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 اليوم" األردنية"في " ميصات التواصل االجتماعي والسياسة"مؤتمر 

 

يعقد مركز الدراسات  –هبة الكايد 

االستراتيجية في الجامعة األردنية 

بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتعاون 

االثنين مؤتمرا يوم الاإلعالمي صباح 

منصات التواصل االجتماعي "بعنوان 

برعاية معالي وزير الشؤون " والسياسة

ة المهندس موسى السياسية والبرلماني

 .المعايطة

ويناقش المؤتمر المدعوم من االتحاد األوروبي للمؤسسات الديمقراطية األردنية والتنمية من خالل  

ست جلسات موزعة على مدار يومين عددا من القضايا المتعلقة بالتفاعل السياسي والنشر عبر 

 .وسائل اإلعالم برؤى متعددة

تأطير النقاش السياسي على منصات التواصل "جلسة األولى وعنوانها وسيتطرق المتحدثون في ال

برئاسة الدكتور تيسير أبو عرجة ومشاركة صحفيين أردنيين وأكادييمين ونواب لمناقشة " االجتماعي

مسألة تطوير النقاشات السياسية على منصات التواصل االجتماعي دون تعريض حرية التعبير 

انون الجرائم اإللكترونية بشكله األخير جدال واسعا في األردن حول للخطر، سيما بعد أن القى ق

 امعةأخبار الج

 الكون نيوز -الحقيقة الدولية -أخبار األردنية -35ص الرأي 
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القيود التي يفرضها على التفاعل االلكتروني، وأن الواقع يشير إلى أن منصات التواصل االجتماعي 

منبر يمكن أن يستغل لنشر المعلومات لكن أيضا يمكن استغالله لنشر المعلومات المغلوطة والعنف، 

 .دعي البحث في عملية تأطير تلك النقاشاتاألمر الذي يست

عالمية وناشطين وخبراء في الجلسة الثانية التي   ويتناول نخبة من التابعين لجهات مؤسسية فاعلة وا 

وتترأسها اإلعالمية رندا الحبيب " التفاعل السياسي على منّصات التواصل االجتماعي"تحمل عنوان 

لتواصل االجتماعي، بالتركيز على أن معالجة طرق استخدام أشكال التفاعل السياسي على منصات ا

السياسيين والمواطنين لمنصات التواصل االجتماعي بشكل إيجابي يؤدي إلى تعزيز النقاش حول 

القضايا السياسية، وأن منصات التواصل االجتماعي هي أداة للحصول على المعلومات بسهولة من 

 .حسين المشاركة في النقاش العام من جهة أخرىجهة وللتوعية بالقضايا السياسية ولت

وسيجتمع المشاركون في الجلسة األخيرة من اليوم األول للمؤتمر برئاسة الناشط األردني الشاب 

محمد الزواهرة للحديث حول موضوع التوعية السياسية للشباب والتعبئة من خالل منصات التواصل 

لمواطنين الشباب من منصات التواصل االجتماعي لممارسة االجتماعي، واإلجابة عن مدى استفادة ا

 .مواطنتهم والمشاركة الفاعلة في النقاش العام ومراقبة األنشطة السياسية

فيما سيبحث المشاركون في الجلسة األولى من اليوم الثاني برئاسة الدكتورة سارة عبابنة من المركز  

الدكتور خالد الكاللدة وخبراء محليين ودوليين في أهمية ومشاركة رئيس الهيئة المستقلة لالنتخابات 

استخدام منصات التواصل االجتماعي أثناء االنتخابات، حيث  تعرض هذه المنصات أفضل 

المناقشات السياسية وأسوأها على اعتبارها أدوات حرة في أيدي المواطنين للدعوة إلى انتخاب 

ول على معلومات بشأن البرامج االنتخابية، مع مرشحيهم أو لرفع مستوى الوعي أو ربما للحص

 .التنويه بأنها قد تكون أداة للتسويق في وقت االنتخابات بسبب نقلها األخبار المزيفة
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أما خالل الجلسة الثانية التي يترأسها اإلعالمي خالد القضاة من جريدة الرأي فيناقش المؤتمرون آلية 

أداة إلعالم المواطنين بشكل أفضل ومتابعة األنشطة استخدام منصات التواصل االجتماعي ك

