لبنیة التحتیة ملیون دینار كما زادت الجامعة نسبة االنفاق على ا ٢٢وغیرھا والتي تزید عن 

  .ملیون دینار)٤.٠٩(عطاء بلغت ٩٠والتكنولوجیة وتحدیث مختبرات وبعطاءات زاد عددھا عن 
اما في الجانب االداري بین الزعبي ان الجامعة قامت جامعة البلقاء التطبیقیة برفع شعار تطبیق 

تطبیقھ على كافة منظومة التشریعات على الجمیع بدون استثناء واالحتكام الى القانون والنظام و
المستویات حیث باشرت الجامعة بھیكلة وحداتھا االداریة وتم االنتھاء من ھیكلة وحدة التعلیم الصحي 
بھدف ضبط مخرجاتھ وتجوید خدماتھ وھناك فریق عمل من ھذه الوحدة یتابع كافة المستشفیات 

لخدمة حیث بلغت مطالبات والصیدلیات لضمان جودة الخدمة المقدمة الى العاملین وذویھم من ھذه ا
ملیون دینار حیث )٥.٥( التأمین الطبي السابقة والتي تراكمت عبر السنوات االخیرة الى ما یزید عن

) ٥(عملت الجامعة خالل ھذا العام على معالجة الملف حیث قامت بعمل تسویات وتسدید ما یزید عن 
  .مالیین دینار 
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اث ثمانیة برامج على مستوى درجة الماجستیر في الجامعة  تمكنت من إستحد«وقال الزعبي ان 
مركزھا والكلیات وثالث برامج على مستوى درجة  الدبلوم العالي وثالثة برامج على مستوى درجة 
البكالوریوس منھا برنامج أمن المعلومات الفضائي والذي یعتبر االول من نوعھ على مستوى 

ً أكادیمیا على مستوى البكالوریوسبرنامج) ١٨(الجامعات االردنیة كما تم اعتماد    . »ا
وحول امتحان الشامل للدرجة الجامعیة المتوسطة للطلبة الملتحقین في الجامعة اعتبارا من العام 

م بین الدكتور الزعبي انھ سوف یكون مختلفا بالكامل عما ھو علیھ االن حیث ٢٠١٧/٢٠١٨الجامعي 
جامعة والقطاع الخاص المشغل الرئیس لھؤالء ستشكل لجان امتحان مشتركة بین المختصین في ال

  .الطلبة لقیاس مستوى المھارات التي یتمتعون بھا
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  جامعة أردنیة تقبل طالباً قطریین رفضتھم مصر ١٢
  
    

رصدت لجنة المطالبة بالتعویضات شكاوى متزایدة من عدم تمكن الطالب القطریین من الحصول 
ھوریة مصر العربیة ، إلكمال دراستھم ، وللحاق بركب على تأشیرتین أمنیة وسیاحیة لدخول جم

  .الفصل الدراسي الجامعي الذي بدأ أول أكتوبر الحالي
  

ً من حاالت الطالب المتضررین من االلتحاق بجامعات خلیجیة ، والذین ما زالوا  كما سجلت عددا
ممن قدموا ینتظرون دورھم في الحصول على فرص مناسبة من المؤسسات الجامعیة بقطر ، أو 

  .طلباتھم لجامعات خارجیة وفي انتظار موافقات رسمیة على االلتحاق فیھا
  

جامعة أردنیة فتحت أبوابھا للطالب المتضررین من  ١٢وذكر عدد من الطالب لـ الشرق أّن 
جامعات دول الحصار ، وخاصة ً الجامعات المصریة ، لتشابھ األنظمة الجامعیة بینھما ، وسیتم تقییم 

  .الطالب من جانب كشوفات الدرجات والمقررات قبل إعطائھم موافقات رسمیة أوضاع
  

أنا طالب قطري ، أدرس تخصص الحقوق في السنة الثانیة بجامعة القاھرة ، لم : وقال جاسم العلي 
أتمكن من الحصول على تأشیرة أمنیة وال حتى التأشیرة السیاحیة ، ألتابع التسجیل واللحاق بالفصل 

قبل أن تفوتني المقررات ، ولكن السلطات المصریة تماطل في منحي التأشیرة ، وفي كل الدراسي 
ً أو شھرین: مرة تقول لي    .انتظر شھرا

  
وأوضح أنھ لجأ للبحث عن جامعات بدیلة ، ونما لعلمھ أّن زمالءه قدموا طلباتھم في جامعات أردنیة 

، وذلك بعد تقییم أوضاعھم من حیث وافقت على إعطاء الطالب القطریین فرصة الدراسة فیھا 
  .الدرجات والمقررات

  
ً ، وجاءتھ الموافقة المبدئیة ، ویستعد للسفر الستكمال اإلجراءات  وأشار إلى أنھ قدم أوراقھ فعلیا

