
  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة ألردنــالجـــــــامعــــة ا       
  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 
1 

 
 
 
 

 
 
  
  
 
 
  
  

  
  
  

  الجامعـــــة األردنیــــة
  

  
  
  

  اإلعالم والعالقات العامة  دائرة
  

  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ٢٧/٨/٢٠١٨:التاریخ                                                      الثنینا: الیوم   



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة ألردنــالجـــــــامعــــة ا       
  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 
2 

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                 
 ـــــوضـــــوعالمــــــ                                  

  
 الصفحة

   أخبار الجامعة
الجامعة "حالة مرضیة راجعت طوارئ ) ١٣٤٨(

  خالل العید" األردنیة
٣ 

مرشحون لرئاسة الجامعة األردنیة یرفعون رسالة 
  )أسماء(اعتراض إلى رئیس الوزراء 

٤ 

على طاولة مجلس التعلیم العالي " االردنیة"تعیین رئیس 
  الثالثاء

٥ 

   ة ومحلیةشؤون جامعی
  ٦  دینار مكافأة للعاملین فیھا ١٠٠الجامعة الھاشمیة تصرف 

على أقسام التاریخ في الجامعات عدم االنشغال : العبادي
  بالسجالت األجنبیة عن الوثیقة األردنیة

٧  

  ٩  ال تمدید لتقدیم طلبات االلتحاق بالجامعات
  ١٠  نصف تخصصات الجامعات الرسمیة راكدة وثلثھا مشبع

    االتمق
  ١٣  بسام العموش. د/أنقذوا الجامعة األردنیة

  ١٤  الوفیات
  ١٧- ١٥  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 

 الیومي
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  خالل العید" الجامعة األردنیة"حالة مرضیة راجعت طوارئ ) ١٣٤٨(
   
  
  
مستشفى  حالة مرضیة راجعت طوارئ) ١٣٤٨(كشف مدیر عام مستشفى الجامعة األردنیة عبد العزیز الزیادات ان  

  .الجامعة األردنیة خالل عطلة عید االضحى
  

وثّمن الزیادات جھود الكوادر العاملة  أثناء عطلة العید في تقدیم مختلف الخدمات الطبیة والعالجیة المطلوبة حیث 
حالة مرضیة تنوعت بین األطفال والجراحة ) ١٣٤٨(راجع قسم الطوارئ في المستشفى خالل عطلة عید األضحى 

حالة، كما أجریت في المستشفى ) ٢٠٣(دة، والباطنیة وبلغت حاالت الدخول إلى أقسام المستشفى المختلفة والوال
  .حالة غسیل كلى) ١٢١(حالة والدة فیما تم إجراء ) ٤٠(عملیة جراحیة وتم إجراء) ٦١(
  

ة وإداریة ومساندة من جھة اخرى تبادلت أســرة المستشفى  بكافة شرائحھا وكوادرھا العاملة من طبیة وتمریضی
  . التھاني بمناسبة عید األضحى المبارك

  
ً على ما یجسده ھذا اللقاء من  وأعرب الزیادات عن سعادتھ بااللتقاء بأسرة الُمستشفى والكوادر العاملة فیھ، مؤكدا

ود في تقدیم تعمیق للعالقات االجتماعیة وإدامة التواصل بین أسرة المستشفى وتوحید الجھود لتحقیق التكامل المنش
  .الخدمات الطبیة والعالجیة للمراجعین

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 أخبار الجامعة

  الحقیقة الدولیة/الكترونيالدستور 
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  )أسماء(مرشحون لرئاسة الجامعة األردنیة یرفعون رسالة اعتراض إلى رئیس الوزراء 

  
  
  
   

اعترض عدد من االساتذة المرشحین لرئاسة الجامعة االردنیة على إجراءات مجلس امناء الجامعة  -مدار الساعة 
  .نیة في اختیار رئیس الجامعةاالرد

  
ً صورة عن الرسالة   :وطالبوا في رسالة الى رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، بتصویب االختالالت، وتالیا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٣:األنباط ص/عمون/سرایا/مدار الساعة
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  على طاولة مجلس التعلیم العالي الثالثاء" االردنیة"تعیین رئیس 

  
   
  
  
   

التعلیم العالي الدكتور عادل الطویسي إن المجلس سیجتمع  قال وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي، رئیس مجلي
  .صباح الثالثاء للنظر بتطورات تعیین رئیسا للجامعة األردنیة

امور سیدرسھا المجلس في ھذا الخصوص خالل االجتماع، اولھا رد مجلس امناء الجامعة  ٣وكشف الطویسي عن 
  .المتخذة لتنسیب اسماء المرشحین للرئاسة األردنیة على تقریر لجنة التأكد من سالمة االجراءات

