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 " تمريض االردنية" الجرائم اإللكترونية في األردن محاضرة في 
 

نظمت لجنة الجامعة  -محمد المبيضين 
والمجتمع في كلية التمريض في الجامعة األردنية 

الجرائم االلكترونية وواقعها في )محاضرة بعنوان 
 .(االردن

والمحاضرة التي ألقاها النقيب أنس العجارمة من 
مرتب وحدة الجرائم االلكترونية في مديرية األمن 

العام تستهدف توعية طلبة الكلية بمخاطر استخدامات وسائل االتصاالت التكنولوجية خصوصا 
 .شبكة االنترنت ووسائل االتصال االجتماعي 
وأنواعها وأسبابها ودوافعها وآثارها االجتماعية على  وتناول المحاضر مفهوم الجرائم االلكترونية

 .األفراد والجماعات 
وبين العجارمة أن أبرز أسباب ظهور الجرائم االلكترونية  التهديد واالبتزاز والتشهير واغتيال 
الشخصية واالنتشار الواسع لشبكة االنترنت واستخدامات الخلويات الذكية التي رافقها انخفاض الفت 

 .ر حزم االنترنت التي أصبحت في متناول الجميع ألسعا
ولفت المحاضر إلى أن األردن من أوائل الدول التي تنبهت على خطورة هذه الجرائم على المجمتع 
وأفراده، فيتم انشاء وحدة الجرائم االلكترونية التي تم تزويدها بأحدث المعدات والوسائل الالزمة 

لى جانب سن تشريعات وقوانين لفرض عقوبات رادعة لمرتكبي الكتشاف هذه الجرائم ومكافحتها، إ
 .هذه الجرائم 

داريي الكلية إلى اتباع  العجارمة، دعا الطلبة ومستمعي المحاضرة من أعضاء هيئة  تدريس وا 
التعليمات واتخاذ االجراءات السليمة عند استخدام أجهزتهم الحاسوبية والهواتف الخلوية لضمان 

 . معلوماتهم الشخصية وعدم حذفها أو تعطيلها أو انتشارها بشكل غير مشروع المحافظة على سرية
وأجاب المحاضر عن أسئلة ومداخالت الحضور التي تناولت في مجملها كيفية التعامل مع مرتكبي 
هذه الجرائم وبناء جسور التعاون مع مديرية األمن العام لمكافحة مثل هذه الجرائم التي تسبب 

 .نفسية واجتماعية واقتصادية عميقة  لضحاياها آثارا

 أخبار الجامعة

 42/3/3545االثنين                                                                         شفقنا نيوز -أخبار األردنية -يوزطلبة ن  
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وعلى صعيد ذي صلة، أشادت عميدة الكلية الدكتورة منار النابلسي خالل لقائها العجارمة في مكتبها 
بالجهود المتواصلة التي يبذلها جهاز األمن العام في مكافحة الجريمة بشتى أشكالها وأنماطها 

 .ا في تعزيز حالة األمن واالستقرار في المملكةوأنواعها مؤكدة أن هذا الجهاز يلعب دورا رائد
  

وأكدت النابلسي أهمية هذه اللقاءات التي تعقدها الكلية بدعم من إدارة الجامعة لفتح اآلفاق  أمام 
الشباب الجامعي  لمعرفة القضايا المجتمعية وسبل مواجهتها، معربة عن اعتزاز الكلية وامتنانها 

ديرية األمن العام لنشر القيم والمبادىء الفضيلة التي تسهم في بناء للتعاون  المثمر القائم مع م
 .شباب المستقبل االردني الواعد بالعطاء والتضحية واإلنجاز 

   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنية"
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 «األردنية»دراسة لفتح كلية لإلعالم في 

 
الماجستير، حيث يتم أكد معهد اإلعالم األردني أن الجامعة األردنية تعّد مظلته في منح شهادة 

اعتماد الشهادة من المعهد ومن الجامعة، معلنا أنه من الناحية األكاديمية المعهد تابع للجامعة 
 .األردنية

فإن التنسيق « الدستور«وبحسب عميد معهد اإلعالم األردني الدكتور باسم الطويسي في تصريح لـ
معتمدة رسميا من الجامعة األردنية، إذ تعد  األكاديمي مستمر مع الجامعة األردنية، وشهادات المعهد

 .الجامعة مظلتنا في منح شهادات اإلعالم
وبين الطويسي وجود اتفاقية بين المعهد والجامعة األردنية وشراكة، ذلك أن المعهد يمنح درجة 

 . الماجستير بالتعاون مع الجامعة
درسه الجامعة إلنشاء كلية إعالم من جانبه، كشف رئيس الجامعة األردنية علي محافظة عن مقترح ت

تابعة للجامعة األردنية، الفتا إلى وجود تنسيق مع معهد اإلعالم األردني بهذا الشأن، وهناك بعض 
األساتذة المتخصصين في اإلعالم في أقسام مختلفة في الجامعة، يمكننا جمعهم في قسم واحد 

 . وننشىء الكلية
الذي يعّده ويقدمه الزميل حمدان الحاج على « أل الحكومةاس»محافظة في حديثه لبرنامج .وأشار د

قناة الحقيقة الدولية، إلى أن معهد اإلعالم تقّدم بمقترح أن ُيرشِّح من خريجيه من حملة الماجستير 
للجامعة إليفاده لدراسة تخصص اإلعالم، وعند العودة يستطيع اإلستفادة من المعهد والجامعة، 

ن التدريس في الجهتين، خاصة وأن لدينا إتفاقية وشراكة مع المعهد، ذلك اضافة إلمكانية تمكنهم م
 . أن المعهد يمنح درجة الماجستير بالتعاون مع الجامعة

وأكد محافظة أنه في حال تم توفير عدد كافي من أعضاء التدريس خاصة فيما يتعلق باإلعالم 
وننا نسعى ألن يكون لدينا هذا الحديث، سوف ندرس بجدية فتح كلية لهذا التخصص، فضال عن ك

لكن لن نفتحه إال إذا توفر العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس حتى »التخصص، مستطردا بقوله 
 .«نلبي متطلبات اإلعالم

يشار إلى وجود سبع جامعات في المملكة تعمل على تدريس تخصص اإلعالم، وترفد سوق العمل 
 .ملة درجة البكالوريوس في تخصص اإلعالمخريج من ح( 055)سنويا بقرابة ألفين و

 
 

 42/3/3545االثنين                                                                                                          6الدستور ص 
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 8102تقر موازنة " األردنية " الهيئة العامة لنادي 

 
أقرت الهيئة العامة لنادي   -محمد المبيضين

الجامعة االردنية التقرير اإلداري والمالي لعام 
 . 7502والموازنة التقديرية لعام  7502

قال رئيس النادي حمزة ، وفي التفاصيل 
اعوري إن موازنة النادي بلغت العام الماضي الف
ألف دينار فيما بلغت اإليرادات (  205)
األمر  ( 02705)دينارا، والنفقات ( 27022)

 . دينارا ( 2072)الذي حقق وفرا ماليا بقيمة 
فضال عن صرف  7502عضوا استفادوا من القروض التي صرفت عام ( 0705)وأضاف أن 
الفتا في هذا الصدد إلى أن القروض ، لرسوم الجامعية ألبنائهم عضو لدفع ا( 255)قروض لـ 

 . تصرف بدون فوائد وتسدد بأقساط مريحة 
( 0055)عضوا جديدا ليصبح عدد أعضاء النادي قرابة (  775)ووفقا ـ للفاعوري ـ فإنه تم قبول 

 .عضو من أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية في الجامعة 
تمعين النشاطات التي نفذها النادي خالل العام الماضي ومنها إقامة رحالت وشرح الفاعوري للمج

لعدد من األماكن السياحية األردنية ورحالت ألداء مناسك العمرة ورحالت خارج االردن إلى كل من 
 .مصر وتركيا وماليزيا 

القدم بمشاركة  وأشار رئيس النادي إلى األنشطة الرياضية التي نفذت ومنها إقامة بطولة خماسي كرة
جامعات رسمية وبطولة خماسي كرة القدم لكليات ومراكز ووحدات ودوائر الجامعة إضافة إلى تنظيم 

 .بطوالت في ألعاب البلياردو والشطرنج 
ووفر النادي مستلزمات ألسر أعضائه ومنها االجهزة الكهربائية ومواد قرطاسية والمالبس واالجهزة 

ومتكامل اقيم خالل شهر رمضان المبارك العام الماضي وتوفير الخلوية من خالل معرض شامل 
 .مادة زيت الزيتون خالل الموسم الماضي 

تحدث خالل االجتماع حول رؤية النادي المستقبلية خصوصا إعادة النظر بالتعليمات ، الفاعوري 
قامة نادي صيفي ترفيهي ألبناء العاملين في الج عادة تأهيل الخاصة بالنظام الداخلي للنادي وا  امعة وا 

