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 وضـــــوعالمـــــــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
جامعة في العالم حسب ) ٥٠٠(الجامعة األردنیة ضمن أفضل 

  تصنیف كیو أس العالمي لتوظیف الخریجین
٣  

تستضیف خبیرا كوریا یعرض للتجربة الكوریة في " األردنیة"
  التنمیة االقتصادیة والصناعیة

٥  

   شؤون جامعیة
 ٨  بدء تقدیم طلبات التجسیر في الجامعات الرسمیة غدا

الذین سیقبلون بالجامعات الرسمیة تحت بند ) المئة(م من ھ
  ؟)المصلحة الوطنیة العامة العلیا(

١٠ 

تستقبل طلبة من ارمینیا للدراسة في الجامعات » التعلیم العالي« 
  االردنیة

١٢ 

 ١٣  مبادرة شبابیة مع القیسي).. یوم للتغییر(
للجامعات الرسمیة بعد نتائج " ِأبناء األردنیات"تقدیم طلبات 

  لموحدالقبول ا
١٥ 

   مقاالت
فرحان . د/البحث العلمي في مسودة مشروع قانون ضریبة الدخل

  علیمات
١٧ 

 ١٩- ١٨  اعالنات

 ٢٠  وفیات
  ٢٢- ٢١  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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جامعة في العالم حسب تصنیف كیو أس العالمي لتوظیف ) ٥٠٠(الجامعة األردنیة ضمن أفضل 

  الخریجین

ّت الجامعة األردنیة  - ھبة الكاید  حل

جامعة ) ٥٠٠(ائمة أفضل ضمن ق

في العالم من حیث توظیف 

 الخریجین حسب تصنیف مؤسسة

QS ٢٠١٩البریطانیة للعام (QS 

Graduate Employability 

 Rankings).  

واعتمد ھذا التصنیف العالمي الذي كانت فیھ األردنیة الجامعة الوحیدة على مستوى األردن، على 

ھي السمعة التوظیفیة ، وتمیز الخریجین في مجاالت خمسة مؤشرات تتعلق بتوظیف الخریجین و

التأثیر واإلنجاز واإلبداع، والشراكات مع أرباب العمل، ونسبة التوظیف، وتواصل أرباب العمل مع 

  .الطلبة

ّھ لدى الجامعة الكثیر من الخطط واالستراتیجیات  وبیّن مركز االعتماد وضمان الجودة في الجامعة أن

ً وبشكل مكثف على " األردنیة"رامجھا وتوظیف الخریجین، وأّن فیما یخص ملف جودة ب تعمل حالیا

  .ملفات مالءمة الخریجین للتوظیف وتزویدھم بما یلزم لوظائفھم المستقبلیة

وبحسب المركز فقد تم إنجاز الكثیر في ملف نتاجات تعلم البرامج األكادیمیة لتطویر المعارف 

ً لتطویر الخطط الدراسیة التي سیراعى والمھارات والسلوكیات لكل برنامج أك ادیمي في الجامعة سعیا

 أخبار الجامعة

  /الكترونيالغد /السوسنة/١٦:الرأي ص/المدینة نیوز/أخبار األردنیة
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فیھا مالءمة أسالیب التعلم والتعلیم وأسالیب التقییم لمخرجات التعلم المعتمدة والتركیز على األنشطة 

ِّف للموارد التعلیمیة المفتوحة   .التعلمیة والمھارات العقلیة العلیا واالنتقال إلى التعلم المدمج الموظ

ً للجامعة لمزید من العمل في متابعة الخریجین والتواصل معھم  وبین المركز أّن ھناك خططا

لیساھموا في تطویر جامعتھم وأخذ التغذیة الراجعة منھم في سبیل سد الفجوة ما بین التعلیم ومتطلبات 

  .سوق العمل

ّھ وحسب تصنیف ) ٢٥١(المركز  "األردنیة"احتلت  ٢٠١٩العالمي للجامعات للعام  QS یشار إلى أن

ً في مؤشر السمعة التوظیفیة للخریجین مقارنة مع المركز    .٢٠١٨في تصنیف العام  ٢٦٧عالمیا
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" تستضیف خبیرا كوریا یعرض للتجربة الكوریة في التنمیة االقتصادیة والصناعیة" األردنیة  

استضافت الجامعة  - فادیة العتیبي

األردنیة  البروفیسور جو دونغ جو 

حثین في المعھد الكوري كبیر البا

 (KIET) لالقتصاد الصناعي والتجارة

أحد المراكز الرئیسیة لصنع القرار 

االقتصادي ورسم السیاسات الصناعیة 

والتجاریة في كوریا، ونائب رئیس 

المؤسسة الكوریة للتعاون اإلنمائي 

ي لجمھوریة التنمیة والتطور االقتصادي والصناع"إللقاء محاضرة بعنوان  (KAIDEC) الدولي

  ."السیاسات واألداء من منظور تاریخي:كوریا

المحاضرة التي عقدت بالتعاون مع سفارة جمھوریة كوریا في عمان جاءت بحضور رئیس الجامعة 

األردنیة الدكتور عبد الكریم القضاة ، والسفیر الكوري في عمان لي بوم یون، ونائب الرئیس لشؤون 

مجدوبة ونائب الرئیس لخدمة المجتمع والمراكز الدكتور موسى  الكلیات اإلنسانیة الدكتور أحمد

