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 ـــوعالمـــــــــــوضــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة

تطلق برنامج سفراء األعمال لتطویر قدرات طلبتھا ) أعمال األردنیة (
  وتنمیة مھاراتھم

٣ 

 ٦  "األردنیة"سبعة مالیین دوالر منحة سعودیة لمركز الخالیا في 

 ٧  »األردنیة«في » ھولت برایز«المسابقة النھائیة لجائزة 

 ٨  یجري عملیة ھجینة إلغالق فتحة أذینیة بقلب ثالثیني" مستشفى الجامعة"

 ٩  طالب یستأنفون قرار فصلھم ٨: معة األردنیةالجا

 ١٠  انھیار داخل مستشفى الجامعة

   شؤون جامعیة

ً لنتائج الكفاءة) الرأي(  ١١  تنشر ترتیب الجامعات وفقا

استحداث برنامج الماجستیر في إدارة اللوجستیات بالجامعة األلمانیة 
  األردنیة

١٥ 

ذھبیة ابو غوش والتمیز في استضافة موندیال السیدات ابرز إنجازات 
  ٢٠١٦االردنیة لعام الریاضة 

١٦ 

رئیس المركز الوطني للسكري یعلن نتائج صادمة لمسح أمراض غیر 
  ساریة

  مالیین مصابون بالسمنة وملیونان بالسكري باألردن ٤

١٨ 

   مقاالت

 ٢٠  محمد القضاة. د/.!االستاذ الجامعي والطالب في المیزان

 ٢٢  ابراھیم غرایبة/جامعة الجامعات

 ٢٣  عوده عطیھ اللیمون/واقع التعلیم الجامعي في األردن

  ٢٦-٢٤  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  تطلق برنامج سفراء األعمال لتطویر قدرات طلبتھا وتنمیة مھاراتھم) أعمال األردنیة (
  

أطلقت كلیة األعمال في الجامعة  - فادیة العتیبي
للطلبة، ) سفراء األعمال(األردنیة الیوم برنامج 

بھدف تطویر قدراتھم على المستوى األكادیمي 
والشخصي،  وتنمیة مھاراتھم على التواصل 
والتفاعل اإلیجابي من خالل بناء قاعدة من 

ة والموجھھ واستخدام كافة وسائل األنشطة الفاعل
التعلم واالبتكار المتاحة، وتبادل الخبرات 
والمعارف مع أعضاء الھیئة التدریسیة 

  .المشاركین فیھ
   

وتنبثق رؤیة البرنامج الذي أطلق بحضور رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة وبالشراكة مع 
الملك عبدهللا الثاني للتنمیة في الجامعة من عمادة شؤون الطلبة ومركز االبتكار والریادة وصندوق 

م وبناء الشخصیة، وتھیئة الطلبة إلعداد  ُّ ّزة للتعل اإلیمان في ضرورة توفیر كافة اإلمكانات المحف
وتنفیذ الخطط واألنشطة التي تعمل على تحسین عملیة التعلم من خالل تنوع المصادر التعلمیة 

مع فلسفة كلیة األعمال في الحصول على أفضل المخرجات  والتكنولوجیة واإلنسانیة، وبما یتوافق
  .التعلیمیة

   
   

برنامج ) سفراء األعمال(عمید الكلیة الدكتور رفعت الشناق في كلمة لھ خالل حفل اإلطالق، أكد أن 
ینسجم مع الدور الریادي الذي تلعبھ الكلیة على مستوى الجامعة األردنیة والوطن، وسعیھا الدؤوب 

ر في سبیل تحقیق المخرجات التي تطمح لھا من مھنیة وكفاءة في العملیة التعلیمیة، وما نحو التطو
تبدیھ من التزام في توفیر بیئة نوعیة معرفیة ورفد سوق العمل بكوادر مؤھلة ومدربة قادرة على 

  .المنافسة
   
   

لمجاالت وخصوصا وتناول الشناق في كلمتھ مسیرة الكلیة منذ نشأتھا ومراحل تطورھا في كثیر من ا
فیما یتعلق بخططھا الدراسیة التي تواكب المستجدات المحلیة والعالمیة، مشیرا في الوقت ذاتھ إلى 
خططھا المستقبلیة التي تشمل العدید من القضایا أھمھا الحصول على االعتمادیة العلمیة 

)AACSB (وتحقیق القیمة المضافة لكل مخرجاتھا وعلى رأسھا الطلبة.  
   
   

حین قالت مساعد العمید لشؤون الطلبة  ومنسقة البرنامج الدكتورة جمانة الزعبي إن برنامج في 
سفراء كلیة االعمال یأتي امتدادا لتبني عمادة الكلیة نھج التغییر اإلیجابي الموجھ لتحسین وتنمیة ثقافة 

ستعداده لالنخراط في طلبة الكلیة نحو التعلم ومزید من التاھیل األكادیمي خالل سنوات الدراسة أو ا

 أخبار الجامعة

 ٢:الدستور ص/٦:االنباط ص/السوسنة/أخبار األردنیة
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سوق العمل الحقا بعد التخرج، من خالل إتاحة الفرص واإلمكانات الالزمة للمشاركة الحقیقیة في 
  .األنشطة الطالبیة المختلفة بما یخدم تحقیق أھداف الكلیة األساسیة وتنمیة مجتمع الكلیة

   
   

ج یأتي ضمن االستفادة من وأضافت الزعبي أن تفعیل دور أعضاء الھیئة التدریسیة في البرنام
خبراتھم ومعارفھم واستخدامھا في توجیھ الطلبة وتعمیق الفھم واإلدراك السلیم للقیم والمفاھیم 
واألسس التي تستند إلیھا كلیة األعمال في العملیة التعلیمیة، والبناء الصحیح للجوانب األكادیمیة 

تعاون الفاعل بین األطراف ذات العالقة مع والنفسیة والمجتمعیة لدیھم، ما یتیح  زیادة مستوى ال
الطلبة وتحسین االتصال بینھم وبین إدارة الكلیة ورفع مستوى الثقة والشفافیة لصالح الطلبة وتعلمھم 

  .وخدمة مجتمعھم الجامعي
   
   

وفي مداخالت لشركاء وداعمي البرنامج، أوضح عمید شؤون الطلبة الدكتور خالد الرواجفة الدور 
ھ العمادة في تھیئة البیئة السلیمة للطلبة الذین أنشئت من أجلھم، والعمل على صقل الذي تولی

شخصیاتھم وتنمیة مھاراتھم وتفجیر طاقاتھم اإلبداعیة في سبیل إعداد قیادات مستقبلیة ترفد بھا 
  .الوطن، وتھیئتھم للمشاركة المجتمعیة في المجتمع المدني في سبیل تحقیق االستدامة

   
   

في حین أكد مدیر مركز االبتكار والریادة الدكتور أشرف بني محمد على  دور  طلبة المركز 
المحوري كمحرك أساسي للریادة واإلبداع في الجامعة وتحقیقھم لكثیر من اإلنجازات المنفردة، معلنا 

عمال، رسمیا انطالق فریق الریادة واالبتكار ضمن برنامج سفراء األعمال بالتعاون مع كلیة األ
  .مكررا دعم المركز للبرنامج والطلبة المبادرین

   
   

صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمیة / إلى ذلك تحدث مدیر مكتب اإلرشاد الوظیفي ومتابعة الخریجین 
الدكتور رامي الدویري عن دور الصندوق في دعم البرنامج من خالل تقدیم الدورات المتخصصة 

للحیاة العملیة وصقل مواھبھم ومساعدتھم لدخول سوق العمل بدءا لسفراء البرنامج إلعدادھم 
بدورات المھارات الحیاتیة والقیادة إلى الدورات المتخصصة في كافة مجاالت األعمال، مشیرا إلى 

الذي سیكون األول من نوعھ على مستوى المملكة ) إمداد(أن العمل جار حالیا على إنشاء برنامج 
كة الحقیقیة بین القطاع التعلیمي ممثال بالصندوق وبرنامج سفراء كلیة ویسعى إلى تعمیق الشرا

  .األعمال وبین المشاریع التنمویة في المجتمع المحلي
   
   

وتخلل الحفل عرض فیدیو تسجیلي للتعریف بفرق برنامج سفراء األعمال والمھام الموكلة لكل فریق 
: عدد من أعضاء الھیئة التدریسیة وھي على حدة، حیث یضم البرنامج خمسة أفرقة  یشرف علیھا