قامة  حديقة النادي الخارجية لتكون متنفسا ألعضاء النادي وعائالتهم خالل فترة الصيف المقبل وا 

 42/3/3545االثنين                                                                                                        أخبار األردنية
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معرض للحرف والمنتوجات اليدوية فضال عن تفعيل المكون الثقافي من خالل التعاون مع وزارة 
 .نية الثقافة القامة فعاليات فكرية وثقافية ومعارض للكتب والمؤلفات األرد

ودفع عدد من أعضاء الهيئة العامة بمقترح إمكانية انشاء صندوق التكافل االجتماعي للعاملين في  
 .الجامعة األردنية حيث سيصار إلى بحث ومناقشة هذا المقترح مع إدارة الجامعة 

امعة على وفي نهاية االجتماع أعرب الفاعوري عن تقدير وامتنان الهيئتين اإلدارية والعامة إلدارة الج
دعمها المستمر لمسيرة النادي الهادفة إلى تعزير وترسيخ التعاون بين أعضاء األسرة الجامعية االمر 

 .الذي ينعكس ايجابا على مسيرة الجامعة وتقدمها 
وحث رئيس النادي أعضاءه على تقديم المقترحات التي من شأنها النهوض  بمسيرة النادي السيما 

 .مية الخبرة في الجوانب االجتماعية والفكرية والثقافية والرياضية وان الجامعة لديها تراك
يشار إلى أن انتخابات النادي جرت مطلع العام الماضي وتضم الهيئة االدارية الحالية في عضويتها 
كل من عبد المجيد الزبيدي ورلى الهواري وعماد رحاحلة وميسر الدنان واسامه اربيحات وباسم 

 .بيدات ومجدي الحديديربابعة وابراهيم ع
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المادة من إعداد إعالم 
 "األردنية"
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 لتالوة القرآن الكريم" الحوراني"في مسابقة " األردنية"فوز طالبين من 
 

حصل إثنان من طلبة كلية 
الشريعة في الجامعة األردنية على 
المركزين الثاني والثالث في 
مسابقة جائزة المرحوم الدكتور 
م أحمد الحوراني لتالوة القرآن الكري
تقانه لطلبة الجامعات األردنية  .وا 

وحل الطالب صالح الدين مغنم  
في المركز الثاني فئة الذكور 
والطالبة سارة  الجيوسي في 

 .المركز الثالث فئة اإلناث والطالبة إسراء أحمد المسلوقي في المركز السابع
ة رئيسًا، وعضوية كل جامعة عمان األهلي -عبدالحميد الكردي . وتكونت لجنة تحكيم الذكور من د

جامعة العلوم التطبيقية و الدكتور أحمد القوقا رئيس قسم القراءات في  -من الدكتور محمد الطرايرة 
 -جمعية المحافظة على القرآن الكريم، فيما تكونت لجنة تحكيم اإلناث من الدكتورة أسماء العمري 

قراقيش من جامعة الزرقاء األهلية  جامعة عمان األهلية رئيسًا، وعضوية كل من الدكتورة نجوى
 .والدكتورة زينب القضاة من الجامعة األردنية

حسن األداء، : واعتمدت لجنة التحكيم الختيار الفائزين بالمراتب الثالثة األولى على معايير عدة منها
تقان التالوة والتجويد، وجمال الصوت، والتفاعل مع اآليات والوقف واالبتداء  . وا 

طالبا ( 02)سابقة التي تنظمها جامعة عمان األهلية للسنة الثانية على التوالي وشارك فيها وتعقد الم
 .جامعة حكومية( 70)طالبة من ( 05)و
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 (األردنية)باستضافة من كلية الفنون والتصميم في 
تشد االنتباه بمقطوعاتها الفنية المستوحاه من الفلكلور ( موسيقى الجيش اللبناني)

 للبنانيا
 

استطاعت فرقة موسيقى  -فادية العتيبي
الجيش اللبناني التابعة للقوات المسلحة 
اللبنانية أن تشد االنتباه وتنال استحسان 
الحضور بما قدمته من مقطوعات فنية 
تراثية مستوحاة من التراث اللبناني بأسلوب 
جديد ومتطور، خالل الحفل الذي 

ي كلية استضافه قسم الفنون الموسيقية ف
 .الفنون والتصميم في الجامعة األردنية

وأدت الفرقة خالل الحفل الذي أقيم بحضور عميد الكلية الدكتور رامي حداد والقائد األعلى لموسيقى 
الجيش اللبناني العقيد الموسيقي أبولو سكر، مقطوعات موسيقية مستوحاة من األعمال الكالسيكية 

الموسيقي اللبناني كأعمال الرحابنة وزكي ناصيف، قدمتها بتوزيع  والفلكلورية اللبنانية،  والموروث
طار يتناسب وطبيعة آالت النفخ النحاسي والخشبي التي تميز الفرقة والمستخدمة في الجيش،  جديد وا 

 . إضافة لآلالت اإليقاعية
تزور  حداد وخالل رعايته للحفل، أعرب عن سعادته باستضافة فرقة موسيقى الجيش اللبناني التي

األردن حاليا لتلّقي دورات تدريبية في المعهد الوطني للموسيقى التابع لمؤسسة الملك الحسين، مشيرا 
إلى أن استضافة الكلية للفرقة جاء بناء على اتفاقية قائمة مع المعهد في سبيل توطيد عالقات 

 . ع طلبة الكليةالتعاون مع كافة الجهات التي تعنى بالفن لتقديم خبراتها الفنية أمام جمو 
وقال إنها لتجربة جديدة وفريدة من نوعها أن تستضيف الكلية فرقة موسيقية عسكرية تقدم موسيقى 
تراثية تعتمد في عزفها على آالت كالسيكية ترتكز في المقام األول على آالت النفخ النحاسي 

 .جيدةوالخشبي المستخدمة في الجيش، األمر الذي من شأنه أن يكسب الطلبة خبرة 

 42/3/3545االثنين                                                                                       طلبة نيوز -أخبار األردنية
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بدوره أكد رئيس قسم الفنون الموسيقية الدكتور نضال نصيرات حرص كلية الفنون والتصميم على 
اإللمام بالثقافات الفنية لمختلف الشعوب والدول ضمن ورش عمل وندوات وعروض فنية، لما تسهم 

مية التذوق به في تقوية وتبادل العالقات اإلنسانية من جهة، وتعزز من مخزون الطالب المعرفي وتن
والوعي الفني  لديه من جهة أخرى، مشيرا في حديثه إلى أنه جرى في وقت سابق استضافة فرق من 
اليابان وأمريكا قدمت مقطوعات فنية حاكت تراثها وثقافتها ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها 

 .القسم
رقة موسيقى عربية وكشف نصيرات في حديثه عن نية القسم وضمن خططه المستقبلية تشكيل ف

تعنى بتقديم ألوان من التراث العربي واألردني، تعمل تحت مظلة كلية الفنون والتصميم، وتضم في 
عضويتها طلبة الكلية ممن يملكون موهبة العزف والغناء دون أن تقتصر على طلبة القسم فقط، 

 .حيث سيعلن عن انطالقتها في القريب العاجل
الفرقة اللبنانية وخالل إدارتها للحفل المدرسة عبيدة ماضي، أكدت في  صاحبة المبادرة في استضافة

حديثها أن فرقة موسيقى الجيش اللبناني؛ هي قطعة عسكرية ثقافية حضارية لم تعد ملكا للجيش 
وحده، بل أصبحت ملكا للبنان بأسره، تجدها حاضرة في أفراح الوطن وأحزانه من مهرجانات وطنية 

مية وحفالت تشييع كبار الوطن وعظمائه، ومناسبات تكريم أدبائه وفنانيه، وشعبية ومؤتمرات رس
 .تملك بعزفها قلوب السامعين وتمدهم بغذاء الروح

من الجدير ذكره أن الحفل يقام بالتعاون مع المعهد الوطني للموسيقى الذي بدوره وقع اتفاقية مع 
ال موسيقييه لحضور فعاليات وورش عمل موسيقى الجيش اللبناني؛ حيث يقوم الجانب اللبناني بإرس

 . وامتحانات يعقدها المعهد، ويقدم المعهد مواد نظرية وتدريبات عملية على كافة اآلالت الموسيقية
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 «التعديالت التشريعية األخيرة»يعقد ندوة « خريجي الجامعة األردنية»نادي 

 
التعديالت التشريعية األخيرة الواردة على » ونية بعنوان عقد نادي خريجي الجامعة األردنية ندوة قان

 .«قانون محاكم الصلح
وتطرق رئيس محكمة غرب عمان االبتدائية القاضي خالد الدبوبي آلخر التعديالت الواردة على هذا 
القانون واإلشكاالت المحتملة في تطبيقه مشيرا إلى أن محاكم الصلح في المملكة تعد من المحاكم 

