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 ضـــــوعالمـــــــــــو                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
  ٣  تنفذ یوما صحیا مجانیا في لواء الموقر" تمریض األردنیة"

ًا لطلبة الجامعات... » ذوي اإلعاقة البصریة«طریق    ٥  بات آمن
Solar cells expected to save UJ JD8-JD10 million 
in electricity expenses 

٨ 

 ١١ ةیألردنأعلى من الطب با زيیمعدل اإلنجل
/ “ األردنیة”اللغة اإلنجلیزیة التطبیقیّة تتصّدر معدالت قبول 

  تفاصیل
١٢ 

   شؤون جامعیة
ضمن ’’ الحسین التقنیة’’و’’ األلمانیة’’مقعد واحد لكل محافظة في 

  مكرمة أبناء المعلمین
١٨ 

 ١٩  قائمـة التجسیـر نھایـة األسبـوع الحالـي والشھادات األجنبیة غًدا
 ٢١  ثات أردنیة مغربیة في مجال التعلیم العاليمباح

آل البیت تعلن شغور موقع رئیس الجامعة وتدعو الراغبین بشغلھ 
  لتقدیم طلبات

٢٢ 

الستكمال » مكرمة المعلمین«تدعو المستفیدین من » التربیة«
  اإلجراءات

٢٣ 

 ٢٤  التعلیم العالي یعلن نتائج إساءة االختیار
 ٢٥  عن العدد المقرر ٥٠٠٠جامعات بزیادة طالبا بال) ٣٧٢١٧(قبول 

   مقاالت
أد /الجمع بین الراتب والتقاعد في قانون الجامعات وقانون التقاعد

  جامعة مؤتة/ سیف الدین الفقراء
٢٧ 

 ٢٩  طایل الضامن/..إضاءة على التعلیم العالي

 ٣٠  اعالنات

 ٣١  وفیات
  ٣٣- ٣٢  زوایا الصحف

ر الصحفي محتویات التقری

 الیومي
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  تنفذ یوما صحیا مجانیا في لواء الموقر" تمریض األردنیة"

نفذت لجنة الجامعة والمجتمع في كلیة 

التمریض في الجامعة األردنیة 

بالتعاون مع سابلة الحسن ومركز 

الملكة رانیا العبدهللا یوما صحیا تثقیفیا 

لواء / مجانیا في محافظة العاصمة 

الموقر افتتحتھ وزیرة التنمیة 

  . االجتماعیة ھالة لطوف

مراجع ومراجعة من أعمار مختلفة بحسب رئیسة  ٥٠٠وجاء تنفیذ النشاط الذي استفاد منھ أكثر من 

قسم التمریض السریري الدكتورة رقیة الزیالني ضمن نھج الجامعة في خدمة المجتمع المحلي 

  .واستمرارا لرؤیة الكلیة في تعمیق اإلحساس بالمسؤولیة المجتمعیة لطلبتھا وخریجیھا

ھا أكدت مقررة اللجنة تغرید شواشي أن الھدف من تنفیذ النشاط وغیره من سلسلة النشاطات من جھت

التي تعقدھا اللجنة والكلیة ھو تعزیز الوعي لدى أكبر شریحة من المجتمع بھذه اإلجراءات الصحیة 

  .من أجل الحفاظ على حیاة المصاب والتقلیل من المضاعفات التي قد تنجم عن الحوادث المختلفة

واشتملت فعالیات النشاط على ورشات تدریبیة حول اإلسعافات األولیة لألطفال والبالغین في حاالت 

الشردقة والتشنجات وتوقف القلب والرئتین واللدغات والحروق والرعاف وضربة الشمس، إضافة 

حول إلى تدریبات عملیة على الفحص الذاتي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومحاضرات تثقیفیة 

  .الضغط والسكري واالنفلونزا الموسمیة وانتشار المواد المخدرة وحاالت اإلدمان

 أخبار الجامعة

 /٤:صدى الشعب ص  /المدینة نیوز
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أسرة عفیفة  ٤٠٠وتخلل الیوم الطبي توزیع معونات عینیة تشمل المالبس الشتویة على أكثر من 

حالة إلى المستشفیات إلجراء الفحوصات المتقدمة  ٥٠بتبرع من السابلة، كما تم تحویل أكثر من 

العالج الالزم لھم بالتعاون مع مدیریة صحة الكرك ومكتب جائزة الحسن للشباب، إلى جانب لتلقي 

  .وصفة طبیة ٦٠٠صرف ما یقارب 

وشارك في الیوم الصحي كل من عیادات النسائیة واألطفال والعیون واألسنان والباطني والعظام 

ألردنیة ومتطوعون من كلیة والجراحة والمسالك واألنف واألذن والحنجرة من مستشفى الجامعة ا

الصیدلة وبعض شركات األدویة والجمعیة التایوانیة بعیادة األسنان المتنقلة، إضافة لفریق من طلبة 

  .كلیة التمریض ممن ساھموا بأخذ العالمات الحیویة للمرضى وقیاس الوزن والطول وفحص النظر
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ًا لطلبة الجام... » ذوي اإلعاقة البصریة«طریق    عاتبات آمن

ً لرؤیة الجامعة األردنیة  تحقیقا

التي لطالما كانت داعمة لحقوق 

اإلعاقة، وتطبیقا الطلبة ذوي 

لقانون حقوق االشخاص ذوي 

، ٢٠١٧لعام  ٢٠االعاقة رقم 

لذي ینص على أھمیة ادراج وا

التھیئة البیئیة المادیة في كافة 

المرافق العامة للدولة، ومنھا 

تنفیذ مشروع الطریق اآلمن، حیث یواجھ الطلبة ذوو اإلعاقة البصریة في الجامعة األردنیة العدید 

حرم من التحدیات والصعوبات من اھمھا صعوبة التنقل بین الكلیات واالقسام المختلفة داخل ال

الجامعي بشكل مستقل نتیجة عدم توفر المؤشرات األرضیة، فیما تاتي أھمیة ھذا المشروع الذي من 

شأنھ أن یحقق االستقاللیة للطلبة ذوي اإلعاقة البصریة ویضمن تكافؤ الفرص في الوصول الى 

  .التعلیم بین الطلبة

  اھداف المشروع

ً و مخصص الستخدام األشخاص ذوي اإلعاقة ویھدف المشروع الى تأسیس اول ممر مصمم ھندسیا

البصریة في المملكة، تحقیق االستقاللیة للطلبة ذوي اإلعاقة البصریة، ضمان تكافؤ الفرص وعدم 

محلیا » المؤشرات األرضیة«التمییز في الوصول الى التعلیم بین الطلبة، تصنیع بالطات المسار 

تجریبي اولي یحتذى بھ في الجامعات االخرى  واعداد البنیة التحتیة وأعمال التركیب لھا، نموذج

 /الكترونيالدستور 
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وغیرھا من الموسسات، اما من أھم انشطة المشروع فھي عقد مجموعة من اإلجتماعات مع الجھات 

وزارة : المعنیة بتنفیذ المشروع من قبل الجامعة األردنیة، تشكیل لجنة إستشاریة ممثلة لكل من

ألردنیة لمتابعة سیر العمل، طرح عطاء في الجرائد األشغال، الجمعیة العلمیة الملكیة، الجامعة ا

