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  البنك اإلسالمي األردني یستمر بالمشاركة بحملة نشر الثقافة المالیة لطلبة الجامعات االردنیة
  
استمر البنك اإلسالمي األردني للعام الثاني على التوالي بالمشاركة بحملة التوعیة لطلبة الجامعات  

ً "األردنیة  دائرة حمایة المستھلك المالي /البنك المركزي األردني  التي بدأ"  2نحو شباب مثقف مالیا
بإطالقھا من العام الماضي وبالتعاون مع البنوك األردنیة بھدف بناء القدرات المالیة ورفع درجة 

  . الوعي والثقافة المالیة لدى طلبة الجامعات
  

ردني ان استمراریة المدیر العام للبنك االسالمي األ/ وقال الدكتور حسین سعید الرئیس التنفیذي
مشاركة مصرفنا في ھذه الحملة یأتي انسجاما مع توجھات مصرفنا بالتعاون مع البنك المركزي 
األردني  بتعزیز الشمول المالي لدى كافة فئات المجتمع ومنھا فئة الشباب ونشر الثقافة المالیة 

لمصرفنا فرصة لتعریف  المجتمعیة وباألخص في مجال المصرفیة اإلسالمیة فھذه اللقاءات تتیح
المقبلین على الحیاة العملیة بعد التخرج من )سنة25-18(الشباب من طلبة الجامعاتللفئة العمریة 

الجامعات  التعرف على الخدمات التمویلیة واالستثماریة والخدمات األخرى التي یتمیز البنك 
ً استمراریة تواجد اإلسالمي األردني بتقدیمھا و تتوافق مع احكام ومبادئ الشریعة اإل سالمیة  ، مؤكدا

  . البنك بمختلف اللقاءات التي تھدف الى نشر الثقافة المالیة اإلسالمیة 
  

وشارك بعض موظفیالبنك في ھذه الحملة التي استھدفت طلبة جامعة مؤتة وجامعة الزیتونة وبوجود 
  .أعضاء الھیئات التدریسیة

  

 شؤون جامعیة ومحلیة

  1: صدى الشعب ص
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 ولى في مسابقة األعمال الریادیة الثانیةجامعة البترا تحصد المراكز الثالث األ

  
اختتمت في جامعة البترا فعالیات مسابقة ریادة األعمال في دورتھا الثانیة بالتعاون بین حاضنة 
أعمال في الجامعة ومنظمة سبارك تحت رعایة رئیس جامعة البترا الدكتور مروان الموال في مسرح 

بینما فازت  ة البترا والجامعة األردنیة بالمركزاألولبفوز طلبة جامعاألنباط حرم جامعة البترا، 
 .مشاریع مقدمة من طلبة جامعة البترا بالمركزین الثاني والثالث

 
بالمركز األول للمشاركین إلھام الخطیب من جامعة البترا وھال محفوظ " رفیق"وفاز مشروع 

ن المتطوعین وذوي خریجة الجامعة االردنیة، وھو عبارة عن تطبیق یھدف سھولة الربط بی
 .االحتیاجات الخاصة، وحصل المشروع على جائزة تمویلیة بمقدار أربعة آالف دینار

 
للمشاركین لینا حلواي وحمزة شجراوي ویاسمین أبو زینة من " شاین"وفاز بالمرتبة الثانیة مشروع 

ً تنظیمیة مبتكرة لخدمات التنظیف المنزلي  وحصلوا على جائزة جامعة البترا، وھو تطبیق یقدم حلوال
 .تمویلیة لمشروعھم الناشىء بمقدار ألفي دینار

للمشاركین ھبة بنات ووسیم مھیوب من جامعة البترا " ھولي تري"وفاز بالمركز الثالث مشروع 
وھو مشروع النتاج مادة السلیلوز من أوراق شجر الزیتون وحصل على جائزة تمویلیة لمشروعھم 

 .الناشىء بمقدار ألفي دینار
 

وأشار مدیر حاضنة األعمال الدكتور حسام برھم أن كافة المشاریع حصلت على خدمة احتضان 
مشاریعھم في حاضنة أعمال جامعة البترا حیث ستوفر لھم مساحة عمل إلى جانب توفیر 
االستشارات التقنیة واإلداریة واللوجستیة، معربًا عن أملھ في ان تشكل المبادرة نواة لشركات ناشئة 

 .االقتصاد المحلي ضمن التوجھ الوطني لریادة االعمال ترفد
 

وقدمت الفرق المشاركة في المسابقة مشاریع أعمال شركاتھم الناشئة أمام لجنة تحكیم مختصة في 
مجال ریادة االعمال، وضمت اللجنة في عضویتھا الرئیس التنفیذي لمؤسسة منافذ االستشاریة شادي 

