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   شؤون جامعیة

مختصون یقیمون قرار رفع معدل قبول الجامعات في تخصصات 
  بالمئة ٨٠ة إلى الشریع

٣ 

 ٥  جامعة الیرموك تنفي عقد مؤتمر تطبیعي بمشاركة إسرائیلیة في حرمھا

 ٦  اعالنات

  ٨-٧  زوایا الصحف

محتویات التقریر الصحفي 
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  بالمئة ٨٠ون قرار رفع معدل قبول الجامعات في تخصصات الشریعة إلى مختصون یقیم

  
تعالت أصوات المعارضین للتوجھ الحكومي بجعل معدل قبول الطلبة لدراسة التخصصات الشرعیة 

بالمئة، معبرین عن قناعتھم بأن ذلك سیسھم في إغالق كلیات الشریعة في الجامعات الحكومیة  ٨٠
  .والخاصة على حد سواء

على عدم ربط ذلك بمحاربة التطرف " السبیل"أحادیث منفصلة لـوشدد معارضون للقرار في  
واإلرھاب، مؤكدین أن مناھج ومقررات كلیات الشریعة في كل الجامعات تحت الرقابة، من 

  .مؤسسات حكومیة محترمة
عمید كلیة الشریعة السابق في الجامعة األردنیة محمد خازر المجالي رفض التوجھ لرفع معدل قبول 

ً أن القبول كان  ٨٠خصصات الشرعیة في الجامعات الرسمیة إلى الطلبة للت بالمئة،  ٦٥بالمئة، مبینا
بالمئة، وبناًء على ذلك فرغت كلیات الشریعة وأقسام الدراسات اإلسالمیة في الجامعات  ٧٠ثم جعلوه 

وآل  الخاصة من الطلبة، ولوال الطلبة المالیزیین على وجھ التحدید في الجامعات الرسمیة كمؤتة
  .البیت ألغلقت كلیات الشریعة

ان المستغرب من وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي وھیئة االعتماد " السبیل"واضاف المجالي لـ
بالمئة، وھا ھم  ٦٥أنھم تراجعوا قبل سنة ونصف تقریبا عن القرار وخفضوا معدل القبول الى الـ 

  .بالمئة ٨٠االن یرفعونھ مجددا إلى 
صرح بأن ذلك یأتي " التعلیم العالي"ق لنا أن نضع عالمات االستفھام، خاصة أن وزیر یح:" وتساءل

، الفتا أن ذلك خطیر جدا، ویأخذ أبعادا مختلفة، ویطرح "ضمن برنامج محاربة اإلرھاب والتطرف
ھل دراسة الشریعة سبب من أسباب التطرف واإلرھاب؟، وھل سجل على أي "تساؤالت مھمة، 

متطرف وإرھابي؟ وھل نحن نستجیب لضغوط بعض العلمانیین الذین شوھوا واحد شرعي انھ 
؟ موضحا أنھ كان عمیدا لكلیة الشریعة في الجامعة األردنیة "الدواعش"كلیات الشریعة بأنھا منابت لـ

  .ویعرف ما یدرس فیھا
اتھا ولفت الى أن كلیات الشریعة ھي جزء من الجامعات الحكومیة المحترمة وكل مناھجھا ومقرر

تحت الرقابة وال یوجد شيء مما یقولون، ثم إن وزارة األوقاف ذكرت أن أكثر من ثالثة آالف مسجد 
یا ترى من سیمأل ھذا الفراغ؟ داعیا إلى البحث الحقیقي في أسباب التطرف، بدال : بال أئمة، متسائال

  .من أخذ مثل ھذه القرارات التي سیترتب علیھا إغالق كثیر من كلیات الشریعة
كإنسان شرعي، اعلن رفضي القطعي لربط التطرف بالدراسة الشرعیة، واصفا ذلك باالتھام : وتابع

الصریح للدین، وكأننا نتھم اإلسالم بأنھ متطرف، وھذا عیب وال یجوز في بلد ھاشمي اسمھ األردن، 
  .نعم عیب أن یقال مثل ھذا الكالم

المعدل لكل الكلیات، كأن یكون الحد األدنى  واوضح أن الخلل إن وجد تتم معالجتھ، ولو كان رفع
للقبول في الجامعات من باب رفع سویة التعلیم والتوجھ نحو التخصصات المھنیة وإحیاء الدبلوم 
وكلیات المجتمع، فسیكون ذلك على الرأس والعین، لكن أن یكون ھذا للشریعة وحدھا ویربط 

اعتذار وال نرید أن ندخل في تطرف حقیقي بالتطرف واإلرھاب فذلك مرفوض، واألمر بحاجة إلى 
  .كردة فعل على ھذه القرارات غیر المدروسة

