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( الجوده واالعتمادیة: نحو مكتبات حدیثة ) 

الثالثاء) األردنیة(المؤتمر الدولي الثالث لمكتبة   

الثاء المقبل أعمال المؤتمر الدولي الثالث في النشر تلتئم في الجامعة األردنیة الث -فادیة العتیبي

الذي تنظمھ مكتبة الجامعة األردنیة بمشاركة )  الجوده واالعتمادیة: نحو مكتبات حدیثة(اإللكتروني 

محلیة وإقلیمیة واسعة من الباحثین وأصحاب االختصاص في مجال علم المكتبات وحوسبة 

  .المعلومات

أعمالھ ثالثة أیام قیمة مضافة واستمراریة لجھد علمي ملموس تبذلھ ویشكل المؤتمر الذي تستمر 

مكتبة الجامعة لإلسھام في مجتمع المعرفة، والسعي إلى تطویر بیئات التعلیم الجامعي من خالل دعم 

  .عملیة التعلم والتعلیم، في سبیل تحقیق الفاعلیة والكفاءة اإلنتاجیة

إن اختیار عنوان : ر ساھر المناصیر في تصریح صحافي لھوقال رئیس المؤتمر مدیر المكتبة الدكتو

وموضوع المؤتمر جاء متوافقا مع خطة وتطلعات الجامعة في مشروع الحصول على شھادة 

  .والبدء بتطبیقھ في العدید من الوحدات والدوائر اإلداریة باإلضافة إلى كلیاتھا) اآلیزو(

من ھذا المشروع، ولھا دور حیوي وفعال في  وأضاف المناصیر أن مكتبة الجامعة جزء ال یتجزأ

اعتماد أي تخصص، وحصول الكلیات األكادیمیة على االعتمادیة، باعتبارھا المزود الرئیسي 

للمصادر والمراجع واالشتراكات اإللكترونیة في قواعد البیانات التي تعتمد من قبل أعضاء الھیئة 

  .تالتدریسیة والطلبة والمستفیدین من مختلف الفئا

   

 أخبار الجامعة

 األردنیةأخبار 
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المناصیر أشار في حدیثھ إلى أن المؤتمر الذي تكاتفت فیھ الجھود ما بین طاقم المكتبة وشركائھا 

الفاعلین، یسلط الضوء في جلساتھ على ستة من المحاور المتعلقة في مجال النشر اإللكتروني 

كتشاف وتكنولوجیا المعلومات وعلم االمكتبات، ھي االعتماد وضمان الجودة في المكتبات، وا

المعرفة والتنقیب عن البیانات المفتوحة في المكتبات، وتحلیالت وسائل التواصل االجتماعي، 

  .والحوسبة في المكتبات، واالبتكار وإدارة المعرفة للمكتبات، والبحوث الرقمیة في المكتبات

لمتخصصین وأكد المناصیر أن المؤتمر یتیح فرصة مھمة لتبادل المعلومات والخبرات بین نخبة من ا

باحثا من مختلف أقطار الوطن العربي مثل لبنان ) ١٢٠(في ھذا المجال، حیث یجتمع تحت مظلتھ 

ومصر وفلسطین والسودان والمملكة العربیة السعودیة والعراق والجزائر ولیبیا والكویت وسلطنة 

ت عمان، عدا عن الباحثین من األردن من مختلف الجامعات الحكومیة والخاصة وقد تنوع

  .مشاركاتھم ما بین الحضور وتقدیم أوراق بحثیة تصب في صلب موضوع المؤتمر

من الجدیر ذكره أن أعمال المؤتمر تشتمل على جلسات علمیة وورش عمل، منھا ورشة عمل 

تدریبیة حول كیفیة صیاغة رؤى ورسالة واستراتیجیة المكتبات الجامعیة، ومعرض یضم أجنحة 

إلى جانب "العالمیین یعرض فیھا كل ناشر أھم الخدمات التي یقدمھا، ألھم ناشري قواعد البیانات

سلسلة من االجتماعات یعقدھا مركز التمیز الذي یضم في عضویتھ مكتبات الجامعات الحكومیة 

العشرة في األردن مع عدد من المؤسسات المعنیة بقواعد البیانات والخدمات المكتبیة في سبیل 

عریضة حول مدى إمكانیة االستفادة من خدماتھم سعیا لتحسین الوصول إلى تصورات وخطوط 

  .وتطویر أداء المكتبات الجامعیة األمر یأتي منسجما مع محاور المؤتمر لھذا العام
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( األردنیة(ورشة عمل في ) التدریس بأسلوب التعلم من المشكلة ) 

عقدت كلیة الطب  - فادیة العتیبي 

في الجامعة األردنیة أمس ورشة 

التدریس بأسلوب (بعنوان  عمل

استھدفت ما ) التعلم من المشكلة

من أعضاء %) ٧٠(یزید على 

  .الھیئة التدریسیة فیھا

وقال عمید الكلیة الدكتور نذیر 

عبیدات في افتتاح أعمال الورشة التي استمرت لیوم واحد إن الورشة جاءت لتركز على أسلوب 

الجامعة األردنیة لالنتقال من نھج التعلیم التلقیني التعلم بحل المشكلة كضرورة ملحة في ظل توجھ 

إلى التعلم المدمج وااللكتروني، إلى جانب التركیز على جملة من المھارات منھا مھارات التواصل 

  .والقیادة

حتى یتم انتقال التعلیم الطبي من الطریقة التقلیدیة إلى أسلوب حل المشكلة فالبد : "وأضاف عبیدات

المقومات أبرزھا مصادر التعلم والبنیة التحتیة واألھم من ذاك كلھ توفر الكادر  من توفر جملة من

التعلیمي المؤھل القادر على تنفیذ ھذا األسلوب، األمر الذي دفعنا إلى التوجھ لتنظیم ھذه الورشة 

  ."وإشراك أعضاء الھیئة التدریسیة في الكلیة فیھا

حاضرات قدمھا خبراء متخصصون  في السودان واشتملت أجندة أعمال الورشة على عدد من الم

الشقیق تضمنت عرض مقدمة حول أسالیب التعلم ومیزة كل أسلوب، وعرضا تفصیلیا حول أسلوب 

التعلم بطریقة حل المشكلة، كما تم تقسیم المشاركین لمجموعات صغیرة لتدریبھم على آلیة طرح 

.قة حل المشكلةالمشكلة والخطوات التي تلي ذلك في أسلوب التعلم بطری

 بترا/٦:الغد ص/٩:الدستور ص/العرب نیوز/أخبار األردنیة
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 SOLAR DECATHLON MIDDLE لمسابقة" األردنیة"من ) فریق األردن(تأھل 

EAST   

المكون من طلبة وخریجي " فریق األردن"تأھل 

الجامعة األردنیة من مختلف أقسام كلیة الھندسة في 

 SOLAR DECATHLON مسابقة

MIDDLE EAST  العالمیة التي ستقام ألول مرة

في دبي، حیث تعد ھذه المسابقة  في الشرق األوسط

 ً ً وتحدیا من أكبر المسابقات العالمیة وأكثرھا منافسة

بین الجامعات العالمیة، وقد نظمت المسابقة ألول 

مرة في الشرق األوسط عبر شراكة بین وزارة الطاقة األمریكیة والمجلس األعلى للطاقة وھیئة 

  .كھرباء ومیاه دبي

متأھلة في مؤتمر القمة العالمیة لالقتصاد األخضر في دبي وبلغ عدد وقد تم اإلعالن عن الفرق ال

دولة من جمیع أنحاء العالم، ویتم عرض المنازل المشاركة على  ١٦فریقا من  ٢٢المتنافسین 

  DUBAI EXPO 2020. وعرضھا في ٢٠١٨الجمھور في نھایة المسابقة في دبي في عام 

یل منازل تعتمد بشكل كامل على الطاقة الشمسیة وبصورة تھدف ھذه المسابقة إلى تصمیم وبناء وتشغ

مجدیة، حیث سیقوم الفریق أوال بتصمیم البیت ووضع حلول مبتكرة للمشاكل المناخیة ومراعاة 

العوامل االجتماعیة للمنطقة والحفاظ على البیئة، ومن ثم تجربة وتطبیق ھذه الحلول عند بناء البیت 

