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  تشكیالت أكادیمیة في كلیات "أردنیة العقبة"
  

 
قرر رئیس الجامعة األردنیة  - سناء الصمادي

الدكتور عبد الكریم القضاة بناء على تنسیب 
رئیس فرع الجامعة األردنیة/العقبة الدكتور عامر 

معات األردنیة السلمان، واستنادا إلى قانون الجا
/د) 20وبموجب المادة ( 2018) لسنة 18رقم (

) من نظام الھیئة 7/أ/18واستنادا لنص المادة (
ت التدریسیة في الجامعة األردنیة إجراء تشكیال

 .أكادیمیة في كلیات فرع الجامعة
  

  كلیة اللغات
عثمان أبو العدس رئیسا  تكلیف الدكتور مفلح الحویطات رئیسا لقسم اللغة العربیة وآدابھا، والدكتور

لقسم اللغة اإلنجلیزیة آدابھا، والدكتورة نسرین أبو حنك رئیسا لقسم اللغة الفرنسیة واإلنجلیزیة 
 وآدابھا.

  
 كلیة العلوم البحریة

  
  تكلیف الدكتورة زینب عربیات رئیسا لقسم األقسام المشتركة (األحیاء البحریة والساحلیة).

   
 كلیة اإلدارة والتمویل

  
كلیف الدكتور محمد العدوان رئیسا لقسم المحاسبة، والدكتور عالء الدین الرواد رئیسا لقسم إدارة ت

 األعمال، والدكتور محمد صالح رئیسا لقسم إدارة المخاطر والتأمین.
  

 كلیة السیاحة والفندقة 
  

 تكلیف الدكتور یحیى الزغول رئیسا لقسم إدارة الفنادق وقسم اإلدارة السیاحیة.
  
 یة نظم وتكنولوجیا المعلومات كل
  

تكلیف الدكتور خالد الدبعي رئیسا لقسم نظم المعلومات الحاسوبیة، وقسم تكنولوجیا معلومات 
  األعمال.

 أخبار الجامعة

  /بترا/الحقیقة الدولیة/عمون9/الرأي ص:/سما األردنأخبار األردنیة
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  بتنسیق من مركز االبتكار والریادة
  

  طالبان في "األردنیة" یشاركان في برنامج دراسات الفضاء في ستراسبورغ
  
  

أنھى الطالبان محمد ملحم 
مد الصقور من كلیة ومح

الھندسة في الجامعة األردنیة 
منحتیھما التدریبیة في جامعة 
الفضاء الدولیة في ستراسبورغ 

فرنسا حیث اختیر الطالبان  -
ملحم والصقور لیكونا من 
أصغر المشاركین سنا في 
برنامج دراسات الفضاء وأول 
   أردنیین یشاركان في البرنامج.

  
ویشمل البرنامج المكثف 

وعة من المحاضرات مجم
وورشات عمل ومجموعة من 

ً من جمیع أنحاء العالم، وھو نتیجة شراكة لوكاالت فضاء عالمیة  127التخصصات، ویضم  طالبا
  ، ویتم تحت إشراف خبراء في مجاالت مختلفة مرتبطة بالفضاء.ESAو  NASAأھمھا

  
ي أساسیات علوم الفضاء في محاضرة ف 56ویتكون البرنامج من ثالث مراحل رئیسیة؛ األولى تشمل 

جمیع مجاالتھ یقدمھا خبراء عالمیون في مجال الفضاء یتخللھا ثالثة امتحانات كتابیة موزعة على 
  أربعة أسابیع. 

  
مجموعات مختلفة في مجاالت الفضاء یتدربون  7أما المرحلة الثانیة، فتتضمن توزیع الطالب إلى 

ویتم تقییم المشتركین في ھذه المرحلة من خالل عدد فیھا على نشاطات معینة تختص في كل مجال. 
من المشاركات والمنافسات بین أفراد القسم الواحد وعن طریق عرض تقدیمي منفرد لمشروع یتم 

  عرضھ في نھایة المرحلة.
  

وفي المرحلة األخیرة، یتم توزیع الطلبة إلى أربع فرق، ویعمل كل فریق على مشروع مقدم من 
اء بحیث یغطي أعضاء كل فریق جمیع مجاالت الفضاء ویطلب من كل فریق إحدى وكاالت الفض

  تسلیم عدد من التقاریر والملخصات والعروض التقدیمیة حول المشروع.
    

ً، فكان ضمن  وتمكن الطالب ملحم من تصمیم صاروخ فضائي صنف كأحد أفضل التصامیم ھندسیا
وخ األردني األول الذي یعرض في أربعة تصامیم حصلت على إذن اإلطالق، حیث كان الصار

تاریخ البرنامج، باإلضافة الى عمل محاكاة لمھمة قیادة روفر حقیقیة على األرض مماثلة للروفر 
الموجودة على سطح المریخ، وشارك بتركیب قمر صناعي مصغر مكون من ثالث وحدات 

  بحساسات وأجھزة إلنجاز أكثر من مھمة والقیام بفحص جمیع أنظمتھ.
  

  /بترا/عمون13أخبار األردنیة/الرأي ص:
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ً عن مشروعھ الخاص الذي عمل علیھ خالل فترة التدریب، واستشھد بھ وأنج ً مختصرا ز ملحم بحثا
أحد علماء منظمة الفضاء الھندیة بادمیدیو میشرا وعالمة البیولوجیا في وكالة العلوم المحلیة 
األسترالیة یوسفین جومولیا، وترشح لیكون ضمن الفریق المدعوم بشكل كامل من وكالة الفضاء 

  ا. ناس
  

وینص المشروع على إثبات فاعلیة تصرف األقمار الصناعیة كـأسراب ال كل حدة، فقام بتصمیم 
نموذج ثالثي األبعاد للقمر الصناعي الخاص بالمھمة وتم استخدامھ في التقریر النھائي، حیث 

ءة وحدة. ویشار إلى أن الطالب ملحم یعمل على برا 12إلى  16استطاع تصغیر القمر الصناعي من 
  اختراع لتطویر حساس مماثل لذلك المستخدم في المھمة یؤدي إلى رفع جودة أداء المھمة.