  .المطلوبة
  
  
  

إنني طالب قطري ، وفي السنة الثالثة بكلیة التجارة بجامعة القاھرة ، كنت : وقال خالد علي الكبیسي 
ر لمصر بین فترة وأخرى ، ألتابع دراستي ، واستعد للتسجیل ومعرفة المقررات التي تطرح في أساف

بدایة كل فصل ، ثم فوجئت بتأخر صدور التأشیرة األمنیة التي تمنح للطلبة القطریین لدخول مصر ، 
  .ليّ وفي كل مرة أراجع مكتب السفارة المصریة بالسفارة الیونانیة ، كانوا یماطلون في الرد ع

  
وأوضح أّن العدید من الطالب القطریین ، ال تقتصر حیاتھم على الدراسة فحسب ، إنما لدیھم مصالح 
تجاریة ، واستثمارات عقاریة وأراض بمصر ، ویحاولون استثمار ما لدیھم من مدخرات مالیة 

الظالمة لن لشراء بیوت لالستفادة منھا سواء ببیعھا أو تأجیرھا ، والیوم في ظل ھذه اإلجراءات 
  .نتمكن من السفر لمتابعة أمور الدراسة أو العمل التجاري

  
  

  عمون



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
26 

طالبة قطریة ، في السنة الرابعة من تخصص طب عام ، قالت أدرس بإحدى جامعات اإلمارات ، 
ولم یتبق على تخرجي سوى فصلین دراسیین ، كما أنني تركت شقتي وكتبي وأغراضي وعدت بعد 

  .حمل أّي شيء معي الحصار بیوم ، ولم أتمكن من
  

ً من المؤسسات  ً ، وھي الیوم قابعة في منزلھا تنتظر حال وأوضحت أنھا تضررت من الحصار كثیرا
ً في دراسة الطب العام ، ولم یتبق  ً طویال الجامعیة والمختصة بالدولة ، حیث إنھا قطعت مشوارا

معة كانت تشترط إعادتھا سوى فصلین دراسیین ، وقد قدمت أوراقھا بالجامعات القطریة ، وكل جا
سنة للوراء أو إعادة التخصص من سنة أولى ، أو حذف مقررات وساعات جامعیة لتبدأ الدراسة من 

سنوات مما یعني أنھا  ٤جدید ، وجامعة تدرس الطب بقطر اشترطت علیھا إدخالھا في برنامج مدتھ 
  .سنوات باإلمارات ٤ستدرس المقررات التي أكملتھا في 

  
سنوات من عمري في البحث العلمي ودراسة الطب ، حتى حرمني  ٤لقد أمضیت : ئلة ً وتابعت قا

الحصار من تخصصي ، ولیس لدّي استعداد إلعادة ما درستھ مرة أخرى ، وأّن كل جامعة قدمت 
فیھا الطلب كانت تشترط علیھا تقلیص موادھا الجامعیة أو ساعاتھا المكتسبة ومنھا جامعات ببریطانیا 

أما الكویت فإنھا تقصر دراسة الطب على ابنائھا فقط ، مضیفة ً أنھا طلبت من إدارة  واألردن
الجامعة اإلماراتیة مراعاة ظروفھا في ظل الحصار ، فأفادتھا أنھ ال یوجد حل سوى فك الحصار 

  .لتتمكن من العودة لجامعتھا
  

نى بحقوق اإلنسان ، ونوھت الطبیبة القطریة أنھا لجأت لمؤسسة أمان وھي جھة إماراتیة تع
وعرضت مشكلتھا علیھم ، وبعد دراسة أحوالھا الجامعیة واالجتماعیة ، وافقت على مساعدتھا بأن 
تسمح لھا بدخول اإلمارات لتكمل دراستھا للطب شریطة أن تكون بمفردھا فقط ، ولكن الطالبة 

ً على حیاتھا وبسبب رفضت ھذا العرض ، ألنھا ترید أن یرافقھا والدھا في دراستھا للخارج ،  خوفا
  .األوضاع المتقلبة فإّن أسرتھا ترید مرافقتھا ، واالطمئنان علیھا في الغربة

  
وأضافت أّن أسرتھا رفضت ھذا العرض ، وھي الیوم تنتظر دورھا في جامعات قطر ، متمنیة ً أن 

  .تحظى بفرصة قبول ، خاصة ً وأّن دراستھا للطب قاربت على االنتھاء
  

لقد سافرت في نفس یوم الحصار ، وأذكر انھ كان یوما دراسیا : وم الحصار ، قالت وعن ذكرى ی
ً ، وتركت شقتي وكتبي وأغراضي ، وسیارتي  وعندما سمعت الخبر طلبت مني أسرتي العودة فورا
التي تحمل لوحة أرقام قطریة لم أتمكن من إدخالھا الدوحة ، وعدت بسرعة ، وظننت أّن األزمة لن 

