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 06"عبيدات" يتفقد أماكن احتفالية الجامعة األردنية بعيدها الـ

 

 

قال رئيس الجامعة األردنية الدكتور نذير عبيدات  -أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( سياء الصمادي 

"إن ما وصلت إليه الجامعة اليوم م  سمعة ومستوى أكاديمي رفيع لليهوض بمسيرة التعليم العالي، 

 ونا جميعا إلى الفخر واالعتزاز بهذه الجامعة".يدع

 

وأضاف خالل اطالعه مساء اليوم على اإلجراءات التي اتخذتها الجامعة لالحتفال بمياسبة مرور 

ستي  عاما على تأسيسها، بأن الجامعة تجسد مسيرة بياء وعطاء مستمر، ساهم فيها كل األردنيي  

 ياء األردن الحديث.بعزيمة وإصرار على مواجهة التحديات، لب

 

وأكد عبيدات على أهمية إنجاز كافة األعمال في الوقت المحدد وبأعلى المستويات إلظهار االحتفالية 

 بشكل يليق بالجامعة وسمعتها وطلبتها.

 

وأشار عبيدات أّن الحفل، الذي ُشّكلت لجية عليا بشأنه يحظى باهتمام مباشر م  رئاسة الجامعة، 

يل مالمح أماك  االحتفال وتجهيزه بكل احتياجاته، وتذليل كافة األمور أمام طاقم وذلك بمتابعته لتشك

 العاملي  في الدوائر المعيية الذي  يقّدمون جهًدا وعماًل مميًّزا.

 

واستمع عبيدات خالل اجتماع عقد اليوم بحضور نواب رئيس الجامعة، ومدراء الدوائر المعيية 

أربع ساعات إلى شرح تفصيلي م  القائمي  على االحتفال إلى  وبعض عمداء الكليات واستمر قرابة

 المكان الذي وصلت إليه بالعمل على االحتفالية والوقوف على االحتياجات.

 

كما توقف عبيدات مع كل مدير على عمل دائرته، حانثا الجميع على أن يكون العمل ميجزا خالل 

 القادمة على أكمل وجه. 05الساعات الـ

 

ات في مدرج الحس  ب  طالل والميطقة المحيطة فيه، واطمأن على سير العمل هياك، وتجول عبيد

ووجه عبيدات إلى أن يكون العمل دقيقا، وتوقف عيد كل االحتياجات، مشددا على أهمية مشاركة 

 الطلبة في هذه المياسبة.

 

 

 

 عمون/  أخبار األردنية
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 موظفي الفئة الرابعة الجامعة األردنية تعدل المادة المتعلقة بتعليمات

 

قرر رئيس الجامعة األردنية الدكتور نذير عبيدات اليوم تعديل  -أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( 

المادة  المتعلقة بشأن موظفي الفئة الرابعة في التعليمات التيفيذية ليظام الموظفي  لتصبح على اليحو 

 التالي:

 

ة ودائمة بقرار م  الرئيس بياء على تيسيب اللجية يجوز تعيي  الموظف بعقد في وظيفة مصيف

 وتوصية المدير المعيي وفق الشروط التالية:

  

أوال : أن يكون قد أمضى سيتي  على األقل خدمة فعلية في الجامعة في وظائف الفئات األولى والثانية 

 والثالثة.

 

 معة في وظائف الفئة الرابعة.نثانيا: أن يكون قد أمضى نثالث سيوات على األقل خدمة فعلية في الجا

 

نثالثا: أال يقل تقديره في التقرير السيوي في السيتي  األخيرتي  م  خدمته بعقد في الجامعة ع  جيد 

 جدا في وظائف الفئات األولى والثانية والثالثة.

 

ة ع  رابعا: أال يقل تقديره في التقرير السيوي في الثالث سيوات األخيرة م  خدمته بعقد في الجامع

 تقدير جيد وتقديري  جيد جدا في وظائف الفئة الرابعة.

 

خامسا: أن ال يكون قد أوقعت عليه أي عقوبة م  العقوبات الميصوص عليها في نظام الموظفي  في 

آخر سيتي  باستثياء عقوبة التيبيه، وفي حال إيقاع العقوبة عليه يؤجل اليظر في تصييفه لمدة ستة 

 شهور أخرى.

 

تتوافر له درجة شاغرة في جدول تشكيالت وظائف الفئات األولى والثانية والثالثة  سادسا: أن

 والرابعة.

 

عيد تصييف موظفي  3555لسية  33م  نظام الموظفي  رقم  41سابعا: يراعى تطبيق نص المادة 

 الفئة الرابعة

 

 

 أخبار األردنية 

mailto:pcrd@ju.edu.jo


 ــة دائرة اإلعالم والعالقات العامةالجـــــــامعــــة األردنــيــــــ                                
 األردن 44203( عمأن  263-6) 3555036( فاكس: 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan 

pcrd@ju.edu.jomail: -E 
QF-DMPR-02.01 

3 | P a g e 

 

 

 

 

 

 

 ي الجامعة األردنية"الشريدة" يرعى تخريج أعضاء لجان السالمة العامة ف

 

رعى نائب رئيس الجامعة األردنية للشؤون المالية  –أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( قصي الطراونة 

واإلدارية الدكتور محمد الشريدة، وبحضور مدير مديرية دفاع مدني/وسط عمان المقدم محمد 

ية، التي نظمها مكتب السالمة الغرام، حفل تخريج أعضاء لجان السالمة العامة في الجامعة األردن

 وسط عمان.-العامة والبيئة بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني

  

وأكد الشريدة سعي إدارة الجامعة إلى تطوير أداء أعضاء الهيئة اإلدارية في كافة المجاالت، وخاصة 

دورات التي تحتاجها المواضيع المتعلقة بالسالمة العامة، مشيرا إلى استعداد الجامعة لعقد مزيد م  ال

كوادرها لتطوير األداء، معربًا ع  نثقته في تحقيق معايير الجودة في مرافق الجامعة كافة م  خالل 

 التطوير والتحديث المستمر، وإيجاد كافة عياصر إدارة األزمات في كل مباني الجامعة.

