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 فریق من مركز االعتماد وضمان الجودة یزور كلیات الجامعة االردنیة في العقبة
  

زار فریق من مركز االعتماد وضمان الجودة كلیات الجامعة االردنیة في العقبة  - سناء الصمادي 
 .ة لجمیع كلیات الجامعة االردنیةوذلك في اطار تنفیذ برنامج زمني للزیارات المیدانی

وھدفت الزیارة الى االطالع والتحقق من مدى مطابقة الوثائق واإلجراءات لمعاییر االعتماد وضمان 
 .جودة البرامج األكادیمیة في الكلیات

 
وقدم مدیر المركز الدكتور فالح السواعیر خالل اجتماعھ مع عمداء الكلیات ورؤساء االقسام في 

 .ا مفصال عن اجراءات وعملیات المركز واالھداف والطموحات التى یسعى لتحقیقھاالفرع، شرح
 

وعرض السواعیر عددا من المحاور المتعلقة برؤیة ورسالة المركز والمنبثقة من رؤیة ورسالة 
الجامعة المتمثلة بنشر ثقافة الجودة لدى االطراف المعنیة، وتحقیق معاییر ضمان جودة البرامج 

بالكلیات والمراكز االكادیمیة، واھمیة تطویر محتوى الموقع االلكتروني للكلیات والمراكز التعلیمیة 
والوحدات االداریة بالجامعة مع مراعاة مواقع تصنیف الجامعات العالمیة، باالضافة الى اھمیة تقدیم 

 .برامج تطویر مھني العضاء ھیئة التدریس حول اجراءات ضمان الجودة واالعتماد
 

ام الزیارة عرض الحضور من كلیات الجامعة بالعقبة التحدیات التى تواجھ الكلیات وتؤثر وفي خت
 .على تحقیق اساسیات جودة العملیة التعلیمیة والمتعلقة بتوفیر موارد مالیة وبشریة

كما قام الفریق بزیارة للكلیات المختلفة بالفرع لالطالع على االجراءات المتبعة لضمان الجودة 
  .االكادیمیةللبرامج 

 أخبار الجامعة 

 بار األردنیةأخ
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 منتدى االستراتیجیات ینظم جلسة حواریة مع طلبة الجامعة األردنیة
  

نظم منتدى االستراتیجیات األردني بالتعاون مع الجامعة األردنیة، كلیة األعمال، الیوم االحد جلسة 
حواریة مفتوحة لطلبة الجامعة مع رئیس مجموعة قعوار، كریم قعوار، ضمن مبادرات المنتدى 

 .حوار مع الشباب لتحفیزھم وتأھیلھم لالنخراط في سوق العمللل
 

وعرض قعوار لبیئة األعمال في األردن، وأطلع الشباب على دور القطاع الخاص في توفیر فرص 
العمل وأھمیة الریادة واإلبداع في مجال األعمال، باإلضافة إلى واقع االستثمار في األردن وتشجیع 

 .مل وزیادة مشاركتھا في سوق العملمشاركة المرأة في سوق الع
 

وتطرق إلى عدة مواضیع خالل الجلسة شملت التحدیات التي یواجھھا الشباب في إیجاد فرص 
العمل، موضحا أن من أھم أسباب البطالة في األردن ھو ثقافة العیب، مؤكدا أن على الشباب العمل 

 ".ھا المجتمع علینااأللقاب التي یفرض"في مختلف القطاعات والخروج من دائرة 
 

وقال إن أكبر تحد یواجھ المملكة ھو خطر الدین العام كنسبة من الناتج المحلي االجمالي، حیث بلغ ما 
بالمئة، وھذا بحد ذاتھ رقم مقلق، حیث أن الفوائد التي تدفعھا الحكومة األردنیة مقابل  94یقارب 

لتحدیات التي تواجھھا الحكومة األردنیة ھي الدین ھي مبالغ كبیرة جدا وفي نمو مستمر، وبذلك فإن ا
 .تحدیات كبیرة للخروج من ھذه األزمة