معية التي تعمل على حل النزاعات االكثر انتشارًا بين الناس بحيث تبذل المحكمة جهودًا في المجت
 .حث المتنازعين على التسوية

وفي نهاية الندوة التي أدارها نائب رئيس النادي المحامي خالد العرموطي دار حوار قانوني ثري 
من التساؤالت حول هذه التعديالت،  بحضور جمع من المحامين و رجال القانون الذين تطرقوا للعديد

منها ما يساعد ويساهم في التخفيف من االثار المالية واالقتصادية واالجتماعية من ناحية ايجابية، 
معتبرين ان تقصير امد التقاضي واختصار اجراءات التقاضي وادخال وسائل التقنية الحديثة في 

ما يحقق السلم واالمن االجتماعي بحيث االجراءات القضائية سيخفف من المصاريف والجهد، ك
 .تصل الحقوق الى اصحابها بأقل وقت ممكن
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 اليوم والنتائج األحد" القبول الموحد"
 

تبدأ وحدة تنسيق القبول الموحد االلكتروني ابتداء من اليوم االثنين وحتى الثانية عشرة  -امان السائح 
استقبال طلبات االلتحاق للطلبة المجتازين لمتطلبات النجاح » ثالثة أيام» من مساء األربعاء 

شاغرا لتعبئتها في الجامعات  02000بالثانوية العامة الشتوية، حيث حدد مجلس التعليم العالي 
األردنية، التكنولوجيا، مؤته، البلقاء » الرسمية العشر المنضوية تحت مظلة القبول الموحد وهي 

لحسين بن طالل، الطفيلة التقنية، اليرموك، الهاشمية، وجامعة العلوم التطبيقية، ال البيت، ا
 .» اإلسالمية 

وأعلنت مديرة وحدة تنسيق القبول الموحد االلكتروني خوله عوض، ان أسماء الطلبة المقبولين بالدورة 
امعات الشتوية سيكون بالخامس والعشرين من الشهر الحالي، ليتمكن الطلبة من االلتحاق ببرامج الج

الرسمية التي بدأت الدراسة منذ حوالي ثالثة أسابيع، مشيرة الى ترتيبات الجامعات الجراء برامج 
 .مكثفة للطلبة للحاق بما مضى عليهم من أيام دراسية

وأكدت عوض انه ال يسمح للطلبة التقدم بتخصصي الطب وطب االسنان للدورة الشتوية، حيث 
مكانهم التقدم لهما على الدورة الصيفية القادمة، مبينة ان الموقع يعتمد التخصصان نظام السنوات وبا

ال يقبل أي طلب من غير الناجحين بالدورة الشتوية الحالية او توجيهي غير اردني او شهادات أخرى 
. 

وأشارت عوض الى انه على الطلبة التحقق من رغبتهم بدراسة التخصص وقراءة  التخصصات 
د ديوان الخدمة المدنية تفاصيل خاصة لكل منطقة والتخصصات األكثر الراكدة والمشبعة حيث اع

طلبا فيها، مؤكدة انه أيضا على الطالب التحقق من تفاصيل وصف وشرح التخصص الراغب 
 .بدراسته للتأكد من رغبته وقدرته على دراسته 

الدورة الصيفية حيث وشددت على الطلبة االطالع على الحدود الدنيا للقبول التي قبل بها الطلبة في 
لن يقبل أي طالب في أي تخصص دون الحد األدنى للقبول بالدورة الصيفية الماضية، بكافة 

 707الجامعات والتخصصات، مبينة ان عدد التخصصات المسموح التقدم لها عبر موقع الوحدة 
 .تخصصا 

 شؤون جامعية ومحلية
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ة الشتوية وأكدت عوض ان تخصصي الطب وطب االسنان فقط غير مسموح التقدم بهما للدور 
وبإمكان أي طالب راغب بدراسة أي من هذين التخصصين التقدم للدورة الصيفية القادمة للعام 

وينظر الى طلباتهم على انهم توجيهي حالي وليس دورات سابقة ، وهذا يشمل كل  7502-7502
ا وال قوائم اال التخصصات لخريجي الدورة الشتوية الحالية ، مبينة ان الدورة الشتوية ال استثناءات فيه

 .قائمة التنافس
وقالت عوض ان  عملية دفع رسم طلب االلتحاق للجامعات األردنية الرسمية، ستعتمد آلية الدفع 

، (eFAWATEERcom)« خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي األردني»االلكتروني عن طريق 
( Password)رمز السريوال( UserID)والتي ستمكن الطالب من الحصول على رمز المستخدم

الضروريين للدخول الى برمجية تقديم طلب االلتحاق، وهذه الخدمة متوفرة من خالل طريقة الدفع 
ومراجعة مكاتب شركة البريد األردني المنتشرة في كافة أنحاء المملكة،او فروع ( نقداً )غير المباشر 

صراف اآللي التابعة لها، ونقاط ، وأجهزة ال(eFAWATEERcom)البنوك األردنية التي تقدم خدمة 
 (eFAWATEERcom)البيع في السيفوي وكارفور ومحالت الصرافة المعتمدة لدى 

وأكشاك إي فواتيركم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تاج مول،قصر العدل، الجامعة االردنية 
 .، اراضي شمال عمان ، ومجمع الملك الحسين لألعمال

من الطالب رقم هاتفه الخلوي وال بد من التحقق من صحة الرقم إذ سيقوم الطالب وبينت انه سيطلب 
 .دينارًا قيمة رسم طلب االلتحاق ( 00)بدفع مبلغ 

التي ( Password)والرمز السري ( UserID)وأشارت الى انه ستصل رسالة تحتوي رمز المستخدم 
لوحدة تنسيق القبول الموحد  ستستخدم لتقديم طلب االلتحاق من خالل الموقع االلكتروني

www.admhec.gov.jo 
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 يعلن تشكيل لجنة لدراسة وتطوير صندوق دعم الطالب" التعليم العالي"أمين عام 
 

 الجامعات تعاني مشاكل إدارية مزمنة: الوهادنة
 

إعادة "نه عاهد الوهاد. توقع أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي د - تيسير النعيمات
تشكيل مجلس التعليم العالي ومجالس أمناء الجامعات عقب إقرار قانوني التعليم العالي والجامعات 

 ".األردنية
نظام مساءلة وتقييم أداء القيادات األكاديمية في مؤسسات التعليم العالي، نظام "كما توقع إصدار 

الجامعية، نظام تنظيم العالقة بين هيئة  معدل لنظام ممارسة العمل األكاديمي في الجامعات والكليات
المالكين والجامعة الخاصة، نظام تعيين رؤساء الجامعات بعد مرور مشروعي قانوني التعليم العالي 

 ".والجامعات بالمراحل الدستورية
أهم مواصفات رئيس الجامعة معرفته ومهاراته االدارية وليس "أن " الغد"وأكد الوهادنة في حوار مع 

من %  0أن "، مشددا على أهمية عملية تقييم الرؤساء، فيما أشار الى "لنجاح االكاديميفقط ا
من رؤساء الجامعات الحكومية األميركية يتم اعفاؤهم %  05رؤساء الجامعات الخاصة األميركية و

 ".من مناصبهم دون ذكر السبب
ائها، أشار الوهادنة إلى وحول اللغط الذي أعقب إعالن نتائج تصنيف الجامعات وانتهى الى إلغ

وجود أكثر من اربعين تصنيفا متداوال في العالم، وال يوجد ما يمنع وجود تصنيف أردني للجامعات "
وحتى كليات المجتمع، إال أن المطلوب إعادة النظر في عدد ونوع وأوزان المعايير في التصنيف 

، لكنه رأى أن "ثالثة تصنيفات عالميةالذي أطلق مؤخرًا، إذ أنه ُيشِكل مجموعة معايير ُجِمعت من 
تبدأ المرحلة األولى من التقييم لكل جامعة على حدة بشكل منفصل ودون مقارنتها "من األفضل أن 

بغيرها على ان تعرض النتائج عند المقارنة ضمن مجموعات ما يجعل المنافسة أكثر عدالة بحيث 
 ".تتحمل اإلدارات الجامعية مسؤولية النتائج

اصالح التعليم العالي وتطويره ال يأتي إال من خالل إصالح منظومة اإلدارة في هذا "ن وأكد أ
فراز واستقطاب األفضل لإلدارة ، مشيرا الى "القطاع، لتعتمد على التنافس الحقيقي وتساوي الفرص وا 

جامعاتنا تعاني من مشاكل مزمنة ومتشابهة، ورغم تطورها في بعض الجوانب إال أن هناك "أن 