  
فیما تمكن الصقور من إنھاء بحث لمھمة فضائیة لدراسة التأثیرات الشمسیة على المجال المغناطیسي 

) تحت إشراف خبراء عالمیین من وكالة الفضاء APISصفحات ( 105لألرض في ما یزید عن 
یكیة ناسا. وقام ببناء قمر صناعي صغیر تحت إشراف خبراء یابانیین، باإلضافة إلى صاروخ األمر

  علمي صغیر تحت إشراف الدكتور جون كولوني، خبیر الصواریخ في ناسا.
  

وأنھى الصقور مجموعة ورشات متعلقة بدراسة سطح القمر وتحلیل الصور الجویة وغیره، وقام 
) في ألمانیا، والتقى برائد ESA ESCOسویسرا ومركز القیادة (بزیارة مصادم الھایدرونات في 

)، ثاني إنسان تطأ قدمھ سطح القمر، والعالم الروسي میخائیل buzz Aldrinالفضاء األمریكي (
  مارفو، وغیرھم.

  
یشار إلى أن مركز االبتكار والریادة في الجامعة كان لھ الدور األكبر في استضافة المدیر التنفیذي 

كار في وكالة ناسا العالمیة والمدیر التنفیذي لبرنامج دراسات الفضاء في جامعة الفضاء الدولیة لالبت
الدكتور عمر حتاملة وتشبیك الطلبة مع وكالة ناسا، الذي ساعد بدوره في إرشاد الطلبة حول كیفیة 

  االنضمام للبرنامج التدریبي.
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  ) یزور "األردنیة"QAAالعالي ( وفد من الوكالة البریطانیة لضمان جودة التعلیم
  

زار وفد من الوكالة  - سھى الصبیحي 
البریطانیة لضمان جودة التعلیم العالي 

)QAA والمجلس الثقافي البریطاني (
في عمان الجامعة األردنیة أمس 
لالطالع على تجربة الجامعة التعلیمیة 
واستراتیجیتھا في مجال ضمان جودة 

  البرامج األكادیمیة فیھا.
  
  

واجتمع الوفد مع مستشار رئیس 
الجامعة لشؤون التسویق الدكتور زید 

عبیدات، وعمید شؤون الطلبة الدكتور محمد الزیود، وممثلین عن مركز االعتماد وضمان الجودة 
واتحاد الطلبة وكلیة الملك عبدهللا الثاني لتكنولوجیا المعلومات ومركز تكنولوجیا المعلومات ووحدة 

  یل وبحضور عدد من مساعدي العمداء لشؤون الجودة. القبول والتسج
  

وجرى خالل اللقاء مناقشة عدد من المحاور كان أبرزھا آلیة تعدیل الخطط الدراسیة واستحداث 
البرامج التعلیمیة، وربط العملیة التعلیمیة ونتاجاتھا بمتطلبات سوق العمل، وآراء الطلبة, باإلضافة 

في الجامعة والفئات التي تستھدفھا وآلیة القبول والتسجیل في  إلى مجاالت عمل دائرة التسویق
  الجامعة وعملیات اإلرشاد الوظیفي والتوجیھ المھني التي توفرھا للطلبة والخریجین.

  
وجاءت الزیارة ضمن مجموعة من الزیارات قام بھا الوفد لعدد من الجامعات األردنیة ضمن التعاون 

التعلیم العالي وضمان جودتھا والمجلس الثقافي البریطاني لدعم  القائم بین ھیئة اعتماد مؤسسات
  قطاع التعلیم العالي في تطویر اإلطار الوطني للمؤھالت. 

  
   

  أخبار األردنیة
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  عقدتھا الموارد البشریة في األردنیة
  ورشة تدریبیة لرؤساء الدواوین

  
  

ً لرؤیة رئاسة الجامعة  - آیة العبادي تلبیة
ي األردنیة في تطویر العمل اإلدار

وتأھیل وتدریب العاملین فیھا، عقدت 
دائرة الموارد البشریة "شعبة أنظمة 
المعلومات والخدمات اإلداریة" بالتعاون 
مع مركز تكنولوجیا المعلومات في 
الجامعة، أعمال ورشة عمل، استھدفت 
فیھا رؤساء الدواوین من مختلف الكلیات 

والدوائر والواحدات والمراكز العاملة  
"للتعریف بنافذة الربط  في الجامعة

  اإللكترونیة".                                                  
  
  

ً لتطلعات ورؤیة الجامعة في  وقال مدیر دائرة الموارد البشریة حسان العبّادي؛ إن الورشة تأتي تحقیقا
بط بین المراكز أتمتة وحوسبة األنظمة اإلداریة، للرفع من كفاءة الموظفین، وتسھیل عملیة الر

  والكلیات المختلفة ودائرة الموارد البشریة.
  
  
  

 ً ً عاما وتناولت الورشة  التي حاضرت فیھا مطورة البرامج من الدائرة ھبة مصلح عدة محاور: شرحا
ً حول تطویر قاعدة البیانات المعمول بھا في البوابة اإللكترونیة، ودور الدواوین العاملة في  ومبسطا

ال التواصل من أماكن العمل مع الدائرة من استفسارات وأنظمة وتقاریر تحتاج إلیھا الجامعة في مج
  أماكن العمل.

