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  مذكرة تفاھم بین "األردنیة" ومؤسسة لوسیل التعلیمیة

أبرمت الجامعة  –ھبة الكاید 

األردنیة مع مؤسسة لوسیل 

التعلیمیة القطریة مذكرة تفاھم 

بھدف تفعیل سبل التعاون بین 

  . الجانبین

وتھدف المذكرة التي وقعھا عن 

الجامعة رئیسھا الدكتور عبد 

ِر بحضور نائب الرئیس للتخطیط والتطویر الك ریم القضاة وعن المؤسسة الدكتور محمود المساف

والشؤون المالیة الدكتور عماد صالح إلى بناء عالقات أكادیمیة بین الطرفین وتفعیل التعاون بكافة 

  .أشكالھ العلمیة والعملیة والبحثیة والفنیة والنشاطات المنھجیة والالمنھجیة

المذكرة على عقد مشاریع بحثیة مشتركة، ونشاطات متعددة المجاالت، إضافة إلى إمكانیة ونّصت 

  .تبادل المواد واألبحاث والمعلومات وأعضاء ھیئة التدریس والطلبة واإلداریین، وغیرھا

وأكد القضاة عقب حفل التوقیع على ضرورة تعمیق أواصر التعاون بین الجانبین، منوھا بأن الجامعة 

فتح ذراعیھا على الدوام ألي تعاون من شأنھ أن یطور منظومة العملیة التربویة والتعلیمیة؛ استنادا ت

لتركیز الجامعة على ضرورة نشر ثقافة البحث العلمي واألكادیمي ومأسسة العمل مع كافة القطاعات 

  .ذات االھتمام المشترك

 أخبار الجامعة

  /أخبار األردنیة
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ِر أن اختیار الجامعة األردنیة جاء لكونھا صرحا علمیا مشھود لھ على مستوى  من جانبھ أكد المساف

المنطقة والعالم، معربا عن سعادتھ بھذا التوقیع واالستفادة من خبراتھا في كافة المجاالت.
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  2020للجامعات  QS جامعة في العالم في تصنیف 650- 601األردنیة" في فئة أفضل 

صنفت الجامعة األردنیة حسب  

تصنیف كیو أس العالمي 

 QS World)للجامعات

University Ranking 

  .جامعة على مستوى العالم 650-601في المرتبة األولى محلیا، وفي فئة أفضل   (2020

جامعة على مستوى العالم من حیث السمعة األكادیمیة،  500وحلت الجامعة االردنیة ضمن أفضل 

   .وجودة الخریجین ونسبة الطلبة األجانب

على مستوى العالم متقدمة عن تصنیف  359ردنیة في المرتبة فمن حیث السمعة األكادیمیة حلت األ

ً، أما  283مرتبة، وفي تقییم مستوى ومنافسة خریجیھا حلت في المرتبة  45العام الماضي ب عالمیا

ً  386من حیث إقبال الطلبة األجانب على الدراسة فیھا حلت في المرتبة    .عالمیا

یة جاءت الجامعة األردنیة في المرتبة األولى تلیھا وظھر في تصنیف ھذا العام أربع جامعات أردن

عالمیا ومن ثم الجامعة األلمانیة األردنیة وجامعة  700- 651جامعة العلوم والتكنولوجیا في المرتبة 

  .عالمیا 1000-801األمیرة سمیة للتكنولوجیا في المرتبة 

ألردنیة" لم تكن متقدمة في وبین مركز ضمان الجودة أن تقریر التصنیف أشار إلى أّن نتائج "ا 

معیاري نسبة الطلبة إلى أعضاء ھیئة التدریس؛ وكذلك في معیار نسبة االستشھاد بالبحث العلمي 

المنشور في قواعد المجالت العالمیة لكل عضو ھیئة تدریس، حیث صنفت في ھذین المعیارین في 

  .+ عالمیا601المرتبة 

  الحقیقة الدولیة/سوالیف/فالدلفیا/11/المدینة نیوز/الدستور ص:4الرأي ص:/أخبار األردنیة
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ان من الممكن أن تكون أفضل في معیار نسبة الطلبة إلى وأشار المركز  إلى أّن نتائج الجامعة  ك

أعضاء ھیئة التدریس لو لم تتأثر بالوضع المالي للجامعة الذي یفرض علیھا قبول طلبة ضمن 

البرنامج الموازي والدولي لتغطیة النفقات، ألن رسوم البرنامج العادي ال تغطي التكلفة في جمیع 

  .التخصصات

یة جامعة شاملة تحوي غالبیة التخصصات العلمیة واإلنسانیة، األمر الذي یؤثر كما أّن الجامعة األردن

سلبا في معاییر البحث العلمي المقاس بنسبة االستشھاد بالبحث العلمي المنشور في قواعد المجالت 

العالمیة لكل عضو ھیئة تدریس، فجھات التصنیف تحصل على ھذه البیانات من قاعدة البیانات 

ي تعتمد مجالت تنشر باللغة اإلنجلیزیة وفي تخصصات علمیة وطبیة في الغالبیة "سكوبس" الت

  .العظمى

ً كما ھو  أّما المجالت التي تعتمد اللغة العربیة لغة للنشر والمعتمدة في ھذه القاعدة فھي قلیلة جدا

لعلمي في الحال بالنسبة للمجالت المعتمدة في التخصصات اإلنسانیة، وھذا یؤدي إلى صعوبة النشر ا

ھذه القاعدة بالنسبة ألعضاء ھیئة التدریس العاملین في الكلیات اإلنسانیة، وبالتالي عدم احتساب 

نتاجھم العلمي في التصنیف، ألن ما یقارب نصف أعضاء ھیئة التدریس في الجامعة األردنیة ینتمون 

