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 عاماً على إنشاء الجامعة األردنیة) 57(

  
صادف یوم أمس االثنین الذكرى السابعة والخمسین إلنشاء الجامعة  - فادیة العتیبي

هللا الثاني ابن الحسین  بداألردنیة؛ أولى الجامعات، وأمھم التي وصفھا جاللة الملك ع
التي تجسد مسیرة بناء وعطاء مستمر، وساھم فیھا كل األردنیین بكل عزیمة "بأنھا 

وإصرار على مواجھة التحدیات، وبناء األردن الحدیث القادر على مواكبة العالم 
، ولھا تاریخ وحاضر ومستقبل مشرف بالعطاء واإلنجاز "ومعطیات العصر الحدیث

 . الحضاري
  

لى امتداد مسیرتھا التعلیمیة والعلمیة، ورسالتھا النبیلة في خدمة التعلیم العالي، ع
حرصت الجامعة األردنیة أن تظل محافظة على اسمھا الذي حملت بھ اسم الوطن 
الكبیر، وأن یكبر مع مرور السنین متألقا متمیزا ومنفردا، ساطعا بین أسماء الكثیر من 

كل ما ھو جدید لترتقي بخططھا وبرامجھا األكادیمیة،  مثیالتھا، فعكفت على استحداث
وتعلي من بنائھا وشموخھا، وتوسع من نطاق عملھا، ما یمكنھا من اختراق مدارات 

 .جدیدة تدفع بھا نحو التفوق واإلبداع واالبتكار والریادة
  

 وتسعى الجامعة األردنیة وضمن استراتیجیتھا بحسب رؤیة رئیسھا الدكتور عبد الكریم
القضاة إلى أن تكون جامعة ذكیة، عالمیة، منتجة، تنویریة، وأیضا مستقرة مالیا، تنشد 
االعتماد على ذاتھا في تطویر بنیانھا إلعالء منارتھا، ولتصبح فضاء ذكیا وجاذبا، یثري 

 .الوطن بالعلم والكفاءة والخبرة، خدمة للوطن ولألجیال المقبلة
  

، وفق مرسوم أصدره جاللة المغفور لھ 1962عام  عن ھذا المنجز الوطني الذي أنشىء
، یطول الحدیث ویصعب السرد، فعلى امتداد )طیب هللا ثراه ( الملك الحسین بن طالل 

عمر ھذا الصرح األكادیمي لم تتراجع الجامعة األردنیة یوما عن المضي في تحقیق 
لتي تسلمت دفتھا بصمات حفل بھا تاریخھا العریق نسجتھا خبرة قاماتھا األكادیمیة ا

وعزیمة أبنائھا ومحبیھا، مواصلة دون كلل أو ملل رحلة العمل والعطاء وتحقق 
 .إنجازات شكلت شواھد عصر رغم اختالف وتغیر األزمان

  
فیض من غیض،  حققت الجامعة األردنیة مؤخرا  إنجازا تاریخیا بتقدمھا إلى فئة 

البریطانیة التي  QSقا لمؤسسة العالمي وف) QS STARS(الخمــــس نجوم في تقییم 

 أخبار الجامعة

  األردنیةأخبار 
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تعد إحدى أكبر ثالث جھات تعنى بتصنیف الجامعات على مستوى العالم من حیث 
األھمیة والتأثیر، وتعد ھذه الشھادة أرفع شھادة في مجال جودة التعلیم العالي تحصل 

 .علیھا الجامعة منذ نشأتھا
  

اور اعتمد علیھا ھذا وحصلت الجامعة على خمس نجوم، في ستة من أصل ثمانیة مح
محور التعلیم، والتوظیف، والعالمیة، والبیئة الجامعیة، واالبتكار، : التقییم ھي
أما في محور تصنیف التخصصات فقد حصلت على تقییم أربع نجوم، وفي . والشمولیة

 .مجال البحث العلمي تم تقییمھا بثالث نجوم
  

ل الجامعات فى تخصصي طب أیضا سجلت الجامعة ترتیبا عالمیا ضمن قائمة أفض
 2019العالمي للتخصصات للعام " الشنغھاي"األسنان والتمریض، حسب تصنیف 

)Shanghai Ranking: Global Ranking of Academic Subjects.( 
  

وبینت نتائج التصنیف الذي یعد أحد أھم وأكثر التصنیفات تأثیرا في العالم ظھور 
جامعة في العالم في تخصص التمریض؛ حیث ) 200(ضمن قائمة أفضل " األردنیة"

جامعة في العالم في تخصص ) 300(، وضمن قائمة أفضل )200- 151(حلت في الفئة 
 ).300- 201(طب األسنان؛ حیث حلت الجامعة في الفئة 

  
جامعة في  250ضمن قائمة أفضل  200- 151كما حلت الجامعة األردنیة في المرتبة 

لخمسین والثمانین عاما حسب تصنیف مؤسسة التایـــــمز العالم تتراوح أعمارھا بین ا
 البریطانــــــــیة

)Times Higher Education (THE) Golden  Age University 
Rankings ( 2019للعام. 