  
  

من جانبھا تحدثت دیما وشاح رئیسة شعبة  أنظمة المعلومات والخدمات اإلداریة عن دور الشعبة 
یة بالتعاون مع التي یقع على عاتقھا بعض المھام منھا؛ تطویر البرامج الخاصة بدائرة الموارد البشر

مركز الحاسوب،  وإدخال البیانات والمعلومات اإلداریة والمالیة المتعلقة بأعضاء الھیئتین التدریسیة 
واإلداریة  یشمل كافة الحركات اإلداریة والوظیفیة من إجازات و تعیینات وعقود وكافة الخدمات 

  اإللكترونیة.
  

  أخبار األردنیة
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  ”ردنیة والیرموكاأل“مقعدا دراسیا ألبناء المعلمین في  19توفر 

مقعدا دراسیا ألبناء المعلمین في جامعتي االردنیة  19أعلنت وزارة التربیة والتعلیم عن توفر 

  .والیرموك في تخصصات مختلفة

وفي التفاصیل، قالت الوزراة الیوم في بیان لھا إن المقاعد الدراسیة المتوفرة البناء المعلمین 

أو ما  2019تازوا بنجاح امتحان الشھادة الثانویة العامة لعام (تخصصات القبول المباشر)، للذین اج

  :یعادلھا وحسب التخصصات التالیة

مقاعد)،  4التصمیم والفنون التطبیقیة الیرموك (لیة (مقعدان)،جامعة الیرموك: الفنون التشكی

  .(الموسیقى (مقعدان)، الدراما (مقعدان

الفنون الموسیقیة  الفنون المسرحیة (مقعدان)، اعد)،مق 5الجامعة األردنیة: الفنون البصریة (

  .األردنیة(مقعدان

  :شروط التقدم

أن یكون من ضمن الطلبة المستفیدین من المكرمة الملكیة السامیة ألبناء المعلمین للعام الدراسي  .1

  .وفق قوائم وحدة تنسیق القبول الموحد 2019/2020

الجامعة لھذه التخصصات بنجاح ولم یحصل على  أن یكون قد اجتاز االمتحانات المعتمدة لدى .2

  .قبول مباشر من الجامعة لھذا التخصص

على الطلبة الراغبین باإلفادة من ھذه المقاعد التقدم بالطلب عبر الموقع االلكتروني للوزارة • 

www.moe.gov.jo  من یوم 12ولغایة الساعة ( 17/9/2019ابتداًء من یوم الثالثاء الموافق ً ) لیال

  .18/9/2019األربعاء الموافق 

  3ص: /الدستور24جو 
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  مشروع تخرج ممیز في الجامعة األردنیة

للخروج عن الروتین في مشاریع التخرج قررت الطالبة في تخصص المھندسة الصناعیة لینا 

الحیاري برفقة عدد من زمالئھا ان ینعكس مشروعھم على الجامعة االردنیة وتحدیدا مختبرات كلیة 

  .الھندسة

دأنا بحملة تجمیع االفكار من المجموعة وقام مشرف المشروع االستاذ الدكتور تقول الحیاري ب

للتصنیع  )  cnc  محمود برغش باقتراح مشروع علینا یفید مختبر الكلیة وھو عبارة  عن آلة

باستخدام الحاسب االلي) ولم تعمل من التسعینات وحاول عدد من االكادیمیین خالل الفترة الماضیة 

لة اال ان محاوالتھم لم تنجح.وعبرت الحیاري عن خوفھا في البدایة من الموافقة على تشغیل تلك اآل

اذا الدكاترة ما عرفوا یصلحوھا احنا «» المشروع الن اآللة قدیمة فضال عن انھ تبادر لذھن زمالئھا 

شراء ؟! ولكن قررت المجموعة بالنھایة البدء بالمشروع وتحلیل قطعھا شیئا فشیئا و«بدنا نصلحھا 

الخاص » السوفت ویر« الكثیر من القطع المكلفة التي تحتاجھا اآللة فضال عن صعوبة التعامل مع 

  . بھا لتلقي االوامر عن طریق الجي كود مشیرة الى مواجھة العدید من الصعوبات

واقرت الحیاري بوجود صعوبات كبیرة اثناء العمل لكن بفضل هللا تمكنا من ان انجاز ذلك الجزء و 

في الحقیقة شعرنا » نجمة«منا بعمل اول قطعة مرسومة عن طریق اآللة وكانت الرسمة عبارة عن ق

  . بالفخر لخوضنا ھذا التحدي و النجاح بھ و الحمد في ذلك ثم للبروفیسور محمود برغش

ولفتت الى ان ھذا المشروع اضاف للطلبة فرصة التعرف على اآللة لالستفادة منھا  وھي عبارة عن 

دینار وتم اعادتھا للعمل  2000لالستفادة مشیرة الى ان سعر اآللة كان  cncعریف الطالب بآلة الــ ت

دینار فقط. یذكر ان فریق عمل المشروع ضم كال من :  فادي عماد ادریس ولینا حسین  300بمبلغ 

  بإشراف االستاذ الدكتور محمود برغش» الحیاري ویزن سلیمان السید وناصر اسد العتیبي

  26الدستور ص:
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  المجالي یطالب بالسماح البناء العقبة التسجیل بكلیة التمریض
  
  

طلب النائب حازم المجالي بالسماح لطلبة ابناء محافظة العقبة وسكانھا التسجیل في كلیة التمریض 
  في فرع الجامعة االردنیة بالعقبة .

  
خفیف العبء عن الطلبة ووجھ المجالي كتابا الى وزیر التعلیم العالي اسوة بالجامعات االخرى ولت

  كونھم سكان محافظة العقبة.

