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  اء یبحثون أسرار تجارب الحضارات القدیمة في تقنیات المیاهخبر
 

ِمت في البحر المیت  -سناء الصمادي ُت اخت
أول أمس فعالیات أعمال المؤتمر الدولي 
الخامس "تقنیات المیاه والمیاه العادمة في 
الحضارات القدیمة" الذي نظمتھ الجامعة 
األردنیة ممثلة بمركز المیاه والطاقة 

الشراكة مع جمعیة المیاه الدولیة والبیئة ب
IWA.   

  
  

وأشار مدیر مركز المیاه والطاقة والبیئة 
رئیس اللجنة التحضیریة للمؤتمر الدكتور 

 9ورقة علمیة على مدى  25خلدون شطناوي إلى أنھ خالل المؤتمر تم عرض ومناقشة أكثر من 
لحد من مخاطر الفیضانات وتطور جلسات ناقشت التجارب والخبرات العالمیة واإلقلیمیة في مجال ا

  تكنولوجیا المنشآت المائیة وأنظمة الري وتوزیع میاه الشرب وأنظمة میاه الصرف الصحي.
  
  
ً في إقلیم البتراء التنموي السیاحي   كما نُظمت جلسة خاصة بالمشاریع التي یتم تنفیذھا حالیا

  بعض الشركات الخاصة. وبمشاركة من منظمة الیونسكو والجامعة األلمانیة األردنیة و
  
  

وأبرزت أوراق العمل كیفیة االستفادة من النظم التي استخدمت في الماضي للحمایة من الفیضانات 
لتطویر أنظمة المیاه الحدیثة، واالستفادة من تجارب األنباط ببناء منشآت تحویلیة وسدود لحمایة 

ة وخبرات سنوات طویلة مكنھم من المنطقة من الفیضانات وكانت تلك األعمال مبنیة على التجرب
  الوصول إلى حل مستدام.

   
  

وتدارس المشاركون في المؤتمر دور قطاع المیاه على مر العصور في حیاة المواطن وخدمة 
المجتمع المحلي من خالل نشر الوعي بین المواطنین وتعریفھم بمصادر المیاه وسبل ترشید 

ً عن مناقشة سبل االرتقاء  بقطاع المیاه من خالل التشریعات والتنظیمات الالزمة استھالكھا، فضال
  وتحدید اآللیات المناسبة.

  
  

وقال شطناوي إن المشاركون توصلوا من خالل المؤتمر إلى جملة من النتائج كان أبرزھا  مساھمة 
في دراسة أنظمة المیاه المختلفة القدیمة في فھم النشاطات االقتصادیة والنمط االجتماعي ودور المیاه 

تطور الحضارات، وضرورة وجود توازن بین وفرة المیاه والطلب علیھا، االستفادة من بعض 
األنظمة القدیمة لتوفیر مصادر میاه مستدامة لبعض المناطق في العالم، واستغالل األنظمة الحدیثة 

 امعةأخبار الج

   /عمون/بتراأخبار األردنیة/الحقیقة الدولیة/الوقائع
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یاه، واستغالل ومقارنتھا بالطرق القدیمة لتقییم آثار اإلدارة المحلیة والتغیر المناخي على مصادر الم
األنظمة الحدیثة ومقارنتھا بالطرق القدیمة لتقییم آثار اإلدارة المحلیة والتغیر المناخي على مصادر 

  المیاه.
  
  
  
  

وعلى ھامش أعمال المؤتمر تم تنظیم رحلة إلى مدینة البتراء األثریة لمجموعة من المشاركین 
  في منطقة البتراء وتطورھا عبر العصور.واطلعوا خاللھا على أنظمة المیاه المختلفة الموجودة 

  
  
  

وفي ختام جلسات المؤتمر العلمیة كّرم رئیس اللجنة التحضیریة الدكتور خلدون شطناوي المتحدثین 
  الرئیسیین في المؤتمر وأعضاء اللجنة التحضیریة والمشاركین.
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  طلبا مرشحا للقبول على "الموازي" في "األردنیة" 4279

ادر في الجامعة االردنیة أن عدد المرشحین للقبول على البرنامج "الموازي" علمت "عمون" من مص

  .طلبا 4279في الجامعة االردنیة بلغ 

في المئة، فیما كان أدنى معدل  98.8ووفق المصادر، فإن أدنى معدل قبول طب على الموازي كان 

  في المئة. 97.9على برنامج الموازي للجامعة االردنیة لطب االسنان 

  عمون
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  مركزا الدراسات في الجامعة االردنیة وكوثر في تونس ینظمان ندوة حول المراة القیادیة في جرش

نظم مركز دراسات المراة في 

الجامعة االردنیة ومركز كوثر 

للدراسات والبحوث في تونس   

بالتعاون مع المنتدى الفدرالي في 

كندا وجمعیة النشمیة لتنمیة المراة 

م  جلسة حواریة بعنوان " التحدیات والفرص امام المرأة القیادیة " في منزل والطفل الخیریة الیو

   . عضو مجلس بلدیة جرش عفاف النظامي

ة والطفل  االردنیة  التي افتتحت فعالیات الجلسة اھمیة واكدت  رئیسة جمعیة النشمیة لتنمیة المرا

مشاركة المرأة االردنیة في جمیع المجاالت وتعزیز أدائھا في مختلف المجاالت خصوصا األدوار 

  .والمناصب القیادیة

وثمنت دور مركز دراسات المراة في الجامعة االردنیة  في اقامة االنشطة والبرامج الھادفة للمرأة 

  . ع المحلیبین في مجتمعاتھا المحیطة او المناطق االخرى في محافظات المملكةوالمجتم

  . ایام للفئات العمریة المختلفة ولكال الجنسین 3وقالت النظامي ان ھذا یقام على مدار 

واكدت مدیرة مركز دراسات المراة في الجامعة االردنیة الدكتورة میسون عتوم على اھمیة مشاركة 

اة العامة وخصوصا في اماكن صنع القرار، مستعرضة مفھوم  القیادة وأھمیتھا للمرأة المرأة في الحی

   واالستراتیجیات التي یجب اتباعھا لتحقیق القیادة الحقیقیة والمساھمة في تحقیق المساواة بین الجنسین

  الكترونيالدستور 
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بادل واشارت الدكتورة العتوم  الى ان الھدف من الجلسة الحواریة اكتساب الخبرات والمعارف وت

   الخبرات  وتجاوز التحدیات التي تواجھ المرأة في جمیع المجاالت

واكد منسق الجلسة الحواریة عادل النظامي على ان جمعیة مركز الدراسات ینفذ  البرامج واالنشطة  

التي تعزز دور المرأة مبینا ان الجلسة اشتملت على حوار ونقاش مع عدد من السیدات القیادیات 

لھن الى مراكز صنع القرار   وان المرأة تشكل نصف القوة البشریة في المجتمع الناجحات ووصو