رة االلكترونیة جامعة البترا الدكتور نسیم مطر، ومؤسس موقع جمو، ورئیس قسم األعمال والتجا
 .عمر عقل، ومدیر مشاریع شركة الحكمة فنتشرز حمزة عبدالھادي" باسكیت دوت جو"
 

یشار إلى أن المسابقة أقیمت بنھایة دورة تدریبیة مكثفة استمرت لمدة شھر للمشاركین أصحاب 
  وحاضنة أعمال جامعة البترا" سبارك"ریعھم، بالتعاون بیناألفكار اإلبداعیة لبناء نماذج أعمال لمشا

  سرایا
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 2019درجة بتصنیف التایمز لجامعات اسیا لعام  14تتقدم » التكنولوجیا«
  

 14وذلك بتقدمھا بمقدار  2019عن العام  54حلت جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة في الترتیب 
مز العالمي لجامعات قارة آسیا حیث كانت الجامعة درجة عن العام الماضي وفق نتائج تصنیف التای

  .2018في عام  68تحتل المرتبة 
 

ویعتبر إدراج جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة ضمن أفضل الجامعات االسیویة أحد اإلنجازات 
المھمة التي تضاف للسجل الناصع للجامعة في مجال التصنیفات العالمیة الذي تحقق خالل العام 

- 351ي، بما في ذلك تصنیف جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة وفق التایمز ضمن أفضل الماض
  .2019جامعة على مستوى العالم للعام  400

 
ویعتمد تصنیف التایمز العالمي للجامعات في الدول االسیویة على مجموعة المؤشرات ذاتھا التي 

بحث العلمي ونقل المعرفة وعدد االستشھادات تعتمدھا في التصنیف العالمي والتي تشمل التدریس وال
للبحوث واالنفتاح العالمي للجامعة باإلضافة الى قدرة الكلیات والجامعة على ربط مخرجات التعلیم 
مع القطاعات المختلفة والتي تعد من أھم األدوات التي تساعد الطلبة في العالم على اختیار وجھتھم 

  .الدراسیة
 

كتور صائب خریسات بأن ھذا االنجاز الذي یضاف على ما تحقق حتى اآلن وقال رئیس الجامعة الد
وبھذه القفزة الكبیرة مقارنة فقط مع العام الماضي ھو دلیل قاطع على تمیز التكنولوجیا وأنھا تسیر 
بخطى حثیثة وثابتة نحو العالمیة والتمیز ونسج قصة نجاح أردنیة نعتز ونفتخر بھا، مشیرا إلى أن 

الیابان وكوریا والصین : م الكبیر في قارة مثل قارة آسیا تضم دوال كبرى ومتقدمة مثلھذا التقد
والھند وسنغافورة وھونغ كونغ ومالیزیا وتركیا وغیرھا من الدول لدلیل واضح على تقدم جامعة 

عات العلوم والتكنولوجیا األردنیة وتمیزھا، وجاء نتیجة سیاسة الجامعة باالنفتاح والتواصل مع الجام
المرموقة وتنفیذ المشاریع البحثیة الرصینة وتسویق الجامعة وتعزیز حضورھا في المحافل الدولیة 

 .بغیة تحقیق استراتیجیتھا والوصول بھا الى مصاف الجامعات ذات السمعة الدولیة
ً لرؤى جاللة  وحث الدكتور خریسات الجمیع لبذل مزید من الجھد والعطاء لمزید من التقدم وتحقیقا

  .الملك عبدهللا الثاني في تعلیم عالي أردني ریادي ومتمیز
 

من أجود األنظمة العالمیة لتصنیف  2004ھذا ویعتبر نظام تصنیف التایمز والذي تأسس عام 
  .الجامعات وأحد األدوات الرئیسیة الموثوقة لدى الحكومات والقطاعات الخاصة بتقییم الجامعات

  
  
  
 

  سرایا
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 أكادیمیة مشتركة مع ایرلندااألردن یبحث تنفیذ برامج 

  
ناقش وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور ولید المعاني لدى لقائھ الیوم سفیر ایرلندا بعمان 
ً على منظومة  الدكتور فنسنت اونیل التعاون في مجال البرامج األكادیمیة المشتركة بما ینعكس إیجابا

 العملیة التعلیمیة في البلدین الصدیقین
 
بحث الجانیان تبادل الطلبة بحیث یتمكن الطالب من دراسة جزء من خطتھ الدارسیة في كال البلدین و

ً في المجال المھني والتقني والفني والھندسة التطبیقیة   .الكسابھ المھارات المتعلقة بتخصصھ خصوصا
  