والتنافس مع جامعات مختلفة من كافة دول العالم لیتم تقییم التصامیم  بالكامل للمشاركة في المسابقة

  .من قبل خبراء مختصین في ھذا المجال من الوطن العربي وخارجھ

  

 طلبة نیوز/عمون/أخبار األردنیة
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ً إلى زیادة الوعي بأھمیة استخدام مصادر الطاقة المتجددة وإتاحة الفرصة   كما تھدف المسابقة أیضا

لتعلم وتطبیق أحدث التقنیات والمھارات التي توفر للطالب من كافة التخصصات وخاصة الھندسیة 

أسلوب حیاه أكثر استدامة وتعالج المشاكل االقتصادیة والمجتمعیة من خالل تطویر الحلول 

  .الخضراء

اآلن بعد اجتیازه المرحلة األولیة لفكرة المشروع التصمیمیة، بالتعاون مع " فریق األردن"ویعمل 

اعمة المختصة على تطبیق التصمیم على أرض الواقع، وتتمیز أفكار الجامعة األردنیة والجھات الد

الفریق باستخدام أبسط وأحدث الحلول ذات الكفاءة العالیة الستغالل الطاقة الشمسیة في بناء أخضر 

متكامل، ویراعي التصمیم الظروف المناخیة والبیئیة، ویوفر مرونة تراعي التنوع الثقافي والتطور 

دبي، فھو یدمج الناحیة الثقافیة واالقتصادیة والتقنیة بحلول صدیقة للبیئة تستغل  المستمر في بیئة

الطاقة الشمسیة على أكبر قدر من الحرص على أن یعكس ھذا التصمیم حضارتنا العربیة ویمتلك 

  .بصمة وطنیة

وقد التقى ممثلون عن الفریق رئیس الجامعة الدكتور عزمي محافظة لمناقشة تطور العمل في 

المشروع والبحث عن طرق لدعم الطالب لضمان استدامتھ وتحقیق الجامعة األردنیة ألعلى المراكز 

على مستوى العالم، وقد أبدى اھتمامھ ودعمھ للمشروع لما لھ من أھداف سامیة تحفز الطالب على 

  .البحث واالبتكار في مجال مھم وھو الطاقة المتجددة والحلول الخضراء

وعبر محافظة عن فخره بطلبة األردنیة الذین یظھرون على الدوام مھارات عالیة وكفاءة متمیزة وال  

سیما في ابتكار المشاریع التي تشكل على المدى البعید أفكارا فاعلة یمكن تطبیقھا واالستفادة منھا 

البدیلة، ال سیما في  على أرض الواقع، بما یتالءم مع التوجھ العالمي في االعتماد على مصادر الطاقة

  .بلدان محدودة الموارد مثل األردن وأغلب الدول العربیة
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بتطویر التصمیم والمشاركة بورشات عمل تنظمھا المسابقة یتم فیھا مناقشة " فریق األردن"ویقوم 

ومتابعة التطورات بین الفرق المختلفة، مما یتیح فرصة تبادل الخبرات وتوجیھ الفرق إلى الطرق 

ة في مجابھة التحدیات، ویستعد الفریق اآلن للمشاركة بالورشة القادمة التي ستعرض فیھا الصحیح

في تشرین DUBAI SOLAR SHOW  مجسمات التصامیم في معرض دبي للطاقة الشمسیة

  .األول من ھذا العام

ء عبر مراحل المشروع المختلفة، سیواجھ الفریق عدة تحدیات من ناحیة التصمیم والتطبیق والبنا

على الطاقة الشمسیة، وعمل تصمیم یمكن من خاللھ التغلب على مناخ الخلیج % ١٠٠لیعتمد بنسبة 

الحار والرطب، مما یتطلب الكثیر من اإلبداع واالبتكار ومراعاة المعاییر المحددة للمشروع لیكون 

  .المسابقةالتصمیم متكامال ومتقنا بشكل یسمح ببنائھ بشكل فعال ومن ثم نقلھ إلى دبي إلتمام 

وسیتطلب ھذا دعما مادیا وتقنیا للفریق واستقطاب جھات داعمة من داخل وخارج األردن، سواء في 

  .ذلك المؤسسات الحكومیة والخاصة ضمن آلیة دعم وبنود محددة من قبل المسابقة

ر أن یقوم بنشر التوعیة باستخدام الطاقة الشمسیة ومصاد" فریق األردن"وقد ألھمت ھذه المسابقة 

لتكون قاعدة للبدء بخطوة مستقبلیة " شمسنا مستقبلنا"الطاقة النظیفة في األردن؛ فقام بإطالق حملة 

ألردن أخضر، وتم البدء باستھداف فئة الشباب والطلبة عن طریق المحاضرات ومواقع التواصل 

للمسابقة االجتماعي لتصل بعد ذلك لفئة صانعي القرار، والتشجیع على أن یكون التصمیم المقدم 

أنموذجا یمكن استخدامھ لبناء مدن معتمدة على الطاقة الشمسیة في األردن ومزودة بتقنیات ذات 

   .كفاءة عالیة، والسعي ألن یكون األردن مستقل ذاتیا بالطاقة النظیفة
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الرأي«في لقاء موسع أجرتھ معھ  » 

» األردنیة«بمراجعة جذریة ألوضاع » یحلم«المحافظة . د  

4/2 

وفي إسأل أي شخص في البلد عن التعلیم الجامعي لدینا، وسیأتیك جواب موّحد في األوصاف السلبیة 

  .، كما یقولون»ھي على سریر الشفاء»توصیف درجة المرض الذي تعیشھ الحیاة الجامعیة و

لكن حرقة االنتقاد تكون أقسى عندما تتصل األمور بالجامعة األردنیة، أم الجامعات الوطنیة التي 

ً في السمعة على المستویات المحلیة والخارجیة   .كانت ذات یوم نموذجا

األستاذ الدكتورعزمي المحافظة، عندما اختیر بالتنافس الشفاف، قبل حوالي سنة ونیف، لرئاسة 

ً، في تشخیص العلل، األكادیمیة والمالیة والمنھجیة »األردنیة« ، كان أسبق من غیره وأقسى أیضا

  .التي تستوجب الثورة البیضاء، كما قال

تلك التشخیص الحصیف للواقع السریري للجامعة، المحافظة لم یكن الرئیس األول للجامعة الذي یم

المحافظة إبن . لكن الفرق ھو أن د. وما یتوجب عملھ من جراحة وتبدیل دم وعالجات ُمّرة الطعم

كامل الشرعیة للبیئة الجامعیة في األردنیة، بكل تفاصیلھا التي تتشكل منھا األزمة التي استعصت 

  .على من قبلھ

ً إلیھ الوعي والجسارة واإلحاطة الشمولیة على أھمیة أن  خلیط الخبرة األكادیمیة واإلداریة، مضافا

ً من التركیبة الوطنیة المتحركة في مرحلة عالیة السخونة، كل ذلك یعطي ... تكون الجامعة جزءا

  ٣٠:صالرأي 
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للرھان على وعود الرجل، أھمیة موضوعیة، ویسمح بمراجعتھ بین كل فترة وأخرى لتقییم نتائج 

  .ة على ما تحقق وما لم یتحقق من وعودهاالداء، ولإلضاء

  .ھذه جلسة ثانیة معھ

  الجامعة األردنیة سمعتھا جیدة، بل وأفضل من تصنیفھا العالمي

في برنامجكم العادة ھیكلة أو تثویر التعلیم الجامعي افسحتم مكانا رحبا لموضوع البحث العلمي الذي 

  : ت وشراكة القطاع الخاصیوصف بأنھ أزمة خانقة ویستدعي النظر في مسؤولیا

بالنسبة للبحث العلمي أستطیع القول ان إمكانات الجامعات العربیة محدودة في ھذا المجال، لكن إذا 

لكن مقارنة بالمستوى العالمي فھو . ما قارناه باإلمكانات والدعم المتوفر نجد انھ في مستوى مقبول

ي المجاالت العلمیة والطبیة والھندسیة وما إلى فالدول العربیة ال تقدم الكثیر خاصة ف. غیر مقبول