  
كان ھذا على سبیل الذكر ال الحصر، ولكن ال بد من التوقف قلیال الستذكار ذاك الحدث 
المھم، وتلك الملحمة الوطنیة التي تداعت إلیھا أسرة الجامعة األردنیة ومحبوھا من 
خریجین وأبناء الوطن، ملبین نداء رئیس الجامعة الدكتور عبد الكریم القضاة الذي نادى 

إلى تطویر الجامعة واالرتقاء بھا، عاقدین العزم على مؤازرتھا،  بمبادرة خالقة سعیا
بھدف جمع مائة ملیون دینار، من " مبادرة تطویر الجامعة األردنیة"ودعم مبادرتھا؛ 

أجــــل تطـــــویرھا وتعزیز بُناھا التحتیة والتقنیة، وتـــــنفیذ مشـاریعھا الطموحة مثل 
بیئة لنقل الطلبة وعمل مسطح أخضر، واألبنیة التقنیة الطریق الدائري، وقاطرة صدیقة لل

التعلیمیة، واالبتعاث والتبادل األكادیمي والطالبي، وخدمة البحث العلمي واالبتكار، 
والبنیة التحتیة من مبان ومرافق جدیدة وترمیم وصیانة وإدامة القدیمة منھا، وأیضا 

 .نیة والسعي إلى تنمیة مواردھاإنشائھا وقفیة ھي األولى على مستوى الجامعات األرد
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وفي سیاق متصل، من المنجزات أیضا مشروع الجامعة األردنیة الخاص بإنتاج 
عمان - میجا واط؛ وذلك بتمویل من بنك القاھرة  16الكھرباء من الطاقة الشمسیة بقدرة 

وبتسھیل من البنك المركزي، األمر الذي یعود بالنفع الكثیر على الجامعة مستقبال 
  .سینقلھا نقلة نوعیة ممیزةو
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 توقع مذكرة تفاھم مع جمعیة المحاسبین القانونیین المعتمدین" األردنیة"
 

وقعت الجامعة األردنیة مذكرة تفاھم مع جمعیة المحاسبین القانونیین المعتمدین   - سھى الصبیحي 
 .تھدف إلى بناء تعاون مثمر بین الطرفین وبما یخدم المصلحة المتبادلة لكلیھما) ACCA(البریطانیة 

 
ة التي وقعھا رئیس الجامعة الدكتور عبد الكریم القضاة ورئیسة الجمعیة في الشرق وبموجب المذكر

األوسط فازیال غوباالني، یمنح خریجو تخصص المحاسبة وتخصصات األعمال األخرى فرصة 
  ).ACCA(االلتحاق بالبرامج التأھیلیة للحصول على شھادة جمعیة المحاسبین القانونیین المعتمدین  

  
ر القضاة خالل التوقیع إلى أن المذكرة ستشكل بدایة لتعاون مشترك فاعل بین أم الجامعات وأشا

ً لتطویر  ً؛ سیما وأنھا تأتي ضمن سعي الجامعة إلى منح الطلبة فرصا والجمعیة المعترف بھا دولیا
 .مھاراتھم على المستوى المحلي واإلقلیمي والعالمي

  
عمید كلیة األعمال الدكتور فایز حداد أفاد أن توقیع المذكرة جاء ضمن خطة الكلیة لتوطید عالقاتھا 

 .المستوى الدولي یھاعلىخریج مماأ لوظیفيالمجال ا فتحمع الھیئات المھنیة العالمیة وبھدف 
  

لمذكرة ستعفي صرح رئیس قسم المحاسبة في الكلیة الدكتور حمزة الموالي أنھ بموجب ا بدوره
تعقدھا الجمعیة  13امتحانات من أصل  9الجمعیة خریجي برنامج المحاسبة في الجامعة من 

 .للحصول على إجازة مھنة المحاسبة الدولیة
  
المذكرة للطلبة الدراسة للحصول على شھاداتھم الجامعیة والسعي في نفس الوقت للحصول  وستتیح 

عفائھم من بعض المتطلبات والشروط التي تفرضھا الجمعیة ضمن على شھادة الجمعیة، فضالً عن إ
 .  سیاساتھا للتقدم للحصول على عضویة فیھا

  
مجاالت التعاون بحسب المذكرة العمل المشترك لتطویر مھنة المحاسبة وتبادل الخبرات  وتشمل

لعمل لطلبة وخریجي واألبحاث الفنیة وعقد المؤتمرات المشتركة والدورات التدریبیة وورشات ا
 مالجامعة والمجتمع المحلي أبرزھا دورات تدریبیة تتعلق بمعاییر المحاسبة الدولیة للقطاع العا

 ).بالعربیة(
   

عام، أحد أھم 100التي تأسست قبل نحو) ACCA(جمعیة المحاسبین القانونیین المعتمدین  وتعد
طالب،  362000ھنیة القانونیة، وتضم حالیا حوالي  المنظمات العالمیة الرائدة في مجال المحاسبة الم