 42/3/3545االثنين                                                                                                            7الغد ص 
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اكل فيما يتعلق باإلدارة، حتى غدا معيار النجاح األكاديمي فقط، أو معايير أخرى ال عالقة لها مش
بالقدرة، وهي السبب الرئيس في تبوؤ فالن رئاسة قسم أو عمادة كلية بغض النظر عن معرفته أو 

 ".مهاراته اإلدارية
نا االعتراف أنها مبنية نسبيا أن تكون اإلدارة في جامعاتنا مؤسسية، إال أن علي"ورغم أن الطموح 

، معتبرا أن سبب ضعف "على الفرد الذي يدير المؤسسة بشكل رئيسي وعلى الموظف بشكل جزئي
عدم وضع الرجل األفضل في المكان المناسب، فالجيدون ُكثر، أما المبدعون "اإلدارة األساسي هو 

الحقوق والفرص، إذ ان االنتماء  فهم قلة، وهنا تظهر أهمية االنتماء المكتسب المبني على تساوي
 ".  الفطري لم يعد كافياً 

واشار الى الهدف االستراتيجي الثالث من الخطة الوطنية لتنمية الموارد البشرية جاء تحت عنوان 
وجاء في مشروع الهدف " يضع مجلس التعليم العالي آليات لتقييم القيادات االكاديمية،"المساءلة وأن 

نويًا بمعنى دوريًا ولم تتم اإلشارة إلى مدة خدمة رئيس الجامعة، إال أن البعض يكون التقييم س"أن 
اختلط عليه مشروع آخر وهو مشروع نظام تعيين رئيس الجامعة والذي نص على مراجعته دوريًا كل 
ثالث سنوات للوقوف على سالمة االجراءات، وعليه وألول مرة في تاريخ التعليم العالي، يتم وضع 

 ". شر معيارًا ومائة مؤشر تغطي كل الجوانب التي تَُقيم شخص الرئيس والجامعة من خاللهأربعة ع
وبين ان الهدف من التقييم اإللكتروني هو منح جميع اعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية حرية التعبير 

ئيس والهدف المثالي أن يعلم ر . بآراء موضوعية وبعضها انطباعية وهذا معمول به في دول عدة
آليات "الجامعة أنه رئيس للجميع وليس لفئة معينة ألن رأي الجميع مهم في مرحلة ما، مؤكدا أن 

تقييم رؤساء الجامعات واإلعفاء جاءت بعد مراجعة آليات مشابهة تمثل أفضل الممارسات العالمية 
 ".ولم تكن هذه المرة األولى التي يمارس مجلس التعليم العالي صالحياته بهذا الخصوص

القوانين واألنظمة التي نعمل على إطالقها تسير "وبشأن التشريعات الناظمة للتعليم العالي بين ان 
في القنوات الدستورية إلقرارها ومنها مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الجامعات 

يم اداء القيادات األكاديمية األردنية وهما في مراحلهما الدستورية األخيرة، ومشروع نظام مساءلة وتقي
في مؤسسات التعليم العالي، ومشروع نظام معدل لنظام ممارسة العمل األكاديمي في الجامعات 
والكليات الجامعية، ومشروع نظام تنظيم العالقة بين هيئة المالكين والجامعة الخاصة، ومشروع نظام 

بة الوافدين إلى ديوان التشريع، فيما تعيين رؤساء الجامعات، وتم ارسال مشروع نظام شؤون الطل
رغم أن التشريعات هي "، مشددا على أنه 7502صدر نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي عام 

 ".الناظم للسياسات والنشاط اليومي إال أن اإلدارة التنفيذية هي التي تمشي على األرض
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اسئلة كثيرة تطرح حول "ن الوهادنة ان وبخصوص جهود الوزارة الستقطاب الطلبة العرب واالجانب بي
الدور الذي يمكن أن يلعبه قطاع التعليم العالي ممثاًل بالجامعات الحكومية والخاصة في دعم الدخل 
لى متى تبقى الجامعات الحكومية مدينة في ظل وجود جامعات خاصة  القومي األردني ولماذا وا 

 .ج الموازي والدولي بسبب تدني رسوم البرامج العادية، معتبرا ان الديون كانت مبررة قبل برام"رابحة؟
وقال إن دوال كثيرة حققت دخاًل بمليارات الدوالرات من رسوم ومصاريف الطلبة االجانب الدارسين في 

، "بل سدت الفجوة بين كلفة الدراسة الحقيقية ورسوم طلبتها من رسوم الطلبة المغتربين عالمياً "بالدها 
لطلبة الدارسين خارج بالدهم اآلن يبلغ نحو أربعة ماليين وبزيادة وصلت إلى مشيرا إلى ان عدد ا

وهو  7570عن العقد الماضي، وسط توقعات بارتفاع العدد الى ثمانية ماليين طالب عام %  02
 . رقم غير مسبوق تاريخياً 

ات، والعائد وبين ان من اهم الفوائد المترتبة على دراسة الطلبة خارج بالدهم زيادة دخل الجامع
االقتصادي على البلد المستضيف، وخلق روابط علمية قوية بين المؤسسات، والحصول على علوم 
متقدمة ومتطورة، والتنوع الثقافي، في ظل توقعات بوصول عدد الطلبة الجامعيين في العالم الدارسين 

 .7505مليونا عام  022بعد ان كان  7570مليونا عام  707لحوالي 
واضح أن انتقال الطلبة بدأ بالتغير من البالد المستقطبة لهم تقليديًا مثل اميركا وبريطانيا، وقال من ال

الى دول مثل الصين وماليزيا وسنغافورة وهي دول تحاول جاهدة لتكون دول استقطاب للطلبة 
ا الراغبين بالدراسة الجامعية من مختلف دول العالم، فعلى سبيل المثال تخطط الصين التي لديه

 .7575الف طالب عام  055الف طالب غير صيني الستقطاب  705حوالي 
وأشار الى أن بعض الدول التي تحاول رفع مهارات مواطنيها صممت برامج ايفاد عالمية مثل 

الف طالب  050وأوفدت " علوم بدون حدود"السعودية والبرازيل، الفتا الى أن البرازيل أطلقت برنامج 
لمية مع شرط االلتزام بالعودة والعمل في البرازيل، وهذه فرصة لدولة مثل لمختلف الجامعات العا

 .األردن للمنافسة على استقطاب الطلبة من مختلف الدول
من تجارب اآلخرين، فدخل ايرلندا سنويًا من تدريس اللغة اإلنجليزية "االستفادة "ودعا الوهادنة الى 
ونا من زيارات األهل ألبنائهم الطلبة، ولذلك حتى ملي 075مليون دوالر و  005وحدها يبلغ حوالي 

 ".خارطة التخصصات التي يمكن تسويقها يجب أن تتغير
وقال ان الوزارة بدأت بتحديد حاجات الدول المختلفة من التخصصات وتحديد المشكالت التي 

شرة مع البعثات كما تم لهذه الغاية إجراء لقاءات مبا. تعترض طلبتهم ووضع اجراءات تنفيذية لتالفيها
الدبلوماسية لدول السعودية والبحرين وُعمان والكويت وقطر والعراق ونيجيريا وكازاخستان واميركا 
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وبروناي وكوريا الجنوبية والهند والصين وماالوي وقيرغزستان وهنغاريا وارمينيا والبرازيل ورومانيا 
 .وايطاليا واذربيجان

الذي ُاطلق منذ حوالي " أدرس في األردن"ة في األردن بموقع كما تم تعريف كافة البعثات الدبلوماسي
ستة اشهر وهي المرة األولى التي يتوفر فيها للطالب الراغب بالدراسة في األردن معلومات متكاملة 

ليشكل نقلة نوعية في متابعة شؤون " النافذة الموحدة"وسنطلق قريبا موقع . عن المملكة والدراسة فيها
وبما يحقق دخال ال يقل عن  7575لرفع عددهم من أربعين ألفا إلى سبعين ألفا عام  الطلبة الوافدين

 .من الناتج اإلجمالي المحلي%  7
قسم استقطاب الطلبة : ولتحقيق هذه الغاية أنشأت الوزارة وحدة شؤون الطلبة الوافدين وتشمل قسمين

هما متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية الوافدين، وقسم نافذة الخدمة الموحدة للطلبة الوافدين، ومهمت
 .7575 – 7502المقررة من مجلس الوزراء لألعوام 

وبخصوص تطوير وتفعيل صندوق دعم الطالب الجامعي قال الوهادنة ان فكرة الصندوق فكرة نبيلة 
حاولنا "ومهمة لالستمرار في بناء مورد بشري أردني، ولكن تمويل الصندوق امر ضروري، فقد 

ع البنوك ولكن معظمها لم يهتم بالفكرة والبعض قدم عروضا ستُثقل كاهل الصندوق وعليه تم العمل م
تشكيل لجنة لدراسة الواقع المالي واالداري لهذا الصندوق وتقديم مقترح لتطويره بحيث يحقق عوائد 