بدوره رأى الخبیر في الجماعات اإلسالمیة بسام ناصر أن األمر سالح ذو حدین، األول أن رفع 
معدالت القبول مطلوب بسبب أن من یذھب لدراسة التخصصات الشرعیة ھم أصحاب المعدالت 

 شؤون جامعیة ومحلیة

  ٧:صالسبیل 
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س عدم قدرتھم على فھم العلوم الشرعیة فھما جیدا، لیصار إلى أن یذھب الطلبة المتدنیة ما یعك
األذكیاء وأصحاب المعدالت المرتفعة لدراسة التخصصات الشرعیة، وھذا ایجابي، إال أن الجانب 
السلبي منھ سیؤدي إلى تقلیل أعداد الطلبة الدارسین للتخصصات الشرعیة لعدم وجود وظائف وھي 

ن ناحیة مادیة، ما ینعكس في استفحال الظواھر السلبیة لدراسي الشریعة وقلة األعداد لیست مجدیة م
  .الدارسة للعلوم الشرعیة

أن ما یّدرس في كلیات الشریعة ما ھو إال منھاج وسطي ولیس تطرفا، " السبیل"وبین ناصر لـ
شرعیة، بل یتلقون وأغلب من یلتحق بالجماعات المتطرفة واإلرھابیة لیسوا من حملة التخصصات ال

  .العلم الدیني عن طرق معروفة للجمیع وھي طریقة التعبئة والحشد
من جھتھ عبّر النائب السابق عدنان حسونة عن استغرابھ من التوجھ لرفع معدل قبول الطلبة على 

ً بمخطط محاربة اإلرھاب، منوھا أن الحكومة  ٨٠كلیات الشریعة لـ  بالمئة، الذي اعتبره مرتبطا
التعلیمات فیما یتعلق بالوسائل واألدوات واألسالیب بما یسمى بالحرب على اإلرھاب، من  تتلقى

  .اولئك الذین اختزلوا اإلرھاب بالدین وكل من لھ صلة بالدین
وأشار إلى أنھ في حال ". ھم یریدون أن یجففوا منابع إقبال الطلبة على كلیات الشریعة:"واضاف 

ا فإن كلیات الشریعة ستغلق، وھذا ما أكده عمداء كلیات الشریعة إقدام الحكومة على تطبیق توجھھ
في الجامعات الرسمیة حینما حضروا جلسة مجلس النواب، وأعلنوھا صراحة أن ھذا التوجھ سیغلق 

  ".ھم ال یریدون أن یقبل الطلبة على كلیات الشریعة، وااللتزام بھذا الدین"الكلیات، وأضاف 
بین للفكر المتطرف واإلرھابي ھم لیس من حملة التخصصات الشرعیة ولفت حسونة أن اغلب المنتس

  .بل جلھم یحمل التخصصات العلمیة ودرسوا في دول علمانیة
وقال رئیس لجنة التربیة والتعلیم والثقافة النیابیة مصلح الطراونة إن قرار رفع معدل القبول 

أقلھا إغالق الكلیات، وطالب  ، وسیكون لھ تبعات على المدى الطویل،"مجحف"بتخصص الشریعة 
العدول عن ھذا القرار، مشیرا إلى أن مجموعة من النواب تقدموا بمذكره نیابیة بھذا "الحكومة بـ
  ".الخصوص

وخالل االجتماع الذي خصصتھ اللجنة لمناقشة موضوع رفع الحد األدنى للقبول في كلیات الشریعة 
بالمئة، بحضور وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي عادل  ٨٠بالجامعات األردنیة إلى نسبة 

ص الطویسي وعمداء كلیات الشریعة بالجامعات الرسمیة، طالب الطراونة بأن تتم معاملة قبول تخص
  .الشریعة أسوة بالتخصصات األخرى

بدوره قال وزیر التعلیم العالي عادل الطویسي إن قرار رفع معدل القبول بتخصص الشریعة جاء 
  .ضمن حزمة من القرارات التي اتخذھا مجلسا التعلیم العالي والوزراء، وھو قید التجربة لمدة عام

تخصص الشریعة وتعیینات للخریجین وأضاف إن من ضمن القرارات األخرى وجود منح دراسة ل
ً إلى وجود خطة لرفع سویة الدراسة في التخصصات  بالتنسیق مع دیوان الخدمة المدنیة، مشیرا

  .األخرى
وأكد أن الھدف من رفع معدل القبول ھو رفع سویة خریجي كلیات الشریعة، لیكونوا قادة في المجتمع 

صا في محاربة أفكار اإلرھاب والتطرف، وطالب كونھم الشریحة األكثر تأثیرا على المجتمع خصو
  .عمداء الكلیات بالتراجع عن القرار، وتقدیم حوافز تتمثل في تعیینات لخریجي تخصص الشریعة