أیام ثم ترجع األمور كما كانت ، ولكنھا طالت وفقدت معھا حلم ارتداء سماعة الطبیب تدوم سوى 
  .والرداء األبیض
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  تأسیس رابطة لحملة الدكتوراة غیر العاملین في األردن
  
    

أعلن حملة الدكتوراة غیر العاملین في الجامعات الحكومیة عن تأسیس رابطة خاصة بھم مقرھا 
سین ومتابعة شؤون حملة الدكتوراة في االردن بغض النظر عن العاصمة عمان تعنى بتح

  . تخصصاتھم والدفاع عن حقوققھم ضمن ضوابط تلتزم بالھویة العربیة االسالمیة والدستور االردني
  
  

وقال الدكتور سیف الطاھات، أحد مؤسسي الرابطة في تصریح لموقع عمون، رؤیة الرابطة تھدف 
بأن حامل شھادة الدكتوراة یجب أن یتمتع بكافة حقوق وامتیازات حملة  إلى تحقیق المفھوم الذي یفید

الدكتوراة المعینین في الجامعات الحكومیة وذلك من خالل تحقیق أھداف تسعى الرابطة إلى تثبیتھا 
  . وترجمتھا على أرض الواقع

  
وتفعیل اسس وبحسب الطاھات، تتضمن ھذه األھداف السعي لتعدیل التشریعات المتعلقة بأعضائھا 

االعتماد في الجامعات االردنیة بما یحقق العدالة، واتاحة فرصة تعیین اكبر عدد ممكن منھم، 
ومساواة حملة الدكتوراه غیر العاملین في الجامعات بزمالئھم العاملین في الجامعات الحكومیة من 

ون خارج حدود المملكة حیث االمتیازات والرتب العلمیة، ومتابعة شؤون حملة الدكتوراه الذین یعمل
  . االردنیة الھاشمیة

  
كما تھدف إلى تعمیق سبل التواصل بین اعضاء الرابطة في االردن وخارجھا بما یخدم وطنھم 
ویساھم في رفعتھ، و المشاركة في وضع خطط واستراتیجیات التعلیم العالي في االردن، والمشاركة 

  .یافي المؤتمرات والمنتدیات العلمیة داخلیا وخارج

  عمون
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  ولي العھد یشھد توقیع اتفاقیة مع ایرباص لتدریب طلبة الجامعات االردنیة
  
  
  

شھد سمو األمیر الحسین بن عبدهللا الثاني، ولي العھد، في قصر الحسینیة، امس الثالثاء، توقیع 
ً في تصنیع الطائرات، توفر  اتفاقیة شراكة بین مؤسسة ولي العھد وشركة إیرباص الرائدة عالمیا

  .شركة بموجبھا فرص تدریب وتعلیم استثنائیة لعدد من طلبة الجامعات األردنیةال
  

وأعرب سمو ولي العھد، خالل اجتماع مع القائمین على مؤسسة ولي العھد ورئیس شركة إیرباص 
لمنطقة إفریقیا والشرق األوسط، عن تقدیره لشركة إیرباص على ھذه الشراكة التي من شأنھا دعم 

  .في مؤسسة ولي العھد، واإلسھام في تطویر المھارات التقنیة والمعرفیة لدى الطلبةمحور اإلبداع 
  

أتطلع إلى االستماع لتجربة الطلبة الموفدین للتدریب في شركة إیرباص بعد االنتھاء من «وقال سموه 
  .»فترة التدریب التي ستمتد على مدى خمسة أشھر

  
ى عشرین طالبا وطالبة على مقاعد الدراسة وحسب االتفاقیة، سیتم تدریب من خمسة عشر إل

  .الجامعیة في درجتي البكالوریوس والماجستیر في التخصصات الھندسیة
  

وسیتلقى الطلبة األردنیون التدریب بمقر شركة إیرباص في مدینة تولوز الفرنسیة، لمدة خمسة أشھر 
دریبیّة متقّدمة تحددھا الشركة لكل دفعة وعلى مدى السنوات الثالث المقبلة عبر إشراكھم في برامج ت

  .بإشراف خبراء متخصصین فیھا
  

ونّصت االتفاقیّة على أن تقوم مؤسسة ولي العھد بالتواصل مع الجامعات األردنیة لترشیح الطلبة، 
حسب معاییر حددتھا شركة إیرباص، على أن یتم االختیار النھائي بناء على اتفاق بین المؤسسة 

  .حالیا اختیار ثالثة طلبة للمباشرة في البرنامج التدریبيوالشركة، علما بأنھ تم 
  

ووقع االتفاقیة المدیر التنفیذي لمؤسسة ولي العھد بالوكالة، نور أبو الراغب، ورئیس شركة إیرباص 
  .لمنطقة أفریقیا والشرق األوسط، میكائیل ھواري