طالع على واقترح الدكتور المعاني على الجانب االیرلندي تنظیم ورشات عمل في المملكة لال
المبادرات العلمیة الریادیة التي تنفذھا ایرلندا لزیادة فرص استفادة األردن منھا داعیا الجانب 

 االیرلدي إلى المساعدة في نقل تجربة مدارسھم في التعلیم والتدریس إلى المدارس األردنیة
 

لعالي االیرلندیة ودعا إلى زیادة التعاون والتنسیق بین الجامعات األردنیة ومؤسسات التعلیم ا
 .خصوصا في مجال تبادل الطلبة وأعضاء ھیئة التدریس ومختلف قضایا البحث العلمي التطبیقي 

 
ً بمستوى الجامعات  وأشار إلى عمق عالقات التعاون الثقافي والعلمي بین األردن وایرلندا مشیدا

ً في مجال البحث العلمي  .االیرلندیة خصوصا
 

ي حرص بالده على دفع وتشجیع التعاون الثنائي مع األردن خالل المرحلة بدوره أكد السفیر االیرلند
المقبلة مشیدا بمستوى مؤسسات التعلیم العالي األردنیة في مجاالت البحث العلمي والتدریس وخدمة 

  .المجتمع 

  عمون
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وجوب التغییر الجذري في متطلبات المسار :  ل الملتقى األول لرؤساء الجامعاتأبوغزالھ خال
  كادیمي في الجامعاتاأل

، "وجوب التغییر الجذري في متطلبات المسار األكادیمي في الجامعات"أكد الدكتور طالل أبوغزالھ 
ضرورة التكیف مع متغیرات الحیاة، والثورة الصناعیة الجدیدة، والعمل كمنظومة واحدة "مشیرا إلى 

  ".لصناعة المستقبل

الملتقى األول لرؤساء مؤسسات التعلیم العالي  وأضاف أبوغزالھ خالل كلمتھ كمتحدث رسمي في
أن ثورة المعرفة "في ظل الثورة الصناعیة الرابعة  2030األردنیة مستقبل التعلیم العالي حتى عام 

تحتاج التعلیم، والطلبة سیعلمون بعضھم البعض، وقدرة العقل ستنافس الكمبیوتر وسیكون التعلم من 
  ".أما النصف اآلخر فھو الصناعة واالبتكارخالل البحث فنصف التعلم ھو بحثي 

الذكاء االصطناعي والروبوتس والبیوانفورماتكس والنانو تكنولوجي "وأشار أبوغزالھ إلى أن 
  ".والجنتكس، وغیرھا ھي علوم المستقبل

وخالل الملتقى، ناقش المشاركون الرؤى والتصورات واألفكار لمستقبل متقدم للتعلیم العالي، یخرج 
  .على كافة الصعد المحلیة واإلقلیمیة والدولیة كفاءات

عینك "وناقش المؤتمرون في الملتقى الذي جاء بتنظیم من مركز جو أكادیمي بالتعاون مع مبادرة 
، في حضور وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم العالي الدكتور ولید المعاني، مندوبا عن "على المستقبل

المبتكرة ألبرز التحدیات التي تواجھ مؤسسات التعلیم العالي في رئیس الوزراء، مجموعة من الحلول 
األردن، بمشاركة العدید من الجامعات األردنیة الحكومیة والخاصة، باإلضافة ألكادیمیات وكلیات 

  .ومؤسسات وطنیة، وعدد من أساتذة الجامعات

یم وطرح حلول مبتكرة التحدیات المستقبلیة التي تواجھ مؤسسات التعل"وسلط الملتقى الضوء على 
لمواجھتھا للعشرة أعوام المقبلة، وتقلیل الفجوة بین مخرجات التعلیم وسوق العمل، وتغییر الثقافة 

  ".المجتمعیة تجاه التخصصات الحالیة والمستقبلیة

وشارك في الملتقى كلیة طالل أبوغزالھ الجامعیة لالبتكار، وأكادیمیة طالل أبوغزالھ، حیث تعد 
امعیة األولى من نوعھا في األردن التي تختص في تنمیة اإلبداع واالبتكار، فیما تقدم الكلیة الج

مجال من  20أكادیمیة طالل أبوغزالھ الحلول التدریبیة المتكاملة والتدریب المھني في أكثر من 
  .برنامج من برامج التدریب األساسیة الشاملة 500خالل أكثر من 

  عمون
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)اإلستراتیجیة(اشھار كتاب   
 

لمؤلفھ الدكتور " منھج الممارسات المتكاملة  –اإلستراتیجیة " أجمع المتحدثون في حفل إشھار كتاب 
یعقوب عادل ناصر الدین على أن الكتاب یشكل نقلة نوعیة في میدان الدراسات اإلستراتیجیة ، كما 