  .عضو من جمیع أنحاء العالم131500ونحو

  نیوز طلبة  –الحقیقة الدولیة  -ز نیوالمدینة  –السوسنة  –بترا  - أي االلكترونيالر- 19: الدستور ص -ةأخبار األردنی
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 إقامة موقفین للمركبات ضمن حرم الجامعة األردنیة
  

صادق مجلس أمانة عمان في جلستھ الیوم برئاسة أمین عمان الدكتور یوسف الشواربھ على مسودة 
الردنیة على حدود الجامعة ا ملحق لمذكرة التفاھم مع الجامعة االردنیة لتنفیذ موقفین للمركبات ضمن

 .شارع أحمد الطراونة 
 

وسیتم إنشاء مواقف في األرض الواقعة بین مسجد الجامعة االردنیة والمبنى االستثماري ، وفي 
 .تثماري لكة رانیا والمبنى االساألرض الواقعة بین المدرسة النموذجیة وأكادیمیة الم

 
وریة والبنیة التحتیة المحیطة بالجامعة االردنیة على ویأتي ذلك لتعزیز إجراءات الحلول المر

استحداث مدخل ومخرج جدید أمام مستشفى الجامعة األردنیة كدوار أو بتقاطع حسب اتجاھات السیر 
الجدیدة المقترحة داخل مستشفى الجامعة بما یتوافق مع تصمیم تقاطع الجامعة ومشروع الباص 

 .السریع 
 

الطرفین لربط خطوط تصریف میاه االمطار داخل الجامعة مع خطوط  واعتماد الحلول الفنیة من
تصریف میاه االمطار في شارع الملكة رانیا العبدهللا ، وإعادة دراسة شارع خلیل الساكت مع تشكیل 

 .لجنة فنیة للغایة 
 

الخاص بإنشاء البنیة التحتیة لمشروع الباص )  1( وصادق المجلس على إصدار األمر التغییري رقم 
 .ساحة النوافیر وشارع عمر مطر / سریع التردد 

 
ووافق المجلس على تمدید عقود االستثمار لشركات ومؤسسات النقل العام ضمن الحدود اإلداریة 

مع شركة إنجاز لتھیئة الفرص للشباب االردني وصقل ألمانة عمان ، وعلى توقیع مذكرة تفاھم 
مھاراتھم في المراكز الشبابیة والمدارس والجامعات والجمعیات ، وعلى المساھمة في دعم االتحاد 

 .العام للمزارعین االردنیین 
 

  .وعرض عدد من أعضاء المجلس عددا من المطالب واالحتیاجات واالقتراحات المتعلقة بمناطقھم 
 

  نیوزالمدینة 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 6( 5300426: فاكس) 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
8 

  
  

  مجلس االمانة یصادق على مسودة ملحق لمذكرة التفاھم مع الجامعة االردنیة لتنفیذ موقفین
 

صادق مجلس أمانة عمان في جلستھ الیوم برئاسة أمین عمان الدكتور یوسف الشواربھ على مسودة 
ملحق لمذكرة التفاھم مع الجامعة االردنیة لتنفیذ موقفین للمركبات ضمن حدود الجامعة االردنیة على 

  . شارع أحمد الطراونة
  

الردنیة والمبنى االستثماري وفي وسیتم إنشاء مواقف في األرض الواقعة بین مسجد الجامعة ا
ویأتي ذلك . األرض الواقعة بین المدرسة النموذجیة وأكادیمیة الملكة رانیا والمبنى االستثماري

لتعزیز إجراءات الحلول المروریة والبنیة التحتیة المحیطة بالجامعة االردنیة على استحداث مدخل 
أو تقاطع حسب اتجاھات السیر الجدیدة المقترحة ومخرج جدید أمام مستشفى الجامعة األردنیة كدوار 

  . داخل مستشفى الجامعة بما یتوافق مع تصمیم تقاطع الجامعة ومشروع الباص السریع
  

وتم اعتماد الحلول الفنیة من الطرفین لربط خطوط تصریف میاه االمطار داخل الجامعة مع خطوط 
وإعادة دراسة شارع خلیل الساكت مع تشكیل  تصریف میاه االمطار في شارع الملكة رانیا العبدهللا ،

  . لجنة فنیة للغایة
  

الخاص بإنشاء البنیة التحتیة لمشروع الباص )  1( وصادق المجلس على إصدار األمر التغییري رقم 
ووافق المجلس على تمدید عقود االستثمار لشركات . ساحة النوافیر وشارع عمر مطر/ سریع التردد 

من الحدود اإلداریة ألمانة عمان ، وعلى توقیع مذكرة تفاھم مع شركة ومؤسسات النقل العام ض
إنجاز لتھیئة الفرص للشباب االردني وصقل مھاراتھم في المراكز الشبابیة والمدارس والجامعات 

  . والجمعیات ، وعلى المساھمة في دعم االتحاد العام للمزارعین االردنیین
  

 .الب واالحتیاجات واالقتراحات المتعلقة بمناطقھموعرض عدد من أعضاء المجلس عددا من المط