السياسية، كونها قد تكون أحيانا وسيلة لجمع وتبادل المعلومات حول بعض القضايا الجديدة بالنسبة 

 .للمواطنين والمهنيين الصحفيين والمنظمات غير الحكومية

أسامة الرواجفة عن اآللية التي فيما سيجيب المشاركون في الجلسة األخيرة التي يديرها اإلعالمي 

يمكن من خاللها تمكين الناس من اتخاذ أحكام مستنيرة وتطوير التفكير الناقد لديهم عند استخدام 

منصات التواصل االجتماعي، مستندين في ذلك إلى القلق المحيط بالمواطنين من الجوانب السلبية 

 .اإللكترونيةلتلك المنصات كاألخبار المزيفة والشائعات والهجمات 
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الجامعات العراقية التي تضررت من  اتحاد الجامعات العربية يوزع كتبا علمية على
 االرهاب

 
الجامعات  قرر اتحاد الجامعات العربية توزيع الكتب والدوريات والمجالت العلمية التي يصدرها على

الشقيق ضد مجموعات  العراقية التي تعرضت مكتباتها الى اضرار بسبب الحرب التي خاضها العراق
 بية الىودعا امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو سالمة الجامعات العر  . االرهاب

الشقيق اخيرا  تزويد الجامعات العراقية التي تضررت من االعمال االرهابية التي شهدها العراق
 .بالكتب والمجالت العلمية لمساعدتها بإعادة بناء مكتباته

  
العالي اليوم  واكد سالمة خالل اجتماع هيئة تحرير مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم

قدرتها على االبداع  الجامعات العربية على إجراء دراسات علمية واكاديمية لزيادة اهمية تركيز
 .العربية واالبتكار للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في البلدان

 
الدكتور عبد  ين المساعدين لالتحادودعا الدكتور سالمة خالل االجماع الذي حضرة االمينين العام 

التعاون والتنسيق مع مؤسسات  الرحيم الحنيطي والدكتور خميسي حميدي الجامعات العربية الى زيادة
وتنفيذ دراسات علمية مشتركة للمساهمة في زيادة  التعليم العالي العالمية المرموقة وتبادل الخبرات

 وناقش المشاركون باالجتماع معامل التأثير العربي لتأسيس منصة للعلم في الوطن .النمو االقتصاد
 .العالمية العربي من خالل استضافة عدد من المجالت والدوريات العلمية وتطويرها وفقا للقواعد

 
 
العامة  يشار الى ان مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي تصدر عن االمانة 

 .0791اد بواقع اربعة اعداد سنويا منذ عام لالتح
 

 

 

 

 شؤون جامعية ومحلية

  35ص  الرأي
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 العالم كأحد أفضل أربعة طالب دكتوراة قانون في" الزبون"

 
 

كلية  من( عام 72)اختارت أكاديمية الهاي للقانون الدولي في هولندا الشاب واصف الزبون 
ليحصل على  كأحد أفضل أربعة طالب دكتوراة قانون في العالم الحقوق في الجامعة األردنية،

 .7102لعام منحة الدكتوراة 
 
محكمة العدل  ديمية الهاي العريقة الموجودة داخللقد سررت بإختياري من قبل أكا:" قال الزبونو  

طالبات من البوسنة و  الدولية خصوصًا أنني العربي الوحيد الحاصل على هذه المنحة مع ثالث
حيث كانت المفاضلة تقوم على  دولة 061ايران والكاميرون علمًا بأن المنافسة متاحة ألكثر من 

أمس،أنه قضى " الرأي"و أضاف الزبون الى  ."الدكتوراه حةأساس الجدارة األكاديمية والتميز في أطرو 
تلقى خالل تلك المدة عدد من الدورات في القانون الدولي  شهرين داخل مكتبة محكمة العدل الدولية

: األوروبي والقانون المقارن وغيرها ذات الصلة بأطروحته الموسومة بـ العام والخاص والقانون
سة مقارنة بين فرنسا ومصر درا: شراكة بين القطاعين العام والخاصلعقود ال الطبيعة القانونية

 .نواألرد
 
التي تواجه  أوضح أن أهمية هذه األطروحة تنبع من اإلدراك الحقيقي لحجم التحديات االقتصاديةو 