  .وساھمت بدور إیجابي في عملیة التنمیة

وفي نھایة الجلسة التي شارك فیھا مدیر التعاون المھندس عمر الفقیھ ومساعد مدیر االحوال المدنیة 

المحلیة ومشاركین من  ثابت عمر  واعضاء من مجلس بلدیة جرش وناشطات في المجتمعات

المجتمعات المحلیة   تم فتح باب الحوار والنقاش حول تعزیز دور المرأة القیادیة وكیفیة تجاوز 

  التحدیات التي تواجھھا  .
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  إطالق مسابقة تكنولوجیا زراعیة ریادیة للجامعات

ق مسابقة وطنیة أعلن مركز مركز االبتكار والریادة ان الثالث عشر من تشرین األول ھو موعد إطال

وھي مسابقھ تعنى بالریادة في مجال التكنولوجیا ) Competition Agritech) تحت عنوان

   .الزراعیة على مستوى المملكة

وجاءت ھذه المسابقة اشارة الى التعاون المشترك بین الجامعة االردنیة ممثلة بمركز االبتكار 

ً لمدة اربعة اسابیع یشارك فیھ طلبة والریادة ومنظمة سبارك الھولندیة، حیث تتضمن برن ً تدریبیا امجا

وخریجو الجامعات الرسمیة الحكومیة والخاصة على مستوى المملكة وذلك الكسابھم المھارات 

والمعارف الخاصة بخطط االعمال وانشاء المشاریع الصغیرة وتحویل االفكار الى افكار ریادیة قابلة 

  لمجال الزراعيللتطبیق على ارض الواقع وتحدیدا في ا

دینار الفضل مشاریع  2500كما سیضم البرنامج في نھایتھ فرصة الفوز بجوائز مالیة تصل الى  

   .ریادیة زراعیة

وفي السیاق اشار مدیر مركز االبتكار والریادة الدكتور اشرف بني محمد إلى ان فكرة ھذه المسابقة 

اعي على استثمار افكارھم الریادیة في جاءت لتشجیع الشباب والطلبة المھتمین في القطاع الزر

   .قطاعات تكنولوجیا الزراعة وتحویلھا الى مشاریع ناجحة تدعم االفراد والجماعات في المجتمع

وأكد أن الجامعة ممثلة بمركز االبتكار والریادة تدعم باستمرار مبادرات الطلبة والشباب من المجتمع 

تحتضن الجامعة برامج ومسابقات متنوعة على المستوى المحلي السیما ذات األبعاد الریادیة حیث 

الوطني والتي تعنى باالبتكار والریادة بھدف تحفیز الشباب على تنمیة التفكیر اإلبداعي والخروج 

   .بمشاریع نوعیة قابلة للتنفیذ

  الرأي الكتروني
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 یشار الى ان جمیع الفرق المشاركة من الطلبة ستخضع أعمالھا للتحكیم أمام نخبة من المحكمین من

ً واجانب مختصین في قطاعات الریادة واالعمال  القطاعات المختلفة وسیضم البرنامج خبراء عربا

وحث بني محمد الطلبة من مختلف الجامعات على المشاركة في المسابقة، مبینا أنھا  .والزراعة

  .فرصة غنیة للشباب نحو االنخراط في مشاریع اعمال خالقة واالنطالق نحو الریادة
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  البحث العلمي واإلحصاء" في كتاب للسعود والجادريمفاھیم "

ً كتاب "المدخل إلى مفاھیم البحث العلمي واإلحصاء" ألستاذ السیاسات والقیادة  صدر حدیثا

التربویة بالجامعة األردنیة، وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي األسبق األستاذ الدكتور راتب 

المھني والتقني، عمید البحث العلمي والدراسات العلیا في السعود، باالشتراك مع أستاذ التعلیم 

  .جامعة عمان العربیة األستاذ الدكتور عدنان الجادري

ویعد ھذا الكتاب بمثابة إثراء وإضافة نوعیة لتجسید جوھر العالقة والتفاعل المتبادل بین العلمین 

  .تائج البحث العلميوالتمازج المضموني بما یحقق تأثیرات ایجابیة في موضوعیة ودقة ن

ً في إطار تنظیمي متتابع 305ویضم الكتاب الذي یقع في ( ً وافیا ) صفحات من القطع المتوسط، شرحا

ً یعمق الفھم السلیم والتطبیق  ومنطقي ومتكامل لكل ما یتصل بالمفاھیم من الناحیة النظریة، وشرحا

  .الواعي والمبسط في تطبیقات البحث العلمي بمناھجھ المختلفة

ویأتي إصدار ھذا الكتاب لرفد المكتبة العربیة بمصدر مرجعي یجمع بین مفاھیم علمي البحث العلمي 

  .واالحصاء لیقدم شرحا وافیا ومفصال نظریا واجرائیا

ویذكر أن الدكتور السعود حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة كالفورنیا ومتخصص في اإلدارة 

العالي والبحث العلمي ، والدكتور الجادري، حاصل على درجة التربویة وشغل منصب وزیر للتعلیم 

الدكتوراه من جامعة وسكنسن / مادیسون الوالیات المتحدة االمریكیة، ومتخصص في مناھج التعلیم 

  مؤلفات تعنى بالبحث العلمي واإلحصاء. 6المھني والتقني، وللجادري 

  المدینة نیوز
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  یةطالبا في الجامعات االردنیة الرسم 51748قبول 

 51748بلغ عدد الطلبة الذین تم قبولھم في الجامعات االردنیة الرسمیة ضمن قائمة القبول الموحد 

   .طالبا وطالبة

وقالت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي في بیان صحفي صدر عنھا الیوم االحد، ان عدد الطلبة 

 4566، وفي مؤتة 9083الیرموك  طالبا وطالبة، وفي 8236الذین قبلوا في الجامعة االردنیة بلغ 

  . طالبا وطالبة

في  5564طالبا وطالبة في جامعة العلوم والتكنولوجیا، و 4247وأضافت الوزارة انھ تم قبول 

 1804في الحسین بن طالل و 3112في البلقاء التطبیقیة و 9844في آل البیت و 3499الھاشمیة و

  لوم االسالمیة العالمیةطالبا وطالبة في الع 1793في الطفیلة التقنیة و

 شؤون جامعیة ومحلیة

  2/صدى الشعب ص:1/السبیل ص:7الدستور ص:بترا/
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  %99% و 97"القبول الموحد": معدالت القبول لتخصص الطب تراوحت بین 
  

% بحدھا األدنى 97أظھرت نتائج القبول الموحد أن معدالت القبول لتخصص الطب تراوحت ما بین 
  % بحدھا األعلى.99و
  

لمجلس التعلیم العالي، صباح  وبحسب األرقام التي أعلنت عنھا وحدة تنسیق القبول الموحد التابعة
% لحملة 99الیوم األحد، فإن أعلى معدل قبول في الجامعة األردنیة كان لتخصص الطب بمعدل 

شھادة الثانویة العامة األردنیة للسنة الحالیة، فیما لم یتم قبول أي طالب من حملة شھادة الثانویة العامة 
بول لتخصص االقتصاد الزراعي وإدارة األعمال األردنیة لسنوات سابقة، بینما كان أدنى معدل ق

  % لحملة شھادة الثانویة العامة األردنیة للسنة الحالیة.68.4الزراعیة بمعدل 
  

وفیما یتعلق بحملة شھادة الثانویة العامة األردنیة لسنوات سابقة، فكان أعلى معدل قبول لھم في 
% لتخصص 74.3كان أدنى معدل قبول % لتخصص دكتور الصیدلة، بینما 96.9الجامعة األردنیة 

  األراضي والمیاه والبیئة.
  