فریق األنشطة والفعالیات، وفریق األكادیمي واإلرشاد، وفریق اإلعالمي والتسویق، وفریق الریادة 
  .واالبتكار، وفریق الخریجین
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وفي نھایة الحفل الذي حضره عدد من نواب الرئیس وجمع من كبار المسؤولین في الجامعة سلم 
الشناق األوسمة ألعضاء برنامج سفراء األعمال من أعضاء ھیئة التدریس  محافظة إلى جانبھ

  .والطلبة، في حین سلم الشناق درعي البرنامج لرئیس الجامعة وعمید شؤون الطلبة
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  "األردنیة"سبعة مالیین دوالر منحة سعودیة لمركز الخالیا في 
  

أعلن صندوق التنمیة  - محمد المبیضین
السعودي عزمھ تقدیم سبعة مالیین دوالر 
لمركز العالج بالخالیا التابع للجامعة 

) أ ج أ(خبار الجامعة األردنیة .األردنیة
أعلن صندوق التنمیة  - محمد المبیضین

السعودي عزمھ تقدیم سبعة مالیین دوالر 
عالج بالخالیا التابع للجامعة لمركز ال

  .األردنیة
   

ووفقا لمدیر المركز الدكتور عبد هللا 
عویدي العبادي فإن ھذه المنحة تقضي 

بشراء أجھزة ومعدات متطورة تستخدم لألغراض البحثیة والعالجیة، الفتا إلى أن المركز لدیھ خطة 
  .للتوسع في معالجة أمراض مستعصیة

   
   

قائھ وفدا من الصندوق برئاسة المھندس عبدهللا الخویطر عن تقدیر الجامعة وأعرب العبادي خالل ل
األردنیة وامتنانھا البالغ لخادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز والحكومة السعودیة 
على الدعم الذي قدمتھ للمركز مؤكدا حرص المركز على التعاون مع المؤسسات الطبیة السعودیة 

  .برات في مجال العالج بالخالیالتبادل الخ
   
   

وأشار إلى أن المركز تمكن من إنفاق المنحة السابقة والبالغة أربعة عشر ملیون دوالر في تجھیزه 
بأحدث ما توصل إلیھ العلم الحدیث من معدات متطورة، األمر الذي أدى إلى نجاحھ في تنفیذ مشاریع  

لعظام بحثیة وعالجیة أبرزھا مشروع التصلب اللویحي، وأنسجة الغضروف في مفصل الركبة وا
  .والجلد والشرایین

   
   

وعرض العبادي ألعضاء الوفد الضیف المشاریع المنوي تنفیذھا خصوصا استكمال مصنع الخالیا 
وتزویده بأحدث المیكروسكوبات، فضال عن إعداد بحوث ودراسات متعلقة بعالج الجھاز العصبي 

  .وإصابات الحبل الشوكي
ج ضمن اھتمامات الصندوق لتطویر عمل المركز، معربا بدوره أكد الخویطر أن ھذه المنحة تندر 

عن أملھ في تعاونھ مع مؤسسات طبیة وتعلیمیة سعودیة لالستفادة من خبراتھ المتراكمة في میادین 
  .العالج بالخالیا الجذعیة

الخویطر، أشاد  بالمستوى المتقدم الطبي الذي حققھ المركز الفتا إلى أھمیتھ في خدمة المرضى  
  .لباحثین في االردن والبلدان العربیة واإلسالمیةوا
   
   

  .وجال الوفد السعودي في أقسام المركز واطلع على تجھیزاتھ، والخدمات التي یقدمھا للمرضى

 ٧:الرأي ص/أخبار األردنیة
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  »األردنیة«في » ھولت برایز«المسابقة النھائیة لجائزة 
  

والریادة وكلیة األعمال في الجامعة األردنیة بالتعاون مع مركز االبتكار » ھولت برایز«نظم فریق 
  .فعالیات المسابقة النھائیة للجائزة على مستوى الجامعة بمشاركة واسعة من مختلف الكلیات

  
وتھدف الجائزة بحسب منسقتھا الطالبة غیدا حامد إلى خلق أفكار جدیدة تساعد الالجئین في تحسین 

معاییر یتم تقییم وجودھا في  حیاتھم واستعادة كرامتھم، مشیرة إلى أن الجائزة تخضع إلى خمسة
المشاریع التي یتقدم بھا المتنافسون من قبل المحكمین؛ الختیار الفریق الفائز أو المشروع الذي 

  . تنطبق علیھ تلك المعاییر
  

وفي السیاق أكد عمید كلیة األعمال الدكتور رفعت الشناق من خالل كلمة ألقاھا على اھتمام الكلیة 
األبواب ودعم الفرص أمام طلبتھا للتعاون مع الھیئات والمؤسسات الدولیة  وسعیھا المتواصل لفتح

  .لالسھام في حل قضایا عالمیة ملحة من خالل إعداد بحوث ودراسات متخصصة
  

وشجع الشناق الطلبة للمشاركة في ھذه المسابقة العالمیة لفتح اآلفاق لھم مؤكدا استعداد الجامعة لتذلیل 
  .كن ان تقف امامھمكافة الصعوبات التي یم

  
واشار الشناق ان الكلیة لدیھا خطط وبرامج مستقبلیة لدعم تطلعات ورؤى طلبتھا خصوصا ممن 

  .لدیھم افكار تطویریة تستھدف النھوض بالقطاعات االقتصادیة والمالیة واالداریة في االردن
  

تضمن أفكارا یقدمھا مدیر مركز االبتكار والریادة الدكتور أشرف بني محمد اوضح أن المسابقة ت
مجموعات من الطلبة لتتبلور وتصبح مشاریع وبرامج تنمویة تستھدف حلوال لقضایا لھا أبعاد إنسانیة 
الفتا الى ان قضیة الالجئین اصبحت قضیة عالمیة لوجود صراعات كثیرة في عدد من البلدان 

  .خصوصا في منطقة الشرق االوسط
  

ولفت بني محمد إلى أھمیة انفتاح طلبة الجامعة على الجامعات في العالم الخارجي المتقدم الكتساب 
المھارات والخبرات التي تؤھلھم للمشاركة في االنشطة والفعالیات المتعلقة في میادین الریادة 

  .واالبتكار
  

م ن ّ ائب الرئیس لشؤون الكلیات وفي ختام الحفل الذي حضره عدد من األساتذة والمھتمین والطلبة سل
  .اإلنسانیة الدكتور أحمد مجدوبة الشھادات للطلبة الفائزین

  
مقرھا العاصمة األمریكیة واشنطن، وھي مؤسسة غیر ربحیة وتعمل » ھولت برایز«یشار إلى أن 

ت بالشراكة مع مبادرة بیل كلینتون لتھیئة الفرص أمام الباحثین وطلبة الجامعات لالسھام في حل أزما
عالمیة وقضایا إنسانیة بافكار وأعمال ریادیة، والمسابقة التي تطلقھا المؤسسسة للطلبة الریادین في 

  .أقسام األعمال في الجامعات العالمیة تركز لھذا العام على قضایا الالجئین
تأھلت لنصف النھائي في ) بروف یجیز، وأوسیریا، وإیمباكت وستریت جیزرز(ویذكر ان الفرق 

دبي في شھر كانون األول المقبل لینتقل الفریق الفائز في مرحلة الحقة لمدینة نیویورك مدینة 
بالمركز ) بروفیوجیز(الستكمال اجراءات المسابقة النھائیة على مستوى العالم، حیث فاز فریق 

 الفوز بالمركز) ستریت جیزرز(و) إمباكت(بالمركز الثاني، وتقاسم فریقا ) أوسیریا(األول، وفریق 
  .الثالث

 ٨:الرأي ص/أخبار األردنیة



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة ردنــالجـــــــامعــــة األ       
  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 

8 

  
  
  

  یجري عملیة ھجینة إلغالق فتحة أذینیة بقلب ثالثیني" مستشفى الجامعة"
  
  

ذینیّة كبیرة في القلب  ُ ُتحة أ أجرى فریق طبي في مستشفى الجامعة األردنیة، عملیّة ھجینة إلغالق ف
  .ولى في المستشفىتجرى للمّرة األ

وبحسب البیان الصادر عن المستشفى، أمس قال استشاري قلب األطفال في المستشفى الدكتور إیاد 
ذینیّة كبیرة، وعیب خلقي  ٣١العموري أّن العملیة اجریت لمریض یبلغ  ُ ً، كان یعاني من فتحة أ عاما

طریق القسطرة، ما دفع  في الورید األجوف السفلي، األمر الذي یمنع إجراء إغالق الفتحة عن
  .إلجراء ھذه العملیّة الھجینة

سم في الجھة الیُمنى من الّصدر  ٣صغیر بقیاس " ُجرح"وأوضح ان العملیة تّمت عن طریق عمل 
للوصول عن طریقھ إلى جدار األذین األیمن، وقد تّم عمل ثقب صغیر آخر في جدار األذین األیمن 