  

رى تدريب أعضاء اللجان م  جانبه، قال مدير مكتب السالمة العامة والبيئة حمزة الجازي، أنه ج

الُمشّكلة م  الموظفي  في كل مبيى م  مباني الجامعة على التعامل مع الحاالت الطارئة حال 

حدونثها، وهي موزعة على فرق إسعاف، وفرق إطفاء، وفرق إخالء، ميتشرة في جميع الطوابق، 

أن يميحوا شهادات وذلك بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني، وضم  برنامج تدريبي حديث، على 

 صادرة ع  إدارة التدريب في المديرية العامة للدفاع المدني.

  

وقدمت الدورة م  إدارة التدريب في المديرية العامة للدفاع المدني الرائد رانيا أبو سليم، وشارك فيها 

 مئتا موظف وموظفة.

  

لغرام، تقديرا م  الجامعة األردنية وفي نهاية الحفل، قدم الشريدة درع الجامعة األردنية للرائد محمد ا

 للتعاون مع مديرية الدفاع المدني.
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 "األردنية" تتوج بكأس المركز األول في سباق الضاحية للطالبات والمركز الثاني للطالب

 

البات والطالب نتائج كما العادة، حقق فريقا الجامعة األردنية للط –أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( 

متميزة في سباق اختراق الضاحية لطلبة الجامعات األردنية لهذا العام، وذلك بفوزهما بكأس المركز 

 األول للطالبات وإحراز فريق الطالب للمركز الثاني.

 

وقد شارك فريق الجامعة في السباق الذي أُقيم اليوم الخميس في حرم  الجامعة األلمانية األردنية في 

أدبا، بتيظيم م  االتحاد الرياضي للجامعات األردنية ورعاية  م  رئيس الجامعة األلمانية األردنية م

 الدكتور عالء الدي  الحلحولي.

 

 وجاءت نتائج السباق على اليحو التالي:

 

نقاط، وجاء في المركز الثاني  2في فئة الطالبات، حقق فريق الجامعة األردنية المركز األول بجمعه 

نقطة، بييما جاء في المركز الثالث فريق جامعة اليرموك بعد  32ق الجامعة الهاشمية، جامًعا فري

 نقطة. 56جمعه 

 

نقطة، فيما  53أما في فئة الطالب، فقد حقق فريق جامعة اليرموك المركز األول بعد تمكيه م  جمع 

في المركز الثالث حّل فريق نقطة، وتاليا  01حل فريق الجامعة األردنية في المركز الثاني جامًعا 

 نقطة. 15الجامعة الهاشمية بجمعه 
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جلسة حوارية بعنوان "واقع المرأة في المجتمع األردني" ينظمها مركز تنمية وخدمة المجتمع في 

 "األردنية"

 

المجتمع في الجامعة نظم مركز تيمية وخدمة  -أخبار الجامعة األردنية ) أ ج أ( سياء الصمادي 

األردنية اليوم جلسة حوارية بعيوان "واقع المرأة في المجتمع األردني"، وذلك بمياسبة اليوم العالمي 

 لحقوق اإلنسان والقضاء على العيف ضد المرأة.

 

وقال ميدوب رئيس الجامعة األردنية، نائب رئيس الجامعة األردنية لشؤون الكليات اإلنسانية الدكتور 

اليعيمات في كلمة ألقاها خالل افتتاح الجلسة الحوارية "إن هذه الجلسة ال تأتي بمعزل ع   سالمة

حياتيا سواء أكيا نتحدث ع  حياتيا االجتماعية أم الجامعية، بل استمرارا لسلسة م  اليشاط المدفوع 

 بالحب والحرص على المصلحة العامة".

 

ياسية خرجت بيتائج واضحة للوصول إلى مجتمع وأضاف أن اللجية الملكية لتحديث الميظومة الس

 المساواة، حيث يصير العيف الموجه ضد نوع اجتماعي دونا ع  غيره جزءا م  الماضي.

 

وزاد اليعيمات أن هذه الجلسة الحوارية تجيء في وقت فارق في تاريخ األردنية والجامعات األردنية 

بة، فالدراسات على اختالفها تشير إلى تفوق قاطبة، حيث التوجه إلى مزيد م  العمل الحزبي للطل

أعداد اإلناث على الذكور في جامعاتيا، وتوسيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحزبية لتكون 

رائدة وقائدة في مجتمعها على المدى البعيد يمثل أحد المرتكزات التي ييبغي أن نسعى لتفعيلها إذا ما 

قيا، مبييا على أسس متيية يمك  لألجيال القادمة أن ييعموا بها ويلمسوا شئيا تمكي  المرأة تمكييا حقي

 نتائجها.

 

وتابع قائال "أنيا ندرك التحديات وال نتغاضى عيها، والطريق أماميا ما زال مملوءا بالعقبات، وندرك 

حساسية الموقف والزمان الذي نعيش فيه، وأن العيف ضد المرأة ما زال حاجزا في سبيل تحقيق 

المساواة والتيمية والسالم، فإذا أردنا بلوغ التيمية المستدامة، فهذا يعيي عدم تجاوز الهدف الخامس 

الذي يقضي "بالمساواة بي  الجيسي " على كافة الصعد والمستويات، ونح  نثق بقدرة الجامعة 

مركز تيمية األردنية على تقريب الطموح م  أردنيا وم  العالم، خاصة الجهد الكبير الذي يبذله 

 وخدمة المجتمع ومركز دراسات المرأة في هذا الصدد".