دة في قاعدة سكوبس، فإنَّ للكلیات اإلنسانیة، وینشرون بحوثھم باللغة العربیة وفي مجالت غیر معتم

ذلك یعني أنَّ نصف اإلنتاج العلمي للجامعة األردنیة ال یتم احتسابھ ألغراض التصنیف، كما أّن 

البحوث المنشورة في تخصصات إنسانیة تحصل على عدد قلیل جدا من االستشھادات مقارنة 

  .بالبحوث المنشورة في تخصصات علمیة كالطب أو الصیدلة أو الفیزیاء

بین رئیس الجامعة الدكتور عبد الكریم القضاة أنھ إدراكا ألھمیة تصنیف الجامعة وسعیا للوصول و

جامعة عالمیا، فقد قامت مؤخرا  500إلى العالمیة والتقدم في ھذا التصنیف لتكون الجامعة من أفضل 

میة، فقد أجرت بكثیر من القرارات واإلجراءات سعیا لتحفیز البحث العلمي والنشر في المجالت العال

الجامعة قبل ثالثة شھور تعدیال جوھریا لتعلیمات الترقیة وتعلیمات المجالت وتعلیمات تحفیز النشر 
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العلمي العالمي ضمانا لتوجیھ النشر العلمي في المجالت ذات معامل التأثیر العالي، وتقوم الجامعة 

ستمراریة النشر العلمي الخاص حالیا بخطوات وألول مرة في متابعة تنفیذ التعلیمات الخاصة با

بعضو ھیئة التدریس، وفي ما یتعلق بالوضع المالي للجامعة وتحسین نسبة الطالب لكل عضو ھیئة 

تدریس فقد قامت الجامعة في األشھر الماضیة بمجموعة من المبادرات والقرارات لتحسین ایرادات 

" وإعادة دراسة وھیكلة البرامج الجامعة مثل مبادرة "دعم" وإطالق "وقفیة الجامعة األردنیة

   .األكادیمیة وزیادة تعیین أعضاء ھیئة التدریس في البرامج المطلوب خریجیھا في سوق العمل

جامعة في العالم  1000العالمي للجامعات ھو تصنیف سنوي ألفضل  QS یشار إلى أن تصنیف 

ً من أفضل ثالثة تصنیفات جامعیة على مستوى العالم من  ً إلى ویعد واحدا حیث األھمیة والتأثیر، جنبا

جنب مع تصنیف التایمز للجامعات العالمیة، وتصنیف الشنغھاي، ویعتمد التصنیف على معاییر من 

أھمھا السمعة األكادیمیة للجامعة والسمعة التوظیفیة لخریجیھا وعدد وتأثیر بحوثھا العلمیة العالمیة 

  .وبعدھا الدولي
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  لقضاة یلتقي السفیر الكوريا

قال رئیس الجامعة  - سھى الصبیحي  

األردنیة الدكتور عبد الكریم القضاة لدى 

لقائھ الیوم السفیر الكوري الجدید لدى 

األردن لي جاي وان؛ إن الجامعة تتطلع الى 

مزید من التعاون والعالقات الثنائیة البناءة 

  . مع السفارة الكوریة

الذي حضره عمید كلیة اللغات األجنبیة الدكتور تركي بني خالد وومدیر مركز وقدم خالل اللقاء 

اللغات الدكتور زیاد قوقزة ومدیرة وحدة الشوؤن الدولیة الدكتورة ھدیل یاسین نبذة تعریفیة عن 

الجامعة وما تقدمھ من برامج وتخصصات للطلبة األردنیین واألجانب، باإلضافة إلى التطورات التي 

  .لى صعید العالقات مع الجامعات العالمیةشھدتھا ع

وتناول الجانبان خالل اللقاء سبل توثیق عرى التعاون المشترك بینھما وخاصة في المجاالت العلمیة 

  .والثقافیة بما یحقق أھداف ورؤیة الطرفین

وقدم كل من بني خالد، وقوقزة، ویاسین رؤیتھم لتوسیع مجاالت التعاون األكادیمي مع الجانب 

لكوري، بما یشمل تقدیم المزید من الدعم لبرنامج اللغة الكوریة والزاویة الكوریة الموطنة في كلیة ا

اللغات األجنبیة، وزیادة عدد الطلبة الكوریین الدارسین للغة العربیة في مركز اللغات، وتشجیع تبادل 

  .الطلبة وأعضاء ھیئة التدریس مع الجامعات الكوریة

  

  أخبار األردنیة/
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ن عن شكره للجامعة على حسن الضیافة واالستقبال، مشیدا  بمستوى الجامعة بدوره عبر لي جاي وا

ً عن أملھ في استمرار وزیادة حجم التعاون مع الجامعة  األردنیة وسمعتھا بین نظیراتھا، ومعربا

  .األردنیة
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لجنة المرأة تدعو إلى انعكاس برنامج الدراسات العلیا في الجامعة األردنیة إلى تمكین المرأة 

 سیاسیا

دعت رئیسة لجنة المرأة وشؤون االسرة النیابیة الدكتورة ریم ابو دلبوح الى انعكاس برنامج 

یما یخص بتمكین الدراسات العلیا لمركز دراسات المرأة في الجامعة االردنیة على ارض الواقع ف

  .المرأة سیاسیا وانخراطھا في العمل الحزبي وصع القرار

واكدت خالل لقاء اللجنة الیوم االحد بوفد یمثل طالبات الماجستیر في مركز دراسات المرأة التابع 

للجامعة االردنیة على اھمیة االوراق النقاشیة الملكیة بدعم الشباب وانضمامھم للعمل السیاسي 

  . والحزبي

واشارت الى ان مجلس النواب ساھم بسن حزمة تشریعات تتعلق بالمرأة واالسرة وتمكنیھا في 

  .المجتمع

ولفتت الى ان ھناك توجھ لدى "المرأة النیابیة" لعقد ورش عمل تتمحور حول تمكین المرأة سیاسیا 

  .مثمنة بذات الوقت الدور الذي تقوم بھ المرأة في النقابات المھنیة

قال اعضاء الوفد انھم یعملون على تأسیس حزب سیاسي یضم المرأة في كافة محافظات من جھتھم 

  المملكة واالستفادة من تجربة "المرأة النیابیة" بھذا الخصوص.