ذنیّة ووضعھا في مكانھا، دون الحاجة وإدخال القسطرة عبره وإقفال الفتحة  ُ األذنیة بإدخال السدادة األ
  .إلجراء عملیّة قلب مفتوح أو التصویر باألشعة

لت بالنجاح بفضل تضافر جھود الفریق  ّ وأّكد العموري بأّن العملیّة التي استغرقت حوالي ساعتین تكل
ً إلجراء عملیّة قلب مفت ّبا   -.وح للمریضالطبي الذي یضم أكثر من تخّصص تجن

 ٧:الغد ص/١:صالدیار /٥:االنباط ص/٧:صالغد 
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  طالب یستأنفون قرار فصلھم ٨: الجامعة األردنیة
  

نھائیا من الجامعة، ، قرر المجلس التأدیبي في الجامعة األردنیة فصلھم ١٠طالب من أصل  ٨تقدم 
على خلفیة االحداث التي شھدتھا الجامعة قبل نحو شھر، بطلبات استئناف إلى مجلس العمداء، وفق 

  .رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة
وفي " األردنیة"وكان المجلس التأدیبي وعمید شؤون الطلبة، واستنادا لنظام تأدیب الطلبة النافذ بـ

 ٧طالب فصال نھائیا، و ١٠ضوء توصیات لجان التحقیق وقرارات المجلس التأدیبي، قرر فصل 
  .طالب لمدة فصل دراسي إلى أربعة فصول، فیما عوقب طالب واحد باإلنذار النھائي

رار في الخامس عشر من الشھر الحالي، في حین یمنح نظام التأدیب حق تقدیم االستئناف واتخذ الق
  .یوما من تاریخ تبیلغ القرار ١٥لمن صدر بحقھم عقوبات الفصل النھائي الى مجلس العمداء خالل 

من ) التحقیق(وفي ضوء ما خلصت إلیھ ھذه اللجان "وجاء في بیان صدر عن الجامعة وقتھا أنھ 
ت، فقد تم إحالة عدد من الطلبة إلى المجلس التأدیبي، الذي بدوره نظر في التوصیات واستمع قرارا

إلى الطلبة الُمحالین إلیھ، وقّرر إصدار عقوبة الفصل النھائي بحق عدد منھم تطبیقا للقوانین النافذة 
  ". لسلوك القویمفي الجامعة األردنیة، وتأكیدا على ضرورة التزام الطلبة باألنظمة والتعلیمات وا

وتم إبالغ عمداء كلیات ھؤالء الطلبة بالقرارات الصادرة بحقھم لیقوموا بدورھم بإبالغ الطلبة 
المعنیین بھا، كما تم إبالغ المسجل العام بجمیع العقوبات لرصدھا في ملفات الطلبة، فضال عن إبالغ 

  . أولیاء أمور الطلبة والجھات الموفدة لھم إن وجدت
معة أنھا ستقوم بالتحقیق مع من یثبت علیھم مستقبال المشاركة في ھذه المشاجرات في وأكدت الجا

  .حال تم التعرف علیھم عن طریق األجھزة األمنیة أو أي طریق آخر لینالوا العقوبة المستحقة
وكانت أشارت مجریات التحقیق إلى أن ھناك عددا ممن تورطوا في المشاجرات ھم طلبة في 

م تبلیغ جامعاتھم والتنسیق معھا التخاذ اإلجراء المناسب بحقھم، فیما ترك أمر جامعات أخرى وت
  .األشخاص المتورطین من خارج الجامعة إلى الجھات األمنیة المختصة

 ٣:صالغد 
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  انھیار داخل مستشفى الجامعة
  
  

اشارت ادارة السیر المركزیة أن االزدحام المروري في شارع الملكة رانیا وشارع المدینة المنورة 
  .سببھ انھیار بسیط بطریق الخروج من مستشفى الجامعة باتجاه الشارع الرئیسي

ووفق ادارة السیر اصبح الدخول والخروج من طریق واحدة، ما أدى إلى ضغط في حركة السیر 
  .رع الملكة رانیا وشارع المدینة المنورةعلى شا

   
وأوضحت االدارة انھ جاٍر العمل على تسھیل الحركة المروریة لحین االنتھاء من العمل مع الجھات 

.المعنیة

 خبرني
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  تنشر ترتیب الجامعات وفقاً لنتائج الكفاءة) الرأي(

 
ترتیب الجامعات الرسمیة والخاصة، على مستوى الحقول المعرفیة، » الراي«تنشر - حاتم العبادي

وفقا لنتائج امتحان الكفاءة الجامعیة، الذي تنفذه ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا، 
  .وأعلنت نتائجھ امس االول

  
وصنفت الجامعات على اساس الحقول المعرفیة الى جانب تصنیف للجامعات التي یكون فیھ عدد 

  . طالبا) ٣٠(، واخر للجامعات التي یكون العدد اقل من )٣٠(الطلبة اكبر او یساوي 
  

  العلوم التربویة
  

با في عائلة طال) ٣٠(وبحسب النتائج فإن ترتیب الجامعات التي یكون فیھ الطلبة یساوي او اكبر من 
االونروا اوال ثم، الیرموك، العربیة المفتوحة، االردنیة،  - العلوم التربویة واالداب : العلوم التربویة

كلیة االمیرة عالیة، الزرقاء االھلیة، جامعة الحسین بن طالل، الھاشمیة، االسراء، كلیة اربد 
ة التقنیة، مؤتة، العلوم االسالمیة، الجامعیة، كلیة عجلون الجامعیة، جامعة ال البیت، جرش، الطفیل

  .جدارا، اربد االھلیة، كلیة االمیرة رحمة، كلیة الحصن الجامعیة
  

عمان العربیة اوال ثم، كلیة الشوبك، : ، فھي)٣٠(اما ترتیب الجامعات التي یقل عدد الطلبة عن 
  .جامعة البلقاء التطبیقیة، الشرق الوسط، عجلون الوطنیة

  
  »الھندسة«عائلة 

  
فكانت في التي یكون عدد الطلبة یساوي او اكبر من » الھندسة«اما ترتیب الجامعات ضمن عائلة 

االردنیة اوال، ثم جامعة االمیرة سمیة للتكنولوجیا، االردنیة، العلوم  -االلمانیة: طالبا) ٣٠(
وسط، والتكنولوجیا، العلوم التطبیقیة، جامعة الحسین بن طالل، االسراء، الیرموك، الشرق اال

فالدلفیا، عمان االھلیة، الھاشمیة، كلیةالھندسة التكنولوجیة، جامعة البلقاء التطبیقیة، الطفیلة التقنیة، 
جدارا، : طالبا فھي) ٣٠(اما التي یقل عن . الزرقاء االھلیة، مؤتة، كلیة الحصن الجامعیة، جرش

  .الزیتونة، جامعة ال البیت
  

  العلوم الطبیعیة واألساسیة
  

یب الجامعات على مستوى العلوم الطبیعیة واالساسیة والتي عدد الطلبة اكبر او یساوي اما ترت
االردنیة اوال، الیرموك، الطفیلة التقنیة، العلوم والتكنولوجیا، آل البیت، جامعة الحسین : ، فھي)٣٠(

ھلیة، البلقاء البترا، الزرقاء اال): ٣٠(اما التي یقل عدد الطلبة عن . بن طالل، الھاشمیة، مؤتة، جرش
التطبیقیة، فالدلفیا، عمان العربیة، كلیة الزرقاء الجامعیة، اربد االھلیة، كلیة عجلون الجامعیة، 

  .الزیتونة، جدارا

 لیةشؤون جامعیة ومح

  ٥:الرأي ص
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  اللغات

  
االردنیة، : طالبا) ٣٠(التي یزید عدد الطلبة عن » اللغات«وجاء ترتیب الجامعات ضمن عائلة 

تكنولوجیا، كلیة االمیرة عالیة، الھاشمیة، الزرقاء االھلیة، العربیة المفتوحة، االسراء، العلوم وال
: طالبا) ٣٠(اما التي تقل عن . جرش، الحسین بن طالل، الیرموك، الزیتونة، ال البیت، مؤتة

االونوروا،  - االردنیة، عمان االھلیة، البترا، العلوم التربویة واالداب - الجامعة االمریكیة، االلمانیة
التطبیقیة، الطفیلة التقنیة، عجلون الوطنیة، كلیة اربد الجامعیة، البلقاء التطبیقیة،  فالدلفیا، العلوم