 

بدورها أكدت مديرة مركز تيمية وخدمة المجتمع الدكتورة جمانة الزعبي بأن الجلسة الحوارية جاءت 

بالتزام  مع االحتفال باليوم العالمي للقضاء على العيف ضد المرأة وحملة "اتحدوا إلنهاء العيف ضد 

يوما، تتخللها  46كانون األول(، وهي المبادرة التي تمتد على مدار  -تشري  الثاني  33المرأة" )

 أخبار األردنية 
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نشاطات تختتم في اليوم الذي تُقام فيه مياسبة اليوم العالمي لحقوق اإلنسان في العشر م  كانون األول 

 الجاري.

 

، تهدف 3555ذ عام وأشارت الزعبي إلى أن هذه الحملة، التي تقودها هيئة األمم المتحدة للمرأة مي

إلى ميع العيف ضد اليساء والفتيات والقضاء عليها في جميع أنحاء العالم، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات 

عالمية إلذكاء الوعي وتعزيز الدعوة إلى ذلك الهدف، وإلتاحة الفرصة لمياقشة هذه التحديات 

مع حقوق المرأة، خاصة  والحلول م  قبل المؤسسات واألفراد، كما تركز الحملة على التضام 

 مشاركتها االجتماعية والسياسية واالقتصادية والدعوة إلى عالم خاٍل م  العيف ضدها.

 

 

 

وبييت أن اهتمام الجامعة األردنية بهذه المياسبة جاء م  هيا، وأن عقد الجلسة الحوارية التي تتمحور 

قضايا التيمية وتحدياتها أمام حول حقوق اإلنسان، خاصة حقوق المرأة، عيوان يحمل الكثير م  

 المجتمع المحلي ومؤسساته.

 

وتحدنثت في الجلسة الحوارية، التي أدارها عميد كلية اآلداب الدكتور مهيد مبيضي ، األميية العامة 

للجية الوطيية األردنية لشؤون المرأة المهيدسة مها علي ع  مؤشرات تمكي  المرأة في األردن في 

يية أنه حسب الدراسات كانت نسبة مشاركة المرأة اقتصاديا في سوق العمل الجانب االقتصادي، مب

، أما فيما يتعلق بالجانب السياسي، فهياك بيئة تشريعية لتشجيع انخراط المرأة في الحياة 40%

 %53السياسية، أما في الحالة االجتماعية، وحسب إحصائيات الفريق الوطيي لحماية األسرة، فإن 

التي يبلّغ عيها موجهة ضد اإلناث، مشيرة إلى أنيا بحاجة إلى توعية وتثقيف  م  حاالت  العيف

المجتمع والمؤسسات التعليمية بالميظومة القانونية الياظمة لهذا الشأن، وأن موضوع العيف األسري 

 يؤنثر على مساهمة المرأة في العمل.

 

موضوع تعزيز مشاركة المرأة أما مستشارة المعهد الديمقراطي الوطيي ريم أبو حسان، فتياولت 

سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وبييت أن الدولة االردنية قامت بتقديم التشريعات الالزمة م  أجل 

تمكي  المرأة سياسيا م  خالل تعديل القواني  والتشريعات، ميها إضافة عبارة األردنيات في الفقرة 

المادة ع  التزام الدولة بإنصاف المرأة ( م  الدستور األردني حيث تحدنثت 6( وفي المادة )6)

 وتمكييها.

 

ساعة للعمل ولرعاية أسرتها، في  42وقالت إن ميظمة العمل الدولية وجدت أن المرأة األردنية لديها 

ساعات تميحها الدول العربية لها، وساعتي  م  قبل دول العالم ، كما أن األردن قد أدخلت،  1مقابل 

ى حقها،  موضوع التخارج على التشريعات الياظمة والخاصة كي تحمي حصول المرأة  عل

 بالميراث.

 

ووضحت عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة لالنتخاب الدكتورة عبير دبابية قانون االنتخاب 

واألحزاب والتعديالت الدستورية األخيرة على قانون الهيئة المستقلة لالنتخاب، حيث أولت الهيئة 

 األحزاب السياسية ومتابعة شؤونها. العياية لطلبات تأسيس

 

mailto:pcrd@ju.edu.jo


 ــة دائرة اإلعالم والعالقات العامةالجـــــــامعــــة األردنــيــــــ                                
 األردن 44203( عمأن  263-6) 3555036( فاكس: 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

Tel: (962-6) 5355000 - 5355028 Fax: (962-6) 5300426 Amman 11942 Jordan 

pcrd@ju.edu.jomail: -E 
QF-DMPR-02.01 

2 | P a g e 

 

كما استعرضت دبابية حضور المرأة على الساحة السياسية والديمقراطية ومشاركتها في صيع 

القرار، وأبرز التعديالت واإلضافات على قانوني األحزاب السياسية واالنتخاب، موضحة أن عدد 

 .43مقعًدا، بعد أن كان عددها  45لية إلى المقاعد المخصصة لليساء )الكوتا( ازدادت في القوائم المح

 

وفي ختام الجلسة الحوارية دار نقاش بي  الحضور والمشاركات حول مستقبل المرأة األردنية وكيفية 

إتاحة فرص العمل لها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وآليات تمكي  المرأة ودور المؤسسات الرسمية 

 في هذا الشأن.

 

ة لشؤون الكليات اإلنسانية الدكتور سالمة اليعيمات المشاركي  في الجلسة وكرم نائب رئيس الجامع

 الحوارية وقدم الدروع لهم.
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 "األردنية" تعقد ندوة علمية بعنوان "طالبة الجامعة بعد التخرج: ما لها وما عليها"

 

فلسفة في كلية اآلداب في الجامعة األردنية نظم قسم ال –أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( هبة الكايد 

اليوم، بالتعاون مع ميظمة سامز السورية األمريكية الطبية، ندوة علمية بعيوان "طالبة الجامعة بعد 

 التخرج: ما لها وما عليها"، وذلك بحضور ومشاركة العي  الدكتورة ميسون العتوم.