دة علمیة تدرس أنھ یسد فجوة ھامة في مجاالت التفكیر والتخطیط واإلدارة اإلستراتیجیة ویشكل ما
في الجامعات ، وتحظى باھتمام األكادیمیین والعسكریین ، وقادة األعمال والمؤسسات العامة 

  .والخاصة
 

وتحدث في الندوة النقاشیة التي أقیمت بھذه المناسبة كل من األستاذ الدكتور أمین محمود ، واألستاذ 
الدكتور علي العضایلة كمتحدثین رئیسیین  الدكتور راتب السعود ، والدكتور جواد العناني ، واألستاذ

، وتقدم عدد من رؤساء الجامعات األردنیة ، والخبراء واألكادیمین بمداخالت أجمعت على أن 
الكتاب یمأل فراغا في المكتبة العربیة ، ویعتبر مرجعا علمیا متخصصا في اإلستراتیجیة بكافة 

 .لتجارب العملیةأبعادھا ، فضال عن أنھ یربط النظریات بالواقع وا
 

وقال الدكتور یعقوب ناصر الدین خالل الحفل الذي أقیم في المكتبة الوطنیة إنھ قام بتألیف ھذا الكتاب 
اعتمادا على تجربتھ العلمیة والبحثیة ، وخبرتھ العملیة في مجاالت إستثماریة مختلفة ، مشیرا إلى أنھ 

سعت في السنوات األخیرة بحیث لم یعد یتوافق على قناعة بأن نظریات وعلوم اإلدارة قد تغیرت وتو
 .القدیم منھا مع التغیرات العالمیة المعاصرة

 
وأوضح أن العالم العربي بما یواجھھ من تحدیات وأزمات ھو بأمس الحاجة إلى استخدام التفكیر 

لمستقبل والتخطیط واإلدارة اإلستراتیجیة والحوكمة منطلقا للتغلب علیھا ، والتمكن من رسم مالمح ا
، وفق رؤیة ورسالة وأھداف واضحة ، وآلیات تنفیذیة فاعلة ، مؤكدا على أن الطریقة التقلیدیة 
المستمرة بقوة الدفع في المؤسسات العامة والخاصة قد وصلت إلى طریق مسدود ، ولیس ھناك من 

عاد التي خیار سوى إعادة ھندسة المؤسسات استنادا على العناصر والمرتكزات والمعاییر واألب
 .تتشكل منھا اإلستراتیجیة التي نریدھا

 
وأضاف أن ھدفھ الحقیقي من تألیف ھذا الكتاب ھو التأكید على أن التخطیط اإلستراتیجي لم یعد 
خیارا من بین خیارات أخرى إذا أردنا التغلب على المشكالت التي تواجھھا مجتمعاتنا العربیة ، 

قال لقد سعیت في ھذا الكتاب أیضا إلى لفت انتباه المدراء والطلبة والتقدم بھا نحو النھضة الشاملة ، و
 .إلى ضرورة تعوید أنفسھم لجعل التفكیر اإلستراتیجي لدیھم بمثابة نھج حیاة یومي

 
صفحة من ثمانیة فصول تتناول المفاھیم األساسیة لإلستراتیجیة ، والحلقات  482ویقع الكتاب في 

والمتطلبات " الحكمة والحوكمة والمسؤولیة المجتمعیة " تراتیجیة الحیویة الداعمة لالدارة اإلس
والعملیات اإلجرائیة لإلدارة " التفكیر والذكاء والقرار اإلستراتیجي " الفكریة لإلدارة اإلستراتیجیة 

 .اإلستراتیجیة ، والریادة اإلستراتیجیة
 

ة والتفكیر اإلستراتیجي ھكذا أفكر وسبق للدكتور ناصر الدین أن أصدر عدة كتب من بینھا ،  الحاكمی
، حوكمة التدریب ، تطبیقات التفكیر والتخطیط واإلدارة اإلستراتیجیة باللغة االنجلیزیة ، وكتاب 

  .رما زلت أفك"تحت الطبع بعنوان 

  خبرني 
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 األردنیة تكرم رئیس جامعة الزقازیق" جرش"جامعة 

  
خالل افتتاح بدولة األردن الدكتور خالد عبد الباري رئیس جامعة الزقازیق، " جرش"كرمت جامعة 

ًا المؤتمر العلمي الزراعي الثاني، لكلیة الزراعة بالجامعة األردنیة، والذي حمل  األمن "عنوان
 ".الغذائي والزراعة المستدامة في ظل التغیرات المناخیة

 
شارك في التكریم خبراء وأساتذة متخصصون من داخل وخارج األردن، بعد مناقشة العدید من 

محاور، دارت حول أثر التغیر المناخي على بیئة الحیوان  8الموضوعات الزراعیة، تضمنت 
ختناقات التسویقیة والمخاطر الزراعیة، واألمن الغذائي واألغذیة المعدلة وراثیا، ودور والنبات، واال