، وبمشاركة اعضاء من البرنامج ٢٠١٧شباط  ٥الرسمیة بخصوص المؤشرات األرضیة بتاریخ 

  .لتقییم العطاءات، والمجلس األعلى لحقوق االشخاص ذوي اإلعاقة

ردنیة من إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة البصریة من خالل االجتماع مع طلبة من الجامعة األ

ضعاف البصر والمكفوفین من مختلف درجات اإلعاقة لیقوموا بتفحص العینتین واختیار االفضل، 

محلیا، تدریب الطالب ) نقطي وطولي(مؤشر أرضي  ١٢٨٥٠لـ » المتطورة«انتاج مصنع 

والطالبات على استخدام الطریق اآلمن ونشر الوعي بین طلبة الجامعة حول اھمیتھ واستخدامھ، 

  .عالن عن اطالق المسارواال

  مشروع الطریق اآلمن

طالب وطالبة من ذوي االعاقة البصریة في  ٢٠٠یأتي مشروع الطریق اآلمن لخدمة اكثر من 

حقوق ودمج األشخاص ذوي «الجامعة االردنیة، ضمن سلسة من االنشطة المنطلقة من مشروع 

اقھ في المجتمع، والذي تنفذه نحو عیش مستقل ومشاركة منصفة لألشخاص ذوي اإلع - » اإلعاقة

، )٢٠١٨ – ٢٠١٣(لدعم مبادرات المجتمع المدني  USAID الجامعة االردنیة بدعم من برنامج

 FHI وتنفذة منظمة صحة االسرة الدولیة USAID والممول من الوكالة االمریكیة للتنمیة الدولیة

ل الحرم الجامعي بمسار محدد ینفذ مشروع الطریق اآلمن للطلبة ذوي االعاقة البصریة، داخ .360

  .م ١٤٠٠بطول 

البالطات /المؤشرات«وبحسب االتفاقیة الموقعة مع الجامعة یقوم البرنامج بتزوید الجامعة بـ 

التي تشكل المسار، وتتكفل الجامعة بتنفیذ المشروع على األرض، تم اختیار منطقة » األرضیة
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ً على عدة اقتراحات وباشراك الطلبة  ذوي اإلعاقة البصریة والجھات المسؤولة من المسار بناءا

ً من قبل الطلبة ذوي اإلعاقة البصریة  الجامعة االردنیة وبالتالي تحدید الطریق األكثر استخداما

  .كنموذج تجریبي أولي على مستوى الجامعة بشكل خاص واالردن بشكل عام

  ما ھو الطریق اآلمن

ً لألشخاص ذوي اإلعاقة البصریة، اما الممر فھو مكون من مجموعة من البالطات ال مصممة ھندسیا

ویتكون من خطوط طولیة بارزة تدل الشخص ذا اإلعاقة البصریة على السیر المستقیم ونقاط أخرى 

دائریة بارزة تكون بمثابة إشارات تحذیریة قبل نزول الدرج وصعوده وقبل المنعطفات أو تغییر 

األصفر لیتمكن الطلبة الذین لدیھم ضعف بصر من المسار، ویمیز ھذه المؤشرات األرضیة لونھا 

تمییزه واالستدالل على الطریق من خاللھ، مع اختیار مواصفات المؤشرات األرضیة الملموسة 

الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة البصریة، من خالل اختیار بالط المؤشرات األرضیة الملموسة 

ات والمقاییس األردنیة، ومنھا مواصفة ضمن المواصفات المحلیة الصادرة عن مؤسسة المواصف

البالط اإلسمنتي الخارجي والداخلي من حیث الخصائص الفیزیائیة، ومراعاة أبعاد وحدات البالط 

» كودة متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة«المحتوي على مؤشرات أرضیة وبروزھا بما بتناسب مع 

موسة لتسھیل حركة األشخاص ذوي حیث یجب تزوید الممرات العامة بالمؤشرات األرضیة المل

اإلعاقة البصریة الكلیة أو الجزئیة، سواء أكانوا یستخدمون العصا أم ال، وتكون ھذه المؤشرات على 

، وتكون على شكل دوائر أو نقاط، )عالمات محسوسة(شكلین، مؤشرات أرضیة خاصة بالمخاطر 

، وتكون على شكل »شرطة دلیلیةأ«وتفید احتمالیة وجود خطر، ومؤشرات أرضیة خاصة بالتوجیھ 

  .خطوط طولیة تفید االتجاه
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Solar cells expected to save UJ JD8-JD10 million in electricity expenses 

The University of Jordan says it will implement a solar cells project within 

the coming few weeks with expectations that it will save JD8 to 10 million 

of the academic institution's electricity bill on annual basis (Photo courtesy 

of UJ) 

The University of Jordan (UJ) will implement a solar cells project within the 

coming weeks expected to save it JD8 to 10 million in annual electricity bill 

expenses, a university official said on Sunday.  

The UJ’s Students’ Union welcomed the project and voiced hope to see the 

saved money invested in enhancing the university’s infrastructure. 

Musa Abdallah, UJ’s solar energy project manager said that the university’s 

power demand is around 16 megawatt (MW), and the project will be 

implemented on campus over three zones, two of which will cover the 

buildings’ rooftops over two geographical areas with a capacity of 6 MW 

each, while the third zone will be erected at the parking lots with a capacity 

of 4 MW, comprising the 16 MW total demand.  

 

“The photovoltaic (PV) solar arrays project will cost in excess of JD15 

million, but the return of investment will be less than two and a half years,” 

The Jordan Times p:2 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة عــــة األردنــالجـــــــام       
  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 
9 

Abdallah, who is also an associate professor at the School of Engineering, 

told The Jordan Times over the phone. 

 “The University of Jordan is the first one in the Kingdom to establish a PV 

project of this size over the buildings’ rooftops,” he said. 

Malek Al Nobani, the Students’ Union secretary-treasurer said that the 

project is a priority now more than ever in order to help reduce the 

university’s financial deficit.  

“There was a consensus among the union members when we met with the 

university president that the infrastructure needs improvement, especially in 

the older colleges which require lots of maintenance work,” Nobani told The 

Jordan Times. 

Bushra Al Saob, a third-year student and a union member echoed similar 

remarks. 

“Our main priority is renovating the old colleges and enhancing their 

facilities,” she stressed, lamenting over the building of the Faculty of 

Languages which she said has nearly 14,000 students, yet lacks sufficient 

rooms and labs. 



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة عــــة األردنــالجـــــــام       
  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 
10 

 “We hope that the project is implemented as planned so as to save costs just 

like the Hashemite University, which does not pay electricity bills now after 

their solar system project,” Saob said. 

Haya Al Hourani, director of the Media and Public Relations Department at 

UJ stressed that the university “does not save any effort or money” to 

enhance the university’s infrastructure and improve its facilities. 

“Any extra money will be invested in improving the university’s facilities 

and advancing its equipment and labs,” Hourani told The Jordan Times, 

adding that they are also planning to make the university more accessible for 

students with disabilities.    

Abdallah expressed the university’s intention to move forward towards a 

green and a more energy-efficient university through conducting further 

studies and projects in this regard. 

 He cited the replacement of conventional lamps with LED lamps and the 

installation of motion detectors and class room presence sensors that turn 

lights off automatically whenever rooms are empty. 