  
استثنائیة للطلبة األردنیین  ویأتي توقیع االتفاقیّة تجسیدا لحرص سمو ولي العھد على توفیر فرص

  .لالستفادة من خبرات الشركات والمؤسسات العالمیة، وتوظیفھا في خدمة األردن
  

وأعربت أبو الراغب عن تقدیرھا لدعم سمو ولي العھد لمبادرات المؤسسة، وتمكین الشباب األردني 
  .من تحقیق تطلعاتھم في بناء مستقبل األردن المزدھر

  
االتفاقیة مع شركة إیرباص في توفیر فرص تدریب فریدة من نوعھا للشباب وأشارت إلى أھمیة 

األردني في شركات عالمیة ودعم دور المؤسسة بوصفھا منصة موجھة للشباب تھدف إلى بناء 
من جھتھ، . مھاراتھم الفنیة والحیاتیة، لزیادة تنافسیتھم على المستویین المحلي والدولي وتوسیع آفاقھم

ة إیرباص لمنطقة إفریقیا والشرق األوسط میكائیل ھواري عن أملھ في أن تسھم أعرب رئیس شرك
اتفاقیة الشراكة في خدمة الشباب األردني لسنوات قادمة، من خالل توفیر المھارات والفرص التي 

  ٢-١:الدیار ص/٢٦-١:الرأي ص/٢-١:الدستور ص/طلبة نیوز
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یحتاجونھا في مجال الطیران، مشیرا إلى أن قطاع الطیران في الشرق األوسط یعتبر من أسرع 
  .في العالمالقطاعات نموا 

  
وأشاد ھواري بما یتمیز بھ األردن من نظام تعلیمي وموارد بشریة مؤھلة تعمل في صناعات متعددة 
في األردن والمنطقة والعالم، مشیرا، في ھذا السیاق، إلى أن المملكة تحظى بقیادة تسعى لتمكین 

  .الشباب في مواجھة التحدیات وبناء مستقبل أفضل لھم
  

رواشدة من الجامعة الھاشمیة وأحد الذین تم اختیارھم لالستفادة من التدریب في الطالب عبدهللا ال
شركة إیرباص، عبر عن شكره لسمو ولي العھد على إتاحة ھذه الفرصة ألقرانھ الشباب والتي 
سیكون لھا أثر كبیر في تطویر مھاراتھ المھنیة والشخصیة، فضال عن تمثیل األردن كبلد حافل 

  .انیات الشابة والمؤھلةبالقدرات واإلمك
  

من جھتھ، أعرب الطالب محمد القرة، من الجامعة األمریكیة في مادبا، عن تطلعھ لبدء التدریب في 
  .شركة ایرباص لالطالع على تجارب جدیدة واالستفادة من الخبرات المتوفرة في الشركات العالمیة

  
ا، فأعربت عن تقدیرھا لدور سمو ولي أما الطالبة منى عوجان من جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجی

العھد في تمكین الشباب األردني وتوفیر فرص التدریب في شركة دولیة مرموقة، األمر الذي من 
  .شأنھ أن ینعكس إیجابیا على الطلبة علمیا ومھنیا

  
وحضر االجتماع وحفل توقیع االتفاقیة رئیس مجلس أمناء مؤسسة ولي العھد، ومدیر مكتب سمو 

  .عھد، والسفیر األردني في فرنسا، وسفراء فرنسا وبریطانیا وإسبانیا لدى المملكةولي ال



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
30 

  
  
  

  
  أسئلة برسم اإلجابة..إقرار السنة التحضیریة بالكلیات الطبیة

  
یفترض أن الجامعات التي یوجد فیھا كلیات طبیة انھا تعمل على وضع خطط دراسیة  - حاتم العبادي

» السنة التحضیریة«الكلیات، في ضوء إقرار مجلس التعلیم العالي  وتعلیمات جدیدة للقبول في تلك
وبحسب قرار  .في تلك الكلیات، إنسجاما مع ما ورد في االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة

مجلس التعلیم العالي، فإن تطبیق السنة التحضیریة في الكلیات الطبیة سیكون اعتبارا من العام 
،ما یعطي الفرصة على ضرورة ان یجیب مجلس التعلیم العالي  2019 -٢٠١٨ الدراسي المقبل

ورغم أن مجلس التعلیم العالي  .وكذلك الجامعات على جملة أسئلة، یتطلبھا تغییر آلیات القبول الحالیة
عند إقراره للسنة التحضیریة في الكلیات الطبیة، إال أنھ لم یقدم اي تعریف لھا، فیما یفترض ان 

ب سیقبل كطالب كلیات طبیة، على ان یحدد معدلھ في تلك السنة تخصصھ الحقا، بحیث یتم الطال
بدایة، تنص أسس القبول على تخصیصات  .توزیع الطلبة على تخصصات تلك الكلیات حسب المعدل