فالجامعات العالمیة اتقوم بدور كبیر في البحث العلمي حیث تخصص مئات المالیین من . ذلك

الدوالرات لھذه العملیة، وتدرب الباحثین وتوفر لھم كافة وسائل البحث العلمي من مختبرات وأجھزة 

  .ومصادر معلومات وكل ذلك

ً بسبب األزمات المالیةفي الجامعات ا وبالتالي فإن ھذا .لعربیة، المخصص للبحث العملي محدود جدا

یؤدي إلى تأخر البحث العلمي، علما ان إمكانات الباحثین ممتازة، فمنھم باحثون على مستوى عالمي 

موجودون في الجامعات األردنیة، ویستطیعون تقدیم الكثیر للبحث العلمي، لوال ضعف اإلمكانات 

  .لمیةالع

یقاس البحث العلمي باألبحاث التي یجریھا أعضاء ھیئة التدریس في الجامعات األردنیة، وھي لم 

تصل للمستوى العالمي حیث یتم نشر أكثر من ورقة علمیة في السنة، بینما عندنا یتم نشر أقل من 

  .ورقة علمیة في السنة، وھذه حقیقة مرة یجب أن نعمل على تالفیھا
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ھناك ھوة بین القطاع . بتحسن أوضاع الجامعة، وبإقامة عالقات مع القطاع الخاصاألمر مرتبط 

ً قطاع األعمال مع البحث العلمي ھذه العالقة ھي مشكلة الجامعات، . الخاص وخاصة الصناعة وأیضا

وأعود ألقول بان البحث العلمي في العالم ینتعش وھو متقدم .. فال توجد عالقة بالمستوى المطلوب

اما عندنا فھناك ھوة بحاجة إلى ردم ھوة كبیرة بین قطاع . لدعم الذي یتلقاه من القطاع الخاصبفعل ا

العالقة تتصف بعدم الثقة . الصناعة والقطاع األكادیمي، وكذلك بین قطاع األعمال والقطاع األكادیمي

بنظرة لیست  ربما، وبعدم معرفة اآلخر، والتردد في دعم مشاریع األكادیمیا، التي تنظر للصناعة

  .بالمستوى المطلوب

ھناك حاجة ماسة لردم الھوة بین الصناعة واألكادیمیا في سبیل إنعاش ودعم البحث العلمي، وھذا ال 

یتم إال من خالل تأسیس ما یسمى حاضنة أعمال للصناعات، ونحن أسسنا مركز االبتكار والریادة، 

في مجاالت معینة مثل مجاالت تكنولوجیا  وھو حدیث العھد، یقوم بمحاوالت لربط الصناعة خاصة

المعلومات، حیث یقوم بدور لمحاولة ربط األكادیمیا، وقد قمنا بنشاطات مع تلك الشركات، بربط 

األكادیمیا مع القطاع الخاص، منھا على سبیل المثال شركة زین التي افتتحت قبل أسابیع منصة زین 

ً ھناك مفاوضات مع شركة أورانج إلنشاء أمر مكمل في الجامعة األردنیة، وحالی» زینك«لإلبداع  ا

لذلك، وایضا ھناك اتصاالت على مستوى الصناعات الدوائیة، مع كلیة الصیدلة للتعاون في ھذه 

  .المجاالت، لكن جمیعھا محاوالت متواضعة لم تؤد بعد إلى تغییر ملموس في التقدم بالبحث العلمي

لى مزید من التعاون بین الصناعة واألكادیمیا، ونحن منفتحون لكي یتقدم البحث العلمي نحن بحاجة إ

وعلى تواصل في السعي لتحقیق ذلك، وقد عقدت أكثر من ورشة عمل، بتمویل حتى دولي في 

عقدوا ندوات لتشجیع  .USAIDاألردن، منھا فریندیش ھومبولت األلمانیة، والسفارة الفرنسیة والـ

ال بد من تواصل اكثر وایجاد . ة، وبإذن هللا ستتطور األموروجسر الھوة بین األكادیمیا والصناع

تشریعات تلزم تمویل البحث العلمي من عائدات الصناعة، ألن ھذا ما یحدث في العالم، وھو السبیل 
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الوحید لتطویر البحث العلمي، فنتائج ھذا البحث ستكون في خدمة الصناعة، وبالتالي ھي منفعة 

  .متبادلة بین الطرفین

لة أخرى معنویة مھمة وھي صورة أو سمعة الجامعة األردنیة وما طرأ علیھا من تآكل یتوازى مسأ

 ً   :مع تصنیف الجامعة األردنیة المعتمد عالمیا

آخر إصدار من التصنیفات العالمیة . الجامعة األردنیة سمعتھا جیدة، بل وأفضل حتى من التصنیف

ألف جامعة في  ٢٥، ضمن أكثر من ٦٠٠لى إ ٥٥١، حیث تم تصنیفھا بین ٨/٦/٢٠١٧صدر یوم 

بالمائة من جامعات العالم، وھذا لیس باألمر  ٢بمعنى ان الجامعة األردنیة مصنفة من أفضل .. العالم

  .الھین

التصنیفات تعتمد معاییر محددة، فنحن في معیارین السمعة األكادیمیة والسمعة التوظیفیة للخریجین، 

في السمعة التوظیفیة للخریجین، حیث جاء ترتیبنا على العالم في  ٣٠٠وھذا یعني اننا من أفضل 

  .٢٦٧المرتبة 

ن التصنیف في العمل على سوف یتحس. ٦٠٠بین أفضل  ٣٩٠وفي السمعة األكادیمیة جاء ترتیبنا عند

  .ھذه المعاییر، ونحن نعمل على ذلك

ً صدر تصنیف النجوم الجامعة األردنیة كانت ثالثة نجوم وأصبحت اآلن أربعة نجوم، والحد . أیضا

  ..خمسة نجوم ٨إلى  ٤ونحن من . األقصى ھو خمسة نجوم

ثالثة نجوم، بالتالي  وفي بعض األمور. ایضا ھناك البحث العلمي حیث صنفت الجامعة نجمتین

نطمح لألفضل حیث أننا بدأنا نعمل على ذلك من خالل . المتوسط للجامعة ھو أربعة نجوم

بدأنا نراجع تعلیمات الترقیم ونراجع تعلیمات النشر في المجالت العلمیة في سبیل .. التشریعات

في الجامعات تحسینھ وتحسین االستشھادات في األبحاث التي یجریھا أعضاء ھیئة التدریس 
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ً . األردنیة، ونأمل أن یتحسن ھذا التصنیف في السنوات القادمة لكن تصنیفنا ال بأس بھ، فنحن أردنیا

ً تصنیفنا الثامن   .الجامعة األولى وعربیا

موضوع سیاسة القبول على مستوى التخصص لكم فیھ وجھة نظر ترى أنھ غیر مناسب ویفتقر إلى 

  :النزاھة والشفافیة والموضوعیة

ھذا من ناحیة العدالة . ال شك ان القبول الموحد نزیھ وعادل من حیث المبدأ، إذا أخذناه كقبول

  .لكن من ناحیة الموضوعیة والمالءمة فھذا موضوع نقاش. والنزاھة والشفافیة، حیث ال غبار علیھ

غیر  التخییر في بعض التخصصات. أنا من أنصار القبول الموحد على ان یشمل كافة التخصصات

یصبح ھناك طلبة لم یقبلوا في بعض التخصصات وال یوجد . مالئم، ألنھ یضع الجامعة في مأزق،

  .مجال في قبولھم بتخصصات أخرى، ویكون الوقت قد انقضى على القبول في التخصصات األخرى

ى أرى أن تتاح للجامعة فرصة أن یقبل الطلبة فیھا مباشرة، وعندھا سیكون القبول لیس على مستو

التخصص بل على مستوى الكلیة بشكل عام، فمن یرغب بدراسة الھندسة یقدم لكلیة الھندسة، ثم 

ً بعد أن یعرف كلیة الھندسة وحسب قدراتھ وإمكانیاتھ وربما تحصیلھ العملي سیختار إما ھندسة  الحقا

یة فیدخل الطلبة أما الكلیات الطبیة والصح. كذلك الحال في األعمال. میكانیكیة أو مدنیة أو غیر ذلك