However, the main target is to implement complete integrated building 

management systems that will be used as a measurment for energy saving, 

monitoring and control, the professor added.
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 ةیأعلى من الطب باألردن زيیمعدل اإلنجل

 

اللغة  تجاوز معدالت القبول في تخصص ة،یأظھرت معدالت القبول الموحد في الجامعة األردن

  .وطب األسنان البشري لمعدالت الطب ة،یقیالتطب زيیاإلنجل

فما فوق  ٦.٩٧على معدل  نیالقبول الموحد، قبول الطلبة الحاصل قیالموقع الرسمي، لوحدة تنس وأظھر

  .ةیالجامعة األردن في ة،یقیالتطب ةیزیبتخصص اللغة اإلنجل

أعشار من  ٥،أي أقل بـ ١.٩٧سنان، فقد بلغ لتخصصي الطب وطب األ ةیریالقبول في السنة التحض أما

المرتبة األولى  ة،یقیالتطب ةیزیالمعدل، احتل تخصص اللغة اإلنجل وبھذا .ةیقیالتطب ةیزیمعدل اللغة اإلنجل

  .كأعلى معدل للقبول، في الجامعة

  

  

  

  

  

 خبرني



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة عــــة األردنــالجـــــــام       
  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 
12 

 

  تفاصیل/ “ األردنیة”اللغة اإلنجلیزیة التطبیقیّة تتصّدر معدالت قبول 

، الحدود الدنیا لمعدالت القبول في الجامعة )قائمة النشامى(طلبة الجامعة األردنیة  أعلن اتحاد

  .٢٠١٩/  ٢٠١٨األردنیة للعام 

، ٩٧.٦وأظھرت القائمة أن تخصص اللغة اإلنجلیزیة التطبیقیّة تصّدر أعلى معدالت القبول بمعدل 

  .متفوقا على التخصصات الطبیة والھندسیة ألول مرة

  :٢٠١٩/  ٢٠١٨ت الدنیا للقبول في الجامعات األردنیة للعام وتالیا المعدال

  :التخصصات الھندسیة: أوال

  ٩٤.٤ –الھندسة المدنیة  -1

  ٩٤.٥ –الھندسة الكھربائیة  -2

  ٩٤.٤ –الھندسة المیكانیكیة  -3

  ٩٣.٨ –الھندسة الكیمیائیة  -4

  ٩٤.٨ –الھندسة الصناعیة  -5

  ٩٣.١ –ھندسة الحاسوب  -6

  ٩٣.٥ –المیكاترونكس ھندسة  -7

  

 سرایا/المدینة نیوز/سوالیف



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة عــــة األردنــالجـــــــام       
  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 
13 

  :تخصصات اآلثار والریاضة: ثانیا

  ٨١.٤ –اآلثار  -1

  ٧٩.١ –إدارة المصادر التراثیة  -2

  ٨٥.٦ –اإلدارة السیاحیة  -3

  ٨٦.٦ –التربیة الریاضیة  -4

  :تخصصات العلوم التربویة والشریعة: ثالثا

  ٨٨ –إناث / معلم صف  -1

  ٨٧.٦التربیة الخاصة  -2

  ٨٨.٢ –صحة النفسیة اإلرشاد وال -3

  ٨٣.٧ –إناث / تربیة الطفل  -4

  ٨٣.١ –علم المكتبات والمعلومات  -5

  ٧٨.١أصول الدین  -6

  ٨١.٦ –الفقھ وأصولھ  -7

  ٨٥.٢ –المصارف اإلسالمیة  -8

  :تخصصات اآلداب والحقوق السیاسیة: رابعا
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  ٨٩.٦ –اللغة العربیة وآدابھا  -1

  ٨٤.٧ –التاریخ  -2

  ٨٧.٩ –الجغرافیا  -3

  ٨٠.٢ –الفلسفة  -4

  ٩٠.١ –علم النفس  -5

  ٨٠.٤ –علم االجتماع  -6

  ٩٥.٧ –القانون  -7

  ٨٩.١ –العلوم السیاسیة  -8

  :تخصصات اللغات: خامسا

  ٩٦.٢ –اللغة اإلنجلیزیة وآدابھا  -1

  ٩٧.٦ –اللغة اإلنجلیزیة التطبیقیة  -2

  ٩٠.٤ –اللغة الفرنسیة وآدابھا  -3

  ٩٣.٨ة واإلنجلیزیة اللغتین األلمانی -4

  ٩٢.٤ –اللغتین اإلیطالیة واإلنجلیزیة  -5
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  ٩٤.٤ –اللغتین اإلسبانیة واإلنجلیزیة  -6

  ٩٢.٩ –اللغتین الكوریة واإلنجلیزیة  -7

  ٩٤.١ –اللغتین الصینیة واإلنجلیزیة  -8

  ٩٢.١ –اللغتین الروسیة واإلنجلیزیة  -9

  ٩٦.٣ –اللغتین التركیة واإلنجلیزیة  -10

  ٩٤.١ –اللغتین الفرنسیة واإلنجلیزیة  -11

  :تخصصات األعمال: سادسا

  ٩٣.٩ –إدارة األعمال  -1

  ٩٥.٤ –المحاسبة  -2

  ٩٢ –التمویل  -3

  ٩٢.٥ –التسویق  -4

  ٨٦.٥ –نظم المعلومات اإلداریة  -5

  ٨٩.٣ –اإلدارة العامة  -6

  ٩٠.٥ –إقتصاد األعمال  -7
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  :تخصصات الزراعة: سابعا

  ٦٥.٤: المحاصیلالبستنة و -1

  ٦٦.٥ –وقایة النبات  -2

  ٧٢.٤ –تنسیق المواقع وإنتاج األزھار  -3

  ٧٢.١ –اإلنتاج الحیواني  -4

  ٨٤.٧ –علم وتكنولوجیا الغذاء  -5

  ٩١.٣ –تغذیة اإلنسان والحمیات  -6

  ٦٥ –األراضي والمیاه والبیئة  -7

  ٦٥ –اإلقتصاد الزراعي وإدارة األعمال الزراعیة  -8

  :تخصصات التكنولجیا والعلوم :ثامنا

  ٩٠.٢ –علم الحاسوب  -1

  ٨٥.١ –أنظمة المعلومات الحاسوبیة  -2

  ٨٢.٥ –تكنولوجیا معلومات األعمال  -3

  ٨٦.٢ –الریاضیات  -4

  ٨٦.٨ –الفیزیاء  -5
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  ٨٦.٩ –الكیمیاء  -6

  ٨٥.٩ –العلوم الحیاتیة  -7

  ٧٨.٢ –الجیولوجیا البیئیة والتطبیقیة  -8

  ٩٣.١ –الطبیة المخبریة العلوم  -9

  :التخصصات الطبیة: تاسعا

  ٩٧.١ –السنة التحضیریة لتخصصي الطب وطب األسنان  -1

  ٩٥.١ –الصیدلة  -2

  ٩٥.٤ –دكتور الصیدلة  -3

  ٨٩.٩ –ذكور وإناث / التمریض  -4

  ٨٨.٧ –إناث / التمریض  -5

  ٩٢.٤ –العالج الطبیعي  -6

  ٩٠.٥ –العالج الوظیفي  -7

  ٩١.٣ –االصطناعیة األطراف  -٨
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  ضمن مكرمة أبناء المعلمین’’ الحسین التقنیة’’و’’ األلمانیة’’مقعد واحد لكل محافظة في 
  