 
وفي حدیثھ عن بیئة األعمال في األردن، أشار قعوار أن األردن سوق مفتوح یتوقع أن انعكاس آثار 

 .التغییرات العالمیة على سوقھ المحلي، وعلى الشركات أن تتكیف مع ھذا التغییر
 

وضع الطاقة في األردن، بین قعوار أن على األردن تنویع مصادر الطاقة بشكل  وفي سؤال لھ حول
ألن المستقبل واعد للطافة المتجددة ویجب "عام وعدم االعتماد على مصادر الطاقة التقلیدیة، 

، مشددا على ضرورة ترشید استھالك الطاقة لحمایة "استغالل طاقة الشمس والریاح لتولید الكھرباء
 .مواردنا

 
وحول استضافة المملكة لالجئین السوریین؛ أشار قعوار إلى أن معدل إقامة الالجئ في أي دولة 

وبدال من اعتبار ھذا اللجوء عبئا على األردن، یجب أن نقوم "سنة،  20 -17مضیفة یمتد ما بین 
 ".باستغالل ذلك وتحویلھ إلى فرصة لدعم االقتصاد الوطني وتنمیتھ

 
تفاؤلھ بالشباب األردني المبدع وأن أي تحد موجود أمامھم تقف خلفھ وأعرب عن مدى إیمانھ و

فعلینا تعزیز األمل لدى الشباب حتى ال یتم إحباطھم ألن مستقبل األردن وازدھاره یعتمد "الفرص، 
 ".علیھم

 
وتأتي مبادرة الحوار المفتوح مع طالب الجامعات انطالقا من مبدأ المسؤولیة المجتمعیة لدى 

وإیمانا بأھمیة تفعیل الحوار مع الشباب حول التحدیات والفرص في سوق العمل وغیرھا المنتدى، 
من المواضیع الھادفة، والذي یھدف بالنھایة إلى توعیة الشباب وتأھیلھم لسوق العمل بعد التخرج 

 3: الغــد ص -المدینة نیوز



   اإلعالم والعالقات العامة والثقافیةوحدة                                                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 

5 

واطالعھم على الفرص التي یوفرھا القطاع الخاص مع التركیز على أھمیة القطاع الخاص في دعم 
 .تصاد األردنياالق

 
كما تأتي ھذه المبادرة نتاجا لمذكرة التفاھم التي تم توقیعھا ما بین المنتدى والجامعة األردنیة والتي 
تتضمن العمل والتعاون المشترك في مجال البحث العلمي وتعزیز التواصل ما بین القطاعین الخاص 

  .واألكادیمي
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 یةتفوز بمسابقة جسر اللغة الصین" األردنیة"
             

ً للتقارب  أّكد السفیر الصیني في األردن بان وایفانغ أھمیّة ترویج اللغة الصینیة في األردن؛ نظرا
م ھذه اللغة ّ ً بكّل المعاھد والجامعات األردنیة التي تعل   .الصیني األردن، مشیدا

 
ً الفائزین والمشاركین  جسر اللغة (بمسابقة وقال، خالل حفل تكریمھ في الجامعة األردنیّة مؤخرا

التي فازت بھا الطالبتان في الجامعة األردنیّة لین ) سور الصین العظیم وبترا: الصینیة الخامس عشر
أصالن في المركز األول، وشروق القواسمي في المركز الثاني، إّن اللغة عامٌل قوي من عوامل 

ً عن تقدیره لتصمیم الفائز ین وإصرارھم على الحدیث باللغة التبادل الثقافي بین البلدین، معربا
ً إلى أّن السفارة الصینیة بعمان تدعم ھذه الجھود وأّكد السفیر التبادل العلمي بین . الصینیة، الفتا

ّم واكتساب الخبرات   .البلدین في الجامعات األردنیة والصینیة وھو ما یزید من فرص التعل
 

محافظة بالتقارب الثقافي الصیني األردني، بدوره، أشاد رئیس الجامعة األردنیّة الدكتور عزمي 
ً أھمیّة تطویر ھذه العالقة وتنمیتھا بالتبادل  والتعاون العربي الصیني عبر طریق الحریر، مؤّكدا