  .اللوزي وعدد من األساتذة وأعضاء الھیئة التدریسیة والمدعوین والطلبة

وأكد القضاة في كلمة ألقاھا أھمیة تنظیم مثل ھذه اللقاءات االقتصادیة العلمیة بالتعاون مع كبرى 

كبرى الدول من حیث األداء االقتصادي والصناعي،  المؤسسات الدولیة الرائدة، للتعریف بتجارب

واالستفادة منھا ببعض األفكار والحلول التي من الممكن االستعانة بھا لمواجھة التحدیات االقتصادیة 

  .التي یواجھھا األردن

 المدینة نیوز/أخبار األردنیة
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وشدد رئیس الجامعة على ضرورة البناء على مخرجات مثل ھذه اللقاءات وتطویر مجموعة من 

ة لیصار إلى تقدیمھا لصانعي القرار االقتصادي والتنموي في األردن إسھاما من التوصیات العملی

  .الجامعة األم وإقرارا بدورھا الریادي على األصعدة كافة

الخبیر الكوري قدم خالل المحاضرة عرضا تفصیلیا تناول فیھ التجربة الكوریة طالت محاور تتعلق 

والتجاري منذ خمسینیات القرن الماضي وحتى یومنا  بالنمو والتطور والتقدم االقتصادي والصناعي

ھذا، حتى باتت من أنجح الدول حیث زاد الناتج اإلجمالي للفرد في جمھوریة كوریا على أكثر من 

  .١٩٥٣مرة مقارنة مع العام ) ٤٠٠(

وخلص جو إلى مجموعة من الدروس المستفادة من ھذه التجربة أبرزھا التركیز على الدور 

مبادر للحكومة في وضع األولویات المتعلقة بالتنمیة االقتصادیة خصوصا تلك المتعلقة المحوري وال

بالعمل الحثیث على إعطاء التصدیر األولویة األولى والقصوى، واالستغناء التدریجي والمتواصل 

عن االستیراد وصوال إلى تحقیق فائض تجاري قوي من شأنھ تعزیز النمو والرفاه االقتصادي للدولة 

   .قطاعاتھا االقتصادیة كافةو

وتخلل المحاضرة عرض فیدیو تسجیلي كشف عن نقطة التحول الدیمقراطي التي عاصرتھا 

جمھوریة كوریا بعد الصعوبات والتحدیات التي واجھتھا بعد االستعمار واندالع الحرب، حیث كانت 

  .أفقر دولة بعد الھند

مھوریة كوریا في لملمة أشالئھا والوقوف على وأظھر الفیدیو التسجیلي المراحل التي مرت بھا ج

أقدامھا من خالل إرسال الممرضین وعمال المناجم إلى ألمانیا الغربیة وارسال الجیش لحرب فیتنام، 

وبناء الطریق السریع برواتب المحاربین القدامى، فبدأت تتدفق الخدمات اللوجستیة الدینامیكیة في 

الوقت نھضة كوریا التي أصبحت فیما بعد الدولة التاسعة في شبھ جزیرة كوریا، وتحققت مع مرور 
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العالم للقدرة التنافسیة في قطاعات اإلنشاءات، والخامسة في العالم الستخدام محطة الطاقة النوویة، 

  .والخامسة في العالم في إنتاج الصلب، واألولى على العالم في صناعة السفن

في حجم التجارة العالمیة، والتاسعة في احتیاطات العمالت  كما احتلت المرتبة الحادیة عشرة عالمیا

، والثانیة في انتاج LED األجنبیة، والخامسة في انتاج السیارات، واألولى أیضا في انتاج تلفزیون الـ

  .الھواتف المحمولة، واألولى في معدل اختراق االنترنت

فیھا عن شكره للجامعة األردنیة لحرصھا  وكان السفیر الكوري لي بوم یون قد افتتح اللقاء بكلمة عبر

على توطید عالقات التعاون الفعال مع السفارة الكوریة إلنجاح المحاضرة وكافة أشكال التعاون 

  .األكادیمي والثقافي مع جمھوریة كوریا لما فیھ مصلحة البلدین

الدحیات إلى أن  وخالل إدارتھ للمحاضرة، أشار القائم بأعمال عمید كلیة األعمال الدكتور سامر

تنظیم المحاضرة یأتي في سیاق الدور الریادي  الذي تلعبھ أم الجامعات فكریا وأكادیمیا من أجل 

المساھمة في إثراء الحوار الدائر في األردن حول سبل النھوض في االقتصاد، وروافع التنمیة والتقدم 

  .ا واقتصادیاالصناعي والتجاري، في ظل التحدیات التي یواجھھا األردن سیاسی

وأوضح الدحیات أن ھذا اللقاء سیعقبھ إعداد تقریر شامل یتناول أھم الممارسات والدروس المستفادة 

  .من التجربة الكوریة لتمھد في إعداد  وتطویر خارطة طریق للنھوض باالقتصاد األردني

اتھ ألبرز وفي ختام المحاضرة، دار حوار موسع بین الحضور والضیف الكوري ، تطرق في مناقش

  .المحاور التي طرحت خالل المحاضرة

وعلى ھامش اللقاء، جرى توقیع مذكرة تفاھم وتعاون بین الجامعة األردنیة، والمعھد الوطني للتعلیم 