  نیوزالمدینة 
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یستمر برعایة مسابقتي المركز الثقافي اإلسالمي الثقافیة وحفظ “ اإلسالمي األردني”
 القرآن الكریم

استمر البنك اإلسالمي األردني بتقدیم الجوائز للفائزین بمسابقة حفظ القرآن الكریم 
ألبناء المجتمع المحلي وطلبة الجامعة ) الحصري(مسابقة الثقافیة امتحان في كتاب وال

ً المركز الثقافي اإلسالمي  الجامعة األردنیة، وذلك خالل /االردنیة التي ینظمھا سنویا
الحفل الذي أقیم تحت رعایة االستاذ الدكتور احمد العوایشة مدیر المركز الثقافي 

مشتركا في المسابقة الثقافیة  30طفال و  76متنافسا منھم  283اإلسالمي وشارك فیھا 
المركز الثقافي اإلسالمي / فما فوق، وذلك في قاعة زین  95متسابقا على  188وحصل 

 .28/8/2019یوم االربعاء الموافق 

المدیر العام للبنك اإلسالمي األردني ان / وقال الدكتور حسین سعید الرئیس التنفیذي
ة مصرفنا لنشاطات المركز الثقافي اإلسالمي في الجامعة األردنیة استمراریة رعای

وفعالیاتھ الثقافیة واالجتماعیة والدینیة ومنھا مسابقة حفظ القرآن الكریم والمسابقة الثقافیة 
یأتي انطالقا من تحمل مصرفنا لمسؤولیاتھ االجتماعیة وما یولیھ من اھتمام برعایة 

والتواجد بمختلف النشاطات التي تساھم في نشر الثقافة شؤون القرآن الكریم والثقافة 
والوعي بین أبناء المجتمع المحلي ، كما استمر البنك خالل العام الحالي بتقدیم الجوائز 
للفائزین بمسابقتي حفظ القرآن الكریم والحدیث الشریف التي تنظمھا كلیة الشریعة في 

 .الجامعة األردنیة

العوایشة في كلمة القاھا خالل الحفل الشكر والتقدیر للبنك  وقدم االستاذ الدكتور احمد
ً والدعم لمختلف  اإلسالمي األردني الستمراریة تقدیم الجوائز للفائزین بالمسابقة سنویا
نشاطات المركز الثقافي اإلسالمي وتعزیز دوره في خدمة المجتمع المحلي وطلبة 

ً للبنك اإلسالمي ً تكریمیا ً لرعایة ودعم البنك لھذه  الجامعة كما سلم درعا األردني تقدیرا
ً ولنشاطات المركز   .المسابقة سنویا

  25: صالرأي 
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 یوملیم طلبات القبول الموحد اانتهاء تقد
 

تنتهي الیوم عند الساعة الثانیة عشرة لیال عملیة تقدیم طلبات االلتحاق االلكترونیة بالجامعات 
متحان شهادة الثانویة العامة األردنیة للعام األردنیـة الرسمیة للطلبة الناجحین في الدورة التكمیلیة في ا

 www.admhec.gov.jo: م، وذلك من خالل الموقع االلكتروني للوحدة، وهو2020/  2019
واكدت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، أن طلب القبول الموحد المستخدم للدورة العادیة الماضیة، 

 .یمكن إعادة استخدامه للدورة التكمیلیة
، إلى »تویتر«ارت الوزارة في تغریدة لها عبر صفحتها الرسمیة على موقع التواصل االجتماعي وأش
یمكن للطلبة خریجي الدورة التكمیلیة الذین تقدموا بطلبات قبول موحد سابقا استعادة بیانات «أنه 

 .»)الرمز السري+ اسم المستخدم (طلب القبول 
دون الحاجة إلى شراء طلب قبول موحد جدید، من خالل  ویمكن للطلبة إعادة التعدیل على طلباتهم

 .الرابط االلكتروني الذي اعدته الوزارة لهذا الغرض
من جهة ثانیة تعقد وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي غدا الخمیس بمجمع القاعات الحاسوبیة 

)Student.com ( بالجامعة األردنیة، امتحان المفاضلة المقرر للطلبة األردنیین الحاصلین على
 ).البریطانیة األمریكیة،(معدالت متساویة في شهادة الدراسة الثانویة العامة حملة الشهادات األجنبیة 

، ویستمر حتى الساعة الثانیة  وبحسب إعالن للوزارة، فسیبدأ االمتحان الساعة الحادیة عشرة صباحًا
 .ظهراً 

الفیزیاء، الكیمیاء، األحیاء، الرضیات، فیما أكدت الوزارة أن : وسیغطي امتحان المفاضلــة مواد
 .باالمتحان محوسب ویتم الدخول باستخدام الرقم الوطني للطال

وطلبت من كل طالب إحضار هویة أحوال مدنیة ساریـــة المفعول، والحضور إلى المكان المخصص 
 .لعقد االمتحان قبل موعد االمتحان بنصف ساعة على األقل، وعدم اصطحاب أولیاء األمور