  الحقیقة الدولیة /سرایا
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  العالمي ) QSقراءة تحلیلیة في تصنیف الجامعات (
  
  

والذي  ظھرت فیھ أربع  2020)  العالمیة تصنیفھا للجامعات العالمیة للعام QSأصدرت منظمة (
ولم تظھر   1000و حتى  600الفئات من جامعات أردنیة ضمن أول ألف جامعیة جمیعھا كانت في 

جامعة عالمیة مرموقة   حیث أن  التصنیف العالمي یخص  400أیا من الجامعات األردنیة في أول 
جامعة دون  50فصاعدا  یتم وضعھا في فئات لكل  500جامعة فیما أن الجامعات من  400أول 

  تحدید مرتبة محددة .
  

جامعات  3جامعة مرموقة  و 400عات سعودیة ضمن اول جام 3وعلى الصعید العربي فقد جاءت 
-800وجامعة ضمن الفئة من   650وحتى  500أخرى جاءت ضمن الفئات الثالث األولى من 

المرموقة  و  400جامعات على ترتیب قي الجامعات ال  3.أما اإلمارات العربیة فقد حازت   1000
قد حصلت جامعة واحدة على ترتیب أما مصر ف 1000- 600جامعات أخرى ضمن الفئات من  5

  جامعات في بقیة الفئات . 5األولى و  400ضمن 
  

جامعة بعد أن دخلت  1000وبالعودة الى الجامعات األردنیة فقد خرجت الجامعة الھاشمیة من أول 
التصنیف بشكل مؤقت ولم تستطع الحفاظ على ھذه المرتبة  بالرغم من الحالة اإلعالمیة التي تحظى 

جامعة داخلیا والذي قد یشیر الى أن ما نشاھده من حالة اعالمیة ال یغادر أن یكون كالم ولیس بھا ال
  انجازات حقیقیة ...

  
فإنھ من المالحظ أن الجامعة  2014أما الجامعات األردنیة التي ما تزال ضمن نفس الفئة منذ العام 

انات تشیر الى أن عدد الطلبة في قامت ببعض اإلجراءات غیر الواقعیة مثل أن الجامعة  تقدمت ببی
 42طالب تقریبا فیما أن العدد الحقیقي لطلبة الجامعة یصل الى ما یزیدعن  400ألف و  30الجامعة 

ألف طالب وھو أمر یثیر التساؤل في وقت تضع الجامعة أن عدد األساتذة في الجامعة أكثر من 
،  حیث تم اضافة 1700س في الجامعة عضو ھیئة او استاذ، مع أن عدد أعضاء ھیئة التدری 1900

المحاضرین غیر المتفرغین على كادر الجامعة وذلك لتحسین معیار عدد اعضاء ھیئة التدریس على 
عدد الطلبة و قد یكون ذلك وفقا  لبنود قانونیة في المعاییر إال أنھ یشیر و بال شك أن معاییر الجودة 

  بعیدة كل البعد عن جامعاتنا  الوطنیة ...
  

اإلدارات الجامعیة المتعاقبة على الجامعات الرسمیة األردنیة لم تستطع أن تنتقل بتلك الجامعات النقلة 
النوعیة التي تدفع باتجاه الجودة بالتعلیم . وأن اإلتجاه الذي اتبعتھ الدولة في اختیار القیادات 

قیادات باحداث التغییر األكادیمیة مؤخرا جاء بشخصیات تكنوقراط   دیجیتال دون أن تقوم تلك ال
  المطلوب في منظومة التعلیم الجامعي .

  

 شؤون جامعیة ومحلیة

  نیوزطلبة 
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اما األھم من كل ذلك فھو الدور الغائب لھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي في ضبط األعداد في 
الجامعات وتطبیق معاییر الجودة حیث أن ھذه األعداد انفلت عقالھا ولم یصبح باإلمكان السیطرة 

  على تلك األعداد .
  

یثبت بأن  ما زلنا بعیدین كل البعد عن الوصول للتمیز   2020التصنیف الصادر تحت تصنیف 
  والجودة وأننا بحاجة لمنظومة من التشریعات التي تضبط الحاكمیة في قطاع التعلیم .
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  "حبر على ورق"مل األكادیمي...نظام ممارسة الع
  

التنفیذ  رغم دخول نظام ممارسة العمل االكادیمي في الجامعات والكلیات الجامعیة حیز -حاتم العبادي
، في »على ورق حبرا«في الرابع والعشرین من تشرین االول من العام الماضي، إال أنھ ما یزال 

جامعة او كلیة جامعیة اردنیة دول  ادیمي في ايال یقبل طلب التعیین للعمل االك«وقت نص على انھ 
  .«سجل المسموح لھم بممارسة العمل االكادیمي الحصول على االجازة وقید اسم طالب التعیین في