مقاعد جامعیة لفئات من الطلبة منھا المقاعد المخصصة للمكرمة الملكیة البناء القوات المسلحة وابناء 
المعلمین وابناء المخیمات، الى جانب تخصیصات الوائل المحافظات وأخرى ابناء الكلیات التي ال 
یوجد فیھا تخصصات طبیة، باالضافة الى المقاعد المخصصة البناء االردنیات المتزوجات من 

ن وفي ضوء اعتماد السنة التحضیریة اعتبارا من العام الجامعي المقبل، كیف یمك .أجانب، وغیرھا
توزیع المقاعد المخصصة لتلك الفئات من الطلبة في تخصص الطب وطب االسنان، إذ أن ھنالك 
احتمالیة ان یكون ترتیب الطالب خارج نطاق العدد المحدود للقبول مثال في تخصص الطب، ما یعني 
أن حصة اي من التخصیصات السابقة،قد تقل، فكیف یمكن تكییف ذلك مع ما تنص علیھ اسس 

تعدیل : الثالثاء  -2017-10-17-10:47تاریخالنشر : األربعاء -2017-10-18-12:05؟ القبول
ویقتضي الواقع الجدید ایضا، ان تفكر وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، بمضامین   240آخر 

االتفاقیات الثقافیة وتبادل الطلبة مع دول أخرى، إذ ان ھنالك مقاعد تخصص لطلبة اجانب بموجب 
االتفاقیات، مقابل مقاعد لطلبة اردنیین في جامعاتھم، وبالعادة الحصة االردنیة تكون أكثر، فإذا لم  تلك

یحقق الطالب العربي المبعوث الحد االدنى المطلوب بالسنة التحضیریة لاللتحاق بالطب ، فھل 
بالنسبة  وفي ھذا االطار، ماذا .سیؤثر على حصة االردن بمقاعد الطب وطب االسنان الخارجیة؟

للطلبة الوافدین، الذین في العدد االكبر یفدون لدراسة التخصصات الطبیة، ھل ستؤثر السنة 
التحضیریة على عملیة استقطاب طلبة وافدین؟ إذ أن الطالب الوافد سیدخل في مراھنة لمدة سنة 

ة وفي ھذا الصدد أقرت وزارة التعلیم العالي خط .لاللتحاق بتخصص الطب او طب االسنان
ً بحلول عام ( ٧٠(الف حالیا لیصل الى ( ٥.٤٠(الستقطاب طلبة وافدین، ورفع عددھم من   ٢٠٢٠الفا

طالبا وطالبة ( ٢٦٣٥(،في وقت یقدر عدد الطلبة الوافدین بالجامعات حتى العام الجامعي الماضي 
ویقدر عدد طلبة كلیات الطب في الجامعات الست التي تطرح ھذا التخصص  .في تخصص الطب

 ٤٧٠(طالبا وطالبة، حتى الفصل الثاني من العام الجامعي الماضي، یشرف علیھم زھاء ( ٩٦٩٧(بـ
وفیما طلب مجلس  .طالب عن الطاقة االستیعابیة( ٢٠٠٠(عضو ھیئة تدریس، بتجاوز یقدر بحوالي (

لیات الطبیة التعلیم العالي من الجامعات تزویده بالخطط والتعلیمات المتعلقة بالسنة التحضیریة في الك
قبل نھایة الفصل االول الحالي، یفترض ان یقف المجلس على االسئلة التي یفرضھا التعدیل والتغییر 

 .على الیات القبول في الكلیات الطبیة

  ١٢:الرأي ص
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  ھل ھناك تزامن مع نظام االعتمادیة؟
  
  
  

قطاع الصحي ، فتحت نقابة االطباء ملفا ساخنا قدیما حدیثا،  یعتبر احد ابرز الملفات التي تھم ال
  .ویتناول مخالفة االطباء للقانون والممارسة السلیمة للمھنة 

  
ویأتي الملف في وقت تعصف فیھ الخالفات بین وزارة الصحة من جھة، والنقابات الصحیة االربع 
من جھة اخرى، ویتعلق بمنح االطباء المقیمین المؤھلین واالطباء حملة الشھادات العلمیة من خارج 

  . ب مساعد اختصاصي االردن لق
  
  
  ! .ھو لماذا االن ؟؟؟... اال ان السؤال الجدید القدیم الذي یتردد بقوة  
  

ان ھذا  الملف الذي جاء متزامنا مع اعتراض النقابات " االنباط " رغم ان جھات طبیة اكدت لـ 
اللھ الصحیة على اقرار نظام االعتمادیة من خالل شركة خاصة ، وھو االمر الذي ھددت من خ