الدولي في كوریا، تنص على تبادل المعلومات والخبرات لغایات التعلیم، تبعھ تكریم رئیس الجامعة 

  .جو والسفیر الكوري لي بوم یون ومنحھما درع الجامعة لكل من الخبیر الكوري البروفیسور
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 غدالرسمیة سیر في الجامعات ابدء تقدیم طلبات التج

  
  

أعلنت وحدة تنسیق القبول الموحد التابعة لمجلس التعلیم العالي، أن عملیة تقدیم طلبات االلتحاق 
ً من صباح یوم الثالثاء الموافق االلكترونیة لبرنامج التجسیر بالجامعات األردنیة  الرسمیة تبدأ اعتبارا

ً من یوم الخمیس الموافق ٢٠١٨/  ٠٩/  ١٨  ٠٩/ ٢٠، وتستمر حتى الساعة الثانیة عشرة لیال
  .www.admhec.gov.jo: ، وذلك من خالل الموقع االلكتروني للوحدة٢٠١٨/
  

للجامعات األردنیة الرسمیة، وأوضحت الوحدة أن الطالب یقوم بدفع رسم تقدیم طلب االلتحاق 
" خدمة تسدید الفواتیر من البنك المركزي األردني"باستخدام آلیة الدفع االلكتروني عن طریق 

)eFAWATEERcom( وبعد ذلك سیتم إرسال رسالة نصیة إلى رقم ھاتف الطالب تحتوي على ،
ى برمجیة تقدیم ، الضروریان للدخول ال)Password(والرمز السري ) UserID(رمز المستخدم 

  .طلب االلتحاق
  

، )eFAWATEERcom(وأضافت أن ھذه الخدمة متوفرة من خالل قنوات الدفع التي تطبق خدمة 
الحساب البنكي الشخصي على ، مكاتب البرید األردني المنتشرة في كافة أنحاء المملكة: ومنھا

نقاط البیع في السیفوي ، افروع البنوك األردنیة و أجھزة الصراف اآللي التابعة لھ، االنترنت
  ).اضغط ھنا: للمعرفة المزید من نقاط البیع(محالت الصرافة المعتمدة ، وكارفور

  
: وطالبت الوحدة الطالب بالدخول إلى موقعھا اإللكتروني بھدف االطالع على مكوناتھ، مثل

رشادات، التخصصات المناظرة لتخصصات الشامل، وشروط االلتحاق بھا، ورسومھا، ، ونصائح وإ
  .وذلك لالستفادة من ھذه المعلومات، ومساعدتھم في تقدیم طلب االلتحاق اإللكتروني

  
كما أكدت أنھ یمكن لجمیع الطلبة الراغبین في إجراء تعدیل في طلب االلتحاق الدخول للبرمجیة في 

  .أي وقت، وعلى مدار الساعة خالل الفترة المحددة لعملیة تقدیم طلبات االلتحاق
  

  :الوحدة عن فئات الطلبة التي یحق لھا التقدم بطلبات االلتحاق، وھي كاآلتي وكشفت
  
، الذین أعلنت جامعة ٢٠١٨/٢٠١٩األوائل في االمتحان الشامل للعام الدراسي %) ١٠(الطلبة الـ. ١

البلقاء التطبیقیة أسمائھم، شریطة أن تكون لتخصصاتھم في دبلوم كلیات المجتمع تخصصات مناظرة 
  .امعات األردنیة الرسمیةفي الج

  
الطلبة الحاصلون على دبلوم كلیات المجتمع في أعوام سابقة شریطة أن یكون معدل الطالب في . ٢

على األقل بإستثناء تخصصات الصیدلة والھندسة والطب البیطري حیث %) ٦٨(االمتحان الشامل 

 عیة ومحلیةشؤون جام

  ٢-١:الدستور ص
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تحمیل صورة عن مصدقة  ، وعلیھم بعد تقدیم طلب االلتحاق%)٧٠(یشترط أن ال یقل معدلھ عن 
  .بأقصى سرعة ممكنة) التي تتضمن المعدل المئوي( االمتحان الشامل 

  
فرع التعلیم الصحي الشامل التجسیر في /ال یسمح للطلبة الحاصلین على شھادة الثانویة العامة. ٣

، وعلى جمیع الطلبة الراغبین )و یسمح لھ بالتجسیر في تخصص الكیمیاء فقط(تخصص الصیدلة 
سواء كان الطالب ( التجسیر في تخصص الصیدلة تحمیل صورة عن كشف عالمات الثانویة العامة ب

  ).سنة حالیة أو سنوات سابقة
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  ؟)ة الوطنیة العامة العلیاالمصلح(الذین سیقبلون بالجامعات الرسمیة تحت بند ) المئة(من ھم 
  

حملت السیاسة العامة للقبول في الجامعات الرسمیة والخاصة للعام الجامعي لمرحلة البكالوریوس 
األسس التنافسیة،  طالب أردني خارج) ١٠٠(، بندا یتیح لمجلس التعلیم العالي قبول ٢٠١٩-٢٠١٨

  .»المصلحة الوطنیة العامة العلیا«لتجد مظلة تبریرھا تحت مصطلح 
  

، لتكون »المصلحة الوطنیة العامة العلیا«وخلت السیاسیة العامة من تعریف واضح ومحدد لمصطلح 
  .فضفاضة، قادرة على استیعاب كثیر من المبررات لقبول مئة طالب او أقل