 .التقنیات الحدیثة في تشخیص اآلفات الزراعیة
 

خالل المؤتمر تم مناقشة المشكالت الصحیة واألمراض المرتبطة بالتغذیة، والتكنولوجیا النانویة 
ي التطویر الزراعي، وأثر التلوث على القطاع والحیویة الزراعیة، وأثر اإلرشاد الزراعي ف

 .الزراعي
 

قال بیان صحفي لجامعة الزقازیق، إن الجامعة شاركت من خالل كلیة الزراعة في أنشطة المؤتمر، 
التي تضمنت بحوثا علمیة وحلقات مناقشة، جلسات ملصقات، ومعرض عرض كل ماھو جدید من 

  .ختلفةأجھزة ومعدات ومستلزمات ومنتجات زراعیة م

  األھرام المصریة 
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  تشكیالت قریبة على مجالس أمناء الجامعات الرسمیة بعد إقصاء قیادات في جھات نافذة

 
علمت طلبة نیوز بأن ھناك توجیھات من مرجعیات علیا في الدولة للحكومة بإجراء تغییرات جذریة 

فادحة و  و جوھریة على تشكیل مجالس أمناء الجامعات األردنیة الرسمیة والتي شاب تشكیلھا أخطاء
كبیرة و لغط وجدل كبیر حول آلیات التشكیل وكانت لجنة تحقق في وزارة التعلیم العالي قد أصدرت 
قرارا في وقت سابق بمسؤولیة وزیر التعلیم العالي األسبق الدكتور عادل الطویسي عن ھذه 

 .األخطاء
 

صاؤھا مؤخرا وثبت انھا وقالت مصادر مطلعة ل طلبة نیوز بأن بعض القیادات في جھات نافذه تم اق
كانت تعمل وفقا ألجندات شخصیة وذلك بحسب الرسالة الملكیة قبل أیام لمدیر عام المخابرات العامة 
اللواء أحمد حسني حیث قامت تلك القیادات بالتأثیر في التعیینات في تلك المجالس و تعیین محاسیب 

 ...لھم في تلك المجالس
 

ن عن تشكیالت في مجالس األمناء بعد عید الفطر القادم فیما سیتبع وتوقعت المصادر بأن یتم اإلعال
  .تلك الخطوة تغییرات في إدارات أكادیمیة كان تعیینھا مرتبط لمجالس األمناء الحالیة

  طلبة نیوز
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 قرار وشیك لدعم قطاع التعلیم والجامعات مالیا
 
 

نع القرار في الدولة یتضمن علم المحرر المتجول بأن ھناك قرار ومبادرة یتم دراستھا في دوائر ص
أخبارا سارة حول ملف التمویل للجامعات الرسمیة وان ھذا التوجھ قد یتم اإلعالن عنھ خالل شھر 

 .رمضان المبارك
 

وبین مصدر مسؤول بأن الحكومة و جھات أخرى تقوم ببلورة خطة عملیة الدعم قطاع التعلیم 
یر الذي تعاني منھ موازنات الجامعات الرسمیة والجامعات مالیا وذلك في محاولة لسد العجز الكب

  .األردنیة

  طلبة نیوز
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 منحة للطلبة المتفوقین والمتعسرین 64مذكرة تفاھم لتوفیر 
  

الخیریة، مذكرة تفاھم لمدة عام واحد، یتم " سنحیا كراما"لالستثمار وجمعیة " نوبلز"وقعت شركة 
طالبا مدرسیا من الطلبة المتفوقین  50ا وطالبا جامعی 14بموجبھا توفیر منح تعلیمیة لتغطیة تكالیف 

وبحسب البیان المشترك الصادر عن الطرفین، الیوم الثالثاء، تتضمن . دراسیًا وغیر المقتدرین مادیًا
" سنحیا كراما"المھندس وائل قاسم، والمدیر التنفیذي لـ" نوبلز"المذكرة، التي وقعھا المدیر التنفیذي لـ

یمیًا للطلبة ضعاف التحصیل في المراحل األساسیة في المدارس عمر قنبز، تقدیم دعًما أكاد
 ".سنحیا كرام"الذي تدیره وتشرف علیھ جمعیة " تمكین"الحكومیة، وذلك ضمن مشروع 

 
وقال المھندس قاسم، إّن المنح التي ستقدمھا الشركة لطلبة العلم المتمیزین والمعتمدین لدى الجمعیة، 

روط والمعاییر المعتمدة لدى الطرفین، مشیًرا إلى أن الشركة في سیتم صرفھا وفق مجموعة من الش
وأوضح أن المنحة الدراسیة . توسعھا التجاري واالستثماري تراعي تمكین المجتمع المحیط بھا