  * جامعة الیرموك:
  

% لحملة شھادة الثانویة العامة 97.5وسجلت جامعة الیرموك أعلى معدل قبول لتخصص الطب 
% لحملة شھادة الثانویة 66.4األردنیة للسنة الحالیة والسنوات السابقة، بینما كان أدنى معدل قبول 

  ألردنیة للسنة الحالیة، لتخصص تكنولوجیا معلومات األعمال.العامة ا
  

% لتخصص صیانة المصادر التراثیة وإدارتھا، لحملة شھادة الثانویة 70.4وبلغ أدنى معدل قبول 
  العامة األردنیة لسنوات سابقة.

  
  * جامعة البلقاء التطبیقیة (المركز / السلط):

  
% لتخصص الطب لحملة شھادة 97التطبیقیة / السلط، وبلغ أعلى معدل قبول في جامعة البلقاء 

  الثانویة العامة األردنیة للسنة الحالیة والسنوات السابقة على حد سواء.
  

تخصصات (إدارة موارد المیاه والبیئة، التقنیات الحیویة الزراعیة، االقتصاد) أدنى  3وحصدت 
نویة العامة األردنیة لسنوات سابقة %،فیما بلغ أدنى معدل قبول لحملة شھادة الثا65معدل قبول 

  % لتخصص الواقع االفتراضي.65.3
  

  * الجامعة الھاشمیة:
  

وكان الفتا في معدالت القبول في الجامعة الھاشمیة، ارتفاع معدل القبول لحملة شھادة الثانویة العامة 
ثانویة العامة األردنیة األردنیة لسنوات سابقة عن السنة الحالیة، حیث بلغ معدل القبول لحملة شھادة ال

  % للسنة الحالیة.97.7%، بینما بلغ 98لسنوات سابقة في تخصص الطب 
  

تخصصات، لحملة شھادة الثانویة العامة األردنیة للسنة  3كذلك تساوت المعدالت الدنیا للقبول في 
رة % لتخصصات تكنولوجیا معلومات األعمال والجیولوجیا والبیئة وإدا65الحالیة، حیث بلغت 

  /ھال أخبار6الرأي ص:
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األراضي والمیاه، فیما بلغ أدنى معدل قبول لحملة شھادة الثانویة العامة األردنیة لسنوات سابقة 
  % لتخصص الموارد الطبیعیة في األراضي الجافة.67.2

  
  * جامعة العلوم والتكنولوجیا:

  
ة %، لحملة شھادة الثانوی98.6وبلغ معدل القبول لتخصص الطب في جامعة العلوم والتكنولوجیا 

العامة األردنیة السنة الحالیة، فیما كان الفتا أیضا عدم قبول أي طالب من حملة شھادة الثانویة العامة 
األردنیة لسنوات سابقة، بینما بلغ أعلى معدل قبول لحملة شھادة الثانویة العامة األردنیة لسنوات 

  % لتخصص طب وجراحة األسنان.97.7سابقة 
  

ى معدلي قبول لحملة شھادة الثانویة العامة األردنیة الحالیة وحمل تخصص التربة والري أدن
% لحملة شھادة 80.4%، و 76.4والسابقة، حیث بلغ معدل القبول لحملة شھادة العام الحالي 

  السنوات السابقة.
  

  * جامعة مؤتة:
  

مة وتساوى الحد األعلى للقبول، وكان لتخصص الطب، في جامعة مؤتة لحملة شھادة الثانویة العا
  %.97األردنیة الحالیة وسنوات سابقة، حیث بلغ معدل القبول 

  
تخصصات الحد األدنى للقبول لحملة شھادة الثانویة العامة األردنیة السنة الحالیة (علم  4كما حصدت 

%، بینما كان 65الحاسوب، نظم المعلومات الحاسوبیة، التسویق، علم االجتماع) بمعدل قبول بلغ 
  %.65.7حملة شھادة الثانویة العامة األردنیة للسنة الحالیة أدنى معدل قبول ل

  
 2019وأظھر التقریر اإلحصائي لنتائج القبول الموحد في الجامعات األردنیة الرسمیة للعام الجامعي 

 65، أن عدد التخصصات التي كان معدل القبول التنافسي فیھا مساویا للحد األدنى المطلوب 2020/ 
  لنحو التالي:تخصصا موزعة على ا

  
  تخصصا. 48% ھي 65عدد التخصصات التي حصلت على الحد األدنى لمعدل القبول التنافسي  -
  
  تخصصات. 3% ھي 75عدد التخصصات التي حصلت على الحد األدنى لمعدل القبول التنافسي  -
  
  تخصصا. 14% ھي 80عدد التخصصات التي حصلت على الحد األدنى لمعدل القبول التنافسي  -
  

عالمات،  7-5تخصصا (كحد أقصى) ما بین  13كما كشف التقریر ارتفاع معدل القبول التنافسي لـ
  في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.

  
وبین التقریر أیضا أن عدد التخصصات التي انخفض فیھا معدل القبول التنافسي للعام الحالي عن 

  صا.تخص 190عالمة، بلغ  13.6العام الماضي، وبواقة 
  

یذكر أن وحدة تنسیق القبول الموحد أعلنت صباح الیوم األحد، نتائج القبول الموحد في الجامعات 
  الرسمیة.
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أمس السبت، عن تفاصیل جدیدة حول القبول الموحد في الجامعات األردنیة أول كما أعلنت الوحدة 

  ). 2019/2020الرسمیة للعام الجامعي (
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  لقبول بتخصص الطب یشكل مفاجأة لخبراء القبول والتسجیلالحد األدنى لمعدل ا
  

%)، مفاجأة لخبراء القبول والتسجیل، الذین  97شكل الحد االدنى لمعدل القبول في تخصص الطب (
اعتبروا ان انخفاض المعدل في جامعتي مؤتة والبلقاء التطبیقیة رغم االعداد الكبیرة للحاصلین على 

نتیجة قبول أعداد كبیرة تفوق بكثیر الطاقة االستیعابیة للجامعات  % جاء 98معدالت تزید على 
  الست التي تضم ھذا التخصص.