  
یجوز في حاالت خاصة ترتبط بالمصلحة « ینص على انھ » ثامنا«المادة رقم ھذا البند الذي ورد في 

طالب من االردنیین ) مئة(الوطنیة العامة العلیا بقرار من مجلس التعلیم العالي، قبول ما ال یزید على 
 الحاصلین على الثانویة العامة األردنیة للعام الحالي في الجامعات االردنیة الرسمیة، مع مراعاة ما

  .من ھذه المادة» ثانیا«ورد في البند 
  

فإنھا تنص على الشروط العامة للقبول في الجامعة والتخصصات الجامعیة » ثانیا«وبالعودة الى البند 
التي تقبل لفروع الثانویة العامة والحدود الدنیا لمعدالت القبول او باالحرى الحدود الدنیا التي تسمح 

لتخصصي الطب وطب االسنان %) ٨٥(نقطة ما یعادل ) ١١٩٠(لصاحبھا التقدم للتخصصات وھي 
ما یعادل ) ٩٨٠(في الھندسة والعمارة والصیدلة والطب البیطري و%) ٨٠(ما یعادل ) ١١٢٠(و
%) ٦٥(ما یعادل ) ٩١٠(في التمریض والعلوم الطبیة المساندة، وعلوم التأھیل والشریعة و%) ٧٠(

  .لباقي التخصصات
  

ھذه المقاعد الجامعیة؟ وھل یتفق ذلك مع ما ورد من توصیات  لكن السؤال، لمن خصصت
  وتوصیفات االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة؟

  
، غیر ٢٠١٨ورغم ان مجلس التعلیم العالي في ضوء متطلبات قانوني التعلیم العالي والجامعات لعام 

صوریا، ألن السیاسة العامة التي وضعھا  ما تقتضیھ القوانین إال أن التغییر في سیاسات القبول، كان
مجلس التعلیم العالي تضمنت كافة التفصیالت التي تتعلق بأسس القبول السنویة، والتي بموجبھا تتم 

  .عملیة القبول الجامعي
  

لكن لیست ھنا المشكلة، فمجلس التعلیم العالي ومجالس أمناء الجامعات معنیون بمصلحة تطویر 
، إنما المشكلة ان »مجالس االمناء«أم من » التعلیم العالي«ء جاء التنظیم من التعلیم العالي، سوا

مقعد، لم یحدد مسار القبول فیھا لمصلحة من؟، وھل سیضمن القبول في القائمة ) ١٠٠(ھنالك 
  .الموحدة، ام خارج القائمة، حتى لو كان القبول یتعلق بطالب واحد

  
مع أھداف االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة  وھل یستقیم ھذا التخصیص العام الفضفاض،

المنشورة على موقع وزارة التعلیم العالي والبحث العملي، كما ھي السیاسة العامة للقبول في 
، منشورة ایضا على ٢٠١٩-٢٠١٨الجامعات الرسمیة والخاصة للعام الجامعي لمرحلة البكالوریوس 

  ث العلمي؟موقع وزارة التعلیم العالي والبح
  

  جفرا نیوز/٣-١:صالرأي 
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القارئ لما تضمنتھ االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة وكذلك لتفاصیل السیاسة للقبول في 
، یتوصل الى نتیجة ٢٠١٩-٢٠١٨الجامعات الرسمیة والخاصة للعام الجامعي لمرحلة البكالوریوس 

وبالرجوع لالستراتیجیة . ليان ھناك تناقضا او ان ھناك اكثر من صانع للقرار في مجلس التعلیم العا
الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة في البند المتعلق في قطاع التعلیم العالي فإن البند االول من تلك 

توفیر : ٠١التعلیم العالي: * كالتالي) ٢٥٥(في صفحتھا رقم ) ٦-٥(األھداف التي جاءت تحت رقم 
  .بة المؤھلین كافة بناء على الجدارة والقدراتفرص قبول عادلة مبنیة على أسس تتمتع بالمساواة للطل

  
إعادة ھیكلة أسس : اوال: التي تشرح بند اتاحة الفرص تضمنت اقتراحات منھا) ٢٥٧(وفي الصفحة 

ضمان إعداد الطلبة وتأھیلھم : القبول بحیث یعتمد القبول الجامعي على الجدارة والكفاءة، ثانیا
كما . د الطلبة لاللتحاق بالتخصصات التي تتناسب مع قدراتھمإرشا: لمتطلبات التعلیم العالي، ثالثا

نصت االستراتیجیة على ایجاد نظام قبول موحد للدرجة الجامعیة االولى یشمل على تنظیم استثناءات 
القبول وعلى الغاء للقبول الموازي، إال انھا لم تنص على زیادة االستثناءات، بل نصت على 

، المنشورة ٢٩٠و ٢٥٩و ٢٥٨و ٢٥٧تثناءات وردت في الصفحات اجراءات وانشطة لتنظیم االس
  .على موقع وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي االلكتروني
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  تستقبل طلبة من ارمینیا للدراسة في الجامعات االردنیة» لتعلیم العاليا« 
  
  