 .كما یحظر على الطالب إدخال الهاتف الخلوي إلى قاعة االمتحان، ویجب علیه إحضار آلة حاسبة
  .رت الوزارة قائمة بأسماء الطلبة المدعوین لتقدیم االمتحانونش

 شؤون جامعیة ومحلیة

  نیوزطلبة 
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 مبادرات شبابیة ممیزة تستهدف طلبة الجامعات والثانویة العامة
 

فقد ...من الشباب عدة مبادرات شبابیة تستهدف بمجملها طلبة الجامعات والثانویة العامة اطلق عدد 
وتهدف لمد ید » دینار الخیر« اطلق الطالب طارق الشاویش من جامعة عجلون الوطنیة مبادرة 

  .العون للطلبة الجامعیین غیر المقتدرین 
 

والتي تهدف لتبادل الكتب بین » رك خلیهكتابك لغی.. ال ترمیه « واطلق الشاب ایاد سالم مبادرة 
 .طلبة الثانویة العامة والجامعات 

  ...شباب الدستور تلقي الضوء على هذه المبادرات 
 

 :دینار الخیر* 
یقول القائم على المبادرة طارق الشاویش انها تهدف لتقدیم ید العون والمساعدة للطلبة غیر المقتدرین 

كمال دراستهم بعد دراسة حاالتهم واالطالع علیها بالتفصیل منطلقین من  على دفع الرسوم الجامعیة وإ
 . »واهللا في عون العبد ما كان العبد في عون أخیه« : - صلى اهللا علیه وسلم - قول الرسول 

وتسعى المبادرة لتحقیق التكافل والتضامن االجتماعي والعمل على مساعدة أكبر شریحة ممكنة من 
  .دفع رسومهم الجامعیة الطلبة غیر المقتدرین على

 
وتهدف المبادرة الى مساعدة الطلبة غیر المقتدرین على دفع رسومهم الجامعیة واستكمال دراستهم 
حتى ال یكون الظرف االقتصادي عائقا أمامهم و تعزیز قیم األخوة والتكافل والتعاون االجتماعي 

ل الطلبة المحتاجین عبر عدة وغرس قیم العطاء والبذل فضال عن العمل على إطالق حمالت لتموی
  مشاریع لدعمهم وتشغیلهم

 
واستعرض شاویش شروط االستفادة من المبادرة بین الشاویش انها بسیطة فنحن بحاجة الى اوراق 
الرسمیة كإثبات دخل من الضمان االجتماعي للوالدین واثبات ممتلكات من دائرة األراضي للوالدین 

ي فضال على ان یكون على مقاعد الدراسة وال یقل معدله عن ومن دائرة السیر واثبات طالب جامع
 .جید

  39: صالدستور 
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واكد الشاویش على ضرورة ایجاد منظومة متطورة وسهلة لمساعدة الطلبة وسهولة التواصل معهم 
طالق حمالت لتمویلهم ودعمهم وتشغیلهم عبر  والوصول إلیهم وتمكینهم من استكمال طریق العلم وإ

  .اعد أبنائه فید اهللا مع الجماعةفالوطن ال ینهض إال بسو  عدة مشاریع للنهوض في وطننا
 
 : » كتابك لغیرك خلیه.. ال ترمیه « *  

  .هذه المبادرة هي مبادرة شبابیة تسعى لتبادل الكتب بین طلبة الجامعات والثانویة العامة 
 

بة غیر المقتدرین ویقول القائم على المبادرة ایاد سالم انها تسعى لتوفیر كتب الثانویة العامة للطل
مادیًا والطلبة في المناطق النائیة واألقل حظًا  في محاولة للتخفیف من األعباء االقتصادیة على 
أهالیهم وال سیما في ظل الظروف االقتصادیة الصعبة التي یعاني منها البعض مع بدایة العام 

  .ف محافظات المملكة الدراسي ، على أن یتم توسعة المبادرة لتشمل طلبة الجامعات في مختل
 

وتهدف المبادرة الى تعزیز قیمة التكافل بین فئات المجتمع وال سیما بین فئة الشباب ونشر قیمة 
العطاء لما لها من أثر في تقویة األواصر المجتمعیة بین أفراد المجتمع  انطالقا من المسؤولیة 

  . المجتمعیة التي یحمل لواءها الشباب أمال في مستقبل واعد مشرق
 

وحول آلیة المشاركة في المبادرة یقول سالم انه یمكن ألي االنضمام لها وتطبیقها في منطقته 
لسهولتها ، أو اإلعالن عما یتوفر لدیه من كتب ومستلزمات عبر رابط المبادرة على موقع التواصل 

  .االجتماعي فیسبوك
 

تلخص بالتقلیل من كمیة الكتب ویقول عضو المبادرة مصطفى عبد الرزاق أن للمبادرة أثرا بیئیا ی
التي یؤول مصیرها في كثیر من األحیان الى المكبات البیئیة و حرقها  أو دفنها  مما یؤثر سلبا في 