العام والخاص بصورها  فتأتي فكرة عقود الشراكة بين القطاعين الدول واألردن على وجه التحديد،
 .تحل إشكالية تمويل مشاريع القطاع العامل المتنوعة،

  
المرفق واستغالله  أشار الى القطاع الخاص يتولى هذه المهمة بصورها المتنوعة كتشييد وتشغيلو 

الجهة الحكومية كدفعات أو من  لمدة معينة نظير عائد مالي معين يتقاضاه الشريك الخاص من
نقل ملكية ذلك المرفق للجهة يتم تسليم أو  المنتفعين من خدمات المرفق وفي نهاية تلك المدة

 .لالستغالل،وبذلك تتحقق المصلحتين العامة والخاصة الحكومية بحالة جيدة صالحة
 
مقارنة بفرنسا  أشار الى أن أطروحته تنبع أهميتها أيضا في توضح وضع هذه العقود في األردنو 

المحوري على التكييف القانوني  ركيزومصر وأبرز ما توصلت إليه هذه الدول في هذا السياق،مع الت

  35ص  الرأي
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يترتب على هذا التكييف من آثار مهمة  وما -التي توصلت إلى أنها عقود إدارية-لهذه العقود 
 لقد كان حصولي على هذه المنحة الدولية في هولندا فرصة:"و استطرد الزبون بالقول .متعددة

القاضي العربي  دولية وعضوهاعظيمة للقاء بعض الشخصيات الدولية كرئيس محكمة العدل ال
واستضافتي من قبل عدد من  الوحيد في هذه المحكمة نواف سالم رئيس مجلس األمن سابقاً 

الوحيد في هذا البرنامج،فضاًل عن لقاء عدد  السفارات وخصوصًا العربية تكريمًا لي؛ كوني العربي
كاديمية لحضور جلسات محكمة إيفادي من قبل األ تم:" و زاد." من المحامين الدوليين البارزين
إيران والواليات المتحدة )وبين ( واإلمارات العربية المتحدة قطر)العدل الدولية وخصوصًا بين 

 . األمريكية
 

عبد ااهلل  أود أن أهدي هذا اإلنجاز الدولي إلى حضرة صاحب الجاللة الملك:" وختم الزبون بالقول
جاللته في الشباب  آماًل أن أكون قد وفقت في تحقيق جانب من رؤية، الثاني بن الحسين المعظم

 الصعيدين الوطني والدولياألردني الفاعل على 
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 إرادة ملكية بتعيين العتوم رئيسا لجامعة ال البيت
 

 .صدرت االرادة الملكية السامية بتعيين الدكتور عدنان العتوم رئيسا لجامعة آل البيت
 

 .وكان مجلس التعليم العالي نسب بتعيين الدكتور العتوم رئيسا للجامعة قبل ايام
 

فيما كان سابقا رشح مجلس امناء الجامعة برئاسة الدكتور محمد البخيت، بالدكتور العتوم واثنين 
 .اخرين من المنافسين، لمجلس التعليم الختيار األنسب بينهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نيوز طلبة 
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 جامعة فيالدلفيا تعتمد مسارات جديدة في تعليم اللغات

 
 

نّظم مركز ، إيماًنا من الجامعة بتطوير البحث العلمّي واالستراتيجيات الحديثة في التعليم والتعّلم 
الجامعة األستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم يومه العلمّي األول اللغات في الجامعة برعاية رئيس 

وقد حضر االفتتاح مستشار الجامعة ونائب رئيس  "مسارات جديدة في تعليم اللغات " بعنوان 
 .الهيئة التدريسّية وطلبة الجامعةالجامعة للشؤون األكاديمّية وجمع كريم من عمداء الكلّيات وأعضاء 

علمية في ذلك اليوم، ابتدأت بجلسة علمّية ترأستها الدكتورة ابتسام حسين  وانتظمت ثالث جلسات
؛ حيث قّدم فيها األستاذ حمزة النادي ورقة "مسارات جديدة في تعليم مهارات اللغة العربية " بعنوان 

شد ورقة وقّدمت األستاذة ليديا را" الفكاهة في التراث العربّي وتعليم المهارات اللغوّية " علمية بعنوان 
، وكانت الورقة البحثية لألستاذة " القرينة البصرّية ودورها في تنمية مهارة الكتابة " بحثية بعنوان 