تعزیزا الستقطاب مزید من  الطلبة الوافدین للدراسة بالجامعات األردنیة ، استقبلت مدیریة شؤون 
الطلبة الوافدین التابعة لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي وكخطوة تقوم بھا الوزارة ألول مرة ، 

  .ت االردنیة عددا من الطلبة االرمنیین في مطار الملكة علیاء الدولي للدراسة في الجامعا
واعتبرت الوزارة  ان ھذه الخطوة  تأتي  ضمن مھام المدیریة التي أنشئت كجزء من خطة استقطاب  

  .مزید من الطلبة الوافدین لجامعات المملكة
الى ذلك التقى وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي امس  عددا من الطلبة  

جنسیة اجنبیة  ١٥في مؤسسات التعلیم العالي االردنیة ، والذین یمثلون  الوافدین الذین الدارسین 
  .بھدف  االطالع على التحدیات التي تواجھھم  والعمل على تذلیلھا 

وقال الطویسي ان الوزارة استحدثت مدیریة شؤون الطلبة الوافدین والتي تسعى لزیادة استقطاب  
ل قبولھم في الجامعات األردنیة للتسھیل علیھم للحصول الطلبة وتقدیم الخدمات المختلفة لھم في حا

  .على الخدمات المطلوبة 
واعتبر الطلبة انھم اختاروا  االردن للدراسة في معظم جامعاتھ  لثقتھم  بمستوى مؤسسات التعلیم 

  .العالي االردنیة خصوصا في مجال التنافسیة وجودة مخرجاتھا 
الوزارة الدكتور فداء التمیمي ان المدیریة تتواصل مع جمیع وقال مدیر مدیریة شؤون الوافدین في  

االقطار العربیة واالجنبیة من خالل السفارات االردنیة الستقطاب طلبة للدراسة في الجامعات 
االردنیة مشیرا الى ان الوفد الذي تم استقبالة ھو باكورة لوفود اخرى سیتم استقطابھم من مختلف 

  .الدول العربیة واالجنبیة 
وفي نھایة اللقاء اجاب وزیر التعلیم العالي على استفسارات الطلبة مطالبا القائمین على مدیرة شؤون  

  .الطلبة الوافدین بالوقوف على مجمل التحدیات التي تواجھھم والعمل على حلھا دون ایة عقبات 

  ٢:األنباط ص/مدار الساعة /٣:الدستور ص



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة ــامعــــة األردنــالجـــــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
13 

  مبادرة شبابیة مع القیسي).. یوم للتغییر(
  

والشراكة في  في بادرة تشاركیة ونوعیة تستھدف إطالع الشباب على تجربة العمل العام عن قرب،
ً لتسلسل المسؤولیة، عایش شابان من طلبة الجامعات تجربة وظیفیة جدیدة في  آلیات اتخاذ القرار وفقا

 حیاتھما
 
عمل كامل  الشابان مجد سرسك ورنده عطوه یوم، أمضى »یوم للتغییر مع الوزیر«وضمن مبادرة  .

والتحضیر اإلداري لھا، بما  مع وزیر الشباب مكرم القیسي، شاركا خاللھا بجمیع نشاطاتھ المكتبیة،
مع مسؤولین وممثلي قطاعات  بكادر الوزارة، واالجتماعاتفي ذلك اللقاءات الیومیة، واالجتماع 

 معنیة بملف الشباب
 
ومن منطلق  وھدفت التجربة، التي عایشھا مجد ورنده، لرفع مستوى التفاعل بین الشباب والوزارة، .

ً عن  حقھم باالطالع على آلیات العمل التي تدار بھا شؤونھم والتعامل مع القضایا التي تخصھم، فضال
ً والنقاش الذي یجري حولھا داخلالتعا ً إلى اتخاذ  مل معھا إداریا أروقة ودوائر الوزارة، وصوال

   .القرار
  

والعمل الحكومي  وتنم ھذه المبادرة، التي تسھم في تعزیز اللغة االتصالیة بین الشباب ووزارتھم
ً، عن وعٍي بالقیمة التنویریة للفكر الشبابي، عبر تعمیق عنصري الشراكة، ولو التدریجیة، في  عموما

 الحكومیة، والجھات الرسمیة المعنیة بشؤونھم التعامل مع قضایاھم، والثقة في المؤسسة
 
عطوه، نائبة  وتعتبر ھذه التجربة لسرسك، وھو رئیس اتحاد الطلبة في الجامعة األردنیة والشابة 

ً نوع ً تمّكن منرئیس اتحاد الطلبة في جامعة العلوم التطبیقیة، فرصة خاللھا التعایش مع تجربة  یة
مستوى المسؤولیة اإلداریة التي تقع على عاتق  المسؤولیة اإلداریة للموظفین والمسؤولین، وتلمس

   .ومھارات التعامل معھا الموظفین، والمھام الوظیفیة
  

ول مع المسؤ كما اطلعا، خالل حضور النشاطات واللقاءات التي أجراھا القیسي، على كیفیة تعامل
بخصوص العمل في مختلف  المراجعین وقضایاھم، والرد على االتصاالت والمالحظات التي تصلھ

عن قضایا شبابیة محددة، والمشاركة في  المناطق، ما منحھما فرصة لمناقشة الوزیر وكادر الوزارة
   .اقتراح حلوٍل لھا