  .البیئة 
 

و یسعى القائمون على المبادرة ألن تتبلور فكرتها ویتم تبنیها من قبل الجهات الداعمة وصوال الى 
وایضا ان یتم توسعتها لتشمل باإلضافة الى كتب الثانویة و الجامعات « بنك الكتب « مشروع 

  .المستلزمات الجامعیة من مراسم وادوات هندسیة ومراجع وغیرها
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 أنتم القدوة ومصدر تفاؤلنا وفخرنا: الملك لشباب متطوعین

 
ا یتطوعون لصیانة المدارس، بقو  : لهعلق جاللة الملك عبداهللا الثاني على مقطع فیدیو یظهر شبابً

هؤالء الشباب والشابات مصدر تفاؤلنا وفخرنا، فقد نهضوا، بحس وطني، بجهود تطوعیة لصیانة 
  . »المدارس

 
ونشر جاللته مقطع الفیدیو عبر صفحته الرسمیة في موقع التواصل االجتماعي تویتر، مرفقة بتحیة  

 .»أنتم القدوة ولكل واحد منكم تحیة تقدیر واعتزاز«: لهؤالء الشباب بقوله
  
  
  
  
 

  3:صالدستور 
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 طلبًا لتعیین أوائل الجامعات 240اعتماد : الناصر 

ألوائل األفواج  طلبا) 240(كشف رئیس دیوان الخدمة المدنیة سامح الناصر أن الدیوان اعتمد 
، منبھا إلى أن )البكالوریوس(الجامعیة من خریجي الجامعات األردنیة حملة الشھادة الجامعیة 

 .التعیینات تشمل أوائل األفواج ولیس أوائل الفصل

الى أن الدیوان كان قد أعلن خالل آب الماضي عن » الدستور»وأشار الناصر في تصریح خاص لـ
أوائل األفواج الجامعیة من خریجي الجامعات، واستقبل عددا منھا، فیما تم بدء استقبال طلبات تعیین 

 .، حیث اتخذ الدیوان كافة اإلجراءات الالزمة لفرزھا وتدقیقھا)240(اعتماد 

تخاذ اإلجراءات وفق بالت الشخصیة للمتقدمین الیوم، الوأعلن الناصر أنھ سیتم االعالن عن المقا
 .في أجھزة الدولة المختلفة وفقا للشواغر ولتخصصاتھم أسس التعیین، لیصار لتعیینھم

ولفت إلى أن الدیوان شّكل اللجان الخاصة بتعیین أوائل األفواج الجامعیة، التي عملت على تدقیق 
الطلبات المقّدمة بھذا الشأن من الجامعات وصحة أنھم أوائل أفواجھم، ذلك أن عددا من الطلبة 

وھؤالء ال یشملھم قرار » أوائل فوج«ولیسوا » أوائل فصل«انوا یتقدمون بطلبات للتعیین ممن ك
 .تعیین أوائل الجامعات، وعملنا على معالجة بعض المالحظات في الطلبات

) 150(وأوضح الناصر أن اجمالي عدد الشواغر التي سیتم اشغالھا من أوائل األفواج الجامعیة یبلغ 
  .ارات التي سیتم تزوید الدیوان بھاشاغرا، سیتم ملؤھا حسب شواغر المؤسسات والوز

  6: صالدستور 
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 "صندوق التمیز الشبابي"مؤسسة ولي العھد تعلن عن مسابقة لتصمیم شعار مبادرة 

صندوق "لتصمیم شعار مبادرة جدیدة لھا تحمل اسم  أطلقت مؤسسة ولي العھد الیوم الثالثاء مسابقة
ً منھا بضرورة فتح الباب أمام إبداعات الشباب، وإشراكھم في المبادرات " التمیّز الشبابي وذلك إیمانا

  .التابعة لھا منذ اللحظة األولى لتأسیسھا

ار ثنائي اللغة، یعكس ودعت المؤسسة في بیان صحفي الیوم الثالثاء األفراد المھتمین إلى تصمیم شع 
قیم القیادة والتمیّز، ویكون على درجة من البساطة والوضوح، ولھ داللة فریدة ومبتكرة تعكس الھویة 

 . نیة وتجّسد رؤیة المبادرة وقیمھااألرد

واوضحت المؤسسة في بیانھا أن لجنة مختّصة تضم ممثلین عن المؤسسة، وناشطین في قطاع  
التصمیم ستقوم بمراجعة جمیع التصامیم المقدمة، وسیتم اإلعالن عن الفائز العمل الشبابي وقطاع 

الشھر الحالي،  30عبر مواقع التواصل االجتماعي التابعة لھا وأن باب التقدیم للمسابقة مفتوح حتى 
  / .https://yef.cpf.joداعیة المھتمین الى زیارة الموقع اإللكتروني الخاص بالمبادرة 

تستھدف الطالب والشباب المھنیین ورواد األعمال، " صندوق التمیّز الشبابي"ن مبادرة یشار الى ا
  .وتعمل على رعایة مواھب الشباب وتوفیر فرص للتأھیل الوظیفي ضمن أفضل الممارسات الدولیة