ھذا . في كلیة العلوم ثم بناًء على قدراتھ العلمیة یقبل إما في كلیة الطب أو طب األسنان وما إلى ذلك

یتیح للطالب حریة اختیار، ویتیح للجامعة في السنة األولى أو التي نسمیھا سنة تحضیریة أن یأخذ 

بناًء على أدائھ في ھذه المواد فإما أن یقبل  الطالب مواد طلبة الجامعة والمواد األساسیة ثم یأخذ مواد

  .في الطب أو طب األسنان أو الصیدلة أو غیر ذلك، مما یتیح لھ أن یعرف الجامعة، والتخصصات

لماذا ال یدخل الطالب للجامعة وتتاح لھ حتى فرصة أن یدرس تخصصا رئیسیا : ما ارید قولھ

صین، ونحن نتجھ لذلك، وھذا تغیر جذري، الجامعات في أمریكا تسمح بتخص.. وتخصصا فرعیا؟

ً من العام القادم بأن یسجل الطالب في برنامجین في نفس الوقت فعلى . حیث سمحنا بالتعلیمات اعتبارا
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سبیل المثال الطالب الذي یختار إدارة أعمال یستطیع أن یدرس علم اجتماع، أو یختار فلسفة 

یستطیع أن یدرس تخصص علوم سیاسیة، والمدة وطالب الحقوق . ویستطیع أن یدرس إدارة أعمال

ھذا قد یتیح للطلبة . التي یقضیھا في الجامعة كافیة، خاصة أن المواد ستكون مشتركة وتحسب للطالب

  .فرصة للتحسین أو لدراسة مواضیع أو تخصصات لم تكن متاحة لھم

  في إدارة الجامعة أم في التدریس والطب؟.. أین تجدون أنفسكم أكثر

ً بالتدریس، احبھ كما احب طلبتي.. متع بالجھتینأست أعتقد أن عالقاتي بھم جیدة وما . كنت أستمتع جدا

 ً ً أنا ال أنكر أنني استمتع بقضیة اإلدارة الجامعیة. زالت، وبعضھم زمالء لي حالیا بدأت . ولكن أیضا

لى عمید ونائب العمل االداري منذ أكثر من عشرین سنة، حیث تدرجت من رئیس قسم ونائب عمید إ

لقد عملت في جمیع مستویات اإلدارة الجامعیة ولسنوات طویلة، وأجد نفسي . رئیس ثم رئیسا للجامعة

أعمل ما ال . في العمل اإلداري، حیث أقضي وبمتعة أوقات طویلة فیھ، دون ان أشعر بتعب أو تذمر

ً ولغایة السابعة مساًء، و ١٢یقل عن  ً، من السابعة صباحا آخذ معي الكثیر من الملفات إلى ساعة یومیا

  .المنزل وأستمر في العمل بمتعة
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  ھرم التعلیم العالي في األردن مقلوب: الطویسي
  

قال وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي إن ھرم التعلیم العالي في المملكة 
فقط، في حین یتوجھ %  ٨سط بما نسبتھ ألف طالب للتعلیم التقني المتو ١٨مقلوب، حیث یتجھ نحو 

  .ألف طالب ٢٨٤من خریجي الثانویة العامة نحو التعلیم الجامعي بواقع %  ٩٢
" جنا"وأضاف الطویسي خالل افتتاحھ في الجامعة الھاشمیة أمس الیوم العلمي الثالث لمنظمة 

م العالي ونجاح الطلبة االتجاھات الحدیثة في التعلی" لألردنیین خریجي أمیركا الشمالیة بعنوان
، أن مجلس التعلیم العالي سیخفض نسبة المقبولین في "والتطویر المھني ألعضاء ھیئة التدریس

بالمائة في كل دورة قبول  ١٠تخصصا بنسبة  ٨٨التخصصات المشبعة والراكدة والبالغ عددھا 
  .ن للتخصصات التقنیةبالمائة من طلبة الثانویة العامة یتوجھو٤٠جامعي بھدف الوصول الى نسبة 

وبین أن وثیقة االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة التي جاءت ضمن روئ جاللة الملك 
عبدهللا الثاني بن الحسین الثاقبة في تطویر منظومة التعلیم وبناء اإلنسان األردني، المزود بالعلم 

  ".رفة التي عصفت بدول المنطقةوالمعرفة والفكر المستنیر الثابت في تصدیھ لألفكار المتط
رسالة إلى الحكومة لتشكیل لجنة  ٢٠١٥من العام ) مارس(وكان جاللة الملك وجھ في شھر آذار 

وطنیة لتنمیة الموارد البشریة، تسھم في تطویر منظومة متكاملة واستراتیجیة شاملة وواضحة المعالم 
  .بالتعلیملتنمیة الموارد البشریة، وتؤطر عمل القطاعات المعنیة 

وأضاف، أن ھذه الوثیقة تھدف لضمان توفیر تعلیم عال منصف وعالي الجودة وبتكالیف مقبولة 
ً أن التحدیات التي تواجھ التعلیم العالي قدیمة ومزمنة، بینما المختلف ٢٠٢٥بحلول العام  ، موضحا

ف االستراتیجیة الخمسة ھذه المرة المعالجة التي تناولتھا االستراتیجیة والتنفیذ الجاري على األھدا
المتمثلة في تحسین مدخالت الجامعة من خالل تطویر امتحان التوجیھي، وتحقیق الجودة في 

  .التدریس والبحوث
وبین ان تلك األھداف ینتج عنھا تسعة محاور رئیسیة ابرزھا محور القبول الجامعي الذي سیتضمن 
توحید جمیع االستثناءات تحت مظلة وحدة تنسیق القبول الموحد لضمان العدالة بین الجمیع، وتوسیع 

  .الجامعات مظلة المكرمات الملكیة التي تعالج تفاوت الفرص بین الطلبة األردنیین في القبول بین
وأكد أن الوزارة تجري مفاوضات لتحویل قروض الطلبة الممنوحة من صندوق دعم الطالب على 

عمان، والبنك اإلسالمي، لیتم منح الطلبة قروض حسنة بدون - بنكین تجاریین ھما بنك القاھرة
ق دعم فوائد،حیث سیقوم صندوق دعم الطالب في الوزارة بدفع الفوائد عن الطلبة، واقتصار صندو

  .الطالب على تقدیم المنح فقط للطلبة
الذي " المركز وطني للتعلیم اإللكتروني ومصادر التعلم المفتوحة"كما أعلن الطویسي عن إنشاء 

سیتم تأسیسھ في احدى الجامعات الرسمیة، مشیرا الى ان األھداف االستراتیجیة تدعم االبتكار 
وث علمیة تعالج التحدیات التنمویة الوطنیة، والتطویر بحیث یكون ھناك براءات اختراع، وبح

  .وتالمس احتیاجات المجتمع، بعیدا عن البحوث النظریة

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ١١-١:الدستور ص/٨:الرأي ص/٦:االنباط ص/٨:صالغد 
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ونوه إلى أن مشروعي قانوني الجامعات والتعلیم العالي جاءا لتوسیع استقاللیة الجامعات بحیث یتم 
مناء، وتخفیض عدد أعضاء مجلس التعلیم ال ُ عالي ومجلس منح المزید من الصالحیات لمجالس األ

أمناء الجامعة، وتعدیل تشكیل مجلس الجامعة بحیث یتم تحسین تمثیل الكلیات واألقسام والطلبة في 
  .المجلس

وأشار إلى انھ تم تطبیق نظام المسألة في الجامعات، مؤكدا ضرورة التزام الجامعات بالطاقة 
، إذ % ٣٠المحددة بنسبة  االستیعابیة لكل تخصص، وااللتزام التام بنسبة الموازي في كل تخصص

بالمئة ١٦٣ان بعض الجامعات الرسمیة قبلت خالل الدورة الشتویة على البرنامج الموازي ما نسبتھ 
  %. ٩٣في بعض التخصصات وأخرى قبلت بنسبة 

إن معادلة المعرفة وتبادل "من جانبھ قال رئیس الجامعة الھاشمیة الدكتور كمال الدین بني ھاني 
، فال خاسر حین یكون خیُر البشریة ھو الھدَف، وال خاسر حین )كاسٍب وكاسب(لة المعرفة ھي معاد