المقدمة لطالب العلم الجامعي متاحة لمنتسبي نظام التنافس في الجامعات الحكومیة وطلبة 
وق العمل واالقدر على التنمیة وتشترط أال یقل معدلھ في الثانویة التخصصات ذات االثر االیجابي بس

بالمئة أو ما یعادلھ خالل فترة الدراسة  80بالمئة، وأن یحافظ على معدل ال یقل عن  80العامة عن 
 .الجامعیة

 
خالل من جانبھ قال قنبز إّن المذكرة تأتي للمساھمة في زیادة عدد المنح الدراسیة التي تقدمھا الجمعیة 

، إلى صندوق "نوبلز"منحة جدیدة من قبل شركة  14للطلبة، بعد إضافة ) 2020- 2019(األعوام 
وبین قنبز أن الدعم المقدم من شركة . مشروع المنح والقروض الدراسیة الذي تدیره الجمعیة

، ھو عبارة عن صدقة جاریة تدّور داخل الصندوق لمساعدة الطلبة على دفع الرسوم "نوبلز"
  .معیة لغایة اجتیاز المرحلة الدراسیة وتسدیدھا بدفعات شھریة متساویة بطریقة میسرة وبسیطةالجا

  4: الرأي ص
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  والمضمون بین الشكل ..استثناءات األجانب من معدالت القبول الجامعي

  حاتم العبادي
  

ن في تقییم خطوة مجلس التعلیم العالي بوضع سیاسة عامة منفردة لقبول الطلبة غیر االردنیی
، ویكون تقییمھ ایجابیا، «شكلي«بالجامعات االردنیة، فإن التقییم ینقسم الى محورین، االول 

بإعتبارھا خطوة منظمة الجراءات قبول ھؤالء الطلبة، الى جانب انھا منسجمة مع خطة استقطاب 
قییم اما من حیث المضمون، فالت .الطلبة الوافدین، التي اقرتھا الحكومة لجھة تسھیل االجراءات

سلبي، بسبب انھ بدایة یفضل الطالب االجنبي على االردني، بحجم االستثناءات من المعدالت التي 
تمنح لالجنبي، والعتبارات مالیة، ثانیا یبین عجز الجامعات في استقطاب طلبة اجانب، إال فقط من 

لى حالة تردي في خالل االغراء المالي، ال المستوى االكادیمي، إضافة الى أن ھذا الوضع سیؤدي ا
   .الجامعات

  
في تفاصیل البعد الشكلي، جمع مجلس التعلیم العالي كافة ما یتعلق بقبول الطلبة الوافدین في وثیقة 
واحدة، تتضمن جمیع ما یتعلق بھذا الشأن، وسیتم إقرارھا سنویا، كما ھو الحال في السیاسة العامة 

للطلبة الوافدین، كانت إجراءات وشروط قبولھم لقبول الطلبة االردنیین، وقبل وضع اسس منفردة 
مبعثرة ما بین اسس القبول في الجامعات االردنیة، واخرى في قرارات یصدرھا مجلس التعلیم 

  .العالي، خصوصا المتعلقة بالدراسات العلیا والتجسیر، والتي طالما طالھا التغییر أكثر من مرة
  
فدین من السیاسة العامة لقبول الطلبة االردنیین في إال أن الغاء اسس وشروط قبول الطلبة الوا 

ان الوثیقة حضنت جمیع ما یتعلق : مرحلة البكالوریوس، وتضمینھا في وثیقة، لھا اثار ایجابیة، أولھا
بشؤون قبول الطلبة غیر االردنیین، ثانیا لم تقتصر على مرحلة البكالوریوس، إنما الدراسات العلیا 

، اسھل من الوضع »سنویا«من تطویرھا وإعادة النظر فیھا، بحكم انھا والتجسیر، ثالثا، یجعل 
   .السابق وتحدیدا في مراحل ما بعد البكالوریوس، إذ لم تكن ھنالك اسس، انما قرارات

  
وعند إصدار السیاسة العامة للقبول في مرحلة البكالوریس، والتي خرجت بحلة جدیدة، خالیة من 

للطلبة الوافدین، اعتقد الكثیرون أن إخراج اسس القبول بما فیھا االستثناءات التي كانت تمنح 
ولم یقتصر  .االستثناءات تم الغاؤھا، فبدأت ریاح االعتراض تھب، إال أن مجلس التعلیم العالي أطفأھا

مجلس التعلیم العالي على إفراد اسس القبول في وثیقة، إنما ایضا طور علیھا، وتحدیدا فیما یتعلق 
عالمة في ( 15(ات المتعلقة بالحدود الدنیا لمعدالت القبول، التي تصل الى حد أعلى باالستثناء