أعلنت وزارة التربیة والتعلیم عن تخصیص مقعد واحد لكل محافظة لالستفادة من المكرمة الملكیة 
  .السامیة المخصصة ألبناء المعلمین في الجامعة األلمانیة األردنیة

  
شریطة حصول الطالب على مقعد مكرمة أبناء المعلمین من إحدى الجامعات الرسمیة في تخصص 

، ثم تأمینھ لقبول من الجامعة ٢٠١٨/٢٠١٩معین وفق قوائم وحدة تنسیق القبول الموحد للعام الحالي 
  .ةاأللمانیة األردنیة في التخصص نفسھ أو أي تخصص آخر وفق أسس القبول المعتمدة في الجامع

  
ً بأن الوزارة تلتزم بتغطیة نفقات الدراسة للطالب المبعوث  إلى الجامعة ) مكرمة أبناء معلمین(علما

األلمانیة األردنیة وفق نظام البعثات الدراسیة ألبناء معلمي وزارة التربیة والتعلیم في الجامعات 
  .األردنیة الرسمیة المعمول بھ والتعلیمات المنبثقة عنھ

  
  .نفقات سنة التدریب الخارجي للطالب في ألمانیا على نفقتھ الخاصةعلى أن تكون 

  
على الطلبة الراغبین باإلفادة من ھذه المقاعد مراجعة قسم بعثات الطلبة في وزارة التربیة والتعلیم 

  :مصطحبین معھم
  
  .وثیقة تثبت قبول الطالب في الجامعة األلمانیة األردنیة-
  

ولغایة نھایة  ٢٤/٩/٢٠١٨ل ابتداًء من صباح یوم اإلثنین الموافق وذلك للتقدم بالطلب حسب األصو
  .٢٦/٩/٢٠١٨دوام یوم األربعاء الموافق 

  
إلى ذلك أعلنت الوزارة عن تخصیص مقعد واحد لكل محافظة لالستفادة من المكرمة الملكیة السامیة 

  .المخصصة ألبناء المعلمین في جامعة الحسین التقنیة
  

ول الطالب على مقعد مكرمة أبناء المعلمین من احدى الجامعات الرسمیة في واشترطت الوزارة حص
، ثم تأمینھ لقبول ٢٠١٨/٢٠١٩تخصص معین وفق قوائم وحدة تنسیق القبول الموحد للعام الحالي 

  .من جامعة الحسین التقنیة في التخصص نفسھ أو أي تخصص آخر وفق أسس القبول في الجامعة
  

إلى ) مكرمة أبناء معلمین(والتعلیم بتغطیة نفقات الدراسة للطالب المبعوث وتلتزم وزارة التربیة 
جامعة الحسین التقنیة وفق نظام البعثات الدراسیة ألبناء معلمي وزارة التربیة والتعلیم في الجامعات 

  .األردنیة الرسمیة المعمول بھ والتعلیمات المنبثقة عنھ
  

ة من ھذه المقاعد مراجعة قسم بعثات الطلبة في وزارة ودعت الوزارة الطلبة الراغبین لالستفاد
وثیقة تثبت قبول الطالب بجامعة الحسین : التربیة والتعلیم مصطحبین معھم الوثائق المطلوبة وھي

التقنیة، للتقدم بالطلب حسب األصول ابتداًء من صباح یوم غد االثنین ولغایة نھایة دوام یوم األربعاء 
٢٦/٩/٢٠١٨.  

 شؤون جامعیة ومحلیة

  الكترونيالغد 
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  تجسیـر نھایـة األسبـوع الحالـي والشھادات األجنبیة غًداقائمـة ال
  
  

كحد ادنى للقبول بتخصص اللغة االنجلیزیة التطبیقیة بالجامعة % ٩٧.٦فاجأ معدل الـ  - امان السائح
ویتفوق على الطب  ٢٠١٩-٢٠١٨االردنیة الجمیع ، لیكون االعلى معدال في معدالت العام الجامعي 

الجامعات االردنیة ، وذلك بعد ان اعلنت وحدة تنسیق القبول الموحد في  واالسنان وكافة تخصصات
الفا تنافسیا بالقائمة التي تم  ٣٢ساعات فجر امس االحد اسماء المقبولین تنافسیا حیث تم قبول حوالي 

اعالنھا،، في حین اعلن مساء امس عن اسماء الطلبة مسیئي االختیار ، لیصل عدد المقبولین 
طالبا وطالبة بعد ان قرر مجلس التعلیم العالي زیادة العدد المقرر للقبول  ٣٧١٤٧ى االجمالي ال

ً وطالبة من الطلبة األردنیین وفقا لتصریحات صحفیة لوحدة القبول الموحد، ) ٣٧١٤٩(لیصبح  طالبا
تأتي ویضاف إلى ھذا العدد ما تقبلھ الجامعات من الطلبة العرب واألجانب حسب االتفاقیات الثقافیة، و

ً إلى ارتفاع المعدالت    .ھذه الزیادة نتیجة لزیادة عدد الناجحین في شھادة الثانویة العامة، إضافة
  

من جھة ثانیة تبدأ عملیة تقدیم طلبات االنتقال من جامعة إلى جامعة ومن تخصص آلخر من خالل 
ً من صباح الیوم طلب الكتروني متاح على الموقع اإللكتروني لوحدة تنسیق القبول الموحد اعتبا را

ً من یوم بعد غد  ٢٤/٩/٢٠١٨االثنین  ولمدة ثالثة أیام تنتھي في تمام الساعة الثانیة عشرة لیال
ً بأن عملیة تقدیم طلبات االلتحاق االلكترونیة محصورة بالطلبة ٢٦/٩/٢٠١٨األربعاء  ، علما

ً للحدود الدنیا فقط،وذ) ٢٠١٨(الحاصلین على شھادة الدراسة الثانویة العامة األردنیة  لك وفقا
، وستقوم الوحدة بإعالن أسماء )٢٠١٨/٢٠١٩(لمعدالت القبول التنافسیة للدورة الصیفیة الحالیة 

الطلبة الذین تمت الموافقة لھم على اإلنتقال بعد موافقة مجلس التعلیم العالي، وذلك حسب الشواغر 
  .المتوافرة في الجامعة المطلوب االنتقال إلیھا

  
، صباح یوم غد )غیر العربیة(عالن نتائج قبول الطلبة الحاصلین على الشھادات األجنبیة وسیتم إ

  .الثالثاء ، كما سیتم االعالن عن قائمة الطلبة المجسرین نھایة االسبوع الحالي 
  

ووفقا للمعدالت االبرز حصد تخصص اللغة االنجلیزیة التطبیقیة بالجامعة االردنیة على اعلى 
والصیدلة الى % ٩٧.١في حین وصلت السنة التحضیریة للطب واألسنان الى %  ٩٧.٦المعدالت 

وتساوت معدالت القبول في اللغات والھندسات الى حوالي % ٩٥.٤ودكتور الصیدلة الى % ٩٥.١
  مع فارق أعشار % ٩٤