لتنمية الموارد اضافية ُتسِهم في دعم فئة اكبر من الطلبة وصواًل للهدف المنشود لالستراتيجية الوطنية 
 ".البشرية، وتشكيل مجلس إدارة جديد قادر على دعمه مالياً 

وبالنسبة لترخيص جامعات طبية بين ان مجلس التعليم العالي طلب من ثالث جامعات تزويده 
جامعات عالمية مرموقة بحيث تكون الشهادات الصادرة عنها مشتركة مع هذه / باتفاقيات مع جامعة

منها، وأن تتضمن االتفاقية التزام الجامعة العالمية بتزويد الجامعة المراد  الجامعات أو معتمدة
انشاؤها بعدد من أعضاء الهيئة التدريسية للمشاركة في تدريس مساقات العلوم الطبية األساسية 
ومساقات التخصص خاصًة في السنوات الَخمس األولى من تاريخ قبول الطلبة في الجامعة ولحين 

 . من توفير العدد الكافي من أعضاء الهيئة التدريسية تمكن الجامعة
كما طلب المجلس التزاما خطيا مفصال عن إنشاء صندوق ابتعاث للحصول على الدرجات العلمية 
التي تحتاجها الجامعة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، بحيث يبدأ العمل به وتفعيله خالل ثالثة 

خيص المبدئي، على أن يتم ذلك من خالل اتفاقية خاصة مع أشهر من تاريخ الحصول على التر 
الوزارة بحيث ُتمثل الوزارة والمستثمر بالتساوي في إدارة هذا الصندوق، وعلى أن ال تقل موازنة 

نفاق ما ال يقل عن % 75صندوق االبتعاث عن  من موازنة % 25من الموازنة التشغيلية السنوية، وا 
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اد ضمن خطة تحقق معايير االعتماد العام والخاص، وتخصيص الصندوق سنويًا ألغراض االيف
 .مبلغ سنوي لتغطية تكاليف ممتحنين خارجيين لالمتحانات النهائية

أن عجز الجامعات "واعتبر الوهادنة في رده على سؤال حول مديونية وعجز موازنات الجامعات 
المالي قابل للحل بدءًا بقرارات إدارية سليمة تضمن ضبط النفقات والتخصيص المثالي في الموازنة، 

حياء فكرة الجامعة المنتجة، وحسن استغالل صناديق االستثمار، مشيرا الى ان  ز سبب العج"وا 
 ".المالي ضعف إدارة تراكمي، حيث أن حاكمية التمويل تحتاج للتفعيل والمتابعة

وبخصوص الجدية في تنفيذ االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية قال امين عام وزارة التعليم 
تعودنا في األردن أن يكون هناك خطط بال تنفيذ أو تنفيذ بال خطط حتى جاءت الخطة "العالي 

طنية لتنمية الموارد البشرية التي تسعى لتطوير ملفات التعلم والتعليم الخاصة بالطفولة المبكرة الو 
، وهناك إصرار على تنفيذها والسبب الرئيس لذلك هو "والتعليم العام والتعليم التقني والتعليم العالي

عهما على تقارير دورية متابعة جاللة الملك عبداهلل الثاني وجاللة الملكة رانيا العبداهلل، واطال
 .وتوجيهاتهما المستمرة
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 «القبول الموحد»شـرط للتقدم لــ » العرض والطلب »االطالع على دراسة 

 
أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات أنه تم اليوم إدراج  -نيفين عبد الهادي

دمة المدنية وسوق العمل المحلي لحملة المؤهل العرض والطلب على التخصصات  في الخ»دراسة 
القبول الموحد لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى »الجامعي والدبلوم الشامل على موقع 

وكشف الهميسات في .مع بدء استقبال طلبات القبول بالجامعات اليوم« موقع الديوان االلكتروني
الدراسة وقراءة تفاصيلها شرط لتعبئة طلب القبول الموحد في  أن اإلطالع على« الدستور«تصريح لـ

الجامعات الرسمية، مشددا على أن الدراسة تعرض بطريقة تلزم كافة الطلبة االطالع عليها قبل 
ولفت الهميسات إلى أنه تم تبويب . المباشرة بعملية التسجيل وشرطا لدخول موقع القبول الموحد

ا طلب اإللتحاق بالجامعات الرسمية، كما تم تزويد وحدة القبول وترميز التخصصات التي تضمنه
الموحد بالتصنيف المطلوب لبيانات الدراسة لعرضها على موقع القبول الموحد قبل إعالن نتائج 
الثانوية العامة، وبدء المباشرة بعملية التسجيل لإللتحاق بالجامعات وكليات المجتمع، الفتا إلى أنه تم 

مطلوبة، )ت وفق معايير العرض والطلب في الخدمة المدنية إلى تخصصات تصنيف التخصصا
، منبها أن الناجح في الثانوية العامة يمكنه بمجرد إدخال معدله معرفة حالة (مشبعة، راكدة

التخصص الدراسي، ومقدار الرسوم الجامعية في النظامين العادي والموازي، إضافة إلى الجامعات 
 .التي تدرسه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 42/3/3545                                       االثنين                                                               3الدستور ص 



 الم والعالقات العامة دائرة اإلع                                              يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
 األردن 44203  أنعم( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

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

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

21 

 
 

 تفتح باب القبول في برامج دبلوم تقنية وتطبيقية( البلقاء)
 

أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية عن فتح باب القبول في برامج الدبلوم التقني والتطبيقي  -حاتم العبادي
 .التخصصات في عدد من

الكليات وأوضحت انه بإمكان الطلبة التسجيل من خالل وحدة القبول والتسجيل في مركز الجامعة و 
 .لها في المحافظات التابعة

 :في مسار تكنولوجيا الهندسة المعمارية والمدنية: وشملت التخصصات التقنية المتاح القبول فيها
تكنولوجيا إنشاء وصيانة المباني ومساحة الطرق وحساب الكميات وهندسة المياه والبيئة وهندسة 

مسار تكنولوجيا التصنيع واالنتاج والهندسة  وفي .والتصميم الداخلي والتقييم العقاري العمارة
وتكنولوجيا التصنيع المحوسب والتكييف والتبريد  صيانة المركبات الكهربائية والهجينة: الميكانيكية

تكنولوجيا : الهندسة الكهربائية والكهروميكانيكية وفي مسار تكنولوجيا. وتكنولوجيا الطاقة المتجددة
وفي . المعدات والتركيبات الكهربائية وتكنولوجيا الطاقة هروميكانيكية والتحكم الصناعي والصيانة الك

اما مسار تكنولوجيا الهندسة . وشبكات الحاسوب االتصاالت: مسار تكنولوجيا الهندسة االلكترونية
الكترونيات الطيران : مسار تكنولوجيا هندسة الطيران اما .تكنولوجيا الصناعات الكيميائية: الكيميائية

 .جاري و وصيانة الطائراتالت
التمريض المشارك والسجل : في مسار المهن الطبية المساعدة: التخصصات التطبيقية، فشملت اما

 .والصيدلة والمختبرات الطبية والمراقبة الصحية ومختبرات االسنان والقبالة الطبي
 فيكي والتجميل و فنونتصميم الغراتصميم االزياء وانتاج المالبس وال: مسار الفنون التطبيقية اما

 .والديكور الداخلي التصميم
المسار  وفي .ادارة االعمال والمحاسبة والسكرتاريا التنفيذية: مسار العلوم المالية واالدارية وفي

ادارة السياحة : المسار الفندقي والسياحي اما .االنتاج النباتي وتكنولوجيا التصنيع الغذائي: الزراعي
وطبقت . الصحة والسالمة البيئة والمهنية: لصحة والسالمة والبيئة المهنيةمسار ا وفي .والضيافة

 الجامعة خططا
الجوانب العملية إضافة إلى المهارات الحياتية والتشغيل والمعرفة والكفايات الالزمة في مجال  على

هذه وتضمنت  7502/7502التخصص دراسية جديدة للدبلوم التقني اعتبارا من مطلع العام الدراسي 

 42/3/3545االثنين                                                                                      3لدستور ص ا -3الرأي ص 



 الم والعالقات العامة دائرة اإلع                                              يــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
 األردن 44203  أنعم( 263-6) 3555036: فاكس( 263-6) 3533535 – 3533555هاتف 

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

E-mail: pcrd@ju.edu.jo 

QF-DMPR-02.01 

22 

وتقوم الجامعة حاليا بنقل نماذج عالمية . سوق العمل المحلي واالقليمي واحتياجات الخطط التركيز
بدأت مع الجانب الفرنسي لنقل نماذج التعليم التقني في مجاالت تكنولوجيا  حيث في التعليم التقني،
ة وبرنامج االلعاب الرقمية والشبكات وبرنامج االبداع واالبتكار والرياد االتصاالت البناء وتكنولوجيا

