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 ة في إنجاح دورة ألعاب غرب آسیاجاھزون للمشارك: القضاة
 رئیس الجامعة األردنیة یستقبل وفد اللجنة البارالمبیة

  
أكد رئیس الجامعة األردنیة الدكتور عبد الكریم القضاة، أن الجامعة فخورة بدورھا كشریك 
استراتیجي مع اللجنة البارالمبیة األردنیة، في مشروعھا الوطني بالتصدي الستضافتھا لفعالیات 

 22-15لنسخة الثانیة لدورة العاب غرب آسیا البارالمبیة، التي یستضیفھا األردن خالل الفترة من ا
الحالي، تزامنا مع احتفاالت الذكرى العشرین بعید الجلوس الملكي، وبرعایة سمو ) سبتمبر(أیلول 

دولیة ومشاركة األمیر فیصل بن الحسین رئیس اللجنة األولمبیة األردنیة، عضو اللجنة األولمبیة ال
السعودیة، الكویت، اإلمارات، : وھي 12ریاضي وریاضیة من كافة دول غرب آسیا الـ 500قرابة 

  .البحرین، قطر، سلطنة عمان، العراق، الیمن، فلسطین، سوریة، لبنان، إضافة إلى األردن
 

حركیة، بصریة (العاب القوى : ویتنافس المشاركون في الدورة، على میدالیات وألقاب ستة العاب ھي
، كرة السلة للكراسي المتحركة، رفع األثقال، كرة الھدف للمكفوفین، كرة الطاولة )وشلل دماغي

  .وبوشیا
 

القضاة، یتحدث خالل استقبالھ في مكتبھ برئاسة الجامعة األردنیة، بحضور ماجدة عمر . وكان د
حسین أبو الرز رئیس . الذي ضم دمدیرة دائرة اإلعالم والعالقات العامة، وفد اللجنة البارالمبیة 

عامر . ، ود)مدیرة دورة العاب غرب آسیا(اللجنة البارالمبیة، ومھا البرغوثي األمین العام للجنة 
رئیس الوفد األردني، ومسؤول ملف المتطوعین لدورة (الشعار عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبیة 

  ).غرب آسیا
 

د أن كافة كواد وإمكانات ومالعب ومرافق الجامعة ستكون في وجدد رئیس الجامعة األردنیة، التأكی
خدمة دورة العاب غرب آسیا، مشیرا إلى أن دائرة النشاط الریاضي وكلیة التربیة الریاضیة ستقدم 
كل ما یلزم في مساھمة بإنجاح الحدث القادم، وذلك التزاما بالدور المجتمعي الذي تحرص الجامعة 

  .ھاألردنیة على التفاعل مع
 

الشعار، خالل مداخالتھم، حرص رئاسة الجامعة األردنیة على . أبو الرز والبرغوثي ود. وثمن د
تقدیم الدعم والمساندة لدورة العاب غرب آسیا، وأنشطة اللجنة البارالمبیة، وحرص رئاسة الجامعة 

  .على االستجابة لرغبات ومطالب اللجنة واحتیاجاتھا
 

من طالب وطالبات الجامعة  250الكبیر الذي سیقوم بھ قرابة  وأشاد الجمیع بالدور التطوعي
األردنیة، لخدمة ضیوف األردن والدورة وفي كل المواقع، حیث وافق رئیس الجامعة على اعتبار 

  .خدمة المتطوعین كاملة النقاط لحفزھم وغیرھم على االنخراط في مجال التطوع
 
  

 أخبار الجامعة

  الحقیقة الدولیة -سةالسون -38: الدستور ص -11: الغد ص –بترا 
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اللجنة البارالمبیة، فرصة الستذكار الدور التاریخي  وشكل استقبال رئیس الجامعة األردنیة لوفد
  .والكبیر للجامعة األردنیة في مسیرة الحركة الریاضیة والشبابیة في المجاالت كافة

 
ویشار إلى أن المرافق الریاضیة للجامعة األردنیة، ستستضیف مسابقات العاب القوى للجري، فیما 

 .ات لعبة كرة الطاولةتستضیف صالة كلیة التربیة الریاضیة منافس
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 أطلقوا العنان لطموحاتكم فال حدود ألحالمكم: الملك للطلبة
   
 

وجھ جاللة الملك عبدهللا الثاني عبر حسابھ في موقع التواصل االجتماعي تویتر رسالة الى الطلبة في 
 . بدایة العام الدراسي

 
بدؤون عامكم الدراسي الجدید بكل عزیمة أبنائي وبناتي طلبة المدارس، وأنتم ت: "وقال الملك 