  
% ٩٤.٨والصیدلة الى % ٩٦.٣في حین وصل الحد األدنى للتحضیریة بالتكنولوجیا الى 

ووصلت %  ٩٦.٣وحصل طب الھاشمیة في حده األدنى الى  % ٩٥.١لغویات الى واإلنجلیزي 
 ٩٥.٧اما مؤتھ فقد وصل الحد األدنى بالطب الى % ٩٥.٧وطب البلقاء الى  % ٩٤.٥الصیدلة الى 

وشھدت المعدالت العام الحالي تنافسا عالیا حیث تساوت معدالت الكلیات الطبیة مع اللغات % 
ع انخفاض بسیط بالھندسات بینما بقیت الحدود الدنیا للمحاسبة والتمویل واإلنجلیزیة تحدیدا م

  .بمنتصف التسعینات 
  
  

ً إلى نسبة ) ٣٧١٤٩(ووفقا لالحصائیات یشمل الرقم  ً، إضافة %)  ٢٠(كل الطلبة المقبولین تنافسیا
السامیة المقررة للمكرمة الملكیة %)  ٥(المقررة للمكرمة الملكیة السامیة للقوات المسلحة، و

ً للمكرمة الملكیة السامیة ألبناء المخیمات، و) ٣٥٠(للمعلمین، و المقررة للطلبة %)  ٥(مقعدا

  الكترونيالدستور 
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المقررة للطلبة %)  ٥(األردنیین الحاصلین على شھادة الدراسة الثانویة في سنوات سابقة، و
الملكیة  للمكرمة%)  ١٠(األردنیین الحاصلین على شھادة الدراسة الثانویة من خارج األردن، و

السامیة ألبناء العشائر في مدارس البادیة األردنیة والمدارس ذات الظروف الخاصة، موزعة 
  .بالتساوي بین مدراس البادیة، والمدارس ذات الظروف الخاصة

  
طالبا وطالبة، كما ان عدد الطلبة الذین تقدموا بطلبات ) ٥٠٤٣(ویبلغ عدد الطلبة مسیئي االختیار 

  .طالبا وطالبة) ٥٣٥٣(بولھم في أي تخصص بلغ التحاق ولم یتم ق
  
كما قرر مجلس التعلیم العالي قبول جمیع الطلبة الحاصلین على شھادة الدراسة الثانویة العامة  

، الذین حققوا الحدود الدنیا لمعدالت القبول التنافسیة للدورة الصیفیة )٢٠١٨(األردنیة الدورة الشتویة 
ً  ، وحسب)٢٠١٨/٢٠١٩( الحالیة    .خیارات الطالب في طلب القبول الموحد المقدم سابقا

  
ً من صباح الیوم  كما ستبدأ عملیة تقدیم طلبات اإللتحاق ألبناء األردنیات من غیر األردنیین اعتبارا

 ً ً من یوم بعد غد األربعاء ،وسیتم إعالن نتائجھم الحقا   .االثنین ، وحتى الساعة الثانیة عشرة لیال
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  دنیة مغربیة في مجال التعلیم العاليمباحثات أر
  

بحث وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطویسي لدى لقائھ أمس وفدا من وزارة 
التربیة الوطنیة والتكوین المھني والتعلیم العالي والبحث العلمي المغربیة دعم عالقات التعاون بین 

  .دل األساتذة والطلبة والبحث العلميالجامعات االردنیة والمغربیة من خالل تبا
  

وأشار الطویسي خالل اللقاء إلى عمق عالقات التعاون الثقافي والعلمي مع المغرب مبدیا استعداد 
  .الوزارة لتقدیم التیسیرات الالزمة للطلبة المغربیین الذین یدرسون بالجامعات االردنیة

  
طلبة االردنیین الدارسین في الجامعات المغربیة واكد الوزیر ان الوزارة لم ترد لھا اي شكوى من ال

  .نظرا للرعایة التي تولیھا الحكومة المغربییة لطلبتنا
  

كما التقى الوفد باالمین العام لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي الدكتور عاھد الوھادنة الذي اكد 
مغربیة مما سینعكس ایجابا على اھمیة التشبیك والتعاون بین مؤسسات التعلیم العالي االردنیة وال

  تحقیق التنمیة المستدامة في البلدین الشقیقین
 

من جانبھ أشاد رئیس الوفد انس بناني بالمستوى التي صلت الیھ مؤسسات التعلیم العالي االردنیة 
مؤكًدا حرص بالده على دفع وتشجیع التعاون الثنائي مع االردن خالل المرحلة المقبلة وزیادة أعداد 

 الطلبة المغربیین للدراسة بالجامعات االردنیة
 

طالبا وطالبة في  ٩٠یشار الى ان عدد الطلبة المغربیین الذین یدرسون في الجامعات االردنیة بلغ نحو
  ..  .مسار الدراسات العلیا

  

  ٨:صالرأي 
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  آل البیت تعلن شغور موقع رئیس الجامعة وتدعو الراغبین بشغلھ لتقدیم طلبات

  
  

جامعة آل البیت شغور موقع رئیس الجامعة، داعیا الراغبین بشغل الموقع للتقدم  أعلن مجلس أمناء
بطلبات الرسال السیرة الذاتیة باللغة العربیة إلى أمانة سّر المجلس في مقر الجامعة بمدینة المفرق، 

  .أو ارسالھا عبر البرید االلكتروني
  

بة األستاذیة من جامعة معترف بھا وفق واشترط المجلس أن یكون المتقدم أردني الجنسیة ویحمل رت
ولمدة ال تقّل عن خمس سنوات، وخبرة في االدارة الجامعیة  ٢٠١٨قانون الجامعات األردنیة لسنة 

ویتمتع بصفات القیادة، ویفّضل أن یكون قد شغل موقع عمید في احدى الجامعات المعترف بھا مدة ال 
  .تقّل عن سنتین

  
دى المتقدم انتاج علمي متمیز من المؤلفات والكتب واألبحاث المنشور كما اشترط المجلس أن یكون ل

في مجالت علمیة متخصصة محكمة، وأن یكون لدیھ خطة الستقطاب التمویل الخارجي للمشاریع 
  .الجامعیة، وأن یتقن اللغتین العربیة واالنجلیزیة بطالقة

  ٢٤جو
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  ال اإلجراءاتالستكم» مكرمة المعلمین«تدعو المستفیدین من » التربیة«
  

دعت وزارة التربیة والتعلیم الطلبة أبناء المعلمین الحاصلین على شھادة الدراسة الثانویة العامة 
، مراجعة منسق الوزارة في الجامعة الستكمال إجراءات ٢٠١٨للعام ) الصیفیة أو الشتویة(للدورة 

 ١٨یة دوام یوم الخمیس الموافق اإلیفاد حسب األصول اعتبارا من صباح یوم األحد المقبل ولغایة نھا
 /٢٠١٨/  ١٠.  