  
واإلحساس  یز الجدیةوتھدف المبادرة عبر إشراك طلبة جامعات وھیئات شبابیة فیھا، لتعز
من مستوى الحوار إلى  بالمسؤولیة لدى الشباب، واالنتقال بالشراكة ما بین الوزارة وقطاع الشباب

والجانب اإلداري منھ، وتعزیز عنصر الثقة  مستوى التفاعل العملي واالندماج بآلیات العمل الشبابي
   .التبادلیة مع وزارة الشباب

  
وظیفیة نوعیة،  فرت لھ كشاب وطالب وممثل التحاد الطلبة فرصةویثمن مجد ھذه التجربة، التي و

العملیة التي توضح الصورة  لما تضمنتھ من خطوة انتقالیة نحو االطالع عن كثب على اإلجراءات
إن اللقاء جاء نتاج حوار » الرأي الشبابي«وقال مجد لـ .أكثر لدى الشباب حیال تجربة العمل العام

في الجامعات حیث تم التعرف على عمل الوزیر وشخصھ  ات الطلبةسابق بین الوزیر واتحاد
وتنفذ ھذه المبادرة . كافة، واالطالع على عمل فریق الوزارة والكادر حضور االجتماعات واللقاءات

ً لتغطي    .شریحة أكبر من الشباب أسبوعیا

  ١٦:صالرأي 
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جمیع الوزارات  علىبضرورة تعمیم ھذه الفكرة » الرأي الشبابي«من جھتھا، أملت رنده في حدیثھا لـ

اعمالھ لیوم كامل بما تضمنھ  ویشارك فیھا اكبر عدد ممكن من الشباب حیث شاركنا الوزیر بجدول
واطلعت على التنظیم االداري وتنفیذ سیر  من لقاءات واجتماعات وتوقیع اتفایة وجوالتھ المیدانیة،

 .«ة السلةوكوریا الجنوبیة لكر العمل، وحضرت مع الوزیر مباراة بین االردن
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  للجامعات الرسمیة بعد نتائج القبول الموحد" ِأبناء األردنیات"تقدیم طلبات 

  
القبول الموحد،في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي،الدكتورة خولة أكدت مدیرة وحدة تنسیق 

عوض، على أن فتح باب التقدیم على البرنامج العادي لقبول أبناء األردنیات المتزوجات من غیر 
  .األردنیین،سیتم بعد إعالن نتائج القبول الموحد،أي بعد الثلث االخیر من الشھر الحالي

  
مقعدا على  ١٥٠السابق، فقد تم تخصیص "لقرار مجلس التعلیم العالي واشارت إلى أنھ وفقا   

البرنامج العادي،حیث سیفتح المجال أمام ھذه الفئة للتقدم  إلكترونیا من خالل الموقع اإللكتروني 
  .. أیام ٣للوحدة ،ولمدة تستمر 

  
أبناء األردنیات، فیما یشترط  لالستفادة من المقاعد المخصصة ،أن یكون الطالب حاصال على بطاقة 

والصادرة عن دائرة األحوال المدنیة، وأن یقتصر القبول على المقیمین منھم في المملكة، ویستثنى 
منھم  المرشحون للقبول ضمن قائمة المكرمة الملكیة السامیة ألبناء المخیمات، أو المرشحون 

  .لالستفادة من أي استثناء آخر
  
الرؤیة تتضح بشكل كامل بعد اعالن نتائج القبول وبحسب التخصصات المتاحة،قالت عوض أن  

الموحد،وبعد معرفة الحدود الدنیا لمعدالت القبول داخل الجامعات األردنیة الرسمیة ،حیث أن الوحدة  
  .ستتولى توزیع المقاعد على الجامعات والتخصصات بالشكل المناسب

  
في الدورة الصیفیة " التوجیھي"وبشأن تقدیم الطلبات، بینت عوض أن الطالب الحاصل على شھادة  

أو الشتویة للعام الحالي فقط، یدفع رسم تقدیم طلب االلتحاق للجامعات، باستخدام آلیة الدفع 
اإللكتروني، وبعدھا ترسل رسالة نصیة إلى رقم ھاتفھ، تحتوي على رمز المستخدم والرمز السري 

  . للدخول الى برمجیة تقدیم طلب االلتحاق
  

ن ھذه الخدمة متوافرة عبر قنوات الدفع وأھمھا الحساب البنكي الشخصي على واشارت عوض إلى أ
اإلنترنت، فروع البنوك األردنیة وأجھزة الصراف اآللي، نقاط البیع في السیفوي وكارفور، محالت 

وقالت انھ وبعد الدخول لبرمجیة تقدیم طلبات االلتحاق، یدخل الطالب الدورة .    الصرافة المعتمدة
لجلوس في شھادة الدراسة الثانویة العامة والرقم المتسلسل في البطاقة التعریفیة ألبناء ورقم ا

  .األردنیات والرقم الوطني، ومكان ورقم القید لألم األردنیة
  

  ٢:صاألنباط 
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  البحث العلمي في مسودة مشروع قانون ضریبة الدخل

  
  فرحان علیمات. د
من أعظم األنشطة یمثل البحث العلمي المحور الرئیس للتقّدم في المجتمع في المجاالت جمیعھا، ویعد 

التي یقوم بھا اإلنسان، وقد أدركت الدول التي تسعى للتقدم اھّمیة البحث العلمي فرصدت ملیارات 
ة العالم، والبحث العلمي في األردن وفي الدوالرات لھذه الغایة سعیا منھا لتنمیة مجتمعاتھا وسیاد