الجامعة حاليا على نقل نماذج أخرى من جامعات المانية وكندية وكورية وتركية  وتعمل .التفاعلية
 .من المنافسة علميا وعمليا على المستوى المحلي والعالمي الخريجين بحيث تمكن الطلبة
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 (العقبة للتكنولوجيا)و( بة الخاصةالعق)منحة دراسية بين  00
 

 

وقعت سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة وجامعة العقبة للتكنولوجيا مذكرة تفاهم امس لتقديم 
 70بعثة والسلطة  70بعثة جامعية في مختلف التخصصات بالجامعة، تقدم الجامعة بموجبها  05

 .بعثة أخرى
اصة ناصر الشريدة، ان السلطة مستمرة في برنامج وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة المنطقة الخ

آالف طالب وطالبة من طلبة العقبة  2البعثات الذي اطلقته في سنوات سابقة، وطال أكثر من 
واوضح الشريدة ان المذكرة توفر منحا . الدارسين في مختلف الجامعات والمعاهد الرسمية في المملكة

محافظة العقبة للدراسة بجامعة العقبة للتكنولوجيا في  دراسية لطلبة الثانوية العامة من أبناء
العقبة -تخصصات غير موجودة في الجامعة األردنية)تخصصات معينة يتفق عليها الفريقان 

برنامج منح سلطة منطقة العقبة االقتصادية )، وتسمى هذه المنح (العقبة-وجامعة البلقاء التطبيقية
وتستهدف الطلبة المتفوقين دراسيًا وغير المقتدرين ماديًا ممن ( الخاصة وجامعة العقبة للتكنولوجيا

 .أنهوا مرحلة الثانوية العامة في محافظة العقبة
وبين ان المنحة تغطي رسوم الساعات الدراسية فقط لكامل الخطة الدراسية للطالب المستفيد 

منحة الدراسية، مشيرا ، شريطة احتفاظ الطالب بال(مدة الدراسة الجامعية كاملة)بالتخصص المحدد 
الى ان مذكرة التفاهم نصت على شروط اهمها أن يكون الطالب المتقدم للحصول على المنحة 
الدراسية اردني الجنسية وأنهى الدراسة الثانوية العامة في محافظة العقبة، وال يكون حاصال على 

بالمئة لتخصصات  25عن  بعثة أو منحة دراسية من أي جهة أخرى، وال يقل معدل الثانوية العامة
بالمئة لتخصص هندسة البرمجيات وأن تنطبق أسس  05الصيدلة والهندسة المدنية وهندسة العمارة 

 وشروط وزارة التعليم العالي المعتمدة للتجسير،
 (.شرط خاص بطلبة التجسير)

الجامعة كما نصت المذكرة التي وقعها عن السلطة مفوض البيئة واالقليم سليمان النجادات وعن 
منحة دراسية كاملة للطلبة الناجحين بالثانوية  70رئيسها الدكتور صلحي الشحاتيت، على تخصيص 

منح دراسية  0العامة في محافظة العقبة الراغبين بالدراسة في جامعة العقبة للتكنولوجيا، وتخصيص 
راسة في جامعة العقبة كاملة للطلبة الناجحين بالثانوية العامة في محافظة العقبة الملتحقين بالد

 .للتكنولوجيا
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وقال ان المنح الدراسية تشمل الطلبة غير المقتدرين ماديًا والمتفوقين دراسيًا باعتماد أسلوب تنافسي 
 05نقطة توزع حسب دخل األسرة الشهري  055الختيار المستفيدين منهم وفق مقياس مؤلف من 

 .نقطة 75نقطة، والتحصيل األكاديمي 
يت ان الجامعة وانطالقا من سياستها الرامية الى خدمة المجتمع المحلي تقدم هذه المنح وقال الشحات

للطلبة المتفوقين دراسيا لمساعدتهم على اتمام تعليمهم الجامعي بدال من تكبد عناء السفر وبذل 
الجهد والمال للدراسة في جامعات اخرى، الفتا الى ان لدى الجامعة برامج وتخصصات تناسب سوق 

 .العمل االردني والعربي
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 «آل البيت»ال رفع للرسوم الجامعية بـ :عرفة 

 
 .نفى رئيس جامعة آل البيت الدكتور ضياء الدين عرفة وجود أي نية لرفع الرسوم الجامعية

وأضاف ان اجتماع مجلس أمناء حامعة ال البيت امس االحد تم فيه تحديد رسوم تخصص واحد تم 
حيث تم تحديد ( انجليزي فرنسي)ستحداثه وأقر من قبل مجلس التعليم العالي قبل فترة وهو برنامج ا

رسوم هذا البرنامج وليس تعديال لرسوم الجامعة كما تناقلته بعض المواقع اإلخبارية ومواقع التواصل 
 .اإلجتماعي

لجامعة ، منوها ان الهدف وبين الدكتور عرفه ان هذا اإلجراء اعتيادي ألي تخصص جديد من قبل ا
تجميع بعض التخصصات في تخصص واحد وهذا ما تقوم به الجامعة في بعض األحيان على 
) تحديد رسوم بعض التخصصات المتداخلة مع بعضها حيث تم تحديد سابقا رسوم برنامج جديد 

 ( .انجليزي إسباني 
الجلسة السابقة لمجلس األمناء اال  واوضح الدكتور عرفه ان قرار تحديد رسوم هذا البرنامج جاء في

أنه تأجل لجلسة امس بعد صدور مواقفه مجلس التعليم العالي على استحداث هذا البرنامج في 
 .الجامعة ، موكدا بانه لن يتم على اإلطالق رفع رسوم الجامعة

 00ر بـ مليون دينار وبعجز يقد 00وكان مجلس امناء الجامعة وافق على موازنة الجامعة والبالغة 
 .مليون دينار ورفعها الى التعليم العالي للمصادقة عليها 

ارتفاع فاتورة رواتب اعضاء الهيئة التدريسية بزيادة متكررة  7502وأظهرت موازنة الجامعة لعام 
مليون دينار ( 0)الف دينار وزيادة في حصة الموظفين من الموازي بقيمة  255قيمتها مليون و 

 .مليون دينار ( 20255)قيمة رواتب الهيئة التدريسية  تقريبا ليبلغ اجمالي
ماليين دينار ( 2)ووفقا للنفقات بحسب المواد فقد بلغت نسبة رواتب وعالوات الهيئة التدريسية 

مليون دينار في حين بلغت حوافز ( 00755)ومكافآت هيئة التدريس للعمل االضافي والصيفي 
 .مليون دينار تقريبا ( 70755)برنامج الموازي للهيئة التدريسية 
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 فتح باب الترشيح لدورة جديدة من جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب
 

أعلنت الهيئة العلمية لجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب عن فتح باب الترشيح لدورة العام 
 .نيسان المقبل ، مبينة أن آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو نهاية شهر(7502)

وتضم حقول وتخصصات الجائزة العلوم الطبية والصحية، والعلوم الهندسية، وهندسة أنظمة 
االتصاالت، واآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية والتربوية، والعلوم التكنولوجية والزراعية، والعلوم 

 .االقتصادية واإلدارية
يؤدي نشره وتعميمه إلى زيادة في المعرفة العلمية  وتمنح الجائزة تقديرًا لالنتاج علمي متميز

قليميًا وعالميًا، ونشر ثقافة البحث العلمي،  والتطبيقية، واإلسهام في حل مشكالت ذات أولوية محليًا وا 
 75وتتكون من شهادة تتضمن اسم الجائزة واسم الفائز، والحقل الذي فاز به، ومكافأة مالية مقدارها 

 .ل اسم الجائزة وشعارهاالف دوالر، ودرع يحم
وبينت الهيئة شروط الترشيح، والتي تتضمن أن يقدم الترشيح في الوقت المحدد في دعوة الترشيح، 
وأن يكون المترشح عربي الجنسية أو من أصل عربي، وأن يكون قد قدم للعلم وللمجتمع نتاجًا علميًا 

يكون قد قام بذلك العمل في بلد ، وأن (7502-7500)ذا قيمة علمية واجتماعية خالل السنوات 
عربي، وأن يرشحه، كتابيًا، معرفان في جامعة أو مؤسسة علمية معترف بها، على أن يضم الكتاب 

 .تعلياًل للترشيح
أو  DVDأو  CDكما اشترطت الهيئة أن يرسل النتاج العلمي الكامل للمرشح إلكترونيًا بواسطة 

Flash كورة أعاله، مرفقًا بالوثائق والمعلومات األخرى والمنشور خالل السنوات الخمس المذ
المطلوبة في النموذج المعّد لذلك، مع مراعاة التقيد التام بتعليمات ملء النموذج المذكور لتسهيل 
عمل المحكمين، وال يجوز للفائزين بإحدى جوائز عبد الحميد شومان للباحثين العرب في السابق 