  

  دعصحیفة الب
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  حدیث الملك لشباب وشابات الكرك خارطة طریق لعمل شبابي نموذجي

  
أشعر بطاقة إیجابیة، وأننا بخیر عندما أجلس مع الشباب وألمس الطاقة والجدیة لدیھم، فأنتم ترفعون «

ك عبد هللا الثاني للتعامل مع الشباب، ووضعھم توجیھ ملكي واضح یؤكد علیھ جاللة المل».. معنویاتي
على أولویة أي مشروع وطني، ومنحھم فرصة للعمل بل وصناعة القرار، فھم من یرفعون معنویات 

  الملك.
جاللة الملك خالل لقائھ وسمو األمیر الحسین بن عبدهللا الثاني ولي العھد، في قصر الحسینیة أمس 

لكرك، جدد تأكیدات جاللتھ المستمرة ألھمیة الشباب، ھذه الفئة األول شبابا وشابات من محافظة ا
التي لم تعرف سوى العمل واألمل، والجري وراء تحقیق حلم ما یزال یانعا لینضج ویصبح مشروعا 

  بإصرار واألھم بثقة أن القادم أفضل.
ى العمل والسعي طالما وّجھ جاللتھ بضرورة االھتمام بفئة الشباب، وبالمقابل طالما حّث الشباب عل

وراء أھدافھم لتحقیقھا، ذلك أنھم بناة المستقبل، وركیزة تطویره والمضي نحو أردن قوّي وتنمیة 
  تتماشى ومتطلبات المرحلة واحتیاجات المستقبل.

في حدیث جاللة الملك مع شباب وشابات من محافظة الكرك، حدد جاللتھ شكال مختلفا ومثالیا لھذه 
ع؛ إذ حث جاللتھ شباب وشابات الوطن على العمل بجدیة، وأن یكون لھم دور الفئة الھامة بالمجتم

فاعل ومشاركة إیجابیة في صنع القرار، لیمنح بذلك الشباب دفعة ایجابیة تدفع بھم للصف األول في 
ّل في العمل بجدیة، بذلك  العمل والتطویر وبناء الوطن، من خالل وصفة وضعھا جاللتھ أمامھم تتمث

  ن المنتج عملیا. حتما سیكو
السالح والذخیرة على األرض وأنتم الجنود، لتحسین «ووصف جاللتھ خالل ذات اللقاء الشباب بأنھم 

، فما أعمق ھذا الوصف وما أبلغھ في حّث الشباب للكثیر من »األوضاع في مدن وقرى المملكة
اج ضوءا أخضر لیسیر العمل واإلنجاز واإلبداع، وحتما یتضمن مسؤولیة على ھذا الجیل الذي یحت

في درب اإلنجاز ویدا تدفع بھ لمیدان العمل، وھو ما قام بھ جاللة الملك عندما وصفھم بالسالح 
  والذخیرة على األرض.

وفي لغة حملت إصرارا وعزیمة، عبر جاللتھ، بعد استماعھ لمداخالت الشباب حول مبادراتھم، عن 
وفي » ذھا یتطلب العمل بجدیة وشفافیة ودون ترددأن تنفی«فخره باألفكار التي تم طرحھا، مؤكدا 

كلمة دون تردد رسائل عدیدة، تبرز بھا أدوات اإلصرار على العمل والمضي نحو تحقیق األحالم، 
  واألماني، بعزیمة قّدمھا جاللتھ للشباب، ونموذج عمل في تطبیقھ انجاز دون أدنى شك.

فخور باألفكار التي سمعتھا منكم، «االت قال وبعد استماع جاللتھ ألفكار الشباب في مختلف المج
لألسر وأولیاء ، ھي أیضا رسائل لكل مسؤول ولكل معني بالشأن الشبابي، وحتى »وسیتم متابعتھا

األمور باإلیمان بالشباب، واألخذ بآرائھم وتطبیقھا فأن یؤكد جاللتھ أن ما سمعھ من الشباب سیتم 
ّاءة ومن شأنھا إحداث فوارق  متابعتھ، اشارات بأھمیة دور الشباب، والسعي لتطبیق أفكارھم كونھا بن

  ایجابیة بقطاعات كثیرة.
لتھ لرأي الشباب في موضوع الواسطة، لیمنحھم جاللتھ وبكل أذن صاغیة وبكل اھتمام استمع جال

بذلك أمال بأن القادم أفضل بھذا المجال من خالل الجیل الجدید، فھو األمل والمسؤولیة لالنتقال لمكان 
أفضل وأكثر ایجابیة فیما یخص السلبیات والتشّوھات الموجودة في المجتمع، كما وضع جاللتھ 

ات عندما تحدث مع الشباب حول مشروع الالمركزیة، إذ شدد الشباب في ركب تطویر التشریع
جاللتھ على أھمیة دور الشباب فیما یتعلق بتعدیل قانون الالمركزیة، وضرورة مشاركة الجمیع في 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  7ص: الدستور
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، لیؤكد جاللتھ على دور الشباب فیما یخص تطویر »تطویر القانون، في جمیع مناطق المملكة
القرار بضرورة دمج الشباب بھذا الشأن، ففي أفكارھم  القوانین وبذلك أیضا إشارات لصانعي

  ورؤاھم حتما جدید مختلف یمنح أمال جدیدا.
في لقاء جاللتھ مع الشباب رسائل یجب األخذ بھا كخارطة طریق لعمل شبابي ناضج، مسؤول، 
قاء یساھم في إحداث منجز مختلف وتطّور ملموس، على كافة الجھات ذات العالقة األخذ بتفاصیل الل
وقراءة معانیھ وما بین سطور كلماتھ، للوصول عملیا لمنظومة عمل شبابي مثالیة ونموذجیة.
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  إعالن ألبناء االردنیات لتقدیم طلبات االلتحاق الجامعي الكترونیا
  

تعلـن وحــدة تنسیق القبول الموحد / التابعة لمجلس التعلیم العالي في وزارة التعلیم العالي والبحث 
ن عملیة تقدیم طلبات االلتحاق االلكترونیة بالجامعات األردنیة الرسمیة للطلبة أبناء العلمي بأ

ً من صباح الیوم الثالثاء الموافق  الشھر  17األردنیات المتزوجات من غیر األردنیین تبدأ اعتبارا
ً من بعد غدا الخمیس الموافـــق  من خالل  الشھر الحالي.وذلك 19الحالي ، وحتى الساعة الثالثة ظھرا

   الموقع االلكتروني للوحدة
.  