َ العلم والمعرفة   .یكون اإلنسان غایة
تضم نخبة من أصحاب " جنا"الدكتور محمود الكوفحي، ان منظمة " جنا"بدوره قال رئیس منظمة 

ط الجودة ومعاییر الخبرات المتنوعة والمتكاملة في مجال تطویر أعضاء ھیئة التدریس، وضب
االعتماد، والتعلم اإللكتروني، وھي على تقدیم خدماتھا االستشاریة والمساھمة في نقل آخر 

  .المستجدات في ھذا المجال إلى الجامعات األردنیة دون مقابل
وأشار نائب رئیس اللجنة المنظمة للیوم العلمي الدكتور صبري الشبول مدیر مركز اللغات في  

میة ، الى أن محاور الیوم العلمي تضمنت أربع جلسات لمناقشة ضمان جودة التعلیم الجامعة الھاش
العالي ومعاییر االعتماد، ونوعیة البحث العلمي، والصعوبات التي تواجھ الطلبة األردنیین أثناء 
الدراسة للخارج، والتعاون مع سوق العمل والقطاع الخاص، إضافة الى عرض لقصص النجاح 

  .لتي استطاعت التشبیك مع القطاع الصناعي والخاصاألكادیمیة ا
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ً وطنیاً حول آلیات تعزیز دور ومكانة المعلم» لعمان لحوارات المستقب«   تنظم مؤتمرا

  
في إطار جھودھا المتواصلة للمساھمة في تطویر وإصالح التعلیم في األردن، باعتباره مدخال 
ً مع دعوة جاللة الملك عبدهللا الثاني في ورقة جاللتھ النقاشیة السابعة التي  لإلصالح الشامل، وتجاوبا

ً ومؤسسات خاصة وعامة لب« دعا فیھا جاللتھ  ً وحكومة ناء منظومة إلى تكاتف جھود الجمیع شعبا
آلیات « أنھت جماعة عمان لحوارات المستقبل استعداداتھا لعقد مؤتمر وطني بعنوان » تعلیمیة سلیمة

ً من أوراق العمل التي سیعدھا كبار » تعزیز دور ومكانة المعلم األردني حیث سیناقش المؤتمر عددا
  .قطاع التعلیم الخبراء والمختصون التربویون من أصحاب التجربة العلمیة والعملیة في

وستدور أوراق العمل التي ستقدم للمؤتمر حول عدد من المحاور ذات العالقة المباشرة بتعزیز دور 
ومكانة المعلم األردني ومنھا دراسة مقارنة بین مكانة ودور المعلم األردني في الماضي والحاضر 

ودور الدولة والمجتمع في تعزیز  والمستقبل، باإلضافة إلى آلیات اختیار المعلمین وإعدادھم وتدریبھم
تعزیز دور «دور ومكانة المعلم األردني، باإلضافة إلى عرض ومناقشة مبادرة جماعة عمان حول 

  .»ومكانة المعلم األردني وفق أفضل الممارسات العالمیة
وسیدعى للمشاركة في المؤتمر وزراء التربیة والتعلیم وأمناؤھا العامون الحالیون والسابقون، 

رؤساء الجامعات وعمداء وأساتذة كلیات التربیة في الجامعات األردنیة والسلطتان التنفیذیة و
والتشریعیة ونقابة المعلمین والھیئات االقتصادیة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع النسائي 

  .ووسائل اإلعالم

  الكتروني الدستور
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  د من تصویبھابتشوھات ال : ومراقبون ... التعلیم العالي یتسلم كافة تقاریر تقییم رؤساء الجامعات

  
  

قییم األداء وان ھذه التقاریر علم المحرر المتجول بأن كافة الجامعات الرسمیة قد أنھت تسلیم تقاریر ت
تم إیداعھا مكتب وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي رئیس مجلس التعلیم 

وبحسب المصادر فان الوزیر سیقوم بإحالة ھذه التقاریر إلى لجنة الخبراء التي شكلھا مجلس . العالي
من أجل دراسة ھذه التقاریر ومدى مطابقتھا التعلیم العالي برئاسة الدكتور أمین محمود وذلك 

  .للمعاییر ومؤشرات األداء التي وضعھا المجلس 
  

وقالت مصادر موثوقة ل طلبة نیوز أن القراءة األولى لكافة التقاریر تشیر إلى انھا إیجابیة وان 
ض مؤشرات األداء في أعلى مستویاتھا وھو أمر بات شك مغایر للواقع ویؤكد أن التقاریر لبع

الجامعات لم تكن واقعیة وأنھا لم تتسم بالموضوعیة كونھا لم تالمس مازالت إلیھ بعض الجامعات من 
تردي إداري ومالي و شللیة ووجود مرتكز قوى حول بعض إدارات الجامعات ما جعل بیئة العمل 

  .األكادیمي غیر صحیة
  

وھذا یؤدیان قرار مجلس التعلیم العالي بتشكیل لجنة الخبراء كان في مكانھ وانھ أمر صحیح البد منھ 
من أجل تصویب التشوھات في بعض تقاریر تقییم األداء والتي كان سببھا في أحیان كثیر مكتسبات 

  .لرؤساء لمجالس األمناء یحققھا رئیس الجامعة 

  وزنیطلبة 
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  ٢٠١٧تموز  ٢٣صندوق تعلیمي یستھدف الطلبة في المناطق الفقیرة.. ”منحتي“

  
  

شغفھا ومثابرتھا في المشاركة بالعمل التطوعي في مجتمعھا شق لھا طریقھا إلكمال دراستھا 
دراسیة مھنیة واكادیمیة الھادف الى تقدیم منح ” منحتي“الجامعیة ومكنھا من االستفادة من صندوق 

  .للطلبة في المناطق النائیة وجیوب الفقر
تقول طالبة طب االسنان في جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة لمیس الربضي، ان مشاركتھا في 
مراكز الشباب خالل العطل الصیفیة المدرسیة لخدمة مجتمعھا في محافظة عجلون وتفوقھا بالمدرسة 

ً إلكمال دراستھم الجامعیة” منحتي“ى صندوق مكنھا من التقدم إل   .لدعم الطلبة األقل حظا
، ان ظروف عائلتھا المادیة الصعبة والمكونة من أربعة افراد )بترا(وتضیف لوكالة االنباء االردنیة 

ً أمام اكمال دراستھا في تخصص مرتفع الكلفة االمر الذي دفعھا للبحث عن أي منحة  وقفت عائقا
  .لي الصندوق قبل عامینوھذا ما وفره 

غیر ” منحتي“فیما یقول طالب إدارة الفنادق والمطاعم في كلیة القدس ایھاب ھویمل، ان صندوق 
  .مجرى حیاتھ نحو األفضل كونھ اخفق في الحصول على شھادة الثانویة العامة العام الماضي

ني في ظل الظروف ویضیف انھ لجأ الى الصندوق إلكمال دراستھ والحصول على دبلوم مھني وتق
ً الشباب إلى ضرورة حب المغامرة  المعیشیة الصعبة التي یعیشھا في منطقة األغوار الجنوبیة، داعیا

  .والعمل والبحث على ایجاد أي فرصة تفتح لھم المستقبل
مؤسسة خیریة غیر ربحیة تطوعیة تقدم منحا دراسیة مھنیة وأكادیمیة ” منحتي“ویعتبر صندوق 

ن والقاطنین في المناطق النائیة وجیوب الفقر لتمكینھم من االلتحاق بالكلیات للطلبة المتفوقی
  .والجامعات في المملكة بحسب مؤسسي الصندوق ھشام عبدالنور وندیم السالم

، ویدیره مجموعة من المتطوعین ٢٠١١یقول ھشام عبدالنور، ان الصندوق تأسس في العام 
یق النجاح في حیاتھم العملیة والشخصیة وتحسین أوضاع المھتمین بدعم الطلبة المتفوقین في تحق

 ً   .المجتمعات األقل حظا
ویشیر إلى أن الصندوق یھدف إلى تزوید الطلبة المتفوقین بالتعلیم والمعرفة الالزمة لتحقیق النجاح 
في سوق العمل ومساعدتھم على بناء مستقبل أفضل ألنفسھم ولمجتمعاتھم، مشیرا الى أن الصندوق 