  .عمان العربیة، الشرق االوسط، كلیة عجلون الجامعیة، جدارا، العلوم االسالمیة، اربد االھلیة
  

  اآلثار والسیاحة
  

االردنیة، ): ٣٠(ة عن التي یزید عدد الطلب» االثار والسیاحة« اما ترتیب الجامعات ضمن عائلة 
  .الحسین بن طالل: اما التي تقل فھي. الیرموك، الھاشمیة، مؤتة

  
  العلوم الزراعیة

  
االردنیة، العلوم والتكنولوجیا، الھاشمیة، ): ٣٠(اما في العلوم الزراعیة التي یزید عدد الطلبة عن 

بلقاء التطبیقیة، كلیة الحصن كلیة الزرقاء الجامعیة، ال: طالبا) ٣٠(مؤتة، جرش، اما التي تقل عن 
  .الجامعیة

  
  الصحافة واإلعالم

  
الزرقاء االھلیة، : طالبا) ٣٠(اما التي یقل عن . الیرموك): ٣٠(ففي الجامعات التي یزید العدد عن 

  .الشرق االوسط
  

  الفنون السمعیة والبصریة
  

عمان االھلیة، البترا، : طالبا) ٣٠(اما في الفنون السمعیة والبصریة، في الجامعات التي یزید عن 
االردنیة، العلوم  - االلمانیة: طالبا) ٣٠(اما التي تقل عن . االردنیة، الزرقاء االھلیة، الیرموك

ة، العلوم االسالمیة، التطبیقیة، الشرق االوسط، فالدلفیا، العلوم والتكنولوجیا، كلیة اربد الجامعی
  .الجامعة االمریكیة، االكادیمیة االردنیة للموسیقى

  
  االنجلیزي -العلوم اإلداریة واألعمال 

  
االنجلیزي في الجامعات التي یزید عدد الطلبة عن  -وجاء الترتیب في عائلة العلوم االداریة واالعمال

االردنیة، العربیة المفتوحة،  - لمانیةاالمیرة سمیة للتكنولوجیا، الجامعة االمریكیة، اال): ٣٠(
كلیة االردن الجامعیة للتعلیم ): ٣٠(االردنیة، العلوم التطبیقیة، الیرموك، الھاشمیة، اما التي تقل عن 

  .الفندقي، عمان االھلیة، كلیة العقبة الجامعیة، البترا، فالدلفیا، الحسین بن طالل
  

  عربي -العلوم اإلداریة واألعمال
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البترا، عمان االھلیة، عجلون الوطنیة، : العربي - ب في عائلة العلوم االداریة والعمالاما التری

الشرق االوسط، الزرقاء االھلیة، كلیة عمان الجامعیة، الزیتونة، العلوم االسالمیة، العلوم التطبیقیة، 
ة، ال البیت، فالدلفیا، عمان العربیة، الطفیلة التقنیة، االسراء، كلیة العقبة الجامعیة، البلقاء التطبیقی

اما التي تقل . مؤتة، الحسین بن طالل، كلیة الكرك الجامعیة، جدارا، كلیة الحصن الجامعیة، جرش
  .كلیة االردن الجامعیة للتعلیم الفندقي، كلیة االمیرة عالیة، كلیة اربد الجامعیة): ٣٠(عن 

  
  علوم الشریعة

  
الحسین بن طالل، العلوم االسالمیة، االردنیة، آل : »علوم الشریعة«اما ترتیب الجامعات في عائلة 

  .جرش الزرقاء كلیة عجلون الجامعیة: طالبا) ٣٠(اما التي تقل عن . البیت، الیرموك، مؤتة
  

  عائلة الریاضة
  

  .االردنیة، الھاشمیة، مؤتة، الیرموك: وجاء ترتیب الجامعة في عائلة الریاضة
  

  العلوم االجتماعیة
  

االردنیة، الیرموك، كلیة عجلون الجامعیة، كلیة : عات في العلوم االجتماعیةوجاء ترتیب الجام
  .مؤتة، فیالدلفیا): ٣٠(اما التي تقل عن . االمیرة رحمة

  
  الطب والعلوم الطبیة المساندة

  
مؤتة، االردنیة، العلوم والتكنولوجیا، : وكان ترتیب الجامعات في الطب والعلوم الطبیة المساندة

الھاشمیة، العلوم التطبیقیة، االسراء، الزرقاء االھلیة، فیالدلفیا، ال البیت، البترا، الزیتونة، الحسین 
االردنیة، البلقاء  -، االلمانیةالجامعة االمریكیة): ٣٠(بن طالل، عمان االھلیة، والتي یقل الطلبة عن 

  .التطبیقیة، كلیة الزرقاء الجامعیة، اربد االھلیة، جرش
  

  اآلداب
  

الیرموك، الھاشمیة، البلقاء التطبیقیة، االردنیة، الزیتونة، العلوم االسالمیة، : اما في عائلة االداب
العلوم التربویة : طالبا )٣٠(اما التي تقل عن .الحسین بن طالل، البترا، جدارا، مؤتة، ال البیت

، الشرق االوسط، االسراء، كلیة االمیرة عالیة، عجلون الوطنیة، الطفیلة التقنیة، )االنوروا( واالداب
كلیة عجلون الجامعیة، اربد االھلیة، الزرقاء االھلیة، فالدلفیا، كلیة اربد الجامعیة، العلوم التطبیقیة، 

  .كلیة الكرك الجامعیة، عمان االھلیة
  
  لحاسوب وتكنولوجیا المعلوماتا

  
االردنیة، العلوم والتكنولوجیا، الزرقاء االھلیة، جامعة : اما في الحاسوب وتكنولوجیا المعلومات

الحسین بن طالل، البلقاء التطبیقیة، فالدلفیا، الھاشمیة، الزیتونة، جرش، آل البیت، البترا، الیرموك، 
جامعة االمیرة سمیة للتكنولوجیا، عمان : طالبا) ٣٠(عن  اما التي یقل. االسراء، العلوم االسالمیة
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االردنیة كلیة  -العربیة، اربد االھلیة، عمان االھلیة، الجامعة االمریكیة، العربیة المفتوحة، االلمانیة
الحصن الجامعیة، العلوم التطبیقیة، عجلون الوطنیة، جدارا، كلیة عجلون الجامعیة و الشرق 

  .الجامعیةاالوسط، كلیة العقبة 
  

  الحقوق
  

االردنیة، آل البیت، عمان العربیة، مؤتة، الیرموك، اربد االھلیة، الزرقاء : اما في عائلة الحقوق
االسراء، الشرق االوسط البترا، عمان االھلیة، البلقاء : طالبا) ٣٠(اما التي تقل عن . االھلیة

  .علوم االسالمیة، العلوم التطبیقیةالتطبیقیة، عجلون الوطنیة، جدارا، الزیتونة، فیالدلفیا، ال
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  استحداث برنامج الماجستیر في إدارة اللوجستیات بالجامعة األلمانیة األردنیة

   
استحدثت الجامعة األلمانیة األردنیة برنامج الماجستیر في إدارة اللوجستیات بكلیة العلوم اإلداریة 

  .واللوجستیة، بھدف تأھیل كوادر وطنیة وعربیة متخصصة في العلوم اللوجستیة
  

ویغطي البرنامج الذي سیقبل الدفعة األولى من الطلبة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 
مجاالت إدارة اللوجستیات وسالسل اإلمداد، إدارة المشتریات والتورید، إدارة  ٢٠١٧/٢٠١٦

من  المخزون والمستودعات، إدارة النقل والشحن والتوزیع، إدارة اإلنتاج والعملیات والعدید
  .المجاالت األخرى

  
ً على درجة البكالوریوس  ویشترط البرنامج على الطلبة الراغبین االلتحاق بھ ان یكون المتقدم حاصال
بالدراسة المنتظمة من جامعة معترف بھا وبتقدیر ال یقل عن جید، واجتیاز االمتحان الوطني للغة 

أو  ٣٢ان التوفل الدولي وبعالمة ال تقل عن بالمئة، أو اجتیاز امتح ٥٠اإلنجلیزیة بعالمة ال تقل عن 
  .ما یعادلھا

  
وستكون أولویة المشاركة بالبرنامج لحاملي درجة البكالوریوس في التخصصات الھندسیة أو 
اإلداریة وللمتقدمین الذین تتوفر لدیھم خبرة عملیة في مجال االختصاص،ع لما بأن التدریس سیكون 

  .ائن في الجبیھةفي مركز االستشارات والتدریب الك

  ١١:صالدستور 
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ذھبیة ابو غوش والتمیز في استضافة موندیال السیدات ابرز إنجازات الریاضة االردنیة لعام 
٢٠١٦  