  

ضايا اليساء ما زال فيه إشكالية كبيرة، ما يضطرنا وأكدت العتوم في حديثها أن المدخل الميهجي في ق

ألن نعيد اليظر إلى البدايات؛ فمظلمة اليساء ليست مظلمة خاصة به  فقط، بل مظلمة وط  ومجتمع 

 ونثقافة.

  

وقالت العتوم إن البُيية االجتماعية والثقافية ذات الطابع الذكوري في األردن ما زالت مهيمية على 

األردنية، حسب رؤيتها، اجتماعيا ونثقافيا وسياسيا، وإن المواطية تكم  في  تشكيل هوية المرأة

المساواة بالحقوق والواجبات في كل المضامي  والمجاالت ال على نطاق الرجل والمرأة وحسب، وإن 

 المفارقة في أدوار المرأة داخل المجتمع يمثل جزًءا م  العيف الحاصل.

  

م  فكرة أن عالقة الحدانثة باألصالة ميذ بداية القرن التاسع عشر  وأضافت أن إشكالية المرأة تيطلق

كانت ال تزال عالقة صراع ومواجهة أكثر ميها كونها عالقة حوار وتثاقف، داعية الطالبات إلى أن 

يمثل  أنفسه  بوصفه  سيدات له  مكانته  واحترامه  وكيانه  الخاص الذي يبيي شخصياته  

 العمل بعد التخرج.القوية التي يحتجيها سوق 

 

م  جهته، أشار عميد كلية اآلداب الدكتور مهيد المبيضي  إلى أن الحديث ع  العيف ضد المرأة ليس 

بالجديد، فالعيف ظاهرة موجودة وأشكالها متعددة وكثيرة، والواجب هو بذل كل الجهود م  أجل نبذ 

المجتمع م  خالل اليقاشات العلمية  كافة أنواعه، ميوها هيا بدور الجامعات المهم في تغيير وتحديث

داخل الجامعات التي ييقلها الطالب بدوره إلى أسرته، حتى تكون اللبية األساسية ألي مجتمع على 

 قدر كاف م  الوعي والثقافة.

  

بدورها، تحدنثت روان حجاوي م  ميظمة سامز السورية األمريكية الطبية ع  دور الميظمة في 

األردن م  خالل برنامج تمكي  المرأة، إضافة إلى خدمات التوعية ضد  تقديم خدمات الحماية في

 العيف المبيي على اليوع االجتماعي ألكثر م  ألفي مستفيدة م  مختلف األعمار والجيسيات.

  

 أخبار األردنية
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كما تطرق رئيس قسم علم اليفس في الجامعة األردنية الدكتور أحمد الشيخ إلى أهمية تكثيف 

مع المعيية بتقديم الخدمات اليفسية بمستوياتها المختلفة، وضرورة الشراكات مع مؤسسات المجت

 العمل معا ضم  ميظومة واحدة لضياغة أفضل المخرجات للصحة اليفسية على مستوى المجتمع.

  

يوما إلنهاء العيف ضد المرأة، أدارتها  46هذا واشتملت اليدوة على جلسة حوارية بمياسبة حملة 

ييكي لدى ميظمة سامز فاطمة العابدي، وتحدنثت بها السيدات نور بركات أخصائية علم اليفس اإلكل

 وهالة الحمد وفداء العملة.
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 تخريج طلبة الفصل األول من برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها

 

اللغة، لوحات فيية فلكلورية تجاوزت عقبة  –أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( سهى الصبيحي 

وبرهيت عمق الروابط التي تجمع طلبة برنامج اللغة العربية للياطقي  بغيرها، أولئك القادمي  م  

حدنثًا  ٢٢٢٢-٢٢٢٢شتى بقاع العالم، جاعلة م  حفل تخريج فوج الفصل األول م  العام الدراسي 

 مميًّزا.

 

بية وأساتذة المركز، وامتأل برنامج الحفل، الذي حضره مدير مركز اللغات الدكتور سامي عبا

بعروٍض تمثيلية وغيائية وشعرية، تياولت الفلكلور والثقافة والحضارة العربية والتقاليد الشعبية 

 والدبكة األردنية واألرميية وغيرها.

  

وقال عبابية لدى افتتاحه الحفل "نفخر بكم وبهذا الفوج الجميل الذي عايََشيا خالل هذا الفصل، ونمتلئ 

لجمع الغفير، وأرحب بكم دائًما في مركز اللغات والجامعة األردنية واألردن؛ بلدكم سعادة بهذا ا

 الثاني".

  

ودعا عبابية الطلبة الخريجي  أيًضا إلى البقاء على تواصل دائم مع المركز، وأن يكونوا سفراء 

ز كفيٌل بأن للجامعة في بلدانهم، مشيًرا إلى أن التعايش اللغوي والثقافي الذي اختبروه في المرك

 تتجاوز صلتُهم به وبمدرسيهم تعلَُّم اللغة إلى ما هو أعمق وأشمل م  ذلك.

  

وقد شهد الحفل فقرات شعرية قدمها طلبة م  المستويات المتقدمة، حيث قرأت الطالبة األلمانية 

ميليييا  مرغريتا مقطعا م  قصيدة "أرَخْت عّماُن جدائلَها" للشاعر حيدر محمود، بييما ألقت الطالبة

م  جمهوريّة أرميييا مقاطع م  قصيدة "سالم على الدنيا" لإلمام الشافعي، فيما أدهش الطالب يوسف 

 الحضور بقصيدة األصمعي "صوت صفير البلبل".