، كما "آليات التوظيف الحيوّي للغة العربّية في التخصصات الجامعّية " فاطمة محيسن بعنوان 
ة العلوم اإلسالمية والتي واستضافت الجلسة العلمّية األولى الدكتورة رانية رمضان الزبن من جامع

 ".أثر مهارة االستماع في تمكين الخطابة اللغوّية " بدورها قّدمت ورقة بحثية بعنوان 
، ومن جانبهم AMIDEAST))وترأست الجلسة العلمية الثانية الدكتورة سلمى الحسن بمشاركة من 

 Proffessional Certificate in English) الحديث حول (  David Lazaro) بدأ السيد 
Language Teaching  ) وتلته ورقة بحثّية قدمتها الدكتورة فايزة الشروف بعنوان (Improving 

Students'Listening Comprehension by Using Blended Learning) ثّم قّدمت ،
 The Effect Of Hybrid Learning on EFL) الدكتورة رنا سعيد ورقة بحثية بعنوان 
Students Reading Proficiency )يلى أبو شرخ ورقة بحثية بعنوان ، وقّدمت األستاذة ل

(Guided Language Acquisition Design ) وختاًما قّدمت األستاذة أحالم الطّيان ورقة ،
 Using Google's Images and Google's Translate in Teaching) بحثّية بعنوان 
New Words 

لسة علمّية ثالثة حول مهارات جديدة في تعليم اللغتين الصينّية والعبرّية واختتمت الجلسات العلمية ج
ربط واقع " ترأسها الدكتور محمد الغزو وشارك فيها الدكتور عبد اهلل العزام بورقة بحثّية بعنوان ( 

بورقة  Dr. Ding Haibin، ومن الجانب الصينّي شارك "الكلمات بأصولها في تعّلم اللغة العبرّية 

 نيوز طلبة 
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 Chinese Speaking And Conversation Class Integrating Online and :وان بعن
Offline Resources 

وقد أغنت الجلسات مداخالٌت منتمية وهادفة حول المحاور التي ُطرحت، وَخُلص اليوم العلمي إلى 
ن أثر في توصيات كان أهّمها استمرارية متابعة مثل هذه الفعاليات وتعزيزها في المركز لما لها م

توسيع مدارك المتعّلمين وتحفيزهم نحو التعّلم واستشراف المزيد من األساليب والتطبيقات الجديدة في 
 .تعليم وتعّلم اللغات 

وفي الختام سّلم رئيس الجامعة ومدير المركز نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمّية شهادات 
 .ود المبذولة إلنجاح هذا اليوم التقدير للمشاركين شاكرا لهم حسن التنظيم والجه
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 تبحث التعاون التقني مع وفد األكاديمية الصينية« الحسين التقنية»

 
استقبلت جامعة الحسين التقنية، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، امس، وفدًا من األكاديمية 

و تشانغ، وبحضور أكاديميين من الصينية للتخطيط والتصميم الحضري، برئاسة البروفسير لي
 .جامعات صينية مختصين في مجال الهندسة المعمارية والمدنية والتخطيط الحضري

 
. وهدفت الزيارة إلى بحث أوجه التعاون العلمي والتقني بين األكاديمية وجامعة الحسين التقنية 

ن التقنية الدكتور ياسر رجال وخالل اللقاء قدم عميد كلية تكنولوجيا اإلنشاء والبيئة في جامعة الحسي
شرحا موجزا عن نموذج الجامعة وبرامجها وخططها التدريبية، مؤكدًا اهتمام الجامعة بالتعليم التقني 
وموائمة مخرجات التعليم مع المتطلبات الحقيقية لسوق العمل من خالل برامجها النوعية وتركيزها 

 .الوظيفية على التطبيق العملي واللغة اإلنجليزية والمهارات
 

وأعربت رئيسة الوفد الصيني البروفيسور ليو تشانغ عن سعادتها بزيارة جامعة الحسين التقنّية 
واطالعها على نموذجها التعليمي المتميز، وأكدت تطلعها إلقامة تعاون مثمر في مجال الهندسة 