النقابات باجراءات تصعیدیة، اضافة الى توقف عدد من االطباء المقیمین عن معالجة المواطنین 
بسبب اضرابھم عن العمل ، باستثناء الحاالت الطارئة، ودون ایة مسالة قانونیة من وزارة الصحة، 

  .ن واالن تحدیداعن نوایا النقابات، التي انتقات لمرحلة التصعید اال" التوت " وھو ما اسقط ورقة 
  

المنكافات الشخصیة بین بعض االطراف في رئاسة الوزراء والنقابة، اخرجت الملف الى حیز 
  .الوجود، وھو ما اعتبرتھ اطراف صحیة خروجا عن المألوف ، ولي ذراع الدولة لمصالح النقابات

  ٤-١:االنباط ص
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  الجامعات تشكل بیوت خبرة ومصادر للمعرفة وتساھم في التنمیة: محافظ الزرقاء
  
  

قال محافظ الزرقاء الدكتور محمد السمیران ان الجامعات االردنیة تشكل بیوت خبرة ومصادر 
للمعرفة بما تضم من كفاءات اكادیمیة وعلمیة من الممكن ان تساھم في احداث نقلة نوعیة في كافة 

ً فیما یتعلق بالتنمیة، وان االلتقاء برؤساء الجامعات الحكومیة والخ اصة في المجاالت وخصوصا
محافظة الزرقاء ورئیس واعضاء مجلس محافظة الزرقاء یعتبر لقاء على درجة عالیة من االھمیة 
ً لرؤى جاللة الملك عبدهللا الثاني بن  ً وتحقیقا ویشكل انطالقة موفقة لعمل المجلس، كما ویعتبر تجسیدا

ھة والقطاعات الحسین، بضرورة إقامة عالقة تشاركیة وتعاونیة بین مجالس المحافظات من ج
االكادیمیة والتعلیمیة والخدمیة والتنفیذیة من جھة أخرى، من خالل العمل بروح الفریق الواحد 
لتحقیق المصلحة العامة، ومساندة تجربتنا في الالمركزیة لتحقیق أھدافھا بكافة الوسائل المطلوبة 

ت المقدمة، والتوزیع حتى یلمس المواطن آثار تطبیق الالمركزیة من خالل تحسین جودة الخدما
  .العادل لمكتسبات التنمیة

ً برئیس المجلس الدكتور  وأضاف السمیران خالل اللقاء الذي دعا لھ مجلس محافظة الزرقاء ممثال
أحمد علیمات مع رؤساء الجامعات الرسمیة الحكومیة والخاصة للتباحث والتشاور في عدد من 

لقاء مجلس محافظة الزرقاء مع قطاع التعلیم العالي المواضیع والمشاریع التي تخدم الزرقاء، بأن 
ً برؤساء الجامعات الحكومیة والخاصة في محافظة الزرقاء یجسد بدایة لسلسلة من لقاءات  ممثال

  .مجلس المحافظة مع المجتمعات المحلیة
ولفت المحافظ الى أن رئیس الوزراء اكد على أھمیة ادامة اجتماعات مجالس المحافظات بحیث 

ن لھا اجراءات واضحة على االرض، مع التأكید على عقد جلسات مع المواطنین واالستماع  لھم تكو
  .ومحاورتھم  بشأن االولویات واالحتیاجات التنمویة والخدمیة

من جانبھ قال رئیس مجلس المحافظة علیمات ان المجلس سیسخر جھوده من أجل  تأسیس عالقة 
واضاف ، مع المجلس التنفیذي وبما یصب في المصلحة العامة تقوم على التشاركیة والتنسیق الدائم

بأننا وخالل لقاءنا برؤساء الجامعات وبحضور وممثلین مؤسسات حكومیة وفعالیات شعبیة 
واعالمیین وصحفیین نجسد رؤى جاللة الملك حفظھ هللا ورعاه للعمل من أجل الوطن والمواطن، 

ً للتعاون بین الجامعات الحكومیة والقطاع واضاف بأن ھذا اللقاء یعبر عن الشراكة ال حقیقیة وتجسیدا
  .الخاص للعمل التكاملي

واكد رؤساء الجامعات على اھمیة التعاون المشترك ما بین المؤسسات التعلیمیة التي یمثلونھا 
ومجلس محافظة الزرقاء وبما یكفل تقدیم افضل الخدمات للمواطنین وینعكس ایجابا على مصلحة 

  .الوطن 
یس الجامعة الھاشمیة الدكتور كمال بني ھاني أكد على ان الجامعة حققت الكثیر من االنجازات رئ

لعل ابرزھا ھو إن الجامعة الھاشمیة ھي الجامعة الحكومیة الوحیدة في العالم التي ال تتلقى دعما من 
  .  الدولة، وھذا بحد ذاتھ یعتبر أكبر انجاز