  
، كان ابرزھا حصول العب ٢٠١٦شھدت الریاضة االردنیة تحقیق انجازات ملفتة خالل عام 

منتخب التایكواندو أحمد أبو غوش على المیدالیة الذھبیة بأولمبیاد ریو دي جانییرو في البرازیل، 
  .لكرة القدم ١٧یدات تحت سنواستضافة المملكة لبطولة كأس العالم للس

اب الماضي، عندما  ١٩وتحدیدا یوم  ٢٠١٦وسطع اسم االردن في سماء اولمبیاد ریو دي جانییرو 
تمكن العبنا أحمد أبو غوش من تحقیق المیدالیة الذھبیة االولى لألردن في االولمبیاد بعد نتائج ملفتة 

  .واداء متمیز بإشراف المدرب الوطني فارس العساف
  .ي ابو غوش بتكریم ملكي عقب عودتھ من البرازیل، وھو ما حظي بھ ایضا المدرب العسافوحظ

كما نجح ابو غوش بالفوز بجائزة افضل العب تایكواندو في العالم، على خلفیة انجازه في االولمبیاد، 
  .فیما نال العساف لقب ثاني افضل مدرب في العالم

المالكمة حسین عشیش لدور الثمانیة قبل ان یخسر امام كما شھدت اولمبیاد ریو تأھل العب منتخب 
  .بطل العالم

 ١٧وتألق االردن بشكل الفت بعد نجاحھ المتمیز في استضافة بطولة كاس العالم للسیدات تحت سن 
منتخبا من  ١٦تشرین االول الماضیین، بمشاركة  ٢١ایلول وحتى  ٣٠التي اقیمت خالل الفترة من 

  .اكبر تظاھرة ریاضیة تستضیفھا المملكة والمنطقة مختلف انحاء العالم في
في البطولة، قبل ان یخرج من الدور االول في نتیجة متوقعة،  ١٧وشارك منتخبنا للسیدات تحت سن 

فیما حظي االردن بإشادة االتحاد الدولي لكرة القدم والمنتخبات المشاركة، لحسن التنظیم وحفاوة 
لمنتخب الكوري الشمالي بلقبھا عقب فوزه على الیابان في المباراة االستقبال في البطولة التي ظفر ا

  .النھائیة
، "فیفا"ترشح سمو االمیر علي بن الحسین لرئاسة االتحاد الدولي لكرة القدم  ٢٠١٦كما شھد العام 

  .في قرار جرئ وشجاع لسمو االمیر الذي قدم برنامجا متمیزا خالل حملتھ االنتخابیة
االداء المطلوب، بل شھد  ٢٠١٦الوطني لكرة القدم، فلم یقدم الفریق في العالم على صعید المنتخب 

بعدما حل ثانیا في  ٢٠١٨تراجعا ملحوظا تسبب في خروج المنتخب من تصفیات كأس العالم 
  .نقطة ٢١نقطة خلف المنتخب االسترالي المتصدر برصید  ١٦مجموعتھ برصید 

االردنیة، فقد شارك الفیصلي والوحدات في بطولة كأس وعلى صعید المشاركات الخارجیة لألندیة 
االتحاد االسیوي لكرة القدم، قبل ان یودعا البطولة في دور الستة عشر حیث خسر الفیصلي امام 

  .٢- ١، وخسر الوحدات أمام القوة الجویة العراقي ١-٠المحرق البحریني 
لدور التمھیدي بدوري ابطال اسیا، وكان الوحدات شارك في كأس االتحاد االسیوي بعد خروجھ من ا

  .٢-١عقب خسارتھ أمام االتحاد السعودي بنتیجة 
میدالیات جاءت على  ٣اما على صعید المشاركة في دورة االلعاب الباراولمبیة فقد حقق المنتخب 

میدالیة فضیة لالعب عمر قرادة ، وفضیة لالعبھ ثروت الحجاج، وبرونزیة لالعب : النحو التالي 
  .بليجمیل ش

ونجح المتسلق االردني مصطفى سالمة من تحقیق انجاز جدید تمثل بالوصول الى القطب الجنوبي 
  .بعد رحلة طویلة وشاقة، لیرفع العلم االردني ھناك

اما كرة السلة فقد شاركت في بطولة غرب اسیا واحتل المنتخب الوطني المركز الثاني لیتأھل الى 
ن وحصل فیھا المنتخب على المركز الثالث، في تحسن ملموس بطولة التحدي التي اقیمت في ایرا

  .لكرة السلة االردنیة التي تراجعت بشكل ملحوظ في السنوات التي سبقت

  ٣٦:صالدستور 
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وعلى صعید االندیة تمكن النادي الریاضي من احراز لقب الدوري لكرة السلة، فیما شھد العام 
لكرة القدم، وفریق االھلي بطال  تتویج فریق الوحدات بطال لدوري المناصیر للمحترفین ٢٠١٦

  .لكأس االردن وكأس السوبر، وفریق شباب االردن بطال لبطولة الدرع
وفیما یتعلق بریاضة السیارات، فقد فاز خالد جمعة ببطولة رالي االردن، وفاز محمد تیسیر ببطولة 

  .االردن لسباقات السرعة وفاز محمد الكخن ببطولة الدریفت
وفي دوري الكرة الطائرة فاز فریق شباب الحسین بلقب الدوري والكأس، فیما فشل المنتخب الوطني 
للكرة الطائرة خالل مشاركتھ في البطولة العربیة التي اقیمت اخیرا في مصر واحتل فیھا المنتخب 

  .المركز السادس وقبل االخیر
ردنیة، سواء في االلعاب الفردیة أو ویرى المتابعون للشأن الریاضي المحلي، أن الریاضات اال

الجماعیة، تحتاج لجردة حساب في نھایة ھذا العام، لتقییم مستوى ونتائج فرقھا، والبحث من جدید 
  .٢٠١٧عن تصویب االوضاع، بحثا عن انجازات اكثر في العام 
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  ادمة لمسح أمراض غیر ساریةرئیس المركز الوطني للسكري یعلن نتائج ص
  مالیین مصابون بالسمنة وملیونان بالسكري باألردن ٤

  
نتائج صادمة النتشار عدد من األمراض غیر الساریة بین األردنیین أعلنھا مدیر عام المركز الوطني 

مالیین  ٤للسكري والغدد الصم والوراثة الدكتور كامل العجلوني یوم امس، عندما قال إن نحو 
مصابین شخص یعانون من السمنة، وملیونا شخص مصابون بالسكري في األردن، مقدرا نسبة ال

 ٢٥من السكان للشریحة العمریة %  ٤٨بالكولیسترول من مجموع السكان بملیوني شخص بنسبة 
  .سنة فما فوق

واستعرض العجلوني، خالل مؤتمر صحفي عقده أمس بحضور وزیر الصحة محمود الشیاب 
 وأعضاء في لجنتي الصحة بمجلسي النواب واألعیان، وأمناء عامي عدد من الوزارات من أعضاء

اللجنة الوطنیة للسكري، نتائج الدراسة المسحیة الوطنیة النتشار السكري والتوتر الشریاني واختالط 
  .عاما، في األردن ٢٥الدھون والسمنة للسكان، فوق 

باحثا وطبیبا وممرضا واختصاصي  ٢٥ولخص العجلوني نتائج الدراسة، التي اشترك في إعدادھا 
شخص في مختلف مناطق المملكة من ذات الفئة العمریة آالف  ٤مختبرات طبیة، وأجریت على 

المصابین (الماضي، مشیرا الى ان عدد السكان السكریین ) ابریل(، بدءا من نیسان )سنة ٢٥فوق (
ملیون شخص، بلغ نحو ملیوني  ٩٫٥٥في األردن، من مجموع السكان الكلي والبالغ ) بالسكري

  .فة بالدارسةمن الشریحة المستھد%  ٤٥٫١شخص مصاب بنسبة 
من مجموع السكان نحو ملیوني شخص ) الضغط(فیما بلغ معدل اإلصابة بمرض التوتر الشریاني 

لذات % ٨٢٫٥مالیین شخص، بنسبة  ٤وبلغ عدد المصابین بالسمنة وزیادة الوزن %. ٤٢٫٣بنسبة 
  .الشریحة السكانیة

ین بالكولیسترول من مجموع وحول شیوع اختالط الدھون، قال الدكتور العجلوني إن نسبة المصاب
سنة فاكثر، فیما بلغ عدد  ٢٥للفئة العمریة %  ٤٨بنسبة ” ملیوني شخص“السكان یصل إلى 