صورة : كما دعت الطلبة ألصطحاب الوثائق المطلوبة وتسلیمھا لمنسق الوزارة في الجامعة وھي 
صفحة األب، (عن كشف عالمات امتحان شھادة الدراسة الثانویة العامة، وصورة عن دفتر العائلة 

دنیة، وصورة عن الھویة الجامعیة، وشھادة عدم ، وصورة عن ھویة األحوال الم)واألم، والطالب
وطلبت الوزارة الطلبة . محكومیة تبین أنھ غیر محكوم بجنایة أو جنحة مخلة بالشرف واآلداب العامة

من جانب آخر، . ، للمزید من المعلومات)www.moe.gov.jo( لزیارة موقع الوزارة االلكتروني
افظة لالستفادة من المكرمة الملكیة السامیة أعلنت الوزارة عن تخصیص مقعد واحد لكل مح
كما أعلنت الوزارة عن تخصیص مقعد واحد . المخصصة ألبناء المعلمین في جامعة الحسین التقنیة

لكل محافظة لالستفادة من المكرمة الملكیة السامیة المخصصة ألبناء المعلمین في الجامعة األلمانیة 
  .األردنیة

بین باإلفادة من ھذه المقاعد مراجعة قسم بعثات الطلبة في وزارة التربیة ودعت الوزارة الطلبة الراغ
والتعلیم مصطحبین معھم، وثیقة تثبت قبول الطالب في الجامعة األلمانیة األردنیة، وذلك للتقدم 

  . ٢٦/٩/٢٠١٨بالطلب حسب األصول ابتداًء من صباح الیوم اإلثنین ولغایة نھایة دوام یوم األربعاء 

  :الدستور ص/بترا
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  علیم العالي یعلن نتائج إساءة االختیارالت
  

مساء یوم األحد ) فئة إساءة االختیار(نشرت وزارة التعلیم العالي أسماء الطلبة غیر المقبولین من 
حسب معدالت القبول التنافسي والشواغر المتاحة في تخصصات الجامعات األردنیة ویبلغ عددھم 

ً وطالبة) ٥٠٤٣(   .طالبا

  الدستور الكتروني/سرایا
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  عن العدد المقرر ٥٠٠٠لبا بالجامعات بزیادة طا) ٣٧٢١٧(قبول 
  

ً ) ٣٧١٤٩(قرر مجلس التعلیم العالي زیادة العدد المقرر للقبول في الجامعات الرسمیة لیصبح  طالبا
وطالبة من الطلبة األردنیین، ویضاف إلى ھذا العدد ما تقبلھ الجامعات من الطلبة العرب واألجانب 

  .حسب االتفاقیات الثقافیة
  

المجلس في بیان إن ھذه الزیادة تأتي نتیجة لزیادة عدد الناجحین في شھادة الثانویة العامة، وقال 
  .إضافًة إلى ارتفاع معدالت الثانویة العامة

  
ً، إضافًة إلى  نسبة ) ٣٧١٤٩(ویشمل ھذا العدد وھو  المقررة %) ٢٠(الطلبة المقبولین تنافسیا

المقررة للمكرمة الملكیة السامیة للمعلمین، %) ٥(وللمكرمة الملكیة السامیة للقوات المسلحة، 
ً للمكرمة الملكیة السامیة ألبناء المخیمات، و) ٣٥٠(و المقررة للطلبة األردنیین %) ٥(مقعدا

المقررة للطلبة األردنیین %) ٥(الحاصلین على شھادة الدراسة الثانویة في سنوات سابقة، و
للمكرمة الملكیة السامیة ألبناء %) ١٠(خارج األردن، والحاصلین على شھادة الدراسة الثانویة من 

العشائر في مدارس البادیة األردنیة والمدارس ذات الظروف الخاصة، موزعة بالتساوي بین 
  .مدراس البادیة، والمدارس ذات الظروف الخاصة

  
یوم األحد  مساء) فئة إساءة االختیار(وأضاف المجلس أنھ سیتم إعالن أسماء الطلبة غیر المقبولین 

حسب معدالت القبول التنافسي والشواغر المتاحة في تخصصات الجامعات  ٢٣/٩/٢٠١٨الموافق 
  .طالب وطالبة) ٥٠٤٣(األردنیة ویبلغ عددھم 

  
طالب ) ٥٣٥٣(وبین أن عدد الطلبة الذین تقدموا بطلبات التحاق ولم یتم قبولھم في أي تخصص 

  .وطالبة
  

بول جمیع الطلبة الحاصلین على شھادة الدراسة الثانویة العامة كما قرر مجلس التعلیم العالي ق
، الذین حققوا الحدود الدنیا لمعدالت القبول التنافسیة للدورة )٢٠١٨(األردنیة الدورة الشتویة 

ً، )٢٠١٨/٢٠١٩( الصیفیة الحالیة  ، وحسب خیارات الطالب في طلب القبول الموحد المقدم سابقا
  .٢٤/٩/٢٠١٨مساء یوم األحد الموافق وسیتم نشر ھذه القائمة 

  
ً  من  وأشار إلى أن عملیة تقدیم طلبات اإللتحاق ألبناء األردنیات من غیر األردنیین تبدأ اعتبارا

، وحتى الساعة الثانیة عشر لیًال من یوم األربعاء الموافق ٢٤/٩/٢٠١٨صباح یوم االثنین الموافق 
٢٦/٩/٢٠١٨ ً   .، وسیتم إعالن نتائجھم الحقا
  

وقال المجلس إن عملیة تقدیم طلبات اإلنتقال من جامعة إلى جامعة ومن تخصص آلخر تبدأ من 
ً من صباح  خالل طلب الكتروني متاح على الموقع اإللكتروني لوحدة تنسیق القبول الموحد اعتبارا

ً من وتنتھي في تمام الساعة الثانیة عشرة ل، ولمدة ثالثة أیام ٢٤/٩/٢٠١٨یوم األثنین الموافق  یال

  ١:الرأي ص
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ً بأن عملیة تقدیم طلبات االلتحاق االلكترونیة محصورة ٢٦/٩/٢٠١٨یوم  األربعاء الموافق  ، علما
ً للحدود الدنیا ) ٢٠١٨(بالطلبة الحاصلین على شھادة الدراسة الثانویة العامة األردنیة  فقط،وذلك وفقا

تقوم الوحدة بإعالن أسماء ، وس)٢٠١٨/٢٠١٩(لمعدالت القبول التنافسیة للدورة الصیفیة الحالیة 
الطلبة الذین تمت الموافقة لھم على اإلنتقال بعد موافقة مجلس التعلیم العالي، وذلك حسب الشواغر 

  .المتوفرة في الجامعة المطلوب االنتقال إلیھا
  

، صباح )غیر العربیة(وأضاف أنھ سیتم إعالن نتائج قبول الطلبة الحاصلین على الشھادات األجنبیة 
، كما توقع إعالن نتائج قبول طلبة التجسیر نھایة األسبوع ٢٥/٩/٢٠١٨الثالثاء القادم الموافق یوم 

  .الحالي
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  الجمع بین الراتب والتقاعد في قانون الجامعات وقانون التقاعد

  
  جامعة مؤتة/ أد سیف الدین الفقراء

  
  

ساد ویُشّرع لھ بحجج واھیة یسمونھا إّن واحدة من مشاكل المجتمع األردني مع حكوماتھ أن یُقنن الف
ً ، موجبات القانون أو النظام ففي عھد حكومة معروف البخیت األولى أقّر مجلس النواب قانونا

ً من ، م ٢٠٠٩للجامعات وصدر ھذا القانون في عام  وكانت مواد القانون مدروسة بعمق ونالت حظا
لس آنذاك تعدیالت إیجابیّة على القانون وأجرى المج، البحث في اللجان المعنیّة في مجلس النواب