وسیقوم المستفیدون من الصندوق بمشاركة ما تعلموه واكتسبوه من خبرات وعلوم مع زمالئھم عبر 
 .م لھذه الخبرات على أرض الواقعتطبیقھ

  
  

  7: صالدستور 
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 أعوام وسط مطالب بإقراره 4على الرف منذ “ تصنیف مؤسسات التعلیم الخاصة”
  

أعوام على األسباب الموجبة لمشروع نظام التصنیف للمؤسسات التعلیمیة  4رغم الموافقة منذ 
رساله إلى دیوان التشریع والرأي إلقراره حسب األصول، إال أن هذا المشروع 2015الخاصة لسنة  ، وإ

 .حوله“ التربیة”اللحظة، وسط ضبابیة تلف مصیر النظام وتضارب تصریحات  لم یر النور حتى هذه
ففي الوقت الذي أكد فیه مدیر إدارة التعلیم الخاص في وزارة التربیة والتعلیم قبل تقاعده، سالم 
خلیفات، أن اإلدارة رفعت لوزیر التربیة والتعلیم، ولید المعاني، مذكرة حول تصنیف المؤسسات 

  .نفى األخیر صحة ذلكالتعلیمیة، 
 

وعلى أعتاب كل عام دراسي، تبدأ شكاوى ذوي الطلبة بالتصاعد من ارتفاع أقساط المدارس 
الخاصة، للمطالبة بضرورة إحیاء فكرة هذا المشروع من جدید وبأسرع وقت ممكن، كونه یشكل طوق 

  .لمدرسیةاألقساط ا“ كابوس”نجاة لألسر األردنیة التي تواجه في بدایة كل عام دراسي 
 

ویحد مشروع نظام التصنیف للمؤسسات التعلیمیة الخاصة، من عملیة ارتفاع األقساط المدرسیة في 
المدارس الخاصة، من خالل العمل على تصنیفها إلى خمس فئات یحدد لكل فئة فیها الحد األعلى 

لكن نقابة أصحاب للرسوم واألجور التي تتقاضاها، باإلضافة لتحدید الحد األدنى لرواتب المعلمین، 
لم تشارك بإعداده ولم تطلع على بنوده، فضال ”المدارس الخاصة تبدي تحفظات حوله وتقول إنها 

  .“عن تدخل جهات لیست صاحبة اختصاص في إعداده
 

، إن “الغد“وكان نقیب أصحاب المدارس الخاصة، منذر الصوراني، قال في تصریحات سابقة لـ
فض فكرة تصنیف المدارس الخاصة، شریطة عدم إضراره بمصالح ال تر ”النقابة والمدارس الخاصة 

  .“هذه المدارس
 

إن الوزارة عملت ”وقال مدیر إدارة التعلیم الخاص في وزارة التربیة والتعلیم األسبق، أمین شدیفات، 
عندما كنت بمنصب مدیر اإلدارة على تشكیل لجنة جدیدة إلیجاد نظام جدید لتصنیف المدارس 

  7: صالغد 
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أنه ال یجوز أن تقاس المدارس الخاصة ”تا إلى أن الهدف من عمل نظام جدید، هو ، الف“الخاصة
، وموضحا في الوقت ذاته، “جمیعها بمكیال واحد، فهناك اختالفات في األبنیة والمناهج واألنشطة

من المفترض أن یتطرق نظام التصنیف الجدید ألقساط المدارس، وتسهیالتها، ورواتب المعلمین، ”
  .“لتعلیمیة، ویجب أن یراعي مصالح جمیع األطراف المعنیة بهذا الموضوع بشكل متوازنوالبیئة ا

 
وأضاف شدیفات، أن الوزارة عملت مع المنظمة العربیة لضمان الجودة في التعلیم إلیجاد النظام 

هناك أطرافا ال ترید نظام التصنیف ”لتصنیف المدارس ولكنه لم یخرج لحیز الوجود، مشیرا إلى أن 
سباب عدة، كونه یضر بمصالح الرسوم المدرسیة والتسهیالت المقدمة للطلبة وعدم وجود عدالة أل

  .“بین المعاییر المطبقة بین مدارس العاصمة ومراكز المحافظات ومناطق الریفیة
 

، كونهم باتوا ال یمتلكون “الغد“وفي أجواء كهذه، یجد أهالي الطلبة أنفسهم عاجزین وفق أحادیثهم لـ
سوى إعادة تسجیل أبنائهم في المدارس الخاصة ذاتها، وذلك لرغبتهم في الحصول على جودة خیارا 

تعلیم متمیزة، إضافة إلى رغبتهم في تأمین بیئة تعلمیة مناسبة ألبنائهم في ظل ما تعانیه المدارس 
الحكومیة من اكتظاظ في الغرف الصفیة، وهذا ما اعتبره مراقبون سببا في استغالل المدارس 

  .الخاصة لألهالي واالستمرار في رفع األقساط، بشكل مبالغ فیه وغیر منطقي
 

سیمفونیة ارتفاع ”ووفق ذوي طلبة، فال بد لوزارة التربیة والتعلیم من إیجاد حل جذري، لما سموه 
لماذا هذا الصمت ”، التي تواصل صعودها مع اقتراب بدایة كل عام دراسي، متسائلین، “األسعار