   .عالمات( 5(التخصصات باستثناء الطب وطب االسنان في حد اقصى 
  

عالمة في السابق، یمكن الطالب الحاصل على ( 15(ھذا الحد الكبیر من االستثناءات التي تصل إلى 
بجامعات اردنیة خاصة، وھو ما قد یكون حدث، خصوصا، وان  من االلتحاق(% 50(معدل اقل من 

للنجاح، وھذا ال یعد استثناء، إنما خرق لمنظومة التعلیم (% 50(ھنالك دوال تعتمد عالمة اقل من 
، رغم تبریر مجلس التعلي العالي وتوافق اصحاب »المضمون«اما من ناحیة  .العالي االردنیة

  الرأي االلكتروني 

 مقاالت 
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، فیھ فوائد تعود على الوطن، وھي فوائد إقتصادیة مالیة، ولیست المصالح، بأن منح ھذا االستثناء
اكادیمیة، وان مثل ھذه االستثناءات والتسھیالت، قد تطرأ بھ الجامعات لتخفیض مستواھا الى الحد 
الذي یجب على الطالب ادراكھ واستیعابھ، ما یؤثر سلبا على أداء الجامعات وبالتالي ضرب سمعتھا، 

   .وراء المالوان ھدفھا السعي 
  

وإذا لم یكن الحال كذلك، عند البعض، فلماذا ال یمنح الطلبة االردنیون مثل ھذه االستثناءات؟ وما ھو 
المانع؟ ولماذا ال تعطى تسھیالت بالقبول للطلبة االردنیین، وتحدیدا في التخصصات المطلوبة، 

   .دةواالبقاء على الحدود الدنیا كما ھي في التخصصات المشبعة والراك
  

غیر »واقع القبول من حیث المعدالت بین الطلبة االردنیین وغیر االردنیین، یصب لمصلحة 
، وعملیة التفكیر بالبعد المالي واالقتصادي فقط، بعیدا عن الجودة سواء في المدخالت »االردني

   .والمخرجات، قد یقود الجامعات الرسمیة والخاصة الى حالة ترد، ال یمكن إصالحھا
  

ما ینبري البعض بالدفاع عن تلك االستثناءات بأنھا ترفع نسبة الطلبة الوافدین، وبالتالي وعند
ستنعكس على عملیة التقییم في التصنیفات الدولیة، متناسین ان ھنالك معیارا اخر، وھو أھم، مدى 

   .نسبة التشغیل لخریج الجامعة
  

على صعید المدیونیة او العجوزات في ال أحد ینكر الوضع المالي الصعب للجامعات الرسمیة سواء 
ملیون دینار، وال احد ینكر مساھمة ( 179(الموازنات، إذ تصل المدیونیة للجامعات الرسمیة الى 

ایرادات البرامج الدولیة في إدارة المدیونیة، ولیس انھاءھا، لكن لیس ھذا السبیل الوحید لحل 
  .المشكلة
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 الى اللقاء.. راجح الكردي 
 م العموشبسا. د

 
الحمید  آوینا أخانا العالمة راجح عبد 1440في أول یوم من شھر الرحمة شھر رمضان المبارك 

الكردي األزھري أستاذ العقیدة في كلیة الشریعة في الجامعة األردنیة التي قضى حیاتھ كلھا فیھا 
ل بیت ومسجد ینشر العلم ویزرع التدین ویصنع نخیل المجتمع من الرجال والنساء فدخل علمھ ك

استمع الناس لھ في المنابر التي كانت تھتز بصوتھ الجھوري ولغتھ القویة الخالیة . وجامعة ومؤتمر 
 .من اللحن في احترام تام للغة القرآن

 
فیھا في زمن كان البعض یرى الفلسفة " لقد فرض علیھ تخصصھ الغوص في الفلسفة فكان بحرا

لمن یخالفھ " لكل من یرید أن یكون محاورا" الزما" دي سالحاال ینفع بینما رآھا راجح الكر" علما
 .في الفكر 

 
لیرد بذلك ) عقیدتنا قبل الخالف ( كان الراحل داعیة لوحدة الصف االسالمي ولطالما رفع شعار 

وقعت بین العلماء قبل ) سلفیة وماتریدیة وأشعریة ( على الذین یریدون إعادة انتاج خالفات تاریخیة 
 .ألف سنة حیث اختلفوا في قراءة النص مع اتفاقھم على النص وقداستھ واالیمان بھ أكثر من 

  
ً ألولئك الذین ینخرون مساجدنا ومعاھدنا ومساجدنا والفتاتنا الحزبیة  وال یزال شعار الكردي مرفوعا