كما سیبحث المجلس في قرار مجلس االمناء عدم قبول تراجع الدكتور عالء البكري عن االنسحاب من قائمة 
المرشحین، والذي كان تقدم بطلب للتراجع عن انسحبھ قبل العید ، وأكد الطویسي أن المجلس سیدرس التنسیب باسم 

  .رشحھ مجلس االمناء لیكون الدكتور خالد السالم بدیل عن البكري والذي
وكان مجلس التعلیم العالي قرر رد قائمة مجلس امناء الجامعة األردنیة بعد تشكیل لجنة للتحقق من سالمة االجراءات 

  .المتخذة
لبكري، بعد ونسب مجلس االمناء بأسم الدكتور خالد السالم لمنصب رئاسة الجامعة، بدال من المنسحب الدكتور عالء ا

.رد مجلس التعلیم العالي للقائمة السابقة، مع االبقاء على اسمي الدكتورین عبدالكریم القضاة، ومروان عبیدات

  ٩:ص الدستور/جفرا نیوز
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  دینار مكافأة للعاملین فیھا ١٠٠الجامعة الھاشمیة تصرف 
    

َر رئیس الجامعة الھاشمیة الدكتور كمال الدین بني ھاني صرف مكافأة مالیة للع َرَّ املین في الجامعة ق
  . دینار وذلك بمناسبة عید األضحى المبارك) ١٠٠(من أكادیمیین وإداریین بقیمة 

  
وتأتي ھذه المكافأة استجابة للتوجھات الملكیة السامیة في التخفیف من األعباء المالیة التي یتحملھا 

جامعة وتقدیًرا لجھودھم المواطن خاصة مع فترة العید وبدء دوام المدارس، وتحفیًزا للعاملین في ال
  .في تقدم الجامعة وتطورھا

  
وأعلن رئیس الجامعة عن صرف المكافأة خالل حفل تبادل التھاني بمناسبة عید األضحى المبارك 
مقدًما التھنئة والتبریك إلى جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسین المعظم واألسرة األردنیة وأسرة 

ً ع. الجامعة الھاشمیة ن أملھ في أن یعید هللا سبحانھ وتعالى ھذه المناسبة المباركة على األمتین معربا
  . العربیة واإلسالمیة بالخیر والبركات

  
وقال إن ھذه المناسبة اقتصرت على تقبل السالم وذلك استذكارا لشھداء الواجب من أبنائنا الُغّر 

الجیش العربي، واألجھزة - األردنیة المیامین شھداء الواجب الوطني المقدس شھداء القوات المسلحة 
  .األمنیة في الدفاع عن أمن األردن واستقراره

  
ا واحًدا خلف  ً وأضاف رئیس الجامعة أن األردن سیبقى وطن األمن واالستقرار والسالم، وسنبقى صف

  .القیادة الھاشمیة الحكیمة في التصدي لكل شر یطاول أبناء المجتمع األردني الواحد
  
  
  
  
  
  
  

 شؤون جامعیة ومحلیة

  عمون
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   على أقسام التاریخ في الجامعات عدم االنشغال بالسجالت األجنبیة عن الوثیقة األردنیة: ديلعباا
  

قال المدیر األسبق لدائرة المكتبة الوطنیة الخبیر المعلوماتي محمد یونس العبادي إّن االھتمام بالوثیقة 
ً ، فحتى بعد تأسیس دائرة المكتبة الوطنیة عام  بقائھا على شكل مدیریة، و 1977الوطنیة بدأ متأخرا

ً عن غیاب اھتمامھا بدورھا المنوط  إال أنھا كانت تفتقر للبنى التحتیة التي تساعدھا بأعمالھا، فضال
حیث صدر أول نظام لھا، والذي جعل منھا دائرة مستقلة لتضطلع  ١٩٩٤بھا، وبقیت تعاني عام 

   .بمھامھا بجمع الوثائق وحظھا وأرشفتھا وتوفیرھا للباحثین
  

وشرح، في محاضرة لھ في المركز المسكوني، أّن الوثیقة الوطنیة كانت اصطدمت بغیاب قانون 
إلى ) أو تأخر صدور القانون( یحافظ على الوثائق، فكانت الوثیقة، وأدى غیاب الحمایة القانونیة 

ً عن احتفاظ كثیر من الموظفین العمومیین بوثائق است خدموھا إتالف وضیاع كثیر من الوثائق، فضال
ألغراض شخصیة ككتابة المذكرات أو غیرھا وإلى ضیاع جزء كبیر من أرشیفنا الوطني الوثائقي، 
ً عن أّن بعض الموظفین العمومیین قاموا باصطحاب ھذه الوثائق لبیوتھم، لعدم وجود دواوین  فضال