لذات %  ٣٦المصابین بانخفاض الكولیسترول الحمید ملیونین ونصف الملیون شخص بنسبة 
اتھا، فیما للشریحة ذ%  ٤٨ملیونا شخص بنسبة ) الضار(الشریحة، وارتفاع الكولیسترول السیئ 

  .من مجموع السكان%  ٤٦بلغت نسب اإلصابة بالدھون الثالثیة ملیوني شخص بنسبة 
من مجموع % ٨١وحول نسب المؤمنین بالسكري من مجموع المواطنین، بین العجلوني ان 

  .منھم من خالل وزارة الصحة%  ٤٧األردنیین مؤمنون صحیا بمرض السكري، 
عاما فاكثر،  ٢٥طنین المصابین بالسكري، من الفئة العمریة من الموا%  ٨٠وأوضح العجلوني أن 

  .”لم یكشف%  ٢٠كشف لدیھم السكري و“
عاما فاكثر،  ٢٥وأشارت الدراسة، وفقا للعجلوني، إلى أن ثلث الرجال المدخنین للفئة العمریة 

 ٦٫٥بین النساء المدخنات و%  ٦٫٥فیما بلغت . من مدخني األرجیلة%  ١٠مصابون بالسكري، و
  .بین مدخنات األرجیلة% 

 ٢٢و%  ٤٣بلغت ) سنة فاكثر ٢٥(ولفت الى ان معدالت السمنة بین األردنیین واألردنیات البالغین 
زیادة عن الحد %  ٥٣فیما بلغ معدل محیط الخصر لدیھم . من وزنھم الطبیعي على التوالي% 

  .الطبیعي
الفقراء وغیر المتعلمین عنھا بالنسبة تزداد بین “وأشار إلى أن نسبة اإلصابة بأمراض السمنة 

  .”للفقراء واألمیین%  ٣٢للمتعلمین واألغنیاء، و%  ٢٣للمتعلمین واالغنیاء بمعدل 
وأجریت الدراسة المسحیة بقرار اتخذ من لجنة االستراتیجیة الوطنیة للسكري والتوتر الشریاني 

ألف دینار، تم تأمین الجزء األكبر  ٢١٨، بموازنة بلغت ٢٠١٤واختالط الدھون والسمنة نھایة العام 
  .منھا من خالل صندوق البحث العلمي فیما تكفلت االستراتیجیة بباقي المبلغ، بحسب العجلوني

  ٧:صالغد 
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من جانبھ، أشاد وزیر الصحة محمود الشیاب بجھود العاملین على إعداد الدراسة المسحیة، الفتا إلى 
للجنة االستراتیجیة وأن الحكومة ملتزمة ، مؤكدا أنھ سیمنح كل الدعم ”جھد مشترك“أن ھذا 

  .باالستراتیجیة ومخرجاتھا
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  .!االستاذ الجامعي والطالب في المیزان

  محمد القضاة. د
الجامعة محورھا االستاذ والطالب، وھما صنوان متالزمان ال یفترقان، االستاذ ھو العمود الفقري في 
العملیة االكادیمیة لبناء مستقبل الطالب، والطالب یحتاج استاذه لتفعیل دوره وتكوین شخصیتھ، ودور 

حسب؛ وانما یسھم بفاعلیة في بناء شخصیة الطالب وتثقیفھ  االستاذ لیس محاضرة ومختبرا وامتحانا
وتنمیة وعیھ وحضوره في المیادین االكادیمیة المنھجیة والالمنھجیة، وال یجوز ان یترك الطلبة 
یقررون مواقفھم في القضایا الخالفیة، ورأي االستاذ ضروري في تشكیل وعي الطالب كي یتجاوز 

میة التي یتعرض لھا بین حین وأخر، الجامعة تكفل لالستاذ حریة المواقف السلبیة واالفكار الظال
الفكر الذي یجب ان ینعكس في البنیة التعلیمیة والفكریة للطلبة، واالستاذ یجب أن یتمتع بفكر ابوي 
یعي فیھ أن مسؤولیة الطلبة في الجامعة ال تقل عن مسؤولیتھ تجاه اوالده في بیتھ، وھي مسؤولیة 

الحوار والرأي والرأي األخر، وھذا یتطلب ردم الفجوة بین االساتذة والطلبة في  مشتركة قاعدتھا
المحاضرة االكادیمیة لتعلیمھم الفكر الناقد الذي ینعكس في التعبیر والتحصیل العلمي والوقوف في 
وجھ مثیري العنف مھما كان مصدره ونوعھ، ال نرید استاذا متسلطا ال یعرف غیر المحاضرة 

ا، نریده إنسانا سمیرا رفیقا حنونا یشعر الطلبة أنھم ھم محور الحیاة الجامعیة على اساس ومتطلباتھ
من االحترام المتبادل، بحیث یبقى الطالب طالبا واالستاذ في محرابھ دون انتقاص من قیمتھ وھیبتھ 

ا مع نفسھ الباذخة، نرید طالبا جامعیا مبدعا یثیر االسئلة ویجددھا كل محاضرة، نریده واعیا صادق
یثیر االھتمام والمعرفة، وال نرید استاذا یترفع عن اسئلة طلبتھ كیفما كانت ، والطلبة الضعاف یجب 

  .دمجھم مع اقرانھم بحیث یشعرون أنھم في صلب االھتمام
  

االستاذ الجامعي مسؤول كما العمید ورئیس القسم ورئیس الجامعة وال یجوز ان یتخلى عن دوره، 
بعنایة كالم جاللة الملك االخیر مع رؤساء الجامعات حین حّملھم المسؤولیة في صقل وعلینا ان نقرأ 

طالب المستقبل، واشار الى دورھم الفاعل في بناء طالب جامعي ال یعرف غیر العلم والمحاضرة 
واالسس العملیة السلیمة، وھنا ال نرید استاذا یرمینا بغضبھ النھ یعرف في قرارة نفسھ أنھ یقصر في 

ھذا لیس من شأني، وغیر : اجبھ، وال نریده مصدرا للحكمة والمنطق وھو یقول في قرارة نفسھو
مقبول ان یغلق بابھ ویضع نفسھ في برجھ وكأنھ من كوكب أخر، علیھ ان یمارس دوره من موقعھ 

ي إنھ ھو االساس في العملیة االكادیمیة، وما یھمنا في المحصلة الطالب الجامع: ویقول بأعلى صوتھ
الذي یعید للجامعة ألقھا یعرف قاعاتھا ومحاضراتھا وانشطتھا بعیدا عن اي لون أخر، وھذه دعوة 
للزمالء كافة لتخصیص محاضرة واحدة في الفصل الدراسي لمناقشة الطلبة لمعرفة احتیاجاتھم 

، وتنمیة ثقافة الحوار لدیھم، حتى ال تبقى تتعرض صورھم في الخطاب اإلعالمي إلى صور سلبیھ
وقد طفت في اآلونة األخیرة آراء متباینة حول دوره األكادیمي، تصب في إبراز الجوانب السلبیة 
ً یعملون بجد  ً واضحا دون النظر الى السواد األعظم من الطلبة الذین یدخلون الجامعة ولدیھم ھدفا

سم لھم، ألن وإخالص لتنفیذه ، كان البد من إنصاف الطلبة وتغییر الصورة النمطیة التي بدأت تر
الطالب ھو المحور األساسي في العملیة األكادیمیة، ومخالفة الرأي السائد من أن الطالب الجامعي 
ً في جزء منھ، ومعظم الطلبة ال  تسرقھ المشاجرات والقضایا الجانبیة، وھذا رأي قد یكون صائبـا

سواد االعظم منھم لدیھ یشاركون في ھذه الجزئیة وتراھم یستغربون ویرفضون ھذا االتھام، الن ال
  . ھدفا علمیا واضحا یرید تحقیھ

  

 مقاالت

 ١٢:صالرأي 
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والیوم یتجاوز عدد طلبة الجامعات ثالثمایة الف طالب وطالبة، وھذه ثروة وطنیة مھمة البد من 
ً لكي یواكبوا العصر ومتطلباتھ، وتأطیر العالقة بین  ً وتثقیفا ً وتدریبیا اعدادھا واالھتمام بھا تعلیمیا

لى قاعدة من االحترام والحوار والتسامح والعدالة والمساواة والثقة، ورفض الطلبة واألساتذة ع
والتطرف والقمع والتقوقع والتقاعس والتخاذل واالرھاب، والتركیز على ) وأنا مالي(االنزوائیة 

االنفتاح واالعتدال واألصالة والتكافل والمواطنة والوالء للوطن والوسطیة وتعمیق لغة الحوار 
رأي والرأي اآلخر وتعزیز آفاق الحریة المسؤولة، كل ھذا یتطلب وجود عمادات شؤون واحترام ال