ً في مناطق عجلون والطفیلة والبقعة وغور المزرعة والرصیفة والشونة الجنوبیة، ویتطلع یعمل  حالیا
  .لیشمل بخدماتھ جمیع محافظات المملكة في السنوات المقبلة

ولفت السالم الى ان الصندوق یحافظ على استقاللیتھ وال یقبل التمویل من أي جھة حكومیة أو أي 
و المنظمات غیر الحكومیة األجنبیة أو الجھات المانحة الدولیة التي جھة مرتبطة بحكومات أجنبیة أ

  .تدعمھا الحكومات األجنبیة
ویوضح ندیم السالم أن الفریق المؤسس یؤمن بأن االستثمار في التعلیم ھو عامل التمكین األھم 

بجد وارتقوا بالطلبة الذین عملوا ” االستثمار“لمساعدة المجتمعات الفقیرة ویتبنى الصندوق فلسفة 
  .بأنفسھم من خالل التفوق األكادیمي واإلنجازات الشخصیة واالنتماء لمجتمعاتھم

ً خالل فترة انشائھ وال یزال  ویبین أن عدد الذین استفادوا من الصندوق بلغ أكثر من خمسین شخصا
  .ھناك العدید من الطالب على مقاعد الدراسة وعلى نفقة الصندوق 

ً على أساس الجدارة، وال ” منحتي“ویقول أن صندوق  یدعم المرشحین األكثر أھلیة واستحقاقا
یمارس أي شكل من أشكال التمییز على أساس الجنس أو األصل أو العرق حیث یتم اختیار 
ً إلى التحصیل  م استنادا ّ المرشحین بعنایة من قبل لجنة مستقلة باعتماد نھج موّحد وموضوعي ومنظ

  .في طلبات التقدم للمنح والمقابالت الشخصیة األكادیمي واإلجابات المقدمة

  ٢:صالدیار 
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ولفت إلى أن معاییر االختیار تعتمد على ذكاء وإدراك المرشحین ومھارات التواصل والمھارات 
القیادیة ومدى التفاني تجاه مجتمعاتھم والتي تعتبر من المھارات المطلوبة في سوق العمل المحلي، 

في التخصصات الدراسیة المطلوبة في سوق العمل اضافة إلى البحث عن المرشحین الراغبین 
وخاصة المھنیة منھا، مشیرا الى انھ یطلب من الطلبة الذین یتلقْون الدعم الحفاظ على مستوى 
أكادیمي متفوق خالل فترة التحاقھم بالكلیة أو الجامعة، وتكریس عدد معین من ساعات العمل 

  .یات المحلیةالتطوعي على أساس أسبوعي مع شركائنا من الجمع
ویشیر السالم إلى أن الصندوق یرحب بمساھمات األشخاص لمساعدة الطلبة المتفوقین في المجتمعات 
ً حیث یمكن للمتبرعین من األفراد والشركات تقدیم الدعم لواحد أو أكثر من الطلبة من  األقل حظا

الدعم من خالل منطقة جغرافیة معینة أو ضمن تخصص دراسي محدد، اضافة الى كل من یرغب ب
  .”منحتي“التطوع أو تقدیم مقترحات حول كیفیة تطویر عمل صندوق 
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  لكلیات المتوسطة البناء العسكریینمن مقاعد ا% ٢٢التعلیم العالي 

  
اقر مجلس التعلیم العالي خالل جلستھ التي عقدھا الخمیس الماضي برئاسة الدكتور عادل الطویسي 

لبحث العلمي رئیس المجلس اسس قبول الطلبة في الكلیات الجامعیة المتوسطة وزیر التعلیم العالي وا
واسس التجسیر بین الكلیات الجامعیة المتوسطة والجامعات االردنیة  ٢٠١٧/٢٠١٨للعام الجامعي 
، حیث أكد المجلس ان ھذه االسس طبقت قرارات مجلس الوزراء ذات  ٢٠١٧/٢٠١٨للعام الجامعي 

ً مع االستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة بھذا الخصوص الصلة والتي جاءت ا   .نسجاما
  

ً مع الخطة الزمنیة  ، انسجاما ً وتضمنت االسس الوقف التدریجي اللتحاق الطلبة في الجامعات تجسیرا
المتعلقة بتنفیذ اإلجراءات الواردة في اإلطار االستراتیجي لتطویر قطاع التعلیم والتدریب المھني 

ً من نسبة المقبولین بحیث تكون %) ٥(ني والتقني على المدیین القصیر والمتوسط بواقع والف سنویا
  .٢٠٢٠/ ٢٠١٩بحلول عام %) ٥(نسبة المجسرین مستمرة 

  
من المقاعد المقررة في كل تخصص من الكلیات المتوسطة، ألبناء %) ٢٢(وتخصص نسبـة 

ام والمخابرات العامة والدفاع المدني والمتقاعدین العاملین في القوات المسلحة األردنیة واألمن الع
الى تخصصات %) ٢(منھم، ممن توفدھم الجھة المختصة، على ان توجھ النسبة المضافة والبالغة 

  .برنامج التعلیم التقني
  

من المقاعد المقررة في كل تخصص من الكلیات الجامعیة المتوسطة للعام %) ٦(وتخصص نسبـة 
، ألبناء المعلمین العاملین في وزارة التربیة والتعلیم والمتقاعدین منھم، )  ٢٠١٧/٢٠١٨( الجامعي 

  .الى تخصصات برنامج التعلیم التقني%) ١(على ان توجھ النسبة المضافة والبالغة 
  

یشار الى ان تلك التعدیالت من شانھا التوسع في التعلیم التقني والتطبیقي والسماح للطلبة المتمیزین 
ُدّرس فصلیین صیفیین ان بالتجسیر ف ي الجامعات االردنیة، كما طلب المجلس من الجامعات التي ت

  .تعمل على تقییم تجربة الفصلین على أن تزوده بتقریر مفصل لدراستھ واتخاذ القرار الالزم حیالھ
  

كما قرر المجلس الموافقة على طلب جامعة آل البیت استحداث برنامج الماجستیر في تخصص 
، و الموافقة على طلب الجامعة االردنیة دمج قسم اللغویات وقسم اللغة )حة البالغینتمریض ص(

، والموافقة على طلب جامعة )قسم اللغة االنجلیزیة وآدابھا(االنجلیزیة وآدابھا في قسم واحد لیصبح 
مع العلوم والتكنولوجیا األردنیة استحداث برنامج الماجستیر في تخصص علوم التأھیل بمساري الس

، وبرنامج الماجستیر في )العالج الطبیعي/ علوم التأھیل(والنطق وبرنامج الماجستیر في تخصص 
،والموافقة على استحداث برنامج بكالوریوس تطبیقي في تخصص ) تكنولوجیا األشعة(تخصص 

ة مع في جامعة عمان العربیة بالتعاون مع أكادیمیة الطیران الملكیة ضمن االتفاقی) صیانة الطائرات(
، شریطة أن یكون القبول في التخصص لفئة الدبلوم التطبیقي المرخص من State Kentجامعة 

  .سلطة الطیران المدني وتحقیق معاییر االعتمادین العام والخاص للتخصص
  

الدبلوم العام في (و) الدبلوم الفني في التربیة(كذلك وافق المجلس على تغییر مسمى تخصصي 
في جامعة البلقاء التطبیقیة، وتم الغاء تجمید برنامج ) بلوم العالي في التربیةالد(لیصبح ) التربیة

  .الماجستیر في تخصص القانون الخاص في جامعة العلوم االسالمیة العالمیة
  

  ٤- ١:صالسبیل 
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وقرر المجلس الموافقة على طلب جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة انشاء المعھد االقلیمي 
المضادات الحیویة شریطة توفیر التمویل الدولي الالزم إلدامة عمل لألمراض الـُمعدیة ومقاومة 

المركز والعمل على جذب المشاریع الدولیة، وتمت الموافقة على طلب جامعة البلقاء التطبیقیة وقف 
  .قبول طلبة في تخصص بكالوریوس الفیزیاء في كلیة الھندسة التكنولوجیة