  
ولم تعلن وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي أعداد الطلبة المرشحین للقبول في تخصص الطب، 

  %. 99الذي كان أعلى حد أدنى لمعدل القبول فیھ في الجامعة االردنیة 
  

عدد المرشحین للقبول في الجامعات الرسمیة ضمن قائمة القبول الموحد، التي أعلنت إلى ذلك، بلغ 
  تقدموا بطلبات لوحدة تنسیق القبول الموحد. 54580طالبا وطالبة، من بین  51748نتائجھا أمس، 

  
%، فیما كان  97وكان الحد االدنى لمعدل القبول في تخصص الطب بجامعتي مؤتة والبلقاء التطبیقیة 

  %. 99على في الجامعة االردنیة، حیث وصل لـاال
  

 65.5وكان أقل حد أدنى لمعدالت القبول في تخصص اقتصاد االعمال بجامعة الطفیلة التقنیة، إذ بلغ 
وتزید ” سوء اختیار“%، في حین أظھرت نتائج القبول الموحد ارتفاع عدد الطلبة المصنفة طلباتھم 

  وطالبةطالبا  2331%، الى  90معدالتھم عن 
  

  طالبا العام الماضي. 960مقابل 
  

 289% وأكثر ولم یقبلوا في الجامعات الى  95ووصل عدد الطلبة الذین حصلوا على معدالت 
  طالبا العام الماضي. 12طالبا، مقابل 

  
وحلت جامعة البلقاء التطبیقیة، في المرتبة االولى من حیث عدد الطلبة المرشحین للقبول فیھا 

)، 4566)، مؤتة (5564)، الھاشمیة (8236)، االردنیة (9083ا جامعة الیرموك ()، تلتھ9844(
)، الطفیلة التقنیة 3112)، الحسین بن طالل (3499)، آل البیت (4247العلوم والتكنولوجیا (

)، واحتلت جامعة العلوم االسالمیة المرتبة االخیرة في عدد الطلبة المرشحین للقبول 1804(
  بة.) طالبا وطال1793(
  

ً للحد األدنى المطلوب   65وبلغ عدد التخصصات التي كان معدل القبول التنافسي فیھا مساویا
.ً   تخصصا

  
  تخصصا حصلت على الحد األدنى لمعدل القبول التنافسي 48وكان ھناك 

  
%)،  75تخصصات حصلت على الحد األدنى لمعدل القبول التنافسي ( 3%)، فیما كان ھناك  65(
  %). 80ي حصلت على الحد األدنى لمعدل القبول التنافسي (تخصصا الت 14و
  

  9الغد ص:
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وبلغ عدد التخصصات التي ارتفع معدل القبول التنافسي للعام الدراسي الحالي مقارنة العام 
تخصصا كحد أقصى، فیما بلغ عدد التخصصات التي  13عالمات،  7إلى  5، من 2019/2018

  تخصصا. 190عالمة،  13.6انخفض معدل القبول التنافسي بواقع عشر إلى 
  

أعلنت قائمة الطلبة المرشحین للقبول عند الساعة العاشرة من صباح أمس ” القبول الموحد“وكانت 
على موقعھا اإللكتروني، حیث كان باستطاعة كل طالب الحصول على نتیجة ترشیحھ للقبول 

  باستخدام الرقم الوطني أو رقم الجلوس.
  

طلبات االلتحاق ألبناء األردنیات المتزوجات من غیر األردنیین ستبدأ كما أعلنت عن أن عملیة تقدیم 
ً من صباح بعد غد الثالثاء وتستمر حتى الثالثة من بعد ظھر یوم الخمیس المقبل، من خالل  اعتبارا

ً للطلبة األردنیین. ً لإلجراءات المعلنة سابقا   الموقع اإللكتروني للوحدة، ووفقا
  

 2019الطلبات محصورة بالطلبة الحاصلین على الثانویة العامة األردنیة یشار إلى أن عملیة تقدیم 
) فقط، حیث سیتم إعالن 2019(الدورة العامة، أو الدورة التكمیلیة) باإلضافة إلى الدورة الشتویة (

ا. ً   نتائج قبولھم الحق
  

طلب وتبدأ عملیة تقدیم طلبات االنتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى من خالل 
ً من صباح الیوم وتنتھي عند الساعة الثالثة من  إلكتروني متاح على موقع الوحدة اإللكتروني، اعتبارا

  بعد ظھر غد األربعاء.
  

یذكر أن عملیة تقدیم طلبات االنتقال االلكترونیة محصورة بالطلبة الحاصلین على شھادة (التوجیھي) 
ً للحدود الدنیا لمعدالت القبول التنافسیة للعام فقط (الدورة العامة والدورة التكمیلیة)،  2019 ووفقا

، وستقوم الوحدة بإعالن أسماء الطلبة الذین حققوا الحد األدنى لمعدل 2020/  2019الجامعي الحالي 
ً للشواغر المتوفرة  القبول التنافسي للعام الجامعي الحالي للتخصص الراغبین باالنتقال إلیھ، وذلك وفقا

  في نفس التخصص.
  

ویتوقع إعالن نتائج قبول الطلبة الحاصلین على شھادات الثانویة العامة األجنبیة (غیر العربیة)، 
  ونتائج قبول طلبة التجسیر نھایة األسبوع الحالي.

  
ویمكن للطلبة الحاصلین على شھادات الثانویة العامة العربیة، أو األجنبیة، والذین تقدموا المتحانات 

نتائجھم في ھذا االمتحان من خالل نفس الشاشة التي تظھر لھم نتائج المفاضلة االطالع على 
  ترشیحھم للقبول.

  
ودعت الوحدة الطلبة الذین تم ترشیحھم للقبول التواصل مع الجامعات التي تم ترشیحھم للقبول فیھا 

یل في للتعرف واالستفسار عن اإلجراءات الالزم تنفیذھا، والوثائق المطلوبة الستكمال عملیة التسج
  كل جامعة.
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  تعلن أسماء فئة إساءة االختیار” القبول الموحد“

  
أعلنت وحدة تنسیق القبول الموحد أسماء الطلبة غیر المقبولین (فئة إساءة االختیار) الحاصلین على 

) فقط (الدورة العامة، والدورة التكمیلیة) ضمن قائمة القبو ل 2019ثانویة عامة أردنیة للعام (
حسب معدالت القبول التنافسیة، والشواغر المتاحة في تخصصات الجامعات األردنیة، الموحد، و

  طالبا وطالبة. 2718ویبلغ عددھم 
  
  

واعلنت الوحدة ان عملیة تقدیم طلبات اإللتحاق ألبناء األردنیات المتزوجات من غیر األردنیین 
ً من صباح بعد غد الثالثاء، وحتى الساعة الثالثة من بعد ظھر الخمیس المقبل من خالل  اعتبارا

ً للطلبة األردنیین  ً لإلجراءات المعلنة سابقا الموقع اإللكتروني لوحدة تنسیق القبول الموحد، و وفقا
ً بأن عملیة تقدیم الطلبات محصو ) 2019رة بالطلبة الحاصلین على الثانویة العامة األردنیة (علما