  
اصدرت  ،لیس ھو االول من نوعھ، ولكن 2018(لسنة  30نظام ممارسة العمل االكادیمي رقم( 

ً یحمل نفس االسم، إال انھ لم 2008وزارة التعلیم العالي قبل سنوات (من  یتم تفعیلھ ولم یطبق  (نظاما
(معدل لنظام  2019الطریق نظام ( ،(وھنالك ایضا في 2018على التعیین بالجامعات، ثم جاء نظام (

)2018.(  
  
على نظام  دیل التي ستدخلوأعلن دیوان الرأي والتشریع على صفحتھ االلكترونیة مسودة التع 

أكادیمیة من جامعة  ،إذ یتضمن التعدیل إعتبار أعضاء الھیئة التدریس الحاصلین على رتبة 2018
التعیین بالجامعات االردنیة، دون  معترف بھا حاصلین على إجازة ممارسة العمل االكادیمي في حال

  ا النظام المعمول بھ حالیاینص علیھ الحاجة الى إنطباق معاییر وشروط منح االجازة التي
  
الباحثین  یعتبر جمیع أعضاء ھیئة التدریس وأعضاء ھیئة«وبحسب النص المعدل المقترح  

فیھا ومن سبق لھم  والمحاضرین المتفرغین العاملین في الجامعات والكلیات الجامعیة للتعیین
نظام مجازین لممارسة احكام ھذا ال الحصول على رتبة اكادیمیة من جامعة معترف بھا قبل سریان

اسماء المسموح لھم بممارسة العمل االكادیمي وتصدر  العمل االكادیمي، ویتم قید اسمائھم في سجل
  الطلب.  لھم االجازات الخاصة بھم عند

  
سواء نصا او  ،(حیز النفاذ، والغاء مع سبقھ من أنظمة في ذات السیاق 2018ومع دخول نظام (

لجنة إجازة ممارسة العمل  لن عن متطلبات تنفیذه من من تشكیلحكما، إال ان لم یطبق، ولم یع
بممارسة العمل االكادیمي، وعدم وضع تعلیمات  االكادیمي وتنظیم سجل خاص بأسماء المسموح لھم

وعّرف النظام المعمول بھ العمل االكادیمي بأنھ  .وشروط منح االجازة تنفیذه للنظام وال تحدید معاییر
ونص النظام على ان  .الجامعیة في مجالي التدریس والبحث العلمي والكلیاتالعمل في الجامعات 

التعلیم العالي بناء على تنسیب وزیر  تشكل وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بقرار من مجلس
العمل االكادیمي) برئاسة نائب رئیس مجلس التعلیم  لجنة إجازة ممارسة«التعلیم العالي لجنة تسمى 

الوزارة (نائبا للرئیس) ورئیس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي  عضویة: امین عامالعالي و
 (من اعضاء ھیئات التدریس في مؤسسات التعلیم العالي ممن یحملون رتبة 6و( وضمان جودتھا

المختلفة ما أمكن،  االستاذیة مدة ال تقل عن خمس سنوات على أن تغطي تخصصاتھم حقول المعرفة
وتتولى اللجنة  .للتجدید لمرة واحدة ون مدة العضویة العضاء ھیئة التدریس سنتین قابلةعلى ان تك

لقرار المناسب العالي التخاذ ا دراسة طلبات الحصول على االجازة والتنسیب بھا الى مجلس التعلیم
   .بشأنھا وفقا للمعاییر والشروط

  
على ان تتضمن  وتحدد معاییر وشروط منح االجازة بموجب تعلیمات یصدرھا مجلس التعلیم العالي

مھنیة متخصصة من جامعة  حصول طالب االجازة على درجة الماجستیر او الدكتوراة او شھادة
لتشریعات النافذة، إضافة الى اجتیاز طالب ل معترف بھا ومعادلة تلك الدرجات والشھادات وفقا

  4ص:الرأي 
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التعلیم والتعلم واستخدام اسالیب التدریس الحدیثة  االجازة دورات تدریبیة متخصصة في مجال
  ذلك استخدام منصات المساقات االلكترونیة الجماعیة مفتوحة المصادر وتكنولوجیا التعلیم، بما في

  
اللغة العربیة  فایة في اللغة العربیة الذي یعقده مجمعالى جانب: اجتیاز طالب االجازة امتحان الك .

االجنبیة المعتمدة من  وفقا الحكام قانون حمایة اللغة العربیة واجادة طالب االجازة إحدى اللغات
   .مجلس التعلیم العالي

  
منح االجازة،  ونص النظام المعمول بھ انھ في حال قرر مجلس التعلیم العالي عدم الموافقة على

شھر من تاریخ قرار  للطالب التقدم للحصول علیھا مرة أخرى بعد مرور مدة ال تقل عنیجوز 
االعتراض على قرار المجلس  الرفض وبعد استكمال النواقص المطلوبة، كما یحق لطالب االجازة

ومنح  .القرار، ویكون قرار المجلس نھائیا (یوما من الیوم التالي لتبلغھ 14بعدم منحھا لھ خالل (
مؤقتة لمدة ستة أشھر  ام المبتعثین من الجامعات والكلیات الجامعیة االردنیة لغایات التعیین إجازةالنظ

حین حصولھم على االجازة وفقا الحكام  من تاریخ االلتحاق بالعمل في الجامعة او الكلیة الجامعیة الى
او الكلیة  یات بین الجامعةواستثنى النظام اعضاء ھیئة التدریس الذین یعینون بناء على اتفاق .النظام

  .الجامعیة ومؤسسات عالمیة
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  االف طالب سوري یدرسون في الجامعات االردنیة 7
  

دارسین في قدر امین عام اتحاد الجامعات العربیة الدكتورعمرو سالمة عدد الطلبة السوریین ال
االف طالب وطالبة بمختلف الدرجات العلمیة للعام الدراسي   7مؤسسات التعلیم العالي االردنیة بنحو

2018 – 2019  .  
  