أو انھاء في الدوائر، مما أدى إلى احتفاظ الموظفین باألوراق في بیوتھم خاصة بعد تقاعدھم 
خدماتھم، مما جعل التقدیرات تظھر أن أكثر الوثائق الوطنیة موجودة بحوزة أفراد وغیر محفوظة 
بدائرة المكتبة الوطنیة، حیث ھي معرضة للتلف والضیاع، وھناك كثیرون ال یفصحون أو ال 

قادر الحداد، أن ورأى، في محاضرة قدمھ فیھا الباحث عبدال .یدركون القیمة التاریخیة للوثیقة الوطنیة
انحراف الجامعات التي احتوت أقسام تاریخ عن أداء دورھا الوطني وانشغالھا بسجالت عثمانیة أو 
وثائق بریطانیة أو عدم إدراكھا لكیفیة تحلیل الوثیقة ونقدھا ومقارنتھا مع فترتھا الزمنیة أدى إلى 

 ضعف واضح لدى طلبة التاریخ أو خریجیھ بأھمیة الوثیقة الوطنیة
 
وقد تم تغییب الوثیقة الوطنیة في الدراسات األكادیمیة والكتب التاریخیة الوطنیة، : وأضاف العبادي .

ً أّن الدیوان الملكي العامر ورئاسة  وأخذت الوثیقة األجنبیة مركز الریادة على الوثیقة الوطنیة، مؤكدا
الوثائق الوطنیة، وقال إّن الوزراء والقوات المسلحة ھما المؤسسات الثالث اللواتي حافظت على 

سجل ھذه المؤسسات محفوظ وتم تسلیم بعض ھذه الوثائق صور وأصلیة لدائرة المكتبة الوطنیة، أما 
جل مؤسساتنا األخرى فھي لألسف بال ذاكرة لكن الكتب التي كانت تصدر عن ھذه الدوائر 

على : قیة الوثائق تم العباديوالمؤسسات تحفظ إما برئاسة الوزراء والدیوان الملكي، في حین أّن ب
أقسام التاریخ في الجامعات عدم االنشغال بالسجالت األجنبیة عن الوثیقة األردنیة اتالفھا أو تسربھا 

ً عرف الوثیقة بأنھا المكتوبة بخط الید أو  .إلى بیوت موظفین عمومیین سابقین وقال إّن القانون أردنیا
ً أو بطر یقة أخرى أو المطبوعة على ورق مشمع وناسخ أو أشرطة المطبوعة أو المخزنة الكترونیا

   .أوأفالم أومخططات أو الخرائط) شمسیة(تسجیل وصور فوتغرافیة 
  

كما عرف القانون الوثیقة الوطنیة بأنھا كل وثیقة تتناول تاریخ األردن من النواحي كافة، أو تعبر عن 
ردني، وتشمل الوثیقة الوطنیة العامة أو التراث الشعبي والقیم والممارسات التي تسود المجتمع األ

وفرق القانون بین الوثیقة الوطنیة العامة والخاصة، بحیث عرف األولى بأنھا أي وثیقة  .الخاصة
وطنیة وضعت أثناء ممارسة أي عمل من أعمال الدولة ومؤسساتھا وھیئاتھا أو أي شخص اعتباري 

المقصود ( ذات طابع وطني اقتنتھا الدائرة  عام أو أي جھة عامة أو أي موظف عام أو أي وثیقة
بینما  .أو أي من األشخاص والجھات المذكورین عن طریق الھبة والوصیة والشرع) المكتبة الوطنیة

عرف الوثیقة الخاصة، أي وثیقة لھا صلة بالمصلحة العامة الوطنیة، لما توفره من قیمة للتاریخ 
ً للدولة  .الوطني، وتكون مملوكة لألشخاص ملكیة خاصة واعتبر القانون األردني، الوثیقة العامة ملكا

بغض النظر عن نشأتھا أو مكان وجودھا، وال یجوز الحجز علیھا والتصرف بھا، ویلتزم من یحوز 

  ٢٩:الرأي ص
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كما نص القانون على أنھ ال یجوز إخراج أي  .وثیقة وطنیة عامة أن یسلمھا لدائرة المكتبة الوطنیة
نسخة أصلیة منھا إلى خارج المملكة، كما ال یجوز إخراج أي صورة وثیقة وطنیة عامة أصلیة أو 

وأوضح العبادي أّن الوثیقة الوطنیة األصلیة یُمنع  .عن الوثیقة العامة إال بقرار خطي من وزیر الثقافة
ً من المصادر المھمة لكتابة  ً إخراجھا إلى خارج المملكة؛ فالوثیقة التاریخیة تعتبر مصدرا ً باتا منعا

ریخ، وقد قیل إن الوثیقة لسان التاریخ، فال تاریخ بال وثیقة، فكلمة تاریخ مشتقة من الكلمة التا
بمعنى التعلم وتطورت وأصبحت ماضي اإلنسانیة، وباأللمانیة كلمة تاریخ ھي " ھستوریا"اإلغریقیة 

 قھوالوثیقة لذلك ھي الشاھد الذي یتم استدعاؤه، للتحقق من الحدث وتوثی. الشيء الذي حدث
 
 - على أقسام التاریخ في الجامعات عدم االنشغال بالسجالت األجنبیة عن الوثیقة األردنیة : العبادي .