باجتھادكم وتمیزكم ینھض أردننا بعون هللا، . وتفاؤل، أطلقوا العنان لطموحاتكم فال حدود ألحالمكم
  ".وثقوا أنكم قادرون، أتمنى لكم عاما دراسیا ملیئا بالعلم والمعرفة والعطاء والتمیز

 شؤون جامعیة ومحلیة

  عمون
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 لعائدون من السودان بدون جامعاتطالب الطب ا.. وعدتھم الحكومة وتخلت عنھم 
 

لم تنتھ فصول قصة طلبة تخصص الطب العائدین من السودان بسبب الظروف التي یعیشھا السودان 
 .والتي منعت ھؤالء من استكمال دراستھم ھناك

  
وفي التفاصیل التي یرویھا عدد من ھؤالء الطلبة في حدیث لموقع سوالیف فإن الدراسة قد توقفت في 

في الشھر األخیر من العام الفائت واضطروا على إثر ذلك للعودة إلى األردن مطالبین بحقھم  السودان
في إكمال دراستھم في الجامعات األردنیة وسط تجاھل لھم من قبل الحكومة إال انھ وبعد اعتصامات 

ى عدد من متتالیة ومستمرة تم اتخاذ قرار بقبولھم بعد اجراء امتحان لھم وعلى أثره تم توزیعھم عل
 الجامعات في مختلف المناطق وكل حسب سنوات دراستھ

 
ویوضح ھؤالء الطلبة انھ ومن بین الشروط التي كانوا یصرون علیھا ھو قبولھم على برنامج 

كونھم سافروا للدراسة في السودان أصال الن ظروفھم المادیة ال تسمح لھم “ نصف الموازي”
 .ھم المادیة ال تسعفھم في دراسة الموازيباإللتحاق ببرنامج الموازي وان قدرات

 
ویؤكد المتحدثون انھ وبعد شد وجذب وبجھد من النائب معتز أبو رمان وافق مجلس التعلیم العالي 
على اعفائھم من نصف رسوم الموازي وتم الطلب منھم احضار شھادة تفاصیل كل من جامعتھ في 

ر ھذه الشھادة وھنالك خیرتھم الجامعات السودانیة السودان وبالفعل قاموا بالسفر إلى السودان إلحضا
بخیارین ال ثالث لھما للحصول على ھذه الورقة، اما دفع سنة دراسیة كاملة لألمام او سحب دراستھم 
بشكل كامل وأنھ وبناء على القرارات المتخذة بقبولھم بنصف رسوم الموازي في األردن قرروا 

ً االنسحاب من الجامعات السودا  .نیة للحصول على شھادة التفاصیل الدراسیةجمیعا
 
 

المفاجئة التي كان لھا وقع الصاعقة على الطلبة كانت بعد عودتھم من السودان وتوجھھم كل إلى 
جامعتھ بھدف التسجیل حسب الكتب والقرارات الصادرة لیتم إبالغھم من قبل الجامعات التي توجھوا 

وان ھذه الجامعات لم تتلقى أیة قرارات من التعلیم العالي  إلیھا بأنھ ال یوجد ما یسمى نصف الموازي
ً أو ال تسجیل لھم  .بھذا الشأن وان علیھم دفع رسوم الموازي كاملة

طلبة الطب في السودان سحبوا دراستھم كاملة من جامعات السودان ولم یعد لدیھم أي شيء ھنالك 
یم العالي بتعھداتھا وقراراتھا التي لم وتستحیل عودتھم ھناك وینتظرون اآلن ان تفي وزارة التعل

  .تعترف بھا الجامعات بدفع نصف رسوم الموازي مقابل اكمال دراستھم

  سوالیف



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة ردنــالجـــــــامعــــة األ       
  األردن 11942  أنعم) 962- 6( 5300426: فاكس) 962- 6( 5355028 – 5355000ھاتف 

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

QF-DMPR-02.01 
7 

  
  

  
  

مطالبات بإعادة استحداث برنامج الدكتوراة بالھندسة المیكانیكیة في : أمام وزیر التعلیم العالي
 الجامعة األردنیة

  
كانیكیة بإعادة فتح برنامج الدكتورة في الجامعة طالب عدد من طلبھ الماجستیر في الھندسة المی

 .األردنیة بعد أن تم إغالقھ منذ سنوات 
 

وبین عدد من الطلبھ لسرایا أن الجامعة األردنیة ومنذ أكثر من سنتین قد قدمت طلب بإعادة فتح 
ة البرنامج أعاله بالشراكة مع جامعة ھامبورغ األلمانیة ، وقد جرت عدة مراساالت مع الجامع

الشریكة ومع وزارة التعلیم العالي وھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي ، وتم تحقیق كافة المتطلبات 
 .وفقا لكتب رسمیة