  

شاطات وتخلل الحفَل َعرُض فيديو لحياة الطلبة الجامعية ودراستهم للغة العربية في المركز والي

التعليمية والثقافية والرحالت التي قاموا بها، فيما أبدعت مجموعة م  الطالبات بأداء أغيية "صبّوا 

 القهوة وصبّوا الشاي"، في الوقت الذي أّدى طلبة آخرون أغيية "حلوة يا بلدي" بصوت ُملهم.

  

عبروا فيها ع  سعادتهم وقُبَيل توزيع الّشهادات، ألقى عدد م  الطلبة كلمات نيابة ع  الخريجي ، 

الغامرة بالوقت الذي قضوه في رحاب المركز والجامعة، والمستوى الذي وصلوا إليه في تعلم اللغة 

 العربية بجهود أساتذتهم، وبفضل اليشاطات الثقافية اليوعيّة التي دأب المركز على تيظيمها لهم.

 أخبار األردنية
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 ديمية الطيران الملكية األردنية تُبرمان مذكرة تفاهم مشتركالجامعة األردنية وأكا

 

أبرمت الجامعة األردنية وأكاديمية الطيران الملكية  –أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( سهى الصبيحي 

األردنية اليوم األحد مذكرة تفاهم لتطوير تعاون مشترك في مجال التدريب والتأهيل العملي لطلبة 

 ي الجامعة.كلية الحقوق ف

 

وتهدف المذكرة، التي وقعها ع  الجامعة رئيسها الدكتور نذير عبيدات وع  األكاديمية مديرها 

الدكتور الطيار محمد فياض الخوالدة، إلى تعزيز معارف طلبة كلية الحقوق في الجامعة بالجوانب 

جامعة بمحاضري  العملية القانونية الخاصة بمجال تشريعات الطيران واليقل الجوي، وتزويد ال

متخصصي  في الجوانب العملية المتعلقة بهذا المجال لغايات المشاركة في محاضرات مادة قانون 

 اليقل التي تدرس في الكلية.

  

وأشار عبيدات، قبيل توقيع المذكرة، إلى أهمية امتالك طلبة كلية الحقوق للكفايات المعرفية حول 

طيران المدني والتجاري، معربًا ع  سعادته ببياء تعاون مع التشريعات القانونية الجوية وقانون ال

 األكاديمية، ومرحبًا بتوقيع هذه المذكرة التي ستحقق مصلحة مشتركة لكال الطرفي .

  

م  جهته، قال الخوالدة إن األكاديمية تسعى م  خالل المذكرة إلى تعزيز دورها في خدمة المجتمع 

ي بتشريعات الطيران واليقل الجوي، معربًا ع  أمله في أن المحلي، م  خالل نشر الوعي القانون

 تكون هذه المذكرة باكورة لمزيد م  التعاون مع الجامعة األم.

  

وفي ختام حفل التوقيع، الذي حضره عميد كلية الحقوق الدكتور محمد أمي  الياصر، اتفق الطرفان 

 رية والتكريمية.على توسيع التعاون بييهما مستقبال وتبادال الدورع التذكا

 

 

 

 

 

 

 

 

 أخبار األردنية / الدستور
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"كلية التمريض" في "األردنية" تستضيف الدكتورة سوسن المجالي ضمن سلسلة لقاءات 

 "حكاية خريج"

 

استضافت كلية التمريض، بتيظيم م  مكتب متابعة  –أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( قصي الطراونة 

ة سوس  المجالي، لمشاركة تجربتها ومسيرتها المهيية بعد التخرج، خريجي كلية التمريض، الدكتور

 وذلك ضم  سلسلة "حكاية خريج".

  

وتحدنثت المجالي ع  مراحل حياتها الجامعية في "األردنية"، وسبب اختيارها لتخصص التمريض 

صص بوصفها قادمة م  عائلة طبية؛ فوالدها طبيب ووالدتها ممرضة، ما دفعها لدراسة هذا التخ

رغم عدم انتشار نثقافة عمل اإلناث في مهية التمريض في ذاك الزم ، الفتة إلى تشجيع والدها دولة 

الدكتور عبد السالم المجالي، الذي أسس كلية األميرة ميى للتمريض، لها ولإلناث لخوض غمار هذه 

 المهية العظيمة.

  

التدريب في مستشفى الجامعة األردنية كما تحدنثت المجالي ع  المواد التي كانت تُدّرس في الكلية و

والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الحكومية ومخيمات الالجئي ، ساردة مراحل عملها بعد 

التخرج ومواكبتها لتطور التمريض في األردن التي تُعّد م  أوائل الدول العربية في الطب 

 والتمريض.

  

ريج عثمان إن جلسة اليوم تُعّد جزًءا م  جلسات بدورها، قالت عميد كلية التمريض الدكتورة أ

حوارية مع أبرز الخريجي ، تعكف الكلية على إقامتها إلتاحة الفرصة للطلبة للتواصل مع الخريجيي  

وتبادل الخبرات م  خالل مشاركة التجارب والمسيرة المهيية بعد التخرج مع الطلبة الحاليي  

 بمختلف درجاتهم األكاديمية.

  

بأن هذه الجلسات التي يعرض فيها الخريجون نبذة ع  مسيرتهم العلمية والعملية وأهم  وأضافت

إنجازاتهم على المستوى المهيي وأبرز ما قدموه خدمة للمجتمع والمهية سوف تُونثّق لتوضع على 

 تبويب خاص سيُستحدث لهذه الجلسات على صفحة الكلية الرسمية.