ً ، المقترح من الحكومة وألّن التعدیالت التي ، وعندما تّم حّل المجلس في ذلك العام أصبح القانون نافذا
قام الوزیر بإجراء تعدیالت على القانون ، أجراھا مجلس النواب لم تستھِو وزیر التعلیم العالي آنذاك

لة رئیس الجامعة إلى مجلس التعلیم العالي إلحكام سیطرة الوزارة إعادة صالحیات إقا، من أھمھا
على الرغم مّما ورد في أي تشریع (والتعدیل الثاني وھو األسوأ كان نصھ، على الجامعات ورؤسائھا

آخر، یُسمح ألعضاء ھیئة التدریس في الجامعات الرسمیة بالجمع بین ما یتقاضونھ في جامعاتھم 
ّقاعد ا ، ٢٠١٠لسنة ) ١٦(وصدر ھذا التعدیل بموجب قانون مؤقت رقم ). لمدنيّ وبین راتب الت

  .٨/٦/٢٠١٠تاریخ ) ٥٠٣٦(المنشور في الجریدة الرسمیة رقم 
ً لرؤساء الجامعات وأعضاء ھیئة التدریس مّمن شغلوا منصب وزیر ُّصلت ھذه المادة تفصیال ، لقد ف

ألّن المادة نصت على ، ھیئة التدریسإلتاحة الفرصة لھم للجمع بین راتب التقاعد وراتب عضو 
وغاب عن ذھن المشّرع ، الجمع في راتب التقاعد المدنّي بنّص صریح واستثنت المتقاعد العسكريّ 

ّھ تغافل عن وجود مئات من أعضاء ھیئة التدریس من المتقاعدین غیر الوزراء مثل المعلمین  أو أن
فتحملت موازنة ، إنھاء مدة التقاعد في الدولة وموظفي القطاع العام الذین عینوا في الجامعات بعد

ً على إرھاق موازنة الدولة، الدولة المالیین بسبب ھذا الجمع ً قائما ومّما ، وما زال ھذا العبء ماثال
ً أّن العسكریین المتقاعدین العاملین في الجامعات ثاروا على استثنائھم من ھذا النصّ  ، زاد األمر سوءا

ین أتاح لھم الجمع بین الراتب التقاعدي وراتب عضو ھیئة التدریس في وأجري تعدیل في القوان
  .فتضاعفت فاتورة االستحقاق على الموازنة بسبب الجمع، الجامعات الرسمیة

/ ٢١(م أقّر ھذا التعدیل في المادة ٢٠١٨لسنة ) ١٨(األمر المؤسف أّن قانون الجامعات األردنیة رقم 
ورد في أي تشریع آخر، یُسمح ألعضاء ھیئة التدریس في  على الرغم مما( التي تنّص على) أ

ففتح باب الجمع على مصراعیھ ) الجامعات بالجمع بین ما یتقاضونھ في جامعاتھم ورواتبھم التقاعدیّة
ّف موازنة ، للعسكریین والمدنیین من أعضاء ھیئة التدریس في الجامعات الحكومیة والخاصة وھذ یكل

ً بنسبة ،الدولة المالیین وما زال من قانون ) ب/ ٢٢(مع نص المادة % ١٠٠وھو نص یتناقض كلیا
على الّرغم مّما ورد في أي قانون أو نظام آخر ال :(التقاعد المدني وتعدیالتھ التي تنّص على ما یلي

ّقاعد الذي یتقاضاه أي شخص  عن خدمتھ في ) مدنیا كان أم عسكریا (یجوز الجمع بین راتب الت
وبین راتب أیة وظیفة في ھذه الحكومة أو في أي مجلس أو سلطة او مؤسسة الحكومة األردنیة 

  ...).رسمیة أو بلدیة أو دائرة أوقاف أو أي ھیئة رسمیة أخرى تابعة لھا 
ولم سكت خبراء ، ال نعرف أین كان دیوان التشریع والرأي وفحول القانون عن ھذا التناقض

صادیة في الحكومات المتعاقبة عن ھدر المالیین في وأساطین الملفات االقت، االقتصاد والمحاسبة
، ناھیك عن غیاب العدالة بین المواطنین بسبب ھذا القانون، موازنة الدولة بسبب قانون غیر شرعيّ 

  جفرا نیوز

 مقاالت
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فبأي حّق یحّل ألعضاء ھیئة التدریس الجمع بین الراتب التقاعدي وراتب العمل وھم من أعلى الفئات 
بقیة المتقاعدین الذین یعملون في الوزارات والمؤسسات العامة في ویُحّرم ذلك على ، في الرواتب

بل ویُحّرم الجمع على الموظفین اإلداریین والفنیین في الجامعات نفسھا ویحصره في أعضاء ، الدولة
  .ھیئة التدریس 

وثّمة حلقة ثالثة في مسألة الراتب التقاعدي لعضو ھیئة التدریس ال نعرف كیف تتعامل معھا 
ً من الضمان مؤسسا ً تقاعدیّا ت الّدولة وھي أّن عضو ھیئة التدبیس عند بلوغھ سن الستین یستحق راتبا

ویسمح لھ النظام بالعمل لحین بلوغ سن السبعین في ، االجتماعي إذا استوفى شرط مدة الخدمة
ً في ، جامعتھ ً سیجمع بین الراتب المستحق لھ بصفتھ عامال ، الجامعةوفي ھذه الحالة إذا كان متقاعدا

في حین أّن ھناك أعضاء ھیئة التدریس ، وبین وراتب الضمان، وبین الراتب التقاعدي من الحكومة
ّھم الدستوري في العمل   . یقبعون في خنادق البطالة ساخطون على الدولة یستجدون حق

ن بالحوكمة إّن ھذا الھدر في المال العام لم یخطر على بال معّدي االستراتیجیات الوطنیّة وھم یتبجحو
ولم یأخذ أحد بالحسبان أّن ھذا ، ویتفاخرون بتطویر األنظمة والتشریعات، الرشیدة وتطویر الحاكمیّة

وھو عبء في النھایة على جیب المواطن الذي یُنفق على ، مدخل الستنزاف موازنة الدولة المتھالكة
  .الدولة
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  ..إضاءة على التعلیم العالي

  
  طایل الضامن

  
ر قائمة القبول الموحد في الجامعات الرسمیة أمس، ال بد من تسلیط الضوء بھذه بمناسبة صدو

  ..العجالة على ما یعانیھ قطاع التعلیم العالي من صعوبات كثیرة ومشكالت تحتاج إلى حلول عاجلة
  

ً على  علینا أن نعترف أن غالبیة الجامعات الرسمیة تئن من أزمات مالیة متفاقمة، مما انعكس سلبا
  !.المخرجات التعلیمیة، بل إن بعضھا استدان القروض لتغطیة رواتب كوادرھا الشھریة بعض

لم نعد نتفاجأ بوجود بعض خریجي اللغة االنجلیزیة الیستطیعون التحدث بھا، وأن بعض خریجي 
  .اللغة العربیة یخطئون في كتابة اإلمالء، عدا عن رداءة مخرجات بعض التخصصات االخرى

  
كثیرة من خریجي مختلف التخصصات ال یتقنون كتابة العربیة بقواعدھا  السلیمة،  كما أن أعدادا