 .المعمارية والمدنية وفتح األبواب لتقديم منح دراسية لطلبة الجامعة
 
ذكره أن جامعة الحسين التقنية هي إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، وتعتبر أحدث جامعة الجدير  

تقنية وتمنح درجتي البكالوريوس والدرجة الجامعية المتوسطة في تخصصات الهندسة التكنولوجيا 
 .مقرًا لها ألعمال في عمانوتتخذ من مجمع الملك الحسين ل

 
 
 
 
 
 

 3ص الدستور 
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 خطوات تصعيدية لوقف رفع الرسوم الجامعية": ذبحتونا"

 
عقدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة مؤتمرًا صحفيًا أطلقت خالله دراسة تحت عنوان 

دورة الواحدة واختيارية التوجيهي والسنة  ال: مستقبل التوجيهي والقبول الجامعي ومستقبل التعليم العالي"
أن االنصياع الحكومي التام إلمالءات صندوق النقد " ذبحتونا"وأكدت ". التحضيرية للكليات الطبية

والبنك الدوليين، ومضي الحكومة ُقدمًا بتنفيذ هذه اإلمالءات، تنعكس آثاره الكارثية على ملفي التعليم 
ات واالستراتيجيات الرسمية، والسواد األعظم من قرارات وزارة التربية فكافة السياس. والتعليم العالي

ووزارة التعليم العالي والجامعات الرسمية، تصب في خانة تطبيق توجهات هاتين المؤسستين الماليتين 
ولفتت الحملة إلى أنه ال يمكن فصل ما يحدث في ملف التربية والتعليم، على صعيد . الدوليتين

وب، والتي أصبحت أقرب إلى التنجيح التلقائي، مرورًا برفع عدد حصص المعلمين خفض نسب الرس
، وزيادة عدد الطلبة في الغرفة الصفية، وتخفيض عدد حصص المواد العلمية، (نصاب المعلم)

والقرارات المتعلقة بالتوجيهي المهني واختيارية التوجيهي، واتتهاًء بالدورة الواحدة المتحان التوجيهي، 
على حساب العملية التعليمية ومخرجات التعليم، " ترشيد النفقات"تي تصب في مجملها في بند وال

نقول، ال يمكننا فصل كل ما سبق، عن القرار . وذلك تنفيذًا إلمالءات صندوق النقد والبنك الدوليين
والخاصة،  السياسي برفع معدالت النجاح بالتوجيهي، وزيادة أعداد المقبولين في الجامعات الرسمية

إضافة إلى الزيادة في أعداد المقبولين على  البرنامج الموازي، وكاقة التوجهات المتعلقة بالقبول 
الجامعي والتي ذكرتها الحملة بالتفصيل في الفصل الثاني من هذه الدراسة، إضافة إلى الملف 

م تعميمها على باقي األخطر والمتعلق بالسنة التحضيرية للكليات الطبية والتي من المقرر أن يت
كل ما سبق يأتي استكمااًل لتنفيذ إمالءات صندوق النقد والبنك الدوليين، برفع يد الحكومة . الكليات

. عن الجامعات الرسمية، وفتح المجال لرفع الرسوم الجامعية، بكافة الطرق المباشرة وغير المباشرة
تدمير التعليم : الماليتين الدوليتين بهذا تكتمل حلقات مخطط هاتين المؤسستين"وأضافت الحملة 

الفنة إلى أن مجابهة هذه السياسات، يجب أن تنطلق من ". والتعليم العالي تحت شعار ضبط النفقات
عالج جذر المشكلة، والمتمثل بنهج الخضوع الرسمي إلمالءات صندوق النقد والبنك الدوليين، 

وعرضت الحملة لسلسلة خطوات . سياساتوتحويل المؤسسات الرسمية إلى أدوات لتطبيق هذه ال

 طلبة نيوز -0ص نباط األ
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سقاط السنة التحضيرية للكليات  تصعيدية تنوي القيام بها، لمواجهة ملف رفع الرسوم الجامعية وا 
حيث ستقوم الحملة بعقد لقاءات مع كافة الجهات المعنية، من وزارة ومجلس التعليم العالي، . الطبية

 .ابتي األطباء وأطباء األسنانولجنة التربية في مجلس النواب، إضافة إلى نق
 
كما ستقوم الحملة بعقد لقاءات مع القوى الطاليية والشبابية والحزبية لتشكيل رأي عام ضاغط يهدف  