ملیون دینار، وأن الجامعة ومنذ سبع سنوات لم  ١٠٠الـ  واضاف بأن إستثمارات الجامعة تجاوزت
بنسبة عجز ، تشكل ثقل على موازنة الدولة االردنیة، فالجامعة قائمة بذاتھا ومواردھا في تطور دائم 

  .    صفر ودیون صفر وفاتورة الطاقة فیھا صفر ونسعى الن تكون فاتورة المیاه صفر
ه الجامعة الھاشمیة، قال رئیس الجامعة الدكتور كمال الدین وحول مشروع الطاقھ الشمسیھ الذي تنفذ

بني ھاني بأننا قمنا باستثمار نعمة الشمس التي حبانا بھا هللا عز وجل،  ووضفناھا بمشروع  الطاقة 
مالیین  دینار بحیث أصبحت فاتورة قیمة فاتورة الكھرباء للجامعة تساوي )  ٦( الشمسیة بكلفة  

  .االف دونم  ٩در بــ صفر و تخدم مساحة تق

  ١١:الدستور ص
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واشار بني ھاني الى أكبر مشروع لالستقالل المائي للجامعة قید التنفیذ والذي سیتم استكمال العمل 
  .شھور باذن هللا بعد)  ٦(فیھ بغضون 

بدوره رئیس جامعة الزرقاء الدكتور بسام الحلو وبمبادرة منھ  النجاح ھذا التوجھ اعلن عن تقدیم 
لكافة طلبة جامعة الزرقاء من ابناء المحافظة %  ٥٠فظة الزرقاء وبما نسبتھ خصم خاص البناء محا

  .وفي مختلف التخصصات باالضافة الى تقدیم منح لمجلس محافظة الزرقاء 
الدكتور منذر كریشان عمید كلیة الزرقاء الجامعیة قال إن الجامعات ھي منارات العلم ویفترض بھا 

تقبلیة وتواكب ایضا الخطط التنمویة التي یفترض ان تكون مطلعة ان توجھ المؤسسات واالجیال المس
علیھا، فالجامعات ال ینحصر دورھا في اعداد برامج واحداث مخرجات وكفاءات علمیة متقدمھ لیتم 

  .ضخھا في سوق العمل، بل اصبح علیھا مھام مناطة بھا لعملیة تأھیل وتشغیل تلك الكوادر
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.  
  

  
  
  
  بیادر وادي السیر –ة محمود عارف ابو عصب -
  
  الصویفیة –روفائیل عیسى سلیمان الحجازین  -
  
  الفحیص –حنا شحادة حنا حداد  -
  
  اربد –مھا حسن محمود سیف  -
  
  اربد –ریاض منیر سعید صبحھ  -
  
  السلط - ماھر جھاد عفیف النابلسي  -

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
  



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
35 

  
  
  
  
  

لین عن وزارتي المالیة والصناعة والتجارة ان اجتماعات مكثفة تعقد بین ممث» عین الرأي«علمت 
  .للمواطنین قبل اتخاذ قرار برفع الدعم عن السلع العداد برنامج یضمن ایصال الدعم

  
ھاني الملقي یلتقي االحد المقبل رؤساء تحریر الصحف الیومیة وكتاب اقتصادیین . رئیس الوزراء د

  .للحدیث عن قضایا اقتصادیة
  

ضد ) نقیب سابق الحدى نقابات اصحاب االعمال(ا ردت الطعن المقدم من المحكمة االداریة العلی
  .قرار وزیر العمل المتضمن المصادقة على قرار محكمة التمییز الذي قضى بشرعیة النقیب الحالي

  
مبنى جدید یفتتح قریبا في مجلس النواب خصص لمراجعیھ بعد ان كانت خدمة الجمھور مشتركة بین 

  مبنى واحد االعیان والنواب في
  

امانة عمان لن تستقبل اعتبارا من بدایة كانون الثاني المقبل اي طلب لتجدید رخص المھن ولوحات 
  االعالن ما لم یكن قدم الكترونیا

  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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عبّرت جاللة الملكة رانیا العبد هللا عن فخرھا بخریجي الفوج األول من الدبلوم المھني إلعداد وتأھیل 
بلوم القیادة التعلیمیة المتقدمة، في تعلیق لجاللتھا على فیدیو نشرتھ على المعلمین قبل الخدمة ود

كلي فخر (حسابھا تویتر إلحدى الخریجات ومسار عملھا الیومي في المدرسة والمنزل، وكتبت 
بخریجي الفوج األول من الدبلوم المھني إلعداد وتأھیل المعلمین قبل الخدمة ودبلوم القیادة التعلیمیة 