) فقط حیث سیتم إعالن 2019(الدورة العامة، أو الدورة التكمیلیة) باإلضافة إلى الدورة الشتویة (
ً بعد انتھاء عملیة تقدیم الطلبات.   نتائج قبولھم الحقا

  
عة إلى أخرى من خالل طلب وتبدأ عملیة تقدیم طلبات اإلنتقال من تخصص إلى آخر ومن جام

ً من صباح یوم غد اإلثنین  إلكتروني متاح على الموقع اإللكتروني لوحدة تنسیق القبول الموحد اعتبارا
ً بأن عملیة تقدیم طلبات اإلنتقال  وتنتھي في الساعة الثالثة من بعد ظھر األربعاء المقبل علما

) فقط 2019راسة الثانویة العامة األردنیة (االلكترونیة محصورة بالطلبة الحاصلین على شھادة الد
ً للحدود الدنیا لمعدالت القبول التنافسیة للعام الجامعي الحالي  (الدورة العامة والدورة التكمیلیة)، ووفقا

، وستقوم الوحدة بإعالن أسماء الطلبة الذین حققوا الحد األدنى لمعدل القبول التنافسي 2020/  2019
ً للشواغر المتوفرة في نفس  للعام الجامعي الحالي للتخصص الراغبین باالنتقال إلیھ، وذلك وفقا

  التخصص.
  

ویتوقع إعالن نتائج قبول الطلبة الحاصلین على شھادات الثانویة العامة األجنبیة (غیر العربیة)، و 
  نتائج قبول طلبة التجسیر نھایة األسبوع الحالي.

  
یة العامة العربیة، أو األجنبیة، والذین تقدموا المتحانات ویمكن للطلبة الحاصلین على شھادات الثانو

المفاضلة االطالع على نتائجھم في ھذا االمتحان من خالل نفس الشاشة التي تظھر لھم نتائج 
  ترشیحھم للقبول.

  
ودعت الوحدة الطلبة الذین تم ترشحیھم للقبول التواصل مع الجامعات التي تم ترشیحھم للقبول فیھا 

االستفسار عن اإلجراءات الالزم تنفیذھا، والوثائق المطلوبة الستكمال عملیة التسجیل في للتعرف و
  كل جامعة.

  
ً وطالبة من الطلبة األردنیین في  58125وقرر مجلس التعلیم العالي الموافقة على قبول  طالبا

المقبولین ، ویشمل ھذا العدد الطلبة 2020/  2019الجامعات األردنیة الرسمیة للعام الجامعي 
ً إلى نسبة ( ً، إضافة %) المقررة 5%) المقررة للمكرمة الملكیة السامیة للقوات المسلحة، و(20تنافسیا

ً للمكرمة الملكیة السامیة ألبناء المخیمات، 350للمكرمة الملكیة السامیة ألبناء المعلمین، و( ) مقعدا
ة الثانویة العامة في سنوات سابقة، %) المقررة للطلبة األردنیین الحاصلین على شھادة الدراس5و(

  24الكتروني/جوالغد 
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%) 10%) المقررة للطلبة األردنیین الحاصلین على شھادة الدراسة الثانویة العامة العربیة، و(5و(
المقررة للمكرمة الملكیة السامیة ألبناء العشائر في مدارس البادیة األردنیة والمدارس ذات الظروف 

ً مخصصة ألبناء األ150الخاصة، و ( ردنیات، والمقاعد المقررة للطلبة األردنیین الحاصلین ) مقعدا
على شھادات الثانویة العامة األجنبیة للسنة الحالیة فقط، والطلبة حملة الشھادة الجامعیة المتوسطة 

  (الدبلوم) المسموح لھم بالتجسیر في الجامعات الرسمیة.
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  إعالن قبول الثانویة (األجنبیة) والتجسیر نھایة األسبوع
 

اعلنت وحدة تنسیق القبول الموحد امس قائمة الطلبة المرشحین للقبول الجامعي على الموقع 
  ).  www.admhec.gov.joلكتروني للوحدة على العنوان التالي (اإل
  

وتتوقع وحدة تنسیق القبول الموحد إعالن نتائج قبول الطلبة الحاصلین على شھادات الثانویة العامة 
 األجنبیة (غیر العربیة)، و نتائج قبول طلبة التجسیر نھایة األسبوع الحالي

 
ولین (فئة إساءة االختیار) الحاصلین على ثانویة عامة أردنیة ویتم إعالن أسماء الطلبة غیر المقب 

(فقط (الدورة العامة، والدورة التكمیلیة) ضمن قائمة القبول الموحد، و حسب معدالت  2019للعام (
(طالبا  2718القبول التنافسیة، والشواغر المتاحة في تخصصات الجامعات األردنیة، ویبلغ عددھم (

ً فیما تبدأ ع .وطالبة ملیة تقدیم طلبات اإللتحاق ألبناء األردنیات المتزوجات من غیر األردنیین اعتبارا
ً من یوم الخمیس  17من یوم الثالثاء  الشھر الحالي، من  19ھذا الشھر وحتى الساعة الثالثة ظھرا

ً للطلبة ً لإلجراءات المعلنة سابقا  خالل الموقع اإللكتروني لوحدة تنسیق القبول الموحد، ووفقا
ً بأن عملیة تقدیم الطلبات محصورة بالطلبة الحاصلین على الثانویة العامة األردنیة  األردنیین علما

(فقط حیث سیتم  2019) (الدورة العامة، أو الدورة التكمیلیة) باإلضافة إلى الدورة الشتویة (2019(
ً بعد انتھاء عملیة تقدیم الطلبات.   إعالن نتائج قبولھم الحقا

 
ة تقدیم طلبات اإلنتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى من خالل طلب وتبدأ عملی

ً من صباح یوم اإلثنین  إلكتروني متاح على الموقع اإللكتروني لوحدة تنسیق القبول الموحد اعتبارا
ً من یوم األربعاء  16 ً بأن  18الشھر الحالي وتنتھي في تمام الساعة الثالثة ظھرا ھذا الشھر علما

ة تقدیم طلبات اإلنتقال االلكترونیة محصورة بالطلبة الحاصلین على شھادة الدراسة الثانویة عملی
 (فقط (الدورة العامة والدورة التكمیلیة).  2019العامة األردنیة (

 
ً للحدود الدنیا لمعدالت القبول التنافسیة للعام الجامعي الحالي  ،وستقوم الوحدة  2020/ 2019ووفقا

الطلبة الذین حققوا الحد األدنى لمعدل القبول التنافسي للعام الجامعي الحالي للتخصص بإعالن أسماء 
ً للشواغر المتوفرة في نفس التخصص. فیما یمكن للطلبة الحاصلین  الراغبین باالنتقال إلیھ، وذلك وفقا

االطالع على  على شھادات الثانویة العامة العربیة، أو األجنبیة، والذین تقدموا المتحانات المفاضلة
  نتائجھم في ھذا االمتحان من خالل نفس الشاشة التي تظھر لھم نتائج ترشیحھم للقبول

  6الرأي ص:
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  في الجامعات الرسمیة العام الحالي» معلمینأبناء ال«منحة مخصصة لـ  4250
  

قال مصدر في وزارة التربیة والتعلیم إنھ استفاد ھذا العام من المكرمة الملكیة السامیة المخصصة 
ً وطالبة من أبناء المعلمین، جلھم حصل على  4250ألبناء المعلمین للقبول في الجامعات نحو  طالبا

والھندسة، وتخصصات أخرى، حیث تخّصص الوزارة تخصصات نوعیة في الطب، والصیدلة، 
  المبالغ الالزمة لتغطیة نفقات المكرمة.