حیث یقوم الطالب (الحاصل على شھادة الثانویة العامة األردنیة في الدورة العامة أو الدورة التكمیلیلة 
فقط ) بدفع رسم تقدیم طلب االلتحاق للجامعات األردنیة الرسمیة ،  2019الشتویة لعام  أو الدورة

 "ن طریق "خدمــة تسدید الفواتیر من البنك المركزي األردنيباستخدام آلیة الدفع االلكتروني ع
(eFAWATEERcom  ،( وبعد ذلك سیتم إرسال رسالة نصیة إلى رقم ھاتف الطالب تحتوي على

الضروریان للدخول الى برمجیة تقدیم  )Password) والرمز السري) UserID) رمز المستخدم
 قنوات الدفع التي تطبق خدمةطلب االلتحاق ، وھذه الخدمة متوفرة من خالل 

(eFAWATEERcom  ،( ونذكر من أھمھا : الحساب البنكي الشخصي على االنترنت ، فروع
البنوك األردنیة و أجھزة الصراف اآللي التابعة لھا ، نقاط البیع في السیفوي وكارفور ، محالت 

شراء طلب االلتحاق الرجاء الصرافة المعتمدة ( وللتعرف أكثر على قنوات الدفع المعتمدة ، وآلیة 
  .زیــارة الموقــع اإللكتروني للوحـــدة

  
ً على البطاقة التعریفیة ألبناء األردنیــات  وتتمثل شـــروط االستفــادة بأن یكــون الطالب حاصال

  والصــادرة عن دائرة األحوال المدنیـــة.
  

) 2019عامة األردنیة فقط للعام (وأن یكون الطالب من الحاصلین على شھادة الدراسة الثانویة ال
وتبین وحدة تنسیق القبول الموحد انھ وبعد  .((للدورة العامة أو الدورة التكمیلیة أوالدورة الشتویة

الدخول إلى برمجیة تقدیم طلبات االلتحاق یقوم الطالب بإدخال البیانات التالیة( الرقم المتسلسل في 
م الجلوس والدورة في شھادة الدراســة الثانویـــة العامــة.الرقم البطاقة التعریفیة ألبناء األردنیات.رق

ویستثنى من قبول أبناء األردنیة الطلبة المرشحین  .(ومكـــان ورقم القیـــد لألم األردنیـــة ,الوطني
و سیتم قبول الطلبة أبناء  .(في قائمة المكرمة الملكیة السامیة ألبناء المخیمات (أبناء قطاع غزة

دنیات حسب الحدود الدنیا لمعدالت القبول التنافسیة للطلبة األردنیین الحاصلین على شھادة األر
   (2019 / 2020) .الدراسة الثانویة العامة األردنیة في العام الحالي 

  
  
  
  

  4الرأي الكتروني/الدستور ص:
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  التخصصات المشبعة تفاقم الفجوة بین التعلیم والعمل
  

ً  58125بعد إعالن مجلس التعلیم العالي قبولھ  وطالبة في الجامعات الرسمیة للعام الجامعي  طالبا
الحالي، جدد خبراء وتقاریر منظمات مجتمع مدني التحذیر من استمرار مشكلة تتفاقم عاما بعد عام، 
تتمثل في اتساع الفجوة بین مخرجات التعلیم الجامعي وحاجات سوق العمل في ظل استمرار االقبال 

  عات والتي ال یجد خریجوھا عمال بعد تخرجھم.على دراسة التخصصات المشبعة في الجام
ومع تكرار تأكید ھؤالء بضرورة االبتعاد عن بعض التخصصات خاصة العلوم اإلنسانیة والطبیة، 

ما یزال كبیرا بموازاة رفض االنخراط في برامج التدریب المھني، وھو ما یعزى “فإن االقبال علیھا 
ھذا النوع من التخصصات وما توفره ھذه التخصصات من الى عدة أسباب أھمھا النظرة المجتمعیة ل

  شروط عمل الئق في حال االلتحاق بھا.
مدیر المرصد العمالي األردني احمد عوض یؤكد انھ في الوقت الذي تزید أعداد طالبي الوظائف من 

فرصة ألف  60سوق العمل ال یوفر أكثر من “خریجي النظام التعلیم األردني المائة ألف سنویا، فإن 
، عازیا عدم قدرة ”عمل سنویا لكل الداخلین الجدد لھ بما في ذلك خریجو الثانویة العامة والكلیات

السوق على توفیر المزید من فرص العمل الى تراجع معدالت النمو االقتصادي وتراجع حجم 
  المشاریع الصناعیة التي تعد المشغل الرئیسي للعمالة.