وكان مجلس التعلیم العالي قرر الخمیس الماضي، رفع الحد األدنى لمعدل القبول في تخصصات 
تضمینھ في أسس قبول الطلبة في الجامعات ، و)بالمئة ٨٠(كلیات الشریعة في الجامعات لیصبح 

  . للعام المقبل، على أن تتم دراسة آثار تطبیق القرار بعد مرور عام من صدوره
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  جامعة الیرموك تنفي عقد مؤتمر تطبیعي بمشاركة إسرائیلیة في حرمھا

  
لتھ وسائل اإلعالم عن قیام الجامعة نفى رئیس جامعة الیرموك بالوكالة الدكتور زیاد السعد ما تناق

  .بعقد مؤتمر تطبیعي لطلبة قسم اللغة العبریة بمشاركة إسرائیلیة قبل حوالي اسبوعین
  إن الندوة تمت بالتعاون ما بین جامعة الیرموك " الغد"وقال السعد لـ 

 ومركز اندماج للدراسات االستراتیجیة وھو مركز أردني مرخص، ولم یكن ھناك أي تمثیل
  .إسرائیلي

وأشار إلى أن الندوة كانت عن واقع دراسة اللغھ العبریة في الوطن العربي، فیما الحضور كان من 
طالب قسم اللغات في الجامعة الیرموك ومندوبة من مصر، مشیرا إلى أن طالبا أردنیا القى كلمة 

ي القسم كلمة بالنیابة عن بالنیابة عن دكتور في جامعة الملك سعود في السعودیة، فیما ألقى أحد مدرس
  .دكتور عراقي

وأكد السعد أن الندوة لم یتواجد فیھا إسرائیلیون، ولم تكن لصالح إسرائیل بل كانت لمناقشة واقع 
وكانت الحملة الوطنیة من أجل . دراسة اللغھ العبریة في الوطن العربي، وفرص العمل لدارسیھا

لیرموك، بتقدیم توضیحات واعتذار رسمي لطلبتھا طالبت إدارة جامعة ا" ذبحتونا"حقوق الطلبة 
  .وللشعب األردني، وذلك على خلفیة مؤتمر تطبیعي قامت الجامعة باستضافتھ

وكان مركز الدراسات اإلسرائیلیة قد نشر على صفحتھ الرسمیة على شبكة التواصل االجتماعي 
في البالد العربیة، وتم  واقع اللغة العبریة"صورا لورشة قال أنھا مخصصة لدراسة " فیسبوك"

الصور اظھرت عددا "واوضحت ذبحتونا ان ". إقامتھا بالتشارك ما بین المركز والمعھد اإلسرائیلي
وبمتابعة حملة ". من الشباب والشابات أغلبھم من طلبة جامعة الیرموك تخصص اللغة العبریة

تم عقدھا في قاعة المؤتمرات للصور المنشورة للورشة، قالت انھ تبین أن ھذه الورشة " ذبحتونا"
  .التابعة لجامعة الیرموك

بفتح تحقیق ومحاسبة المسؤولین عن السماح بعقد ھكذا "وطالبت الحملة إدارة الجامعة الیرموك 
  ".ورشة تطبیعیة في حرم الجامعة

اصدرت جامعة الیرموك الحقا بیانا على لسان ناطقھا اإلعالمي یوسف طبیشات اوضحت فیھ أن ما 
ندوة علمیة أكادیمیة متخصصة شارك فیھا أساتذة وطلبة القسم، وتم خاللھا تقدیم عدد من جرى 

أوراق العمل ناقشت ضرورة تعلم لغة العدو، والصعوبات التي یواجھھا الطلبة في تعلمھا، ومجاالت 
وفرص العمل لخریجي القسم، وذلك انطالقا من مبدأ راسخ یتمثل في وجوب معرفة اآلخر للتمكن 

  .فھمھ والتعامل معھ من
، ولم "اندماج للدراسات واألبحاث"وحسب البیان فان الجھة التي عقدت الندوة بالتعاون معھا ھي دار 

إسرائیل وقضایا " یكن واضحا على اإلطالق ارتباطھ بأي مركز یھدف إلى دراسة مسائل تتعلق بـ
  ". التطبیع

قافة التطبیع، وھي ال تقبل بأي صورة إقامة أي واكد البیان أن جامعة الیرموك قلعة وطنیة تقف ضد ث
، وستظل الیرموك حصنا "الصھاینة"شكل من أشكال العالقة مع أي جھة ذات صلة بالتطبیع مع 