ً في وجھ  طلبة فاعلة في الجامعات ال تقصي الطلبة وال تحرمھم أنشطتھم الالمنھجیة، وال تقف عائقا
 حواراتھم الحرة المسؤولة، وال تركز على جھة دون األخرى، وإنما البد أن یكون الطلبة جمیعھم في
سویة واحدة ال فرق بینھم إال باالخالص للجامعة والوطن واالبداع، وتشجع مواھبھم وطموحاتھم 
وقدراتھـم، وتمكنھم من فھم حقوقھم وواجباتھم وتنشر بینھم ثقافة الحوار والدیمقراطیة والتعایش 

ذ ثقافة واالختالف والتحلیل العقلي والمقاربة الموضوعیة واالعتراف باآلخر، وتساعدھم على نب
االقصاء واالنكفاء والتبریر والحجج الواھیة واالشاعة واالساءة لآلخرین بحجة الحریة وإزدواجیة 
المعاییر والغلو والتطرف، ولذلك، الجمیع علیھم مسؤولیات مضاعفة؛ خاصة االساتذة لتعزیز قیم 

ً عن مركزیة عنق الزجاجة و آراء ضعاف النفوس الخیر والمواطنة وترجمة األقوال الى أفعال بعیدا
واالرادة وعدم الثقـة، ألن اعداد القیادات الشابة الواعدة تحتاج ثقة عالیة بالنفس وإرادة حرة تنبثق من 
إرادة صلبة، واالساتذة یمتلكون القدرة على اعداد طالب جامعي مبدع متمیز، وال نرید لطلبتنا أن 

ً ال یھابون المبادرة في حقول  یكونوا خارج اإلبداع والتمیز واالبتكار، نریدھم قادة فكر وشبابا
تخصصاتھم، نریدھم حملة رسالة الجامعة التي قادت الوطن الى األمام وفتحت اآلفاق الرحبة لكل 

وتحیة صادقة لالساتذة األوفیاء لرسالتھم . أبناء الوطن حتى أصبحت تجربتھا على كل لسان
ائنا الطلبة الذي یضیئون الجامعة بقنادیل والمخلصین لعلمھم وفكرھم ووطنھم وجامعاتھم، والحب

فرحھم وشغبھم الجمیل المحبوب في محاضراتھم ومختبراتھم وانشطتھم وابداعھم، وتحیة خاصة 
  .للجامعة االردنیة على سھرھا وحرصھا األكید في ان تبقى واحة العلم والفكر المنیر
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  جامعة الجامعات
  غرایبةابراھیم 

  
ظھرت مناسبات عدة، في األیام القلیلة الماضیة، لمناقشة قضیة التعلیم في بالدنا؛ مثل تقریر البنك 

یقیا، الدولي الذي یؤشر إلى ضعف مستوى جودة التعلیم في جامعات الشرق األوسط وشمال أفر
، وحوادث "تیمس"ونتائج امتحان الریاضیات لطلبة صفوف الرابع والثامن في كثیر من دول العالم 

العنف والشغب في الجامعات، وأخیرا اإلرھاب الذي تتصل بھ بطبیعة الحال مسؤولیة الجامعات، 
  .الوطنیة والتربویة

اتھ، وھي جامعة الجامعات في سأشیر في ھذه المساحة إلى ظاھرة تؤشر على حال التعلیم ومتوالی
ففي ھذه الشوارع، تعّد بحوث ودراسات أكثر من أي . الشوارع التجاریة المنتشرة حول الجامعات

رسائل ماجستیر ودكتوراه تناقش في الجامعات األردنیة والعربیة واألمیركیة ! جامعة في العالم
لتركیة، كما بحوث ما بعد الدكتوراه التي واألوروبیة واألفریقیة والھندیة واألسترالیة والمالیزیة وا

، واستطالعات )ربما تكون وھمیة لكنھا معتمدة في الترقیات" (محكمة"تصدر في مجالت علمیة 
رأي ومسوحات میدانیة ومقابالت بحثیة وبحوث وأعمال سنویة ودوریة للطلبة في جمیع المراحل، 

ومشروعات تخرج وتحلیالت إحصائیة  ومقررات علمیة ومدرسیة، وواجبات للطلبة،" دوسیھات"و
  .إلخ... وأعمال ومشاریع علمیة وھندسیة

وربما في یوم عندما یُكتب عن االقتصاد الموازي والجامعات الموازیة، سوف یُكتب عن الحركة 
العلمیة والبحثیة واألكادیمیة التي لم یشھد مثلھا التاریخ والجغرافیا، لكنھا جھود ھائلة إلنتاج الخواء 

، وال دائرة )ربما(وھم، وتصحبھا أیضا حركة اقتصادیة اجتماعیة ال تعرف عنھا دائرة الضریبة وال
اإلحصاءات، لكنھا تجلب للبلد دوالرات وتحّسن أوضاع معیشة أساتذة وباحثین، وتشغل قطاعا 

وتدور حولھا، أیضا، مطاعم وأكشاك قھوة وأعمال تصویر وتجلید وحواسیب . واسعا من الشباب
  ...!وقصص حب وعشق... وشاورما وفالفل وھمبرغر وتاكسي ومقاھي" ایالتموب"و

/ نصنعھ) المستقبل(لسوء أو حسن الحظ، فإن المستقبل لیس منخفضا جویا یھبط بال اختیار، وإنما 
وھكذا، یمكن ببساطة تقدیر المستقبل بمالحظة ما یملكھ أھل الحاضر . نصوغھ نحن/ نصممھ/ نقرره

فالمستقبل ھو ما ننتظره من ھؤالء الذین جاؤوا إلى المؤسسات في الدولة . ماءمن عقل وخیال وانت
والشركات والمدارس والجامعات، وھؤالء ھم ما حّل فیھم من علم ورؤى وأفكار، وكتب قرأوھا 
وموسیقى استمعوا إلیھا، أو خدمة قدموھا، والزمن الذي قضوه في البحث والتفكیر والتأمل أو 

ماذا یمكن أن یُنتظر ... أو األھواء، النبل الذي تمثلوه واستحضروه في أعمالھم ومھنھمالنمیمة، التعلم 
  تافھة؟" دوسیة"ممن لم یحل فیھ من علم سوى استبانة وھمیة أو حقیقیة أو 

كم عدد الجامعیین في العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة ممن سمع بالكتب الجدیدة في عالمنا أو المترجمة 
ً من الطلبة واألساتذة في عالمنا؟ وم ن یحتاج ابتداء إلى كتاب طوال حیاتھ الدراسیة؟ لم یعد كثیر جدا

لقد . وحتى البحوث العلمیة لیست سوى مقابالت واستبانات وجداول إحصائیة. یستخدمون الكتب
م تخرج كثیرون في الجامعات، بما فیھا الغربیة، ولم یقرأوا كتابا، وال یوجد في بیتھم كتاب، ألنھ ل

ماذا ستفید ھذه الكتب مع البحوث القیاسیة والتجریبیة التي نجریھا في الجامعات؟ . یعد حاجة للكتب
ماذا ستفیدنا في قیاس أثر مصفوفة المدى والتتابع على التحصیل لدى طلبة مدرسة عراق األمیر 

لعربیة، والتي مقارنة بطالب مدرسة بیر خداد؟ ھل تظن أن المباني الھائلة للكلیات في الجامعات ا
تنتج آالف األبحاث والرسائل المحكمة، وتخرج األساتذة والمتخصصین، تحتاج إلى المكتبة وإلى 

  الكتب؟

 الكتروني لغدا
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  دنواقع التعلیم الجامعي في األر
  

  عوده عطیھ اللیمون
  

ً الماضیة على انطالق الجامعات  من خالل  تتبعنا للتعلیم الجامعي في األردن خالل الخمسین عاما
ً على انطالق التعلیم الخاص أصبح حقل التعلیم الجامعي یمثل تجربة ناجحة  الرسمیة و العشرین عاما

فقد أدى التوسع في .الستمرار و تستحق في الوقت نفسھ التحدیث و التطویر و التقویموقادرة على ا
إنشاء الجامعات إلى دخول التعلیم العالي في متاھات نحو التجارة بالتعلیم من خالل إنشاء الجامعات 
 الخاصة الربحیة مما جعل الجامعات الرسمیة تضطر إلى التوسع في القبول نتیجة العجز المالي و
ً في  النقص في الكوادر التدریسیة و انتقال المدرسین من الجھات الرسمیة إلى الخاصة مما اوجد خلال

  .كال الجانبین
 ً إن اإلشكالیة التي تواجھ التعلیم تتمثل في مواءمة التعلیم مع المتغیرات حیث ان ھنالك ضغوطا