  
على اجراءات امتحان الكفاءة لطلبة الدبلوم الفني شریطة  ووافق المجلس لجامعة البلقاء التطبیقیة

االشراف العام على الدبلوم الفني من قبلھ والموافقة على طلب جامعة العلوم التطبیقیة الخاصة تغییر 
تخصص (مسمى تخصص الشریعة والدراسات االسالمیة في كلیة اآلداب والعلوم االنسانیة لیصبح 

على طلب كلیة عمون التطبیقیة الغاء برنامج البكالوریوس في تخصص ، والموافقة )الفقھ وأصولھ
  .االدارة السیاحیة

  
واكد المجلس على الجامعات الرسمیة أن تكون نسبة التحاق الطلبة على البرنامج الموازي على 

  .من المقبولین في التخصص ولیس مجموع الطلبة الملتحقین في الجامعة%) ٣٠(أساس 
  

مبادئ النزاھة ومدونة السلوك ونبذ (من الجامعات االردنیة امكانیة تضمین كذلك طلب المجلس 
الواسطة والمحسوبیة ومعاییرھا ومكافحة الفساد واشكالھ ومخاطره على التنمیة السیاسیة 

والتي جاءت في مذكرة التفاھم الموقعة بین وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي وھیئة ) واالقتصادیة
  .فحة الفساد ضمن الخطط الدراسیة لكافة التخصصات االكادیمیةالنزاھة ومكا

  
وقرر المجلس التنسیب الى مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع نظام معدل لنظام التأمین الصحي 

  .للعاملین في جامعة الطفیلة التقنیة الستكمال اإلجراءات التشریعیة وإصداره حسب األصول
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  أیلول المقبل.. بطوالت الكلیات الجامعیة 
  

یباشر االتحاد الریاضي للكلیات الجامعیة والكلیات بوضع خطة البطوالت الریاضیة للطالب 
  .٢٠١٧والطالبات للفصل الدراسي الثاني لعام 

  
وحسب احمد العواملة امین سر االتحاد الناطق االعالمي من المقرر ان تبدأ البطوالت للجنسین في 

  .تم تعمیم الجداول والمواعید واالماكن على الكلیات التابعة لالتحادمطلع شھر ایلول المقبل، حیث سی

  ١٦:صالرأي 
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 تكریم كوكبة من رواد الطب في المملكة

رواد الطب في المملكة، خالل الیوم العلمي الثاني المقام " قلب األردن جوھارت"كرمت مجلة 
بمناسبة الذكرى السنویة العاشرة على تأسیس المجلة وذلك برعایة وزیر الصحة الدكتور محمود 

  .الشیاب

لصحة ممثلة واثنت المدیر التنفیذي ورئیس تحریر مجلة قلب االردن حنان الفقھاء على دعم وزارة ا
  .بوزیرھا وامینھا العام الذي انتدبھ الوزیر لرعایة الحفل

و أعلنت جوھارت عن اطالق حملة التوعیة بالجلطات الدماغیة، وتمنت الدعم والمساندة للوصول 
  .ألردن خال من الجلطات الدماغیة ومضاعفاتھا

ً في السیاحة العالجیة، حیث تقدمت المملكة األردنیة الى  وأكدت الفقھاء ان األردن األول عربیا
ً و  ً في مؤشر التنافسیة العالمیة لعام  ٦٤المرتبة السادسة عربیا في مجال  ٢٠١٦-٢٠١٥عالمیا

  .االبحاث الطبیة، رغم شح الموارد

لت األردن كسفیرة للقطاع الطبي في العدید من المؤتمرات الطبیة في  َّ وأضافت بأن جوھارت مث
  .بیةبعض الدول العربیة واألجن

و دعا رئیس جمعیة المستشفیات الخاصة الدكتور فوزي الحموري جمیع المعنیین إلى عدم اإلساءة 
للقطاع الصحي األردني وتضخیم بعض الحوادث التي قد تحدث في المستشفیات الحكومیة أوالخاصة 

  .لما في ذلك من إساءة لسمعة األردن في الدول العربیة واالجنبیة

ھمیة دور اإلعالم واإلعالمیین في مختلف الوسائل اإلعالمیة المطبوعة والمرئیة كما أكد الحموري أ
ً ودولیا   .في التثقیف الصحي والتوعیة الصحیة، وفي إبراز األردن ونجاحاتھ وتسویقھ محلیا

ً◌ وأعرب عن تقدیره العالي لھذا الدور وطالب بإشراك االعالمیین في مختلف النشاطات الصحیة 
  .واعتبر ان اإلعالم ھو مرآة الوطن التي تعكس صورتھ الجمیلة الى العالم محلیا ودولیا،

وطرح الدكتور فرید األدھم في كلمتھ موضوع اطالق حملة التوعیة بالجلطات الدماغیة للمجتمع 
المحلي وبدعم من وزارة الصحة بالتعاون مع جمعیة الدماغ واألعصاب، وعّرف بأعراضھا 

مل معھا وطلب من جمیع الحضور وأصحاب القرار دعم ھذه المبادرة في المرضیة وفي كیفیة التعا
  .حملتھا

كما تحدث الدكتور أحمد مدین عن ضبط العدوى من خالل تكنولوجیا حدیثة متطورة تعمل على 
  .التشخیص السریع للمرضى عند دخولھم للمستشفیات لبعض االمراض المعدیة أو البكتیریا

في ضبط العدوى الدكتور جیفري عن اختراع جدید ألنظمة  ومن جھة اخرى تحدث المختص
ودورھا في تعقیم جمیع االسطح ما ) یوفي سي(سیرفاساید االمریكیة التي تعد أنظمة حدیثة من أشعة 

  .یسھم في ضبط العدوى في المستشفیات

  ٧:صالغد 
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ي سترفع والقى الدكتور عارف العابد محاضرة عن االدارة والتواصل لالطباء والكوادر الطبیة الت
  .من مستوى الخدمة الطبیة المقدمة للمواطن األردني

ودورھا في عالج مرض باركنسون )الجامانایف ( كما تحدث الدكتور محمد سماحة عن تكنولوجیا
  .وبعض امراض الدماغ واألعصاب النادرة

النھضة في مجال طب : "وتحدث الدكتور فؤاد الصایغ عن دراسة في طب العیون من خالل كتابھ
وختم الدكتور یوسف القسوس بقصة نجاح عن تاسیس مركز القلب وتطور عالج امراض " العیون

  . القلب في األردن

تي أثرت الیوم واثنى امین عام وزارة الصحة الدكتور علي السعد، على جھد المحاضرین وابحاثھم ال
  . العلمي؛ واثنى على مؤسسة المجلة و اھمیة اإلعالم الطبي المھني ودوره في تثقیف المجتمع

وكرم السعد كوكبة من رواد الطب في األردن، ممن ساھموا بشكل رئیسي في نجاح القطاع الصحي 
یز ، كامل العفیفي، فوزي الحموري ، فؤاد الصایغ ، سعید الناطور، نوار فر: االردني وھم االطباء 

یوسف سرحان ، ھایل عبیدات، یوسف القسوس ، عبدهللا یونس، عارف العابد، أحمد مدین، محمد 
  . سماحة ، فرید األدھم ،و المدیر التنفیذي لشركة سیرفیساید االمیركیة العالمیة، وقدمت لھم الدروع

والتي مقرھا  Arab Heart وفي ختام الحفل أطلقت مؤسسة جوھارت مجلة قلب العرب الطبیة
.االمارات وستقوم بدور التثقیف الصحي والسیاحة العالجیة على المستوي العربي
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  مخرجات التعلیم الجامعي
  

  نزیھ القسوس
  

في دول العالم المتقدمة ال یمكن ألي حكومة أن تقوم بأي مشروع مھما كان نوعھ إال بعد أن تقوم 
بدراسة علمیة موثقة عن مدى أھمیة ھذا المشروع وفائدتھ، فإذا كانت النتائج ایجابیة مضت في 