أھم أنواع المصادر التاریخیة التي یعتمد : صحیفة وأكد العبادي أّن أھمیة الوثائق تبرز في كونھا
رتھا لتوثیق التطورات علیھا المؤرخ، باإلضافة إلى أنھا تثبت ھویة المجتمع، باإلضافة إلى مقد

والوثیقة تمثل ماضي األمة وأداة  .اإلداریة واالقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة للدولة ومؤسساتھا
عملھا في حاضرھا ومستقبلھا، إذ أن النصوص المكتوبة في الوثائق والمخطوطات ھي القاعدة 

ھ بدون الوثائق وأشكالھا المختلفة وقال إنّ  .األصلیة التي ترتكز علیھا بنیة كل أمة، وذاكرة الشعوب
والمخطوطات ال یمكن كتابة التاریخ، وأي تاریخ یكتب في غیاب الوثائق والمخطوطات تاریخ 

 ینقصھ الكثیر من الحقائق
 
وتعد الوثیقة المادة الوحیدة التي تعكس صورة الماضي بكل ما فیھ مما جعلھا مرجع البحث العلمي  .

تمد في األساس على المعلومات التي تحملھا، والحقیقة التي ال یرقى الرصین، وأصبحت أھمیتھا تع
إلیھا الشك ھي أن الوثیقة تعد المعین الذي یستمد منھ الباحث مصادره التي یركز علیھا في دراساتھ 

ونوه العبادي بأنھ حین تنعدم الوثائق أو یتعذر  .وأبحاثھ ویؤكد على جوھرھا وتمده بالحقائق الصائبة
فعلى المؤرخ أن یصمت، فالمؤرخ بال وثیقة في رحاب التاریخ كالقاضي ینظر قضیة في وجودھا 

ّنا إذا كنا نعني بمفھوم  .محكمة تغیب عنھا شھود الدفاع واالدعاء وكان قدم العبادي لمحاضرتھ بأن
ة المكتبة الحفاظ على المعلومات منذ القدم، فإّن فكرة االھتمام بالوثائق ھي قریبة العھد، فعبار

االنفجار الوثائقي التي أبصرت النور منذ سبعینات القرن الماضي، وظھور اتجاه قوي الستخدام 
المصادر المستخدمة بالمكتبات یدلل على ذلك، بدلیل التحول من الحفاظ على الوثائق إلى االنتفاع 

   .بھا
  

ؤسسة الدولیة للمراجع حین تحولت الم ١٩٣١وقال إّن االھتمام بالوثائق ھذا أول ما ظھر بفرنسا عام 
والفھارس إلى المؤسسة الوثائقیة الدولیة، وكان لھذا االسم مغزًى، إذ یعبر عن األھمیة التي اكتسبتھا 

االتحاد الفرنسي " الوثائق بالعالم، لیشھد العام التالي والدة أول منظمة دولیة للوثائق تحت مسمى 
تطور تقني لآلآلت المعنیة بقراءة وحفظ ، حیث التطور المؤسسي رافقھ "للمنظمات الوثائقیة

في الوالیات  ١٩٤٠واسترجاع واستعمال الوثائق، واسترجاع بیاناتھا، وحیث یعبر عنھ ما حدث عام 
على أقسام التاریخ في : العبادي .المتحدة، التي باتت تستخدم آآلت فوتغرافیة تعمل على حفظ الوثائق

ة عن الوثیقة األردنیة وبعد الحقبة التي تلت الحرب الجامعات عدم االنشغال بالسجالت األجنبی
المؤتمر الدولي  ١٩٤٩عام " الیونسكو"العالمیة الثانیة، ازدھرت العلوم والتقنیات الوثائقیة، إذ رعت 

ً حول استخدام اآلآلت للمحافظة على الوثائق ً وبحوثا  لتحلیل الوثائق ونشرت خاللھ شروحا
تصف القرن الماضي باالھتمام بالوثیقة وطرق تحلیلھا وتركیبھا كما بدأت مراكز أمریكیة بعد من 

وبرزت بفرنسا بتلك الفترة المؤسسة الوطنیة لتقنیة . وأوعیة معلومات جدیدة للمحافظة على الوثیقة
وتعني یعلم، ولكن ھناك  doke مشتقة من األصل الالتیني Document الوثائق، كما أّن كلمة وثیقة