، ومعتبرین في الوقت ذاته أن نظام التأسیس وترخیص المؤسسات التعلیمیة “ارة التربیة؟الغریب من وز 
بصیغته الحالیة فشل في معالجة معاناتهم السنویة في البحث عن مدارس تضمن ألبنائهم تعلیما 

  .جیدا مقابل أقساط مدرسیة معقولة تناسب أوضاعهم االقتصادیة
 

أوال وأخیرا على كاهل وزارة التربیة، باعتبارها الجهة المشرفة ویؤكد ذوو الطلبة أن المسؤولیة تقع 
“ یكبح جماح”بشكل أساسي على المدارس الخاصة، مشددین كذلك على ضرورة وجود تشریع قانوني 

هذه المدارس من خالل تحدید سقف أعلى للرسوم خصوصا في ضوء الظروف االقتصادیة الصعبة، 
  .لمالي یوما بعد یوم ألسباب متنوعةالتي یعیشونها، ومع زیادة العبء ا
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ذهبت لتسجیل ابني في ذات المدرسة التي تعمل بها والدته كمعلمة ”وفي هذا السیاق، یقول عمر، 
دینار فاضطررت للبحث عن مدرسة  2000فتفاجأت أن قسط ابني مع خصم والدته یصل إلى 

  .“أخرى تتناسب مع إمكاناتي المادیة
 

دینار عن طفلها في مرحلة ریاض األطفال وفق البرنامج  3600وقالت مریم حجازین إنها تدقع 
في برنامج “ KG1”، في حین تدفع شهد عن ابنتها األولى في مرحلة ریاض األطفال IBالدولي 
طالب  3، كما تتحدث لمى والدة KG2″”دینارا في  2840دینارا، وابنتها الثانیة  2785الوطني 

معاناتها في البحث عن مدرسة خاصة تتناسب أقساطها مع الدخل السنوي لألسرة، في  عن قصة
  .ظل استمرار المدارس الخاصة برفع أقساطها عاما تلو اآلخر

 
زرت العدید من المدارس الخاصة، إال أن أقساطها مرتفعة، على الرغم من أنها تقدم ”وتقول لمى، 

ساط المدارس تراوحت بین عدة مدارس في منطقة خلدا أن أق”، مضیفة، “نفس الخدمة وهي التعلیم
  .دینار 4400و 3600مثال وللصف السابع بین 

 
أن هذا التفاوت باألقساط بین المدارس في ظل تقدیمها لنفس الخدمات واألنشطة، یؤكد ”وتوضح، 

جاد نظام ، فیما طالبت وزارة التربیة والتعلیم، بضرورة إی“لي أن التعلیم أصبح قطاعا تجاریا بحتا
خراجه إلى حیز الوجود بأسرع وقت ممكن، ألنه یساعد أولیاء األمور  لتصنیف المدارس الخاصة وإ
في اختیار المدرسة التي تتناسب مع دخل األسرة، ویحد من التفاوت غیر المبرر في األقساط 

  .المدرسیة
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 انخفاض طفیف على درجات الحرارة.. االربعاء 
   

 4- 2توالي درجات الحرارة انخفاضها لتُصبح أقل من معدالتها لمثل هذا الوقت من العام ما بین 
 .درجات مئویة

 
عتدًال في مختلف المناطق، ویبقى حارًا نسبیًا في مناطق االغوار والبحر المیت  ویكون الطقس مُ

 .والعقبة والمناطق الصحراویة
 

ختلف المناطق  .وتظهر كمیات من السحب المنخفضة في أجواء مُ
 .وتكون الریاح شمالیة غربیة معتدلة السرعة، تنشط أحیاناً 

 :وفي خلیج العقبة
 .الیة معتدلة السرعةشم: الریاح -
 ).سم 10-5(خفیف ارتفاع الموج : حالة البحر وارتفاع األمواج -
 .درجة مئویة 28: درجة حرارة سطح میاه البحر -
 

 لیالً 
 .یكون الطقس لطیفًا ورطبًا بوجه عام، یمیل للبرودة فوق المرتفعات الجبلیة ومناطق السهول الشرقیة

كما تظهر كمیات من السحب المتفرقة بعد منتصف اللیل، ویُصبح الطقس غائمًا مع ساعات الفجر 
 .والصباح شمال المملكة

 
عتدلة السرعة   .وتكون الریاح شمالیة غربیة مُ

  عمون

 حالة الطقس
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  دیرغبار –نهله سعید حسین كمال  -
  اربد –ولید عزت اسعد الطاهر  -
  دابوق –فالح مفلح فالح القضاة  -
  البنیات –إسمت عارف ابو حویج  -
  دیوان الظاهریة –عادل محمد عبدالقادر علیان سلیم  -
  الصویفیة –ماري حنا سفر  -
  دابوق –اهللا الكرادشة وائل سلیم دخل  -
  
  
  

  رحمھم هللا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وفیات

  عمون