ودعت وزارة التربیة والتعلیم الطلبة أبناء المعلمین الحاصلین على شھادة الدراسة الثانویة العامة 
ارا من الفصل ، والذین قبلوا ضمن قوائم مكرمة أبناء المعلمین اعتب2019األردنیة أو ما یعادلھا للعام 
، مراجعة منسق الوزارة في الجامعة الستكمال إجراءات 2020/  2019األول من العام الدراسي 

  اإلیفاد بحسب األصول.
 9/  22وبینت الوزارة في بیان لھا أن مواعید مراجعة المنسق ستكون اعتبارا من صباح یوم األحد 

  .2019/ 10/10ولغایة نھایة دوام یوم الخمیس   2019
طالبت الوزارة الطلبة بإحضار الوثائق التالیة معھم: صورة عن كشف عالمات امتحان شھادة و

الدراسة الثانویة العامة، صورة عن دفتر العائلة (صفحة األب، واألم، والطالب)، صورة عن ھویة 
فالة مع األحوال المدنیة، صورة عن الھویة الجامعیة، شھادة عدم محكومیة، سند الكفالة (ینظم سند الك

نسخ یحتفظ كاتب العدل بنسخة وتسلم باقي النسخ للمنسق)، العقد الخاص  4الموفد وكفیلھ على 
 2019بالطالب المبعوث (نسختان)، باإلضافة إلى اإلیصاالت المالیة للفصل األول من العام الدراسي 

والصیفي من مختومة من الجامعة بحسب األصول، واإلیصاالت المالیة للفصلین الثاني  2020/ 
  لطلبة الدورة الشتویة. 2019/  2018العام الدراسي 

وعلى ذات الصعید ، أعلنت وزارة التربیة والتعلیم عن توافر منح لالستفادة من المكرمة الملكیة 
السامیة المخصصة ألبناء المعلمین في الجامعة األلمانیة األردنیة شریطة حصول الطالب على مقعد 

ن من إحدى الجامعات الرسمیة في تخصص معین وفق قوائم وحدة تنسیق القبول مكرمة أبناء المعلمی
، ثم تأمینھ لقبول من الجامعة األلمانیة األردنیة في التخصص نفسھ 2019/2020الموحد للعام الحالي 

أو أي تخصص آخر وفق أسس القبول المعتمدة في الجامعة، على أن تكون نفقات سنة التدریب 
  في ألمانیا على نفقتھ الخاصة.الخارجي للطالب 

كما تعلن الوزارة عن توافر منح لالستفادة من المكرمة الملكیة السامیة المخصصة ألبناء المعلمین  
في جامعة الحسین التقنیة شریطة حصول الطالب على مقعد مكرمة أبناء المعلمین من إحدى 

ول الموحد للعام الحالي الجامعات الرسمیة في تخصص معین وفق قوائم وحدة تنسیق القب
، ثم تأمینھ لقبول من جامعة الحسین التقنیة في التخصص نفسھ أو أي تخصص آخر 2019/2020

  وفق أسس القبول في الجامعة.
وتلتزم الوزارة  بتغطیة نفقات الدراسة للطالب المبعوث (مكرمة أبناء معلمین) إلى الجامعة األلمانیة 

ة وفق نظام البعثات الدراسیة ألبناء معلمي وزارة التربیة والتعلیم في األردنیة، وجامعة الحسین التقنی
  الجامعات األردنیة الرسمیة المعمول بھ والتعلیمات المنبثقة عنھ.

وتدعو الوزارة الطلبة الراغبین باإلفادة من ھذه المقاعد مراجعة قسم بعثات الطلبة في وزارة التربیة 
  والتعلیم مصطحبین معھم:

ت قبول الطالب في الجامعة األلمانیة األردنیة على البرنامج العادي، أو الوثیقة التي تثبت وثیقة تثب
  قبولھ في جامعة الحسین التقنیة (لدرجة البكالوریوس).

وذلك للتقدم بالطلب بحسب األصول ابتداًء من صباح الیوم االثنین، ولغایة نھایة دوام بعد غٍد 
األربعاء.

  7الدستور ص:
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ُبل بھذا التخصص 100صاحب معدل    بالتوجیھي ق
  

ُبل بھ، الطالب أحمد عثمان، الذي حصد ترتیب  كشفت وحدة القبول الموحد، األحد، التخصص الذي ق
  خیرة للتوجیھي.األّول على المملكة، في الدورة األ

  
بل عثمان، في تخصص "دكتور في الطب"،  ُ ووفق المنصة اإللكترونیة لوحدة القبول الموحد، ق

  بالجامعة األردنیة
  

  %، في الدورة األخیرة للثانویة العامة.100وكان عثمان، حصد معدل 
  

  .2020-2019وصباح األحد، أعلنت وحدة القبول الموحد، النتائج للعام الجامعي 

  الدستور الكتروني



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  ردناأل 11942  أن) عم962- 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 
22 

  
  السماح للطلبة العائدین من السودان االلتحاق بأي جامعة غیر أردنیة

  
  
  

السماح للطلبة الدارسین في الجامعات السودانیة ومن  8/9/2019قرر مجلس التعلیم العالي بتاریخ 
ِبل وزارة التعلیم العالي والبحث  جمیع السنوات بااللتحاق بجامعة منتظمة التدریس ومعترف بھا من ق

%) من متطلبات الخطة 50ذلك في بلد ثاٍن (عدا األردن) ویُعفوا من شرط ما نسبتھ (العلمي و
الدراسیة المطلوبة لمعادلة الدرجة الجامعیة األولى التـي سیتخرج منھا الطالب، ویؤكد المجلس على 
أن قرار انتقال أي طالب أردني إلى أي جامعة سودانیة ھو قرار  یتخذه الطالب على مسؤولیتھ 

  خصیة وال یتحمل المجلس أي تبعات قد تنجم عن ھذا القرار.الش

  1الدستور ص:
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  التعلیم العالي: بدء تقدیم طلبات اإلنتقال من تخصص إلى آخر في الجامعات غدا
  
  
  

قالت وزارة التعلیم العالي أن عملیة تقدیم طلبات اإلنتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى 
لموقع اإللكتروني لوحدة تنسیق القبول الموحد اعتباًرا أخرى من خالل طلب إلكتروني متاح على ا

، وتنتھي في تمام الساعة الثالثة ظھًرا من یوم األربعاء  16/9/2019من صباح یوم اإلثنین الموافق 
، علًما بأن عملیة تقدیم طلبات اإلنتقال االلكترونیة محصورة بالطلبة الحاصلین  18/9/2019الموافق 

  ) فقط :2019لثانویة العامة األردنیة (على شھادة الدراسة ا
  

ا للحدود الدنیا لمعدالت القبول التنافسیة للعام الجامعي  ً (الدورة العامة ، والدورة التكمیلیة) ، ووفق
، وستقوم الوحدة بإعالن أسماء الطلبة الذین حققوا الحد األدنى لمعدل القبول  2020/  2019الحالي 

ا للشواغر المتوفرة في التنافسي للعام الجامعي الحال ً ي للتخصص الراغبین باالنتقال إلیھ ، وذلك وفق
  نفس التخصص .