  .تعاریف كثیرة لھا
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  ال تمدید لتقدیم طلبات االلتحاق بالجامعات
أكدت مدیرة وحدة تنسیق القبول الموحد خولة عوض عدم تمدید فترة تقدیم طلبات االلتحاق 

  . بالجامعات الرسمیة للبكالوریوس، ضمن البرنامج العادي والتي تنتهي منتصف اللیلة
  

وبلغ مجموع الطلبات اإللكترونیة المقدمة للوحدة منذ بدء فترة تقدیم الطلبات في الثالث عشر من 
، التي توقعت أن یبدأ "الغد"طلب، وفق تصریح عوض لـ ٤٠٤٠٠الشهر الحالي وحتى عصر أمس 

  . موعد تقدیم طلبات التجسیر، نهایة األسبوع الحالي
  

ن عدد الطلبة المقبولین بالجامعات األردنیة الرسمیة للعام وكان مجلس التعلیم العالي؛ قرر أن یكو 
طالبًا وطالبة، بینما نسبت الجامعات الرسمیة بقبول  ٣٢٤٨٢للبكالوریوس  ٢٠١٨/٢٠١٩الجامعي 
، فیما اوصت هیئة اعتماد مؤسسات التعلیم ٢٠١٨/٢٠١٩في بدایة الفصل الدراسي األول  ٣٩٢٨١

نسب بها من الجامعات الرسمیة لتصبح العالي وضمان جودتها، بتخفیض األع   . ٣١٦٨٣داد المُ
  

للدورة " التوجیهي"ویبلغ عدد من یحق لهم تقدیم الطلبات من الناجحین في امتحان الثانویة العامة 
، )فأعلى%  ٦٥( ٩١٠طالبة وطالبا، من الحاصلین على معدالت أكثر من  ٣٢٦٣٣الصیفیة 

من  ٣٤٠٢٦غیر أردني وشهادات اجنبیة، إذ سیتمكن  " توجیهي"باإلضافة لطلبة سنوات سابقة و
بسوق  ١٠٤٩٠للدورة الصیفیة من االلتحاق بمؤسسات التعلیم العالي، و" التوجیهي"الناجحین في 

  .العمل
  

مقعدا مخصصا لهم  ١٥٠كما رجحت عوض الشروع باستقبال طلبات ابناء األردنیات لتتنافس على 
  .العادي، عقب إعالن قائمة القبول الموحدفي الجامعات الرسمیة ضمن البرنامج 

  ١:الدستور ص/١:الغد ص/عمون
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  صف تخصصات الجامعات الرسمیة راكدة وثلثها مشبعن
  

عدم " التوجیهي"تختصر رسالة ساخرة یكثر تداولها بعد ظهور نتائج امتحان شهادة الثانویة العامة 
  .مواءمة التخصصات الجامعیة الحتیاجات سوق العمل

امتحان التوجیهي، وتؤكد لهم أن زمالءهم الناجحین سینضمون  الرسالة تواسي الطالب الراسبین في
  .مثلهم إلى صفوف البطالة، لكن بعد أربع سنوات عندما ینهون دراستهم الجامعیة

حقیقة مرة یؤكدها أن من بین كل ستة تخصصات تدرسها الجامعات الرسمیة هناك تخصص واحد 
على مؤشرات العرض " السبیل"یل أجرته مطلوب وفق تصنیفات دیوان الخدمة المدنیة، حسب تحل

  .والطلب للتخصصات العلمیة الصادرة عن دیوان الخدمة
بالمائة من التخصصات الجامعیة بالمتوسط وبأنها مطلوبة في  ١٧وصنف دیوان الخدمة المدنیة 

  .محافظات المملكة
متقدما  ٢٠له  ویعتبر دیوان الخدمة تخصصا ما بأنه مطلوب في محافظة إذا بلغ عدد المتقدمین

  .بالمائة ١٠٠في المائة و ٤٠فأكثر، وكانت نسبة التعیین بین المتقدمین تتراوح بین 
بأنها راكدة في محافظات ) بالمائة ٤٥.٣(بینما اعتبر الدیوان قرابة نصف التخصصات الجامعیة 

  .المملكة
یندر الطلب علیه، أو ویصنف دیوان الخدمة تخصصا ما بأنه راكد إذا لم یطلب للتعیین نهائیا، أو 

متقدم  ٢٠٠متقدما و ٥٠بالمائة، وعدد المتقدمین یتراوح بین  ١تكون نسبة التعیین علیه أقل من 
  .حسب عدد سكان المحافظة