لمرشح إرسال نتاجه العلمي والوثائق للمؤسسة مباشرة أو من خالل التقدم للجائزة مرة أخرى، ويجوز ل
 .جامعته أو مؤسسته العلمية

وبينت آلية التقدم تتم بتحميل نموذج طلب الترشيح من موقع مؤسسة عبد الحميد شومان على 
، ويعمل المقدم على تعبئة النموذج وتوقيعه، وتزويد المؤسسة بأربع www.shoman.orgاإلنترنت 

للنتاج العلمي والوثائق المطلوبة، وينظم اإلنتاج  USB Memory Stickأو  DVDأو  CDخ نس
نموذج الترشيح، رسائل التوصية، السيرة )العلمي المنشور كل عام على حدة، أما الوثائق األخرى 
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الذاتية، قائمة بمجمل األبحاث المنشورة، صورة عن شهادة الميالد أو جواز السفر، صورة رقمية 
ففي ملف آخر، . Jpgوصيغة  0mbلفية بيضاء بمواصفات عالية الجودة وبحجم ال يقل عن بخ

: وترسل طلبات الترشيح بالبريد الجوي المسجل إلى العنوان اآلتي.أربع نسخ ورقية( 7)ويرفق منها 
: ب.جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب، مؤسسة عبد الحميد شومان، ص/رئيس الهيئة العلمية

: ، فاكس052: فرعي/55207-0-7070005: األردن، هاتف 00027عمان (275700)
: ، موقع الكترونيahsf@shoman.org.jo: ، بريد الكتروني7000000-0-55207

www.shoman.org. 
وجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب هي أّول جائزة عربّية، تعنى بالبحث العلمي وتحتفي 

برازه في جميع أنحاء الوطن 0227لعام بالباحثين العرب منذ ا ، وتهدف إلى دعم البحث العلمي وا 
لهام جيٍل من الباحثين والخبراء والمختّصين العرب في الميادين  العربي، والمشاركة في إعداد وا 

 .العلمّية المختلفة الذين يعملون في ظّل اإلمكانَيات المحدودة لدى المؤّسسات والجامعات واألفراد
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 لمحة عن تاريخ الجامعات االمريكية

 
 

 عبداهلل الزعبي. د
 

عمار البريطاني حيث أنشأت الطوائف الدينية  يعود تاريخ الجامعات االمريكية إلى حقبة االست
إذ  0000الكليات في وقت مبكر من تاريخ البالد الحديث، وكانت جامعة هارفارد األقدم تأسيسًا عام 

ثم أسست حكومة والية فرجينيا كلية وليام . ت في بداياتها على تدريب الشبان للوزارة والكنيسةركز 
، جامعة برينستون عام 0275ثم بنسلفانيا عام  0250، تلتها جامعة ييل عام 0020وماري عام 

، وبعض الكليات األخرى حتى 0200، روتجر عام 0207، براون عام 0207، كولومبيا 0270
أما في حقبة ما بعد االستقالل ولغاية الحرب األهلية فقد . 0220الد على االستقالل عام حصلت الب

، جامعة اهايو عام 0225انشأت مجموعة من الجامعات الشهيرة منها جامعة ترانسيلفانيا عام 
، جامعة تينيسي 0222، جامعة نورث كارولينا شابلهل عام 0222، جامعة جورج تاون عام 0222
، جامعة ميامي 0257، اكاديمية وستبوينت العسكرية عام 0222جامعة لويسفل عام  ،0227عام 
، جامعة ماريالند 0202، جامعة سانت لويس عام 0202، جامعة ميتشغان آناربر عام 0252عام 
أثناء  0200وجامعة كورنل عام  0207كما أنشات كل من جامعة فيرمونت عام . 0202عام 

، وعقبها مباشرة أنشئت أول جامعة لألفارقة األمريكان في مييسبي (0200-0205)الحرب األهلية 
اسمها جامعة آلكورن الحكومية، مثلما اقيمت جامعات مميزة من مثل جامعة كاليفورنيا  0225عام 
، ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا 0225، جامعة شيكاغو عام 0220، جامعة ستانفورد عام 0202عام 
 .0220عام 

خاصة، ثم  75منها  0202-0000مؤسسة للتعليم العالي فقط في الفترة  72تأسست بشكل عام، 
 770مؤسسة أخرى منها  775تم إنشاء  0202إلى عام  0275بدأت وتيرة التصاعد، فمن عام 

 072كلية وجامعة منها  707خاصة، ثم شهدت السنوات األربعون التالية توسعًا أكبر اشتملت على 
 000مؤسسة منها  020وعلى وجه الخصوص، انشئت . 0222-0205ة خاصة أنشئت في الفتر 

-0225خاصة في الفترة  022أخرى منها  770إضافة إلى  0222-0205خاصة في الفترة 

 مقاالت
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وهكذا كانت العقود األخيرة من القرن التاسع عشر فترة متسارعة في تأسيس مؤسسات . 0222
لم إلى مراكز للبحث العلمي كذلك، وبالتحديد مع التعليم العالي، مثلما شهدت تحواًل من محطات للتع

، أول مركز بحث مختصص، تليها جامعة كالرك عام 0220تأسيس جامعة جونز هوبكنز عام 
 .كأول مؤسسة لبرنامج الدراسات العليا فقط 0222

ضمت  0555ومع ذلك، لم يزد عدد الجامعات والكليات االمريكية في بداية القرن العشرين عن 
طالب فقط، وشهد النصف األول منه طفرة في عدد الكليات والجامعات نمت فيها  الف 005

طالب إلى  0555الجامعات الحكومية بشكل خاص وتحولت من مؤسسات صغيرة تحتضن أقل من 
، 0207-0255جامعة في الفترة  755، بلغ عددها 75555جامعات عمالقة يتجاوز عدد طلبتها 

ة للحرم الجامعي في معظم الواليات، انفصل بعضها عن الجامعة فضاًل عن شبكة من مواقع متعدد
وعلى صعيد منفصل، أنشأت كل والية شبكة من كليات المعلمين . األم وأصبحت جامعات مستقلة

للتعامل مع النمو الهائل للتعليم المدرسي بدءًا من والية ماساتشوستس، تطور بعضها من كليات دولة 
 .إلى جامعات مستقلة

مليون  7702تحتضن نحو  7072يبلغ عدد مؤسسات التعليم العالي في الواليات المتحدة اليوم 
ووفقًا للمركز الوطني . 7500مليون عام  7007طالب درجة البكالوريوس بعدما بلغ ذروة تصل 

مليون درجة  0072، منها 7502مليون شهادة جامعية عام  700لإلحصاءات التعليمية، فقد تم منح 
الف درجة  752الف درجة الماجستير إضافة إلى  227مليون درجة بكالوريوس،  7050مساعدة، 

جامعة بحثية فقط، منها  007وحسب تصنيف كارنيغي لمؤسسات التعليم العالي فهناك . دكتوراه
معتدلة النشاط البحثي، وتشمل مزيجًا من  007عالية النشاط و 052األعلى نشاطًا،  000

صة غير الربحية، كما أن كثير منها ما زال يحتفظ باسم كلية أو معهد بداًل الجامعات الحكومية والخا
طالب، منهم  0،027،200ويبلغ عدد الطلبة األجانب في الجامعات االمريكية ". جامعة"من 

٪ عن العام الذي 2طالب من الهند، بزيادة  750،022من الصين، في حين جاء  007،002
 .طالب 00،250، والمملكة العربية السعودية 20،757سبقه، ومن كوريا الجنوبية 

وتؤدي المستجدات التكنولوجية والسياسة الحالية إلى تغييرات جذرية في التعليم العالي في الواليات 
من الطالب % 00المتحدة إذ من المتوقع أن تغلق أو تتحد مئات الكليات، بينما أصبح حوالي 

ة في تزايد مستمر بسبب المنافسة الشديدة بين الجامعات يتعلمون حصرًا على االنترنت، وهذه النسب
 .على الطالب
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 ريادية الفكرة وعمق االستجابة... الوقــف التعليمــي 

 
 احمد حمد الحسبان

 
قبل اقل من ثالثة اشهر، اطلقت وزارة التربية والتعليم وبالتنسيق مع وزارة األوقاف ودائرة اإلفتاء 

، كمبادرة تقوم على فكرة تشجيع التبرع الوقفي لدعم العملية التعليمية، «يالوقف التعليم« مبادرة
 . وبخاصة األبنية المدرسية

، وصوال الى تشخيص واقعي مفاده «الشرعية« الفكرة النبيلة، تم انضاجها من كافة النواحي وبخاصة
ن المساجد، بينما ان كل الوقفيات توجه نحو بناء المساجد، والى الدرجة التي اصبح هناك فائض م