   
  

وقال الدكتور سالمة  في تصریحات صحفیة الیوم ان اتحاد الجامعات العربیة نفذ مشروع خاص 
لدعم تعلیم طلبة الالجئین السوریین في لبنان وكردستان العراق واالردن والممول من المفوضیة 

  االوروبیة بالتعاون مع تركیا والمانیا واتحاد جامعات البحر االبیض المتوسط .
  
   
  

المشروع الذي ینفد بالتعاون مع مكتب ایراسموس بلس الوطني  یھدف الى مساعدة  واضاف ان
جامعات الدول الشریكة الستقبال الطلبة السوریین وحصولھم على مقاعد دراسیة في مختلف 

  التخصصات االكادیمیة من خالل انشاء وحدات متخصصة لدعم وتشغیل الطلبة السوریین .
  
   
  

ات تقدم خدمات لدعم طلبة الالجئین السوریین في استئناف مسارھم وبین ان مھمة ھذه الوحد
  االكادیمي  والمھني.  

  
   
  

واضاف ان االتحاد بذل جھودا كبیرة لتنفیذ ھذا المشروع  لتقدیم العون والمساعدة للطلبة  السوریین 
ھم على خصوصا المنقطعین عن دراستھم في الجامعات السوریة والذین لم یستطیعوا اكمال دراست

  نفقتھم الخاصة بسبب اوضاع اللجوء.
  
   
  

وبین ان المشروع یقدم اضافة الى المنح دورات تدریبیة للطلبة السوریین في المجاالت المھنیة 
والتقنیة والفنیة وفي اللغات العالمیة المتعددة اضافة الى تنظیم انشطة المنھجیة كالرحالت العلمیة 

  ثریة في  بلدان التي یشملھا المشروع.والترفھیة للمواقع السیاحیة واال
  
   
  

واكد الدكتور سالمة ان االتحاد على تواصل دائم مع الجامعات التي تستضیف الالجیئن السوریین 
  بھدف متابعة االوضاع الدراسیة واالكادیمیة للطلبة .

  
   

  3/صدى الشعب ص:4/السبیل ص:4/االنباط ص:14ص: رأيال
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المشروع اكد  وفیما یتعلق بالجامعات االردنیة التي تستضیف الطلبة السوریین الحاصلین على منح

  االمین العام ان الطلبة السوریین یتركزون في جامعة الیرموك والزرقاء والزیتونة االردنیة  .
  
   
  
واكد ان جامعة الیرموك والزرقاء والزیتونة افتتحت وحدات متخصصة للطلبة السوریین  لتوفیر  

  اجواء مالئمة للتعلیم والتعلم والبحث العلمي ومكان متخصص للطلبة لتنفیذ االنشطة الالمنھجیة .
  
   
  

ا ضمن المشروع وفیما یتعلق بطبیعة الخدمات التي تقدمھا وحدات الطلبة السوریین التي تم افتتاحھ
  بین انھا تھدف الى متابعة الطلبة اكادیمیا بشكل اساسي، ومتابعتھم في االنشطة الالصفیة.

  
   
  

واشار الى ان الوحدة  تعد حلقة الوصل بین الطلبة وادارة  المشروع من جھة وبین الطلبة وادارات  
  الجامعات من جھة اخرى .

  
   
  

زارة التعلیم العالي والبحث العلمي  االردنیة لمساھمتھا واعرب الدكتور عزت عن شكره وتقدیره لو
في حل مشكلة نقص وثائق العدید من الطلبة السوریین من خالل قبولھم بالجامعات االردنیة ثم 

  اعطائھم الوقت الكافي للحصول على وثائقھم بسبب الظروف التي كانت تمر بھا بالدھم.
  
   
  

ة من موازنتھ لالنفاق على الطلبة السوریین سواء في مسار وقال ان األردن خصص مبالغ مالیة كبیر
التعلیم العالي او التعلیم العام داعیا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولیاتھ بدعم االردن الستضافتھ عدد 

  كبیر من االشقاء السوریین بسبب االوضاع التي تمر بھا سوریا الشقیقة.
  
   
  
عات العربیة سیواصل دعم الطلبة السوریین وسیعمل واوضح  الدكتور عزت ان اتحاد الجام 

بالتعاون مع الجامعات االردنیة والعربیة لتوفیر ما یحتاجونھ لمواصلة دراستھم في بیئة علمیة 
  حاضنة لالبداع والتفوق .

  
   
  

وشدد على  اھمیة توفیر بیئة دراسیة مالئمة للتدریس والبحث العلمي لطلبة الالجئین السوریین بھدف 
میة مھاراتھم العلمیة والفنیة والتقنیة بما تنسجم مع متطلبات سوق العمل المحلي واالقلیمي والدولي  تن
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لمساعدتھم في الحصول على وظیفة في البلدان المضیفة او في بلدھم في حال عودتھم بعد انتھاء 
  االزمة ھناك .