 

حث في كلية التمريض في الجامعة األردنية بعد تخرجها عام ويُذكر أن المجالي عملت مساعدة با 

، واستمر عملها في الكلية ذاتها حتّى ترقّت لرتبة 4250، نثم مدّرسة في كلية التمريض عام 4254

 . 3555، نثم أستاذ مشارك عام 4224أستاذ مساعد عام 

 

، 4222ة األردنية عام وإلى جانب عملها األكاديمي، شغلت ميصب مديرة مكتب خدمة مجتمع الجامع

، وم  بي  المياصب األخرى التي 3546 -3545وأمي  عام المجلس األعلى للسكان بي  عامي 

 أخبار األردنية 
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تولّتها، عمدت على إدارة برنامج التمريض في كلية شؤون الطالبات وكلية دار الحكمة في المملكة 

، ونائبة المديرة ، ومديرة معهد الملكة زي  الشرف3545و 3553العربية السعودية بي  عامي 

 3545التيفيذية للتخطيط االستراتيجي في الصيدوق األردني الهاشمي للتيمية البشرية بي  عامي 

 .3545و

 

أكتوبر  - 3546كما شغلت المجالي ميصب عضو مجلس األعيان في مجلس األمة األردني ، سبتمبر 

3535 
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 م زيارة علمية إلى بورصة عمانكلية األعمال في "األردنيّة" تنظ

 

نظّمت كلية األعمال في الجامعة األردنية، ممثلة بقسم المحاسبة،  -أخبار الجامعة األردنية )أ ج أ( 

بوصفها مؤسسة مستقلة ال تهدف إلى  4222زيارة علمية الى بورصة عمان التي تأسست عام 

 ظًّما لتداول األوراق المالية في األردن. الربح، ومصّرًحا لها بمزاولة العمل باعتبارها سوقًا مي

  

  

وقد جرى، أنثياء الزيارة، تعريف الطلبة بعمل هيئة األوراق المالية ومركز إيداع األوراق وبورصة 

عمان، إلى جانب التعريف بمجاالت األسواق المالية وأنواع األوراق المالية في سوق عمان المالي، 

 المستخدمة في األسواق المالية.  XBRLلغة الـوأشكال التطبيق اليظري والعملي ل

  

  

بدوره، أكد عميد كلية األعمال الدكتور رائد مساعدة بيي ياسي  على ضرورة تيظيم زيارات علمية 

لمؤسسات القطاع العام والخاص، لالطالع على الواقع العملي ولمواكبة متطلبات سوق العمل، مشيًرا 

الجامعة الموجهة لخدمة المجتمع المحلي، والعمل على عقد  إلى أهمية إشراك الطلبة في أنشطة

اليدوات العلمية وورش العمل المتخصصة التي ترفع م  كفاءة ميتسبيها وتكسبهم مزيًدا م  المعارف 

 وتمكيّهم م  أداء العمل على الوجه األمثل. 

  

  

لبة باألنشطة الميهجية وأّكد رئيس قسم المحاسبة الدكتور غالب أبو رمان على ضرورة مشاركة الط

 والالميهجية، الفتًا إلى أهمية ربط العلوم المكتسبة والمهارات الحياتية بالحياة العملية. 

  

  

م  جانبه، أكد مدير وحدة الشؤون المالية وعضو هيئة التدريس في قسم المحاسبة الدكتور حمزة 

دهم وتوجيههم نحو المسار التعليمي الموالي على أهمية مد جسور التواصل بي  القسم وطلبته، وإرشا

 الصحيح، والتشبيك الهادف مع المؤسسات المالية المتخصصة. 

  

  

أّما مساعدة عميد الكلية لشؤون الطلبة الدكتورة نورة موسى اللوزي، فبيّيت أّن الكليّة مستمّرة في 

الفاعلة في خدمة  نهجها القائم على عقد أنشطة الميهجية هادفة لطلبتها، وحثّهم على المشاركة

 المجتمع، ضاربةً المثاَل بالتواصل الدائم في السيوات القادمة مع بورصة عمان.
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 انخفاض أعداد كليات المجتمع وعضوات التدريس وارتفاع بالطلبة الوافدين

 

العام الدراسي  أظهرت احصائيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول واقع التعليم العالي بداية

( مقارنة مع بداية العام الدراسي الماضي، انخفاضا في اعداد 3535 – 3533الجامعي الحالي )

كليات المجتمع، وفي نسبة اإلناث أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي، وزيادة في 

ض أعداد المؤسسات أعداد المؤسسات التعليمية االجيبية التي تعترف بها الوزارة، فضال ع  انخفا

 التعليمية العربية.

كما أظهرت زيادة ملحوظة في أعداد الطلبة الوافدي  الدارسي  في مؤسسات التعليم العالي االردنية 

 لهذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وأظهرت بيانات الوزارة أن مجموع الطلبة على مقاعد الدراسة في الجامعات االردنية في جميع 

، % 15في الجامعات الرسمية، يشكلون ما نسبته  316332، ميهم 512553الى  الدرجات وصل

، فيما كان العام خالل العام الدراسي الماضي لجميع % 31في الجامعات الخاصة بيسبة  453106و

 في الخاصة. 20632ميهم في الجامعات الرسمية و  335451طالبة وطالبا،  500126الدرجات 

ناث على مقاعد الدراسية في الجامعات االردنية على عدد الطلبة الذكور وتفوق عدد الطالبات األ

 466532، فيما بلغ عدد الطالب الذكور % 36بيسبة  343616العام الحالي إذ بلغ عدد الطالبات 

، واستمر هذا التفوق مع بقاء نفس اليسبة، اذ كانت أعداد الطالبات م  اإلناث العام % 00بيسبة 

 يسبةب 420544الماضي 

 .% 00طالبا بيسبة  435153، فيما كان عدد الذكور % 36

 45516، ميهم 04555وييعكس االمر في كليات المجتمع المتوسطة التي يبلغ عدد الطلبة فيها 

 06طالبة يشكل  ما نسبته  46335ميهم  53610طالبة، فيما كان مجموع الدارسي  العام الماضي 

%. 