  .منیعا یدافع عن الثوابت الوطنیة األردنیة

  ١٠:صالغد 
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 اعالنات

  ٣٥:الرأي ص/١٣:صالدستور 
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 ٦٤٤امتحان تحریري یعقد السبت في الثامن والعشرین من الشھر الحالي في الجامعة االردنیة لـ 
  .محامیا انطبقت علیھم شروط التقدم للمسابقة القضائیة

  
ستمرار الطلب من المكلفین لخدمة العلم النائب نبیل الغیشان وجھ سؤال للحكومة تساءل فیھ عن فائدة ا

غیشان طالب باصدار قرار سنوي بالتأجیل للجمیع دون .. مراجعة التعبئة والتجنید لتأجیل الخدمة
  .مراجعة التعبئة

  
  
  

أدالء سیاحیون في البترا رفضوا تجدید تراخیصھم احتجاجا على نتائج انتخابات مجلس إدارة جمعیة 
وكان رئیس .أدالء السیاحة التي جرت مؤخرا اضافة الى عدد آخر من القضایا المتعلقة بقطاع األدالء

االنتخابات  لجنة اإلشراف على االنتخابات تقدم بطعن لوزارة السیاحة في اإلجراءات التي تخللت
األخیرة وأبرزھا وجود تدخالت من قبل مندوبي الوزارة ووجود مرشحین مخالفین لمواد نظام 

  .الترشح لعضویة إدارة المجلس

 زوایا الصحف 

 عین الرأي 
  



  دائرة اإلعالم والعالقات العامة                                               یــــــــة الجـــــــامعــــة األردنــ       
  األردن ١١٩٤٢  أنعم) ٩٦٢-٦( ٥٣٠٠٤٢٦: فاكس) ٩٦٢-٦( ٥٣٥٥٠٢٨ – ٥٣٥٥٠٠٠ھاتف 
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رئیس الوزراء ھاني الملقي یرافقھ عدد من الوزراء وممثلي القطاع الخاص یتوجھون الیوم إلى 
  .رة تستمر لیوم لبحث الملفات المشتركة والعالقة بین البلدینالعراق بزیا

  
اعتبر عمید كلیة اآلداب في جامعة الیرموك الدكتور زیاد الزعبي أمس أن الجامعة تعرضت لنوع 

عبریة، بالتعاون مع جھات ، عندما نظمت أخیرا ورشة اللغة ال"معینة"من الخدیعة من قبل جھات 
الزعبي . إسرائیلیة، وھي الورشة التي تعرضت الجامعة على إثرھا النتقادات حزبیة وطالبیة

عصیة على التطبیع وأنھا ال تقبل بأي تعاون أو "بأن الیرموك " حیاة إف إم"صرح، عبر إذاعة 
یتم أي تعامل بالمطلق مع ھذه لن تتكرر ولن "متعھدا بأن ھذه الحادثة ". تنسیق مع أیة جھة صھیونیة

  ".الجھات مستقبالً 
  

تلتقي ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد الیوم بممثلین عن قطاع األعمال الصغیر والمتوسط ونقابات 
االخیرة على  أصحاب العمل في مقر الھیئة، بھدف التعریف بدور الھیئة وآلیات عملھا، وإطالع

المشاكل والتحدیات التي تواجھ قطاع األعمال الصغیر والمتوسط ونقابات أصحاب العمل، بتعاملھم 
. مع العدید من المؤسسات العامة، كأمانة عّمان والبلدیات، والجمارك وضریبة الدخل والمبیعات

  .اللقاء الحواري ینظمھ مركز القدس للدراسات بالتعاون مع ھیئة النزاھة
  

نسبت نقابة األطباء باسمي رئیس لجنة ضبط المھنة في جمعیة أطباء الجلدیة والتناسلیة الدكتور أمین 
المعایطة والدكتور قصي الموسى لعضویة لجنة مزاولة مھنة العنایة بالبشرة وإزالة الشعر، المشكلة 

  . في وزارة الصحة
  

یقیم المنتدى العربي الناصري الدیمقراطي یوم السبت المقبل في قاعة نقابة مقاولي االنشاءات 
، یتحدث فیھ، "ال لإلقلیمیة، ال للطائفیة، ال للمذھبیة، ال للتكفیر، ال لإلرھاب" مھرجانا خطابیا بعنوان

عیطة، الدكتورة حیاة الحویك عطیة، امین عام حزب الوحدة الشعبیة األب عطا هللا حنا، كما ابو
الدكتور سعید ذیاب، ورئیس رابطة الكتاب األسبق الدكتور موفق محادین، ونقیب األطباء األسبق 

  .الدكتور احمد العرموطي، وعریف المھرجان صالح الزعبي
  
  
  
  
  

  سناء الصمادي:اعداد
 

  زواریب الغد