لغاء السنة التحضيرية للكليات الطبية وتحدث في . إلى منع تنفيذ قرار رفع الرسوم الجامعية، وا 
تور محمد بني عبدالرحمن من فريق إعداد المؤتمر الصحفي كل من األستاذ عرفات بالسمة، والدك

الدراسة، ونائب رئيس اتحاد طلبة الجامعة األردنية الطالب زيد الخطيب، والطالب ورد العالن من 
قائمة التجديد في الجامعة األردنية، والطالب محمد عبيدات من طلبة السنة التحضيرية في جامعة 

وأشار األستاذ عرفات بالسمة . الدكتور فاخر الدعاس العلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى منسق الحملة
في مداخلته التي خصصها للحديث عن الفصل األول من الدراسة والذي يتناول ملف مستقبل 
التوجيهي واختيارية التوجيهي، إلى أن تطبيق الدورة الواحدة للتوجيهي هذا العام، بدأت تظهر آثاره 

ل العلمي لطلبة التوجيهي واتكالهم على الفترة الطويلة المتبقية السلبية منذ اللحظة، مع تراجع التحصي
وأكد على أن اللجنة المختصة بملف التعليم المدرسي في الحملة، تعكف حاليًا على . لالمتحانات

التحضير لسلسلة لقاءات مع معلمين، والعمل على البدء بخطوات على األرض تتعلق بالدورة الواحدة 
فيما أكد الدكتور محمد بني عبدالرحمن على خطورة السنة التحضيرية وفق الفكرة . واختياريةالتوجيهي

 .التي قدمتها وزارة التعليم العالي، معتبرًا أن الهدف من وراء هذه الفكرة، هو رفع الرسوم الجامعية
 

وأشار بني عبدالرحمن إلى أن تعليمات السنة التحضيرية للكليات الطبية تعتبر من أخطر وأهم 
الفتًا إلى أن السنة التحضيرية ما هي إال محاولة رسمية . رات التعليم العالي في السنوات األخيرةقرا

تتم مراعاة "هـ من تعليمات السنة التحضيرية، فإنه /وفقًا للمادة الرابعة. لرفع الرسوم الجامعية
في نهاية ( 8102/8107)التخصيصات الواردة في السياسة العامة لقبول الطلبة للعام الجامعي 

ووفقًا لهذه المادة، تحتفظ كافة االستثناءات بالمقاعد المخصصة لها في القبول ". السنة التحضيرية
وهو األمر الذي ينفي (. الخ.. مكرمة الجيش، مكرمة المعلمين، مكرمة المخيمات )الموحد والموازي 

أكفأ الطلبة للقبول في كليات  بالمطلق ادعاءت الحكومة بأن أحد أهم أهداف السنة التحضيرية انتقاء
حيث سيتم سيتنافس الطلبة المقبولون على التنافس فيما بينهم، والحال نفسه ينطبق على . الطب

أي أننا قد نشهد طالبُا حصل في السنة األولى على . طلبة مكرمة الجيش والمعلمين وحتى الموازي
على مقعد طب، فيما قد يحصل  ، ألنه تنافس مع طلبة التنافس، وال يحصل(4من  8.2)معدل 
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على سبيل –ويحصل على مقعد طب، كونه تنافس مع طلبة الموازي ( 4من  8.2)طالب آخر على 
وبهذا تكون السنة التحضيرية رسمًيا قد دمرت مدخالت الجامعة . على مقاعد مخصصة لهم-المثال

كما تحدث في المؤتمر . واختارت من هم أصحاب معدالت أقل في التوجيهي وفي السنة التحضيرية
الصحفي الطالب زيد الخطيب نائب رئيس اتحاد طلبة الجامعة األردنية، الذي أكد على حجم التخبط 
في تعليمات وأسس السنة التحضيرية للكليات الطبية، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة األردنية ليست 

حضيرية سواء من ناحية آليات أية إجابات قاطعة حول مصير طلبة السنة الت -حتى اللحظة-لديها 
وهو األمر الذي خلق . الرسوب أو آليات القبول في السنة الثانية في كليتي الطب وطب األسنان