  
   
  

واكد ان اتحاد الجامعات سیواصل االتصال والتواصل مع المنظمات الدولیة من اجل توفر الدعم 
الیجاد منح دراسیة للطلبة السوریین في الجامعات االردنیة العربیة والعالمیة الكسابھم المعرفة 

  والمھارات الالزمة التي تنسجم مع متطلبات السوق االقلیمي والعربي .
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  دراسة إدخال مفھوم الریادة في المناھج الدراسیة
  

  أمام الریادیین العقبات توصي بمعالجة
  

في بعض  أوصت دراسة حدیثة بضرورة معالجة العقبات التي قد تقف في طریق التوجھ الریادي
وأعد  .تطور مؤسساتھا ألفكار اإلبداعیة للمساھمة فياإلدارات العلیا للمؤسسات، لدفع المھارات وا

العمل نحو ریادة  اتجاھات الشباب المقبلین على سوق«الدراسة المجلس األعلى للسكان، بعنوان 
   2018لعام » األعمال والبیئة المؤسسة الداعمة في االردن

  
والمؤسسات  وحضت الدراسة الجھات الحكومیة على العمل لتطویر الھیاكل التنظیمیة في الدوائر

فیھا تختص بریادة األعمال  (أقسام، وحداتوالوزارات الحكومیة ذات العالقة بحیث تسمح بإنشاء (
 واشتملت الدراسة على مسح لعینة وطنیة من الطلبة المقبلین على سوق العمل من .وشؤون الریادیین

 1336بلغت  طلبة السنة األخیرة من الجامعات األردنیة وكلیات المجتمع ومعاھد التدریب المھني
ً/ة، باالضافة الى استطالع لجمیع المؤ مؤسسات،  208وعددھا  سسات الراعیة لریادة االعمالطالبا

مؤسسة، باالضافة إلى دراسة نوعیة معمقة  39ودراسة نوعیة معمقة لعینة من ھذه المؤسسات بلغت 
  (ریادیا 60ایضا لـ(

  
العام حول  كما دعت الدراسة إلى العمل على إحداث وتطویر برامج توعویة للعاملین في القطاع 

حول ھذه المفاھیم لتكون  ال، واالبتكار واالبداع وتعزیز ثقافة الموظف الحكوميمفھوم ریادة األعم
ھدف تطویر مؤسسات القطاع العام لتكون  قابلة للتطبیق في جمیع مجاالت عملھ، وصوال إلى تحقیق

 .بمفاھیمھا المختلفة، وتخصیص نظام الحوافز والجوائز التشجیعیة ریادیة في عملھا داعمة للریادة
ورعایتھا، ودعم  على توفیر الدعم بمجاالتھ المختلفة، وبخاصة الدعم المالي للمشاریع الریادیةوحثت 

ودعت  .العاصمة عمان ورعایة حاضنات األعمال التي تنشئھا منظمات العمل غیر الربحیة خارج
الجھات الحكومیة  إلى تعزیز الحوار مع القطاع الخاص العامل في مجال ریادة األعمال؛ وتبني

بریادة األعمال، وإشراكھم في  لسیاسة دعم وتشجیع زیارات رواد األعمال للمحافل ذات العالقة
نوع المشروع الریادي وتوفیر المخصصات  المؤتمرات والجلسات وورش العمل المتخصصة حسب

   .المالیة
  

المھني في  وفي ضوء انخفاض مستوى تعرض خریجي الجامعات وكلیات المجتمع ومراكز التدریب
الدراسیة في المراحل  لمملكة لمفھوم ریادة األعمال، لفتت الدراسة إلى تعزیز تضمین المناھجا

المدارس المھنیة مبادئ وأصول الریادة  التعلیمیة المختلفة، وبخاصة في مراكز التدریب المھني وفي
لمحتویات وكذلك دعت لتضمین المناھج الدراسیة الجامعیة ا .والتطبیق العملي لھا أثناء الدراسة

 الریادة واإلبداع لدى الطلبة المقبلین على سوق العمل عند تخرجھم من ھذه الالزمة لتعزیز خصائص
   .المؤسسات

  
للریادیین من الداخل  وي یكون ملتقىوأشارت الدراسة إلى أھمیة السعي لتخصیص أسبوع ریادي سن

ً) لیتبادلوا األفكار ولیتباحثوا في ً، ودولیا ً وإقلیمیا شؤون الریادة، أسوة بالدول التي  والخارج (محلیا
مسابقات للرواد أصحاب أفكار المشاریع  حققت قفزات نوعیة في الریادة، وتضمین ذلك إطالق

شر وتوفیر البیانات والنشرات اإلحصائیة التي تفید ودعت إلى ن .الریادیة في المدارس والجامعات
دراسات السوق وغیرھا من المعلومات من دائرة االحصاءات العامة والجھات  الریادیین في عمل

 العالقة، مثل (معدالت التصدیرومعدالت وتوزیعات االستھالك واحصائیات تتعلق بحجم ذات

  الكترونيالرأي 
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لك یوفر المعلومة التي تساعد الریادیین على بناء وبینت ان ذ .(المستوردات وأنواعھا والمیزانیات
 لتمكنھم ومعرفة الفجوات التي یستطیعون من خاللھا الولوج إلى السوق من خالل مشروعھم الریادي

  منتجات بدیلة للمنتجات المستوردة من خالل االنخراط في سالسل التورید
  
المقبلین على  لتعزیز اتجاھات الطلبةوأوصت الدراسة بضرورة العمل على اتخاذ الوسائل المناسبة  

وتوفیر ما یلزم من حوافز لدفعھم  سوق العمل نحو ریادة األعمال كتقدیم الدعم الفني والمادي لھم
وبینت الدراسة أھمیة العمل على إیجاد الحلول المناسبة للتحدیات التي  .باتجاه تبني ریادة األعمال

   .ا یعزز توجھھم نحو ریادة األعمالالمقبلین على سوق العمل بم تواجھ الشباب
  

تشجعھم على  وأوضحت أھمیة بیان الفرص المتاحة أمام الشباب المقبلین على سوق العمل التي
لھم وتلبیتھا لدعم توجھھم  االنخراط في ریادة األعمال واتخاذ ما یلزم الستكشاف االحتیاجات الالزمة