  .فیما صنف الدیوان أكثر من ثلث التخصصات الجامعیة بأنها مشبعة، وفق تصنیفات الدیوان
 ١٥بالمائة و ١تراوحت نسبة التعیین علیه بین  ویعتبر الدیوان تخصصا جامعیا ما بأنه مشبع إذا

  .متقدم، حسب عدد سكان المحافظة ٢٠٠متقدما و ٢٠بالمائة، وكان عدد المتقدمین بین 
ویكشف التحلیل صعوبات كبیرة أمام اإلناث مقارنة بالذكور في اختیار تخصص مطلوب، وفق 

  .مؤشرات دیوان الخدمة المدنیة
تخصصًا تدرسه طالبات الجامعات یكون هناك بالمتوسط  ٢٥ن بین كل ووفقا لتلك المؤشرات، فإن م

  .تخصص واحد مطلوب في محافظات المملكة للتعیین علیه في وظائف القطاع العام
الطب، والصیدلة، والتمریض والقبالة، وعلوم السمع : وتكاد تنحصر تخصصات اإلناث المطلوبة بـ

اعي، والهندسة المیكانیكیة، والبصریات، واألطراف والنطق، واإلسعاف والطوارئ، والتصویر إشع
  .االصطناعیة

  ٣:السبیل ص
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بتصنیفها بأنها راكدة، وأكثر ) بالمائة ٥٧.٧(بینما ینتهي الحال بأكثر من نصف تخصصات اإلناث 
  .بأنها مشبعة) بالمائة ٣٨.٤(من ثلثها 

ثالث متقاربة، على أن الذكور أفضل حاًال بكثیر من اإلناث؛ إذ انقسمت تخصصاتهم إلى ثالثة أ
  .بحسب تصنیفات دیوان الخدمة المدنیة

بالمائة من  ٣٧.١بالمائة من تخصصات الذكور بأنها مطلوبة، و ٢٩.٩وصنف دیوان الخدمة 
  .بالمائة من تخصصاتهم بأنها راكدة ٣٣تخصصاتهم بأنها مشبعة، و

ا دیوان الخدمة ، یصنفه)بالمائة ٥٢(المركز / ویظهر التحلیل أن نصف تخصصات جامعة البلقاء
المدنیة كتخصصات راكدة بالنسبة إلى الذكور، وما یقرب من نصفها اآلخر مشبعة، بینما ال تتجاوز 

  .بالمائة بالمتوسط ٥التخصصات المطلوبة للتعیین في القطاع العام 
وجاءت جامعة الحسین بن طالل بعد جامعة البلقاء في نسبة التخصصات الراكدة بالنسبة للذكور؛ إذ 

بالمائة من تخصصات جامعة الحسین بأنها تخصصات راكدة  ٤١نف دیوان الخدمة المدنیة ص
بالنسبة للذكور، لكن جامعة الحسین تفوقت على جامعة البلقاء بشكل واضح في التخصصات 

  .المطلوبة؛ إذ صنف الدیوان خمسها بأنها تخصصات مطلوبة بالنسبة إلى الذكور
لبیت والعلوم اإلسالمیة أقلها ركودا، وأكثرها مطلوبة، وفق بینما جاءت تخصصات جامعتي آل ا

  .تصنیفات دیوان الخدمة المدنیة
بأنها راكدة، وثلثها ) بالمائة ١٩(وصنف الدیوان نحو خمس تخصصات الذكور في جامعة آل البیت 

  .مطلوبة) بالمائة ٤٤(، بینما كانت نحو نصف التخصصات )بالمائة ٣٧(راكدة 
ات في المملكة فانقسمت تخصصاتها بالنسبة إلى الذكور أثالثا متساویة؛ إذ صنف أما أقدم الجامع

بالمائة  ٣٥بالمائة من تخصصات الجامعة األردنیة بأنها راكدة بالنسبة إلى الذكور، و ٣١الدیوان 
بالمائة من تخصصات الجامعة مطلوبة بالنسبة للذكور للتعیین في  ٣٤بأنها مشبعة، بینما كانت 

  .العامالقطاع 
وعلى النقیض من امتیاز تخصصاتها بالنسبة إلى الذكور، فإن جامعة العلوم اإلسالمیة تعد أول 

  .الجامعات في نسبة التخصصات الراكدة بالنسبة إلى اإلناث، حسب تصنیفات دیوان الخدمة المدنیة
النسبة إلى ویصنف دیوان الخدمة المدنیة ثلثي تخصصات جامعة العلوم اإلسالمیة بأنها راكدة ب

اإلناث، بینما یصنف الثلث األخیر بأنه مشبع، لتكون بذلك الجامعة الوحیدة التي لم یصنف أي من 
  .تخصصاتها على مستوى اإلناث بأنه مطلوب
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الیرموك، ومؤتة، واألردنیة بأنها راكدة على مستوى : وصنف الدیوان قرابة ثلثي تخصصات جامعات
صات بأنها مشبعة، فیما لم تتجاوز نسبة التخصصات اإلناث، بینما صنف نحو ثلث التخص