 
 وبین الطلبھ لسرایا بأنھ كان من المفترض أن یتم فتح البرنامج للقبول في الفصل الثاني 

تقدیر إال أننا فوجئنا منتصف  على أبعد 2020/2019أو الفصل األول من العام  2019/2018للعام 
 شھر حزیران الماضي برفض البرنامج من قبل مجلس التعلیم العالي بكتاب رسمي 

 . موجھ إلى الجامعة
 

 وأضافوا لسرایا ولدى التقصي حول أسباب الرفض ، فقد تبین 
عة األلمانیة أن البرنامج تم إیقافھ نتیجة ورود معلومات مغلوطة إلى مجلس التعلیم العالي حول الجام

الشریكة ، وقد قامت الجامعة األردنیة مؤخرا بعمل المخاطبات الالزمة من أجل إعادة النظر في 
 .قرار الرفض وتوضیح الحقائق بكتاب أرسلتھ إلى مجلس التعلیم العاالي 

 
وناشد الطلبھ وزارة التعلیم العالي والجھات المعنیة بمخاطبة من یلزم من أجل متابعة الموضوع 

دعم جھود الجامعة في إعادة فتح البرنامج ، والذي یھم شریحة واسعة من أبناء الوطن الذین و
یرغبون بالدراسة داخل وطنھم بدل من اإلغتراب، حیث أنھ ال یوجد أي جامعة في األردن تطرح 

 .برنامج الدكتوراه في الھندسة المیكانیكیة

  سرایا
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  "لتغییرصانعات ا"الخرابشة تحصل على الوسام الفضي في 
 

حصلت الدكتورة ھبة مشھور الخرابشة المرشحة عن القطاع العلمي في مسابقة صانعات التغییر لعام 
 .على الوسام الفضي ممثلة لألردن وعلى مستوى الوطن العربي  2019

 
عن القطاع اإلعالمي واألكادیمي واالقتصادي  ٣٠وتقدمت ألف امرأة عربیة للمنافسة وترشح فقط 

لطبي والثقافي واالجتماعي والفني والریاضي والعلمي والحقوقي وقطاع الحرف الیدویة والسیاسي وا
 .واالبتكار

 
ع التغیر المناخي و النمذجة البیئیة حیث رشحت الدكتورة ھبة خرابشة تعمل في مجال التكیف م 

مرتین عن برنامج تمكین المرأة و الذي عقد في دبي لرؤیتھا في تحدید إجراءات استباقیة في األردن 
للتعامل مع التغیر المناخي المرتقب ، وقد ترجمت ھذه الرؤیة  في مشاریع تعنى في زیادة مرونة 

استعداد األردن لمواجھة التغیر المناخي عبر أنظمة إنذار مبكر  المرأة الریفیة لھذا التغیر وزیادة
 .للجفاف و الفیضان 

 
والدكتورة ھبھ الخرابشة حاصلة على جائزة التفوق العلمي من الجامعة األردنیة وتعمل في مدیریة  

بحوث البیئة و التغیر المناخي في المركز الوطني للبحوث الزراعیة و تقوم بتدریس برنامج 
  .اجستیر المعني بالتغیر المناخي و التنمیة المستدامة في إحدى الجامعاتالم

  الدستور االلكتروني
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  مقعدا 48840رفع عدد مقاعد القبول بالجامعات إلى 
 

  
ً للعام الدراسي   48840رفعت ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي عدد مقاعد القبول إلى   مقعدا

 ..الجامعي المقبل
 

دیم طلبات االلتحاق بالجامعات لخریجي الدورة التكمیلیة الكترونیا من وتبدأ الیوم االثنین عملیة تق
 .خالل وحدة تنسیق القبول الموحد وتستمر عملیة التقدیم لغایة منتصف لیل األربعاء 

 
وتنشر وحدة تنسیق القبول الموحد جمیع البیانات والمعلومات حول عملیة تقدیم الطلبات لیسترشد 

 .للطلباتالطلبة بھا عند تعبئتھم 
 
  

  حریر
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 ملكیة بنظام العمل االكادیمي في الجامعات ةإراد
 
 

صدرت االرادة الملكیة السامیة بالموافقة على النظام المعدل لنظام ممارسة العمل األكادیمي في 
 .الجامعات والكلیات الجامعیة

 
ئة التدریسیة االحد تعلیمات اإلجازات دون راتب ألعضاء الھیأمس وصدر في عدد الجریدة الرسمیة 

  .في الجامعات الرسمیة
 

  طلبة نیوز
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 لماذا ال ترتبط المراكز العلمیة في الجامعات مع كلیاتھا
 