وقال محافظة إّن الجامعة األردنیّة ما تزال . الثقافي والتعلیم واالستفادة المتبادلة في العلوم والمعارف
ً للطلبة الفائزین ثمرة جھدھم وصبرھم الذي تستعد معھ تدعم مثل ھذه اللقاءات وتش جعھا، مباركا

ً تقام في الصین من جھتھ، أعرب المستشار الثقافي في . الطالبة لین أصالن لمسابقة دولیة قریبا
ً بوزارة الثقافة  السفارة الصینیة یانغ رونغ ھاو عن تقدیره لتعاون القطاع الثقافي الرسمي ممثال

ً أّن الصین والجامعات الحك ً بالھیئات الثقافیة والجامعات والمعاھد، مبیّنا ومیة، والقطاع األھلي ممثال
ً في أنشطة دوریة ومنتظمة بالتعاون ما بین ھذه الجھات والسفارة الصینیة، وقال إّن  حاضر ثقافیا

المسابقة التي  وأّكد فوائد. ھناك زیارات ثقافیة واتفاقیات في الشأن الثقافي بین المھتمین في البلدین
تھتم بمھارات الخطاب واللغة والمھارة والثقافة والمعرفة العامة، واشترك فیھا طلبة من الجامعة 

كونفوشیوس وجامعة الیرموك،  - األردنیة ومعھد كونفوشیوس فیالدلفیا ومعھد طالل أبو غزالة
ً إلى عدد ال بأس بھ من الطلبة األردنیین یدرسون اللغة الصینیة في   .األردن مشیرا

 

 : الرأي ص
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التعلیم العالي وھیئة االعتماد لن تعقدا االمتحان التحصیلي :وزیر التعلیم العالي 
 والقدرات لطلبة الثانویة غیر األردنیة

  
اعلن وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور وجیھ عویس انھ لن یتم اجراء 

یجي الثانویة العامة خارج للطلبة من خر» امتحان القدرات«االمتحان التحصیلي 
ً أنھ لن یطبق إن ھذا االمتحان ال دخل » الدستور«وقال في تصریح لـ. االردن، مؤكدا

واشار عویس . لوزارة التعلیم العالي بھ، وھو من كامل صالحیات وزارة التربیة والتعلیم
 الى ان عدم تطبیق االمتحان من قبل وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي وھیئة

وزارة «االعتماد، سیكون نھائیا ولن تتدخل فیھ ولن تجري االمتحان، ألن ما تراه 
واكد عویس ان االمتحان لن یطبق ولن . مناسبا لصالح الطلبة فھو المناسب» التربیة

یتقدم لھ الطلبة من خالل وزارة التعلیم العالي وستكون معادلة شھادة الطلبة حاملي 
یة عبر وزارة التربیة فقط وھي صاحبة الصالحیة كاملة في الثانویة العامة غیر األردن

  ذلك

  محلیة  شؤون
 جامعیة و

 1: الدستور ص -طلبة نیوز
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 واسبوع حاسم..من رؤساء مؤتھ والتكنولوجیا والبلقاء القادمون ؟ أھم الترشیحات 
 

رؤساء جامعات  3یترقب الوسط األكادیمي االردني قرارات حكومیة مھمة بتعیین 
كنولوجیا یضاف إلى ھذه الجامعات حكومیة وھي البلقاء التطبیقیة ومؤتھ والعلوم والت

الثالث جامعة خاصة ولكنھا شبھ رسمیة وھي جامعة األمیر الحسین بن عبدهللا الثاني 
 .التقنیة والتي شغرت بتعیین الدكتور وجیھ عویس وزیرا للتعلیم العالي والبحث العلمي

نع القرار بدأت تتداول موضوع تعیین رؤساء لھذه وبحسب مصادر مطلعة فإن دوائر ص
الجامعات حیث یلمع نجم الوزیر السابق الدكتور عصام زعبالوي لرئاسة جامعة البلقاء 