الوطن العربي عموما یثیر األسى واأللم والحزن، فعند مقارنة الدول العربیة مع دولة االحتالل 
على العالم من جھة ابحاثھا المنشورة في العلوم ) ١٥( اإلسرائیلي نجد أن األخیرة تحتل المرتبة

ن دخلھا على البحث العلمي، وفي مجال الثقافة م% ٤,٧البحتة والتطبیقیة، وتنفق ما مقداره 
كتاب لكل ملیون نسمة، في حین بلغ انتاج الدول ) ١٠٠( والمعرفة فقد بلغت نسبة إنتاجھا للكتب 

كتاب لكل ملیون نسمة، ویبلغ إنتاج العالم العربي من المعارف اإلنسانیة ) ١,٢(العربیة مجتمعة 
من المعارف العالمیة؛ أي تنتج أبحاثا % ١دولة االحتالل من إنتاج العالم، بینما تنتج % ٠،٠٠٠٢

  .ومعارف بـ خمسة آالف مرة عن العالم العربي
  

وفي خضم الجدل الدائر حول مشروع قانون ضریبة الدخل لفت انتباھي نص مادة یتحدث عن 
قر، من صافي أرباح الشركات لغایات البحث العلمي ومكافحة الف% ١ضریبة تكافل اجتماعي بنسبة 

  :ویبرز في ھذا المقام المفارقات اآلتیة
ماذا لو لم تحقق الشركات أرباحا؟ وكم المبلغ المتوقع من صافي األرباح بالدینار؟ وماعالقة مشاركة 
البحث العلمي بالفقر؟ وھل المبالغ التي سیتم اقتطاعھا تكفي لسد جزء یسیر من متطلبات قضیتین 

  ل ھناك مصادر أخرى لدعم البحث العلمي في األردن؟أساسیتین كالبحث العلمي والفقر؟ وھ
  

في حین تبرز مفارقات أخرى تتعلق بماھیة البحث العلمي في األردن، وتتمثل أوال بثقافة البحث 
العلمي، فھو ال یرتبط فقط ببراءات االختراع وإنما یتناول جمیع الجوانب المتعلقة في ھذا الكون، 

یة التي ینتھجھا الباحث للتعرف على جمیع الجوانب المتعلقة وھو مجموعة من االجراءات المنھج
بإشكالیة علمیة محددة لوضع حلول لھا، والحصول على النتائج التي تخدم المجتمع، ولعل ما یؤخذ 
علینا إعطاء أولویة في البحث العلمي للعلوم التطبیقیة والطبیعیة التي تھتم بدراسة النواحي الفیزیائیة 

بشریة لكافة الظواھر الموجودة على األرض والكون المحیط بنا، في حین نقلل من المادیة غیر ال
اھّمیة العلوم اإلنسانیة التي تھتم باإلنسان وثقافتھ التي تھيء االرض الخصبة للعلوم التطبیقیة 
والطبیعیة؛ ففي األردن عشرات االالف من االبحاث اإلنسانیة التي قام الباحثون بھا سواء أكانت 

ئل ماجستیر أو اطاریح دكتوراة للحصول على درجات علمیة، أو كأبحاث نشرت في الدوریات رسا
العربیة، ویبقى السؤال قائما ماذا قدمت تلك البحوث بمجاالتھا كافة طبیعیة ام إنسانیة لخدمة المجتمع 

،وتبقى كلھا األردني، وأین یكمن الخلل في عدم اإلستفادة منھا أو االكتفاء بذكرھا كدراسات سابقة 
حبیسة رفوف المكتبات فعلى سبیل المثال ال الحصر أمضیت كباحث مدة سبع سنوات في دراسة 
الماجستیر والدكتوراة إذ بحثت في رسالة الماجستیر استخدامات األطفال األردنیین لإلنترنت وھو 

تي تعنى موضوع جدید یبحث ألول مرة، واطروحة الدكتوراة حول صنادیق التنمیة األردنیة ال
بالبطالة والفقر وتشغیل الشباب الجامعي األردني ،ودور وسائل اإلعالم ،والعالقات العاّمة في تلك 
الصنادیق بتوعیة الشباب الجامعي لالستفادة مما تقدم تلك الصنادیق من خدمات تحد من الفقر 

  عمون

 مقاالت
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إلستفادة من ھذین والبطالة في مجتمعنا ومع أھمیة الموضوعین إال انھ لالسف لم تبادر أي جھة ل
  .البحثین

  
ال شك أننا بحاجة أوال لرصد مخصصات كبیرة لغایات البحث العلمي وزیادة النسبة المقترحة في 

وحصرھا بغایات البحث العلمي فقط ، فالشركات ھي المتلقي % ٥مشروع قانون ضریبة الدخل إلى 
یة لدعم البحث العلمي في الرئیس لمخرجات البحث العلمي، إضافة إلى توفیر مصادر دخل إضاف

األردن، وبحاجة إلى بلورة مفھومنا للبحث العلمي وثقافتھ وتنمیتھ بدءا من طلبة المدارس، وتفعیل 
األستفادة من البحوث كافة التي تخدم المجتمع وتعمیم الرسائل واألطاریح الجامعیة من قبل وزارة 