تساؤال حول مدى الحاجة لهذا العدد الكبير م  مؤسسات التعليم  ويطرح خبراء في التعليم العالي

جامعات وهو نفس عدد الجامعات العام  45العالي في البالد، اذ يبلغ عدد الجامعات الرسمية 

، فضال ع  46جامعة فيما كان العام الماضي  45الماضي، فيما زاد عدد الجامعات الخاصة ليبلغ 

قليمية واحدة، وتسع كليات جامعية، فيما كان العام الماضي سبع جامعتي  بقانون خاص وجامعة ا

 كلية. 03بعد ان كان  52كليات، وانخفض عدد كليات المجتمع المتوسطة الى 

، 44655ووصل مجموع عدد اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات بداية العام الدراسي الحالي 

معات الخاصة، فيما كان كان بداية العام في الجا 5253في الجامعات الرسمية، و  1156ميهم 

في الخاصة، وارتفعت  5536عضوا في الجامعات الرسمية و 5544عضوا ميهم  44561الماضي 

 .% 36وانخفضت نسبة االناث ميهم الى  % 10نسبة المدرسي  م  الذكور الى 

فيما  % 13ماضي وكانت نسبة الذكور م  مجموع اعضاء الهيئة التدريسية بداية العام الدراسي ال

 .% 35كانت نسبة االناث 

 الغد
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ووصل عدد الطلبة العرب واألجانب الذي  التحقوا حديثاً للدراسة في مؤسسات التعليم العالي األردنية 

 44543في جميع البرامج والتخصصات والدرجات إلى  3535/  3533بداية العام الجامعي الحالي 

  العدد الذي التحق بداية العام الماضي، ليرتفع العدد ( ع4355طالباً وطالبة بزيادة بلغت قرابة )

في مؤسسات التعليم  42535دول توزعوا بي   452( طالباً وطالبة م  04535اإلجمالي لهم إلى )

 طالباً وطالبة. 33021العالي الرسمية، في حي  يدرس في مؤسسات التعليم العالي الخاصة 

الطلبة الوافدي  جاء نتيجةً لتميز األردن في العديد م  وأكدت الوزارة أن هذه الزيادة في أعداد 

المزايا والفرص التي يمك  البياء عليها واستثمارها في هذا المجال، ميها السمعة المتميزة، وجودة 

مخرجات التعليم العالي، وتوفر األم  واألمان، باإلضافة إلى عدد م  العوامل السياسية واالجتماعية 

 عتبر جاذبة للطلبة الوافدي .واالقتصادية التي ت

كما أكدت الوزارة على الفوائد المتحققة م  زيادة أعداد الطلبة الوافدي  الدارسي  في الجامعات 

األردنية على االقتصاد الوطيي، إضافةً إلى الفوائد المتحققة للجامعات حيث إن الزيادة تساهم في 

مل على تعزيز االنطباع اإليجابي ع  األردن تحسي  موقع الجامعات ضم  التصييفات العالمية، وتع

والدراسة فيه، واالستفادة م  الطلبة الوافدي  كسفراء لبلدانهم في عمليات الترويج للجامعات األردنية 

 عيد عودتهم إليها، إضافةً إلى األنثر االقتصادي الكبير على مختلف القطاعات في المملكة.

لجميع مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة للعمل على وأضافت أن الزيادة كذلك تعتبر دافعاً 

استقطاب مزيد م  الطلبة العرب واألجانب م  خالل استحداث وطرح تخصصات جديدة مطلوبة في 

أسواق العمل اإلقليمية والخاصة، وتفعيل وإنشاء وحدات معيية بشؤون الطلبة الوافدي  واستقطابهم، 

 وسائل المتاحة.والترويج للجامعات عبر كافة ال

وكانت الوزارة، وبالتعاون مع هيئة تيشيط السياحة، الشريك االستراتيجي للوزارة، في مجال السياحة 

التعليمية واستقطاب الطلبة الوافدي ، أطلقت مؤخراً حزمة م  اإلجراءات والترتيبات الموجهة للطلبة 

تي تخدم هؤالء الطلبة وتحقق مصلحتهم، الوافدي  الدارسي  في مؤسسات التعليم العالي األردنية، وال

 وتزيد م  استقطابهم للدراسة في مؤسسات التعليم العالي األردنية.

كما قامت الوزارة والهيئة بإعداد خطة تيفيذية الستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدي  للدراسة في 

عالن ع  تفاصيلها بعد (، والتي سيتم اإل3531-3535مؤسسات التعليم العالي في األردن لألعوام )

 إقرارها م  مجلس الوزراء.

دول حول  456الف طالبة وطالبا م   55أما في العام الماضي فكانت اعداد الطلبة الوافدي  نحو 

 العام.

في  4531تخصصا، ميها  4523ويدرس جميع الطلبة االردنيي  والوافدي  بداية العام الحالي في 

في كليات المجتمع، فيما كان عدد  424عات الخاصة، وفي الجام 610الجامعات الرسمية، و

في الجامعات  610في الجامعات الرسمية، و 4531تخصصا ميها  4516التخصصات العام الماضي 

 تخصصا. 413الخاصة، بييما بلغ عدد التخصصات في كليات المجتمع 

راكدة، ويخفض ويعيد مجلس التعليم العالي كل فصل دراسي اليظر في التخصصات المشبعة وال

اعداد الطلبة المقبولي  في هذه التخصصات، وال يوافق في نفس الوقت على فتح تخصصات راكدة 

 ومشبعة.