اختالالت ھیكیلیة في سوق العمل، سببھ عدم وجود عالقة قویة وإضافة إلى ذلك یشیر عوض وجود 
بین معدالت النمو االقتصادي وبین تشغیل األردنیین، ووجود فجوة واسعة بین حاجات سوق العمل 
ومخرجات التعلیم الجامعي والفني والمھني، فحاجات سوق العمل ال تتواءم مع المعارف والمھارات 

إلیھ من حیث نوع التخصصات ومستوى اتقان مھارات الخریجین في  التي یحملھا الداخلون الجدد
  ”.مجاالت تخصصاتھم

وھذا ما تشیر الیھ أیضا االستراتیجیة الوطنیة للتشغیل التي أكدت أن قطاع التدریب والتوظیف 
ما یزال ضعیفا ومشرذما، وأن القطاع الخاص ال یلمس تجاوب ھذا القطاع مع “المھني والتقني 

بأن ھذا القطاع ینتج عماال  2005، ولیس بعیدا عن ذلك ما حددتھ األجندة الوطنیة لعام احتیاجاتھ
ً وسع  ضعیفي التدریب وغیر ملتزمین، كما أن انعدام تعاون القطاع الخاص في مراحل التدریب كافة

  ”.الفجوة بین توقعات القطاع الخاص والمھارات التي یتلقاھا المتدربون
ألف متدرب من الجنسین منذ تأسیسھا  292لتدریب المھني دربت حوالي وبالرغم من أن مؤسسة ا

دورھا في رفد سوق “في برامج تشمل عشرات المھن، إال أن  2010عاما وحتى نھایة  36قبل 
العمل بحاجاتھ من العمالة الفنیة والحرفیة ما یزال موضع تساؤل من قبل العدید من األطراف ذات 

  ”.العالقة
كز الفینیق للدراسات االقتصادیة والمعلوماتیة یؤكد ان اإلشكالیة التي یواجھھا تقریر صدر عن مر

سوق العمل تتمثل في حاجة قطاعاتھ المھنیة المختلفة والمتزایدة الى مئات اآلالف من العاملین في 
عشرات المھن والحرف تكمن في عدم توفر بدیل أردني لألیدي العاملة الوافدة (المھاجرة، األمر 

  ي انعكس ارتفاعا بمعدالت البطالة خاصة بین فئات الشباب.الذ
ومن العوامل التي فاقمت ھذه المشكلة، التحوالت السریعة في العدید من المھن وانتقالھا من المكننة 

ً  -الى التقنیات الرقمیة؛ فمن كان یعمل في مجال میكانیك السیارات قبل عشرة أعوام ال یستطیع  - مثال
الوقت الحالي بشكل ماھر إال إذا خضع لبرامج تدریبیة تعید تأھیلھ وتمكنھ من فھم مزاولة مھنتھ في 

  التقنیات الرقمیة التي تعمل بموجبھا السیارات الحدیثة بحسب التقریر.
وفیما یخص اإلناث، یؤكد بیان صادر عن جمعیة تضامن النساء ان إقبالھن ما یزال یرتبط بشكل 

سوق العمل، ومنھا على سبیل المثال تخصص التجارة واألعمال كبیر على التخصصات المشبعة في 

  9الغد ص:
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طالبة، وفي تخصص العلوم اإلنسانیة والدینیة  5701حیث بلغ عدد المقبوالت العام قبل الماضي 
طالبات،  3708طالبة، وفي تخصص العلوم التربویة وإعداد المعلمین قبلت  5192واآلداب قبلت 

في الجامعات األردنیة یدرسن في ثالثة تخصصات فقط وھي  طالبة)، 14601% ( 42.1وعلیھ فإن 
  تخصصات مشبعة في سوق العمل.

إن العدد اإلجمالي لخریجي الجامعات األردنیة الحكومیة والخاصة واإلقلیمیة ” تضامن“وتضیف 
ً وطالبة شكلت اإلناث  61342بلغ  2017- 2016لمرحلة البكالوریوس للعام الجامعي  %  55.3طالبا

طالبة من الجامعات الخاصة و  6353من الجامعات الحكومیة و  26842طالبة منھن  33958وبعدد 
  طالبة من الجامعات اإلقلیمیة. 763

% من الطالبات وعددھن  74الى أنھ وبتوزیع الخریجات حسب التخصص نجد بأن ” تضامن“وتنوه 
لتجارة وإدارة طالبة من برنامج ا 6342تخصصات، حیث تخرجت  8طالبة تخرجن في  25159

% من مجموع الخریجات، تالھا برنامج علوم التربیة وإعداد المعلمین وبعدد  18.7األعمال وبنسبة 
، 2490، وبرنامج الھندسة 4585خریجة، وبرنامج العلوم اإلنسانیة والدینیة واآلداب بعدد  4628

وبرنامج الشریعة  ،1982، وبرنامج العلوم الطبیعیة 2442وبرنامج الریاضیات وعلم الحاسوب 
  طالبة. 1188، وأخیرا برنامج العلوم الطبیة المساعدة بعدد 1502

التعلیم والعمل في “الدراسة التحلیلیة الصادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة والتي حملت عنوان 
، بینت أن العالقة طردیة بین 2015المستندة على التعداد العام للسكان والمساكن ″ 2016األردن 

ردنیات العامالت ومستواھن التعلیمي، حیث أن ثالثا من بین كل خمس أردنیات عامالت یحملن األ
  شھادة البكالوریوس فأعلى.

ً بین الذكور واإلناث عند النظر الى نسبة المتعطلین من ” وتشیر تضامن ً واضحا إلى أن ھنالك فرقا
%. وفي  78فیما بلغت لإلناث  % 25.2حملة شھادة البكالوریوس فأعلى حیث كانت النسبة للذكور 

% من قوة العمل من اإلناث كان مستواھن التعلیمي بكالوریوس  67.2نفس الوقت بینت النتائج أن 
حول معدل  2019% بین الذكور، وذلك حسبما جاء في تقریر الربع األول  23.8فأعلى مقارنة مع 

  البطالة والصادر عن دائرة اإلحصاءات العامة.
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  االستشاریة العالمیة للشباب«للعرب في  ردني ممثالً أ
  

ً لألردن والمنطقة العربیة في المجموعة  اختیر الریادي األردني عبد الرحمن الزغول ممثال
وجاء  .االستشاریة للشباب التابعة للبنك الدولي لتوفیر حلول فیما یخص بطالة الشباب في العالم

الشباب والتأثیر على قابلیة توظیفھم في حلول لتوظیف «اختیار الزغول بھدف تعزیز مشروع 
  «الریادة واالبتكار