  .بالمائة بالمتوسط في أحسن األحوال ٥المطلوبة على مستوى اإلناث في هذه الجامعة نسبة 
وتظهر األرقام أن تخصصات جامعة العلوم والتكنولوجیا بالنسبة لإلناث كانت األفضل، مقارنة 

  .بغیرها من الجامعات الرسمیة
بالمائة من تخصصات جامعة العلوم والتكنولوجیا بأنها مطلوبة على  ١٥مة وصنف دیوان الخد

بأنها ) بالمائة ٤٦(مستوى اإلناث للتعیین في القطاع العام، بینما صنف نحو نصف التخصصات 
  .راكدة، وأكثر من ثلث التخصصات بأنها مشبعة

اكدة ومشعبة، تصبح ومع استمرار الجامعات الرسمیة بتخریج آالف الشبان سنویا بتخصصات ر 
سنوات الجامعات بالنسبة للكثیرین مجرد خطوة لتأجیل آالم البطالة لمدة أربع سنوات ال أكثر مع بقاء 

  .سیاسات القبول الجامعي على حالها
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  نقذوا الجامعة األردنیةأ
  

  بسام العموش. د
ب الواضح بمنصب رئیس الزلنا نحن أساتذة الجامعة األردنیة نعیش ومنذ عدد من السنوات التالع

الجامعة األردنیة حیث نزل علینا عدد من الرؤساء بالمظلة بأوامر كما یدعون من فوق مع ان جاللة 
  ) . من فوق ( الملك قد قال ال تسمعوا لمن یقول 

  
) الحك(على سیاسة ' تحول منصب الرئیس لعالم المقاوالت وشهدنا تعیینات بصفقات مشبوهة سیرا

لى رئاسة الجامعة من ال یستطیع ان یتقدم للجامعة كطالب الن معدله في الثانویة تو !! المتبادل 
لقد حقروا اساتذة الجامعة األم حیث تعج جامعتنا برتب األستاذیة ولكنهم وفق !! دون الستین 

المتنفذین ال یمألوون عیونهم وال یصلحون والصواب أنهم لیسوا على المقاس فهذا الموقع یفصل 
یقدم على طبق من ذهب لمن عنده عالقات ویتعهد بتنفیذ صفقات وقد رأینا بعضها على و ' تفصیال

  . أرض الواقع 
  

. الجامعة األردنیة تحتاح الى انقاذ فقد كفى ما كان من تالعب ومهازل وصفقات یندى لها الجبین 
تار الزمالء من لقد حدثت معالي وزیر التعلیم العالي وطالبته بإجراء انتخابات لهذا الموقع كي یخ

الطلبة یختارون قیادتهم ! وكأنهم مجموعة ال قیمة لها وال رأي ؟' من فوق ' یقودهم إذ كیف یأتیهم 
  .؟؟ ) !!جوزك وان راد اهللا ( بینما األساتذة ینطبق علیهم 

  
واذا تعذر هذا الحل الدیموقراطي فلنعد األمر للحكومة ولیس لمجلس األمناء لتختار شخصیة علمیة 

نعم لنعد األمر للحكومة . وقة ذات برنامج تنفیذي ینقذ الجامعة التي تحولت الى مدرسة كبیرة موث
حتى نرى نزاهتها التي تخضع للمراقبة والمساءلة أو هكذا أفترض ، فالجامعة األردنیة تاریخ وسمعة 

  .ومستقبل وال یجوز ان یكون التخبط سید الموقف 
  

 مقاالت

  السوسنة/سرایا/عمون
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  مرج الحمام – حیاة مصطفى محمود درویش -
  ش عبدااهللا غوشة –علي رمضان بلقز  -
  بعد عودة االهل –طارق زیاد راضي عناب  -
  
  
  
  
  
  

  رحمھم هللا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وفیات

  الرأي
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عشرات المقالع الحجریة في المفرق تمارس عملھا دون ترخیص ومخالفة اصال النظمة وقوانین 
خاطبت وزارة الداخلیة مرارا وتكرارا بخصوص القبض الھیئة .. ھیئة تنظیم قطاع الطاقة والمعادن

  .على اصحاب ھذه المقالع وایداعھم للقضاء
  

( براتب  "جیدكو"منصب جدید استحدث في المؤسسسة االردنیة لتطویر المشاریع االقتصادیة 
 واشترط عدم احقیة موظفي وزارة الصناعة والتجارة والتموین بالتقدم لھذا المنصب. دینار(  ١٨٠٠