فكثیر من المؤسسات بدأت ترفض طلبات تعیین الخریجین لضعفھم في اللغتین العربیة واالنجلیزیة، 
في جلسة غیر رسمیة مع مجموعة من أساتذة إحدى الجامعات . وافتقارھم إلى كثیر من المھارات

ً عن أسباب رداءة مخرجات التعلیم العالي، ولماذا یسمح لطالب ال الرسمیة ال عریقة، طرحت سؤاال
ً على تخصصھ؟، فكانت االجابة  یستطیع اتقان اللغة العربیة التخرج من الجامعة أو غیر مطلع جیدا

ً، والكثیر من االساتذة یستجیبون»أن ً كبیرا  الضغوطات االجتماعیة والجاھات والواسطات تلعب دورا
، ویعزون المشكلة إلى ثقافة المجتمع األردني، باالضافة الى تدھور التعلیم المدرسي، إذ یصل »لھا

  .!الطالب إلى الجامعة دون تأسیس في اللغتین العربیة واالنجلیزیة فضال عن العلوم االخرى
  

ما ینجح كما یضاف إلى مشكالت التعلیم العالي الكثیرة، ضعف بعض كوادر الھیئات التدریسیة، فك
بعض الطلبة إكراما لفالن ولوجھ عالن، ینطبق الحال على بعض الكوادر التدریسیة التي ُعیّنت 

  !..بالواسطة وتخرجت من جامعات ال تكاد ترتقي لمستوى الجامعات
ً لكل جدید في  ً وابقائھ مواكبا كما أن اجراءات ترقیة االستاذ الجامعي التي تھدف الى متابعتھ أكادیمیا

من خالل كتابة االبحاث بواسطة الغیر، والنشر في مجالت علمیة » البعض»احتال علیھا تخصصھ،
 محكمة في جامعات تعاني أزمات مالیة تقبل النشر السریع مقابل مبلغ مالي

 
بل األمور تدھورت أكثر من ذلك، فقد سمعت معلومة أن ھناك الكثیر من المكتبات المحیطة ببعض 

مع أساتذة جامعیین لكتابة األبحاث العلمیة بمختلف التخصصات مقابل  الجامعات الرسمیة تتعاون
  !..!.اسعار مختلفة حسب نوعیة البحث والمجلة المراد النشر فیھا، وأن كان بتعدیالت او بدونھ

  
فأردت التأكد بنفسي، وذھبت إلى بعض تلك المكتبات وسألت عن األمر، فكانت المفاجأة أكبر مما 

صحاب تلك المكتبات یقدمون خدمات كتابة رسائل الماجستیر والدكتوراة، سمعت، اذ أن بعض أ
ومعظم ھذه المكتبات ال تتورع في اإلعالن عن ذلك صراحة من خالل كتابة ذلك ضمن خدماتھا 

  .!.على لوحاتھا اإلعالنیة، واألسعار قد تصل إلى ألفي دینار أو أكثر حسب الطلب
والمدرس والمحتوى، مما یستدعي من الجھات المسؤولة ھذه بعض المشكالت المتعلقة بالطالب 

ضرورة إعادة النظر في آلیة التعلیم العالي واجراءات الترقیة، وطبیعة المحتوى المدرسي للطلبة، 
  .للنھوض بھذا القطاع الحیوي

  ١١:الرأي ص
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 اعالنات

 ١٨: الغد ص – ٣٣:الرأي ص
  



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة عــــة األردنــالجـــــــام       
  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 
31 

.  
  

  
  
  
  عرجان- »أم حامد«سارة عبداهللا القواسمي  -
  
  
  خلدا –شفیقة عودة خلیل فاخوري  -
  
  
  الصویفیة –سعد فوزي یوسف الخیري  -
  
  
  الفحیص –عائده جمیل یوسف المتاروه الحجازین  -
  
  
  جمعیة النبر التعاونیة –منتصر عبد الحمید سلیمان بركات  -

  
»رحمھم هللا«

 وفیات

 الرأي 
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قرشا من الطلبة بعد عدم (  ١٢٠( اصحاب الحافالت الناقلة لطلبة الجامعات عادوا الستیفاء مبلغ 
  ستحقاتھم من ھیئة تنظیم النقل البري منذ ثالثة اشھرتسلمھم م

  
في محافظات عدة ما » الفت«مراكز التدریب المتخصصة بتنمیة الموارد البشریة انتشرت بشكل 

  اثار تساؤالت مراقبین ومواطنین حول معاییر ترخیصھا ومدى الفائدة المحققة منھا للمجتمع
  

لوسائل اإلعالم حول برنامج التعویضات البیئیة المقر من  وزارة البیئة تمتنع عن اإلدالء بتصریحات
  ملیون دینار قبل  ١٦٠األمم المتحدة لصالح تحسین البیئة البریة في البادیة األردنیة بقیمة وصلت إلى 

  سنوات

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
  



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة عــــة األردنــالجـــــــام       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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بھذه ". دعم تطویر القضاء األردني"تختتم وزارة العدل بعد غد األربعاء المشروع األوروبي 
رعى وزیر العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة حفال ختامیا للمشروع في فندق المناسبة ی

  .الندمارك بعمان
  

المنسق الحكومي لحقوق االنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة یشارك بإدارة الجلسات الختامیة 
الشھر  ٢٩ -  ٢٥الذي ینعقد في تونس، خالل الفترة "  الیوم الدولي للسالم"والتوصیات لمؤتمر 

كما یشارك في الجلسة الدولیة حول حقوق اإلنسان والمنتدى الدولي التاسع للمنظمات غیر . الحالي
  .الحكومیة والشریكة الرسمیة للیونسكو

  
تنظم السبت المقبل مؤتمرا شعبیا " إلسقاط اتفاقیة الغاز مع الكیان الصھیوني"الحملة الوطنیة 

لنقابات المھنیة، ویشارك بھ نقابیون وحزبیون ونواب وفاعلیات مناھضا التفاقیة الغاز، في مجمع ا
  .شعبیة وسیاسیة

  
نقابة المھندسین تنظم مساء الیوم ملتقى وطنیا بمجمع النقابات المھنیة حول تأجیر أراضي الباقورة 
والغمر إلسرائیل، ورفض تجدید عقد ایجارھا للكیان الصھیوني، ویتحدث فیھا نقیب المھندسین أحمد 

  .ابراھیم الطراونة والنائب صالح العرموطي وآخرون. مارة الزعبي ورئیس مجلس النقباء دس
  

حكومة الرزاز ومشروع قانون "ینظم حزب الوحدة الشعبیة مساء غد الثالثاء ندوة في مقره بعنوان 
فة ، یتحدث فیھا الخبیر االقتصادي خالد الزبیدي والزمیل الصحفي جھاد المنسي، اضا"ضریبة الدخل

  .سعید ذیاب. الى أمین عام الحزب د
  
ِْكِر العربـي مساء بعد " التحـدیث الیاباني وخلفیاتھ" سیكون موضوع محاضرة یستضیفھا منتدى الف

غد االربعاء ویتحدث فیھا االختصاصي في التاریخ السیاسي والدبلوماسي للیابان البروفسور إیوكیبھ 
 .كاوروه

 زواریب الغد
  