حالة من التوتر والقلق الدائم بين الطلبة وأهاليهم، مطالبًا بضرورة التراجع عن قرار السنة التحضيرية 
وأكد الطالب ورد .  توجيهي ذات المصداقية العاليةوالعودة إلى النظام السابق المعتمد على عالمة ال

العالن عضو قائمة التجديد في الجامعة األردنية، على أن القوى الطالبية في الجامعة األردنية 
ستعمل على اتخاذ إجراءات تصعيدية للتصدي لهذا القرار، مشيرًا إلى أن قائمة التجديد كانت قد 

س الجامعة ألكثر من مرة إال أنه لم يتعاطى بإيجابية مع ما طرحت ملف السنة التحضيرية أمام رئي
 .طرحناه

 
وفي ختام المتمر الصحفي، قدم الدكتور فاخر الدعاس منسق الحملة أهم توصيات الحملة الوطنية  

إعادة النظر في _ 0:   والمتعلقة بملفي التوجيهي والقبول الجامعي" ذبحتونا"من اجل حقوق الطلبة 
مية، وخاصة ما يتعلق بالتوجيهي والدورة  الواحدة واختيارية التوجيهي، والعمل على السياسات التعلي

دراسة _ 8. تشكيل لجان مشتركة من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والجامعات الرسمية
مكانات المواطني . نالرسوم الجامعية الحالية للجامعات الرسمية، والعمل على تخفيضها بما يتناسب وا 

عادة رسوم _ 8 إلغاء السنة التحضيرية للكليات الطبية، والعودة إلى القبول على أساس التوجيهي، وا 
إعادة النظر في أعداد المقبوليين في الكليات الطبية، _ 4. كليات طب األسنان إلى سابق عهدها

عداد والعمل على خفض تدريجي أل. ووقف ترخيص أية كليات طب أو طب أسنان رسمية أو خاصة
 .  المقبولين بما يتناسب وحاجة المجتمع المحلي
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 جمعية آل النبر -فؤاد حديد « محمد جواد -
 اربد –حسن عقله شوتر  محمد علي -
 جمعية عيبال -محمد عبدالفتاح مكاوي  - 

 عبدون –آمال محمد محمود ابو شقرة   -
 جمعية حلحول -مد سالم الوحوش عبدالمهدي اح - 

 
 
 
 

 

«رحمهم هللا»

 وفيات

 الرأي 
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 ر الحالي ورشة عمل همدير األمن العام اللواء فاضل الحمود يرعى في الثالثين من الش
إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع جمعية حماية وضحايا العنف األسري والجمعية  اهتنظم

دور األسرة في التوعية من أخطار ”رشاد األسري، تحت عنوان للتدريب واإل األردنية
 .الورشة تقام في مقر إدارة مكافحة المخدرات .المخدرات

 
 

 مركز الدراسات االستراتيجية بالجامعة األردنية يقيم بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتعاون 
، “ية األردنية والتنميةاالتحاد األوروبي للمؤسسات الديمقراط”اإلعالمي، في إطار برنامج 

يرعى افتتاح المؤتمر بكلية . “منصات التواصل االجتماعي والسياسة”وغدا مؤتمر  اليوم
بن عبداهلل الثاني للدراسات الدولية، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية  األمير حسين

 موسى المعايطة
 

 ث، في لقاء صحفي يعرض مدير صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار الدكتور محمد غي
 .غدا الثالثاء، خطة عمل الصندوق للمرحلة المقبلة يعقده

 
 يئة العامة للجمعية هجنة متابعة ملف جمعية المركز اإلسالمي الخيرية، دعت أعضاء الل

 ر األربعاء أمام وزارة التنمية االجتماعية، لمطالبة الحكومة بالتدخل بإعادةهاعتصام ظ إلى
جراء انتخابات لليئة الهالمفصولين من ال  .يئة المؤقتةهيئة اإلدارية بديال عن الهعامة، وا 

 
 نظم طلبة المدارس الليبية في تركيا صباح أمس اعتصاما أمام وزارة التربية بعمان، مجددين 

م التي هم، بعد مشكلتهالوزارة ل هم بإلغاء امتحان القدرات والتحصيل الذي أقرتهمطالبت
 تركيا العام الماضي وقعت في

 

 زوايا الصحف 

 زواريب الغد

 

 

 