اسماء منھا الدكتور عبدهللا الزعبي والدكتور  3التطبیقیة في وقت رشحت اللجنة المكلفة 
م الترشیح تدل على أن ھناك إال أن طریقة دخول الزعبالوي إلى قوائ. ظافر الصرایرة

  .دعم ما لوزیر التعلیم العالي السابق 
 

عبدالحمید المجالي وفیصل : أما مؤتھ فإن كال من الدكتور األسماء المرشحة لمؤتھ 
الرفوع وعمر الكفاوین والذین تلمع أسماؤھم في مقدمة الترشیحات فیما أن الدكتور 

 .ترشیحات من عدد من الجھات المھمة قبالن المجالي لدیھ فرص ال بأس بھا في ظل 
ویتصدر الدكتور عاھد الوھادنة قائمة المرشحین للعلوم والتكنولوجیا كمرشح قوي جدا 

 .مع وجود مرشحین آخرین تبدو ترشیحاتھم أقل بكثیر من فرص الوھادنة 
  .وتؤكد مصادر موثوقة بأن االسبوع الحالي سیكون حاسما في ھذه التعیینات 

 طلبة نیوز
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 رسمیة بدون رؤساء وآلیات اختیار بال مالمح جامعات 3

 
مع انتھاء مدة رئاسة الدكتور نبیل الشواقفة الیوم لجامعة البلقاء التطبیقیة، فإن عدد 

: الجامعات الرسمیة التي ما یزال موقع الرئاسة شاغرا فیھا یبلغ ثالث جامعات تشمل
المیر الحسین بن عبدهللا مؤتة والعلوم والتكنولوجیا في حین شغر موقع رئیس جامعة ا
 .الثاني التقنیة، بتعیین الدكتور وجیھ عویس وزیرا للتعلیم العالي

 
وفیما ھنالك لجنة شكلھا مجلس التعلیم العالي في عھد الحكومة الماضیة الختیار رئیس 
لجامعة البلقاء التطبیقیة، ضمن إطار عام اللیة الختیار رؤساء الجامعات، تتمثل بتشكیل 

تیار مع تباین واختالف في االلیات واالسس والمعاییر، إال ان معلومات تشیر لجان اخ
 .الى ان اختیار رؤساء جامعتي مؤتة والعلوم والتكنولوجیا سیكون مختلفا

 
في الوقت الذي انتھت لجنة اختیار رئیس جامعة البلقاء التطبیقیة ، ما تزال مخرجات 

 .بأن عمل اللجنة سیتم بالشفافیة والوضوح ونتائج عمل اللجنة مجھولة، رغم التأكیدات
 

وبحسب التأكیدات التي رافقت تشكیل اللجنة، فإن االسماء العشرة المرشحة للتنافس على 
الموقع سیتم االعالن عنھا عبر موقع الوزارة، وكذلك سیتم االعالن عن االسماء الثالثة 

 .التي سینسب بھا الى مجلس التعلیم العالي
 

آلیة عمل لجنة اختیار رئیس جامعة البلقاء التطبقیة مختلفة عن تلك التي  وللتوضیح، فإن
شكلت الختیار لرئیس الجامعة االردنیة، إذ أن عملھا سیتم بجمع السیرة الذاتیة 
للشخصیات االكادیمیة ویتم التوافق بین اعضاء اللجنة على اسماء عشرة شخصیات 

 .وبعدھا تتم المقابلة ودراسة الحاالت
 

ر معلومات غیر رسمیة الى أن شخصیات اكادیمیة رفضت عملیة اختیار اللجنة وتشی
لالسماء ورفعت خطابات بھذا الصدد، لجھة انھ كان باالولى باللجنة ان تختار ضمن 

 .قائمتھا شخصیات اكادیمیة من الجامعة نفسھا
 
اختیار  ان اللجنة قابلت اكثر من عشرة اشخاص، رغم ان المتفق علیھ في الیة العمل  

عشرة اشخاص بالتوافق واالجماع بین اعضاء اللجنة، وارتفع عدد المنسب بھم الى 
 .مجلس التعلیم العالي الى اربعة اشخاص، بدال من ثالثة اشخاص