ة وأخرى اإلعداد لتنفیذ ھذا المشروع ، وھذا ینطبق على الجامعات ، فھذه الجامعات تقوم بین فتر
بعمل دراسات عن التخصصات التي تدرسھا وحاجة السوق لھذه التخصصات ، فإذا ثبت لدیھا أن 
أحد التخصصات لیس علیھ طلب في السوق وأن خریجي ھذا التخصص یعانون من البطالة تقوم 

  .على الفور بإلغاء ھذا التخصص 
یس بحاجة لھا أو أن ھذا السوق في جامعاتنا األردنیة ھناك أكثر من تخصص إما أن سوق العمل ل

أصبح مشبعا بھا لكثرة عدد الخریجین ولقلة الطلب على ھذا التخصص ، لكن مع ذلك ما زالت ھذه 
  .الجامعات تدرس ھذه التخصصات التي ال یوجد علیھا طلب في سوق العمل 

جھة المسؤولة نحن نفترض أن ھناك تنسیقا بین الجامعات وبین وزارة العمل ألن ھذه الوزارة ھي ال
عن سوق العمل وھي التي من المفروض أن تزود الجامعات بالدراسات المطلوبة حتى تتمكن ھذه 
الجامعات من معرفة أنواع التخصصات التي یحتاجھا سوق العمل ، لكن یبدو أن ھذا التنسیق أو 

  .التعاون غیر موجود 
تقوم بعمل الدراسات الالزمة لمعرفة اذن یجب أن تعتمد جامعاتنا على نفسھا في ھذه المسألة وأن 

التخصصات الجامعیة غیر المطلوبة في سوق العمل أو أن تقوم وزارة التعلیم العالي بھذه المھمة 
ألنھا تعتبر المظلة الرسمیة للجامعات ومن ثم تقرر أي التخصصات یجب أن یلغى أو یتوقف على 

  .األقل لفترة زمنیة معینة 
تخصص اسمھ معلم مجال ومعظم خریجي ھذا التخصص ما زالوا بدون قبل عدة سنوات كان ھناك 

عمل منذ عدة سنوات وال ندري إذا ما كانت بعض الجامعات ما زالت  تدرس ھذا التخصص حتى 
  .اآلن 

السبب في طرح ھذا الموضوع أن ھناك تخصصات إما أن السوق لیس بحاجة لھا اآلن أو أنھ أصبح 
عدد الخریجین لذلك فإن على الجامعات أن تنتبھ لمخرجات التعلیم  مشبعا بھذه التخصصات من كثرة

فیھا وأن ال تفتتح تخصصات جدیدة بدون أن تكون ھناك دراسات علمیة موثقة عن مدى حاجة 
  .السوق لمثل ھذه التخصصات 

  ٨:صستور الد
  

 مقاالت
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  ةالجبیھ -محمد علي أمین السعدي  -
  
  الصویفیة -عیسى أسعد حنانیا  -
  
  رابطة أھالي ابودیس -محمود داود شحادة محسن  -
  
  صخرة -بدریة الحاج قاسم المومني  -
  
  ضاحیة األقصى -زیاد إسماعیل أبوخدیجة  -
  
  دابوق -عیسى موسى سمعان دحو  -
  
  الجبل األخضر -محمود أسعد سعادة رمان  -

  
  
  

»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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بالمائة مقارنة بالعام  ٦٠نجوم انخفضت  ٤احصائیة رسمیة اظھرت ان مبیعات المطاعم ما دون الـ 
  .ع المبیعات الى االوضاع االقتصادیة للمواطنیناالحصائیة عزت اسباب تراج.. الماضي

  
اسما )  ٣٥٥( مسجل االسماء التجاریة في وزارة الصناعة والتجارة والتموین اعلن انھ سیتم شطب 

 ٢٠٠٣االسماء التجاریة المسجلة قبل . تجاریا خالل اسبوع النتھاء المدة القانونیة لالحتفاظ بھا
  .معظمھا لشركات ومؤسسات وبقاالت ومحالت مھنیة

  
المؤسسة العامة لالسكان والتطویر الحضري اعلنت عن توافر قطع اراضي سكنیة وتجاریة مخدومة 

)  ٦٠١ - ١٨٧( قطع االراضي تراوح مساحاتھا ما بین .. بالبنیة التحتیة في عمان والزرقاء والطفیلة
 ١٤٤٤٤٢( في مشروع اسكان طبربور بقیمة  ٢م ٦٠١اغلى ھذه القطع وھي سكنیة بمساحة .. متر

  .٢م ٤٢٣دینارا بمساحة )  ٢٩٦٣( دینارا وارخصھا في مشروع البرنیس في الطفیلة بقیمة ) 
  

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
  



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

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

QF-DMPR-02.01 
29 

  
  

لدى األردن سمو األمیر خالد بن فیصل آل القت المقابلة التي أجراھا سفیر خادم الحرمین الشریفین 
اھتماما واسعا من وسائل إعالم عربیة وسعودیة، ومحلیة، وتم » الدستور«سعود مع أسرة جریدة 

نشر نصھا بعدد كبیر من وسائل اإلعالم تحدیدا السعودیة، فیما حرصت السفارة السعودیة على 
میین، كما نشرتھا في النشرة اإلعالمیة توزیع نص المقابلة على عدد كبیر من الصحفیین واإلعال

  .الیومیة الصادرة عن السفارة
  

ّم كلیة األمیرة ثروت احتفاال بتخریج الفوج السادس والثالثین من طالبات الكلیة، وذلك عند  تنظ
الساعة الحادیة عشرة من صباح یوم الخمیس السابع والعشرین من تموز الجاري في مدرج 

  .في الجامعة األردنیة» الحسن بن طالل«
  

ثّمن مواطنون وضع عبارة في وزارة الصناعة والتجارة على بعض مكاتب الموظفین تنص على 
  )أنت في مكتبك وفي دارك ونحن ھنا لخدمتك أھال وسھال!! ابتسم(
  
  

عقول (من مساء یوم غد الثالثاء قراءة في كتاب  تنظم جمعیة الشؤون الدولیة عند الساعة السادسة
لمؤلفھ الدكتور إبراھیم بدران، وسیعقب على ) أزمة التعلیم في المجتمع العربي.. یحاصرھا الضباب

  .الكتاب الدكتور أحمد بطاح، وذلك في مقر الجمعیة
  
  

 صنارة الدستور
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أن اجتماعا طارئا التحاد البرلمانیین العرب لبحث األزمة في المسجد األقصى " الغد"علمت 
واالنتھاكات اإلسرائیلیة، سیعقد في العاصمة المغربیة الرباط بدعوة من مجلس النواب األردني، 

ماع المرتقب یتم االجت. وسیشارك بھ رئیس المجلس عاطف الطراونة على رأس وفد نیابي أردني
  .اإلعداد لعقده نھایة األسبوع الحالي أو مطلع المقبل

  
مطالبات واسعة من نشطاء أردنیین على مواقع التواصل االجتماعي رصدت خالل األیام القلیلة 

ثة في قاعدة الجفر، والتي الماضیة، تدعو بنشر أي تسجیالت مصورة لحادث مقتل األمیركیین الثال
ھذه المطالبة تجيء على خلفیة االعتراضات وعملیات . أدین فیھا الجندي المسرح معارك أبو تایھ

قید "من مصادر عسكریة أن عرض التسجیل " الغد"التشكیك بمخالفة أبو تایھ للتعلیمات، فیما علمت 
  .ومتوقع بثھ قریبا" الدراسة

  
كانت األردن الدولة العربیة الوحیدة التي تم استعراض تجربتھا حیال تنسیقھا الحكومي لمنظومة 
حقوق اإلنسان، وذلك في المؤتمر الوطني لحقوق اإلنسان، الذي عقد في الجزائر مؤخرا، والذي 

  .ومة حقوق اإلنساناستعرض فیھ المنسق الحكومي باسل الطراونة التجربة األردنیة بتعزیز منظ
  

مدیر عام صندوق األمان لمستقبل األیتام إبراھیم األحمد یعقد ظھر بعد غد األربعاء مؤتمرا صحفیا، 
المؤتمر یعقد في نادي . لتعلیم أیتام صندوق األمان" مبادرة عامر الخیاط الخیریة"یتم خاللھ إطالق 

 .بحضور صاحب المبادرة عامر الخیاط الملك حسین

 زواریب الغد
  