ميها في الجامعات  34تخصصا،  25ووافق المجلس في العام الدراسي الحالي على استحداث 

 في كليات المجتمع. 46في الخاصة، و 64الرسمية، و

قيقة حول أعداد الطلبة االردنيي  والوافدي  في مؤسسات التعليم العالي وفيما تتوفر قاعدة بيانات د

األردنية تجد الوزارة صعوبة في معرفة ارقام دقيقة ع  اعداد الطلبة االردنيي  في الخارج، ال سيما 

في الدول التي ال يوجد لألردن سفارات أو قيصليات فيها، فضال عدم تواصل بعض الطلبة مع 

 صليات والملحقي  الثقافيي  في البالد التي يوجد معها تمثيل دبلومسي.السفارات والقي
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وتعمل لجية االعتراف والمعادلة في وزارة التعليم العالي على إعادة اليظر باالعتراف بمؤسسات 

التعليم العالي في الخارج بياء على التغذية الراجعة ومستوى خريجي هذه الجامعات والمالحظات 

 ة حولها.التي ترد للوزار

عربية،  355، ميها 5503ويبلغ عدد المؤسسات التعليمية غير األردنية التي تعترف بها الوزارة 

 أجيبية. 5555ميها عربية، و 553مؤسسة،  5553مؤسسة أجيبية، فيما كانت العام الماضي  5530و
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 محطة العلوم البحرية

 

 د. محمد حسين بريك

 

كمعهد ابحاث مشترك بي  الجامعة االردنية وجامعة  4215حرية في عام تأسست محطة العلوم الب

 اليرموك على الشاطئ الجيوبي لمديية العقبة بهدف دراسة الحياة البحرية في خليجها.

 

كطالب علوم حياتية في كلية العلوم في جامعة اليرموك  4220كيت قد زرت المحطة الول مرة عام 

البيئة التي يدرسها طالب السية الرابعة. زرنا خالل الرحلة ميطقة ضم  رحلة علمية كجزء م  مادة 

صحراوية قريبة م  العقبة للتعرف على اليظام البيئي فيها، وقضييا الجزء الثاني م  الرحلة في 

المحطة وفيها تعرفيا على انواع الحياة البحرية الموجودة في خليج العقبة م  خالل "األكواريم او ما 

 حياء البحرية". في وقتها كانت رحلة علمية مفيدة وذات قيمة مضافة.يسمى معرض اال

 

ميذ سيوات قليلة قررنا كعائلة ان نتعرف على وطييا الجميل، ولذلك زرنا اماك  مختلفة في االردن. 

وللعقبة نصيب م  ذلك حيث نقضي عطلة نهاية اسبوع في شهر تشري  اول او تشري  نثاني م  كل 

ة. وكيوع م  تيويع اليشاطات خالل الرحلة، زرنا قبل ايام محطة العلوم عام في رحاب العقب

 البحرية، وهذه هي زيارتي الثانية لها حيث كانت االولى قبل ما يقرب م  نثالنثي  عاما.

 

يلفت  4220عاما؛ معرض االحياء البحرية الذي كان في عام  55مرافق المحطة على حالها ميذ 

وعة م  األحواض الزجاجية البائسة فيها القليل م  الكائيات الحية. ولم انتباه الزوار تحول الى مجم

يوفق التطوير في توفير ارضية مستوية وال اضاءة مياسبة لمعرض العلوم البحرية وحتى اللوحات 

 التعريفية المرافقة لالحواض الزجاجية لم تيفذ باتقان وتخلو م  اي لمسة جمال.

 

م دخول وال ضير في ذلك، وهي رسوم مخفضة للزائر االردني على زوار المعرض ان يدفعوا رس

تبلغ دييارا واحدا وغير ذلك لغير االردني، ويتوقف دور كادر المحطة على بيع التذاكر حيث ال 

 وجود لموظفي  داخل المعرض لمساعدة الزوار في التعرف على محتوياته.

 

على المستوى المحلي واالقليمي، وم   الجامعة االردنية وكذلك اليرموك م  الجامعات المرموقة

المؤكد انهما تبذالن جهودا كبيرة لترتقيا على المستوى العالمي. المحطة البحرية على الحال الذي 

 آلت اليه ال تشكل رافعة لرقى الجامعة االردنية وجامعة اليرموك بل هي على العكس م  ذلك.

 

را مهما في دراسة الحياة البحرية في خليج العقبة، محطة العلوم البحرية في السابق قد تكون لعبت دو

ولكيها االن يجب ان تخرج م  الخدمة اليوم وقبل الغد، وهي االن ال تليق ال بالجامعة االردنية وال 

 بجامعة اليرموك وال بالعقبة كميطقة جذب سياحي.

 

 عمون
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ى المواصفات العالمية زرت المحطة قبل ايام ولكييي ل  ازورها مجددا ما لم يتم تجديدها وحسب اعل

الخاصة بهذا الشأن، وكذلك ال انصح ايًا كان بزيارتها غير اصحاب القرار ولهدف واحد فقط وهو 

 اتخاذ القرار باخراجها م  الخدمة حتى تتوفر الظروف العادة بيائها.
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 والعراقرئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم يبحث التعاون الجامعي بين األردن 

 

بحث رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم ظافر الصرايرة ببغداد، األحد، مع وزير التعليم العالي 

 والبحث العلمي بالعراق نعيم العبودي، التعاون بي  جامعات البلدي .

 

وقالت وزارة التعليم العالي العراقية في بيان، إن "الصرايرة ناقش مع العبودي، آفاق التعاون بي  

مؤسسات التعليمية األردنية والعراقية، وفق المسارات األكاديمية المستيدة إلى معايير الجودة ال

 واالعتماد الجامعي".

 

وأعرب الصرايرة، ع  رغبة األردن بتطوير التبادل الثقافي بي  البلدي ، والتيسيق بشأن الزماالت 

 معات البلدي .والميح الدراسية المتبادلة، بما يعزز مياخات التعاون بي  جا

 

م  جانبه أكد العبودي، أن الجامعات العراقية تتوافر على إمكانات علمية وبشرية تراعي 

 المستحدنثات والمتغيرات في مجاالت التعليم المختلفة، سيما ما يتعلق بالتعليم الطبي.

 

 

 المملكة 
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