و مدى استطاعتھ على تلبیة الطلب  متواصلة باتجاه التغییر و المراجعة المستمرة للتعلیم و مؤسساتھ
  .المحلي و العربي  ومدى مالءمتھ للسوق المحلي و دوره في نشر المعرفة و النھوض االجتماعي

أما دور وزارة التعلیم العالي في رسم سیاسة واضحة تنظم التعلیم الجامعي و العملیة االكادیمیة فنجد 
عتماد دون النظر الى جوھر العملیة التعلیمیة من حیث انھ لم یكن موفقا النھا اتجھت نحو الشكلیة لال

مستوى االداء مما ادى الى اتخاذ الجامعات سلسلة من التشریعات الجدیدة و المعدلة لتناقضھا بعد 
فترة من الزمن وذلك نتیجة العجز المالي الفعلي للجامعات   وتخلي الدولة عن مسؤولیتھا المالیة نحو 

ً على معیار الدفع ولیس معیار الجامعات مما اثر على م عیار االلتحاق بالجامعات الذي  اصبح معتمدا
  .التحصیل

إن المشاكل التي تعاني منھا مؤسسات التعلیم العالي كثیرة ومتنوعة تتعلق بالعجز المالي المتواجد في 
ر الجامعات والذي یؤدي الى عدم تنفیذ استراتیجیات التطویر و انعكاس ذلك على ھجرة الكواد

المؤھلة و عدم توفیر مستلزمات العملیة التعلیمیة و معاناتھا من ظاھرة تكرار البرامج التعلیمیة و 
النظم االداریة و التشریعات و عدم وجود سیاسة واضحة في الدراسات العلیا بناًء على احتیاجات 

  .المجتمع وضعف البحث العلمي و عدم االھتمام بھ بشكل اساسي
تعلیم في االردن البد من ان یخضع الى مراجعھ شاملة تتناول  كافة مكوناتھ و الصالح عملیة ال

وتصحیح مساره من خالل تخفیف الضغوط المجتمعیة على التعلیم  الجامعي  و مواكبتھ للتطورات 
ً الى التحدیث الكامل للسیاسات و االستراتیجیات و تنمیة  العالمیة و رفع مستوى مخرجاتھ اضافة

  .یة و المالیةالموارد البشر
كما أن إیجاد الحلول الالزمة  للمشاكل التي یعاني منھا التعلیم في االردن ممكن من خالل خفض  

اعداد الطلبة في البرامج االكادیمیة و زیادتھا في التخصصات االكادیمیة المھنیة و التقنیة و كذلك من 
ائج البحوث و الدراسات لصالح خالل بناء جسور الثقة بین القطاعین العام والخاص و تحویل نت

المجتمع و زرع ثقافة البحث العلمي و ربطھا بالتعلیم و تطوره وبناء شراكة بین الجامعات و 
الحكومة و المؤسسات الوطنیة في خططھا و استراتیجیاتھا االقتصادیة والمھنیة وقیام الجامعات 

على تنفیذھا خالل فترة زمنیة  بوضع خطط استراتیجیھ توضح بھا اھدافھا و طموحاتھا  و العمل
.محددة

 نیوزطلبة 
  



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة ردنــالجـــــــامعــــة األ       
  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 

24 

  
  
  
  
  
  
  
  

اصحاب الباصات والحافالت یتساءلون عن ضریبة الدخل التي سیتم تقاضیھا منھم في ضوء عدم 
خصوصا وان  ٢٠١٦صدور اي تعلیمات من الحكومة بخصوص دخل الباصات المتحقق عام 

  .بالمائة لحین تعدیل التعلیمات ٥٠بنسبة  ٢٠١٥مجلس الوزراء قرر تخفیض ضریبة 
  

قطاعات مختلفة تخشى ھذه االیام من التعدیالت التي ستطرأ على الجمارك والرسوم والضرائب التي 
  .ملیون دینار في االیرادات الحكومیة ٤٥٠لتحقیق  ٢٠١٧یبدأ العمل بھا خالل عام 

  
  

وتتراوح  .مطاعم عدة تتقاضى اجرا على توصیلھا طلبات للمواطنین رغم انھا خدمات تقدم بالمجان
  .دنانیر ٤بین دینارین الى » الدلیفري«اجرة 

  

 زوایا الصحف 

  الرأي ین ع
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وم األول من كانون الثاني المقبل، ی» ارفع العلم األردني«لمبادرة » الدستور«القى خبر تبني جریدة 

اھتماما كبیرا من كافة وسائل اإلعالم أمس، حیث خصصت لھ غالبیة اإلذاعات ومحطات تلفزیونیة 
  . جانبا من برامجھا الصباحیة وكان في مقدمتھا اذاعة األمن العام

  
الخصاونة لصنارة أكد مدیر العالقات العامة واإلعالم في دائرة األحوال المدنیة والجوازات مالك 

في المملكة، وھم مسجلون في مكاتب ›››› شھید‹›››مواطنا یحملون اسم ) ٤١(أن ھناك » الدستور«
  . مختلفة منتشرة في جمیع المحافظات، وجمیعھم على قید الحیاة

  
قضایا (أنشأ النائب خالد رمضان مجموعة تضم عددا من الناشطات والناشطین بحقوق المرأة باسم 

ضمن مجموعة على الواتس أب لغایات التواصل بینھم في كافة القضایا الھامة والتشریعات ) المرأة
  . والتفاصیل التي تھم المرأة بكافة مواقعھا

  
عمان عاصمة الثقافة اإلسالمیة «لعام الثقافي لفعالیة تعكف وزارة الثقافة على إعداد البرنامج ا

، بحسب تصریحات الدكتور أحمد راشد، األمین العام للوزارة بالوكالة، وسیتضمن البرنامج »٢٠١٧
  . فعالیات متنوعة تظھر الوجھ المشرق لمدینة عمان الحضاري وإرثھا التاریخي والثقافي

  
ألردني حاتم السید لكتابة وإلقاء رسالة الیوم العربي للمسرح، اختارت الھیئة العربیة للمسرح الفنان ا

حیث یلقي السید تلك الرسالة في افتتاح الدورة التاسعة لمھرجان المسرح العربي في الجزائر یوم 
  .العاشر من كانون الثاني المقبل

  الدستور صنارة 
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) مارس(آذار  ٢٩األردن في  أنھ تقرر انعقاد القمة العربیة المقبلة، التي یستضیفھا" الغد"علمت 
  .القمة، حسب المعلومات، ستعقد في یوم واحد فقط. المقبل، في منطقة البحر المیت

  
اعتبارا من یوم األحد المقبل، سیمنع بیع وعرض منتجات ألبان واجبان، تحتوي على الزیوت 

األسواق األردنیة، وذلك بناء على قرار سحب قاعدتین فنیتین متعلقتین بھذه والدھون النباتیة في 
المنتجات، واللتین نشرتا في الجریدة الرسمیة قبل أشھر، حیث منع استیراد وتصنیع المنتجات التي 

الماضي، فیما تم إعطاء مھلة ) أغسطس(آب  ١٥تحتوي على الزیوت والدھون النباتیة اعتبارا من 
  .ریف المنتجات التي تحتوي على تلك المواد داخل المملكة لغایة نھایة العام الحاليللتجار بتص

  
سجلت أمس سابقة نیابیة عندما قرر مجلس النواب، للمرة األولى، رد مشروع قانون بعد أن شرع  

، بعد أن ٢٠١٥تنظیم قطاع الطاقة والمعادن لسنة  في مناقشة مواده، حیث رد مشروع قانون ھیئة
العادة درجت أن یرد المجلس مشروع القانون قبل بدء مناقشتھ أو التصویت برده . ناقش مادتین فیھ

  .بعد االنتھاء من مناقشتھ كامال
  
رّحلة، إثر إرجائھا في مجلس النواب أمس، إلى العام مذكرة حجب الثقة بوزیر الداخلیة باتت م 

فجلسة مجلس النواب أمس كانت األخیرة ھذا العام، فیما تعقد المقبلة في العام المقبل، وتحدیدا ! المقبل
  .یوم الثالثاء المقبل

  
  
ورشة عمل في نقابة المھندسین لمناقشة نظام األبنیة  یرعى وزیر البلدیات ولید المصري الیوم 

یشارك في الورشة ممثلون عن نقابة . وتنظیم المدن والقرى، الذي أقره مجلس الوزراء أول من أمس
  .المقاولین وجمعیة المستثمرین في قطاع اإلسكان وھیئة المكاتب الھندسیة

  
  
  

  سناء الصمادي:اعداد
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