م # ةالمتقدم ّ   ).لنعلم -نتعل
  

كتب ولي العھد سمو األمیر الحسین تعلیقا على صورة نشرھا على حسابھ اإلنستجرام باللغتین 
شھدت الیوم انطالق (العربیة واإلنجلیزیة خالل لقاء بین مؤسسة ولي العھد وشركة ایرباص العالمیة 

فاقیة التعاون بین مؤسسة ولي العھد ات. مبادرة جدیدة ستقدم فرصا علمیة وعملیة متمیزة لشباب أردننا
  ).وشركة ایرباص العالمیة ھي خطوة ریادیة یجب أن نبني علیھا لما فیھ خیر وطننا

  
بحسب بیانات لوزارة التخطیط والتعاون الدولي،  یعد األردن من أكبر المستفیدین من مؤسسة 

ي المنطقة بقیمة استثمارات تبلغ التمویل الدولیة، حیث یعد برنامجھا في األردن ثاني أكبر برنامج ف
ملیار دوالر، باإلضافة إلى ضمانات لتأمین المخاطر السیاسیة الستثمارات القطاع الخاص في  ١.٣

ضوء حالة عدم االستقرار في المنطقة التي تقدمھا الوكالة الدولیة لضمان االستثمار بقیمة تتجاوز 
  .ملیون دوالر ٥٠٠

  
 ٤٨ر٤بالمئة إلى  ٢ر٧بنسبة   ٢٠١٦ملكة خالل العام الماضي ارتفعت موجودات البنوك في الم

كما ارتفعت التسھیالت االئتمانیة الممنوحة من قبل البنوك المرخصة  . ملیار دینار في نھایة العام
ملیار  ٣٢ر٩بالمئة إلى  ٠ر٩ملیار دینار، فیما ارتفعت الودائع بنسبة  ٢٢ر٩بالمئة إلى  ٨ر٥بنسبة 
  .دینار

  
أن  ھیئة االستثمار تعمل  على توسیع األسواق التصدیریة « صنارة الدستور » لـ ذكرت مصادر

الحالیة وفتح أسواق جدیدة خصوصا مع دول افریقیة، منوھا بوجود مباحثات في مرحلة متقدمة مع 
ة شركة أفریقیة، لتوقیع اتفاقیة معھا  لالستفادة من المیزات التي توفرھا االتفاقیات المبرمة مع المملك

  .خصوصا مع الوالیات المتحدة األمیركیة وكندا واالتحاد األوروبي
  

أكدت جمعیة وكالء السیاحة والسفر على توجھھا لإلجراءات التصعیدیة في حال استمرت وزارة 
األوقاف على موقفھا بإنشاء شركة للحج والعمرة، وسیكون أولى ھذه اإلجراءات تنفیذ اعتصام أمام 

  .مبنى رئاسة الوزراء
  
  

 صنارة الدستور
  



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

Tel: (962-6) 5355000  - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan  
E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 
37 

  
  
  

" خیار الوطن البدیل"لم یصدر عن الحكومة أي موقف رسمي من تنظیم الیمین اإلسرائیلي لمؤتمر 
المعلومات الراشحة من . في القدس المحتلة، والذي یشارك فیھ أردنیون یزعمون أنھم من المعارضة

یعطیھم أكبر من "األوساط الحكومیة تشیر إلى أن التعلیق على مثل ھذا المؤتمر أو المشاركین فیھ 
  ".حجمھم

  
وزیر المالیة عمر ملحس ومحافظ البنك المركزي زیاد فریز یعودان إلى المملكة من واشنطن مطلع 
األسبوع المقبل، بعد انتھائھما من المشاركة باالجتماعات السنویة لصندوق النقد والبنك الدولیین 

  .المنعقدة من نحو أسبوع في العاصمة األمیركیة
  

العدالة النیابیة خالل اجتماع عقدتھ أمس ترشیح النائب أحمد اللوزي لموقع النائب الثاني  قررت كتلة
لرئیس مجلس النواب، وفق ما صرح بھ النائب حازم المجالي، وتبدأ الدورة العادیة الثانیة لمجلس 

  .األمة في الثاني عشر من الشھر المقبل
  

التواصل االجتماعي أمس بعد صدور قرار  متابعة واسعة من الجئین سوریین رصدت عبر مواقع
محكمة الجنایات الكبرى بإعدام قاتل الطفل السوري الالجئ بمنطقة سفح النزھة التي وقعت قبل 

قرار القضاء أمس لقي ترحیبا واسعا من . أشھر، وھزت حینھا الرأي العام األردني لبشاعتھا
  .اتلالالجئین السوریین ممن علقوا على صدور الحكم بحق الق

  
عنوان ندوة ینظمھا منتدى " مساھمة في حوار مطلوب -أزمة العمل الحزبي وواقع الحیاة السیاسیة "

ِكر العربـي مساء األحد المقبل، ویتحدث فیھا العین مـازن الساكت في مقر المنتدى  .الف

 زواریب الغد
  