  ..حیث ینتظر البت بالتعیین خالل ایام من قبل لجنة مشتركة برئاسة وزارة التخطیط
  

وزارة الداخلیة طالبت حكامھا االداریین في المیدان بضرورة التنسیق مع مدراء الدوائر الرسمیة 
مطالبة الداخلیة تأتي من اجل اعطاء .. بالمحافظات بخصوص التصریحات الصحافیة لوسائل االعالم

  .لومات دقیقة وبنفس الوقت االنفتاح على االعالممع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زوایا الصحف 

 عین الرأي
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شخصیات سیاسیة ودینیة أردنیة وعربیة، من أبرزها رئیس الوزراء األسبق  طاهر المصري سیلتقون 
بابا الفاتیكان في إطار مساع دبلوماسیة وسیاسیة ممانعة لسیاسة اسرائیل باعالن القدس عاصمتها، 

  .دیة الدولةإضافة الى یهو 
  
فنانًا عربیًا في معرض سیقام في عمان ابتداء ) ٤٧(، یشارك »صوت ولون إلى غزة«تحت عنوان   

من الثالثین من آب الحالي، وحتى الثاني من أیلول المقبل، في خطوة من اإلسناد والدعم لمسیرات 
المعرض لصالح اتحاد العودة الكبرى التي انطلقت في الثالثین من آذار الماضي، حیث سیقدم ریع 

لجان العمل الصحي في غزة، لدعمهم في مساعدة مصابي مسیرات العودة الكبرى في قطاع غزة، 
سیتضمن لوحات فنیة، وصورا فوتوغرافیة لفنانین من مختلف المدن العربیة، اضافة لساعة موسیقیة 

  .كل یوم بمشاركة موسیقیین أردنیین
  

دینة حملة واسعة في مناطق وسط البلد، في ساعات مساء نفذت كوادر بحث جنائي مركز أمن الم
السبت، وتمكنت من القبض على بعض المطلوبین على ذمة قضایا متنوعة وتم توقیفهم الستكمال 

  .التحقیقات تمهیدا لتودیعهم الى القضاء
  

م مركز شباب العقبة حملة  قبة طیلة أیام عید األضحى لتوعیة زوار وسیاح الع» اتركها نظیفة«نّظ
  .بضرورة الحفاظ على نظافة المدینة وشواطئها من خالل توزیع اكیاس نفایات داخل سیاراتهم

  
أكدت ملكة جمال كرواتیا أنها ستقیم حفل زفافها في مدینة البترا األثریة، واصفة الحفل بأنه سیكون 

.اسطوریا

 صنارة الدستور
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ثنین بمقر الوزارة بعمان یستقبل وزیر الخارجیة وشؤون المغتربین أیمن الصفدي صباح الیوم اإل
ویبحث الجانبان عددا من القضایا . مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئین فیلیبو غراندي

  .وسبل التعاون المشترك بین األردن والمنظمة األممیة
  

یعقد السفیر اإلندونیسي لدى األردن ودولة فلسطین اندي رحمیانتو صباح الیوم مؤتمرا صحفیا بمقر 
ویتناول المؤتمر الصحفي . ارة بعمان، للحدیث بمناسبة عید استقالل إندونیسیا الثالث والسبعینالسف

ندونیسیا   .تطور العالقات االخویة بین األردن وإ
  
أن اجتماعا عقد أمس في وزارة الزراعة للتباحث في عدد من القضایا المتعلقة " زواریب"علمت  

اللقاء . االخیرة" الدخان المهرب"ها إلى واجهة الجدل قضیة بزراعة التبغ، وهي الزراعة التي اعادت
الذي شارك به وزیر الزراعة خالد الحنیفات ضم ایضا عددا من مسؤولي جهات معنیة بقضایا 

  .التهریب والدخان
  
المقبل، وذلك ) سبتمبر(تستعد الحكومة الطالق المنصة اإللكترونیة التفاعلیة قبل منتصف أیلول  

ت وزیرة تطویر القطاع العام مجد شویكة بمقابلة بثها التلفزیون األردني  ضمن برنامج بحسب ما أعلن
  . مساء أمس" األردن هذا المساء"

یوم أمس أكثر من ملیون " نبض"على تطبیق األخبار العاجلة " الغد"تخطى عدد متابعي صحیفة 
ق مجاني یقدم آخر األخبار والتطبیق المذكور لهواتف اآلیفون واألندروید، هو أول تطبی. متابع

المحلیة والعالمیة والسیاسیة والریاضیة والنسائیة والتقنیة وأخبار السیارات من المصادر المختارة، مع 
 ٢٠مصدر اخباري ویتابعه نحو  ١٥٠٠خاصیة التنبیهات لألخبار العاجلة، ویحتوي على أكثر من 

 .ملیون شخص

 زواریب الغد
  