مفاضلة عند التعیین في الجامعات األردنیة، التعلیم العالي ووضع تقییم لھا من قبل یدخل في أسس ال
وكذلك ضرورة شمولیة جوائز الباحث والبحث المتمیزین واالبتكار التي تمنح من قبل صندوق 

اال یكون البحث تم الجل 'البحث العلمي التابع لوزارة التعلیم العالي بحیث تلغى الشروط مثل 
تمیز، وتوسیع فئات متلقي الخدمة من الصندوق الحصول على درجة علمیة بالنسبة لجائزة البحث الم

بالنسبة للباحث المتمیز، بحیث یكون نصیب لطلبة الدراسات العلیا من غیر الجامعات االردنیة ، 
، فالبحث العلمي ھو بحث علمي أیًا كان مصدره وغایاتھ ویقاس 'والغاء الكثیر من الشروط المقیدة

ن األفضل إعادة ھیكلة وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بمدى جدیتھ وجودتھ وفائدتھ للمجتمع، وم
إذ إنھ من الضروري وجود أمین عام وزارة یعنى فقط بالبحث العلمي، فالوزیر وحده ال یستطیع 
إدارة ملفات كبیرة بحجم التعلیم العالي والبحث العلمي معا، ومع وجود صندوق البحث العلمي التابع 

تبدو الحاجة ماّسة إلعادة ) ٤٢(بموجب النظام رقم  ٢٠١٠لذي تّم انشاؤه عام لوزارة التعلیم العالي ا
تقییم دوره ووضع فلسفة أكثر شمولیة خاصة فیما یتعلق بأھدافھ، ووضع آلیات جدیدة لتنمیة البحث 
العلمي واالستفادة من مخرجاتھ میدانیًا لتعم الفائدة على المجتمع ، وال شك أن وزارة التعلیم العالي 
تبقى المظلة الرئیسة للبحث العلمي بالتشاركیة مع جھات عدیدة حكومیة وخاصة تعنى في البحث 

  .العلمي
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 اعالنات

 ٨:الدستور ص /٢٧:ص الرأي
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.  
 ١٤:الغد ص /٢٧:ص الرأي
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  ماعین -تمام بنت الشیخ العزیز ابو وندي
  
  

  تالع العلي -محمد عمر عطیة 
  

  
»م هللارحمھ«

 وفیات

 الرأي 
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بمزارع تعود  عطاء فتح وتعبید طریق في المفرق تنفذه وزارة األشغال العامة ألحقت أعمالھ أضرارا
  بذلك مرات عدیدة ملكیتھا لمواطنین و لم تصّوب الوزارة األضرار رغم مطالبات المواطنین

  
.. من اسھمھا كومة جزءادینارا بحق شركة مساھمة كبرى تمتلك الح(  ١٩٨( مطالبة حكومیة بقیمة 

سوف یتم اتخاذ االجراءات  الحكومة طالبت الشركة بتسدید المبلغ المتحقق بذمتھا وخالف ذلك
  .الالزمة وفقا لقانون تحصیل االموال االمیریة

  
إدارة .. مالیین دینار )٤( قیمة المستحقات المالیة على مشتركي المیاه في البادیة الشمالیة بلغت نحو 

 .الستیفائھا المتخلفین عن تسدید الرسوم إلى الجھات المختصة میاه حولت

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
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مجلس النقباء المھنیین ال یزال بانتظار دعوة الحكومة لھ للحوار وبحث مسودة قانون ضریبة الدخل 
. الجدید، وذلك بعد أن قام المجلس بمناقشتھ أول من أمس بمجمع النقابات المھنیة خالل اجتماع طارئ

الكرة حالیا بملعب "، إن "زواریب"إبراھیم الطراونة قال لـ. رئیس المجلس نقیب أطباء األسنان، د
الحكومة، وأن رئیس الوزراء وعد النقابات سابقا بأنھ سیناقش تعدیالت القانون معھا عند اإلعالن 

  ".عنھ
  

مؤسسة الكسیح الغذائیة قررت تقدیم دعم مالي سخي لوكالة غوث وتشغیل الالجئین الفلسطینیین 
، لمساعدتھا على تقدیم الخدمات لالجئین الفلسطینیین في ظل قطع الوالیات المتحدة "ونروااأل"

تنظم الیوم حفال لتسلم شیك بالتبرع المالي للمؤسسة یقام بمدرسة " األونروا. "مخصصاتھا للوكالة
  .إناث ماركا اإلعدادیة التابعة للوكالة

  
أجلت وزارة العدل افتتاح الغرفة االقتصادیة لدى محكمة بدایة عمان والمكتب الفني لدى محكمة 
استئناف عمان وإطالق الخدمات اإللكترونیة، الذي كان مقررا أول من أمس السبت، إلى موعد یحدد 

  .مال رسمیةالتأجیل جاء النشغال رئیس الوزراء عمر الرزاز، المقررة رعایتھ لالفتتاح، بأع. الحقا
  
  

جائزة الحسن للشباب والمعھد الملكي للدراسات الدینیة ینظمان نھایة األسبوع الحالي ورشة تدریبیة 
الورشة تعقد على مدى أیام الخمیس . حول المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنوع الدیني والثقافي

 .في المعھد الملكي والجمعة والسبت المقبلة

 زواریب الغد
  