هناك ازمة حقيقية في موضوع األبنية وبعض المستلزمات المدرسية وبما يؤثر سلبا على العملية 
 .. التعليمية ومخرجاتها

تلك االزمة تبدو واضحة من خالل ظاهرة دوام الفترتين في الكثير من المدارس، والصفوف المجمعة 
 . األبنية المستاجرة للعملية التربويةفي بعض المناطق، ونقص المرافق، وعدم صالحية 

من الناحية الشرعية، هناك فتوى تجيز التبرع للمدارس، وتعطي المجاالت التعليمية والتربوية أولوية 
على بناء المساجد في هذه المرحلة، فالمدقق في المشهد العام يتوقف عند الكثير من المساجد في 

 . كافة المدن والقرى
ن التوقف عند ما أكده المفتي العام للمملكة في حفل اطالق المبادرة الذي جرى وفي هذا السياق يمك

في العشرين من شهر تشرين الثاني الفائت، حيث اكد سماحته ان الثقافة اإلسالمية في الوقت 
لكن عندما تكون المساجد متوفرة قد تتقرب الى اهلل في « الحالي اقتصرت على بناء المساجد،

 . «اء المدارس والنفقة على طلبة العلمصدقات جارية ببن
مدرسة، وبواقع  055اما وزير التربية والتعليم فقد اكد حاجة الوزارة خالل العشر سنوات المقبلة الى 

 . ستين مدرسة لكل سنة وبكلفة تصل الى ثالثة ماليين دينار لكل مدرسة
مة لبناء هذا الكم من المدارس، مضمون الحديث ان إمكانات الدولة ال تستطيع توفير المبالغ الالز 

وان الشرع يجيز ان توجه الوقفيات نحو مجاالت أخرى غير بناء المساجد، وبخاصة الوقفيات 
التعليمية، وهناك نماذج كثيرة للوقفيات تحدث عنها وزير األوقاف، ومفتي المملكة وبحسب إمكانية 

 . تمقدمها، ومهما كان حجم المبالغ المتبرع بها لتلك الوقفيا
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في البعد االخر من هذه المبادرة الريادية، هناك استجابة سريعة من شخصية وطنية ننحني لها تقديرا 
واحتراما، حيث استجاب وزير الصحة األسبق الدكتور ياسين الحسبان لهذه الفكرة، وقرر بناء مدرسة 

كان من أوائل  الذي« محمد علي الصايل الحسبان« على نفقته الخاصة تحمل اسم والده المرحوم
الضباط األردنيين في الجيش العربي، والذي توفي اثناء خدمته العسكرية قبل ان يولد نجله الوحيد 

 .الدكتور ياسين
تمت المباشرة بها فورا، لتكون اول مشروع ينفذ ضمن هذه المبادرة، « محمد علي الصايل« وقفية

يف البناء، وسط رغبة من قطاع التربية حيث قدمت وزارة التربية قطعة األرض وقدم هو كافة تكال
بان تكون المدرسة الجديدة جاهزة مع بداية العام الدراسي المقبل، وان تستقبل أفواج الطلبة للعام 
المقبل لتنهي معاناة مئات الطلبة الذين يدرسون حاليا في مبنى ال تتوفر فيه ادنى متطلبات العملية 

 . التربوية
الدكتور ياسين الحسبان، انه ال ينتظر الشكر على هذه المبادرة، وانما  «معالي الباشا« وكما يؤكد

يتمنى ان يعمل المقتدرون والميسورون على التبرع لبناء المدارس اجرا وثوابا عن ذويهم، وتخليدا 
السماء اإلباء واالجداد وخدمة للوطن، والبناء هذا الوطن الذين قد يكون الكثير منهم  بامس الحاجة 

 . ئة تربوية مناسبةالى بي
واالحترام لصاحب المبادرة التي تحمل تطويرا وتحديثا لمفهوم ... فالشكر الجزيل للدكتور ياسين 

الوقفيات وبما يتناسب مع الحاجات المجتمعية، وهذه دعوة لكل مقتدر ان يقدم ما يستطيع دعما 
 .للقطاع التربوي ولالبنية المدرسية
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 دابوق -نظمية توفيق حسين  -
 خلدا/فاروق يوسف سلمان العابد -
 الزرقاء/عباس محمود السفاريني -
 عجلون –موسى عبدالرحمن المومني  -
 طريق ماعين –وجدان سليمان الجمعاني  -
 دابوق –مي عيسى عبدالمهدي الرواشدة  -
 دابوق –مان النجداوي فهد عبدالفتاح سلي -
 الجبيهة –نعمه الحاج احمد السردي  -
 الصويفية –ريما حنا جريس ربيع  -
 الشميساني –راوية مكرم اليافي  -
 جمعية الفيحاء –عبد الرحمن عبد اللطيف مال ااهلل  -
 خلدا –باسم نشأت التميمي  -
 وادي الرمم –امنة محمد الشنطي  -
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 د عمر بن الخطاب في محافظة المفرق يتعرض مصلوه منذ سنوات إلى عمليات نهب مسج
و سلب بين فترة واخرى كان آخرها نهب مبلغ ألفي دينار من مركبة مواطن رَكَنها ليصلي 

 .في المسجد
 

  دينارا بالحجز على )  05207) مشتركا تخلفوا عن تسديد )  02) سلطة المياه هددت
 .دفع المتحقق عليهماموالهم في حال عدم 

 
  دينارا )  0002) على اموالها نتيجة تخلفها عن دفع « للحجز»شركة تأمين معروفة معرضة

يوما لتسديد المستحقات المتراكمة عليها وانذرت  05السلطة امهلت الشركة .. لسلطة المياه
 عامةفي الوقت نفسه باتخاذ اجراءات الحجز على اموالها وفق قانون تحصيل االموال ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زوايا الصحف 
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  علق وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرّزاز على نجاح الطالب محمد المجالي في الثانوية
بتخصص علمي، بكتابته على صفحته على موقع التواصل %( 20ر0)العامة بمعدل 

 ، علما بأن محمد مصاب«اإلرادة سر النجاح ألف مبارك محمد»االجتماعي فيس بوك 
 .بمرض السرطان وبترت إحدى ساقيه بسبب المرض، كما نشر الرزاز قصة الطالب محمد

 
  أن « الدستور»أكد الناطق اإلعالمي باسم الهيئة المستقلة لالنتخاب جهاد المومني لصنارة

ألف ناخب وناخبة جدد خالل عملية تحديث جداول الناخبين الدورية، ( 005)الهيئة أضافت 
ألفا في سجالت  705، و«البلدية والالمركزية»جالت ناخبي ألف في س 055منهم 

 .االنتخابات النيابية
 

  ( 70 – 00)من الشباب في الفئة العمرية %( 05)أظهرت دراسة حديثة للبنك الدولي أن
 .عاما حول العالم عاطلون عن العمل

 
  فيديو يظهر نشرت وزيرة السياحة واآلثار لينا عّناب عبر حسابها الخاص على اإلنستجرام

دليال سياحيا في منطقة فينان يشرح عن نبات العجرم الذي يستخدمه سكان المنطقة في 
خالل مسار وادي فينان ساحر الجمال شرح لها محمد دليلنا »صناعة الصابون، معلقة 

، كما نشرت «الرائع من نزل فينان البيئي عن نبات العجرم الذي يستخدم في صنع الصابون
ة ملقى الواقعة عند التقاء وادي شقير مع وادي الغوير في فينان واصفة فيديو من منطق

 .المنطقة بالساحرة لقضاء عطلة نهاية األسبوع
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 فايز الطراونة برئيسي مجلسي األعيان والنواب . تقرر تأجيل لقاءين لرئيس الديوان الملكي د
ى موعد الحق، وذلك نظرا لوجود ورؤساء اللجان في المجلسين كانا مقررين اليوم وغدا إل

اللقاءان، اللذان سيحضرهما عدد من كبار المسؤولين في الدولة، . الطراونة خارج البالد
يأتيان لوضع السلطة التشريعية في صورة التطورات والمستجدات على المستوى المحلي 

 .واإلقليمي والدولي وفي صورة السياسة الرسمية األردنية تجاه تلك التطورات
 

  طالبا من مروجي المخدرات  07أن األجهزة األمنية ألقت القبض مؤخرا على " الغد"علمت
في إحدى الجامعات الحكومية، وذلك في إطار الحمالت المستمرة إلدارة مكافحة المخدرات 

 .بمواجهة آفة المخدرات واجتثاثها من البالد
 

  ه التركي مولود جاويش أوغلو يعقد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونظير
صباح اليوم مباحثات في وزارة الخارجية بعمان، يتبعها مؤتمر صحفي بمقر الوزارة للحديث 

 .عن نتائج المباحثات وقضايا مختلفة

 42/3/3545                                                  االثنين                                                             زواريب الغد

 

 

 