یعیشون  الضیقة فیھددون بلدنا اآلمن عبر قنابل مدمرة تقود الى التكفیر واإلقصاء برعایة وتوجیھ من
جھالً في الدین والعلم والمقاصد واللغة وفي عمى مطبق بسلوك یطرب لھ العدو وربما یصنعون منھ 

 .قنابل تفجر مجتمعنا 
 

وراجح الكردي رغم التزامھ بجماعة االخوان المسلمین اال انھ كان یسر لي في حوار ثنائي عن عدم 
یوم من األیام رغم انھ أجدر من كثیرین  رضاه عما یجري رغم انھ لم یتحرك نحو سلطة تنظیمة في

 .بالموقع التنظیمي والنیابي 
 

ً ھم من عملھ  رحل راجح الكردي وترك اخوة لھ وتالمیذ مخلصین یدعون لھ من قلوبھم وذریة أبرارا
 .الصالح وھم من الولد الصالح الذي یدعو لھ وھو في دار الحق عند ملیك مقتدر 

 
  .لسابق ونحن الالحقون رحمك هللا رحمة واسعة فأنت ا

  
  
  
  

  سبق 
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 التوجھ نحو تخفیض القبوالت لالردنیین بالتخصصات الراكدة.. مام وزیر التعلیم العاليأ
  وسف الشرمانی

 
,,,, كل االحترام و التقدم لشخص معالي وزیر التربیة و التعلیم العالي الدكتور ولید المعاني االكرم 

ففي حال ) تخفیض القبوالت بالتخصصات المشبعة ( ھناك تساؤالت تثار حول ھذا الموضوع 
و ھل التخصصات غیر المشبعة , أین سیذھب من انھوا الثانویة العامة , التخفیض باعداد المقبولین 

سوق العمل یفید أن كل التخصصات بھا ركود و ھناك , قادرة على استیعاب خریجي الثانویة العامة 
  .اطلین عن العمل من كل التخصصاتالع
  

و  -بغض النظر عن التخصص  -ھل سنعود للخروج الى الدول االخرى للحصول على بكالوریوس 
لماذا ال یتم اصدار نشرات و توعیة , ,,,, ھنا ستخرج عملة صعبة من البلد نحن بأمس الحاجة الیھا 

بمختلف وسائل االعالم و االتصال حول التخصصات و بیان المشبع منھا و من ثم ترك الخیار 
لمواطن الراغب بالدراسة و بالتخصص الذي یشاء فھناك من یدرس حبا بالعلم و آخرون للحصول ل

  .عمل على اساسھا خارج الوطن على شھادة و ھناك من یدرس للخروج بشھادة ی
  
و ان نأخذ بعین االعتبار االبعاد السیاسیة و االقتصادیة , ارجو عدم التسرع باتخاذ مثل ھذا القرار  

  .ذلك للمستثمرین بھذا القطاع و لخریجة الثانویة العامة من جھة اخرى للبلد و ك

  طلبة نیوز
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 انخفاض طفیف على درجات الحرارة.. االربعاء 
    

درجات  8-6یطرأ انخفاض آخر قلیل على درجات الحرارة ، لتصبح أقل من المعدالت العامة بحدود 
 .مئویة

 
ً في باقي المناطقویسود  ً لطیفا  . طقس مائل للبرودة فوق المرتفعات الجبلیة، في حین یكون ربیعیا

ً فوق الجبال  .وتكون الریاح شمالیة غربیة معتدلة الُسرعة مع ھبات نشطة أحیانا
 

خفیف : حالة البحر وارتفاع األمواج - .شمالیة غربیة معتدلة السرعة: الریاح -:وفي خلیج العقبة
 . درجة مئویة 23: درجة حرارة سطح میاه البحر -). سم 10- 5(لموج ارتفاع ا

 
 ً  لیال

ً في عموم المناطق ً ورطبا  .یكون الطقس باردا
 .وتكون الریاح شمالیة غربیة معتدلة السرعة، تنشط في الجبال

  عمون

 حالة الطقس
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8/5/2019وفیات االردن وفلسطین الیوم االربعاء   
 

  
  :وفیات األردن

  
  الرابیة - كلثوم یونس أبو الرب -
  تالع العلي - عبیر سمبح البشیر  -
  عرجان - ریما عبداهللا اسماعیل الكسواني  -
  خلدا -فرید ابراھیم خلیل صالح  -
  الكمالیة –یوسف امین یوسف الداودي  -
  
  :وفیات فلسطین  
  

  نورما أنطون میخائیل ضبیط
  محمد ابراھیم عبد الطویل

  ابراھیم موسى سالمھ محسن
  غطاشة/من العزة عائشة عبدالرح

  زھیرة عوض ابو اسنینة
  
  
  

  رحمھم هللا

 وفیات

  الحقیقة الدولیة 