  نیوز /طلبة2الدستور ص:
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  وظیفة 150من أوائل الجامعات یتنافسون على  240
  

ً ألوائل األفواج الجامعیة لغایات ملء  240أجرى دیوان الخدمة المدنیة مقابالت شخصیة لـ  مرشحا
ً ألوائل  150لیتنافسوا على ( الشواغر المخصصة لھم للعام الجاري للتعیین ً سنویا ً مخصصا (شاغرا

  .األفواج الجامعیة حسب التخصصات والشروط التي تم اإلعالن عنھا من قبل
  

  1الرأي ص:



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  ردناأل 11942  أن) عم962- 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 
25 

  فرح مرحلي وقلق مستقبلي.. قبول االالف بكلیات الطب ینذر بمستقبل غامض
  

ا وفرت لھم المقاعد، جاءت نتیجة قائمة القبول الموحد مبددة للكثیر من قلق وتوتر الطلبة، بعدم
معرجة على اصحاب العالمات العالیة والذین بطبیعة الحال تقدموا لاللتحاق اوال بكلیات الطب 

  بالجامعات االردنیة.
%، واقل معدل قبل في كلیات الطب  97اكثر من الفي طالب وطالبة حصلوا على معدالت فوق الـ 

یقة، وكان اعالھا بطبیعة الحال االردنیة % في جامعة مؤتة العر 97بالجامعات االردنیة كان 
% بالطب، لتتقبل الوحدة كافة الطلبات الراغبة بتخصص الطب من اصحاب  99السندیانة، بحد ادنى 

% مقارنة مع االعوام الماضیة، التي لم یصل  97المعدالت العالیة، وھي التي اصبحت االن تفوق الـ 
  %. 99فیھا اساسا الى معدل الـ 

القلق مشروعا داخل كلیات الطب بالجامعات االردنیة، فالوضع شئنا ام ابینا یدعو لكل لكن یبقى 
عالمات االستفھام وبطبیعة الحال القلق االكادیمي المبرر، الذي حصد العام الماضي ایضا قبول كل 

دا من دخل الى السنة التحضیریة في كلیة الطب، وبالتالي استوعبت السنتان الحالیة والماضیة اعدا
  اضافیة من طلبة الطب.

اعداد غیر عادیة وتفوق القدرة على التحمل منطقیا، وبحسب وصف اكادیمیین في كلیات الطب 
اضافت عبئا كبیرا علیھا، والجمیع یعول على اداء » سنوات كبیسة«بالجامعات االردنیة، فانھا 

لك الحالة ان تصیب او الطالب خالل سنوات دراستھ، وھو امر غیر مقبول منطقیا، النھ یمكن لت
  تخطئ، وقد تخسر الكلیات معظمھم لعدم قدرتھم على االستمرار.

القبول الموحد نجح باستیعاب كل من یرغب بدراسة الطب، لكنھ لم ینظر امامھ لیرى الكیفیة التي 
ستدار بھا كلیات الطب خالل السنوات القادمة، الوضع قد یصل الى نقطة حرجة عندما یبدأ الطلبة 

لتدریب على اسرة المرضى وداخل المستشفیات، وعبر التطبیق الذي سیشھد تراكمات في كل با
الطرق، ویحصد الطالب نظریات دون قدرتھ على التطبیق الفعلي الذي سیقوده الى لقب طبیب، وبما 
 یمنعنا من الوقوع بملف االخطاء الطبیة مستقبال، ألننا نؤمن حتما ان االزدحام یعیق ویعیق ویعیق

  اي تقدم.
% فما فوق، بینما كانت  97القبول الموحد استوعب واحتضن في كلیات الطب كل من حصل على 

%، وھو امر لو حصل كان سیزید من حنق الكثیرین  98التوقعات تشیر الى انھا لن تقل عن  
ؤقت وسخطھم على الوزارة والوزیر ووحدة تنسیق القبول الموحد.. فالحل كان ذكیا، لكنھ مرحلي وم

ولم یقرأ المستقبل الذي یقول ان االساس اماكن التدریب لطلبة الطب ولیس فقط قاعات الدرس وھي 
التي ایضا ستكون مربكة ومربكة باعطاء ذات الجھد والقیمة والمادة لكافة طالب الشعب المتكدسة. 

س ومواز وسط طالب بین تناف 700االن نقف عند ارقام متوقعة تقول انھ ربما تكون حصة االردنیة 
توجھات الى تخفیض نسبتھ عن الثالثین بالمئة، والتعویل على طلبة البرنامج الدولي، لكن كل ذلك 
الیھم، فاسم البرنامج یصبح ھامشیا، والطلبة بالنتیجة اعداد وتراكم سواء كانوا على الموازي ام 

  الدولي او التنافسي.
ازمة ستتوارثھا كلیات الطب بالجامعات االردنیة  االن نحن امام واقع صعب، والبعض یقول اننا امام

وستراكمھا بأعداد طلبة اكبر من قدرتھا االستیعابیة، رغم وعود ایضا مقلقة من عمداء تلك الكلیات 
ان االمور لن تخل بالجودة، وان الواقع سیكون محمیا من االنھیار، وأن الجامعات ستتمكن من 

لطلبة، بینما یقول مراقبون واكادیمیون ان االمر معقد وصعب الوقوف على االحتیاجات االكادیمیة ل
وقد یؤدي الى نتائج غیر محمودة، وستختلف اطر واسالیب الجامعات بادارة ھذا العدد االضافي 

  باضعاف قدرتھا االستیعابیة.
، وھي كلمات تختصر الواقع، لكن »فان هللا قدر وما شاء فعل« ووفق احد االكادیمیین الكبار 

% وھي النسبة المقرة  30طلوب االن محاولة التخفیف من طلبة الموازي وعدم االنصیاع الى الم

  7الدستور ص:
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لقبولھم من العدد االجمالي، وانتقاء القادم االضافي الى الطب، فالدولي ھو شریان الجامعات المالي 
مات للطب والموازي ایضا، اذن الحل سیكون كارثیا، والحل كما قال احد عمداء الطب بفرض تعلی

الجامعات على الطلبة، فالناجح یستمر وغیر الناجح یعید وفي حال استنفذ حقھ سیختار غیر الطب. 
اذن الحدیث یدور عن التشدد المطلوب وبامتیاز، وتوزیع الشعب وتكریم اساتذة الطب عبر مكافأت 

د االضافي اضافیة تمكنھم من الجھد القادم امر ال مفر منھ، وایجاد مساحات الستیعاب ھذا العد
  الھائل.