خاص ومؤسسات المجتمع المدني طالبت وفي جانب التوصیات للقطاع ال .نحو العمل الریادي
ً  بتوفیر الدعم من المؤسسات والشركات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني الدراسة للریادیین مادیا

ً لتطویر خطوط إنتاج في المصانع (مثال) أو تطویر منتجات وسلع وخدمات توفر علیھم  ولوجستیا
ً من سالسل  تةكلفة االستیراد ضمن كلف أقل، وانتاج أعلى وجودة ثاب بحیث یصبح الریادیون جزءا

ووجھت الدراسة إلى ضرورة دعم نشاط الریادیین خارج العاصمة  .التورید لھذه المؤسسات وغیرھا
االقتصادیة األساسیة مثل: الزراعة والصناعة والسیاحة وغیرھا، وتشجیعھم  في مشاریع القطاعات

ً من ھذا النشاط ضمن توفیر المستلز لیكونوا المسؤولیة  مات األساسیة لذلك وضمن مشاریعجزءا
   .المجتمعیة

  
المدني والمشاریع  كما دعت إلى اتخاذ ما یلزم لنشر وتعزیز ثقافة الریادة من قبل مؤسسات المجتمع

ً،  المستقلة شبھ الحكومیة والعمل على تبني الریادة في برامجھا كونھا األقدر على االنتشار جغرافیا
على استقطاب ودعم واستدامة المشاریع الریادیة  وبالتالي لدیھا المقدرة المالیة والفنیة واللوجستیة

الدراسة إلى أھمیة تدریب الموظفین في ونبھت  .التنمیة االجتماعیة مثل: إرادة، وجدكو، وصندوق
المساعدة في إعداد أفكار المشاریع التي تجذب الممولین  مؤسسات القطاع الخاص على كیفیة

بطریقة أسھل وأفضل، والتركیز على المشاریع النوعیة التي تخدم المؤسسة  للوصول إلى الریادیین
في جانب التوصیات بالنواحي القانونیة و .والمجتمع بعامة، وتخصیص جوائز تحفیزیة لذلك بخاصة

حكومیة، وتكون ھي ملزمة (بمجلس إدارتھا) لتقدیم  والتشریعات؛ أوصت الدراسة بإنشاء جھة
   .الشركات الریادیة وتسجیلھا بزیارة مكان واحد الحلول لتسھیل االجراءات على

  
مستقلة  الیة وإداریةواقترحت أن یفرض القانون المنشئ للھیئة المذكورة على الحواضن رقابة م

التنسیق بین عناصر البیئة  لتنظیم أعمال الریادیین، لھا میزانیة مستقلة، ومنشأة بقانون یخولھا
 .والتطویري، ویستقطب االستثمارات االجنبیة الریادیة تحقیق معاییر دولیة، ویسھل عملھم االجرائي

 .للخارج دنیة وقصص النجاحكما اقترحت أن یخصص جزء من المیزانیة للدعایة للعقول األر
من شأنھا تسھیل  وشددت الدراسة على أھمیة البدء بتعدیل القوانین واألنظمة الساریة المفعول، التي

  الشركات وأمانة عمان والبلدیات تسجیل الشركات الریادیة، والحواضن من خالل دائرة مراقبة
  
التي تقوم على  الصغرى الریادیة وأوصت بإصدار قانون خاص موحد یحكم كل ما یتعلق بالمشاریع 

اإلطار القانوني لترجمة األفكار  االبداع والفكرة ویمیز ھذه المشاریع عن المشاریع التقلیدیة ویحدد
   .ومواصفاتھا ورأسمالھا الخاصة بھا إلى مشاریع ویحدد شروطھا وتراخیصھا
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تراعي  واقترحت شمول المشاریع الصغرى ذات الطبیعة الریادیة بإعفاءات ضریبیة واضحة
محدودیة رأس المال القائم  طبیعتھا وخصوصیتھا بوصفھا مشاریع ناشئة تحمل في طیات إنشائھا

وحسب الدراسة،  .لضمانعلى صعید ا أساسا على امتالك فكرة، وكذلك اعفاءات تحدد التزاماتھا
توجیھ العمل المصرفي من  شدت على ضرورة توصیة البنك المركزي، بما لھ من صالحیات في

باالعتبار ومراعاة خصوصیتھا بتمویلھا  خالل إصدار تعلیمات تلزم البنوك، بأخذ المشاریع الریادیة
  بشروط میسرة وفوائد

  
الطبیعیة الریادیة من  ى بالمشاریع الصغرى ذاتولفتت إلى أھمیة إیجاد مرجعیة قانونیة خاصة تعن 

وأكدت الدراسة أھمیة إطالع الشباب  .حیث تسجیلھا كمؤسسات وحمایة األفكار التي تقوم علیھا
وأوصت  .حقوقھم واختراعاتھم وعالماتھا وأفكارھم الریادیین على القوانین الخاصة التي تحكم حمایة

التمویلیة والفنیة  سات العلمیة الدوریة لتحدید االحتیاجاتالدراسة بضرورة العمل على إنجاز الدرا
   .واستدامتھا الریادیة واللوجستیة للمشاریع مع األخذ بعین االعتبار شمولیة ھذه المشاریع

  
مشاریع ریادیة  كما دعت إلى اتخاذ ما یلزم لتوجیھ الجھات المانحة المحلیة واإلقلیمیة والدولیة إلى

لتحدید احتیاجات لھذه المشاریع  ني والمالي واللوجستي ضمن برنامجمتخصصة تحتاج الدعم الف
 وحثت الدراسة على مراقبة جودة التدریب في مجال الریادة لضمان تدریب نوعي متمیز .الریادیة