  
وسیقدم الزغول توصیات تخص األردن والمنطقة العربیة في المؤتمر العالمي للبنك الدولي المنوي  

والزغول مؤسس مبادرة الخبز من أجل التعلیم؛ وھي أول مبادرة  .عقده أیلول الحالي في واشنطن
یم إعادة التدویر، بدءا من الخبز، بسبب رمزیتھ كمادة أساسیة في كل بیت عربیة تقوم على نشر مفاھ

ً من حول العالم وھي تحالف بین القطاعین العام  16والمجموعة االستشاریة مكونة من  .عربي شابا
والخاص والمجتمع المدني تھدف إلى توفیر القیادة والموارد للعمل التحفیزي لزیادة عدد الشباب 

ووفقأ لموقع المجموعة اإللكتروني فإن بطالة الشباب  .2030العمل المنتج بحلول عام  المشاركین في
ملیار شاب یعیشون على ھذا  8.1واحدة من أكبر األزمات التي تواجھ العالم الیوم؛ حیث ھناك 

وتسعى المجموعة الى تطویر حلول  .٪ من العاطلین عن العمل في العالم40الكوكب یمثلون حوالي 
لتوظیف الشباب، من خالل البحث العملي والمشاركة الفعالة مع أصحاب المصلحة من  مبتكرة

بالشراكة مع  2014والتحالف أسس عام  .القطاعین العام والخاص لتمكین الحلول على نطاق واسع
منظمة العمل الدولیة والمؤسسة الدولیة للشباب والبنك الدولي وعدد من المؤسسات العالمیة المعنیة 

وبالعودة الى الزغول، الذي یدرس ماجستیر إدارة األعمال (المؤسسة واالبتكار) في جامعة  .باببالش
  سندرالند، حصل على جائزة محمد بن راشد لقادة األعمال الشباب في فئة مبادرة ریادة 

  
لتجمع بقایا الخبز من الفنادق والمطاعم  2013وتأتي المبادرة التي أسسھا عبد الرحمن عام  «
مدارس، وتحولھا علفا صحیا للماشیة وبیعھا للمزارعین والتجار واستخدام العائد لتقدیم المنح وال

الخبز «حصد الزغول جائزة االمتیاز الدولي عن مشروعھ  .الدراسیة للطالب المحتاجین والالجئین
میز من وحصل الزغول على وسام الت .في القمة العالمیة في الس فیغاس األمیركیة» من اجل التعلیم

قبل جاللة الملك عبداهللا الثاني، وجائزة أفضل مشروع ریادي من منظمة الشباب الدولیة، وجائزة 
المبادرات التطوعیة واإلنسانیة للشباب في الكویت، وجائزة اإلبداع العربي في قطاع المجتمع في 

مبادراتھ العالمیة كما حصل على جائزة حاكم دبي الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم في إطار  .أبوظبي
الخبز من أجل «واختیرت مبادرة  .الرامیة إلى مكافأة أصحاب المشاریع المتمیزین في المنطقة

قصة نجاح في الحملة العالمیة للتعلیم التي أطلقھا األمین العام السابق لألمم المتحدة بان كي » التعلیم
، »إعادة التدویر للتعلیم«تحت اسم وتمكن الزغول من تحویل مبادرتھ إلى منظمة غیر ربحیة  .مون

وتضم اآلن ثالثة فروع: الخبز للتعلیم وورقة للتعلیم والبالستیك للتعلیم، ووّسع نطاق عملھا إلى 
یتطلع الزغول في المستقبل الى تعزیز مفھوم الریادة واالبتكار في  .الكویت وفلسطین والمغرب

ملك للشباب وبدور سمو ولي العھد لدعم ثقافة الریادة اْالردن منطلقا من إیمانھ التام برسالة جاللة ال
  .بین الشباب االردني
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  فتح باب التسجیل لالعبین وأبنائھم في صندوق الحسین للمنح الدراسیة والجامعیة

  
ھنأت أسرة رابطة الالعبین األردنیین الدولیین الثقافیة، العبیھا وابنائھم الذین تم قبولھم في الجامعات 

مشیرة إلى فتح باب التسجیل في صندوق الحسین للمنح الدراسیة والجامعیة لطالب  األردنیة،
أیلول  30الجامعات األردنیة والكلیات من الالعبین وابنائھم اعتبارا من یوم غد االربعاء وحتى 

  (سبتمبر) الحالي.
  

ُعرض  بدورھا على ووجھت الرابطة دعوتھا لالعبین وأبنائھم من أجل تقدیم طلبات المنح، التي ت
لجنة مختصة تعمل وفق اسس وتعلیمات الصندوق، بما یُحقق مبدأ العدالة والمساواة وفق جدول 

  توزیع نقاط المفاضلة بین الطلبة المتقدمین لالستفادة من صندوق الحسین.
  

  محاور، ھي: 4وتشمل عملیة المفاضلة 
  
  المعدل في الثانویة العامة- 1
  دخل االسرة الشھري- 2
  والبعد الجغرافي التوزیع- 3
  الظروف االجتماعیة لالسرة واالشقاء على مقاعد الدراسة في مؤسسات التعلیم- 4
  

یذكر ان صندوق الحسین الذي كانت رابطة الالعبین االردنیین الدولیین الثقافیة اشھرتھ قبل عدة 
ً اعوام بمبادرة من الفارسة الھاشمیة، سمو األمیرة ھیا بنت الحسین رئیسة الرابطة،  وذلك انفاذا

لتوجیھات سموھا بتعزیز دور الرابطة في المسؤولیة االجتماعیة ومساعدة منتسبي الرابطة والتخفیف 
  من االعباء المالیة المترتبھ علیھم.