الف طالب لیس ھو الحل المستقبلي انما  58قادمنا مقلق یا وزارة ومجلس التعلیم العالي، وقبول نحو 
  ھو حل مرحلي الستیعاب مخرجات المعدالت العالیة .

فرح .. وقلق .. وغیاب استراتیجیات .. وقصص لطلبة الطب ستحصد ربما اثاما خالل السنوات 
سیقف الجمیع صامتا امامھا .. وطلبة « السریریة « لتدریب الطلبة بالسنة الرابعة  القادمة .. وكارثة

  اسنان سیتدافعون على كرسي التدریب السني وقد ال یجد بعضھم دورا ..
  ملف صعب امام حكومتنا ؟؟ من سیزیل عنا القلق!!
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  اتحاد الجامعات العربیة ینفذ مشروعا لتصنیف الجامعات في العالم العربي

  
قرر اعضاء المجلس التنفیذي التحاد الجامعات العربیة البدء بتنفیذ مشروعا لتصنیف الجامعات 

  العربیة للمساھمة في زیادة قدراتھا للوصول الى التنافسیة العالمیة .
  

جاء ذلك خالل اختتام اعمال المجلس التنفیذي التحاد الجامعات العربیة الیوم االحد بمقر اتحاد 
  ربیة بالعاصمة االردنیة عمان .الجامعات الع

  
وقال امین عام اتحاد الجامعات العربیة الدكتور عمرو سالمة ان الحاجھ اصبحت ملحة لوجود 
تصنیف عربي للجامعات مشیرا الى ان االتحاد وبالتعاون مع عدد من المؤسسات والمنظمات العربیة 

ً بعد االعداد    والتجھیز الالزم لھ.والدولیة سیبدأ تنفیذ مشروع التصنیف قریبا
  

بدوره قال رئیس المجلس التنفیذي ورئیس جامعة حلوان في جمھوریة مصر العربیة الدكتور ماجد 
  نجم ان الجامعات العربیة لدیھا الرغبة في التطویر والتحدیث بما یواكب ما یجري في العالم.

  
ً سی ؤدي الى تحفیز الجامعات واضاف ان وجود مناخ تنافسي یتمتع بالشفافیة والمصداقیة ، حتما

العرببة، للحصول على مراكز متقدمھ في التصنیف الخاص باتحاد الجامعات العربیة بإعتباره المظلھ 
  الرئیسیّة الرسمیة والوحیدة للجامعات العربیة .

  
وابدى الدكتور نجم استعداد جامعة حلوان للتقدم المباشر للدخول في ھذا التصنیف حال المباشره 

  بتطبیقھ.
  

وناقش المجلس التنفیذي الذي حضره كل من االمینین العامین المساعدین الدكتور خمیسي حمیدي 
والدكتور عبدالرحیم الحنیطي ورؤساء الجامعات العرببة آلیة عمل لجان فحص العضویة الخاصھ 

اد والتي بانضمام الجامعات العربیة الجدیدة والخطھ االستراتیجیة التي أعدتھا االمانھ العامھ لالتح
  والتحدیات التي تواجھ تنفیذھا. ٢٠٣٠تمتد الى العام 

  
وبحث المجلس امكانیة زیادة عدد االشتراكات للمجالت العلمیة العربیة في التصنیف الدولي سكوبیس 

  . ٥٣، والتقریر المالي لالتحاد ومكان انعقاد الدوره القادمھ للمؤتمر العام الدورة 
  

رار الجھة المخولة بترخیص المؤسسات التعلیمیة بعد الحصول على ووافق المجلس على اعتماد ق
كافة المعلومات الالزمھ وعرضھا على االمانھ العامھ التخاذ القرار المناسب .

  الغد الكتروني
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 اعالنات

 18الغد ص:
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.  
  

  
  
  
  
  جمعیة صرفند العمار –نایف جمیل حسن العبویني  -
  
  خلدا –وضاح واصف عمر المصري  -
  

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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قابة المعلمین/ فرع البلقاء، اعتذرت عن حضور اجتماع كان من المقرر عقده الیوم، في غرفة ن

یب ناصر النواصرة وعدد من أعضاء المجلس، باإلضافة التجارة في مدینة السلط، بحضور نائب النق
إلى نائب سابق عن المحافظة. النقابة في ردھا على دعوة المشاركة في االجتماع عبرت عن 
احترامھا للنائب السابق، لكنھا قالت إنھ "ال یمثل إال شخصھ، وال یمتلك القرار في العدید من 

ي االجتماع "في ظل غیاب الحكومة وممثلیھا وھم القضایا"، وختمت باالعتذار عن المشاركة ف
  المعنیون بذلك".

  
نفذت أمانة عمان الكبرى مؤخرا حملة واسعة على األكشاك المنتشرة في العاصمة عمان بعد ورود 

  شكاوى من قبل مواطنین علیھا.
  
  

البرامج وزارة التربیة والتعلیم وجھت مؤخرا كتابا رسمیا لمدیري ومدیرات مدارس تعتمد تدریس 
التعلیمیة األجنبیة وما یتعلق بأسعار الكتب. الالفت للنظر أن ھذه الكتب الرسمیة خلت من اإلیمیل 

  ).Gmailالرسمي للوزارة وتم االكتفاء بإیمیل (
  

یسعى رجال أعمال لشراء شركات مدرجة بسوق عمان المالي، تعاني أسعار االسھم فیھا من 
وإعادة انتاجھا من جدید ومن ثم رفع أسعار أسھمھا، وذلك انخفاض شدید، وذلك من اجل تملكھا 

  تجاوزا لمرحلة أسھم االكتتاب للشركات المساھمة الجدیدة التي تم منعھا .
  

فوجئ طبیب مشھور یمتلك ثالث قطع أراض في مناطق مختلفة من عمان الغربیة، بأن أراضیھ تم 
ت مزورة. ووفق ما أبلغت مصادر مطلعة " بیعھا نحو اربع مرات متتالیة دون علمھ من خالل وكاال

زواریب" فإن االراضي تم شراؤھا في آخر صفقة من قبل شركات إسكانیة، اقامت علیھا عمارات 
اسكانیة وجرى بیعھا لعدد من المواطنین، ما دفع الطبیب لتقدیم شكوى للمدعي العام الذي فتح تحقیقا 

لمساحة بتنفیذ حزمة من اإلجراءات الجدیدة لمنع بالحادثة، بالتزامن مع قیام دائرة األراضي وا
 التزویر.

 زواریب الغد
  

 زوایا الصحف 