التشغیل والتدریب،  من قبل ریادیین متخصصین ولیس مدربي مشاریع صغیرة أو مدربین في مجال
یتواكب مع التطورات والقفزات في الریادة  الریادة بشكل احترافي مھنيوذلك حتى تتم صناعة ثقافة 

وطالبت الدراسة بتحدیث وإصدار كتیبات خاصة بالجھات  .ضمن أقسامھا المختلفة ومجاالت عملھا
دوري، وتوفیرھا ألفراد المجتمع لیصبح مرجعیة یمكن االعتماد علیھا  الراعیة لریادة األعمال بشكل

برنامج «والحظت ضرورة إطالق  .مات الدقیقة والخدمات المقدمة من كل جھةالمعلو الستقصاء
والفشل للمشاریع الریادیة واستنباط أفضل  یسلط الضوء على قصص النجاح» توعوي إعالمي

والعمل على نشر الفكر الریادي بمختلف الوسائل اإلعالمیة  وس المستفادة منھا،الممارسات والدر
  .االجتماعي ووسائل التواصل
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  المعاني: قائمة القبول الموحد في الثلث االول من ایلول
  
  

كشف وزیر التربیة والتعلیم العالي والبحث العلمي د. ولید المعاني ان قائمة القبول الموحد 
العاشر من أیلول المقبل وذلك بعد االنتھاء من تقدیم طلبات القبول الموحد  االلكتروني ستعلن حوالي

للناجحین بالدورة االولى والدورة التكمیلیة حیث سیتم االعالن عن األسماء مرة واحدة بعد االمتحان 
  التكمیلي .

  
یة العامة وقال المعاني في تصریحات خاصة ان القبول الموحد سیكون على مرحلتین بعد نتائج الثانو

التي ستعلن بالخامس والعشرین من الشھر المقبل حیث سیتم فتح باب التقدیم للجامعات بعد ثالثة ایام 
من الشھر المقبل عبر الوحدة لكافة التخصصات ویشمل ذلك قوائم الجیش «الثامن والعشرین «

معا ولن یتم االعالن عنھا والتربیة والثانویة العامة غیر االردنیة حیث سیتم تنقیح الطلبات وترتیبھا 
  اال بعد االنتھاء من الدورة التكمیلیة التي من المتوقع ان تكون بالعاشر من آب .

واضاف المعاني انھ وبعد ان یتقدم الطلبة للدورة التكمیلیة سیفتح باب القبول الموحد مرة ثانیة ویمنح 
لتخصصات الجامعیة حیث ستكون ھؤالء الطلبة غیر الناجحین والراغبین برفع معدالتھم للتقدم ل

التكمیلیة بال مكرمات أسوة بالدورة الشتویة السابقة وبعدھا ستدخل الطلبات وتنقح وتدمج مع الطلبات 
العادیة وتعلن القائمة مرة واحدة لكافة األسماء حوالي العاشر من أیلول باقصى التقدیرات.

  5الدستور ص:/سرایا
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  دابوق –فھدة یوسف طریف الداوود  -
  
  الصویفیة –منى خلیل ابراھیم وكیلھ  -
  

  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 رأي ال
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طبیب یعتزم تقدیم شكوى فساد لدى النائب العام بحق مجلس إدارة إحد المستشفیات الخاصة وعدد من 
كبار األطباء االختصاصیین. الطبیب، الذي یُعتبر أیًضا من رجال األعمال، ستتضمن الئحة دعواه 

  انیر"."شبھات بعملیات احتیال واختالسات وتالعب بتقاریر مالیة تصل قیمتھا إلى مالیین الدن
  
  

مدیر رقابة في جامعة رسمیة قدم استقالتھ بسبب تعرضھ لعتاب ولوم شدیدین من رئیس الجامعة، 
رفعھ تقاریر لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي عن أداء رئیس الجامعة دون علم على خلفیة 

  األخیر.
  

قسم العظام في مستشفى البشیر الحكومي سجل رقًما قیاسیًا بعدد مراجعیھ خالل یومین فقط. فقد أدخل 
حالة  11حالة، فیما أدخل إلیھ یوم الجمعة الماضي  19إلى ھذا القسم، یوم الخمیس الماضي وحده، 

الزیادة في  جراء عملیات سقوط وحوادث مختلفة تعرض لھا مواطنون. إدارة مستشفى البشیر ونتیجة
معدالت الدخول من المرضى اضطرت لالستعانة بكوادر طبیة من خارج المستشفى الجراء عملیات 

  ترمیم وتجبیر لمرضى.
  

نشطاء دعوا على مواقع التواصل االجتماعي إلى إطالق حملة للحفاظ على باصات النقل العام 
الجدیدة، والمملوكة ألمانة عمان الكبرى، والتي ستجوب شوارع العاصمة أواخر الشھر الحالي 

  باعتبارھا ملكیة عامة. یُشار إلى أن أجرة الراكب ستكون قرًشا واحًدا خالل أول شھرین.
  

نقاش ساخن شھده مجلس أمناء احدى الجامعات الرسمیة مؤخرا حول تجدید عقد مدیر عام مستشفى 
إلى عقد مدیر التمریض في نفس المستشفى. المعلومات التي رشحت  تابع للجامعة، إضافة

ألف دینار شھریا،  12لـ"زواریب" تؤكد أن مدیر المستشفى معین بعقد سنوي براتب إجمالي مقداره 
آالف دینار شھریًا. یذكر أنھ مضى على تعیینھما أكثر من ثالثة  3فیما تبلغ قیمة عقد مدیر التمریض 

 أعوام.

 زواریب الغد
  

 زوایا الصحف 