 
وتنتھي الیوم رئاسة الدكتور نبیل الشواقفة لجامعة البلقاء التطبیقیة، إذ انھ ابلغ مجلس 

باعتذاره عن تجدید الرئاسة لھ لمرة ثانیة، إذ یجیز  التعلیم العالي قبل شھرین تقریبا،
 .القانون لمجلس التعلیم العالي تجدید لرئیس الجامعة لمرة واحدة لمدة اربع سنوات

 اإلصالح  نیوز
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ما اعترى لجنة اختیار رئیس جامعة البلقاء التطبیقیة من إجراءات واضافات، كانت 

قبلھا رئاسة الیرموك ھنالك مالحظات على لجنة اختیار رئیس الجامعة االردنیة و
والعلوم والتكنولوجیا، في حین ان رئاسة الجامعة الھاشمیة، التي جدد لھا المجلس لوالیة 

 .ثانیة، ما انھت اللجنة عملھا حتى قرر مجلس التعلیم العالي باعتماد توصیات اللجنة
 

ثل وتشیر المعلومات عن معیار جدید سیضاف الى عملیات انتقاء رؤساء الجامعات، یتم
في نظام مساءلة لعضو ھیئة التدریس الذي یتقلدون مناصب اداریة اكادیمیة، إذ شكل 

  .مجلس التعلیم العالي لجنة لوضع إعداد مقترح الطار عام للنظام
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 إعالنات

 11: الدستور ص -50: الرأي ص
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 6: الغد ص -11: الدستور ص -12: الرأي ص
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 عمان - نزار رؤوف النقیب  - 
 عین الباشا - رضا نصار صالح  - 
 مادبا - ودیع سالم قسوس الكرادشة  - 
 الجبل االخضر - د كریم الجریري خلو - 
 الرابیة - سعدي یوسف رمزي قطینة  - 
 الكرك - محمود االدھش المعایطة  - 
 خلدا - دنیا عطیة خلیل الحمیدي الحدادین  - 
 طریق ابو السوس - موسى فریوان الحسامیھ  - 
 الزرقاء - الیاس عیسى سلیم أیوب  - 
 خلدا - ھیام عبدالقادر محمد عبدالجلیل  - 
  بشرى –بدالرازق شقدان حسني ع - 

 الوفیات 

 الرأي
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  سمو االمیرة دینا مرعد قدمت استقالتھا من منصبھا كمدیر عام لمؤسسة الحسین للسرطان
  .عاما١٣بعد ان شغلتھ ألكثر من 

  
  ان عددا من كبار المدراء في وزارة المالیة الذین احیلوا الى التقاعد » عین الرأي«علمت

دى المشروع الجدید لالصالح المالي واالداري في بناء على طلبھم سیلتحقون بالعمل ل
  .الوزارة نفسھا

  
  ادارة شركة تطویر العقبة رفضت السماح لرئیس سلطة منطقة العقبة االقتصادیة الخاصة

الى المكتب المخصص لرئیس السلطة بصفتھ رئیس مجلس ادارة » الدخول«بالوكالة 
احد موظفیھا الستخدامھ لقطع الطریق ادارة الشركة سلمت المكتب مباشرة الى .. التطویر

  .على رئیس السلطة بالوكالة

 زوایا الصحف 

 عین الرأي                                                          
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 » اصدار جدید لمحمد أبو ھزیم ، ویتناول محطات سیاسیة وانسانیة  « الحسین في ذاكرة طفل
فارقة من حیاة الملك الراحل ، ویجمع الكتاب أقواال مأثورة للملك الراحل و صورا نادرة 

  .جمعتھ بزعماء اجانب وعرب 
  

 حتضن مقر حزب الرسالة في عمان أمسیة رمضانیة شاركت بھا شخصیات سیاسیة ، أ
وتحدث خاللھا أمین عام الحزب حازم قشوع عن تداعیات الحادث االرھابي الذي وقع في 