  

  الكترونيالغد 
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  "الحكومة" تھدر الفرص الثمینة في المنح التعلیمیة الخارجیة

  ابراھیم العظمات
) منح خارجیة 105دول عربیة وأجنبیة تمنح طلبة األردن () 6) دولة أو یزید، فقط (200من بین (

ضمن برامج التبادل الثقافي، األردن البلد "المحبوب" عالمیًا، والواقع في قلب العالم معنویًا 
وجغرافیًا، تخفق حكوماتھ المتتالیة في زیادة وتنویع تلك المنح الثمینة التي ربما توارثتھا من سنین 

  ختلفة.غابرة وقدمت ألسباب م
أربع دول عربیة شقیقة تتبادل المنح الخارجیة مع األردن ھي مصر، والمغرب، وتونس، في حین أن 
الجزائر لم ترسل موافقة بعد، ودولتان أجنبیتان فقط لیس من قائمة األصدقاء األكثر قربًا ھما أرمینیا 

  ورومانیا.
لیھ، والكالم عن الجدوى االقتصادیة الحدیث عن قیمة التبادل الطالبي والثقافي والتعلیمي متفق ع

 –والثقافیة واالجتماعیة والسیاسیة للبعثات التعلیمیة الخارجیة معروف. فبرامج التبادل الثقافي 
ُقدر بثمن وقادت دول إلى النھضة والتقدم. - تجارب عملیة وعلمیة    ال ت

نان والصیدلة، لكنھا قلیلة ال ننكر أن المنح المقدمة "ثمینة جًدا" فأكثرھا في تخصص الطب ثم األس
جًدا وباإلمكان زیادتھا إلى مئات المنح ومضاعفة عدد الدول التي تقدمھا وتنویعھا في تخصصات 
متعددة لو تحركت الحكومة وقدمت مبادرات بدًال من مبادراتھا "الخالقة" في محاولة إفشال إضراب 

  المعلمین وطلبھا كشوفات المضربین.
الحكومات خاصة الوزارات والجھات المعنیة مباشرة مثل والتعلیم العالي، یبقى السؤال كیف تعجز 

ووزارة الخارجیة، والتعاون الدولي بمتابعة جھود جاللة الملك عبدهللا الثاني الذي یحمل على عاتقھ 
عبء تحویل األردن إلى مركز إقلیمي متقدم للتعلیم العالي والترویج لھ في العالم ودعم الشباب 

. وماذا تفعل الوفود الحكومیة والنیابیة التي تھدر أموال دافع الضریبة األردني وھي "تشرق األردني؟
وتغرب" دون نتائج على األرض؟ وما ھو دور السفارات والملحقیات الثقافیة األردنیة في تعزیز 

  التعاون العلمي والثقافي مع دول العالم؟.
األجانب في الجامعات األردنیة الرسمیة والخاصة، وتشیر األرقام إلى تراجع إعداد الطلبة العرب و

  وبرامج التبادل الثقافي ھي إحدى أدوات زیادتھ، لكن یبدو أن ال أحد یكترث لمستقبل أبناء الوطن.

  24جو 

 مقاالت
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  الرابیة –فوزیة حسن یوسف الخطیب  -
  
  عبدون –وائل أیوب زعرب  -
  
  الكرك –نائلة عطا اهللا الحجازین  -
  
  منطقة طارق –رحان یحیى عیسى ف -
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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تطلق نقابة المھندسین خالل األسابیع المقبلة إذاعة صادرة عنھا تعتبر ھي الوسیلة اإلعالمیة األولى 
الخاصة بنقابة المھندسین، وستبث االذاعة برامجھا على الشبكة العنكبوتیة، كمرحلة أولى، في حین 

ألف  250وثالثة تنتھي بإنشاء إذاعة تبث برامجھا عبر األثیر بمبلغ سیتم تطویر ھذه إلى مرحلة ثانیة 
  دینار. مصادر قالت لـ"زواریب" إن االذاعة ستقدم رسائل توعویة في كل ما یتعلق بقطاع الھندسة.

  
  

ملیون  420بلغت قیمة األوامر التغییریة في مشاریع متعددة لوزارة االشغال العامة واإلسكان نحو 
بسبب اخطاء في التنفیذ وعدم التدقیق واخطاء في التكییل بحسب ما ذكرت مصادر دینار، وذلك 

موثوقة من نقابة المھندسین. المصادر أكدت لـ"زواریب" ان المتغیرات تشمل إعادة أعمال الصیانة 
  ي.والترمیم لمثل ھذه المشاریع المتعلقة بالمیاه والكھرباء وأمور انشائیة، وذلك بسبب عدم التدقیق الفن

  
  

یعقد مجلس إدارة غرفة صناعة إربد جلسة طارئة غدا لبحث استقالة أحد اعضاء مجلس اإلدارة وھو 
/أ من قانون الغرف الصناعیة، بعد أن تم إعالم وزارة الصناعة 9ایوب العفوري تطبیقا للمادة 

  والتجارة بذلك.
  

زیز استخدام المدفوعات أوصت لجنة التنمیة االقتصادیة في مجلس الوزراء ولغایات تحفیز وتع
اإللكترونیة بتكلیف جمیع الوزارات والمؤسسات ووزارة االقتصاد الرقمي والریادة بتجھیز البنیة 
التحتیة الالزمة لتفعیل عملیات الدفع اإللكتروني وجمیع معامالتھا للمستخدمین من "أفراد 

ل الوزارات بالتوقف عن التعامل ومؤسسات" بحلول بدایة العام المقبل. اللجنة طالبت أیضا بإلزام ك
النقدي في استالم الدفعات، مع ضرورة عدم تحمیل المواطنین أي تكالیف إضافیة نتیجة استخدام 

 عملیات الدفع اإللكتروني فیما یتعلق بالمعامالت والخدمات الحكومیة.

 زواریب الغد
  

 زوایا الصحف 