یتساءل أكادیمیون عن مدى جدیة قیام المراكز العلمیة في الجامعات بدورھا االكادیمي في ظل 
َي نائب ارتباطھا بنواب رؤساء الجامعات الذین یحملون اعباء كبیرة تتجاوز الحد المعقول ل عمل ا

رئیس، والمراكز العلمیة انسئت لغایات محددة لخدمة العملیة التدریسیة وبالتالي یجب ان ترتبط 
بالكلیات المعنیة كل واحد ضمن اختصاصھ فكیف یرتبط مركز الفضاء والفلك بالعمید المعني في 

ط المركز االسالمي حین یرتبط مركز حمدي منكو بنائب الرئیس وال یرتبط بعمید العلوم وكیف یرتب
بنائب الرئیس وال یرتبط بعمید الشریعة وكیف یرتبط مركز المیاه والبیئة بنائب الرئیس وال یرتبط 
بعمید الزراعة وكیف ترتبط المراكز العلمیة في جامعات مؤتھ وال البیت بعمداء الكلیات في حین 

بط بعمید البحث العلمي وكیف ترتبط في االردنیة بنواب الرئیس وكیف یرتبط مركز علمي وال یرت
یرتبط مركز اللغات بنائب الرئیس وال یرتبط بالعمید المعني ویرتبط مركز دراسات الالجئین بالعمید 
المعني ولیس بنائب الرئیس ولماذا ال ینطبق االمر في الجامعة االردنیة وكیف یرتبط مركز االمیر 

وال یرتبط مركز الحاسوب في االردنیة بكلیة  فیصل لتكنولوجیا المعلومات بعمید الھندسة في مؤتھ
IT  وكیف یرتبط مركز الدراسات التربویة بنائب رئیس وال یرتبط بعمید كلیة التربیة وكیف یرتبط

مركز دراسات العالم االسالمي بعمید الشریعة في جامعة ویختلف االمر في جامعة اخرى رئیس 
ا یؤسف وكیف یرتبط مركز بحوث الطاقة بعمید الكلیة ال معنیة وال ینطبق ھذا في جامعة ثانیة ، َوِممَّ

لھ ان ھذه المراكز تحتاج الى متابعة حقیقیة من قبل المعنیین فكیف یتابع نائب الرئیس عشر كلیات 
وثمانیة مراكز وكیف یثق رئیس الجامعة بنائب الرئیس وال یثق بعمید مؤتمن على كلیتھ وحتى 

حثیة في الجامعات على مجلس التعلیم العالي ان ینبھ الجامعات الى ھذا تستقیم العملیة األكادیمیة والب
الخلل االكادیمي بحیث تتم الھیكلة من جدید بحیث تتبع المراكز العلمیة كلیاتھا ویكون كل عمید ھو 
رئیس مجلس المركز وتكون المراكز مرتبطة فنیا بنواب الرئیس كما الكلیات اما ان تترك مرجعیة 

نواب الرئیس وال تراقب وال تقوم بدورھا لھو الطامة الكبرى على الجامعات المعنیة  المراكز الى
بالتطویر والتقدم ان تعید ارتباطات المراكز وھیكلتھا من جدید مع بدایة العام الدراسي وھو امر 
اداري من السھل تنفیذه ومراقبتھ للوصول الى الھدف االكادیمي الذي یمیز الجامعات ویضع حجرا 

  .ي األساس ف
  
  
  
  
  

 
  
  
  

  طلبة نیوز
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 اجواء صیفیة اعتیادیة.. االثنین 
   

 . درجة مئویة 2- 1تكون درجات الحرارة أعلى من المعدالتھا العامة بحدود 
 

ً فوق الجبال ویمیل للحرارة مع ساعات العصر في باقي المناطق، فیما یكون  ویكون الطقس معتدال
ً في االغوار والبحر المیت والعقبة والمناطق ا  . لصحراویةحارا

 
 .وتكون الریاح شمالیة غربیة معتدلة السرعة

 
 :وفي خلیج العقبة

 . شمالیة معتدلة السرعة: الریاح -
 ).سم 10- 5(خفیف ارتفاع الموج : حالة البحر وارتفاع األمواج -
 .درجة مئویة 28: درجة حرارة سطح میاه البحر -
 

 ً  لیال
ً بوجھ عام، یمیل تنخفض درجات الحرارة ُمقارنة باللیالي الساب ً ورطبا قة، ویكون الطقس لطیفا

 .للبرودة فوق الجبال ومناطق السھول الشرقیة خالل ساعات اللیل المتأخرة
 .وتظھر بعض السحب المتفرقة بأجزاء من غرب المملكة

  .وتكون الریاح شمالیة غربیة خفیفة إلى ُمعتدلة السرعة
  
  
  

  عمون

 حالة الطقس