  .مخیم البقعة االسبوع الماضي 
  

  استجاب وزیر العمل المھندس علي الغزاوي لطلب عدد من المواطنین بتزویدھم بأرقام
للتواصل معھ ونقل مشاكل سوق العمل لھ مباشرة حیث قام بنشر رقم ھاتفھ النقال  ھاتف

الخاص على صفحتھ الخاصة على موقع التواصل االجتماعي الفیس بوك، طالبا االتصال بھ 
  .مباشرة وتزیده بأي مالحظات أو مشاكل

  
 حادیة عشرة من یعقد مدیر عام دائرة اآلثار العامة الدكتور منذر جمحاوي عند الساعة ال

صباح الیوم االثنین مؤتمرا صحفیا في مبنى دائرة اآلثار للحدیث حول االكتشافات األثریة 
األخیرة في مدینة البترا األثریة وطبیعتھا وأھمیتھا وانعاكاساتھا على الواقع السیاحي في 

  .المملكة
  

 لمرحلة المقبلة، توقعت مصادر مطلعة أن تشھد مواقع رسمیة قیادیة ھامة تغییرات خالل ا
  .تشمل عددا من المؤسسات الحكومیة

  
  نظم ملتقى مادبا الثقافي للطفولة برعایة مصطفى األزایده افطارا جماعیا لألطفال والعائالت

وجبة تحت  250المحتاجة من أبناء المحافظة في قاعة البلدیة، حیث تم تقدیم أكثر من 
  .شھر الفضیل ثالثة افطارات أخرىاشراف فنیي تغذیة، فیما ینظم الملتقى خالل ال

  
  مطاعم في عبدون ومناطق من عمان الغربیة ال تحترم حرمة الشھر الفضیل ، وتجاھر

  .باستقبالھا لزبائنھا نھارا 
  

  شكا مواطنون من انقطاع متكرر خالل االسبوع  الماضي  للمیاه عن احیاء واسعة من مدینة
.الكرك 

 صنارة الدستور
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، وذلك عبر 2014عصر غد الثالثاء نتائج مسح الھجرة الدولیة  تطلق دائرة اإلحصاءات العامة
ویتضمن المؤتمر الیوم اضافة الى عرض المؤشرات . مؤتمر یعقد في فندق الریجینسي باالس

الرئیسیة للمسح، كلمات لمدیر عام االحصاءات العامة وممثل عن االتحاد األوروبي ومنسق دولي في 
 .مشروع الھجرة

  
التعلیم عممت أخیرا على مدراء التربیة والمدارس مخاطبة رسمیة من مدیر مؤسسة وزارة التربیة و

الخط الحدیدي الحجازي، یشكو فیھا من تزاید رشق أطفال وطلبة مدارس لقطارات المؤسسة 
الوزارة طلبت . بالحجارة بمناطق مختلفة على امتداد الخط الحجازي) السیاحیة والعائلیة والطالبیة(

دارس التنبیھ على الطلبة وتوعیتھم عبر الوسائل المتاحة حول خطورة ھذه الظاھرة من مدراء الم
 .ومدى تأثیرھا على السیاحة في المملكة

  
یقیم مركز دراسات الشرق األوسط غدا الثالثاء حفل اإلفطار الرمضاني والصالون السیاسي تحت 

، وذلك في قاعة "ة الجاریةسیناریوھات حل األزمة السوریة في ضوء العملیة السیاسی"عنوان 
 .مؤتمرات المركز بمبنى االتحاد المھني

  
في حادثة غریبة عثر مواطنون بخلدا في عمان أمس، على منشورات، مختومة بعنوان مؤسسة 

وحملت ھذه المنشورات صورا "! المھدي المنتظر"المھدي الدولیة وتطالب بالتعرف على صورة 
، حیث ادعى المنشور أن 2001وتوفي العام " لقادري المنتھيا"لداٍع ھندي صوفي، ومنشئ لطریقة 

  "!وجھھ ظھر على القمر والحجر األسود، وأن ھذه الشخصیة ستعاود الظھور مجددا
  

  ھبة الكاید : إعداد 

 زواریب الغــد


